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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Welzijn Diemen (SWD) 2015. In dit jaarverslag legt het
bestuur verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke beleid.
Het jaar 2015 heeft hoogte- en dieptepunten gekend. Het dieptepunt is de brand in peuterspeelzaal
de Noorderbreedte geweest, waarbij de peuterspeelzaal volledig uitgebrand is. Het gevolg is een zeer
nare ervaring voor de betrokkenen, waaronder de peuters en leidsters. Zo zijn veel persoonlijke
eigendommen en ook het archief verloren gegaan. Ondanks de beschikbare camerabeelden van de
brandstichting, zijn de daders nog niet aangehouden.
Één van de hoogtepunten is de totale renovatie en heropening van buurthuis ‘t Kruidvat in DiemenZuid. In het buurthuis is SWD, in samenwerking met partners uit de zorg, een pilot gestart genaamd
'Huis van de Buurt’. Het Huis van de Buurt is bedoeld voor alle buurtbewoners, jong, oud, vitaal en
kwetsbaar. Één van de doelen van het Huis van de Buurt is, dat buurtbewoners zo lang mogelijk
actief en zelfstandig in hun buurt kunnen blijven wonen en betrokken zijn bij wat er in hun buurt
gebeurt. Vooral buurtbewoners die een extra steuntje in de rug nodig hebben krijgen bijzondere
aandacht.
SWD staat midden in de Diemense samenleving. Jaarlijks zijn vele duizenden inwoners, waaronder
peuters, jongeren volwassen en ouderen, direct of indirect betrokken bij de activiteiten van SWD.
Deze activiteiten vloeien voort uit de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de prestatie-overeenkomst met de gemeente Diemen en het meerjarig beleidsplan 20132016.
SWD signaleert ontwikkelingen in de samenleving tijdig en speelt hier adequaat op in. Het doel is om
de leefbaarheid in de buurten te vergroten. Door proactief en vraaggericht te werken levert SWD
maatwerk en een grote bijdrage aan een inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waarin
iedereen tot zijn/haar recht kan komen, waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen culturele
achtergronden, leeftijd, talenten en/of beperkingen. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier
deel aan de maatschappij. De buurtbewoners worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op
hun beperkingen. Hierin speelt het vrijwilligerswerk een grote rol, met als uitgangspunt het
versterken van de zelfredzaamheid van de bewoners. Dit is een uitgangspunt in al het werk van SWD,
het stimuleren van de bewoners om zoveel als mogelijk zelf én voor elkaar te doen. Dit geeft naast
zelfwaardering ook de voldoening dat de maatschappij er een beetje beter van wordt en de zorg- en
hulpverlening betaalbaar blijft. SWD legt het accent van het werk op preventie, zo blijkt uit
onderzoeken dat welzijn zorg en hulp voorkomt.
SWD heeft het afgelopen jaar ‘grote slagen’ gemaakt als het gaat om de financiële huishouding en
administratieve organisatie, waardoor de stichting een financieel gezonde en effectieve organisatie is
geworden.
Dankzij de enthousiaste en actieve inzet van vrijwilligers, stagiaires en professionals, heeft SWD het
afgelopen jaar veel van de doelstellingen kunnen realiseren. Het bestuur van SWD spreekt grote
erkentelijkheid en dankbaarheid uit voor de getoonde inzet.
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Het bestuur van SWD is sinds februari 2015 voltallig bezet en heeft met de directie besloten een
midden lange termijn plan 2016/2018 te ontwikkelen. Ook zal in het jaar 2016 gezocht worden naar
mogelijke samenwerkingsverbanden met instellingen binnen en buiten Diemen, zonder de eigen
juridische entiteit geweld aan te doen.
Tot slot bedanken het bestuur en de directie de portefeuillehouder Welzijn van de gemeente Diemen
en de betrokken ambtenaren voor de professionele en prettige samenwerking in 2015.

Ben Ziepzeerder

Voorzitter
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Inleiding
In het jaar 2015 heeft SWD een positieve groei doorgemaakt. De indicatoren op de hoofdlijnen van
de verschillende velden, zoals per onderdeel vastgelegd in de prestatieafspraken, zijn ruimschoots
overtroffen. Een goed voorbeeld hiervan is het project talentontwikkeling. De prestatieafspraak was
het verzorgen van minimaal 10 workshops met ongeveer 100 deelnemers. In de praktijk (zie
verderop in het jaarverslag) zijn er meer dan 30 workshops georganiseerd, met meer dan 250
deelnemers.
Deze positieve resultaten zijn mede bereikt door:
•
•
•
•
•

de verdere professionalisering van de medewerkers van SWD;
het duidelijke doel en de missie van SWD;
de betrokkenheid van de medewerkers in het nastreven van het doel en de missie van SWD;
de effectieve inzet van stagiaires;
een gezondere financiële situatie.

De bestaande projecten lopen goed, ook zijn er nieuwe projecten die perspectieven bieden voor de
toekomst. Deze projecten richten zich op de verschillende gebieden van het vrijwilligerswerk. Dit
loopt uiteen van Diemen voor Elkaar, gericht op het actief burgerschap, tot Welzijn op Recept en het
intensief kinder- en jongerenwerk, die meer aan de zorg gerelateerd zijn. Dit zijn tevens ook
voorbeelden van projecten die aansluiten op de kerntaak van SWD, namelijk het voorkomen dat
cliënten in (te) dure zorg terechtkomen en het activeren van de samenleving (actief burgerschap).
Projecten worden gemonitord en daar waar nodig aangepast. Zo heeft SWD in 2015 bij buurthuis het
Noorderlicht het actief burgerschap centraal gesteld, een buurthuis die voor en door de buurt
functioneert. Uit dit voorbeeld blijkt dat SWD experimenteert en nieuwe werkwijzen uitprobeert in
projecten die een impuls nodig hebben. Hoewel dit tot veel nieuwe ideeën heeft geleid moeten we
kritisch blijven en helaas vaststellen dat ons doel hier niet volledig gehaald is. Het zoeken naar een
passende voorziening voor Diemen-Noord blijft een aandachtspunt. SWD neemt hierin het initiatief
om in gesprek te gaan met de gemeente en andere partners.
Dit laatste onderstreept een belangrijke nieuwe ontwikkeling binnen SWD, namelijk de
samenwerking met partners. De projecten en activiteiten van SWD staan niet op zichzelf, maar
worden ontwikkeld in samenwerking met partners. Op deze manier sluiten de projecten en
activiteiten goed aan op de doelgroepen, hier hebben de partners soms meer contact mee. Zo zijn de
zorgorganisaties onze partners als het gaat om projecten zoals Welzijn op Recept, Bewegen op
Recept en het Huis van de Buurt, terwijl de basisscholen in Diemen dat zijn als het gaat om
talentontwikkeling en de maatschappelijke projecten. Bij Diemen voor Elkaar zijn alle
maatschappelijke organisaties onze partners.
In dit jaarverslag kunt u het verdere verloop van de projecten van SWD en de ontwikkelingen die
plaatsgevonden hebben binnen de organisatie teruglezen. Het afgelopen jaar is er een goede basis
gelegd die in 2016 verder uitgebreid kan worden, zodat SWD nog meer de ‘spin in het web’ wordt
van het maatschappelijke middenveld in Diemen.
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Veld 1: Zelfredzaamheid bevorderen van kwetsbare burgers
Doel van dit veld:
Het bieden van maatwerkbegeleiding aan kwetsbare burgers, zodat deze zoveel als mogelijk op hun
eigen kracht kunnen functioneren. Op deze manier hoeven zij minder of geen gebruik te maken van
(te) dure zorgvoorzieningen.
Doelgroep:
Alle kwetsbare burgers in Diemen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig kunnen blijven
wonen en/of functioneren.
Projecten:
1. Informatief huisbezoekproject, deze heeft de volgende drie doelstellingen:
1. het verstrekken van informatie over de voorzieningen voor ouderen;
2. het signaleren van potentiële problemen;
3. het doorverwijzen van ouderen naar de juiste instantie, organisatie of project.
Dit project bestaat uit het systematisch bezoeken van ouderen op basis van, de door de gemeente
Diemen, verstrekte persoonsgegevens. Tijdens deze bezoeken wordt geprobeerd te signaleren wat er
speelt bij deze ouderen en worden zij geïnformeerd over de bestaande projecten.
2. Praktische ondersteuning door vrijwilligers: er is een netwerk van vrijwilligers die
ondersteuning geven bij het zelfstandig wonen en/of functioneren van (jong)volwassenen
(16 jaar en ouder). (Wonen Plus)
3. Begeleidingstrajecten voor individuele kwetsbare burgers die specifieke aandacht nodig
hebben, bijvoorbeeld in verband met eenzaamheid, het ontbreken van mantelzorg, of als het
‘zorgmijders’ betreft.
Gedurende een langere periode worden deze burgers structureel begeleid. Op deze manier
worden zij gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij en gebruik te maken van de
nodige voorzieningen, zoals het Huis van de Buurt, wijkcentra, vrijwilligerswerk, eettafels, de
voedselbank en de maatschappelijke dienstverlening.
Dit project is in de loop van 2015 vervangen door het pilotproject Welzijn op Recept. Binnen
dit pilotproject legt een schakelfunctionaris de link tussen cliënten uit de zorg met
psychosociale problemen en het welzijn (sociale activiteiten).
4. Intensief jongerenwerk: gericht op jongeren (in de leeftijd van 13-16 jaar) die kwetsbaar zijn,
of bekend zijn binnen het signaleringsoverleg en een hoog risico hebben op disfunctioneren.
Zij worden door middel van een intensief coachingstraject begeleid om hun zelfredzaamheid
en eigen kracht te vergroten.
5. Intensief kinderwerk: een pilot waarin kwetsbare kinderen naar de verschillende workshops
en activiteiten van SWD worden toegeleid en daar waar nodig ondersteuning krijgen.
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Beoogde Resultaten:
20 personen worden via het Wmo loket doorverwezen naar SWD, zij
o
o
o

