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Jaarverslag Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 201 5

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Bruggenbouwerc, mantelzorgwaardering, het ZwolleÐoetlcotlege, de pañicipatiemarkt.

ZwolleDoet! heeft zich ook in 2015 weer vol overgave ingezet voor vrijwilligers, hun organisaties, mantelzorgers

en hulpvragers. Direct en indirect door expertisedeling en samenwerking met vele samenwerkingspartners en

verwijzers. Met'nieuwe' activiteiten maar ook met vertrouwde diensten als de vacaturebank, individuele

ondersteuningsgesprekken en de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie.

De belangstelling voor het voorveld is helder, de kanteling voelbaar. ZwolleDoetl merkt dit aan een toename van

hulpvragen, een verandering van type vragen en een toename aan nieuwe initiatieven en

samenwerkingsverzoeken. ZwolleDoet! is blij met deze belangstelling voor vrijwillige inzet en informele zorg. De

waarde en mogelijkheden van vrijwilligers en mantelzorgers worden gezien. Er ontstaan nieuwe initiatieven en de

samenwerking tussen formele en informele zorg wordt vaker genoemd. Dat deze kanteling ook wat vraagt op het

gebied van coördinatie, ondersteuning en begeleiding wordt voelbaarder en heeft naar onze mening meer

aandacht nodig. Professionals, waaronder werkers van het sociale wijKeam, zijn zoekend naar'wat er allemaal

is' en realiseren zich dat het inzetten van vrijwilligers ook vraagstukken met zich mee brengt op het gebied van

waardering, begeleiding, verzekering en screening ten behoeve van veiligheid. Veel merken ookdat'oog hebben

voor mantelzorgers' specifieke deskundigheid en ondersteuning behoeft.

ZwolleDoet! heeft weer goede prestaties geleverd. U leest er over in dit verslag. Er moet echter ook gezegd

worden dat door de bezuiniging (wegvallen landelijke middelen lokaal makelaarschap/MaS), die in 201 4 is

ingezet, de druk in 2015 op met name het steunpunt vrijwilligerswerk flink is toegenomen. Zo goed mogelijk is

geprobeerd om vragen met minder menskracht, meer digitaal en daar waar mogelijk efficiënter te beantwoorden.

De fysieke openingsuren zijn versmald, er is afscheid genomen van onze bemiddelingsmedewerker en een aantal

diensten zijn geschrapt. Geen bemiddelingsgesprekken meer in de winkel voor mensen met een 'rugzakje', geen

ondersteuning meer voor de maatschappelijke stages, beperktere inspanningen voor de beursvloer en het

maatjesplatform.

De digitale bezoeken, telefonische en digitale hulpverzoeken zijn nog steeds goed te noemen (ver boven gestelde

prestaties). De combinatie van een beperKere capaciteit en toename in (complexe) hulp/adviesvragen heeft

echter wel gevolgen gehad voor de fysieke inloop, bemiddelingsverwachtingen van vrijwilligers én organisaties,

vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden en marketing. Onze inschatting is dat de behoefte aan inzet

vanuit het voorveld nog groter is en kan zijn. Zo was er in 2Q14 een duidelijke toename zichtbaar in het gebruik

van de vacaturebank in het lanceringsjaar (met extra publiciteit). We denken deze extra belangstelling weer te

kunnen genereren met de lancering van SamenZwolle in 2016 waarbij borging van opvolging van

vragen/ondersteuning van klanten, die het niet geheel zelfstandig kunnen, ons inziens cruciaal is.

2015 was ook het jaar van het'mantelzorgcompliment'. Na een zorgvuldige voorbereiding en planvorming zijn we

verheugd dat ZwolleDoetl een belangrijke rol mag spelen in het vormgeven van deze waardering en

ondersteuning voor mantelzorgers. Voor de uitvoering zijn nieuwe werkers aangetrokken met aanvullende

expertise voor het huidige team zoals kennis en ervaring met het sociale wijkteam en juridische kennis. Met grote

voodvarendheid is de Week van de Mantelzorg groots neergezet en de individuele waardering vorm gegeven.

Een nieuwe tak van sport, zowel voor ZwolleDoet! als de gemeente Zwolle. Al lerend geven we vorm aan deze
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diensten om zo in afstemming met klanten en samenwerkingspartners meer mantelzorgers te bereiken en hen

beter te waarderen en ondersteunen.

Per 1 januari 2015 zijn we bestuurlijk gefuseerd met Travers en in december verhuisd naar de Burgemeester

Drijbersingel. Zoals aangegeven in het activiteitenplan 2015 heeft de bestuurlijke fusie geen invloed gehad op de

huisstijl, naamvoering en identiteit.

Met de nieuwe locatie en combinatie van diensten kunnen we weer inzetten op ruimere openingstijden en - door

een nauwere samenwerking met Travers Welzijn - betere vertegenwoordiging in de wijken. Door de

samenwerking wordt ZwolleDoet! zowel op bestuurlijk als uifuoerend niveau structnreel meer onder de aandacht
gebracht en ontstaan er diverse nieuwe initiatieven én nieuwe inspiratie. Denk aan SamenZwolle, aan het
gezamenlijk ondersteunen van wijkinitiatieven en de Maatjestaining waar maatjes van diverse Zwolse

organisaties aan deel kunnen nemen. Samenwerken, delen en verbinden; we hopen ook in 20,l6 weer met de

vele enthousiaste en betrokken Zwollenaren een bijdrage te leveren aan een bruisende en zorgzame stad.

1.2 Omzet

Omzet en subsidie

ln onderstaande tabel is het verloop van de omzet en subsidie weergegeven

De toekenning van de subsidie voor het Mantelzorgcompliment door de gemeente Zwolle heeft een groot effect

op de financiële resultaten van ZwolleDoet! Bij het opmaken van de begroting is de activiþit nog niet

meegenomen. De besluifuorming en de subsidieverstrekking vond medio 201 5 plaats waardoor er ook later

gestart is met de uifuoering van het programma. Het niet bestede deel wordt aangewend voor uitgaven in 2016.

ln de opbrengsten activiteiten is een bedrag van EUR 3.543 opgenomen in verband met ontvangen giften, het
grootste deel hiervan is ontvangen van Stichting Vrienden van de Vrijwilligerscentrale.

Subsidies en fondsen

Opbrengsten activiteiten

Totaal 884

8&t

19

1.016

1.002

14

ry WW Mh m

M W

3

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: N/



Exploitatiesaldo

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

10

3

13

884

874

18

3

2A

1.016

998

Ratio's

Personele last vesus baten

Exploihtierendement

Overhead percentage tov baten

Fte's (inclusief meeruren)

Baten per ingezette fre

Kosten per fre

Eigen vermogen

Algemene reserve

Kasstroom

Liquiditeitsratio

Solvabiliteitsratio EV/TV

Solvabiliteitsratio EV/Baten

74o/o

1o/o

Oo/o

1't,0

80

60

212

121

74

2,1

53o/o

24o/o

6ß0/o

2o/o

Oo/o

13,5

75

48

232

132

282

1,5

35o/o

23o/o

m il
W W

rñ
1.3 Resultaat en financ¡ële positie

ln onderstaande tabel zijn de financirële gegevens opgenomen:

Per 'l januari 20'15 valt ZwolleDoet! onder de groep Travers en is dê financiële administratie op gelijke wijze

gevoerd als de overige stichtingen binnen de groep. Omwille van de vergelijkbaarheid van de cijfers van 2O14 ziin
deze in een aantal gevallen iets anders gepresenteerd dan in de jaarrekening van 2o14.

Binnen de reguliere subsidie is er een tekort op de activiteiten voor het Steunpunt Vrijwilligers, dit wordt
gecompenseerd door het resultaat op het Steunpunt lnformele Zorg. Hierover is met de gemeente Zwolle overleg
geweest, de strucfurele subsidie voor het Steunpunt Vrijwilligers is eigenlijk te laag gezien de sterk toegenomen

vraag naar de werkzaamheden van het vrijwilligerspunt.

ln 2015 zijn er nog geen centrale diensten doorbelast aan ZwolleDoet!, ondersteunende taken hebben vooral nog

vanuit de e¡gen sector plaatsgevonden. Er heeft wel een doorbelasting voor directie plaatsgevonden, deze is
echter beperkt ten opzichte van 2014. De inhuur van een adviseur voor communicatie en marketing is in 201S

gerubriceerd onder de organisat¡ekosten, in 2014 zijn deze kosten aangemerkt als personele kosten. Hierdoor

z¡jn de personele kosten per fte in 2015 ten opzichte van 2O14 fors gedaald.

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat verder toegenomen. De hoge kasstroom wordt voornamelijk
veroorzaaK door de vooruitontvangen subsidie voor het Mantelzorgcompliment.
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aantal personen

aantal fte's totaal

aantal fte's met vast contract

aantal fte's met tijdelijk contract

o/o vaste dvb

gemiddelde duur dvb

a/o fnan

Yo Vrouw

gemiddelde leeftijd

parttimeo/o incl. flex-fte

verzuimpercentage

1.4 Personeel

Tabel kengetailen personeel (peildatum 31 december 2015):

De personele bezetting is in 2015 uitgebreid als gevolg van het sbrten van het programma ondersteuning en

waardering mantelzorgers.

1.5 Vooruitzichten 2016

Algemeen geldt dat de vraag naar vrijwilligers toeneemt. Er wordt meer veruvacht van vrijwilligers binnen het

sociaal domein. Momenteel zien we dat de beperkte formatie van het steunpunt vrijwilligers niet berekend is op

de toenemende vraag en de hogere complexiteit van de vraagsfukken.

ln overleg met de gemeente wordt gekeken in hoeverre de formatie passend gemaakt kan worden bij de

uitdagingen die er liggen.

ln 20'16 wordt ook het digitale platform SamenZwolle uitgerold. Een mooi voorbeeld hoe we samen met veel

partners werken aan een krachtige samenleving waar iedereen mee kan doen.

Zwolle, 17 mei2016

A.W. Bosch, Raad van Bestuur

A. Riemersma, directeur Welzijn en Cultuur
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2. Inhoudelijke verslag en prestaties 2015

2.1 Fysieke bereikbaarheid en bemiddeling
16 winkel openingsuren per week, telefonische bereikbaarheid op werkdagen tijdens kantoottijden, 300 fysieke

bezoekers en (bepefute) bemiddeling op maat, meedoen aan NLdoet, 3 voorlichtingen/ workshops voor

specifieke doelgroe pen.

ZwolleDoet! was volgens afspraak 16 uur per week open (inclusief inloop voor Steunpunt lnformele Zorg) en

telefonisch van 9-16 uur (vrijdag tot 1 2.30 uur). Deze beperktere openingstijden zijn ingevoerd sinds januari 2015.

Onze ervaringen met deze nieuwe openingstijden zijn tweeledig. Enerzijds was de aanloop van fysieke bezoekers

minder; er gebeurt meer digitaal en telefonisch. Dit werkt overigens niet per definitie efficiënter. We hebben ook

ervaren dat klanten soms een dichte deur treffen wat deelname aan vrijwilligerswerk en/of het vinden van

ondersteuning kan belemmeren.

Er ziin 194 individuele bemiddelingsgesprekken gevoerd (vacaturebank). Er is in 2015 nadrukkelijker benoemd

dat bemiddeling beperkt en op afspraak mogelljk was. Omdat er geen bemiddelingsmedewerker meer inzetbaar

was, is geprobeerd met vrijwillige coaches/bemiddelingsmedewerkers een deel van deze dienstverlening nog

vorm te geven. Dit bleek een (te) kwetsbare constructie. Geprobeerd is om in VOSVI-verband (Vereniging

Overijsselse Steunpunten Vrijwillige lnzet) provinciale subsidie te verkrijgen om deze dienstverlening, in

samenwerking met het Raalter project 'Sterk door VrijwilligerswerK, weer goed vorm te geven. Dit is vooralsnog

niet gelukt. ln combinatie met Travers Welzijn (participatiepilot) blijven we onder de aandacht brengen dat er

mensen zijn die niet geheel zelfstandig vrijwilligerswerk kunnen vinden en/of niet direct zelßtandig met de digitale

tools uit de voeten kunnen. We merken dat ook aan het grote aantal praktische vragen die gesteld worden

rondom de porhl.

Voor wat betreft de inloop voor de informele zorg zijn er 190 mantelzorgers, hulpvragers, vrijwilligers en/of

beroepskrachten langsgekomen tijdens de inloop voor steun/met een hulpvraag voor het Steunpunt lnformele

Zorg. We hebben 596 mantelzorgers mogen ontvangen tijdens de uitreikingsdagen van de individuele

mantelzorgwaa rdering van het Steunpunt Mantelzorg.

Er zijn er 61 'maatjes-vragen' gesteld (50 in 2014) en 34 andersoortige vragen door bezoekers gesteld; van

informatie over het project Steunouders tot mensen die zijn doorverwezen naar het Taalpunt.

Groepen

Vanuiteen makelende, faciliterende rol is aandachtgegeven aan NLdoet. In Zwolle deden via de Nldoetsite 450

vrijwilligers mee. Dit geeft geen volledig beeld van het aantal, omdat niet alle inzet op deze dagen via de

landelijke site tot stand komt. Het ZwolleDoet!-team is, aangevuld met Travers collega's, langs 11 projecten

gegaan om deelnemende vrijwilligers te bedanken en PR te verzorgen.

Er zijn 11 groepen bemiddeld (380 personen) (2O14:8 groepen) waaronder leerlingen van het Meander College,

het Team faillissementen van het UWV, de Rabobank, de gemeente Zwolle en het Greijdanus. Zij hebben zich

o.a. ingezetvoor: de Schellerhoeve, HetZand, de Enk, Stichting Hartvoor Zwolle, Zorghuis Theodora Vos de

Wael, Driezorg, lJsselheem, Buurthulp Zwolle en Present. Daarnaast zijn bemiddelende werkzaamheden verricht

voor 6 groepen die uiteindelijk, door d¡verse omstandigheden, niet zijn doorgegaan. Voor enkele reacties: zie

bijlage.

Voo¡lichting

Er zijn voorlichtingen gegeven aan allochtone vrouwen over vrijwilligerswerk (Wijkcentrum Holtenbroek), aan
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eerstejaarsstudenten van het Deltion College over werving van vrijwilligers, over ZwolleDoet! in het
Verbindingshuis in Stadshagen (netwerkborrel van gebruikers pand; vrijwilligers, buurtbewoners, ondernemers,

zzp'ers, professionals) en aan derdejaarsstudenten Landstede (MWD) over weryen en begeleiden van

vrijwilligers.

