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Bestuurlijke ontwikkelingen
Voor AanZet was 2016 een goed jaar; intern is de rust weergekeerd en extern zijn de contacten met
stakeholders aanmerkelijk verbeterd. In januari is de nieuwe directeur Titia Huisman benoemd en zij is
in februari van start gegaan. Het (vrijwilligers) bestuur kon haar uitvoerende taken beëindigen en zich
meer richten op haar oorspronkelijke bestuurlijke taak. In 2016 is dhr. Chiel van der Werff als bestuurslid afgetreden en dat resulteerde in een vacature. Het bestuur is begin 2017 uitgebreid met
2 bestuursleden, dit zijn Jos Pieters en Trees Flapper.

Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende leden:
Sita Reinsma			voorzitter
Cees Oprins			
vice-voorzitter en secretaris
Chris Marsman		
penningmeester
Marjon Hakse 		
lid
Chiel van der Werff		
secretaris, afgetreden in augustus 2016

Het bestuur heeft zich samen met de directeur ingezet om AanZet bij de diverse gemeenten onder de
aandacht te brengen en informatie te verstrekken over de belangrijke taak die AanZet heeft voor hun
inwoners met een psychische kwetsbaarheid. In september 2016 is er in dit kader een bijeenkomst
geweest voor wethouders en beleidsambtenaren, deze is door een groot aantal gemeenten bijgewoond. Het bestuur hecht aan goede contacten met de gemeenten en zal deze bijeenkomst in 2017
een vervolg geven.

Het bestuur heeft zich in 2016 vooral bezig gehouden met:
- financiële continuïteit, in het bijzonder gericht op gemeenten
- interne beleidsontwikkeling en organisatiedoelen
- huisvesting
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Interne beleidsontwikkeling,
organisatiedoelen en cultuur

Financiële ontwikkelingen

In het voorjaar van 2016 is een beleidssessie
geweest samen met de directeur en de projectleiders, waarin de belangrijkste speerpunten
zijn besproken en vastgesteld. De speerpunten
waren vooral gericht op een heldere en duidelijke doelstelling voor Aanzet, gericht op intern
en extern. Er is ook gewerkt aan de structuur
en de cultuur van AanZet. AanZet werd geduid
als een organisatie voor zelfsturende teams,
deze duiding past echter niet bij de aard van
de organisatie. Het uitgangspunt en de kern
van de organisatie van de werkwijze is nu, dat
medewerkers en vrijwilligers zich ontwikkelen
in “zelforganiserende teams”. Werken in een
vertrouwde omgeving die appelleert aan ieders
verantwoordelijkheid voor zowel zichzelf als
voor de gezamenlijkheid. Kortweg; persoonlijke
en collectieve ontwikkeling gaan hand in hand.
Dat is AanZet.

De financiële bijdrage van alle gemeenten is
van groot belang voor AanZet om hun werk in
de gehele provincie te kunnen uitvoeren.
De doelstelling en werkwijze van AanZet is
provincie breed en het is door de verschillende
projecten niet mogelijk om dit bij een gemeente te begrenzen.
Samenhangende financiële ondersteuning
door alle gemeenten is daarom van groot belang. In 2016 is gewerkt aan een onderbouwing
wat gemeenten voor hun subsidiebedrag van
AanZet kunnen verwachten.
Dit heeft ertoe geleid dat meer gemeenten
voor 2017 een subsidie aan AanZet verstrekken. Het boekjaar 2016 kon worden afgesloten
met een positief exploitatiesaldo.

Huisvesting
In 2016 is door het bestuur en directie veel tijd en aandacht besteed aan het zoeken van nieuwe huisvesting voor AanZet. De kwaliteit van ons kantoor was niet optimaal. Het gebouw waarin AanZet gevestigd
was, werd verkocht. Alle reden dus om op zoek te gaan naar een ander en beter onderkomen.
Dit bleek beslist geen sinecure. We zijn er gelukkig wel in geslaagd en in december is Aanzet verhuisd van
de Tadingastraat naar de Tesselschadestraat. In het voorjaar van 2017 zal het kantoor feestelijk geopend
worden.
Voorzitter
Sita Reinsma
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AanZet in beeld
AanZet is een vrijwilligersorganisatie in Friesland voor en door mensen met een psychische en/of sociale
kwetsbaarheid. Door middel van vrijwilligersprojecten werken mensen met ervaringen in de GGZ aan hun
persoonlijk herstel en nemen zij (weer) een eigen plek in de samenleving in. Regelmatig stromen vrijwilligers door naar betaald werk, een opleiding of naar regulier vrijwilligerswerk. Iedere bij AanZet werkende
vrijwilliger heeft persoonlijke doelen die regelmatig besproken worden met de betrokken projectleiders.
Mensen met een kwetsbaarheid kunnen bij AanZet terecht zonder indicatie.
Het pand van AanZet in Leeuwarden is een beschutte plek waar mensen uit Friesland vrijwilligerswerk kunnen
doen en zo aan hun eigen herstel, persoonlijke groei en ontwikkeling werken.
Daarnaast werken wij ook in iedere deelnemende gemeente op locatie.
In dit jaarverslag nemen we u, aan de hand van persoonlijke portretten, mee langs de projecten en hun
activiteiten in 2016.

