JAARVERSLAG 2020

Jaarverslag Travers Welzijn 2020
Kwantitatieve resultaten

2016

2017

2018

2019

2020

115.240 115.425 110.326 113.000

39.815

Wijkcentra en wijkboerderijen
Totaal aantal bezoeken van de wijkcentra
Vrijwilligers
Totaal aantal bezoekers van drie wijkboerderijen

24

26

25

19

115.663 110.930 120.508 121.039

34.531

Vrijwilligers
548
439
352
141
Jongerenwerk (incl. jongerencentra, ambulant jongerenwerk, Make It, Fakkelteit, huiswerkklas, Deltion Jongeren Team (DJT),
buurtsportcoach/jongeren, Vrouwen Coachen Meiden)
Bereik jongerenwerk

5.494

5.052

5.350

6.551

456

499

485

386

264

1.210

1.952

1.385

1.850

Bereik kinderen
772
Kinderwerk (inclusief School’s Cool, buurtsportcoach/kinderen)

1.461

1.146

729

Bereikte kinderen <12

4.659

Vrijwilligers
Bereik ouders/volwassenen

Vrijwilligers

4.298

2.706

2.357

4.694

4.228

231

205

255

183

234

195

581

n.v.t.
zie Jongerenwerk

Jongeren 12-21

Bereik ouders/volwassenen
1.000
1.646
1.302
Buurt- en opbouwwerk (incl. bezoekvrouwen, taalprojecten, buurtsportcoach/volwassenen)

1.184

Bereikte bewoners

4.580

4.933

6.497

9.450

8.178

Vrijwilligers
Buurtbemiddeling

636

1.166

691

665

670

Bemiddelingen

130

103

127

147

158

Vrijwillige buurtbemiddelaars
Kinderopvang Plus

34

28

25

29

29

Aantal trajecten
VVE Taal en Gezin, VVE Platform

56

63

68

65

62

267

251

347

394

362

6

8

10

13

42

219

731

219

444

19

16

19

7

2.478

1.953

1.653

1.406

Bereikte gezinnen Taal & gezin
Matches VVE Platform
Vrijwilligers/stagiairs
DOCK24 waaronder de Doe-het-zelfgarage en
fietsenwerkplaats
gebruikers

220

vrijwilligers
Totaal aantal vrijwilligers

1.604

1

Inhoudsopgave

1.01

Wijkgericht Welzijnswerk (inclusief preventienetwerken)

1.02

Kinderopvang Plus

1.03

Taal & Gezin

1.04

Toegankelijk Zwolle

2.01

Wijkaccommodaties

2.02

Jongerencentra

2.03

Wijkboerderijen en buurtweiden

2.04

DOCK24 Programma’s

3.01

Deltion Jongerenteam (DJT)

3.02

Fakkelteit

3.03

Make It

3.04

School's Cool

3.05

Jongerenraad

3.06

Buurtsportcoach

3.07

Vrouwen coachen Meiden

4.01 A

Waarborg kwaliteit peuterspeelzalen

4.01 B

Achterstandenbeleid
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1.01 Wijkgericht Welzijnswerk (inclusief preventienetwerken)
Prestaties
In het wijkgericht welzijnswerk willen we condities creëren waaronder mensen in alle leeftijden sociaal en
maatschappelijk kunnen meedoen, zichzelf verder kunnen ontplooien in een veilige, leefbare en vertrouwde leefen woonomgeving.
Onze welzijnsprofessionals (jeugdwerkers, jongerenwerkers, buurt- en opbouwwerkers, bezoekvrouwen) zetten in
op:


Versterken eigen kracht en het vermogen om zelf het eigen leven te organiseren.



De kracht van bewoners benutten en hun persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling stimuleren.



Bevorderen maatschappelijke participatie en economische zelfredzaamheid.



Versterken sociale competenties en burgerschap bij kwetsbare jongeren.



Inzet van preventie ter voorkoming van zwaardere zorg, voorkomen dat problemen verergeren.



Versterken sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in wijken.



Verminderen schooluitval; risicojongeren gaan naar school /baan/stage.



Verminderen afhankelijkheid van uitkeringen; uitkeringsgerechtigden zijn gestegen op de participatieladder.



Versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en
peuterspeelzalen en ondersteunen ouders bij de opvoeding.

Signalen en trends vanuit ons werk zijn meegenomen in de verplichte signaleringsrapportage van maart
2021 en is reeds in bezit van de gemeente Zwolle.

Jeugdwerk (4-14 jaar)
Prestaties Jeugdwerk
Jeugdwerk vindt hoofdzakelijk plaats in de ‘rode buurten’ binnen de wijken Diezerpoort, Zwolle-Zuid,
Kamperpoort, Pierik en Holtenbroek. Maar ook in de kinderrijkste wijk van Zwolle: Stadshagen. In 2020 worden er
minimaal 4.000 kinderen bereikt.
Het kinderwerk is gericht op vrijetijdsactiviteiten voor vooral kwetsbare kinderen en op het stimuleren van
burgerschap bij kinderen door o.a. de bakfiets, naschoolse activiteiten en de kinderplatforms. Om de sociale
competenties van kinderen groepsgericht te stimuleren is er het programma Politiekids (i.s.m. politie) en werken
we met de methodiek ‘Samen doen is samen groeien’. Naast de groepsgerichte aanpak zetten de kinderwerkers
zich in voor kwetsbare individuele kinderen, bijvoorbeeld door School’s Cool.
Prestaties Pedagogisch buurtklimaat/preventienetwerken
Coördinatie en organisatie van activiteiten en methodieken die het pedagogisch buurtklimaat positief beïnvloeden
en de gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid stimuleren.
In afstemming met het Sociaal Wijkteam, samenwerkingspartners en het opgavegericht werken, ouders, kinderen
en jongeren, wordt er gewerkt aan het versterken van de draagkracht van ouders en het uitbreiden van
steunnetwerken van ouders.
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Algemeen
Gedurende de coronaperiode is er ondersteuning geboden op hulpvragen met daarbij – waar nodig - bemiddeling
naar hulpverlening en ondersteuning bij thuisonderwijs. Dit varieerde van het geven van informatie, het
bemiddelen naar thuisondersteuning vanuit o.a. het VVE Platform en het verzorgen van laptops via school,
noodfonds en Stichting voor Elkaar. Ook zochten we kinderen en hun ouders op wanneer online geen contact
mogelijk was, als de vragen te complex waren en/of ouders de Nederlandse taal onvoldoende machtig waren. In
de thuissituatie werden we regelmatig geconfronteerd met ouders die het echt niet meer wisten, sociaal
isolement, het niet begrijpen van instructies en het niet hebben van vaardigheden om met sociale media om te
gaan. Door hen op te zoeken konden we interventies plegen waardoor kinderen mee konden doen aan online
lessen en ouders werden bijgepraat en van informatie in hun eigen taal voorzien (geschreven of gesproken). Na
dat medio mei de scholen weer gedeeltelijk opengingen konden we dat deel weer loslaten. De thuisondersteuning
vanuit het VVE Platform en de inzet van bezoekvrouwen is voor veel kinderen (en hun ouders) zeer belangrijk
gebleken.