ZwolleDoet! is aanwezig geweest bij verschillende evenementen, waaronder de Lang-zult-u-wonenmarkt, om

onder meer mantelzorgers te wijzen op de nieuwe vorm van waarderen.

Beursvloer

Met de Zwolse Uitdaging zijn afspraken gemaakt om vragen van organisaties neer te leggen bij het Zwolse

bedrijfsleven en gezamenlijk de Beursvloer Zwolle te organiseren in 20.16.

Siqnalen

De beperktere openingstijden hebben consequenties voor de 'aanloop'van klanten.

2.2 Digitale dienstverlen¡ng en bereik
Beheren van een uplo-date bestand met vijwilligersorganisaties, bedrijven, netwetken en

samenwed<ingspartners, bereik van 1 .200 organisaties. Beheer van vraag en aanbod, 2.500 digitate bezoekers
per maand. Onderhoud en verbeteing van registratiesysteem, poftal, websites en nieuwsbrieven.

Eind 2015 stonden e¡ 2.150 organisaties in ons bestand, waarvan 1.463 met vrijwilligers werken (2O14:2.O81 
,

1 .419). Naast organisaties die met vrijwilligers werken (verenigingen, stichtingen, burgerinitiatieven,

zorginstellingen) heeft ZwolleDoet! contacten met o.a. het onderwijs, organisaties op het gebied van formele zorg

en het bedrijfsleven.

We mochten 3.687 bezoekers per maand registreren,44.242 in totaal. (2014: 3.980 per maand, 4715gtotaal).
De verdeling van de bezoekers over de diverse sites is wat gewijzigd vergeleken met het voorgaande jaar. Het

aantal bezoekers op de websites van ZwolleDoet!, lnformele Zorg, Mantelzorg en ZwolleDoet!-college zijn

toegenomen. Beursvloer, MaS (maatschappelijke stage), terminale zorg, maatjes en vrijwilligerscentrale zijn

afgenomen. Deze ontwikkeling is niet verrassend. ln2O15 heeft er geen Beursvloer plaatsgevonden, is er niet

meer actief op MaS ingezet en heeft er geen specifieke PR voor de maatjesinitiatieven plaatsgevonden omdat dit
de onderdelen waren die door de bezuinigingen niet meer ondersteund konden worden. Doordat ZwolleDoet! als

merknaam steeds meer ingeburgerd is geraakt worden we via de portal steeds meer gevonden en de

Mantelzorgsite is meer in beeld gekomen door de mantelzorgwaardering.

Het aantal digitale bezoekers van de vrijwilligersbank is wat afgenomen. ln de praktijk blijkt het digitale proces

rondom de vrijwilligersbank toch minder vanzelf te gaan dan vooraf bedacht. Zo krijgen we soms signalen van

organisaties die geen reactie krijgen van een vrijwilliger (en andersom) en/of vrijwilligers die toch ven¡vachten dat
er met hen een bemiddelingsgesprek wordt gevoerd. ln de tweede helft van 201 5 heeft een stagiair een

kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid van vrijwilligers in de digitale vrijwilligersbank (zie

bijlage). Qua aantallen blijft het aantal vrijwilligers in de vrijwilligersbank stabiel: 100 personen (eind 2014: 101

personen). Dit is overigens een meting op een peildatum aan het eind van het jaar; het bestand wordt het hele
jaar door opgeschoond (aanbod vervalt na een half jaar) en kan dus fluctueren.

Ontwikkeling portal
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ln de eerste helft van 201 5 is een wijkgerichte functie ingebouwd op onze portal. Dat betekent dat er in de

vacaturebank nu ook op wijk gezocht kan worden, evenals in de organisatielijst. Wenselijk omdat we zowel vanuit

bezoekers als 'professionals' (SWT-werkers ed.) deze wens vernamen. Verder kunnen er op de digitale kaart ook

items per wijk aangegeven worden, wanneer er geen bezoekadres te koppelen is (bijv. privéadressen zijn niet

wenselijk om te 'pinnen' op de kaart). Met deze oplossingen kan men gerichter op zoek naar het aanbod.

Vacatures

ln de vacaturebank zijn 297 nieuwe vacatures toegevoegd (2O14:345 en 2013: 271 ). Logischerwijs heeft de

lancering van de portal ZwolleDoet! in 2Q14 voor een extra boost gezorgd. We verwachten dat, met de lancering

van 'Samen Zwolle' dit effect ook weer zal optreden. 3.439 keer is er informatie opgevraagd over vacatures
(2014 4.160 en 2013: 1.453). Ook hier is het PR effect zichtbaar, wat pleit voor structurele inzet op marketing.

Zie bijlage voor enkele reacties op onze vacaturebank.

Er is door klanten zelf (en/of met ondersteuning van onze werkers) 'gewerkt' (mutaties) aan g32 vacatures (587 in

2014). En er z;|n 25 oproepen via losse ¡oproepen' uitgezet, bijvoorbeeld omdat het ging om een eenmalige klus.

Wekelijks wordt er via verschillende kanalen aandacht besteed aan vraag & aanbod (website Peperbus,

kabelkrant RTV Zoo, social media, nieuwsbrief, wijkkranten en etalage).

Voor wat betreft het gebruikersgemak en kwaliteitsvragen zijn in 2015 'richtlijnen voor toets¡ng' en een 'FAQ lijst'

toegevoegd.

Samen Zwolle

Door Travers en ZwolleDoet! is in 2015 het initiatief genomen tot het nieuwe digitale platform 'Samen Zwolle' om

versnippering van allerhande digitale initiatieven tegen te gaan. De vacatures en de expertise van ZwolleDoet!

zijn belangrijke input voor de ontwikkeling van 'Samen Zwolle' dat samen met partrers (Hart voor Zwolle, Present,

W¡2, SportService Zwolle, Gemeente Zwolle, etc.) in de stad wordt ontwikkeld.

ln afstemming met dit nieuwe platform, maar ook door de nieuwe focus op mantelzorgers, zal ZwolleDoet! in 2016

een vernieuwing doorvoeren voor haar portal en websites. Daarbij speelt ook dat het registratieprogramma voor

de informele zorg (mezzoregistratie) stopt en we genoodzaakt zijn op zoek te gaan naar een nieuwe aanbieder of
een maatwerkoplossing binnen de huidige registratieprogramma's.

Siqnalen:

r Structurele PR werkt m.b.t. belangstelling voor het raadplegen van vacatures en oproepen.

o Er blijven vrijwilligers (met en zonder rugzakje) die behoefte hebben aan een bemiddelingsgespre k.

2.3 lnformatie, adv¡es, voorl¡chting en train¡ng
50 adviesvragen en/of trajecten m-b.v, vrijwillige experts, via netwerkbijeenkomsten en/of het college. Bijhouden

en verspreiden promotie- en ondersteuningsmateiaal, tools, nieuws en oproepen middets digitate nieuwsbieven.

Beheren van een up to date digitaal bestand m.b.t. trainingen themabijeenkomsten en makelen in aanbod van

paftners in de stad. Organiseren van trainingen, themabijeenkomsten middels het ZwolleDoet!-college, in

samenwerking met Sporlservice Zwolle (Vorming, Training & Advies (VTA)) en waar mogelijk vanuit de

maatsch appelijke betrokken ondememe rs gedachte.

ln 2015 is er 141 keer (140 in 2O14) contact geweest met organisatiesf nstellingen rondom de onderwerpen als:

vrijwilligersbeleid, organisatieadvies, burgerinitiatieven, klachten over vrijwilligersorganisaties, waardering,
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kennismaking, wervingsacties, wet- en regelgeving, inzet van groepen, deskundigheidsbevordering en

voorlichtingen; exclusief maatschappelijke stage (Mas) en vrijwilligersvacaturebank (wB).
Ook zijn er nog 6 vragen geweest van onder andere steunpunten vrijwilligerswerk in Nederland.

Daarnaast is er 1.163 keer contact geweest (966 in 2014) met organisaties of vrijwilligers rondom de

vacaturebank (naast de opgevraagde vacatures) en 124 keer contact rondom mutaties (1 59 in 201 4). Opvallend

dit jaar was de toename van het aantal vragen vanuit mbo- en hbo-opleidingen: 35 keer ten opzichte van 17 keer

in 2O14 en vanuit het Voortgezet Onderwijs (MaS): 12 keer.

Naast de ondersteuning van onze consulenten maken we gebruik van vrijwillige expeds. Deze zijn o.a. betrokken

geweest bij trajecten bij: Zwocan, Milieuraad, Lets Zwolle, Stichting Sona, initiatiefgroep Bruggenbouwers (cursus

"meer doen met minder geld").

Ten aanzien van de inzet van de experts is een nieuwe route uitgewerK met betrekking tot het aanvragen van

een expert. Twee experts zijn eerste aanspreekpunt en vrijwilligers van ZwolleDoet!. De andere experts in het

netwerk worden op verzoek betrokken.

Vriiwilligerswetk, burgerkracht, maatschappelijk betrokken ondememen, inzet maatschappelijke overwaarde.

Ons werk staat enorm in de belangstelling. Er starten diverse nieuwe projecten/organisaties. ZwolleÐoet! wordt
regelmatig benaderd om mee te denken, samen te werken, advies te geven. Zo heeft de consulent

vrijwilligerswerk relatief veel gesprekken gevoerd met nieuwe vrijwilligerscoördinatoren. Het is mooi om te zien

dat metfrisse energie nieuwe doelgroepen worden aangesproken en nieuwe methoden worden uitgetest. Er is

ook een keerzijde. lnmiddels wordt breed ervaren dat er een wirwar van organisaties en initiatieven ontstaat die

elkaar overlappen of zelfs (soms onbedoeld) beconcurreren.

Er ziin 27 nieuwsbrieven verzonden rondom nieuwe vacatures/oproepen voor vrijwilligers maar met name met
informatie (voor organisaties) ten aanzien van cursussen, groepsklussen, waardering, wet- en regelgeving, tools

en onderzoeken. ln de digitale infotheekworden regelmatig nieuwe documenten geplaatstwaar bezoekers vrij

gebruik van kunnen maken.

Vanuit het Steunpunt lnformele Zorg is in de loop van het jaar gestart met het actief verzenden van nieuwsbrieven

specifiek over mantelzorg, waaronder 4 specifiek over jonge mantelzorgers.

Via www.zwolledoetcolleoe.nl zi)n er 82 tainingen, lezingen en workshops aangeboden, zie bijlage. Naast het

aanbod vanuit ZwolleDoet! (inclusief Steunpunt lnformele Zorg) wordt ook het aanbod van externe partijen in
beeld gebracht zoals SportService Zwolle, Stadkamer amateurkunst, Landstede, lsala Publieksacademie, MEE,

Stadkamer, Windesheim in dialoog, Travers, Parkinsonvereniging, etc. Maar ook: incidenteel aanbod

(Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, Zorgbelang Overijssel, Focus, Thuis in de zorg, Zwols

Vrouwenplatform) en gratis aanbod vanuit het bedrijfsleven (Pro-Book). lnformatie over trainingen op het gebied

van informele zorg'. zie verderop in dit verslag.

Met SportService Zwolle zijn in het kader van VTA workshops en tainingen georganiseerd. De masterclass voor
penningmeesters (1 5 personen, beoordeling: 8.2), de workshop Fondsenwerving (21 personen, beoordeling: 7,g),

de training Vrijwilligersmanagement (1 1 deelnemers, beoordeling: 7,g) , de cursus VeÉrouwenscontactpersoon (B

deelnemers, beoordeling: 8), de training Ondernemend Werken (10 deelnemers, beoordeling 8,3).

Van bovenstaand VTA-aanbod zijn de bovenste twee vanuit mbogedachte samen met het bedrijfsleven

georganiseerd. Voor het ZwolleDoet!-college is gewerkt aan een folder, de site en de uitbreiding/werving van

extern aanbod. ln het najaar zijn er 4 specifìeke nieuwsbrieven met aanbod verspreid.
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Met Travers is de basistraining voor vrijwilligers doorontwikkeld. Deze training is gericht op het structureel trainen

en ondersteunen van vrijwilligers die zich één op één ¡nzetten voor medebewoners. De ûaining is aangescherpt

en wordt voor een bredere doelgroep (meer organisaties in de stad) beschikbaar gemaakt..

ln opdracht van Natuur en Milieu Overijssel zijn in het kader van 'de Groene visite' groepen vrijwilligers getraind

en is input geleverd voor een handboek voor vrijwilligers.

Siqnalen

Het aantal adviesvragen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk blijft onverminderd hoog. Door het wegvallen

van mankracht aan de kant van het vrijwilligerssteunpunt hebben we wel, het zij beperK, organisaties en

vrijwilligers kunnen ondersteunen maar was er nauwelijks ruimte voor innovatie.

Er is grote belangstelling voor het werken met vrijwilligers en mantelzorgers en 'hoe dit te organiseren',

ook vanuit professionals (waaronder het Sociaal Wijkteam). Punt van zorg is of de borging van 'losse'

vrijwilligers voldoende geregeld is.

Er zijn diverse nieuwe initiatieven; nieuwe energie maar ook: versnippering.

2.4 Netwerken

Biiwonen en (beperkt) ondersteunen van lokale netwerken. Bijwonen en medewerking geven aan wijkgerichte

bijeenkomsten.

Medewerkers van ZwolleDoet! worden regelmatig gevraagd om hun expertise in te zetten binnen Zwolse

netwerken, zowel ten aanzien van vrijwillige inzet (in brede zin) als informele zorg. Denk aan stedelijke netwerken

als: het netwerk duurzame participatie, de werkgroep laaggeletterdheid, Zwolle Ontmoet, de Zwolse Uitdaging en

\ 
^¡v2038.

Daarnaast wordt deze vraag ook steeds vaker gesteld vanuit wijkgerichte netwerken. ln het algemeen zijn dit de

wijkdialogen en bijeenkomsten onder leiding van de wijkmanager. En, veelal daaruit voortvloeiend, kleinere

werkgroepen. Zo is er in Zuid deelgenomen aan de zogenaamde 'uitvoeringsgroep 4' om wijkgerichte vraag &

aanbod inzichtelijk te maken, is in de Veerallee en Hanzeland geholpen een buurthulpinitiatief op poten te zetten

en hebben in Holtenbroek diverse overleggen plaatsgevonden rondom 'participatietrajecten. ln Holtenbroek en

AA-landen is actief input geleverd voor bijeenkomsten van het Sociaal Wijkteam en de wijkdialoog. Er is

deelgenomen aan werkgroepen rondom Stinskracht en Samen Dieze.