Begrippenkader

Visie AanZet

Binnen AanZet spreken we van vrijwilligers.
Dit zijn mensen die vrijwilligerswerk bij ons doen
om zo te werken aan hun herstel. In de tabellen
die u aantreft in bijlage 2 van dit verslag worden
zij als projectmedewerkers geduid. Klanten zijn
mensen die onze diensten afnemen (altijd mensen
uit kwetsbare groepen) of een beroep doen op
praktische hulp. Bezoekers zijn mensen die onze
sociale ontmoetingsplaatsen bezoeken.
Maatjes zijn mensen die voor kwetsbare burgers
een maatjes-rol willen vervullen.
Beroepskrachten zijn de mensen (6) binnen AanZet, die als betaalde kracht eindverantwoordelijk
zijn voor projecten, of voor AanZet als geheel.

AanZet ziet zichzelf als een belangrijke plek waar
mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid zonder stigma kunnen werken aan hun (r)
entree in het maatschappelijk leven. AanZet gaat uit
van gelijkwaardigheid tussen mensen. Door mensen
aan te spreken op hun persoonlijke talenten en die als
uitgangspunt voor een toekomstperspectief in te zetten, hervinden mensen hun persoonlijke kracht. Ieder
mens doet er toe. Wij richten ons niet op de (psychische) beperking maar op de wil en mogelijkheden
van mensen. AanZet behandelt niet maar helpt wel.
Wij zien de inzet van ervaringsdeskundigheid als
vanzelfsprekend. Op bestuurs-, beleids- en uitvoerend
niveau zoekt AanZet samenwerking, neemt initiatief
waar nodig en denkt toevoegend mee.
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Groei
246 Vrijwilligers van AanZet hebben in 2016 1167 mensen geholpen. Dat is een groei van 400 personen ten
opzichte van 2015. AanZet heeft een budget van een kleine € 400.000. Een eenvoudige rekensom maakt
duidelijk, dat de kosten ruimschoots opwegen tegen de baten. Met onze hulp zijn opnames voorkomen
en is eenzaamheid ingewisseld voor sociale netwerken. Onze vrijwilligers hebben zich ontwikkeld door
verantwoordelijkheid te nemen, door naar buiten te treden, door kinderen aan laptops te helpen (in samenwerking met Stichting Leergeld) en door vele vormen van praktische hulp te bieden. AanZet ontwikkelt zich
doordat de mensen zich ontwikkelen.
Wij denken dat AanZet perfect in deze tijd past: professionals alleen inzetten als dat nodig is; vertrouwen
dat mensen veel meer kunnen dan zelf gedacht.

De uitdagingen voor 2017
In dit jaarverslag kijken we terug, maar we willen op basis daarvan ook vooruitkijken.
We weten ook wat onze belangrijkste uitdagingen zijn voor 2017:
- Het verhaal van de kwetsbare mens laten horen
- Aansluiting vinden bij alle wijk- en gebiedsteams in Friesland
- Vergroten van diversiteit van projecten, capaciteit en doorstroom
- Financiële basis versterken en bestendigen

We gaan met plezier en vertrouwen
verder op de in 2016 ingeslagen weg!
7.

Wat levert AanZet aantoonbaar op?
Gezondheid- en Sociale Winst
In 2016 werkten 246 mensen, afkomstig uit heel Friesland, als vrijwilliger bij AanZet. Al deze mensen hebben op enige wijze een psychische kwetsbaarheid. Dit containerbegrip herbergt onder andere:

-

Angststoornissen

-

Persoonlijkheidsstoornissen (bijvoorbeeld Borderline, Stemmen horen)

-

Ervaring met (ernstige) burnout

-

Stoornissen in het autistisch spectrum

-

Ervaring met psychose

-

Verslavingsproblematiek

-

Eetstoornissen

Maar ook mensen met klachten als
eenzaamheid, rouwproblematiek en
psychische kwetsbaarheid als gevolg
van fysieke problemen, vinden hun
weg naar AanZet. Deze mensen kiezen
voor AanZet vanwege de expertise
en lotgenoten(h)erkenning rondom
psychische problematiek en de praktische, beschutte mogelijkheden die
er zijn.