•

worden geïnformeerd over de voorzieningen en kwetsbare situaties worden
gesignaleerd;
worden praktisch ondersteund;
worden bemiddeld naar een voor hen relevante voorziening, nadat de situatie is
geanalyseerd.

Wonen Plus heeft 250 geregistreerde klanten

Partners:
Het Brede Hoed Team is de belangrijkste partner. De medewerkers van dit team zullen vragen en
signalen aan de medewerkers van SWD in een ‘warme overdracht’ doorgeven. Het samenwerken in
één gebouw, de Brede Hoed, is daarbij essentieel, evenals duidelijke communicatie en afspraken.
Daarnaast zullen alle relevante instellingen en organisaties geïnformeerd moeten worden over de
ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden van SWD. SWD is de ‘spin in het web’ als het gaat om
het ondersteunen en begeleiden van kwetsbare burgers.
Indicatoren:
• het aantal ondersteunde en begeleide personen per onderdeel, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen.
Vrijwilligers:
25 vrijwilligers
Aandachtspunten uit 2014:
• de aanmeldingen voor het intensief jongerenwerk in 2014 zijn nog niet voldoende. De
zichtbaarheid bij partners, het besef van het belang om problemen bij jongeren vroegtijdig te
signaleren en effectieve ondersteuning zijn de belangrijkste prioriteiten;
• overzicht hebben op de nieuwe cliënten die via het Brede Hoed Team binnenkomen, geen recht
hebben op zorg en dus gebruikmaken van Wonen Plus;
• de bekendheid en aansluiting van Wonen Plus bij een bredere doelgroep dan alleen de senioren.
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Resultaat veld 1
Per project wordt er hieronder uitgebreid ingegaan op de specifieke resultaten. Over het algemeen
kunnen we vaststellen dat de projecten positief zijn verlopen en dat het pilotproject na succes zal
worden verlengd in 2016.
Van de beoogde resultaten kunnen we stellen dat:
•

•

de inbreng van de consulenten van het Wmo-loket sterk is voor het project Wonen Plus. Ook
bij het preventief huisbezoek kunnen we stellen dat de huisbezoekers en de consulenten
elkaar goed kunnen vinden.
Voor de begeleidingstrajecten voor kwetsbare burgers zijn er nog weinig doorverwijzingen
geweest. Dit komt omdat cliënten die bij Wmo komen al zorg nodig hebben. De Wmoconsulenten krijgen weinig tot niet te maken met cliënten die preventieve zorg nodig
hebben. Naar aanleiding hiervan zijn we de pilot Welzijn op Recept gestart. Dit gebeurde
omdat (andere) zorgpartners aangaven dat zij cliënten hadden met de behoefte naar
ondersteuning in de toeleiding naar welzijnsactiviteiten. De belangrijkste partners hierin zijn
de gezondheidscentra van Diemen-Noord en Diemen-Zuid.
Wonen Plus meer dan 600 cliënten heeft. Dit komt vooral omdat we in 2015 van Wonen Plus
een Wmo-voorziening hebben gemaakt, die breed toegankelijk moet zijn voor alle kwetsbare
Diemenaren. Hierdoor is de eigen bijdrage afgeschaft in 2015 en is het aantal cliënten sterk
gegroeid.

Wat de partners betreft kunnen we stellen dat het aantal toegenomen is in de loop van 2015.
Naast de Wmo-consulenten voor Wonen Plus, zijn voor het intensief jongeren- en kinderwerk de
ouder-kindcoaches en intern begeleiders belangrijke partners geworden om kwetsbare
leerlingen te vinden. De leerplichtambtenaar is een belangrijke partner geworden voor het
intensief jongerenwerk om preventief jongeren te coachen die dreigen uit te vallen.
Het aantal gewenste vrijwilligers is ruimschoots gehaald. Het informatief huisbezoekproject en
Wonen Plus draaien op vrijwilligers die de praktische uitvoering doen.
Over de aandachtspunten uit 2014 kunnen we stellen dat:
•

•

•

het intensief jongerenwerk sterk verbeterd is en het een wezenlijk onderdeel is geworden
van het hulpaanbod voor jongeren van 12 jaar en ouder. Dit is duidelijk te zien aan de sterk
verbeterde samenwerkingsrelaties met de partners;
er duidelijkheid is gekomen vanuit het Wmo-team, over het minimaal te maken krijgen met
cliënten die preventieve zorg nodig hebben. Dit heeft ertoe geleid dat SWD nieuwe partners
is gaan zoeken in het veld;
Wonen Plus in 2015 is overgegaan naar Diemen voor Elkaar (zie veld 3). Een nieuwe naam,
een nieuwe website en een bredere opdracht geven meer mogelijkheden om andere
doelgroepen te bereiken.
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Resultaten per project (in veld 1)
1. Preventief huisbezoekproject
Doel van het project:
Ouderen informeren over tal van zaken betreffende wonen, welzijn en zorg. Neveneffect van deze
huisbezoeken is dat, in situaties waarin dat gewenst is, direct adequate zorg en/of dienstverlening
kan worden geboden.
Doelgroep:
De inwoners van Diemen die 75, 80, 85 of 90 jaar zijn geworden in het voorgaande jaar.
Inhoud van het project:
vrijwilligers begeleiden in de uitvoering van informatieve huisbezoeken aan ouderen;
het verstrekken van informatie aan ouderen over de voorzieningen in Diemen;
ouderen met een hulpvraag doorverwijzen naar relevante instanties;
het bijhouden van een geanonimiseerde registratie van gegevens;
de gemeente, op basis van de verkregen informatie, adviseren over bijstelling van beleid,
aanvulling van diensten en de soorten signalen die zijn doorgegeven aan organisaties en
instellingen in Diemen.
Vrijwilligers die een huisbezoek afleggen zijn getraind en hebben een geheimhoudingsplicht. Er
worden bijeenkomsten georganiseerd afgestemd op de vraag van de vrijwilligers en gericht op het
versterken van hun deskundigheid.

•
•
•
•
•

Beoogde resultaten:
•
•
•
•
•
•
•
•

het tijdig signaleren van de behoefte aan ondersteuning;
het gebruik van voorzieningen door ouderen bevorderen;
mogelijkheden bieden voor nieuwe contacten;
zelfredzaamheid van ouderen bevorderen;
ouderen die langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen;
250 ouderen benaderen voor een informatief huisbezoek;
100 ouderen die een informatief huisbezoek ontvangen;
twee tussentijdse rapportages (mei en september) met de uitkomsten van de informatieve
huisbezoeken.

Partners:
De gemeente Diemen levert de naw-gegevens van de te bezoeken bewoners/huishoudens.
Er wordt samengewerkt met onder andere vrijwilligersorganisaties zoals Markant, het Wmo-loket, de
ouderenadviseur, Steunpunt Huiselijk Geweld, GGD Amsterdam en de casemanagers dementie van
Cordaan.
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Indicatoren:
•
•

het aantal ouderen die worden aangeschreven voor een informatief huisbezoek;
het aantal ouderen die een informatief huisbezoek ontvangen.

Vrijwilligers:
4
Aandachtspunt uit 2014:
•

Verwerken van gegenereerde gegevens in het gemeentelijk beleid.