Noord
De inzet gedurende 2020 heeft zich gericht op het pedagogisch buurtklimaat (en tijdens corona ook op het
pedagogisch thuisklimaat) en werken vanuit ‘Samen doen, is samen groeien’. Inzet vindt plaats in de ‘rode
buurten’ in Noord (Holtenbroek en Aa-landen). Daarnaast is er een start gemaakt met de preventieve inzet op
jeugdcriminaliteit. Steeds jongere groepen jongeren worden benaderd of zoeken aansluiting bij straatgroepen en
onttrekken zich daarbij aan het zicht van hun omgeving en opvoeders. De gepleegde interventies zijn gericht op
versterken van de eigen kracht, het versterken van vaardigheden en relaties en daarbij te zorgen voor aansluiting
bij een positief netwerk of bij ondersteunende volwassenen.
Er is uitvoering gegeven aan School’s Cool en het ondersteunen van ouders bij veilig opgroeien in de buurt. De
inzet van de bakfiets is een van de methoden die hierin gebruikt wordt. Daarnaast proberen we kinderen en hun
ouders te empoweren door hun eigen vaardigheden en talenten in te zetten en zo een positieve houding naar
elkaar en anderen te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld het project ‘Help jij de
huismeester’ geeft kinderen zeggenschap over hoe zij kunnen meewerken aan het verbeteren en leefbaar
houden van de eigen leefomgeving. Daarnaast zijn er programma’s gedraaid als Politiekids, Meidenclub Aalanden, Taalondersteuning en Huiswerkbegeleiding. Er zijn fietslessen voor kinderen georganiseerd vanuit het
programma ‘Fietsen geeft Vrijheid’ dat Travers Welzijn samen met het ANWB-kinderenfietsenplan organiseert en
zijn er minibiebs geplaatst en bestaande aangevuld met aantrekkelijke boeken (zeker in coronatijd); verzorgd
door kinderen. Er is ingezet op thema’s als omgaan met armoede, pestgedrag en ruzie op speelterreinen waarbij
ook de ouders worden betrokken. Zowel voor tijdens en tussen de twee coronagolven zijn er huisbezoeken
gedaan. Tijdens de coronaperiodes toen de kinderen thuis zaten hebben we o.a. doe-boekjes voor de kinderen
ontwikkeld, zoals het KnabLab coronaboekje ‘Zo overleef je een Lockdown’ en de Kanjertraining (75 activiteiten
om binnen te doen, beweegactiviteiten voor kinderen en ouders). Daarnaast zijn er in de zomerperiode 4
dagdelen per week zomeractiviteiten georganiseerd in Aa-landen en Holtenbroek.
Ook wordt er vanuit het jeugdwerk meegewerkt aan het programma Welkom in de Wijk voor nieuwkomers
(statushouders). Zo weten ouders en kind sneller de weg te vinden naar organisaties en worden er sneller
onderlinge verbindingen gemaakt. Dit versnelt het proces van sociale- en maatschappelijke participatie.
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Midden
In Midden is er inzet gepleegd op het pedagogisch buurtklimaat (en tijdens corona ook op het pedagogisch
thuisklimaat) en werken vanuit ‘Samen doen is samen groeien’. Daarbij is er ingezet op de opgave kwetsbare
jeugd Kamperpoort/Pierik en veilig opvoeden/opgroeien. De structurele activiteiten zijn ingezet conform de
richtlijnen. Waar nodig zijn er alternatieve programma’s gedraaid en contact gehouden via sociale media en in de
openbare ruimte. Tijdens de tweede golf waren er minder beperkingen m.b.t. de groep basisschoolkinderen en
hebben we de programma’s weer opgepakt. Structurele activiteiten binnen de opgaven zijn Soos10+, meidenclub
huiswerkklas en School’s Cool. Daarnaast de wijk in met de sportcontainer i.s.m. Sportservice Zwolle,
Zwerfboekenkastenproject (4 in de Kamperpoort en 2 in de Pierik). En er is een groot insectenhotel gebouwd
(financiering via Oranje Fonds) en in samenwerking met het Buurt Cultuur Fonds zijn er activiteiten georganiseerd
samen met kunstenaars en ouders. In coronatijd hebben we huiswerkbegeleiding gegeven, vanuit het
meidenwerk hebben we met de meiden knutselpakketten gemaakt en deze rondgebracht in de wijk (tussen 30 en
60 pakketjes per keer). Door de coronacrisis viel bij een flink aantal gezinnen de ambulante begeleiding en of de
opvang door logeerhuizen weg. Dat gaf binnen de gezinnen veel onrust en had een slecht effect op de
gezinssituatie. Met een drietal gezinnen hebben we dagelijks contact gehouden om escalatie te voorkomen.
Jeugdland ging ook in Midden in de traditionele vorm niet door. Travers Welzijn heeft samen met sportpak
Marslanden, IVN, DOAS, STRIK en De Ruimte (Pierik) de Jeugdlandactiviteiten verspreid over 3 weken.
Tijdens de tweede golf namen de ondersteuningsvragen rond huiswerkbegeleiding toe. Er waren veel problemen
en ondersteuningsvragen in de Kamperpoort. Dit omdat, zoals gezegd, logeerhuizen dicht bleven en o.a. SBO de
Sluis dicht was en ouders met een kind thuis zaten met indicatie en zonder extra ondersteuning. Dit gaf veel
spanningen in de gezinnen, live ondersteuning door onze medewerkers was hierbij noodzakelijk.