Voor ZwolleÐoet! is het, zeker door de bezuinigingen op het vrijwilligerssteunpunt lastig om al deze

bijeenkomsten bij te wonen tenvijl we wel merken dat de behoefte aan expertise/ondersteuning op dit gebied

toeneemt. Deze behoefte is zowel inhoudelijk (hoe vinden we vrijwilligers, hoe ondersteunen we ze) maar ook

t.a.v. bronnen (sociale kaart ten aanzien van het voorveld).

ZwolleDoetl is ook leidend in een aantal netwerken, waarbij overigens wel sterk wordt ingezet op

zelfwerkzaamheid van de leden. Met het'Netwerk vrijwilligerscoördinatoren in de zorg' zijn twee bijeenkomsten

gehouden. Deze worden benutom onderlinge kennis uittewisselen en ervaringen te delen. ln het

'Maatjesplatfo rm' zijn circa 20 maatjesinitiatieven vertegenwoordigd.

Het platform is 4 maal bijeengeweest en wordt goed bezocht. Betrokken deelnemers delen expertise, wisselen

hulpvragen en vrijwilligers uit maar ontwikkelen samen ook een visie en strategie om het'voorveld' te kunnen

vertegenwoordigen richting professionele zorg en SWT's.

a

a

a
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Wat beteft de Algemene Hulpdienst zijn we wat zoekende. Deels was er overlap met het Maatjesplatform, deels

niet. ln 201 5 is vooral ingezet op persoonlijk contact. Nu er weer diverse nieuwe wijkgerichte initiatieven zijn, zijn

we voornemens het netwerk weer een nieuwe vorm te geven.

Siqnalen

ZwolleDoet! wordt veel gevraagd deel te nemen aan wijkgerichte bijeenkomsten.

Veel partijen in de stad zijn zoekende naar goede bronnen (sociale kaart, initiatieven in de stad). Er

o ntstaa n diverse losse digitale initiatieven.

2.5 Vrijwilligerswaarder¡ng

Uiting geven aan voffnen van vijwilligerswaardering

Vanuit een burgerinitiatief is een werkgroep ontstaan dat zich heeft beziggehouden met de Hanzeduim; een

laagdrempelig waarderingsinstument voor vrijwilligers. Het instrument is op de Zwolle Doe Markt gelanceerd

door Ron Jans van PEC Zwolle en kan digitaal via de portal worden aangevraagd.

Met Sociëteit Cortegaerdt is een kortingsactie voor theaterkaarten voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg-

en welzijnssector uitgezet. Er wordt verwezen naar en medewerking verleend aan het aanvragen van koninklijke

lintjes.

Daarnaast stimuleren we actief deskundigheidsbevordering vanuit het ZwolleDoet!-college als een vorm van

vrijwilligerswaarde ri ng.

Voor vrijwilligers van de lnformele Zorg worden aparte waarderingsmomenten georganiseerd

2.6 Mantelzorgondersteuning en waardering
Beheer van een cliêntenbestand 650 mantelzorgers incl. GGZ. lndividuele ondercteuning aan 350 mantelzorgers

incl. GGZ. Bereik van 1600 mantelzorgers via groepsbijeenkomsten/activiteiten. Mede organiseren van de

mantelzorgdag. Adviseren rondom Persoons- Gebonden Budget en ondersteuning bieden bij het matchen van

vraag en aanbod, bieden van respijtzorg, organisaties ondersteunen in hun mantelzorgbeleid, het

doelgroepgericht vergroten van het begrip mantelzorg. Prestaties Zwolle Ðoet in samenwetking met Mindfit

(Dimence). Uitvoering plan 'ln voor mantelzorg'.

Vinden:

Er is volop publiciteit gegenereerd voor de Week van de Mantelzorg, individuele mantelzorgwaardering en

rondom diensten als individuele ondersteuning en trainingen etc. Denk aan: advertenties, brieven, informatie op

de website, nieuwsbrieven, persberichten, kaart en posters, radio-interview). Middels terugkerende, persoonlijke

artikelen in de media is gewerkt aan herkenbare verhalen voor mantelzorgers. Middels persoonlijke benadering

zijn allochtone mantelzorgers benaderd in samenwerking met de AMWAHT-groep. Er hebben

informatiegesprekken plaatsgevonden met sociale wijkteams met betrekking tot signaleren, vinden en waarderen

van mantelzorgers en er is ingezet op vindplaatsen van mantelzorgers (o.a. ziekenhuizen, apotheken,

zorgorganisaties, huisartsen, sociale wijkteam, bibliotheken).

ln een onderzoekvan Viaa is stilgestaan bij de vindbaarheid van jonge mantelzorgers. Metde PR is nadrukkelijk

gekozen voor specifieke profilering van Steunpunt Mantelzorg binnen ZwolleDoet!

a

a
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Op 31 december stonden 1.951 mantelzorgers bij ons ingeschreven. En er zijn minimaal 1.g10 mantelzorgers

be re i kt vi a g ro eps bijee n ko mste n/trai n i ngen.

Waarderen:

Door de opdracht in het kader van het plan 'mantelzorgwaardering en ondersteuning' kan de Dag van de

Mantelzorg grootser worden neergezet (in de vorm van een week). De Week van de Mantelzorg is vormgegeven
met diverse sponsoren en samenwerkingspartners (Deltion College, museum de Fundaüe, de Zwolse Theaters,

Filmtheater Fraterhuis, Hedon en de Fakkelteit). Op de Dag van de Mantelzorg waren 621 mantelzorgers

aanwezig, waaronder ook vele nieuwe mantelzorgers.

De uitreiking van de individuele mantelzorgwaardering is vormgegeven door middel van WV-bonnen en een
bijeenkomst waar mantelzorgers elkaar en ondersteuners konden treffen. ln totaal ziln er 1.206 waarderingen
aangevraagd, waarvan er 1099 waarderingen zijn toegekend (596 opgehaald, 500 opgestuurd). Mantelzorgers

zijn uitgenodigd om in ons nieuwe pand de mantelzorgwaardering af te halen onder hetgenotvan een hapje en

een drankje. Medewerkers waren aanwezig om vragen aan te stellen. Drie dagen zijn gereserveerd om

mantelzorgers te ontvangen. Mensen waren erg positief over de waarde van de bonnen en de opzet van de
bijeenkomst bij het Steunpunt Mantelzorg. Veel mensen vonden het een leuk initiatief en goed georganiseerd.

Ten aanzien van de uitvoering van de individuele waardering zijn diverse leerpunten geconstateerd welke in
overleg met de gemeente in 2016 worden geëvalueerd.

Ve rgroten begip mantelzorg

ln overleggen en bij netwerkbijeenkomsten benoemen we steeds opnieuw wat mantelzorg is en hoe

mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd kunnen worden. Opvallend is dat er toch regelmatig

begripsverwarring is met vrijwilligerswerk en dus ook onvoldoende beeld is van wat de specifieke belasting van

mantelzorgers is.

Het begrip mantelzorg is door meerdere PR-uitingen onder de aandacht gebracht. Door de Dag van de

Mantelzorg en de mantelzorgwaardering zijn er meer mantelzorgers bereiK. ook mensen die zichzelf niet als
mantelzorger zagen. Het thema mantelzorg kwam het afgelopen jaar regelmatig aan bod in de (landelijke) media

wat een positieve bijdrage leverde aan de begripsvorming.

Naar aanleiding van het onderzoek van Hogeschool Viaa (jonge mantelzorgers) kwam naar voren dat bij diverse

beroepskrachten in het ondenvijs de problematiek van jonge mantelzorgers eerder niet op het nefulies stond.

Ve rste tke n positie m a ntel zo rge rs

Er zijn diverse trainingen en themabijeenkomsten georganiseerd met o.a. Mindfit, Topfit, Alzheimer café, Tactus

en Focus. Zie ook de bijlage. Onderwerpen waren o.a. ziektebeelden, grenzen stellen, mindfulness, regelingen,

respijtzorg en praktische hulp. Diverse van deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor professionals wat
bijdraagt in de begripsvorming rondom mantelzorg. Er zijn loþenotengroepen 'gedraaid' in samenwerking met

AMWAHÏ-cursisten en Bruggenbouwers. Er zijn tips en tools verspreid via bijeenkomsten en nieuwsbrieven en

individuele mantelzorgers zijn ondersteund met betrekking tot gesprekken met de formele zorg. ln samenwerking

met Mindfit zijn er twee themabijeenkomsten georganiseerd, over de Eigen Kracht Conferentie en Bipolaire

stoornis. Tweemaal is de cursus Betrokken Omgeving georganiseerd en twee Brusjesgroepen voor kinderen tot
12 iaar. Daarnaast zijn er twee cursussen aangeboden over het ondenverp dementie. Voor deze cursussen zijn

met name allochtone mantelzorgers geworven.
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Tijdeltjke vervanging (resptjtzorg) :

Ër is onderzoek gedaan met de gemeente naar respijÞorgmogelijkheden. Het vormgeven van het overzicht op de

website is nog in ontwikkeling, evenals een waaier voor'werkers' over vormen van respijtzorg en ondersteuning.

Daarnaast wordt ingezet op het bekijken van opties om respijEorg uit te breiden. Er is informatie verstreK aan

individuele mantelzorgers en professionals rondom respijtzorg.

Vragen rondom respijtzorg worden niet zo zeer specifiek gesteld, maar komen wel vaak aan de orde in

(ondersteunings)gesprekken. Deels komt dit doordat mantelzorgers moeite hebben om hulp te vragen en deels

doordat mogelijkheden onbekend zljn. Zo hebben medewerkers tijdens de uitreiking van de

mantelzorgwaardering gesignaleerd dat diverse mantelzorgers overbelast waren en direct behoefte hadden aan

informatie, advies en ondersteuning, waaronder de mogelijkheid van respijtzorg. Zij zijn terplekke en naderhand

geÏnformeerd over mogelijkheden c.q. in contact gebracht met resp¡jtzorgorganisaties.

Respijtzorg in de vorm van vrijwilligers in de thuissituatie is wel duidelijk in beeld; ook bij hulpverleners die

mantelzorgers hierop attenderen (zie inzet vrijwilligers in de thuissituatie).

Eén van onze medewerkers heeft een participerende rol gespeeld in de oprichting van Hospice Zwolle. Deze is

op vrijdag 11 december 2015 officieel geopend

I ndiv iduele o n de rste u ni ng (ma atw erk)

ln 2015 zijn546 mantelzorgers individueel ondersteund. Naast'een luisterend oor/emotionele ondersteuning',

worden mantelzorgers geholpen met informatie over voorzieningen, respijtzorg, het'keukentafelgesprek' van het

Sociaal Wjkteam, persoonsgebonden budget (PGB) en mantelzorgwaardering. Er waren naar aanleiding van

ontwikkelingen in nieuwe wetgevingen en veranderende werkwijzen van de Sociale Verzekeringsbank diverse

mantelzorgers die door de bomen het bos niet meer zagen rondom regelingen en voorzieningen. Voor hen is het

één en ander uitgezocht zodat er helderheid kwam in hoe zaken rondom de zorg geregeld zijn. Om hierin meer

mantelzorgers te ondersteunen zal in 2016 een specifiek inloopspreekuur worden gehouden en komt er meer

aandacht voor regelingen en voorzieningen in nieuwsbrieven en op de website.

Tijdens groepsbijeenkomsten en voorlichtingen spreken consulenten diverse mantelzorgers waarbij individuele

adviezen worden verleend. Deze gesprekken worden (nog) niet als individuele gesprekken geregistreerd. We

merken echter wel dat dit hele nafuurlijke momenten zijn waarin mantelzorgers hun zorg kunnen bespreken.

Mantelzorgers klagen nietsnel. Een positieve aanleiding, zoals de uitreiking van de mantelzorgwaardering, is dan

een laagdrempelige gelegenheid om in gesprek te raken.

Uitbre iding o nde rsteuning mantelzorge rs voor risicogroepen

Er is een werkgroep GGZ-organisaties gestart om goed de behoefte van GGZ mantelzorgers in kaart te brengen

en ondersteuningsmogelijkheden te inventariseren. Met Mindfit en Focus zijn afspraken gemaakt rondom gerichte

tainingen. lndividuele GGZ-mantelzorgers zijn ondersteund door informatie en advies en door de inzet van

vrijwilligers. Voor GGZ-hulpvragers is gestart met het werven van zogenaamde 'plusmaatjes'.

Er is extra inzet gepleegd om allochtone mantelzorgers te bereiken, met name rondom de waardering (o.a. met

behulp van AMWAHT'ers en Bruggenbouwers). Allochtone mantelzorgers zijn individueel ondersteund door

informatie en advies en door de inzet van vrijwilligers. Er is gestart met het onderzoeken van mogelijkheden voor

een mantelzorgcafé en het inzetten van AMWAHT'ers als vertalers naar aanleiding van vragen uit de stad

(Deltion College, SWT, ziekenhuis, etc.) Met Mindfit is een specifieke training georganiseerd over dementie voor

allochtonen.
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Voor jonge mantelzorgers zijn activiteiten georganiseerd ter ontlasting van de mantelzorgtaken o.a.
(paardencoaching, steetdance, bakactiviteiten) waarbij naast ontspanning oog en oor is voor de jonge

mantelzorger. ln de Week van de Mantelzorg zijn speciale programmaonderdelen opgenomen. lndividuele jonge

mantelzorgers zijn ondersteund. Er is een bijeenkomst gehouden over het signaleren van jonge mantelzorgers

voor jongerenwerkers van Travers Welzijn.

Voor Mantelzorg & Werk is met Hogeschool Windesheim een lezingldebat georganiseerd (Peper & Zout). Deze
lezing was ook live te volgen via internet en is door 50 bezoekers bekeken. lndividuele mantelzorgers zijn
ondersteund rondom knelpunten in de combinatie werk met mantelzorg. Mantelzorgers zijn door de consulent
geinformeerd en geadviseerd over hoe zij dit binnen hun werk bespreekbaar kunnen maken. Er zijn gesprekken
gevoerd met organisaties rondom mantelzorgvriendelijk beleid. Bij de Gemeente Zwolle is een bijeenkomst
geweest voor Mantelzorgers die bij de gemeente Zwolle werken (over het thema mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid.) Dit krijgt vervolg in 201 6. lntern bij Travers is er een gesprek geweest met H R over het
mantelzorgbeleid. Dit heeft geresulteerd in een notitie mantelzorgvriendelijk HR beleid.