Resultaten:
Het preventief huisbezoekproject is goed geslaagd om ouderen enerzijds te informeren over
voorzieningen en anderzijds de behoeftes te inventariseren.
In 2015 is hard gewerkt om het huisbezoekproject in te bedden in de nulde lijn. Zo is er een korte lijn
tussen de senioren die bezocht worden, de informatie die tijdens een bezoek naar voren komt en de
preventieve organisaties die ondersteuning en zorg kunnen bieden.
De pilot van de welzijnscoach is een krachtig instrument waarbij er op een laagdrempelige manier,
aan de hand van de input van de senioren, gepeild kan worden of er verdere behoeftes zijn. Verder
worden de senioren die bezocht zijn gebeld voor een evaluatie van het bezoek en inventarisatie van
vragen of behoeftes naar aanleiding van het huisbezoek.
Over het afgesproken resultaat en de indicatoren kunnen we zeer positief zijn:
•
•

413 ouderen van 75, 80, 85 en 90 zijn aangeschreven en benaderd voor een informatief
huisbezoek;
er zijn 182 huisbezoeken uitgevoerd.

Tot slot is er in 2015 aandacht besteed aan het vraagstuk wat er gedaan wordt met de ouderen die
aan hebben gegeven geen huisbezoek te willen of geen reactie hebben gegeven.
Partners:
De samenwerking met de samenwerkingspartners verloopt voorspoedig. De lijnen zijn kort en zorg
wordt tijdig preventief (middels Welzijn op Recept) ingezet of verloopt via een zorgpartner. Hier
loopt het contact voornamelijk via het Wmo-team en de ouderenadviseur.
Aandachtspunten:
In 2015 zijn naar aanleiding van gesprekken met de gemeente, over welke gegevens wel en niet
nodig waren, de vragenlijsten aangepast. De nadruk is meer gelegd op het informeren van senioren
over voorzieningen en het gemakkelijk maken voor hen om hier gebruik van te maken. Dit is ook
laagdrempeliger geworden door het project Welzijn op Recept. Hierin leidt een professional
kwetsbare senioren toe naar relevante activiteiten.
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Vrijwilligers:
6
Verder:
Een belangrijk algemeen signaal dat SWD heeft gesignaleerd in 2015, dat een duidelijke rode draad
vormt binnen het informatief huisbezoekproject, is het vervoer (in het bijzonder de servicetaxi). Hier
heeft SWD veel klachten over geregistreerd.
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2. Welzijn op Recept
In de tweede helft van 2015 is SWD begonnen met een nieuw project, namelijk Welzijn op Recept.
Hierin wordt er een sterke link gelegd tussen zorg en welzijn, in het bijzonder bij cliënten die te
kampen hebben met psychosociale problemen. Een goed voorbeeld is het beroep doen op een
huisarts bij het veelvuldig ervaren van hoofdpijn. De huisarts kan hier medicatie voor voorschrijven,
maar dat neemt niet altijd de oorzaak van de hoofdpijn weg. Dit is een moment waarop ook Welzijn
op Recept kan worden voorgeschreven. Samen met de cliënt kijkt de welzijnscoach naar de oorzaak
van de hoofdpijn en welke welzijnsinterventies kunnen worden voorgeschreven.
Er zijn geen concrete resultaten afgesproken voor de pilotfase (oktober 2015 t/m maart 2016). De
belangrijkste indicator is de hoeveelheid doorverwijzingen naar de welzijnscoach en doorstroom naar
een welzijnsactiviteit. De verwachtingen zijn niettemin voldoende waargemaakt om het project door
te laten gaan in 2016. Gedurende de pilotfase zijn 26 personen toegestroomd vanuit de zorg,
waarvan er 23 met succes doorverwezen zijn naar een welzijnsactiviteit.
Hieronder de resultaten in een schema:
Activiteit

Locatie

Aspect

Aantal

Fitness 55 +

De Diem

Bewegen/Diabetes

3

Wandelgroep

Huis van de Buurt

Bewegen/Sociaal

2

Creatieve en gezellige
workshops
Yoga
Dagbesteding
Fitterst

Verschillende
locaties
Huis van de Buurt
Huis van de Buurt
Huis van de Buurt

Sociaal

2

Stress
Eenzaamheid
Afvallen/Versterken
van het lichaam

2
2
10

Vrouwenzwemmen

AGO

Bewegen/Sociaal

1

Schilderen met stagiaire

Aan huis

Eenzaamheid

1

Tabel: Resultaten van doorverwijzing
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3. Intensief jongerenwerk
Na de overgang in 2014 van het ambulant jongerenwerk naar het intensief jongerenwerk, is het
intensief jongerenwerk een belangrijk onderdeel geworden van het tiener- en jongerenwerk.
Voor jongeren (in de leeftijd van 13-16 jaar) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (met name
zij die moeite hebben met de overgang van het basis- naar het voorgezet onderwijs) is er het
intensief jongerenwerk. Er is maatwerkcoaching om jongeren ondersteuning te geven. Ook worden
er steeds meer activiteiten georganiseerd waarin de jongeren zich inzetten voor de samenleving en
met elkaar plezier maken.
In 2015 zijn er nog geen prestatie- of concrete afspraken over de te behalen resultaten gemaakt voor
het intensief jongerenwerk.
In het algemeen kan gesteld worden (in vergelijking met het ambulant jongerenwerk) dat het
intensief jongerenwerk een sterke verbetering vormt:
•
•
•
•

het resultaat is concreet en zichtbaar;
het intensief jongerenwerk richt zich op een preventieve wijze op de doelgroep;
het intensief jongerenwerk kan brede signalen opvangen (en niet alleen overlast);
het intensief jongerenwerk is een duidelijke schakel in de nulde lijn.

Er is een sterke lijn tussen het intensief jongerenwerk en de jongerenparticipatie, waarin het doel
van het traject ook is dat jongeren geactiveerd worden. Dit geeft een veel beter resultaat dan het
ambulant jongerenwerk, waarin het vooral ging om het voorkomen van overlast en ‘het bezighouden
van’ jongeren.
Verder is het opvallend dat de overlast niet is toegenomen. Hierover is in 2015 een goedwerkend
protocol opgesteld met buurttoezicht en de gemeente.
Resultaat:
In 2015 zijn er 65 jongeren betrokken bij het intensief jongerenwerk. Deze zijn als volgt onder te
verdelen:
•
•
•
•
•

12 jongeren krijgen persoonlijke coaching;
22 jongeren zijn naar de chill-out (een bijzondere activiteit voor (vooral) kwetsbare groep 8
leerlingen) op woensdag gekomen;
9 jongeren doen mee aan een project rondom het verbeteren van de leefbaarheid op
Beukenhorst;
22 jongeren doen mee aan het ‘koken voor de buurt’ project op vrijdagen en zondagen in het
Huis van de Buurt;
64 jongeren van groep 8 ontvangen sociale vaardigheidstrainingen.
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4. Intensief kinderwerk
In de tweede helft van 2015 is SWD begonnen met de pilot ‘intensief kinderwerk’. Dit project zorgt
ervoor dat ook de kwetsbaarste kinderen gebruik kunnen maken van de verschillende workshops en
activiteiten van SWD.
Het intensief kinderwerk is een onderdeel van de nulde lijn en heeft contact met zorginstanties.
Samen wordt er gekeken of er kinderen in het vizier zijn, waar er (lichte) signalen van zorg zijn, waar
er een preventieve aanpak voor ingezet kan worden.
Tijdens de pilotfase zijn er geen concrete aantallen afgesproken, maar de resultaten zijn dermate
positief en hoopgevend dat het project doorgaat in 2016.
Resultaten:
•
•

•
•

in de pilotfase zijn 11 kinderen uit de doelgroep door het intensief kinderwerk begeleid naar
een van de workshops en/of naschoolse activiteiten van SWD;
op basisschool de Sint-Petrus zijn, naar aanleiding van contact met de zorg (ouder-kindcoach
en de intern begeleider op school), ook workshops opgezet (vooral voor ‘doelgroep’kinderen);
maatwerk (preventieve) coaching voor een aantal kinderen en ouders;
naast talentontwikkeling wordt er een nieuwe lijn gestart (als pilot in 2015: maatschappelijke
projecten) met preventieve trajecten voor ‘doelgroep’-kinderen om te voorkomen dat zij in
een zorgtraject terechtkomen.
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5. Wonen Plus
Doel van het project:
Het realiseren en in stand houden van een samenhangend netwerk voor georganiseerde burenhulp.
De kwetsbare inwoners van Diemen wordt zo een vangnet geboden, waarmee het maatschappelijk
steunsysteem wordt versterkt.
Doelgroep:
Mensen met een beperking.
Inhoud van het Project:
Wonen Plus Diemen biedt een lokaal aanbod van praktische diensten en persoonlijke ondersteuning,
uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van een coördinator. Met de dienstverlening van
Wonen Plus kunnen mensen met een beperking zelfstandig blijven wonen en meedoen in de
samenleving. Wonen Plus functioneert als een vraaggestuurde basisvoorziening op lokaal niveau,
waarbij hulp en diensten worden geleverd door vrijwilligers. Het uitgangspunt is het bevorderen van
de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De geboden hulp en diensten bestaan onder
andere uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

advies & informatie;
klussen in en om het huis;
lichte tuinwerkzaamheden;
begeleiding bij vervoer naar de huisarts of het ziekenhuis;
computerondersteuning;
hulp bij administratie;
eenvoudige naai- en verstelwerkzaamheden;
telefooncirkel, samen met de Diem;
hulp bij ziekte en ongemak;
vriendschappelijke huisbezoeken;
samen eten;
het ondernemen van gezamenlijke activiteiten;
bemiddelen naar commerciële bedrijven.

