Verbindend, betrokken
en gedreven
2015 in beeld

Verbindend, betrokken en gedreven
2015 was een jaar waarin er veel veranderde. De WMO ging op de schop en
veel kwetsbare burgers moesten op zoek naar een netwerk waarop ze kunnen
terugvallen. Wij kijken terug op een jaar waarin we ons met grote betrokkenheid en
gedrevenheid inzetten voor de Barneveldse samenleving.
Onze gemeente kent veel actieve burgers en partijen die graag klaarstaan voor een
ander. Er zijn ook kwetsbare burgers die hier of daar wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Juist voor hen staan wij klaar! Welzijn Barneveld kreeg in 2015
de taak om verbindingen te leggen. We brachten alle informele ondersteuning die er
in de gemeente wordt aangeboden in kaart. Dat betekende onder andere: contacten
uitbouwen, ontmoeten, luisteren, samenwerken en communiceren.
Daarnaast gingen wij door met wat we al deden: het organiseren van gezellige
activiteiten voor senioren, het coördineren van de Maatschappelijke Stage,
het matchen van vrijwilligers, het zoeken van maatjes, het ondersteunen van
mantelzorgers en zoveel meer! Deze kleurrijke waaier biedt een impressie van
Welzijn Barneveld in 2015. We ontdekten opnieuw dat er kracht zit in verbinden. En
ook in 2016 gaan we verder onder ons motto: Verbindend, betrokken en gedreven.
Ellen Alders, directeur

‘Dank je wel voor jouw bemiddeling,
ik denk dat dit een mooi stukje vrijwilligerswerk
voor mij gaat worden.’

Vrijwilligers
De gemeente Barneveld kent een grote groep betrokken burgers. In 2015 koppelde
het Steunpunt Vrijwilligerswerk maar liefst 174 Barnevelders aan een mooie taak in
het vrijwilligerswerk, van deze bemiddelingen werden er 82 via de vacaturebank
op de website uitgevoerd. Toch blijft face to face contact belangrijk, ook in dit
digitale tijdperk. Daarom kent Welzijn Barneveld sinds september 2015 een
inloopspreekuur. Elke dinsdagmiddag kan iedereen bij ons terecht voor informatie
omtrent vrijwilligerswerk.
Om vrijwilligerswerk extra onder de aandacht te brengen organiseerden we in
januari een vrijwilligersmarkt met de naam MATCH! Daarnaast zetten we in 2015
extra in op de scholing van vrijwilligers. In mei en november organiseerden we
scholingsavonden met interessante workshops. Beide avonden werden door zo’n 80
deelnemers bezocht. De reacties waren heel positief!
In 2015 veranderde er veel in de WMO. Kwetsbare burgers moesten op zoek naar een
netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Het Meldpunt Informele Hulp biedt deze
mensen graag een steuntje in de rug. Denk hierbij aan hulp bij boodschappen doen,
samen wandelen of een oppasdienst thuis. In 2015 konden 119 hulpvragers rekenen
op ondersteuning van een vrijwilliger.
Welzijn Barneveld is samen met de gemeente Barneveld een pilot gestart waarin
vanuit de participatiewet mensen met een langdurige uitkering intensief begeleid
worden naar vrijwilligerswerk. Inmiddels zijn er 6 trajecten gestart.

‘Sophie is meer dan een maatje.
Bij Sophie kan ik mijn hart laten zien en kan ik alles,
dat diep van binnen in me leeft, delen.’

Maatjes
Het Maatjesproject is inmiddels uitgegroeid tot een succesformule. In 2015 wisten
39 nieuwe deelnemers Welzijn Barneveld te vinden. Naast de jaarlijkse gezellige
activiteiten, is in oktober 2015 een wervingscampagne voor vrijwilligers gestart.
Hier hebben 18 nieuwe vrijwilligers op gereageerd! Inmiddels zijn 13 van deze 18
vrijwilligers bemiddeld met een deelnemer.
Aantal nieuwe deelnemers in 2015

39

Totaal aantal deelnemers

127

Totaal aantal vrijwilligers

84

Daarnaast ontstonden er in 2015 ook 2 nieuwe vriendenkringen. Een vriendenkring
is een groep van maximaal vijf mensen die het goed met elkaar kunnen vinden. Ze
bepalen zelf hoe vaak ze met elkaar afspreken en wat ze gaan doen.
Bovendien startte Welzijn Barneveld in 2015 met het project Maatjes Dementie.
Oudere en kwetsbare senioren met geheugenproblemen en dementie worden
begeleid en gecoached door een maatje.
Totaal aantal deelnemers Maatjes Dementie in 2015

14

Totaal aantal vrijwilligers Maatjes Dementie in 2015

10

‘Door deel te nemen aan de bingo kom ik de deur uit
en ontmoet ik mensen.’