Daarnaast is geïnvesteerd in het verkrijgen van extra expertise door landelijke bijeenkomsten bij te wonen over
het onderwerp werk en mantelzorg, zijn tools verspreid en wordt gewerkt aan een training voor werkende

mantelzorgers.

Er is medewerking verleend aan digitale tools (OZO verbindzorg en SamenZwolle) en ingezet op

doorontwikkeling pilots formele/informele zorg. We worden regelmatig benaderd door steunpunten vanuit andere
gemeenten over onze vormen van mantelzorgondersteuning, met name ook ten aanzien van allochtone

mantelzorgers (7x).

Planvorminq. verkenninq en evaluatie

Er is onderzoek gedaan naar mantelzorgondersteuning in het land en landelijke richtlijnen. ln afstemming met de
gemeente en de mantelzorgregiegroep is het'uifuoeringplan' geschreven en personele inzet georganiseerd.

Mogelijkheden voor monitoring en resultaaûneting in het kader van het buurt-voor-buurtonderzoek en andere
onderzoeksbronnen zijn afgestemd.

Siqnalen:

¡ Mantelzorgers die nachtzorg vragen bij niet-terminaal zieke mensen. Vaak gesteld door mantelzorgers

die betrokken zijn bij ernstig dementerende, nog wel thuiswonende mensen. Of voor mensen die niet
meer beter kunnen worden, maar nog niet terminaal ziek zijn

¡ Overbelasting vraagstukken komen vaak indirect ter sprake

2.7 lnzet vrijwilligers in de thuiss¡tuat¡e
704 hulpvragen (vrijwillige thuiszorg + burenhulp). Werven, selecteren, trainen en begeleiding van buddy,s en

cliënten. Werven, selecteren en begeleiden van 275 wijkvijwilligers en gespecialiseerde vrijwilligets

Vrijwilligers van de Buurthulp Zwolle verrichten hand-en-spandiensten (klusjes, vervoer, boodschappen) voor
mensen met een klein netwerk en weinig financiële middelen.

Vrijwilligers van de lnformele Zorg komen bij mensen in de thuissituatie om de mantelzorgerwattijd voor zichzelf
te geven en om hulpvragers de mogelijkheid te bieden thuis te blijven wonen. Contact en gezelschap staan
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centraal in de hulpvraag. Zij passen bijvoorbeeld op een kind meteen handicap of houden een dementerende

man of vrouw gezelschap.

Er zijn in 2015 879 hulpvragen gesteld. Het aantal vragen is in 20'15 conform verwachting gestegen ten opzichte

van de jaren 2012,2013 en 2014 (zie grafiek).

Vrijwillige Thuiszorg + Burenhulp

2015

20]^4 778

2013
I Aantal hulpvragen

20t2

0 200 400 600 800 1000
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620

Vragen behandeld door de informele zorglbuurthulp

Hulpvraag opgelost in samenwerking met een andere organisatie

Hulpvrager doorverwezen naar andere vrijwilligersorganisatie

Hulpvrager doorverwezen naar professionele organisatie

Hulpvrager heeft een oplossing gevonden in zijn eigen netwerk

Totaal

754x

't5x

76x

21x

13x

879x

Als makelaar en steunpunt lost ZwolleDoet! vragen zoveel mogelijk samen met partijen in de stad op. Denk aan

Stichting Present, Hart voor Zwolle, de Zwolse Uitdaging, de diverse maatjes- en buurthulpinitiatieven (meer dan

30). ln de praKijk betekent dit vaak dat de eerste probleemverduidelijking bij ZwolleDoet! ligt en dat hulpvragen

kunnen worden doorgezet nadat de uitvraag/intake door ZwolleDoet! werkers is verricht. De meer complexe
hulpvragen, waar moeilijker vrijwilligers voor te weryen zijn en waarbíj de intake en begeleiding meer

deskundigheid en tijd vragen, blijven vaker onder de vlag van ZwolleDoetl. Op zich prima; ZwolleDoet! heeft deze

deskundigheid in huis, echter ruimte voor exüa werving en begeleiding is dan noodzakelijk evenals management
van verwachtingen richting klant en verwijzer (het duurt soms wat langer voordat er een goede match gevonden

is).

Opvallend dit jaar was een toename in het aantal vervoersvragen (o.a. rondom leerlingenvervoer). Na

uiÞoekwerk kwamen we erachter dat hier op bezuinigd is en dat er in de toekomst (nog) meer rondom vervoer
van hulpvragers wordt verwacht. ZwolleDoet! probeert creatief mee te denken met de hulpvrager en verwijzer
(bijv. kijken naar andere oplossingen binnen het eigen netwerk met betrekking tot de andere kinderen), zoeK
vrijwilligers, informeert waarom vervoer niet mogelijk is en kaart het probleem aan.

Daarnaast is er een trend merkbaar inzake vragen rondom eenzaamheid, beginnende dementie en GGZ-
problematiek met name ook bij 'jongere hulpvragers'.
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Bijvoorbeeld vragen voor mannen in de leeftijd van 3045 met een vorm van autisme die in een isolement raken

Het aangaan, maar vooral het onderhouden van contacten is heel moeilijk voor deze groep. Het vinden van

vrijwilligers voor dit type hulpvragen ook. Hetzelfde geldt voor vragen waarbij afasie of depressiviteit speelt.

Ook is gesignaleerd dat er o.a. via sociale wijkteams behoefte is aan tolken bij keukentafelgesprekken met

allochtonen. We ovetwegen om deelnemers vanuit de AMWAHT in te zetten voor dit doel. Dit wordt een project

voor 2016.

Buddv's

ln 2015 stonden 13 buddy's ingeschreven. ln de loop van het jaar hebben in totaal 3 buddy's aßcheid genomen

(2 hebben gekozen om zich meer in te zetten bij de terminale zorg). ln 2015 stonden er 40 hulpvragers

ingeschreven met een vraag om een buddy. Hiervan hebben wij 28 hulpvragers kunnen koppelen aan een buddy

en 12 staan op een wachtlijst.

Samenwerking met de formele zorg is belangrijk gebleken omdat de eerder gesignaleerde ontwikkeling, namelijk

steeds meer complexe vragen en cliënten met psychiatische problematiek, heeft doorgezet. Mede door het

wegvallen van andere projecten op dit gebied komen deze vragen nu meer bij het Steunpunt lnformele Zorg. De

wachtlijst is hierdoor groter dan voorgaande jaren. Ook kost het matchen en begeleiden van deze koppels meer

tijd en specifieke ondersteuning. Zie voor een voorbeeld van een complexe vraag de bijlage.

ln 2015 zijn de buddy's getraind en bijgeschoold op verschillende thema's.

Onder andere psychiatrische ziekebeelden. Er is hierin een goede samenwerking met Focus en Tactus. Verder

heeft een eindejaarsstudente van Hogeschool in Deventer een workshop verzorgd over Luisteren, Samenvatten

en Doorvragen (LSD). Eind 201 5 zijn we begonnen met een wervingscampagne om meer buddy's te werven.

Wiik- en oespecialiseerde vriiwilliqers

Er waren in 2015 260 vrijwilligers actief voor de Vrijwillige Thuiszorg + Burenhulp (2014 282). Een speciale

wervingsactie bij de Gamma voor klusvrijwilligers leverde nieuwe vrijwilligers op, evenals een specifieke oproep in

de Peperbus.

De lichte afriame in het aantal vrijwilligers komt door het verder opschonen van het bestand.

Ook zien we een verschuiving van het aantal vrijwilligers naar de terminale zorg.

Er zijn 6 introductiebijeenkomsten geweest voor nieuwe vrijwilligers. Daarnaast hebben we de bestaande

basistraining doorontwikkeld tot een gezamenlijke basistraining 'Gericht Communiceren' met Iravers Welzijn.

Deze training is in het voorjaar en het najaar aangeboden, met een opkomst van gemiddeld 23 vrijwilligers per

keer. Deelnemers waren vrijwilligers van ZwolleDoet!, Vrouwen Coachen Meiden, School's cool en Make it.

Voordeel van deze samenwerking is dat we meer en vaker vrijwilligers kunnen trainen en er kruisbestuiving

ontstaat. De basistraining 'Gericht Communiceren'is beide keren aangeboden in combinatie met3 plusmodules;

Netwerkversterking door ZwolleDoet!, Oplossingsgericht Coachen en Conflicthantering door Ïravers Welzijn.

Vrijwilligers kunnen zo een persoonlijke combinatie maken die aansluit bij hun interesse en inzet.

ln de toekomst zijn andere plusmodules mogelijk, eventueel in te vullen door samenwerkingspartners. Hiermee

staat een stevig niet organisatie-specifiek trainingsaanbod dat in 2016 uitgerold zal worden binnen het

Maatjesplatform.

Er zijn 3 hulpvragers geweest die zelf contact hebben opgenomen met mensen die zij via ons gevonden hebben

in het kader van PGB voor huishoudelijke hulp en/of ondersteuning.
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Vrijwilligers van de informele zorg hebben als waardering een attentie ontvangen op hun verjaardag, zijn in april

uitgenodigd voor een vrijwilligersuitje en in november voor de Sinterklaasinloop (jaarlijkse presentje,

hapje/drankje).

Siqnalen:

r toename vragen vanuit aanleunwoningen

. toename van veryoersvragen

r toename hulpvragen rondom GGZ problematiek

. toename complexe hulpvragen

r toename veftaalftolk vragen

2.8 Afstemming formeel en ¡nformeel

Lokale afstemming realiseren rond formele- en informele zorg met meerdere paftnerc in de stad

Op diverse fronten is er gewerkt aan de aßtemming tussen formele en informele zorg. Vanuit het maatjesplatform

en Algemene Hulpdienst hebben de deelnemende partners elkaar (en 'hetvoorveld') vertegenwoordigd in contact

met formele zorgorganisaties en het sociaal wijkteam.

Met betrekking tot de Dag van de Mantelzorg 2015 in Zwolle zijn er ook overleggen en samenwerkingen geweest

met: Mantelzorg Adviesraad, gemeente Zwolle, Driezorg, MEE lJsseloevers, Woonzorgconcern lJsselheem,

Zorgspectrum Het Zand, Mindfit, Protestantse Gemeente Zwolle en de Vogellanden, centrum voor revalidatie.

Binnen het overleg GGZ Mantelzorg nam een mix van formele en informele zorg deel (onder andere de

Mantelzorg Adviesraad, Dimence, LIMOR, FOCUS, Mindfit, RIBW, Zorgspectrum HetZand).

ZwolleDoet! heeft samen met Hospice Zwolle alle thuiszorgorganisaties geïnformeerd over de mogelijkheden van

vrijwillige þrminale zorg in de stad en de aÉtemming gezocht in de zorg die geleverd moet worden aan de

terminaal zieke stadgenoot en heeft geparticipeerd in netwerken palliatieve zorg.

Eerder ontwikkelde inzichten vanuit de pilot met Driezorg zijn doorontwikkeld en ingezet naar aanleiding van

vragen evenals inzichten vanuit de pilot met Het Zand. Zie verder op in dit verslag.

2.9 Zwols gemeentelijk beleid

Meewerken aan een verdere beleidsontwikkeling Zwols vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid.

ln diverse overleggen met medewerkers van de gemeente Zwolle (beleidsmedewerkers, accounthouder,

bestuurlijk) leveren wij onze expeftise inzake vrijwilligerswerk en informele zorg en de afstemming met formele

zorg. Knelpunten worden aangekaad en voorstellen gedaan voor oplossingsrichtingen. Denk aan inhoudelijke

knelpunten zoals vervoersproblematiek, sociale activering en nachtzorg voor dementeren maar ook overstijgend:

de positie en infrastructuur van het voorveld in het licht van de kanteling.

ln mei 2015 is het uitvoeringsplan mantelzorgwaardering en ondersteuning geschreven n.a.v. de Beslisnota:

Mantelzorgondersteuning en waardering.
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2.10 AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst)

ln 2O14 is de tweede AMWAHT-training afgerond. Wegens diverse omstandigheden (ziekte, sterfgevallen e.d.) is

de certificering uitgesteld. Op 25 juni hebben 6 deelnemers van hun een certificaat ontvangen. ln 2015 zijn door

AMWAHT-deelnemers 15 lotgenotengroepen gedraaid in samenwerking met Travers bij het wijkcentrum

Holtenbroek, bljWijz in de Terp en bij de Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Verschillende thema's zijn tijdens deze bijeenkomsten aan de orde geweest, waarvoor diverse gastsprekers zijn

uitgenodigd. Thema's waren o.a.: dementie, autisme, leren "nee" zeggen, informatie over zieKebeelden,

informatie over Mantelzorg en lnformele Zorg. Gemiddeld waren er 15 deelnemers aanwezig tijdens deze

bijeenkomsten waarvan het merendeel mantelzorgers. Gebleken is dat de follow-up van AMWAHT wel enige

energie vraagt. Diverse AMWAHTdeelnemers zijn vanwege hun mantelzorgtaken niet altijd inzetbaar. Dit blijkt

een landelijk gegeven waarover we ook contact hebben met Movisie (die het project heeft overgenomen van

BMP). ln 2016 worden er verschillende mogelijkheden uitgewerkt om het ambassadeurschap nader vorm te

geven. Feit is wel dat diverse AMWAHT-deelnemers in hun omgeving diverse mensen op het spoor zetten van

ondersteuningsmogelijkheden en aanwezig zijn om diverse bijeenkomsten (armoede, Lang zult u wonen, etc.).

ZwolleDoet! benadert hen ook regelmatig om mantelzorgers te kunnen bereiken.

Op I oktober 2015 is er een terugkomdag georganiseerd. Hierbij waren tien AMWAHT-deelnemers aanwezig. Wij

hebben hen informatie gegeven over de Dag van de Mantelzorg, De Mantelzorgwaardering en zij hebben een

hand-out gekregen met de werkwijze van het Sociaal Wijkteam.

Naar aanleiding van de AMWAHT-training hebben twee allochtone (ambassadeurs) mantelzorgers zich gemeld

om vrijwilligerswerk te doen. Ze zijn ingezet bij de uitreiking van de mantelzorgwaardering.