Indicatoren:
•
•
•
•
•

het aantal verleende diensten;
het aantal huishoudens dat geholpen is;
het aantal georganiseerde bijeenkomsten;
het uitvoeren van het dienstenpakket;
het organiseren van bijeenkomsten afgestemd op de vraag van vrijwilligers en gericht op het
versterken van hun deskundigheid:
ü meldpunt vrijwilligers: 2 bijeenkomsten per jaar
ü meldpunt van klusjes-, tuin-, en computervrijwilligers: 2 bijeenkomsten per jaar.
ü algemeen vrijwilligersoverleg: 1 bijeenkomst per jaar.
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Partners:
Wonen Plus werkt samen met organisaties die werkzaam zijn op het terrein van wonen, zorg en
welzijn en is aanvullend op het bestaande aanbod. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn:
Stichting MEE, MARKANT, de ouderenadviseur, de Wmo-consulenten, de (thuis)zorgorganisaties
Amstelring en Cordaan, de gezondheidscentra in Diemen-Noord en -Zuid, Berkenstede,
ontmoetingscentrum De Diem, de Zonnebloem, de wijkcentra ’t Noorderlicht en ´t Kruidvat, theater
de Omval, Brandweer Diemen, vrijwilligersorganisatie Serve the City, Stichting OOPOEH, de
Servicetaxi ETS, de Tesla toren en Stichting Wonen Plus Noord-Holland.
Vrijwilligers:
25
Aandachtspunten 2015:
Wonen Plus is een aan de Wmo gerelateerde dienst in de nulde lijn. In overleg met de opdrachtgever
is overeenstemming bereikt om het betaalde lidmaatschap af te schaffen per 1 januari 2015. Het
verlies aan inkomsten kan mogelijk gecompenseerd worden door het integreren van Wonen Plus, de
Vrijwilligers Vacature Bank en Zorg voor Elkaar.
In het budget van de Wmo is een bedrag van € 20.000 gereserveerd om een mogelijk
exploitatietekort te compenseren.
Resultaten:
Wonen Plus is sterk gegroeid in 2015. Hieronder zijn de resultaten van 2015 vergeleken met die van
2014. De verwachting is (gezien de veranderingen in de zorg (Wmo)) dat er steeds meer behoefte zal
zijn aan vrijwilligers die zich actief willen inzetten voor een ander.
Daarom is met de gemeente besloten om het project Diemen voor Elkaar te lanceren. Hierin zal in
2016 Wonen Plus worden geïntegreerd. Meer hierover volgt verderop in het jaarverslag, waar er
ingaan wordt op Diemen voor Elkaar.
Overzicht aantal abonnees Wonen Plus 2015
2015
82 echtparen, 164 abonnees
109 mannen
345 vrouwen
Eindstand (31-12-2015) totaal: 618 abonnees (536
huishoudens)
In totaal zijn er 2506 diensten uitgevoerd in 2015.
Activiteiten abonnees
Er is maandelijks 1 activiteit, een uitstapje buiten de deur, georganiseerd voor de abonnees. In totaal
zijn 12 activiteiten in 2015 georganiseerd met gemiddeld 15-20 deelnemers. De activiteiten
varieerden van een museumbezoek, een lunch, een rondvaart door Amsterdam of over de Vecht,
een theatervoorstelling of een workshop tot aan een bezoek aan een tuincentrum met de kerst.
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Hiernaast hebben 2 groepen 1x per maand gegeten in de Tesla toren en restaurant Lago te
Amsterdam. Er waren in totaal 24 eetbijeenkomsten in 2015 met gemiddeld 15 deelnemers.
Voor alle groepsactiviteiten wordt het vervoer met servicetaxi ETS geregeld.
Opmerkelijk is dat het aantal deelnemers voor de groepsactiviteiten terugloopt. De oorzaak hiervan
ligt bij het vervoer met de servicetaxi. De taxi’s komen onder andere niet op tijd aan, zowel bij de
deelnemers als op de betreffende locatie van de activiteiten. Dit brengt spanningen en stress met
zich mee voor de ouderen, met als gevolg dat er steeds minder deelnemers meegaan.
Bijeenkomsten vrijwilligers
Meldpunt vrijwilligers: 3
Meldpunt vrijwilligers en klusjes/tuin/computer vrijwilligers: 3
Activiteiten vrijwilligers: 2
Algemeen vrijwilligersoverleg: 2
Aantal vrijwilligers:
30
Aandachtspunt:
Er is gebruikgemaakt van de extra financiële regeling. De financiering van Wonen Plus (nu Diemen
voor Elkaar) blijft een aandachtspunt voor 2016.
Partners
De samenwerking (i.v.m. het opgaan van Wonen Plus in Diemen voor Elkaar) met Wonen Plus is sterk
geactiveerd. De lijnen tussen de partners zijn kort en de samenwerking verloopt hierdoor goed.
Een aandachtspunt voor 2016 is het vervoer. Daar heeft Wonen Plus veel problemen mee ervaren en
ook veel klachten over ontvangen van de leden.
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Veld 2: Dagbesteding, activering en talentontwikkeling
Doel van dit veld:
In dit veld gaat het om het stimuleren van (kwetsbare) groepen mensen om hun talent te
ontwikkelen en in te zetten. Dit loopt uiteen van een kind dat in een workshop zijn talent kan
ontdekken, tot een senior die zich actief kan inzetten en zich nuttig voelt in het Huis van de Buurt.
De doelgroep:
Kwetsbare burgers die (collectief) geactiveerd moeten worden.
Projecten:
Dit veld bestaat uit twee projecten:
1. Het Huis van de Buurt is een uitnodigende en open locatie in de wijk voor (buurt)bewoners
met verschillende activiteiten:
• dagbesteding;
• activiteiten;
• faciliteiten.
In het Huis van de Buurt worden (buurt)bewoners gefaciliteerd initiatieven te ontwikkelen op basis
van wederkerigheid. In 2015 wordt dit geleidelijk uitgebreid naar 5 dagen per week.
2. Talentontwikkeling van kinderen en tieners: om te zorgen dat ‘kwetsbare kinderen’ na en op
school (en tijdens de vakantieperiodes) enerzijds aan talentontwikkeling doen (zoals het nu
al gebeurd met de naschoolse workshops), maar anderzijds ook kennismaken met de
samenleving en het belang om zichzelf daarvoor in te zetten (actief burgerschap).
Beoogde resultaten:
SWD wil de doelgroep kwetsbare personen zo snel en effectief mogelijk ondersteunen en activeren,
waardoor intensieve formele zorg niet nodig is of uitgesteld kan worden.
•
•

Het Huis van de Buurt heeft gemiddeld 10 cliënten in de dagbesteding per dag die
doorverwezen zijn door het Brede Hoed team of andere partners.
Er worden minimaal 10 talentontwikkeling workshops gehouden.

Partners:
•
•
•
•

Brede Hoed team;
basisscholen;
(zorg)instellingen;
Wonen Plus.
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Indicatoren:
•

het aantal geactiveerde burgers.