Uit de verhalen van onze vrijwilligers blijkt keer op keer
dat juist het beschut vrijwilligerswerk, wat ten dienste
staat van anderen, zorgt voor de groei van eigenwaarde
en toekomstperspectief. Dat maakt mensen gezonder,
zowel psychisch als fysiek. Dat voorkomt de inzet van
zwaardere hulpverlening, voorkomt soms een opname
en dat voorkomt vooral dat mensen verder wegzakken
in hun isolement of ziekte, dan nodig is. AanZet heeft de
functie van centrum voor praktische ondersteuning van
mensen met een kwetsbaarheid.
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Maatschappelijke PayBack
In 2016 zijn 1167 hulpvragen uit de provincie beantwoord. Dat betekent dat de projecten op een of andere
manier een oplossing hebben aangedragen voor een probleem van iemand met een kwetsbaarheid. Dat
kan van alles zijn; van hulp bij het zoeken van een behandelaar, tot ondersteuning van een migrantengezin
bij het installeren van een computer.
Alle projecten van AanZet dienen een maatschappelijk doel en komen altijd rechtstreeks ten goede aan
mensen uit kwetsbare groepen.

Behoefte aan niet-geïndiceerde hulp

De stem van kwetsbare burgers

AanZet voorziet in een behoefte. Mensen melden zich aan, soms meer dan wij op dit moment
aan kunnen. Mensen zoeken naar zingeving en
een mogelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. Bij AanZet wordt niet naar indicaties
gevraagd, daardoor kunnen we echt maatwerk leveren. In 2016 hebben we gezien dat we vaker dan
voorheen mensen in de wacht moesten zetten,
omdat we vol zaten. Dat willen we niet. We willen
dat de doorstroom vanuit AanZet geactiveerd
wordt; dit zien we als een belangrijke uitdaging
voor de komende jaren. We zouden graag zien dat
we wat ruimer in onze jas komen te zitten, zodat
we voor meer mensen iets kunnen doen. We merken dat er heel veel vraag is, begrijpelijk, gezien de
kanteling in het veld van zorg en welzijn. AanZet
past uitstekend in deze tijd, waar een beroep
gedaan wordt op betrokken burgerschap. Ook
kwetsbare burgers doen mee!

AanZet helpt kwetsbare mensen om hun stem te
laten horen. We ondersteunen hen om zelf te spreken, steeds vaker ook in het openbaar. En als dat echt
niet gaat, doen wij dat voor hen, maar pas nadat we
heel goed geluisterd hebben naar wat het verhaal
is. Beleidsmakers en uitvoerders kunnen hun visie
verdiepen en aanscherpen, door met de mensen zelf
in gesprek te gaan. Dat kan door het Fries Netwerk
GGZ, waar AanZet kartrekker van is. Maar dat kan ook
gewoon bij ons in huis, of bij de vele plekken waar we
Sociale Inloop organiseren
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AanZet 2016 in vogelvlucht
Bij AanZet is veel gebeurd in 2016. Het hoogtepunt was onze verhuizing in december, waardoor we nu
gevestigd zijn aan de Tesselschadestraat 8A in Leeuwarden. We hebben van die verhuizing ook gelijk
gebruik gemaakt om ons logo aan te passen.

Directie

Deskundigheidsbevordering

In februari 2016 is Titia Huisman als onze
nieuwe directeur in dienst getreden.
Verder zijn de doelen zoals we die in het
transitieplan hebben verwoord, alle behaald.

Onze beroepskrachten zijn allemaal getraind,
samen met de vakgroep Trainingen. We hebben daar externe trainers voor ingehuurd.
We zullen deze trend in 2017 voortzetten.

We noemen daarvan:

Externe communicatie

Startplan

We hebben een nieuwe huisstijl waardoor we
een nieuwe folderlijn en nieuwe lay-out van
website(s) hebben ingezet.

Iedere vrijwilliger heeft nu een persoonlijk
Start en doorstartplan waarin persoonlijke
doelen zijn verwoord. Dit plan wordt minimaal
eens per 6 maanden besproken en bijgesteld.