2.11 Bruggenbouwers

Er is een unieke nieuwe training ontwikkeld ten behoeve van het project Bruggenbouwers. De kracht van de

úaining zit in het empoweren vanuit de eigenheid en ervaringen van de persoon en deze hierdoor in contact te

brengen met zijn drive en dromen. Van daaruit komt een deelnemer in actie om een verschil te maken in zijn

eigen doelgroep en participeed daarmee volop vanuit kracht in plaats van aflrankelijkheid. ZwolleDoet!

organiseert de training vanuit haar stedelijke en neutrale/onafhankelijke positie, die zo optimaal tot uiting komt;

deelnemers voelen zich vrij van organisaties.

Na de training kwamen de Bruggenbouwers elk kwartaal bij elkaar in een intervisiebijeenkomst, waarbij de

collega's van Travers en WijZ aanwezig waren. Zij ondersteunen de Bruggenbouwers indien gewenst bij het

realiseren van hun plannen.

De eerste training liep van maart tot september en leverde 11 gecertificeerde Bruggenbouwers op. Eén

deelnemer viel uit als gevolg van ziekte. De tweede training is eind september gestart met 12 deelnemers en

loopttot half april 2016. Twee deelnemers daarvan hebben werk gevonden.

Met de deelnemers is hun persoonlijke rendement geëvalueerd (zie bijlage). Hieruit blijkt dat de doelstellingen

met betrekking tot versterken van eigen kracht, het vergroten van maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid

en een gezondere leefstijl zijn bereikt. Ze hebben eerst stappen genomen om hun leefstijl te verbeteren, te

participeren, zichtte krijgen op huntalenten en hebben geleerd hoe ze deze kunnen benutten.

Volgens afspraak hebben de Bruggenbouwers plannen ontwikkeld om andere lotgenoten te bereiken en

stimuleren. Met hun activiteiten (zie bijlage) hebben de getrainde Bruggenbouwers in 201 5 met elkaar 100 à 150

burgers bereikt via voorlichtingen, individuele contacten en groepsbijeenkomsten.
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De Bruggenbouwers presenteerden zich op de stadsdialoog en op de internationale dag van verzet tegen

Armoede. Een aantal Bruggenbouwers is tevens actief op de sociale media.

Hieruit blijK dat het beoogde olievlek-effect gaande is op diverse vlakken en Bruggenbouwers hun lotgenoten

weten te vinden en te ondersteunen om een verschil te maken in hun leven. We haalden met dit project de

voorpagina van het blad Zorg & Welzijn, dat ons benaderde omdat het project zo aanspreekt en vernieuwend is.

ln dit project werken we samen met WijZ, Travers Welzijn en de experts van ZwolleDoet! ter ondersteuning van

de deelnemers. Daarnaast bezoeken we meerdere organisaties of nodigen wij ze uit als gastspreker, bv: Gift City,

Fifty-fifty, participatieraad, sportcoaches, schuldhulpmaatjes, budgetcoach, gemeente Zwolle en hetsociaal

wijkteam.

2.12 Het Zand

ln het project met Het Zand is ingezet op aßtemming tussen formele en informele zorg. Consulenten van beide

organisaties hebben naar aanleiding van concrete vragen en casussen expertise gedeeld, samenwerking

(veruijzing, PR) en aßtemming concreet vorm gegeven zodat helder is welke ondersteuning het beste door wie
gegeven kan worden en mantelzorgers 'de weg goed weten te vinden'.

Er is, in samenwerking, een Mantelzorg Ontmoetingscafé opgezet. Er hebben totaal 6 (tweemaandelijks)

bijeenkomsten plaatsgevonden. Gemiddeld lag de opkomsttussen de 10 à 28 deelnemers per keer. Het

Mantelzorg Ontmoetingscafé zal doorgang vinden in 2016. De opzet is geëvalueerd (met deelnemers en over de

organisatie) en er is een draaiboek ontwikkeld welke gedeeld kan worden met andere organisaties. Uit de

schriftelijke en mondelinge evaluatie onder deelnemende mantelzorgers bleek dat men erkenning / herkenning /
begrip erg belangrijkvindt en dat de combinatie tussen mantelzorgers die een naaste in een zorginstelling dan

wel thuis verzorgden, een waardevolle aansluiting gaf in het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.

Het mantelzorgspreekuur de Oude Mars bleek geen meerwaarde te hebben. Er was onvoldoende aanloop.

Mantelzorgers willen graag op afspraak een gesprek.

De samenwerking met Het Zand bij het lotgenotencontact "stroke Service" wordt gecontinueerd. Zowel Het Zand

als ZwolleDoet! organiseren samen een bijeenkomst in deze keten.

Het project met Het Zand is geëvalueerd waarbij o.a. de volgende punten zijn benoemd:

Op organisatieniveau heeft het project bijgedragen aan een bewustere houding ten aanzien van de positie van de

mantelzorgers binnen de zorginstelling. Binnen Het Zand is mede hierdoor een ontwikkeling gaande om het

mantelzorgbeleid verder te implementeren binnen de organisatie. Er is een 'werkgroep mantelzorg'samengesteld

uit beroepskrachten en mantelzorgers vanuit de cliêntenraad van Het Zand.

Handleidingen en kennis zijn gebundeld en aan elkaar over gedragen om te gebruiken.

2.13 Taalvoor het Leven

ln 2O14 heeft ZwolleDoet! een eenmalige financiële bijdrage gekregen van Stichting Taal voor het Leven met als

doelstelling de werkzaamheden in 201 5 voort te zetten. Het was de bedoeling een gezamenlijke aanvraag

hiervoor bij de gemeente in te dienen met de Stadkamer. Lange tijd is er onduidelijkheid over de mogelijkheden

geweest en pas laat in het jaar werd duidelijk dat er geen financiering mogelijk was. Eind van het jaar zijn daarom

de taalvrijwilligers die onder ZwolleDoet! vielen onder de vleugels van het Taalpunt geplaatst.
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2.14 Part¡c¡patiemarkt / Zwolle Doemarkt

ln opdracht van Gemeente Zwolle is in april 2015 de eerste Zwolse Participatiemarkt georganiseerd. De markt is

door ruim 300 bezoekers bezocht. De markt is geëvalueerd. Bijna alle standhouders zijn enthousiast over de

markt; behalve de meer dan 300 bezoekers (voor de meesten boven verwachting), vonden zij ook het onderlinge

netwerken heel zinvol. De sfeer werd als zeer prettig ervaren.

Er hebben concreet meer dan 100 personen n.a.v. de Doemarkt actie ondernomen; ofwel hebben een

oriënterend gesprek gevoerd bij een organisatie die op de markt stond, of is daadwerkelijk gestart met
vrijwilligerswerk of een activiteit. Dit kan beschouwd worden als een succes, vooral ook omdat de doelgroep

bezoekers zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen die lastig 'uit huis te krijgen zijn'.

2.15 Steunouders

Ter voorbereiding op het samenwerkingsproject'Vrijwillige Steunouders' van ZwolleDoet! met Travers Welzijn

heeft 1 medewerker de cursus 'Train de tainer' van de Stichting Steunouderschap gevolgd.

Het project is passend in gezinnen waar sprake is van overbelasting door ziekte of andere narigheid, waardoor de

druk dermate groot is geworden dat het voor het kind / de kinderen fijn is om af en toe even elders te zijn. ln die

tijd hebben ouders rust en ruimte om een oplossing te vinden voor hun problemen. Uitgangspunt is dat de hulp

tijdelijk is en voor 'l of 2 dagdelen per week.

De werving en selectie van potentiële steunouders startte in mei 201 5. De informatieavond in juni werd door 14

geÏnteresseerden bezocht, maar resulteerde in 4 aanmeldingen omdat het steunouderschap op dat moment niet
in ieders leven bleek te passen. Het leverde daarnaast serieuze belangstellenden voor de toekomst op. Verdere

PR leverde nog 2 aanmeldingen op. ln het najaar waren er 6 geselecteerde steunouders die de training voor

Steunouders door Maria Wassink van de Stichting Steunouder hebben gevolgd. De eerste match van dit project

is in december 2015 gemaakt.

Motivatie steunouders: een ander gezin willen helpen, kinderen onbezorgd kind willen laten zijn, eigen warmte en

ruimte delen, eigen kind(eren) meegeven dat het niet vanzelßprekend is dat zij het zo goed hebben,

speelkameraadje voor eigen kind in huis halen, professionals die toegevoegde waarde ervaren in hun rol als

vrijwilliger.

Het aantal aanmeldingen van vraagouders liep vanaf het begin als vanzelf. De meeste aanmeldingen komen

binnen via het Sociaal Wijkteam. Er kwamen in het najaar 6 passende aanvragen binnen waarvan 3 door
omstandigheden in hetgezin na een poosje even in de wachtwerden gezet. ln één situatie bleek

Steunouderschap niet het antwoord op de vraag te zijn en hebben we een andere oplossing gevonden.

Situaties vraagouders: overbelasting gezin door chronische ziekte van vader, overbelasting gezin door 'druk en

moeilijk' kind dat niet in aanmerking komt voor hulpverlening, overbelaste moeder met borderline en padner die

alleen 's nachts werkt, pas bevallen depressieve moeder van 3 kinderen waarvan de oudste in pleeggezin woont,

licht verstandelijk beperKe moeder met borderline, licht verstandelijk beperKe moeder met 4 jonge kinderen.

Opvallend is dat we overwegend aanvragen zien voor jonge kinderen.

Het project heeft als doel om zwaardere hulpverlening te voorkomen, we doen daarom een 0-meting bij aanvang

van de match, evalueren regelmatig en doen bij afronding een eindmeting. De resultaten zullen in het komend
jaar duidelijk worden.
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Bijlagen
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Bijlagen

Bijlage I - Prestaties, randvooruvaarden en verantwoording
Zoals beschreven in de afzonderlijke prestaties heeft ZwolleDoet! voldaan aan gestelde prestaties t.a.v.
randvoorwaarden en verantwoording: We werken centraal en decentraa!, hebben een laagdrempelige fysieke
inloopvooniening, onderhouden een netwerk met diverse samenwerkingspartners, hebben een professioneel

bedriifsproces, foldermateriaal en PR. T.a.v. het registratieprcgramma Mezzo moet ingezet worden op een ander
programma waarbij ook ingezet kan worden op verbetering van registratie.

Voor wat betreft contact met adviesraden is er diverse malen contact ge weest met de Mantelzorgadviesraad en

de participatieraad.

Klanttevredenheid is in 2015 standaard gemetcn rondom scholingsbijeenkomsten en er is cen kleinschalig
onderzoek uitgevoerd onder vrijwilligers met een eanbod in de vrijwilligersbank. Met standhouders van de

ParticipatiemarK is gericht contact opgenomen. T.a.v. de Bruggenbouwers is in kaart gebracht hoe deelnemers
hun 'groei' ervaren. Tot slot is in 2015 een start gemaakt met het uittesten van het strucfureel meten van
klanttevredenheid en effect¡eting rondom vrijwillige thuiszorg en mantelzorgondersteuning. We willen dit graag

zo inbouwen in onze dienstverlening dat klanten hierdoor geen exfa belasting ervaren.

ZwolleDoet! levert een bijdrage aan de in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl geformuleerde maatschappelijke

effecten :

r Stimuleren infrcrmele netwerken

r Meer hulpvragen worden binnen het eigen netwerk opgelost

. organisaties zijn bereid vrijwilligers met elkaar te delen en actief te verwijzen

r Afsþmming formele en informele zorg

r Versterken vrijwillig kader

r Toename actief mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

r Bestaande betokkenheid wordt erkend en gewaardeerd

r Behoud en toename aantal vrijwilligers/actieve burgers

¡ ToenamestimulerendeÞciliteiten

r Stimuleren eigenkracht van hulpvragers

r Meer organisaties en bedrijven zijn betrokken brl hun wijk

o Toename vrijwilligerswerk en leerplekken

¡ Vergroten inzicht in de krachtvan de Zwolse Civil Society

o Behoud inzet mantelzorgers en voorkomen van overbelasting/uitval

Kenmerk van ZwolleDoet! is dat we zoeken naar oplossingen op maat. Een klein voorbeeld:

Jonge man met hersentumor kan niet meer thuis douchen of in bad. De badkamer is te klein. Contact gezocht
met een Zorgcentrum in de buurt. Deze biedt aan dat meneer bij hen gebruik kan maken van de badkamer van
hun logeerkamer

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! heeft volgens afspraak account overleggen gevoerd met betrokken

beleidsambtenaar, bestuurlijke overleggen gevoerd met wethouders, achtergrond gegevens van klanten
geregistreerd en prestaties gerapporteerd aan de gemeente middels een halfaar- en jaarrapportage.
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lndlviduele ondersteuning aan mantelzorgen¡ Aantal mantelzorgers in bestand per 31 december
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Bijlage 3 - Selectie uit Feedback

Enkele reacties oroepsbemiddelinqen

Wijkboerderij: "Aan alle kanten tevreden mensen. Contacten onderling tussen de boerderijmedewerkerc, cliënten

van F. en de mensen van de bank was leuk."

Medewerker Bank: "Het loopt als een trein! Vorige week heb ik samen met I andere collega's een erg leuke

middag op de StadsakkerZ beleefd. Vanmiddag is mijn collega-manager met g enthousiastelingen aan het werk

op de Eemhoeve en voor a.s. donderdag en volgende week woensdag zijn de contacten ook getegd. Alvast

ontzettend bedankt voor je inspanning en moeite!"

Enkele reacties Vriiwilliqersvacaturebank

"Sinds een maand hebben we iemand die het secretariaat voor ons doet bij de Zonnesteen! Dankzij de

advertentie bij ZwolleDoet. Het werkt dus echt!!!"

Begeleiding locatie lJsselheem: "Ps. we hebben de laatste tijd erg leuke vrijwilligers bij gekregen via

vrijwilligerscentrale! Mag ook wel eens gezegd worden!"

Deltion: "lnderdaad is de vacature via jullie vervuld! Dat looptal vanaf 1 november. Leuke mensen die hier

nieuwe inspiratie opdoenl"

Weer succes door vacaturebank Vrijwilligerscentale ZwolleDoet!

maart2O15

Nadat Froukie Schuurman van lnterakt Contour een vacature heeft geplaatst voor een ctiënt, hebben 17

vriiwilligers gereageerd! Het ging om een lerse wolfshond met energie voor een gezellige wandeting. Ðe cliënt

was hier niet meer toe in staat. Een grcepje vrijwiltigerc hebben samen een poule gemaakt om in dit verzoek te

voonien. En dat was volgens Froukje Schuu¡man hatfuerwarmend!