Vrijwilligers:
20
Aandachtspunten:
•

•

talentontwikkeling loopt zeer goed op de basisscholen de Venser, de Ark en de Octopus,
maar niet op de andere scholen. Ook daar wil SWD maatwerktrajecten inzetten voor
kwetsbare leerlingen;
het Huis van de Buurt is een pilot die tot 1 juli 2016 loopt. In juni vindt een evaluatie plaats
en worden afspraken gemaakt over het vervolg. De toeleiding van cliënten is een urgent
aandachtspunt. Tot nu toe zijn er geen cliënten gemeld door het Brede Hoed team of
partnerorganisaties die hiervoor in aanmerking komen.
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Resultaat veld 2
Per project wordt er hieronder uitgebreid ingegaan op de specifieke resultaten. Over het algemeen
kan er gezegd worden dat de projecten sterk ontwikkeld zijn.
Talentontwikkeling heeft veel nieuwe workshops ontwikkeld, meer dan vastgelegd in de
prestatieafspraken, daarnaast is het activerende karakter van de workshops sterk verbeterd. Er zijn
meer dan 30 workshops gegeven (20 meer dan afgesproken). Dit heeft vooral te maken met de grote
behoefte voor betaalbare en kwalitatief hoogstaande naschoolse activiteiten bij de Octopus, de Ark
en de Venser. Ook is er steeds beter contact met de basisscholen. Dankzij het intensief kinderwerk
(veld 1) vinden ook de meest kwetsbare kinderen hun weg naar de workshops. In 2015 is er tevens
een nieuw partnerschap gestart met de Sint-Petrusschool.
Het Huis van de Buurt heeft na de verbouwing, opening en een grondige evaluatie, een nieuwe
opzet, waarin SWD veel meer de regie op zich neemt. Er zijn grote stappen gezet om echt een
wijkpunt te zijn. Jongeren en buurtbewoners komen graag in het Huis van de Buurt en maken hier
steeds meer onderdeel van uit.
De projecten meer gericht op de zorg lopen nog niet zoals gewenst. Dit is het belangrijkste
aandachtspunt voor 2016. In de eerste helft van 2015 is het doel van 10 dagbestedingscliënten niet
gehaald. Het Wmo-loket, die in de oorspronkelijke plannen als de belangrijkste verwijzer werd
aangewezen, gaf aan geen cliënten te hebben. Ook gaven zorgorganisaties te kennen geen cliënten
te hebben zonder voorzieningen en dus gebruik konden maken van het Huis van de Buurt. Dit is een
van de belangrijkste redenen waarom SWD een nieuw plan van aanpak heeft gemaakt. Daarin is niet
de zorg leidend (zoals in Samen Meer), maar het welzijn. Hierdoor is er ook meer oog voor
preventieve trajecten en de buurtfunctie van het Huis van de Buurt. Voor de trajecten is
samenwerking met de welzijnscoach (veld 1) essentieel.
Voor het Huis van de Buurt is er een sterke verandering gekomen. De zorg (het Wmo-team en de
zorgorganisaties) zijn een minder wezenlijk onderdeel geworden en de rol van de buurt en de
vrijwilligers, en daarmee de preventieve functie, is sterker geworden. Hierdoor is de interne
samenwerking (binnen SWD) belangrijker dan de externe samenwerking (met Welzijn op Recept,
Diemen voor Elkaar en actief burgerschap). Ook kunnen we stellen dat de doelstelling van het aantal
vrijwilligers ruimschoots is gehaald.
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Resultaten per project (in veld 2)
1. Huis van de Buurt
Na een evaluatie van het Huis van de Buurt in juni 2015 is er een nieuw plan van aanpak gemaakt (als
vervanging van ‘Samen Meer’). Het eerdere plan, waarmee de pilot van start is gegaan, bleek
namelijk niet goed aan te sluiten op de behoeftes in Diemen. Naast een nieuw plan van aanpak, heeft
SWD de regie toegewezen gekregen om het project alsnog tot een succes te maken. Na de
verbouwing in de zomer van 2015 is het Huis van de Buurt in oktober 2015 opnieuw opengegaan en
wordt er volgens het nieuwe plan gewerkt.
In het Huis van de Buurt staan vijf zaken centraal:
•
•
•
•
•

activiteiten voor kwetsbare burgers;
activerende activiteiten (workshops) voor (buurt)bewoners;
inloopfunctie voor de buurt;
informatiefunctie;
actief burgerschap.

Voor de nieuwe aanpak zijn in 2015 geen prestatieafspraken gemaakt. Wel kan er gezegd worden dat
de nieuwe aanpak tot verbeterde resultaten leidt:
1. Activiteiten voor kwetsbare burgers:
• aan tafel (in samenwerking met Philadelphia): er komen op de woensdagen
gemiddeld 25 mensen eten;
• yoga (in samenwerking met Roads): gemiddeld 8 deelnemers;
• creatieve inloop (in samenwerking met HVO): gemiddeld 16 deelnemers.
2. Activerende activiteiten: naast de zorgactiviteiten die er waren heeft SWD actie ondernomen
om meer activiteiten te organiseren. Zo zijn er:
• goedlopende kookworkshops met als thema ‘de herfst’ (bezocht door gemiddeld 25
kinderen per dag);
• nieuwe sportactiviteiten zoals wandelplezier (gemiddeld 30 deelnemers) en fiterst
(gemiddeld 10 deelnemers).
3. De inloopfunctie is versterkt door de volgende projecten:
• goedlopend avondeten (bezocht door gemiddeld 20 mensen);
• creatieve inloop (bezocht door gemiddeld 12 mensen per ochtend).
4. De informatiefunctie wordt vormgegeven door:
• een juridisch spreekuur;
• een administratief spreekuur.
5. Actief burgerschap: steeds meer buurtbewoners zijn actief betrokken bij het Huis van de
Buurt, doordat de bekendheid van de voorziening is vergroot. Dat is mede bereikt door een
goede pr, zoals het huis aan huis flyeren, het uitgeven van promotiebonnen en mond-totmondreclame.
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Dit resulteerde in vrijwilligers voor:
• jongeren die ‘koken voor de buurt’ op vrijdag en zondag (14 jongeren, 12
buurtbewoners);
• bandcoaching voor jongeren op zaterdagmiddag (11 deelnemers);
• muziek maken voor buurtbewoners op zaterdagochtend (9 deelnemers).
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2. Talentontwikkeling
In 2015 was de opdracht van talentontwikkeling verdeeld over vier onderdelen:
•
•
•
•

kinderzomerspelen;
workshops;
inloop ’t Kruidvat;
sport en spel.

Al snel is in overleg met de gemeente besloten om dit aan te passen en alles onder één noemer te
plaatsen. Deze aanpassing was nodig omdat:
•
•

•

SWD niet alleen tijdens de zomer kinderenactiviteiten wil aanbieden, maar juist tijdens alle
vakantieperiodes;
SWD inlopen wil organiseren voor alleen groep 8 (en niet meer voor een bredere doelgroep).
Dit omdat kinderen uit groep 8 behoefte hebben aan ‘lossere’ activiteiten en omdat SWD
hen wil binden aan het Huis van de Buurt (waar alle activiteiten plaatsvinden).
sport en spel onder de buurtsportcoach is gaan vallen (zie veld 3).

De prestatieafspraken waren daarbij:
•
•

het plaatsvinden van 10 workshops;
activiteiten aanbieden tijdens alle schoolvakanties, inclusief de kinderzomerspelen (met een
minimale deelname van 110 kinderen).

Resultaat:
•
•
•
•

workshops: er zijn 83 kinderen per reeks geweest, 250 kinderen in een jaar. Elke workshop
had gemiddeld 10 kinderen. Daarvan waren meer dan 65% ‘doelgroep’- kinderen;
in de zomer hebben per dag meer dan 119 kinderen meegedaan;
tijdens de herfstvakantie zijn er kookworkshops geweest in het Huis van de Buurt, met een
deelname van 25 kinderen per dag;
succesvolle evenementen zoals:
• de nationale buitenspeeldag (50 kinderen)
• Halloween (300 kinderen).
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Veld 3: Actief burgerschap
Burgers (en organisaties) nemen actief deel aan de samenleving, zij worden gestimuleerd zelf
activiteiten te ontwikkelen en initiatieven te nemen.
Activiteiten/product:
1. Actief burgerschap
Stimuleert burgers om zelfstandige activiteiten of projecten op te zetten en te ontwikkelen.
De activiteiten hebben een maatschappelijke relevantie en open karakter, zodat deze voor
iedereen toegankelijk zijn. Zij zijn gebaseerd op het principe van wederkerigheid. Bestaande
projecten en activiteiten die niet functioneren zonder professionele medewerkers zullen
begeleid worden om meer zelfstandig te gaan functioneren.
2. Vrijwilligers Vacature Bank (VVB)
De opzet en doelstellingen van de VVB zullen, afhankelijk van de ontwikkeling van de nieuwe
opzet “Zorg voor Elkaar” in 2015, hetzelfde blijven. De doelstellingen zijn:
• bemiddeling;
• informatie geven.
3. Jongerenparticipatie.
Jongeren (13 jaar en ouder) zetten zelfstandig activiteiten op, onder begeleiding van een
coach.
4. Buurtsportcoach project.
Doelgroep:
Alle Diemenaren die zich willen inzetten voor de samenleving.
Beoogde resultaten:
Burgers nemen buurtgerichte initiatieven en dragen daardoor bij aan het woon- en leefklimaat,
hiermee wordt de sociale cohesie bevorderd. SWD is bekend bij de burgers en functioneert als een
‘spin in het web’ als het gaat om burgerparticipatie. Er worden minimaal 12 projecten gerealiseerd.
Partners:
•
•
•
•
•
•
•

sportverenigingen;
verenigingen;
zorginstellingen;
maatschappelijke dienstverleningsorganisaties en instellingen;
winkeliers en ondernemers;
gemeentelijke instellingen;
buurtcoördinatoren.