Sociale ontmoetingsplaatsen
Er zijn op veel plaatsen in de provincie
(Drachten, Franeker, Harlingen, Heerenveen,
Dokkum, Buitenpost) nieuwe initiatieven tot
stand gekomen rondom de inrichting van sociale ontmoetingsplaatsen, vaak in samenwerking met andere partijen. In Sneek, Balk,
St. Nicolaasga, Leeuwarden en Lemmer
draaien al sociale ontmoetingsplaatsen.
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Reorganisatie afdeling Trainingen

Fries Netwerk GGZ

De afdeling Trainingen is gereorganiseerd.
Daarmee ook de inhoud van de trainingen.
De vakgroep Trainingen is klaar om naar buiten
te treden en doet dat ook al.

AanZet heeft haar ramen en deuren open
gezet. Daardoor zijn we gevraagd door het
Landelijk Platform GGZ om als kartrekker te
fungeren in het opzetten van een Fries Netwerk GGZ. Dit netwerk zal als cliënten- en
familievertegenwoordiging aan gemeenten
en anderen, adviezen uitbrengen rondom
GGZ gerelateerde vraagstukken. In 2016
hebben we hier de eerste stappen in gezet.

Aanpassing subsidieverzoeken
We hebben onze subsidieverzoeken opnieuw geformuleerd. Achterliggende gedachte is, dat ons
werk meer zichtbaar moet zijn voor alle deelnemende gemeenten. Daarom zijn we beschikbaar
voor het werken op locatie. We treden altijd in
overleg met de gemeente over de invulling van
ons werk.

Project Platform Vrijwilligerswerk
AanZet is mede-kartrekker en initiator van
de projectgroep (in samenwerking met
Support Fryslân, Wellzo en Amaryllis en
andere vrijwilligersorganisaties) voor de
ontwikkeling van een online platform gericht op de vrijwillige inzet. In 2017 zal een
concrete aanbevelingsrapportage volgen
die beschikbaar is voor alle deelnemende
gemeenten.

Tablettraining voor ouderen
Vrijwilligers van AanZet zetten zich in voor ouderen in de provincie. Zij leren ouderen hoe zij hun
sociale wereld uit kunnen breiden met behulp
van de IPad. Ouderen kunnen zo skypen met hun
kinderen in het buitenland, gemakkelijk contact
leggen met kleinkinderen en met elkaar. Het is in
2016 een uiterst succesvolle formule gebleken.
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Personeelssamenstelling 2016
In 2016 is ons personeelsbestand stabiel gebleven. Er zijn geen wisselingen geweest en er was sprake van
een gemiddeld ziekteverzuim. Er is een deskundigheidsprogramma met de medewerkers opgestart en
afgerond in december 2016. In 2017 zullen we dit programma vervolgen. Hierdoor worden de betaalde
krachten van AanZet beter toegerust op hun begeleidende en op hun leidende taken.

Bij AanZet werken 6 beroepskrachten, binnen 4,5 fte.
V.l.n.r.: Gusta Rinzema (24 uur; directiesecretaresse/projectleider Secretariaat/Facilitair)
Marike Feenstra (24 uur; projectleider Sociale Inloop Fryske Marren en Franeker)
Jan Douwe Kronemeijer (32 uur; projectleider Maatjesproject, Sociale Inloop Drachten, Sneek en Harlingen, coördinator Tablettrainingen)
Titia Huisman (24 uur; directeur, inhoudelijk ondersteuner team Trainingen)
Wietze Kooistra (32 uur; projectleider PC Probaat) Marije Klaver (28 uur; projectleider Steunpunt Zelfhulp, Team Trainingen, Sociale Inloop Leeuwarden, Buitenpost)
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PC Probaat

worden ze voor weinig geld verkocht aan mensen
met een smalle beurs. Verder werkt PC Probaat
samen met Stichting Leergeld, zodat ook kinderen
uit minder draagkrachtige gezinnen op school met
een laptop kunnen werken. De vrijwilligers van PC
Probaat verzorgen sinds begin 2016 samen met
Sûnenz IPad trainingen, genaamd ‘Sluit mij Aan!’
voor ouderen in de provincie Friesland.
De trainingen zijn zeer populair bij ouderen.
We verzorgen trainingen in Dokkum, Gorredijk en
Drachten. In 2017 zullen we uitbreiden naar Oosterwolde en Ureterp. Vanuit Harlingen en Franeker
is er eveneens vraag naar de IPad trainingen, die
in het kader van eenzaamheidsbestrijding functioneel blijken te zijn.