Froukje Schuurman van lnterakt Contour heeft begin februari een vacatr¡re geplaatst voor een cliënt. De cliënt

was eigenaresse van een grote lerse wolßhond, maar had zelf de energie niet meer om lange wandelingen te

maken. De hond had weliswaar al jaren een kwaadaardige tumor, maar had nog wel zin in een wandeling.

Nadat de vacature is geplaatst bij Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! zijn er binnen een maand maar ließt 17

vrijwilligers geweest die zich hebben gemeld! Helaas is de hond vorige week overleden, maar de cliënt en lnterakt

Contour willen toch alle vrijwilligers bedanken die samen hebben gezorgd voor een paar geweldige laatste weken

voor de hond.

Ðe vrijwilligers hebben samen een poule gemaakt, zodat de hond zijn energie kwijt kon. 'Het was

harfuerwarmend, al die lieve vrijwilligers en de goede samenwerking!'aldus Froukje Schuurman.

%
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Klanttevredenheidsondezoek vr¡¡williqers ban k

ln de periode van 'l november - 15 december 2015 zijn 50 mensen gebeld uit het bestand van gl personen, 23

respondenten hebben aan de enquête deelgenomen. Alle respondenten die Þlefonisch zijn bereik hebben aan

het onderzoek meegewerkt. De non-respons betreft het aantal mensen waarmee geen telefonisch contact is
geweest (onbereikbaar: þlefoonnummer klopt niet of na 3x bellen geen contac,t).

Aantal reacties ontvangen door vrijwillige¡s met aanbod in de vrijwiltigercbank

tgeen reaclie

t 1-2 reactie

I 3-4 reactie

I 5 of meer

t

Nb: huidige werkwiize van de vrijwilligersbank is dat organisaties rechtstreeks vrijwilligets kunnen benaderen.

Conclusies

I Website: Het merendeel van de respondenten is tevreden over de digitale dienstverlening van ZwolleDoet!,

de overzichtelijkheid van de sib en de mogelijkheid om jezelf aan te bieden. Een aantal vindt de site en

zoekfuncties onoverzichtelijk en zou meer begeleiding of coördinatie hierin wenselijk vinden.

¡ Dienstverlenino: Er zijn 3 respondenten die minder tevreden zijn met de dienstverlening ¡= bemiddeting); dit
betreft dan vooral de toegankelijkheid en begeleiding.

Er zijn aanbevelingen geformuleerd t.a.v. het verduidelijken van de werkwijze (in tekst en in beeld), het actief
benaderen/bemiddelen van vrijwilligers die nog geen reactie hebben gekegen (evt. bijstellen profiel), organisaties

actiever attenderen op nieuw aanbod in het algemeen en op een voor hen passende vrijwilliger in het bijzonder.

Noot: van organisaties heeft ZwolleÐoet! het signaal gekregen dat er ook diverce vrijwitligers zijn die zij wet

benaderd hebben maar geen reactie hebben ontvangen. T,a.v. beide 'kanten' pleit het voor een voffn van

bemiddeling.

¡Erll

7rm

¡r¡I?t

EÍI4
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Bijlage 4 - Overzicht Trainingen ZwolleDoet!-college

Januar¡

Betrokken Omgeving

Thuis in de zorg

Alzheimer Café Zwolle- Juridische en financiële

zaken

12-1-2015 Mindfit

20-1-2015 Thuis in de Zorg

2O-1 -201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

11-2-2015 Pro-book

17 -2-201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

2-3-201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

5-3-2015 Transmurale Stroke Service Zwolle

5-3-201 5 N OV (Nede rlandse Organisatie Vrijwilligerswerk)

10-3-2015 Pro-book

16-3-2015 Flynth

17 -3-201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

2O-3-2O1 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

26-3-2015 Transmurale Stroke Seruice Zwolle

16-4-2015 Transmurale Stroke Service Zwolle

21 -4-201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

21-4-2015 Pro-book

2A-4-2O1 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

3O-4-2O15 Transmurale Stroke Service Zwolle

1 8-5-201 5 SportService Zwolle

1 9-5-20'1 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoetl

I 9-5-201 5 Vrijwillige rscentrale ZwolleDoet!

27-5-2015 Pro-book

28-5-201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

31-5-2015 Zorgspectum Het Zand

1 -6-201 5 SportService Zwolle

8-6-2015 MEE Samen

1 5-6-201 5 Zorgbelang Overijssel

Februari

Boek maken in Word

Alzheimer Café Zwolle - Hoe blijf je als

mantelzorger staande?

Ondersteuningsvormen en voorzieningen vanuit de

gemeente

Gevolgen van een beroerte

B ijeen komst Vrijwilli ge rsve rzekering in Utrecht

Boek maken in Word

Maart

Masterclass Penningmeesters = VOL

Alzheimer Café Zwolle - Palliatieve zorg en

dementie

So you think you can('t) dance?l

Onzichtbare gevolgen na een beroerte

April

Themabijeenkomst'Zorg voor jezelf

Alzheimer Café Zwolle - Dementie, toch uit?

Schrijf uw boek in 4 eenvoudige stappen

Workshop fondsenwerving

Themabijeenkomst 'Bij wie kun je terecht?'

Mei

Scholing'Sporters met gedragsproblemen'

Alzheimer Café Zwolle - omgaan met dementie

Beter voor elkaar

lnloopmiddag Teamboek

Thema-avond 'De kracht van de mantelzorger'

Mantelzorg Ontmoetin gscafé

Juni

Scholing voor sportcoaches en trainers

Herkennen NAH

training voor vrijwilligers
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Autisme BelevingsCircuit

Lancering website'ln Veilige Handen'

Mantelzorg Ontmoetin gscafé

Augustus

I nformatieavond voor Steunouders

Fietslessen voor vrouwen

September

Themabijeenkomst lnformele Zorg

Training voor basiszorg

Lezing'Medicatieveiligheid'

Training hersenletsel

Alzheimer Café Zwolle - theatervoorstelling

Boek maken in Word (Windows)

Parkinson Café Zwolle

Training'Verplaatsen met hulpmiddelen'

Naasten van dementerenden

Training'Vrijwilligersmanagement'

Schrijf uw boek in 4 eenvoudige stappen

Stevig in je schoenen, lekker in je vel

Bijeen komst voor Zwolse mantelzorgers

Bijeenkomst'Grensoverschrijdend gedrag'

Scholing'Coach de coach'

Bruggenbouwers

Oktober

Talentenworkshop

Cursus'Vertrouwensco ntacþersoon'

Scholing'Sporters met gedragsproblematiek'

Lezing'Cosmetische behandelingen'

Boek maken in Word (Windows)

Parkinson Café Zwolle

Alzheimer Café Zwolle

Themabijeenkomst'Hoe raak ik niet overbelast?'

Werving Vrijwilligers (voor

amateurkunstvere ni gi ngen )

Bijeenkomst voor Zwolse mantelzorgers

Scholing voor sportcoaches en trainers

Acteren voor de camera

November

Schrijf uw boek in 4 eenvoudige stappen

Lezing 'Rug- en nekhernia'

18-6-201 5 MEE Samen

24-6-2015 NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk)

28-6-2015 Zorgspectum Het Zand

24-8-201 5 Travers Welzijn

31-8-201 5 Travers Welzijn

1-9-2015

7-9-2015

14-9-2015

14-9-2015

1 5-9-201 5

1 6-9-201 5

17-9-2015

21-9-2415

21-9-2415

21-9-2015

22-9-2015

22-9-2015

22-9-2015

23-9-2015

28-9-2015

29-9-2015

Vrijwilligerscentrale Zwol le Doet!

Landstede

lsala Publieksacademie

MEE Samen

Vrijwi lligerscentrale ZwolleDoet!

Pro-book

Parkinsonvereniging

Landstede

Mindfìt

Vrijwilli gerscentrale Zwolle Doet!

Pro-book

Stadkamer Centrum

Vrþilligerscentrale Zwolle Doet!

SportService Zwolle

SportService Zwolle

Vrijwillige rscentrale Zwol leDoet!

1 -1 O-2O1 5 Vrþilligerscentrale ZwolleDoet!

7 -1O-2O1 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

1 2-1 O-2O1 5 SportSe rvice Zwol le

1 2-1 O-2O1 5 lsala Publieksacademie

13-10-2015 Pro-book

1 5-1 0-201 5 Pa rkinso nveren i ging

2O-1 0-201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

26-10-2015 Transmurale Stroke Service Zwolle

27 -1 O-2O1 5 Stadkamer amateurkunst

27 -1 A-201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

27 -1 O-2O1 5 SportSe rvice Zwolle

29-10-2015 Focus

4-11-2015 Pro-book

9-1 1 -2O1 5 lsala Publieksacademie

æ
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Brusjesgroep 'in het zelfde schuitje'

Aan het werk met mantelzorg

Parkinson en medicijngebruik

Themabijeenkomst lnformele Zorg

Fotoboek maken

Themabijeenkomst'Bij wie kun je terecht? Durf te

vragen.'

Bijeenkomst voor Zwolse mantelzorgers

Alzheimer Café Zwolle

Boek maken in Word (Windows)

Trainen & coachen van jongeren met autisme

Boek maken met lndesign

I nformatieavond +maatjes

December

Voorlichting Bipolaire Stoornissen

Parkinson en voeding

Lezing 'Kanker aan de urinewegen'

Alzheimer Café Zwolle

11{ 1-2015 Mindfit

1 1 -1 1 -2O1 5 Steunpunt Mantelzorg Zwolle

1 2-1 1 -2O1 5 Parkinsonvereniging

1 2-1 1 -2O1 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

13-11-2O15 Pro-book

16-11-2O15 Transmurale Stroke Service Zwolle

1 7 -1 1 -2O1 5 Vrijwil I i gerscentrale ZwolleDoet!

1 7 -1 1 -201 5 Vrijwil I i ge rscentrale ZwolleDoet!

18-11-2015 Pro-book

1 9-1 1 -2O1 5 SportService Zwolle

24-'11-2015 Pro-book

3O-'l 1 -2O1 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

1 -1 2-201 5 Steunpunt Mantelzorg Zwolle

1 O-1 2-201 5 Pa rkinso nvere niging

1 4-'l 2-201 5 lsala Publieksacademie

1 5-1 2-201 5 Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!
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Bijlage 5 - Voorbeeld van een complexe hulpvraag

Een vrouw (hierna J.) belt ons op. Zij klinkt wanhopig en doet een dringend beroep op ons. Ze durft niet alleen

boodschappen te doen vanwege een angststoornis, of wij een vrijwilliger hebben die met haar mee kan? Het ließt
deze week nog. Het klinK alsof er meer aan de hand is en ik maak een aßpraak voor een huisbezoek. Mevrouw

rookt, heeft4 katten en hetis nietheel fris in huis. Ze maaKeen intelligente indruken kan goed vertellen datze
door haar angststoornis niet alleen in haar auto durft te rijden om boodschappen te doen.

Ze vertelt ook datze 2x in de week door stichting Eleos thuis wordt begeleid.

lk vind voor haar vrij snel een buddy die deze vraag op wil pakken.

Deze buddy trekt na ã boodschappen doen aan de bel. Het blijkt dat mevrouw o.a. 3 kratten bier per keer koopt,

de buddy heeft hier (terecht) toch veel moeite mee. lk organiseer zo snel mogelijk een gesprek met de

begeleiding van Eleos, mevrouw, de buddy en mijzelf. Tijdens het gesprek blijkt dat mevrouw naast haar
angststoornis een drankprobleem heeft.

Omdat zij zelf niets aan haar drankprobleem wil doen is de formele zorg afgehaaK, anders werken zij mee om dit
probleem in stand te houden. Heel begrijpelijk en het zet alles in een ander daglicht. De cliënt snapt het niet, ziet
haar drankgebruik niet als probleem en vindt dat ze recht heeft op hulp van een buddy om mee boodschappen te
gaan doen.

Deze hele situatie heeft geresulteerd in een leerproces voor iedereen, de buddy heeft inmiddels afscheid
genomen van deze cliënt want het werd te ingewikkeld voor haar.

We zijn op zoek naar een nieuwe buddy die alleen wordt ingezet op contact en gezelschap zodat mevrouw niet
teveel in een isolement raakt.

ln overleg met de formele zorg wordt er meer afgestemd en één lijn getrokken naar deze cliënt.
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Bijlage 6 - Mantelzorgwaardering

Overzicht van het programma Week van de Mantelzorg

Dinsdag 10 november 2015

',l0:00 - 11:45 uur Film 'Holland - Natuur in de Delta' in Filmtheater Fraterhuis. De

mantelzorgers kregen bij binnenkomst koffielthee met iets lekkers en een goodiebag

met informatie over mantelzorg (Mezzo) en de aanmelding voor de

mantelzorgwaardering en kortingskaarten.

11.00 - 17.00 uur Bezoek museum de Fundatie. Mantelzorgers konden in Café foyer van theater Odeon

koffie/thee krijgen met iets lekkers.

1 5:00 - 16:30 uur High tea op het Deltion College met een informaüestand waar medewerkers van het

Steunpunt Mantelzorg, het Sociaal Wijkteam en Mindfit stonden. Bij deze

informatiestand konden mantelzorgers verschillende soorten informatie krijgen. Er was

een loting waarbij mantelzorgers mooie prijzen konden winnen die grotendeels

aangeboden zijn door Zwolse bedrijven. En als afsluiting krijgen de mantelzorgers een

goodiebag mee naar huis. Met informatie over mantelzorg (Mezzo) en de aanmelding

voo r de ma ntelzorgwaardering en kortingskaarten.

Aanvang 20:00 uur Concert New Masters on Tour in Theater Odeon. De mantelzorgers hebben in de

pauze een drankje gekregen en kregen een goodiebag mee naar huis. Met informatie

over mantelzorg (Mezzo) en de aanmelding voor de mantelzorgwaardering en

kortingskaaften

Woensdag 11 november 20'15

'1 5:00 - 17.00 uur Vanwege de enorme belangstelling is er een extra mogelijkheid gekomen voor

mantelzorgers om een bezoekte brengen aan museum de Fundatie. Mantelzorgers

konden in Cafefoye van theater Odeon koffie/thee krijgen met iets lekkers.