Senioren
Het activiteitenaanbod van Senioren kent een grote diversiteit. Van een cursus
Weerbaarheid voor senioren tot een gezellige high tea met kerst. En van samen
bridgen tot een uitje met de BoodschappenPlusBus. In 2015 wisten honderden
senioren de activiteiten van Welzijn Barneveld weer te vinden. Ook de avonden
over Niet Aangeboren Hersenletsel en het Parkinson Café werden meer dan goed
bezocht.
Aantal deelnemers wekelijkse activiteiten

690

Aantal deelnemers maandelijkse activiteiten

260

Aantal deelnemers eenmalige activiteiten

410

Het project Maaltijd aan Huis verzorgde in 2015 voor 159 senioren in de gemeente
Barneveld een maaltijd. Daarnaast bezochten de vrijwilligers van het Bezoekproject
75+ 122 senioren. De werkgroep Blijvend Thuis kent 4 woonadviseurs die samen 64
bezoeken aflegden. Bij het meldpunt Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg kwamen
16 hulpvragen binnen.
De vrijwilligers van AutoMaatje spannen de kroon met het aantal hulpaanvragen.
Na de projectstart in februari 2015 verzorgden de 29 vrijwilligers maar liefst 669
taxiritjes.

‘Bedankt voor de fijne middag!
Ik was er even helemaal uit. De laatste tijd was het
heel erg druk en kwam ik niet aan mijzelf toe.’

Mantelzorg
Door de veranderingen in de zorg moeten mantelzorgers sinds 2015 steeds vaker
een beroep doen op hun eigen netwerk. Daarom zette Welzijn Barneveld extra in op
het breder bekend maken van het Steunpunt Mantelzorg.
Het Steunpunt verleende het afgelopen jaar op verschillende manieren ondersteuning
aan mantelzorgers. Elke eerste woensdagmorgen van de maand kwamen de
deelnemers van de Contactgroep Dementie samen. Er werden 33 huisbezoeken
afgelegd en 17 mantelzorgers kwamen bij Welzijn Barneveld langs voor een gesprek.
De Mantelzorgwaardering werd door 537 mantelzorgers opgehaald. In mei gingen
45 deelnemers mee met het dagje uit naar het Pluimveemuseum. Bovendien vond
in november de Dag van de Mantelzorg plaats, hier genoten mantelzorgers van een
verwenmiddag en een heerlijk stamppottenbuffet. De Mantelzorg Salon bood ook in
2015 weer 2 ontspannende workshops aan.
In 2015 zette Welzijn Barneveld extra in op jonge mantelzorgers. De contacten lopen
met name via de middelbare scholen. Inmiddels zijn er 23 jonge mantelzorgers in
beeld.

‘Ook hebben we gezellig
met de mensen gepraat en volgens mij vonden ze
het super gezellig en wij hebben er ook van genoten.’

Jongeren
Welzijn Barneveld coördineert al enkele jaren de Maatschappelijk Stage. Het is mooi
om te zien dat jongeren regelmatig als vrijwilliger actief blijven bij de plek waar ze
stage hebben gelopen.
Aantal betrokken leerlingen in 2015

2122

Aantal uren werk in 2015

19169

Aantal betrokken organisaties in 2015

150

In het project Trots & Toekomst krijgen jongeren maatschappelijke ondersteuning
van een mentor.
Nieuwe hulpvragen in 2015

26

Totaal aantal betrokken jongeren

57

Totaal aantal betrokken mentoren

41

Met het project G€ldwijs zet Welzijn Barneveld in op schuldpreventie. In 2015
ontvingen in totaal 1077 leerlingen voorlichting. Er werden 44 gastlessen verzorgd
en 240 leerlingen genoten van een theatervoorstelling.
In juni stond de Democratiefabriek in de bibliotheek van Barneveld. Maar liefst
1070 kinderen en tieners bezochten deze mobiele tentoonstelling waarin democratie
centraal stond. De reacties waren positief.

‘Bedankt voor het buurtbudget!
Mede daardoor is het een geslaagde buurtbarbecue geworden.’

Sociale samenhang
Met het project In de Buurt zet Welzijn Barneveld in op het versterken van de
sociale samenhang. 2015 stond in het teken van het opbouwen van een netwerk
in verschillende Barneveldse buurten. Met name Oldenbarneveld, het Valkhof
en Vliegersveld-De Vaarst konden rekenen op In de Buurt. We organiseerden 3
wijkbijeenkomsten waarin buurtbewoners en professionals samen nadachten
over de sociale samenhang in hun buurt. Er ontstond een netwerk dat bestaat
uit enthousiaste mensen die zich samen inzetten voor onder andere de opzet
van een Burenhulpteam, het project SamenKracht 80+, een tentoonstelling met
buurtverhalen en de organisatie van diverse buurtactiviteiten. Het Buurtbudget kon
rekenen op 82 aanvragen.
In de Buurt organiseerde 2 Werkateliers Informele Ondersteuning. Vertegenwoordigers
van initiatieven die zich vrijwillig inzetten voor het welzijn van de inwoners van
Barneveld zochten hier de samenwerking. Beide keren konden we rekenen op bijna
30 deelnemers. Op de website van Welzijn Barneveld is in kaart gebracht wat het
informele ondersteuningsaanbod in de gemeente is.
Met het project Buurtbemiddeling zet Welzijn Barneveld in op het oplossen van
kwesties tussen buren. In 2015 kwamen er 58 aanvragen binnen, 44 daarvan werden
in behandeling genomen. Er volgden 11 bemiddelingen. Want een goede buur is toch
beter dan een verre vriend?

‘Verbindend, betrokken en gedreven.’

Welzijn Barneveld
Wilhelminastraat 12
3771 AR Barneveld
0342-745004
info@welzijnbarneveld.nl
www.welzijnbarneveld.nl

garderen
stroe
voorthuizen

zwartebroek

kootwijkerbroek
terschuur

de glind

kootwijk

barneveld