Feike Wagenaar, 27 jaar. Woont in Leeuwarden.
Mijn begeleider uit de GGZ heeft mij op AanZet gewezen. Het ging niet goed met me, en ik kwam er in
mijn eentje niet uit. Ik ben niet zo ‘n makkelijke prater
maar ik weet wel iets van computers. Toen heb ik me
gemeld bij AanZet en ben ik in het computerproject
PC Probaat als vrijwilliger gaan werken. Zo leer ik stapje voor stapje om weer meer onder de mensen te zijn.
Het doet me goed om bij AanZet toch weer actief te
zijn. Ik voel me geaccepteerd. We hebben respect voor
elkaar. Ik zou graag weer met een opleiding beginnen,
bij AanZet kan ik daar ook begeleiding in krijgen.
Ik hoop dat het me lukt.

PC Probaat
PC Probaat is het computerproject van AanZet. Binnen
dit project worden gedoneerde computers vakkundig
opgeschoond en weer bruikbaar gemaakt. Vervolgens
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Uitgelicht resultaat PC Probaat in 2016:
Tablettrainingen voor ouderen in de provincie.
Uitdaging PC Probaat voor 2017: Nieuwe database
voor AanZet, meer IPad trainingen in de provincie
organiseren, bekendheid vergroten. Daar waar
vraag is, willen we meer PC Probaat projecten in
de provincie opzetten.

PC Probaat 2016 in cijfers
Aantal vrijwilligers werkzaam bij PC Probaat: 55
368 uitleveringen van computers
Aantal Trainers PC Probaat: 16
Aantal cursisten tablettraining: 90
655 ondersteuningsvragen van klanten afgehandeld

Steunpunt Zelfhulp
Lotgenoten

Steunpunt Zelfhulp
Bij het Steunpunt Zelfhulp zijn ruim 40 zelfhulpgroepen aangesloten. Het Steunpunt coördineert
informatiebijeenkomsten en ondersteunt zelfhulpgroepen daar waar nodig en gevraagd. Het Steunpunt Zelfhulp heeft in 2016 een nieuwe website
gelanceerd, waardoor potentiele deelnemers aan
de groepen zich nog beter kunnen oriënteren.
Er zijn themabijeenkomsten georganiseerd en er
zijn nieuwsbrieven uitgebracht. Het Steunpunt
helpt zelfhulpgroepen om naar buiten te treden.
Het Steunpunt heeft zich in 2016 uitstekend georganiseerd en is een landelijk erkende peiler voor
lotgenoten contact in Noord Nederland.

Stefan de Wilde, 26 jaar. Woont in Veenwouden.
Ik zocht naar een beschutte plek waar ik vrijwilligerswerk kon doen. Mijn projectleider heeft mij
geholpen met het vinden van een goede plek voor
mij. Ik heb last van extreme verlegenheid. Ik heb
nog niet zo veel zelfvertrouwen en daardoor vind
ik het soms best moeilijk om me te laten horen.
Nu werk ik bij het Steunpunt Zelfhulp. Ik zet
bijvoorbeeld berichten op de website, zo blijft die
steeds actief. En laatst moesten we onze plannen
voor 2017 presenteren. Ik heb een deel van die
presentatie verzorgd. Door het werken bij het
Steunpunt Zelfhulp moet ik leren samenwerken
met anderen, ik moet mijn mond opendoen in
vergaderingen. Ik leer daar van en het sterkt me.
In de toekomst wil ik aan het werk als financieel
administratief medewerker. Dat gaat mij lukken.

Uitgelicht resultaat Steunpunt Zelfhulp in
2016:
nieuwe website gerealiseerd.
Steunpunt Zelfhulp voor 2017: 4 nieuwe Themabijeenkomsten voor Zelfhulpgroepen in de provincie
in samenwerking met wijk- en gebiedsteams.

Steunpunt Zelfhulp 2016 in cijfers
Aantal vrijwilligers werkzaam bij
Steunpunt Zelfhulp: 10
Aantal aangesloten zelfhulpgroepen zie website
www.zelfhulpfriesland.nl: 40
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Maatjes project

Anna,43 jaar, woont in Leeuwarden en Anneke,
19 jaar, woont in Drogeham
Anna: Ik zat thuis, na een heel moeilijke tijd.
Ik ben erg sportief en ik heb jaren op een behoorlijk niveau gebokst, maar in die tijd deed ik helemaal niks meer. Ik voelde me echt niet goed. Maar
ik ben een vechter en ik geef niet op. Dus ben ik
op zoek gegaan naar mogelijkheden voor mij.
En zo kwam ik bij het Maatjesproject van AanZet terecht. Ik doe administratief werk en match
mensen met een psychische kwetsbaarheid met
maatjes. We doen intakes en we houden anderhalf
jaar lang contact met de koppels. Ik leer hier heel
veel en door actief te zijn, groei ik als persoon ook
weer. Ik voel me veel beter en het is fijn dat ik iets
voor een ander kan betekenen. Eigenlijk help ik
mezelf door anderen te helpen. Het motiveert me
om door te gaan. Ik wil in balans blijven. Ik zal het
sporten weer oppakken en wie weet wat het leven
nog voor me in petto heeft!