Vrijdag 13 november 2015

19.30 tot 21 .30 uur Rapworkshop voor Jonge Mantelzorgers (vanaf 1 8.00 uur gezamenlijk eten)
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Cijfers individuele mantelzorgwaardering

Aantal aanmeldingen 't206

Aantal toekenningen 1099

Aantal añrvijzingen 107

re@II@E@E EEI¡TET

MZ vraagt vaker dan 1x aan: 35

Woonplaab 27

Dubbol binnengekomon 37

Goen mantclzorgcr 7

Ovrrlijdcn ZV voor 2015 I

l¡EE@uæ TrEtïfFll

Bij mantelzorg thuis gebracht 3

Op uiteikingsdagen gekomen 596

Per post verstuurd 500

ffi EETTFÍI

Leeftijd tlm 12 )atr 12

Leeftijd 13Am 17 20

Leeftijd 18 Am 21 19

Tot¡al 5t

LET¡TEI

10191-1-2015 11 6

1-2-2015 'to24 't5 3

1-3-2015 41 036 46

2214-2015 't078 5

1-5-2015 1 095 1023

1€-2015 1 108 21 1

1-7-2015 51128 23

1146 131€-2015 33

21-9-2015 1126 53

1-10-2015 1177 1271

5341-11-2015 1236 I

l¡

1-12-2015 1761 202 12

131-1 1951
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Enkele reacties mantelzorgers op individuele mantelzorgwaardering

"Vanmiddag heb ik de bijeenkomstvoor mantelzorgers bezocht.

Na een hartelijke ontvangst met koffie en thee met ook nog iets lekkers er bij, keerde ik huiswaarts met in de tas

mijn presentje. Pas thuis opende ik het doosje en ik was heel erg verrast door het aantal waardebonnen die ik

hierin aantrof! Dit is iets waar ik (en waarschijnlijk ook andere mantelzorgers) heel blij van word! Heel erg bedanK

voor de bonnen, ik ga er iets leuks mee doen!"

lk heb mijn V.V.V. bonnen opgehaald en wil toch graag en compliment geven zowel de leiding als de vrijwilligers.

Wat was dat goed geregeld; ik zie er zijn toch nog mensen die iets willen betekenen voor de mede mens. lk hoop

dat u met al u mensen op de zelfde voet het werk voort zet.

Het hoeft niet altijd om geld te zijn, maar wat mij opviel het komt echt uit het hart

En wens een ieder die zich heb ingezet voor Zwolle doet frjne feestdagen toe

"lkvinddathetallemaalheelgoedverzorgd enikbengewoonbeduusdvandehoogtevanhetbedrag,dathet
zoveel is!"

"Mijn vrouw en ik hebben genoten vanmiddag en vonden het heel goed geregeld".

" Heel leuk om andere mantelzorgers te ontmoeten".

" Heel erg bedankt voor de informatie, nu weet ik wat er mogelijk is als ik tijdelijk vervangende zorg zoek ."

"lk vind dat jullie het heel goed georganiseerd hebben, beter dan in een andere gemeente (Wezep) waar je

alleen een doos kunt op halen en waar verder niets was. Ook bedanKvoor de informatie over de mogelijkheden

van informele zorg".

Er was een enkele kritische reactie t.a.v. de hoogte van het bedrag, gevraagde gegevens en het ophalen.
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Bijlage 7 - Effectmeting Bruggenbouwers, persoonlijk rendement (voor en na de

trainingf

Voor Na

zelfueÉrouwen

plezier, levenslust

mij zelf laten zien

mijn mening geven

nee zeggen

luisteren

anderen begrijpen

zorgen voor mijzelf

mijzelf corrigeren

nieuwe dingen doen

kracht

energie

reflecteren op eigen handelen

doelen stellen

plannen

presenteren

eigen regie

gezonde levensstijl

participeren

gespre ksvaardigheden, communicatie

interculfu rele communicatie

5,6

5,9

b

7

o

7

6,4

5,4

o

6,9

7

6,4

6,8

5,6

6,1

7

7,2

6,3

6,6

6,8

I
8,3

7

9

I
I

8,4

8,3

6

8,5

8,8

8,5

8,4

8,5

8,2

8,2

8,1

I
8,8

8,3

8,5

En kele resultaten/activiteiten van Brug gen bouwerc

¡ Twee deelnemers doen cursus politicologie

¡ Een deelnemer gaat meedoen in de participatieraad

r Twee deelnemers dragen wekelijks hun kennis over aan een groep allochtone ouderen, geven

informatie over gezondheid, bewegen metze, stimuleren hun zelfstandigheid en redzaamheid.

¡ Een deelnemer geeft yoga lessen aan groep anderstalige vrouwen in Stadshagen, en geeft lessen om

met de lpad te leren werken aan allochtonen zodat zij goedkoop contact kunnen onderhouden met

familie in het buitenland.

¡ Een Bruggenbouwer gaat een enquête houden in haar flat om het sociaal leefklimaat te verbeteren.

¡ Drie Bruggenbouwers ontwikkelden een cursus 'meer doen met minder geld' die zijin 2O16 aan groepen

gaan geven.

¡ Zes Bruggenbouwers presenteerden hun plannen op de internationale dag verzet tegen armoede.

o Een Bruggenbouwer is nu coördinator van Gotong Royong (Molukse en lndische ouderen)
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En kele u its praken cursisten train in g Bru ggen bouwers :

¡ lk doe dingen anders, denk minder en doe het gewoon

¡ lk merk dat ik groei, voel me fijner

¡ lk zie nu dat ik me schaam dat ik geen werk heb, het maakt me onzeker

¡ lk ben erg sociaal en durfgeen nee te zeggen, maar begin dat nu wel te doen

¡ lk durfde niet goed mee te doen ivm de taal, maar het gaat zo goed; het maaK me blij en sterk

¡ Mijn relatie loopt beter; ik zie nu dat ik dingen afdwong en geef mijn man meer ru¡mte

. Wat een goede cursus; hier gaat het om, dit zijn geen trucjes dit is natuurlijk.

r lk moest altijd veel van mijzelf, ben gestopt met dat oude gedrag, voel me beter; levend!

r lk leer samenwerken en onderlinge activiteiten uitwisselen

r lk leer bruggetjes te maken tussen mensen
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Bijlage 8 - Gursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers

Bijeenkomsten die in 2015 georganiseerd zijn voor mantelzorgers:

r Alzheimercafé ( 10x) met de volgende thema's:

- Juridische en financiële zaken

- Hoe blijf je als mantelzorger staande?

- Palliatieve zorg en dementie

- Dementie, toch uit?

- Omgaan met dementie

- Seizoenaßluiting

- Theatervoorstelling: Alzhe..enzo...

- Dementie en natuur

- Gedragsveranderingen bijdementie

- Ontspanningsavond

Bij het Alzheimercafé zijn er gemiddeld 55 bezoekers, waarvan gemiddeld 40 mantelzorgers.

Thema-avond "Ondersteuningsvormen en voorzieningen vanuit de gemeente"

Thema-avond "De kracht van de mantelzorger"

Thema-avond "Bipolaire Stoornissen"

Voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met kanker.

Voorlichting terminale zorg in de thuissituatie en/of hospice

Nieuw in 2015 was de samenwerking met FysioFit voor een doelgerichte benadering van mantelzorgers. Er zijn 3

bijeenkomsten geweest, waar verschillende thema's zijn behandeld. Het doel was informeren, maar ook
ontspannen. Hiermee hebben we 23 mantelzorgers bereiK. De thema's waren:

¡ Oedeemvorming en de behandeling,

r Rugklachten hoe te voorkomen,

. Valpreventie.

r Voorlichtingvrouwenverenigingovermantelzorg

r Lotgenotencontact in samenwerking Stroke Service acht keer georganiseerd. Met als thema 'Welke

mogelijkheden zijn er voor ondersteuning en bij wie kun je terecht met allerlei vragen" Deze bijeenkomsten

werden met een I gewaardeerd.

Op initiatief en met inzet van het Steunpunt Mantelzorg heeft:

¡ Travers Welzijn een digitale cursus gestart in Holtenbroek voor allochtonen tegen armoede en eenzaamheid

i.s.m. Bruggenbouwers (goedkoop communiceren/bellen).

Sommige mantelzorgers bieden zorg op afstand zoals in een andere stad of in het buitenland, per skype of
internet.

¡ Travers Welzijn en WijZ ontmoetingsbijeenkomsten geregeld voor vrouwen in Stadshagen (gezond leven,

bewegen en dergelijke i.s.m. BB) komen wekelijks t 20 vrouwen

37

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden \L/



38

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden M/



Jaarrekening
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BAI-ANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-20't5 31-12-2014

€

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Vorderingen

2. Debiteuren

3. Vorderingen ter zake van pensioenen

4. Te ontvangen subsidies

5. Vorderingen op gelieerde stichtingen

6. Overige vorderingen en overlopende activa

7. Liquide middelen

Totaal activa

t't.090

1.058

292

1.865

8.236

1.860

19.653

14.879

3.214 36.392

358.727

403.355

640.807

655.111

Æ
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PASSIVA 3l-12-2015 31-',t2-2014

€ €

8.

9. Crediteuren

10. Belastingen

11. Schulden terzake van pensioenen

'12. Schulden aan gelieerde stichtingen

13. Vooruitontvangen subsidies

14. Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden en overlopende passiva

132.478

100.000

121.371

90.760

232.478

14.008

36.361

3.834

43.933

239.172

85.325

212.131

27.885

30.312

64.138

68.890

422.634

655.'111

191.225

403.355
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EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 20{ 5

2015

€

2014

€

Baten

A. Subsidies

B. Opbrengstenactiviteiten

Totaal baten

Lasten

C. Personeelskosten

D. Afschrijvingen

E. Huisvestingskosten

F. Organisatiekosten

G. Kosten activiteiten

H. lnternedoorbelastingen

Totaal lasten

Bed rijfsresultaat

l. Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

1.001 .512

14.345

864.373

19.372

1.015.857 883.745

644.354

8.236

89.256

87.093

169.089

656.283

5.412

54.011

89.936

68.082

873.724

10.o21

2.5ß

998.028

17.829

2.517

20.346 12.566
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015

2015

€

2414

€

Kæstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschr¡jvingen

Mutatie voozieningen

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende act¡va

Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva

Kasstroom uit bedrilfsoperaties

Ontvangen rente

Betaalde rente

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kæstroom u it investeringsactiviteiten

lnvesteringen in materiële vaste activa

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Kasstroom u¡t ¡nvesteringsactiviteiten

Kæstroom u it f inancieringsactiv iteiten
lnvesteringen in financiële vaste activa

Desinvesteringen ¡n financièle vaste activa

Rente-inkomsten beleggingen

Koersresultaat verkochte beleggingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Liquide middelen

Stand begin boekjaar

Stand einde boekjaar

Mutatie geldmiddelen

17.429

8.236

33.178

231.410

14.O21

5.412

-14.782

68.375

290.653

2.863

-346

73.O27

2.546

293.170

-11.091

75.573

-1.726

-11.091 -1.726

282.080 73.8ß

358.727

640.807

282.080

284.8A1

35A.727

73.8ß
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen voor de waardering van act¡va en passiva

Algemeen

De waardering van act¡va en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbekeffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze bekekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zii op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het e¡nde van het verslagjaar,

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening ¡s opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640 (RJ 640).

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en

schattingen maaK die van invloed zün op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen añ/vijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstell¡ngen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige per¡oden

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Mater¡ele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een
percentage over de aanschafprûs volgens de lineaire methode op basis van de econom¡sche

levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermi¡nen zijn als volgt:

Actief
Verbouwing

Computers en software

Apparatuur en instatlaties

I nventaris/inrichting

TranspoÉmiddelen en werkmaterieel

EleKrische apparatuur

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450.

Jaar
20

5

5

10

5

5
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Vorderingen

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < I jaar.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een vooziening
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de inbaarheid van de vorderingen.

Personeelsbelon¡ngen en pensioenen

De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en is naar zijn aard een

toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pens¡oenregeling is verwerkt alsof er sprake zouzijn
van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het

bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

dan hogere toekomstige prem¡es- De over het boekjaar verschuld¡gde pensioenpremies

zijn als kosten in het exploitatieovezicht verantwoord.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resu ltaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verminderd met
alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten

worden bepaald met inachtneming van de h¡ervoor reeds vermelde waarderings-
grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zr gerealiseerd zijn.

Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaat zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverz¡cht

Algemeen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomove¡z icht bestaan u¡t l¡quide middelen.

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsact¡vite¡ten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht

opgenomen.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

'1, Materiële vaste activa

Aanschafwaarde per 1 januari 2015

lnvesteringen boekjaar

Desinvesteringen boekjaar

Aanschañ¡vaarde per 31 december 2015

Cumulat¡eve afschrijving per 1 januari 2015

Afschrijving boekjaar

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2015

Boekwaarde per 1 januari 2015

Boekwaarde per 31 december 201 5

Vorderingen

Gebouwen

verhouwlngen

Andere

vasfe

bedr. míd-

Totaal

en

€ €

28.908

1 1.090

€,

28.908

11.090

39.998 39.998

20.672

8.236

20.672

8.236

28.908 28.908

8.236 8.236

11.090 11.090

31-12-2015

€

31-',t2-2014

€

2

5.

Debiteuren

Saldo per 31 december

Af: voorzien¡ng dubieuze debiteuren

Balanswaardering per 31 december

Vorderingen ter zake van pensioenen

Te ontvangen pensioenpremies

Te ontvangen subsidies
Gem. Zwolle AMWAHT

Provincie Overijssel, sociale netwerken

Stichting Lezen en Schrijven

Natuur en Milieu Overijssel

Vorderingen op gelieerde stichtingen
Rekening-courant Stichting Travers

1.058

1.058

3.

4.

1.860

7.590

7.293

4.200

570

19.653

292
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s',t-12-20't5

€

31-12-2014

€

6. Overige vorderingen en overlopende act¡va

Sportservice

Rente

Waarborgsom pand Assendorperstraat 46a

Huur en serv¡cekosten

Energiekosten

Overige overlopende activa

8.

Liquide middelen

Kas

Bank

Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve frictiekosten fusie en verhuizing

Bestemmingsreserve innovaties

Algemene reserve

Stand per 1 januari

Onttrekking uit resultaatbestemming

Resultaat boekjaar

Dotatie bestemmingsreserve innovaties

Dotatie uit vrijval bestemminsreserve frictiekosten

Stand per 31 december

Bestemm in gs reserve f rictiekosten fus ¡e en verhu 2in g

Stand per I januari

Onttrekk¡ng

Dotatie

Stand per 3l december

1.701

164

1.865 14.879

640.507

541

358.186

358.727

132.478 121.371

90.760

100.000

;ß'i478 212131

121 .371 198.987

2.090

1.776

1.000

7.069

975

1.969

7

300

640.807

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor maximaal 1 jaar

bij de huisbankier.