West
De inzet van het jeugdwerk in West is net als in de rest van de stad beïnvloed, veranderd en gevormd in en door
de coronaperiode en alle maatregelen van dien. De inzet en resultaten wijken in sommige gevallen af van de
oorspronkelijke plannen. We zijn meebewogen met de behoeften van onze contacten in een onzekere en
kwetsbare periode. Terwijl veel niet kon, hebben we gekeken naar hoe kan het dan wel? Voor de jeugd geldt, dat
veel zaken wel door konden gaan met een verantwoorde en creatieve draai.
https://www.youtube.com/watch?v=se5XmcrVbJE&t=17s
Er is een training Mediawijsheid georganiseerd vanuit jeugd- en jongerenwerk West met ondersteuning van
MediaQ. Vooral in het begin van de coronacrisis heeft het jeugdwerk West een sterke basis gelegd voor het
online jeugdwerk door sociale media in te zetten als ondersteunend ‘voertuig’. Samen met het buurtwerk en de
bezoekvrouw is er veel geïnvesteerd in het aangaan van verbindingen met kwetsbare gezinnen, zodat kinderen
gestimuleerd werden om deel te nemen aan de verschillende programma’s.
Dit resulteerde in:


Veel contacten over de thuissituatie, school, hoe kom je de dag door, hoe voel jij je etc.



Signaleren van behoeftes en inzicht in onlinegedrag, zorgelijke situaties, wensen.



Leuke producties op gebied van gezonde leefstijl, sport, studie tips, creatieve uitlaatklep voor jongeren.



Informatie delen voor ouders en kinderen over corona, de maatregelen, vragen en tips.



Doorontwikkeling van online jeugdwerk.

5

We hebben de vierde lichting Politiekids met 27 deelnemende kinderen kunnen realiseren. Met een videoscherm
en een videoboodschap van de burgemeester zijn we langs de woningen van de deelnemende kinderen
getrokken en hebben daar een diploma uitgereikt. En zijn er tien acties georganiseerd op basis van signalen uit
de wijk. Er is een start gemaakt met de vijfde lichting Politiekids. Kinderen zijn uitgenodigd om deel te nemen in
overleg met onderwijs en SWT. Er spelen veel zaken rond (v)echtscheidingen, pestgedrag, uitsluiting, negatief
zelfbeeld, zeer beperkte deelname aan sportactiviteiten en een gebrek bij kinderen aan sociale vaardigheden.

Activiteiten


KlimattieZ in samenwerking met Sander Blok (verbinder duurzame initiatieven), Esther van Roosmalen
(kunstenaar duurzame initiatieven) en Gerard Aalbers (filmmaker).



FakkelTeenZ (10 optredens, 14 nummers gemaakt over 7 verschillende thema’s, eenzaamheid, corona,
Drillrap Eigen Stad etc.).
https://www.instagram.com/fakkelteenz/ https://www.youtube.com/watch?v=xAURn98PR7Q



GuerrillaZ, Greenkidz, GirlZ (online en offlinebijeenkomsten met ruim 75 meiden. Tijdens corona een zestal
kleinere bijeenkomsten).



Tienermiddagen 14 bijeenkomsten met 50 deelnemers met medewerking van Defensie (Bootkamp),
mediawijsheid (met Code Rebel) en andere activiteiten gericht op kunst, cultuur, sport en ontwikkeling).



WHSH Summer Event. Jeugd uit West die in de zomerperiode gezamenlijk een activiteit georganiseerd
hebben voor de jeugd van West met wateractiviteiten en een buitenbios.



Vuurkracht ;10 weken met jeugd aan de slag om zichzelf opnieuw te ontdekken.
https://youtu.be/lf5mULQXjos



Kinderen en gezinnen ondersteund met huiswerkbegeleiding en bemiddeld bij aanvraag laptops e.d.

Bij de activiteiten in West die online waren te volgen hebben we ruim 8.200 views (meekijkers/volgers)
geteld.