Maatjesproject
Maatjesproject is in 2016 kwalitatief verbeterd en
het Fries Maatjesoverleg heeft verder vorm gekregen. Er is in Friesland meer vraag naar maatjes dan
aanbod van vrijwilligers. De maatjesvrijwilligers
doen hun uiterste best om vrijwilligers te werven.
We volgen een match 1,5 jaar en laten daarna
gefaseerd los. Tussentijds houden we regelmatig
contact met beide partijen. Soms helpen we met
het oplossen van problemen. Als AanZet een aanvraag niet gematched krijgt, of als we denken dat
een aanvrager niet bij ons op zijn plaats is, verwijzen wij door naar collega organisaties als bijvoorbeeld Wellzo, Humanitas en Support Friesland.
We werken door heel Friesland en onze intakers
bezoeken nu ook de maatjes vaak thuis.

Uitgelicht resultaat Maatjesproject in 2016:
Aanpassing intakeprocedure is geïmplementeerd.
Begeleiding is kwalitatief verbeterd.
Uitdaging Maatjesproject voor 2017: wervingscampagne opzetten om MEER maatjes te werven,
zodat we nog meer eenzame mensen kunnen
helpen in Friesland.

Maatjesproject 2016 in cijfers
Aantal vrijwilligers werkzaam bij het Maatjesproject
op kantoor: 25
Aantal aanmeldingen van maatjes-zoekers
(deelnemers): 154
Aantal maatjes (vrijwilligers): 79
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Sociale Ontmoetingsplaatsen/Sociaal Cafés

Gerben de Vries, 60 jaar. Woont in Makkum.
Vader van twee kinderen en pake van een kleinkind.
Door psychische problemen ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Ik heb een tijd thuis gezeten, maar daar werd
ik niet beter van. Door de stichting ZorgMaatwerk, die mij ondersteunde indertijd, werd ik attent gemaakt
op AanZet. Eerst was ik als bezoeker vaak te vinden in het Sociaal Café in Sneek, De Kronkel. Nu ben ik daar
vrijwilliger en help ik mee om alles draaiende te houden. Ik draai bardiensten, kook bijna iedere maand een
maaltijd en help de bezoekers met activiteiten. Ik kom tot rust door mijn werk voor AanZet, het doet me
goed om onder de mensen te zijn en iets voor een ander te betekenen. Ik heb geleerd om bij de dag te leven, niet te ver vooruit te kijken. Ik geniet van mijn gezin en van de contacten die ik bij AanZet kan leggen.
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Sociale Ontmoetingsplaatsen
In de hele provincie Friesland houden we ons bezig met het opzetten en begeleiden van Sociale Ontmoetingsplaatsen. We werken in sterk toenemende mate samen met reguliere welzijnspartners en hulpverlenende – behandelende partijen. We hebben een actieve rol in het opzetten van deze ontmoetingsplaatsen
en stellen onze kennis altijd ter beschikking.

Sociale inloop in 2016 actief

Sociale inloop in 2016 in oprichting
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Kenmerken van de Sociale
Ontmoetingsplaatsen zijn:
Laagdrempelig, activiteiten worden georganiseerd op basis van de wensen van de bezoekers.
Sociaal kwetsbare doelgroepen in de hoofdrol.
Vrijwilligers worden toegerust op preventie en signalering.
Goede lokale inbedding tussen welzijn, kerken, vrijwilligersorganisaties.

Uitgelicht resultaat Sociale Ontmoetingsplaatsen in 2016:

Sociale Ontmoetingsplaatsen 2016
in cijfers

samenwerkingsinitiatieven succesvol opgezet.