PASSIVA

20.34ô
-100.000

De bestemmingsreserue frictiekosten en verhuizing is door het bestuur bestemd in

verband met de fusie met Travers per 1 januari 2015 en de verhuizing naar de Drijbersingel

-79.654

90.760

-77.617

132.478 121.371

90.760

-90.760

90.760

90.760
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3't-12-2015

C

31-',t2-2014

€

Bestemm¡ngtsreserve innovaties

Stand per 1 januari

Onttrekking

Dotatie

Stand per 31 december

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grediteuren

10. Belastingen

Loonheffing

1',l Schulden terzake van pensioenen

Te betalen pensioenpremies

12. Schulden aan gelieerdestichtingen

Rekening+ourant Stichting Travers Welzijn

13. Vooruitontvangen subsidies

Gem. Zwolle Mantelzorgcompliment

Gem. Zwolle Steunouders

Gem. Zwolle Bruggenbouwers

Gem. Zwolle Pilot mantelzorgondersteuning

Gem. ZwoIIe AMWAHT

Gem. Zwolle Vrijwilligerscollege

Gem. Zwolle Dag van de mantelzorg

14. Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen vakantiegeld

Reservering vakantiedagen

Nog te betalen personeel

Reservering loopbaanbudget

Overige schulden

Bestemde gelden - gifr Stichting Vrienden-

Overige nog te ontvangen facturen

De bestemmingsreserye innovaties is door het bestuur bestemd voor

innovatieplannen voor websites (waaronder Samen Zwolle) en ter dekking van het verlies
op het steunpunt vrijwilligers.

100.000

100.000

14.008 27.885

36.361 30.312

3.834

43.933

214.575

16.330

8.267 30.000

8.270

16.866

6.975

2.O27

239.172 64.138

9.

21.826

14.793

2.197

3.753

33.562

9.1 94

20.464

8.771

37324

2.331

85.325 68.890

Æ
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TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT

BATEN

A. Subsidies

Gemeente Zwolle

Gem. Zwolle regul¡ere subsidie

Gem. Zwolle Dag van de Mantelzorg

Gem. Zwolle Pilot mantelzorgondersteuning 2013-2015 (Het Zand)

Gem. Zwolle AMWAHT

Gem. Zwolle Vrijwilligerscollege

Gem. Zwolle Bruggenbouwers 2015

Gem. Zwolle Bruggenbouwe rs 2Q1 4

Gem. Zwolle Steunouders

Gem. Zwolle PaÉicipatiemarkt

Gem. Zwolle Mantelzorgcompliment

Gem. Zwolle Ontwikkeling portal

Gem. Zwolle GGZ Mantelzorg

Totaal subsidies gemeente Zwolle

Fondsen

Ministerie VWS Palliatieve en terminale zorg

Provincie Overijssel Noaberschap 3.0

Provincie Overijssel Versterken sociale netwerken

Skanfonds College

Totaal fondsen

Eindtotaal subsidies en fondsen

B. Opbrengstenactiv¡teiten

Deelnemersbijdragen activiteiten

Over¡ge opbrengsten

LASTEN

c. Personeelskosten

Salarissen

Reservering vakantiedagen en extra uren

Sociale lasten

Pensioenpremies

Overige personeelskosten

Subtotaal

Ontvangen ziekengeld

662.776

-6.493

644.354 656.283

2015

€
2Aß

€

612.006

2.O27

8.269

16.866

6.975

15.058

30.000

20.620

20.000

204.425

736.177

3.000

14.642

13.493

14.000

3.960

936.246

65.266

781.272

61 .887

3.921

7.293

10.000

65.266 83.101

'1 .OO1 .512 864.373

19.372

375

13.970

14.345

484.055

6.O22

79.119

42.544

42.163

19.372

445.O18

70.102

41.622

106.034

653.903

-9.548
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2015

€
2014

€
Ov e ri g e p e rs oneelskosfen

Externe inhuur personeel

Ziekteverzuimve rzeker¡ng

Studiekosten

Wervingskosten

Reiskosten woon/werk

lnterne doorberekening directie, management en klantenseruice

Diversen

S a m e n ste I I i n g personee/sôesfand

Werknemers in dienst per 3l december

FTE uit vaste dienstverbanden

FTE uit meeruren

FTE uit doorbelastingen

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december

Gemiddelde parttime factor per 31 december

2.999

4.794

1.834

1.O44

25.000

6.493

80.756

11.665

9.122

4.491

42.163 106.034

18

13,4

0,1

16

11,0

13,5 11,0

74o/o 690/o
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WNT-verantwoording 201 5 St¡cht¡ng Vrijw¡ll¡gerscentrale ZwolleDoefl

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunct¡onar¡ssen publieke en sem¡publieke sector (WNT)
¡ngegaan. Deze verantwoord¡ng is opgesteld op basis van de volgende op Sticht¡ng Vrijw¡lligerscentrale
ZwolleDoet! van toepassing zijnde regelgevìng: het algemene WNT-max¡mum.

Het bezoldig¡ngsmax¡mum in 2015 voor St¡cht¡ng Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! is € 178.000. Het weergegeven
individuele WNT-maximum ¡s berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van
het dienstverband, waarb¡.i voor de bereken¡ng de omvang van het dienstverband nooit groter kan z¡.in dan 1,0 fte.
Het ind¡v¡duele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15olo erì Voor
de overige ¡eden 10% van het bezoldigingsmax¡mum, berekend naar rato van de duurvan het dienstverband.

Bezoldigi ng topfunct¡onarissen

Le ¡ d i n g g ev en d e top f u n c ti onar¡s se n

Vooz¡tter Raad van
Bestuur

Func{ie(s) Ðirecteur Directeur

Duur d¡enstverband ¡n 2O15 111 - 31t121t1 - 31t12
Omvang d¡enstverband (in fte) 0.l9o.03

Gerezen topfunctionaris? nee Nee
Echte of fict¡eve dienstbetrekk¡nq? la

Zo n¡et, langer dan 6 maanden binnen 18

maanden weÍkzaam?
n.v.t. n.v.t.

lndividueel WNT-max¡mum 5.563 la6aa

Bezoldig¡ng

'14.a76Beloninq 4.535
Belastbare onkostenvergoedingen 105

1.633Belon¡ngen betaalbaar op termijn

4.990 16.æ9Subtotaal

-À Onverschuldigd betaald b€drag

I 6.509Iqtaal bezold¡g¡ng 4.990

lvlot¡vering indien overschriidinq: n.v.t. nvt

Gegevens 2014

Duur d¡enstverband ¡n 20't4 'lt1 -31t1)
qryryang d¡enstverband 2014 (in fte) o67

Bezoldig¡ng 2014

Belon¡ng aa3r)â
Belastbare onkGtenvergoedinqen

Belon¡nqen betaalbaar oþ term¡¡n

Totaal bezoldiging 2014 ¿14.306

lndividueel WNT-md¡mum 2O1 4 154.414
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Toe z¡c ft fß ud ende to pfu nct ionar¡ sse n

Vooz¡ttêr Râad

van Ïæzicht
Lid Raad van Tæzicht Lid Raad van ToezichtF u ncti e(s)

111 - 30/091t1 - 31t12Duur diensverband 1t1 -31t12

417Ind¡v¡dueel WNTfi ax¡mum 834 556

Bezold¡g¡ng

Beloning 173259 '130

Belastbate onkostenvergoedingen

Belon¡ngen bêtaalbaar op temiìn

173Sub¡otaal 259 130

-/- Onveßchuldiqd b€taald bedraq

Totaal bezold¡g¡ng 173259 .! 30

Mot¡vering ¡ndien overschriidinq: n. v. t. nvt

Gegevens 2014

Duur d¡enstverband in 2o14

Bezold¡oinq 2Ol4
Beloninq

Belastbare onkostenvergoed¡ngen

Beloninqen betaalbaar oD tem¡in

Totaal bèzold¡ging 2014

Individueêl \ /¡{T-mã¡mum 2O14

Lid Raad

van Toezicht
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toez¡chtFunct¡e(s)

Ðuur d¡enstverband 1t1 -31t12 1t9 - 31t,121t1 - 31t12

lndiv¡duæl WNT-max¡m um 556 556 la5

Bezold¡g¡ng

Belon¡ng '173 173 5A

Belastbare on kostenverqoedinqen

Belon¡ngen betqâlbaar op temijn

subtotaâl 58

-l- Onverschuld¡gd betaald bedraq

Totaal bezold¡g¡nq 173 173 5A

N4otivering indien overschriidinq: n.v.t nvt

Gesev€ns 2Ol4
Duur dienstverband in 2O14

Bezold¡s¡no 2014

Beloninq

qqlastbare onkctenvergoed¡ngen
qeloningen betaalbaar op temlin

Totâal bezold¡ging 20t4

lndiv¡dueel WNT-maximum 201 4

@WEúN @@
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Lid Raad
van Toezicht

Functie(s)

Duur d¡enstverband 1t12 - 31t12

lnd¡viduêêl WNT-maximum 46

Bezoldiging

Belon¡ng 14

Belastbare onkostenverqoedi nqen

Belon¡ngen betaalbaar oþ termiin

Subtotaal 14

-/- Onverechuldiqd betaald bed€o

Totaal bezold¡o¡no 14

Mot¡verinq ¡ndien oveEchriidino:

Geqevens 2014

Duur d¡enstverbând in 2014

Bezoldlq¡nq æ14
Belon¡nq

Belâstbare onkostenverqoedinoen

Beloninqen betâalbaar oþ term¡in

Totaal bezoldig¡ng 2014

lndividueel WNT-mdimum 20 l 4

LE@EøA @

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionar¡ssen z¡jn n¡et van toepass¡ng voor Sticht¡ng
Vrijwilligerscentrale ZwoileDoetl.

Overige rapportageverplicht¡ngen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionar¡ssen z¡jn er geen overige funct¡onarissen die in 2O'15 een bezoldigtng
boven het individuele WNT-max¡mum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan
over¡ge functionarissen d¡e op grond van de WNT d¡enen te worden vermeld, of die ¡n eerdere jaren op grond van
de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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2015

€.

2014

€

D. AÍschrijvingen
Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

E. Huisvestingskosten

Huur gebouwen

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin

Schoonmaakkosten inclusief -middelen

Gas/water/elecka

Teruggave energiebelast¡ng

Beveiligingskosten

Vezekeringen en belastingen

Bijdrage renovatie gem. Zwolle inzake Drijbersingel

Overige beheerskosten

F. Organbatiekosten

Kantoorartikelen

Telefoon en internet

Drukwerk en kopieerkosten

Mutatie voorziening dubieuze deb¡teuren

Verzekeringen

Vakliteratuur e.d.

Accountantskosten

Kosten salarisadministratie

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen

Bestuur

Advieskosten

Consumpties interne organisatie en vrijwilligers

Buma en vergunningen

Automatiser¡ngskosten

Kosten PR

Overige organisatiekosten

G. Kosten activiteiten

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

H. lnternedoorbelastingen
lnterne doorbelastingen

F¡nanc¡ële baten en lasten

Rente-inkomsten

Rente- en bankkosten

Afrekenverschillen

87.093 89.936

169.089 68.082

2.863

-341

-5

2-s46

2.517 2.5ß

8.236 5.412

38.944

625

5.777

7.670

-586

255

2.557

30.000

4.0'16

36.445

5.920

7.O15

-688

2.43A

2.481

89.256 54.O11

4.348

2.343

5.782

34

3.579

1.878

9.360

2.108

30.194

749

50

12.750

7.886

6.032

4.035

4.438

1.104

4.738

820

5.400

5.211

8.450

1.825

28.183

13.803

11.929
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS

Resu ltaatbestemming

Vooruitlopend op de resultaatbestemming is het resultaat 2015 ad EUR 20.346 toegevoegd aan het
eigen vermogen, zie verloopovezicht van het eigen vermogen.
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Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

ÅAKER TTLLY
BERK

Baker Tilly Berk N.V.
Burgemeester Roelenweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle
r: +31 (0)38 425 86 00
F: +31 (0)38 425 86 99
E : zwolle@bakertillyberk.nl
KvKi 24425560
www.bakertillyberk. nl

Alle d¡ensten worden verr¡cht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepass¡ng zún de
algemene vooruaarden, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel onder nr. 24425560.
ln deze vooryaarden ¡s een beperk¡ng van

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekeni ng
Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! te
Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en
het exploitatieoverzicht over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Rl 640 Organisaties
zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid va n de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting, Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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Accountants
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! per
31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met RJ 640
Orga nisaties zonder wi nststreven.

Verklari ng betreffende het jaarverslag
Wij vermelden dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig
Rl 640 Organisaties zonder winststreven is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Zwolle, 17 mei 2016

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend
drs. R. Hoeksel RA
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Totaalaansluiti ng projecte n 201 5

Steunpunt informele zorg (exclusief vrijwilligerscollege)
Steunpunt vrþilligers (inclusief vrijwilligerscollege)

442.s',t6
209.45A 6.975

4.620
7.732

362.412
257.970

44.724
-33.773

33.841

30.359

30.000
15.058
45.058

20,620

2.O27
204 425

20.000

PU1 31 1 -0040

PU|402-O',t27

PUSL1412-226
PUSL1412-227

PUSL1412-1 43

PUSL1505-029

PUSL1409-0¿16
PUSL't507-00s

Gem. Zwolle Mantelzorgondersteuning Het Zand (201 3201 5)

Gem. Zwolle AMWAHT (2014-2015)

Gem. Zwolle Bruggenbouwers 2014
Gem. Zwolle Bruggenbouwers 2015

Gem. Zwolle Dag van de ManteÞorg
Gem. Zwolle Mantelzorgcom pliment

Gem. Zwolle ParticipatiemarK

Gem. Zwolle Steunouders

206.452

-25.572

-13.493

280

10.147

18.451

45.058

15.746

20.620

206.452

4.534

-1.878

-1.585
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Diverse projecten

sPlæ276t2014 Terminale en Palliatieve Zorg 65.266 1.485 58.428 8.325

MrmilM@ M Wm

nM M@ frEm
4@ffi mffi
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