25

Indicatoren:
•
•
•
•
•

het aantal initiatieven die ontstaan zijn;
het aantal deelnemende verenigingen;
het aantal bemiddelingen;
het aantal informatiebijeenkomsten en activiteiten (VVB);
het aantal burgers die gebruikmaken van Zorg voor Elkaar.

Vrijwilligers:
27 vrijwilligers
Aandachtspunt:

Actief burgerschap is een verandering in de werkwijze van het sociaal cultureel werk. Dit is het prestatieveld waarin d
veranderingen plaatsvinden, dus monitoring en evaluatie zijn van belang.
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Resultaat veld 3
Hieronder worden per project de specifieke resultaten besproken. Over het algemeen kan er
gesproken worden over een sterke ontwikkeling.
Jongerenparticipatie is een steeds groter succes, met meer projecten en jongeren die actief
meedoen.
De buurtsportcoaches ontwikkelen een sterk programma waarin er vooral effectief en gericht
gewerkt wordt:
•
•
•

om overgewicht bij kinderen te bestrijden;
aanvullende activiteiten voor senioren aan te bieden;
trajecten in te zetten met verenigingen waarin ze nieuwe leden kunnen werven.

Twee nieuwe projecten die in 2015 ontwikkeld zijn, zijn het Bewegen op Recept en Wijkgericht
sporten. Deze projecten stimuleren het sporten voor kwetsbare doelgroepen en maken dit meer
toegankelijk.
VVB is succesvol overgegaan in Diemen voor Elkaar.
Actief Burgerschap kende een succesvolle campagne: Kleine Daad, Groter Resultaat.
Over de beoogde resultaten kunnen we stellen dat al veel meer dan 12 projecten zijn gerealiseerd. In
totaal zijn alleen al bij jongerenparticipatie 12 projecten van jongeren gelanceerd.
Over de partners kunnen we zeggen dat er steeds meer sportverenigingen meedoen aan de
buurtsportcoach regeling en dat Serve the City een belangrijke partner aan het worden is (als het
gaat om maatschappelijke projecten).
De hoeveelheid vrijwilligers is ook ruimschoots gehaald. Alleen al bij de jongerenparticipatie hebben
we meer dan 25 jongeren die zich inzetten. Tijdens de campagne ‘Kleine Daad, Groot Resultaat’ zijn
er meer dan 20 mensen betrokken geweest in het opzetten van nieuwe activiteiten.
De aandachtspunten zijn zeer relevant. De campagne ‘Kleine Daad, Groot Resultaat’ is wel succesvol
afgesloten, maar niet positief geëvalueerd. De verhouding tussen de inspanningen en het resultaat
staan niet met elkaar in verhouding. In 2016 moet er voor het onderdeel actief burgerschap
(stimuleren van burgers om initiatieven te ontwikkelen) een nieuwe opzet bedacht worden.
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Resultaten per project (in veld 3)
1. Actief burgerschap
Naast de vaste activiteiten in het Noorderlicht was de opzet in 2015 om het een meer ‘door en voor’wijkcentrum te maken, waar buurtbewoners zelf initiatieven nemen en zich verantwoordelijk voelen
voor de inhoud van ‘hun’ centrum.
Daarvoor is de campagne: ‘Kleine Daad, Groot Resultaat’ gelanceerd. In september hebben we
daarmee het actief burgerschap gepromoot. Het winnende idee kwam van Serve the City Diemen, er
zijn 16 andere ideeën binnengekomen waar naar is gekeken.
Afgesproken resultaat voor het Noorderlicht:
•
•

100 gebruikers per week (bij de verschillende activiteiten);
60 bezoekers bij bijzondere evenementen (bijvoorbeeld burendag, dag van de dialoog,
snuffelmarkt).

Andere activiteiten (met name voor senioren):
•
•

30 bezoekers per week (bij sportactiviteiten/MBO);
50 bezoekers per maand (bij maandelijkse activiteiten: zondagmiddagpodium en Stichting
Wijzer).

Resultaat:
Noorderlicht
Per week zijn er gemiddeld 78 gebruikers.
Voor bijzondere elementen zijn er in totaal 81 verschillende mensen betrokken geweest.
Activiteiten Senioren
De seniorenactiviteiten worden goed bezocht.
-

Sportactiviteiten: 52 deelnemers per week
Lezingen (stichting wijzer): 19 deelnemers per keer (8x per jaar)
Zondagmiddagpodium: 28 deelnemers per keer (8x per jaar)
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2. Jongerenparticipatie
Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden alle projecten georganiseerd door en voor de doelgroep.
Jongeren worden aangemoedigd om zelf initiatieven op te zetten en zich maatschappelijk in te
zetten.
Afgesproken resultaat:
Minstens 3 initiatieven van jongeren (met een deelname van meer dan 10 jongeren per initiatief).
Resultaat:
•
•

•
•
•
•

Rock Out: er komen meer dan 100 jongeren naar de Omval voor een ‘open podium’ show;
Just do It Diemen: in twee rondes zijn 12 projecten gelanceerd van jongeren. Jongeren
presenteren hun ideeën en gaan vervolgens (onder begeleiding) aan de slag om hun idee te
realiseren;
zaterdagmiddaginloop in het Huis van de Buurt;
5 voetbaltoernooien (met een deelname van meer dan 50 jongeren per toernooi);
bandcoaching op zaterdag (17 vaste deelnemers);
samenwerking met Serve the City om leerlingen van de basisschool het belang van
maatschappelijke inzet te leren. Op basisschool de Ark hebben alle leerlingen een bijdrage
geleverd aan een maatschappelijk project en les gekregen over een maatschappelijk thema.
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3. Buurtsportcoaches
Binnen dit project zorgt SWD ervoor dat de burgers in Diemen in beweging komen, door een
sportaanbod voor jeugd en senioren, middels het project Vitaal Verenigingsleven. In 2015 is er een
nieuw project bijgekomen, namelijk Bewegen op Recept.
Resultaten:
Het leggen van een link tussen sportverenigingen en basisscholen. Op deze manier maken de
leerlingen op de basisscholen kennis met verschillende sporten en krijgen sportverenigingen nieuwe
leden.
Er zijn trajecten geweest bij:
•
•
•
•

TVDZ: 12 kinderen;
TTV Diemen (gedurende het hele jaar): 70 kinderen (4 trajecten);
Kinderyoga (2 trajecten): 18 kinderen;
Women's Joy (dans): 3 trajecten, 10 kinderen.

Bewegen op Recept: in samenwerking met de zorginstellingen zijn er sportprojecten die gericht zijn
op de afname van gezondheidsklachten.
•
•
•

Wandelplezier: 32 deelnemers per week;
Fietsplezier: 13 deelnemers per week;
Fiterst: 10 deelnemers per week.

Speciale doelgroepen: Allochtone Vrouwen Zwemmen
•

27 deelnemers per week.