Aantal vrijwilligers werkzaam bij Sociale
ontmoetingsplaatsen: 40
Aantal unieke klanten/bezoekers: 408
Aantal plaatsen actief in de provincie: 10

Uitdaging Sociale Ontmoetingsplaatsen
voor 2017:
Verdere uitbouw met bijzondere aandacht voor
plattelandsgemeenten. Bestaande sociaal cafés
in Leeuwarden en Sneek ombouwen naar Sociale
Ontmoetingsplaatsen nieuwe stijl.
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Secretariaat en Facilitair

Thea Westenbroek, 63 jaar. Woont in Wolvega
Ik heb altijd in de horeca gewerkt, veel in het buitenland en op de Waddeneilanden. Ik hou wel van een
beetje avontuur. Door lichamelijke problemen raakte ik arbeidsongeschikt. Ik wilde niet op de bank zitten
kniezen, dus heb ik de gemeente gebeld. Ik heb geprobeerd om nog wat anders te gaan doen, maar ik kan
dat niet meer bolwerken. Zo kwam ik via een vacaturesite bij AanZet terecht. Ik heb eerst als vrijwilliger in de
catering gewerkt, maar nu help ik samen met mijn collega’ s om de boel een beetje netjes te houden. Ik kom
daardoor onder de mensen. Ik reis elke week van Wolvega naar Leeuwarden, dat maakt me niks uit. Het is
belangrijk voor me dat ik een doel heb, mezelf nuttig kan maken en bij AanZet voel ik me op mijn plek.
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Uitgelicht resultaat Secretariaat/Facilitair in
2016:

Secretariaat/Facilitair
Het secretariaat van AanZet wordt grotendeels verzorgd door vrijwilligers. Zij nemen de telefoon aan,
verzorgen de post en doen een deel van de financiële administratie. Andere vrijwilligers verzorgen
twee maal per week de schoonmaak van het kantoor.
Tussen de middag wordt een gezonde lunch klaargemaakt, die vrijwilligers tegen kostprijs kunnen kopen.
Projecten als schoonmaak en catering zijn heel geschikt voor mensen die de Nederlandse taal nog niet
zo goed spreken.
Door deze projecten komen zij in aanraking met veel
mensen. We zien dat het werken in deze projecten
vaak als start wordt gebruikt. Het secretariaat behandelt ook verzoeken uit de provincie om ondersteuning.
U kunt hierbij denken aan praktische raad en daad bij
vragen rond psychisch welzijn.

Secretariaat/Facilitair 2016 in
cijfers
Aantal vrijwilligers werkzaam bij
Secretariaat/Facilitair: 21
Aantal verzoeken praktische ondersteuning afgehandeld: 129
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front- en backoffice implementatie, receptiefunctie ingesteld, waardoor de algemene kwaliteit
aanzienlijk is verhoogd.

Uitdaging Secretariaat/Facilitair voor
2017:
verhogen telefoonvaardigheden. Meer kwaliteit
op financiële administratie. Uitbreiding groep
catering door nadrukkelijk migranten uit te
nodigen.

Vakgroep Trainingen

Ronald Brouwer, 29 jaar. Woont in Leeuwarden.
Ik was een sterke kerel, ik sportte en werkte altijd, tot
ik ziek werd. Toen viel langzaam maar zeker alles om
me heen weg. Ik raakte in een isolement en kwam de
deur niet meer uit. Zo zat ik ruim 2 jaar in mijn eentje
op mijn slaapkamer. Toen was er een ambtenaar van
de gemeente Tytsjerksteradiel, waar ik toen woonde,
die mij wees op AanZet. Ik ben bij PC Probaat aan
het werk gegaan, en langzaam maar zeker heb ik mij
verder hersteld. En het mooiste is, ik ben weer terug
naar school gegaan! Ik volg de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de NHL. Ik heb nog
wel een steuntje in de rug nodig en daarom heb ik een
beschutte stageplek bij AanZet. Mijn stage doe ik het
eerste jaar binnen het Team Trainingen. Daar leer ik
om voor groepen mensen te spreken, een eigen visie
te ontwikkelen en mijn ervaring op een goede manier
in te zetten. Over een tijdje ben ik toe aan een stage
buiten AanZet, spannend! Ik kan mezelf nu echt ontplooien. Ik wil een goede sociaal- of maatschappelijk
werker worden!

Vakgroep Trainingen
In de vakgroep Trainingen werken vrijwilligers die
willen leren om voor groepen te spreken, voorlichting
te geven of trainingen te verzorgen. Deze groep is
ingrijpend van samenstelling veranderd in 2016. Oude
werkpatronen zijn losgelaten en nieuwe zijn opgezet.
De vakgroep trainingen is een actieve groep, vaak
jonge mensen, die ook naar buiten willen treden. Zo
geven we voorlichting op de hogescholen. In 2016 is
een intensief trainingsprogramma voor de beroepskrachten en de vakgroep trainingen ingezet. Voor dit
programma hebben we samengewerkt met VNN, GGZ,
Vluchtelingenwerk, Project Laaggeletterdheid, Buithenkans en Jongboom Trainingen. Er is geïnvesteerd in
kennis over psychische ziektebeelden, nieuwe Nederlanders, agressiehantering en verslavingskenmerken.
Met de opgedane kennis is een training ontwikkeld
die gegeven kan worden aan vrijwilligers in de provincie. Overal waar door vrijwilligers gewerkt wordt met
kwetsbare doelgroepen, kan de training Signalering en
Preventie van AanZet worden ingezet.