Evenementen:
•
•

Winterspelen: 137 deelnemers per dag;
Zomerspelen: 84 deelnemers per dag.
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4. VVB/Diemen voor Elkaar
In 2015 is de overgang gemaakt van een ‘traditionele vrijwilligers centrale’ naar een eigentijdse
website, waar er matches worden gemaakt tussen vraag en aanbod. Mede door de overgang naar
Diemen voor Elkaar en personele wisselingen zijn de resultaten minder dan verwacht.
Diemen voor Elkaar is in september 2015 op de gemeentedag gelanceerd. Resultaten zullen in 2016
worden gerapporteerd.
De VVB bemiddelde voor cliënten en verwees door naar organisaties die met vrijwilligers werken. In
de eerste helft van 2015 zijn er 15 succesvolle bemiddelingen gerealiseerd.
In de maanden juli en augustus is de VVB geïmplementeerd in Diemen voor Elkaar.
Naast de bemiddelingen zijn, in de eerste helft van 2015, de bestaande contacten onderhouden en
lopende afspraken nagekomen. Het inloopspreekuur op de donderdag in de Brede Hoed is
gehandhaafd.
Prestatie-indicatoren:
Er was sprake van een zeer beperkt aantal bemiddelingstrajecten, ondanks extra pr in de media bleef
de belangstelling uit. In 2015 waren er 21 mensen die contact hebben gehad met de VVB; in totaal
zijn 15 vrijwilligers succesvol geplaatst bij een vrijwilligersorganisatie. Het aantal succesvolle
bemiddelingen is zeer beperkt. Indicaties zijn o.a. dat er veel begeleiding nodig is, vraag en aanbod
niet matchen en er een beperkte instroom van nieuwe vrijwilligers is.
Door de nieuwe website en aanpak van Diemen voor Elkaar, is er een sterk verbeterde situatie
ontstaan en worden er optimale resultaten verwacht.
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Veld 4: Beheer
Doel van dit veld:
De wijkcentra moeten optimaal toegankelijk zijn voor (buurt)bewoners. Zij hebben een ‘open’
karakter waardoor burgers zich thuis en welkom voelen. In het kader van het Huis van de Buurt biedt
het wijkcentrum dagbesteding en activiteiten voor kwetsbare burgers aan, waardoor zij zich
ondersteund voelen.
In het kader van het actief burgerschap moeten de centra steeds meer ‘voor en door’ burgers
beschikbaar zijn; bewonersinitiatieven worden gefaciliteerd door wijkcentra. Dit vraagt om een
veilige, schone, goed ingerichte voorziening. Dit is, naast goed gastvrouw of –heerschap, de
hoofdtaak van het beheer.
Daarnaast worden ruimten verhuurd om een sluitende exploitatie te realiseren van de wijkcentra.
Doelgroep:
Alle burgers van Diemen, maar met name kwetsbare burgers en actieve burgers die op basis van
wederkerigheid voor elkaar en voor de buurt iets kunnen betekenen.
Activiteit:
De beheerder is verantwoordelijk voor o.a. de verhuur, het onderhoud van de gebouwen en alle
facilitaire zaken zoals o.a. schoonmaak, ongediertebestrijding, brandveiligheid en reparaties.
Beoogde Resultaten:
Twee locaties, het Noorderlicht en ’t Kruidvat, zijn open en toegankelijk voor de wijk en zijn een
vertrouwde plek in de buurt voor ondersteuning en ontmoeting. Optimaliseren van de sociale
infrastructuur.
Indicatoren:
• aantal initiatieven die ontstaan zijn;
• aantal verhuur voor maatschappelijke activiteiten;
• exploitatie/resultaat.
Vrijwilliger:
1 Vrijwilliger
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Resultaat veld 4
De beheerder is in 2015 een belangrijke rol gaan vervullen in het Huis van de Buurt en het
Noorderlicht. Het heeft positief uitgepakt om de twee locaties op een praktische manier open te
stellen voor de burgers van Diemen. Ten eerste is het efficiënter, voorheen werden beheerwerkzaamheden uitgevoerd door een (duurdere) sociaal werker. Ten tweede is het gerichter, zo
staan klantvriendelijkheid, toegankelijkheid en faciliteren veel centraler bij de gebruikers.
De sociaal cultureel werkers (coördinator en activiteitenbegeleiders van het Huis van de Buurt en
medewerker actief burgerschap) zijn ontlast. Hierdoor zijn zij veel meer tot hun kerntaak gekomen,
namelijk het ondersteunen van kwetsbare burgers in Diemen.
Een belangrijke taak van de beheerder is ook het schoonhouden van de wijkcentra. Dit is een
belangrijke verbetering t.a.v. de oude situatie (externe schoonmakers). Niet alleen financieel, maar
ook de korte lijnen (als een keer extra schoongemaakt moet worden of andere taken) zorgen voor
een verbeterd resultaat.
Verder zijn er twee zakelijke aspecten verbeterd. Ten eerste, het toezicht houden. De beheerder
heeft een goed beeld van de aard activiteiten in het Noorderlicht en ‘t Kruidvat en kent de bezoekers
en gebruikers. Dit maakt het makkelijker om gebruikers aan te spreken en hen te stimuleren om
zorgvuldiger om te gaan met het gebouw en de inventaris. Ten tweede, het onderhoud. De
beheerder maakt een onderhoudsplan voor de binnenkant van de ruimten. De verwachting is dat er
de kosten beter te beheersen zijn.
Over de indicatoren:
•

•

•

Het aantal ontstane initiatieven, gefaciliteerd door de beheerder, zijn 9 projecten. Hier gaat
het met name om de uitvoering van projecten die eerder besproken zijn in veld 3, actief
burgerschap.
Aantal verhuurders die ondersteund worden door de beheerder:
o 6 vaste clubs in het Noorderlicht
o 26 losse verhuurders in het Noorderlicht en ‘t Kruidvat
o 2 vaste clubs in ‘t Kruidvat (naast het Huis van de Buurt)
Exploitatie/resultaat
De exploitatieresultaten zijn terug te vinden in de jaarrekening 2015.
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Veld 5: Peuterspeelzalen
Bezetting en kwaliteit
In 2015 hebben 353 kinderen gebruik gemaakt van de vijf peuterspeelzalen in Diemen: de
Peuterboot, Noorderbreedte, het Speelhuis, ’t Ros Beyaerdt en de Dolfijn. De bezettingsgraad was
daarmee gemiddeld 92%. In de onderstaande tabel zijn de jaarcijfers gespecificeerd.
Peuterspeelzaal
Het Speelhuis
’t Ros Beyaerdt
De Dolfijn
Noorderbreedte
De Peuterboot
Totaal

Bezetting 2015
52
72
51
133
45
353

Bezetting smalle doelgroep Bezetting brede doelgroep
4
3
8
16
15
6
6
18
5
10
38
53

Alle peuterspeelzalen hebben, afhankelijk van de openingsuren, twee of drie groepen met 16
kinderen. De Peuterboot heeft een maximum van 15 kinderen in een groep, in verband met de
oppervlakte van de speelzaal. Peuterspeelzaal Noorderbreedte 1 en één van de groepen van
Noorderbreedte 2 zijn speelzalen waar er gewerkt wordt met Puk & Ko. Hier staan geen twee
leidsters op de groep, maar wordt er gewerkt met vaste vrijwilligers, stagiaires en meedraai-ouders.
Deze groepen zijn op deze manier dan ook geen officiële VVE groepen waar smalle
doelgroepkinderen worden geplaatst.
Belangrijke gebeurtenis in 2015
In de nacht van 20 op 21 maart brandde een van de speelzalen, van de gloednieuwe brede school
Noorderbreedte, uit. Al het door de jaren heen verzamelde, waardevolle materiaal ging verloren. De
twee speelzalen vonden tot de zomer een goed onderdak bij de buren, kinderdagverblijf de
Kinderkorf. Na de zomer kon een van de speelzalen weer terug in het lokaal, de andere speelzaal zat
nog tot de herfstvakantie op een tijdelijke plek. Het is gelukt om het werk met de peuters goed door
te laten lopen, ondanks alle extra inspanning die nodig was.
Personeel:
Er werd afscheid genomen van 2 leidsters en er werden 2 nieuwe leidsters aangenomen.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in de speelzalen
Op één peuterspeelzaal na bieden alle speelzalen een VVE-programma. Kinderen die behoren tot de
doelgroep krijgen voorrang bij plaatsing en moeten vier dagdelen per week komen, tegen een
vastgesteld tarief van € 18,55 per maand. In 2015 maakten 38 kinderen uit de smalle doelgroep en 53
kinderen uit de brede doelgroep gebruik van de peuterspeelzalen. De regel is dat als er nog geen vier
dagdelen beschikbaar zijn, kinderen alvast een plaats voor minder dagdelen aangeboden krijgen, in
afwachting van het vrijkomen van meer dagdelen. Kinderen uit de brede doelgroep (van oorsprong
niet Westerse) gezinnen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken, of kinderen die via het
consultatiebureau worden aangemeld) worden gestimuleerd om minimaal drie dagdelen per week
een peuterspeelzaal te bezoeken.
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VVE programma’s zijn bedoeld om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de start op de
basisschool. Dat geldt voor autochtone én allochtone kinderen. De peuterspeelzaal is een belangrijke
partner in de VVE. VVE-programma’s beginnen in een peuterspeelzaal (of een kinderdagverblijf) en
lopen door in groep 1 en 2 van de basisschool.
VVE richt zich op een aantal ontwikkelingsgebieden:
-

taalontwikkeling;
beginnende rekenvaardigheid;
motorische ontwikkeling;
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vanuit de speelzalen is er een ‘warme’ overdracht van de peuters aan de kleuterafdeling van de
basisschool waar zij naar toe gaan.
Scholing van leidsters
Binnen het peuterspeelzaalwerk van SWD wordt een groot belang gehecht aan goed opgeleide
medewerkers. Het is daarom belangrijk dat de leidsters in de peuterspeelzalen aan scholing doen om
zo goed op de hoogte te blijven van de meest recente inzichten.
Er zijn in het voorjaar van 2015 twee studiemiddagen gehouden waarin gewerkt werd aan de inhoud
van de VVE: opbrengstgericht werken en het werken in hoeken. Ook hebben de leidsters de
herhalingscursussen BHV en kinder-EHBO gedaan.
De leidsters hadden in september 2014 de verplichte taaltoets voor ‘leidsters werkzaam in de VVE’
gedaan. Vier leidsters haalden deze taaltoets niet, maar hebben na een intensieve cursus, de
taaltoets alsnog gehaald in 2015.
Naast de studiedagen zijn de leidsters ook bijgeschoold tijdens de leidster-overleggen en gedurende
de maandelijkse accommodatie-overleggen.
Zorg in het speelzaalwerk
De meeste peuters ontwikkelen zich voorspoedig. Soms echter valt een kind op omdat het lijkt dat er
iets niet goed gaat. Er kan iets met de peuter zelf zijn of er kan iets in zijn omgeving (tijdelijk)
misgaan. Om hier zorgvuldig op te kunnen reageren zijn er handelingsrichtlijnen ontwikkeld, het
protocol ‘als een kind je opvalt… in Diemen’. Ook zijn de leidsters geschoold in de meldcode
kindermishandeling. Hierbij gaat het om zo zorgvuldig mogelijk te handelen wanneer er een
probleem gesignaleerd wordt. De leidster zal altijd eerst bij de ouders informatie inwinnen en
controleren of de ouders hetzelfde zien of ervaren ten aanzien van hun kind.
SWD gaat ervan uit dat deze manier van handelen door de ouders en het kind als positief wordt
ervaren en tot gevolg heeft dat het gesignaleerde niet tot een groot probleem uitgroeit.
Binnen het peuterspeelzaalwerk zijn de teamleidster en twee speelzaalleidsters opgeleid tot
aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. SWD hanteert de meldcode
kindermishandeling.
De leidsters van de speelzalen krijgen, indien nodig, ondersteuning bij de begeleiding van kinderen
van een medewerker van Alert4you. De vragen van de leidsters staan centraal en er wordt
ondersteuning aan de leidsters gegeven bij het stimuleren en begeleiden van kinderen in hun
ontwikkeling. Leidsters sturen, indien nodig, ouders door naar het consultatiebureau, of nemen zelf
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contact op met het consultatiebureau na overleg met de ouders. Indien nodig wordt een kind
aangemeld bij het Brede Hoed team.
Daarnaast is er in 2015 voor vijf kinderen gebruik gemaakt van de hulp van een Okido begeleidster en
zijn er 8 gezinnen vanuit de speelzalen aangemeld bij de Voorleesexpress.
Ouders worden in de speelzalen attent gemaakt op de pedagogische spreekuren in het OKC.
Daarnaast heeft de pedagogisch adviseur van het OKC in de verschillende speelzalen een
ouderbijeenkomst begeleid.
Samenwerking met (brede) scholen
Alle speelzalen werken in meer of mindere mate samen met de basisscholen in Diemen. Er is in ieder
geval altijd een ‘warme’ overdracht bij het overgaan van een kind van de speelzaal naar de kleuters.
Dit vergemakkelijkt de overgang van kinderen met een achterstand in de ontwikkeling.
In Diemen-Noord en Diemen-centrum zijn brede scholen. Het Speelhuis werkt in dat verband samen
met KDV Hakim, basisschool de Nieuwe Kring en BSO Popeye. Zij denken mee in Meridiaan Breed.
De teamleidster zit in het managementoverleg - Meridiaan Smal - namens SWD.
De Dolfijn heeft een lokaal in basisschool de Octopus, naast het kdv van KMN Kind & Co. De
teamleidster zit in het managementoverleg waar inhoudelijk gewerkt wordt aan het ontwikkelen van
de samenwerking en onderlinge afstemming. De leidsters zitten in het VVE-overleg met de
onderbouw van de school.
In Diemen-Noord wordt er samengewerkt met basisschool de Noorderbreedte. De teamleidster zit in
het managementteam, bestaande uit de directeur, de adjunct-directeur en de clustermanager van
KMN Kind&Co. De speelzalen hebben hun lokalen op de speelleerpleinen waar peuters en kleuters
door elkaar heen spelen. Er wordt hard gewerkt aan het samen ontwikkelen en uitvoeren van de
verschillende thema’s.
De Peuterboot en ’t Ros Beyaerdt werken samen met basisscholen de Ark en de Venser.
Klachtenregeling
De peuterspeelzalen van SWD hebben een interne en externe klachtenregeling.
De peuterspeelzalen zijn aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een
onafhankelijke landelijke stichting die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt
welke stappen genomen kunnen worden. Een klacht van ouders wordt behandeld door een
klachtencommissie van minimaal drie deskundigen met ondersteuning van een ambtelijk secretaris.
De voorzitter van de klachtencommissie mag niet in dienst zijn van de betreffende organisatie en de
persoon waarover geklaagd wordt mag niet in de commissie zitten. Zodra er een klacht wordt
ingediend worden er mensen verzocht om in de commissie plaats te nemen.
SWD is blij te kunnen melden dat Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, voor de externe
klachtencommissie in 2015 over de speelzalen van SWD, geen officiële klachten heeft ontvangen.
Veiligheid en hygiëne
De peuterspeelzalen van SWD zijn veilig en hygiënisch. Zo zorgen de speelzalen voor een goede en
gezonde ontwikkeling van peuters. De kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen zijn vastgelegd in een
landelijk toetsingskader. De peuterspeelzalen in Diemen worden jaarlijks door de GGD gecontroleerd
op personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, aantal peuters
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per beroepskracht, pedagogisch beleid, praktijk en klachtenregeling. De onderwijsinspectie
beoordeelt de kwaliteit van de voorschoolse educatie.
In 2015 zijn alle speelzalen van SWD door de GGD gecontroleerd en goedgekeurd.
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Veld 6: Centraal Bureau
SWD heeft in 2015 de, in het voorgaande jaar, ingezette transparantie in de bedrijfsvoering
voortgezet. De prestatieafspraken met de gemeente Diemen zijn verfijnd. De uitvoering van de
gemaakte afspraken zijn waar nodig met de opdrachtgever besproken en bijgesteld. De financiële en
inhoudelijke terugkoppelingen worden als positief ervaren. De omslag in het kader van de Wmo en
Welzijn Nieuwe Stijl is verder uitgewerkt en heeft tot nieuwe activiteiten geleid.
Evenals in voorgaande jaren zijn de peuterspeelzalen een zorg. De voorgenomen overname van de
speelzalen door de kinderopvang, in het kader van de harmonisatie kinderopvang, is in 2015 in gang
gezet. Dit zal voor de komende jaren consequenties hebben voor de inrichting van het Centraal
Bureau en de gehele organisatie.
De Wmo is in 2015 leidend geweest in de ontwikkeling en uitvoering van het activiteitenpakket.
Goed overleg met de gemeente Diemen heeft ertoe geleid dat de gemaakte afspraken steeds zijn
gevolgd en besproken. De aansluiting met het beleid van de gemeente Diemen op het gebied van
sociale cohesie, wijkgericht werken, participatie, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare
inwoners is geconcretiseerd. De start van het Huis van de Buurt, na de verbouwing, is een van de
tastbare gevolgen van de aansluiting met de Wmo.
Het Centraal Bureau heeft in 2015 de werknemers, vrijwilligers en stagiaires gefaciliteerd. Zij heeft
zorggedragen voor een correcte personeels- en financiële administratie.
Naast de uitvoering van het beleid en algemene sturing van de organisatie is, in samenwerking met
het bestuur, een meerjarig beleid uitgewerkt.
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Organisatie
Bestuur
Het bestuur beoogt een bestuur ‘op afstand’ te zijn. Het bestuur van SWD neemt in hoofdzaak de
beleidsontwikkeling, -toetsing en -evaluatie voor haar rekening. De uitvoering, controle en bijstelling
van het werkplan is een taak en verantwoordelijkheid van de directie. Het bestuur en de directie
komen minimaal 1x per maand bijeen. In bijzondere situaties wordt met een kleinere frequentie of
op ad hoc basis overlegd. Het bestuur van de SWD wordt gevormd door:
-

B.C.M. Ziepzeerder, voorzitter
A.C. Thomasz, penningmeester
E.C. Stoepker, secretaris
I. D. Edam Wells, bestuurslid
M.G.F. Tokkie, bestuurslid

Medewerkers
SWD had in 2015 in totaal 43 medewerkers met een (tijdelijk) dienstverband. Het aantal fulltime
equivalenten (fte) was 24,2. Het ziekteverzuim in 2015 was 6.52 % (2014: 4.07 %).
Vrijwilligers
In alle velden is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Met bijzonder veel enthousiasme en een
grote inzet staan vrijwilligers klaar bij de uitvoering van activiteiten en diensten. Bij SWD zijn ca. 100
vrijwilligers werkzaam.
Stagiaires
De stichting heeft goede relaties opgebouwd met verschillende opleidingen, met name met de
Hogeschool van Amsterdam en het ROCvA. In 2015 waren er 47 stagiaires werkzaam in verschillende
onderdelen van de organisatie.

Organogram
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