Uitgelicht resultaat Vakgroep Trainingen in 2016:
5 scholingstrajecten gevolgd, interne training aangepast, nieuwe groep gevormd.
Uitdaging Vakgroep Trainingen voor 2017: naar buiten
treden met voorlichtingsworkshops en de training
Preventie en Signalering. Telefoontraining geven aan
vrijwilligers. Opzetten training Inzet Ervaringsdeskundigheid.

Vakgroep trainingen 2016 in cijfers
Aantal vrijwilligers werkzaam bij vakgroep Trainingen: 10
Aantal mensen die training gevolgd hebben: 34
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AanZet en jongeren
AanZet heeft in 2016 een themagroep JONGEREN opgezet. In deze groep hebben jongeren (jonger dan
28 jaar) zitting die nadenken over wat er nodig is om psychisch kwetsbare jongeren te bereiken en te ondersteunen. In 2017 zal deze themagroep naar buiten treden met een door hen opgesteld projectvoorstel.
Diverse gemeenten hebben in 2016 feedback gegeven op de eerste aanzet tot dit project.

Uitgelicht resultaat:

Susanne Hoekstra, 29 jaar. Woont in Drachten

AanZet en jongeren in 2016: inrichten van
een themagroep Jongeren.

Ik ben als stagiaire werkzaam bij AanZet op het Steunpunt
Zelfhulp. Daar ondersteunen wij zo’n 40 zelfhulpgroepen
uit Friesland. Ik vind het prachtig om naast een vrijwilliger
te staan en te zien hoe hij/zij zelfvertrouwen ontwikkelt en
dan uiteindelijk weer verder kan. Ik ken die zoektocht ook
uit eigen ervaring. Binnen AanZet vind ik de ruimte om
met te ontwikkelen en kennis rondom het domein Welzijn
op te doen. Als ik mijn diploma heb wil ik zeker aan de slag
als projectleider of als maatschappelijk werker. Het werken
met mensen met een kwetsbare achtergrond heeft mijn
hart!

Uitdaging AanZet en Jongeren voor
2017:
Naar buiten treden van de themagroep met
projectvoorstel. Deelnemers en financiers
werven.

AanZet als erkend leerbedrijf
Binnen AanZet werken MBO- en HBO
studenten. Wij noemen hen coaches in
opleiding. In 2016 hebben 16 studenten
hun stages bij ons doorgebracht, de meeste
met succes. Wij zijn erkend leerbedrijf voor
de studies HBO MWD, SMD, SPW, enz. Het
is ons voornemen om de status van erkend
leerbedrijf in 2017 uit te breiden.
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AanZet als samenwerkingspartner
AanZet heeft in 2016 haar samenwerkingsrelaties stevig aangehaald. Er zijn veel mooie initiatieven ontstaan, met als hoogtepunten het Makkersplak in Franeker en het ontstaan van het Fries Netwerk GGZ.
We werken samen met het lokaal en regulier welzijnswerk en wijk- en gebiedsteams aan de ene kant, terwijl
aan de andere kant hulpverlenende en behandelende organisaties onze partners zijn. Doordat we voor al
onze vrijwilligers in 2016 de Startplannen hebben ingevoerd, kan er ook gemakkelijk worden ingevoegd in
cliëntgericht overleg met de samenwerkingspartners. Uiteraard altijd samen met de vrijwilliger en vanuit
het cliëntperspectief.

Omar Mougabil, 50 jaar.
Woont in Leeuwarden.
Ik was eenzaam, ik had niks te doen en dan ga
je piekeren. Heel veel piekeren. De gemeente
zei tegen mij dat ik misschien wel bij AanZet
kon werken. Dat heb ik met beide handen aangenomen. Nu werk ik in de catering. Ik ga met
de koffiekar rond en ik help met allerlei klusjes
binnen en buiten het gebouw.
Ik ontmoet aardige mensen en ik leer nog
steeds beter Nederlands preken. Ik zou ooit
weer een eigen zaak willen openen. Voorlopig
ben ik bij AanZet op mijn plek, ik doe iets voor
een ander, dat helpt mijzelf.
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