Zuid
Op het moment dat corona al onze normale taken en werkwijzen omgooide zijn we snel gaan schakelen. Door
o.a. het bezorgen van knutselpakketjes en online activiteiten hebben we contact gehouden met kinderen.
Naarmate er steeds meer mocht, zijn we meer activiteiten in de buitenruimte aan gaan bieden aan zowel jongens
als meiden tussen 5 en 12 jaar. We zagen gelukkig veel nieuwe gezichten en een positieve dynamiek tussen
kinderen. Positieve effecten ontstonden ook door ons (ambulant) jongeren- en jeugdwerk met elkaar te
combineren. We hebben hierdoor meer kinderen bereikt. We hebben alle activiteiten - aangepast - doorgezet.
Gerealiseerd:


Wekelijks aanbod meidengroep (7 t/m 12 jaar)



Wekelijks aanbod tienermiddag (10 t/m 14 jaar)



Inzet bakfiets op verschillende speelplekken/parkjes in de wijk



Wekelijks aanbod farmclub (4 t/m 9 jaar)



Inzet kindertalentenfluisteraar gesprekken



Sportspektakeldag (1x), Kindercafé (14x), Farmclub (12x), Tienermiddag (8x), Meidengroep (10x), activiteiten
coronatijd (17x), online contactmomenten (8x)
In het eerste half jaar van 2020 heeft corona een grote invloed gehad op ons aanbod van activiteiten en op
het contact dat wij met de kinderen/jeugd in de wijk hadden. Dit is in het tweede halve jaar van 2020 gelijk
gebleven.
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In de zomervakantie hebben we een aantal activiteiten aangeboden. Deze werden druk bezocht net als
daarvoor. Jeugdland 2020 heeft er iets anders uitgezien dan andere jaren; er waren minder kinderen (ca. 180
per dag) en ouders waren niet welkom op het terrein zodat de coronamaatregelen goed gehandhaafd konden
worden. Het beperkte aantal kinderen en de afwezigheid van ouders heeft ook een positief effect gehad op
de Jeugdlandactiviteiten. Er was meer rust en ontspanning wat de contacten met en tussen kinderen ten
goede kwam.



Na de zomervakantie zijn alle wekelijkse activiteiten weer opgepakt. Het aantal groeide met de weken.
Voornamelijk het aantal meiden van de meidengroep en het aantal bij de Farmclub steeg (naar zo’n 10
meiden/10 kinderen per week). Wat opvallend was in deze periode, was dat na de lockdown, waarbij de
basisscholen ook sloten, het aantal meiden drastisch afnam. Ouders gaven aan dat ze wilden wachten tot de
basisscholen weer open zouden gaan, voordat ze hun kinderen weer deel wilden laten nemen aan andere
activiteiten. Bij de Farmclub gaven ouders aan juist aan heel blij te zijn met het feit dat deze activiteit ook
tijdens de lockdown doorging; dit was het uitje van de week voor de kinderen. Het aantal kinderen dat
aanwezig was bleef gelijk.



Het kindercafé bleef ook na de zomervakantie weer lopen; er was iedere week een vast groepje ouders met
kinderen. Zo nu en dan kwamen er nieuwe ouders om te kijken wat het kindercafé aanbiedt, dit was vaak
eenmalig. Op het moment dat de lockdown inging is het kindercafé tijdelijk gestopt.



De bakfiets werd ook het afgelopen half jaar ingezet, met name in Gerenlanden en de Vlinderbuurt was dit
een succes. In de Vlinderbuurt gaven ouders terug dat sinds de bakfiets kwam het speelklimaat verbeterde;
kinderen speelden meer samen en maakten minder ruzie.

Oost
Vanaf het moment dat er maatregelen werden genomen vanwege het coronavirus is onze manier van werken en
het aanbod veranderd. Van even met de handen in het haar zitten naar online ontmoetingen tot weer fysieke
activiteiten en ontmoetingen in de wijk. Het jeugd - en jongerenwerk heeft in deze periode actief samengewerkt
m.b.t. de volgende activiteiten:


Online contact en activiteiten



Pop-up wijkactiviteiten



Sport- en speluitleen



Activiteiten i.s.m. SportService Zwolle



Sportarena en bakfiets



Voetbal Park Hogenkamp



Groep 8 challenge

Ondanks de maatregelen die vanwege het coronavirus genomen moesten worden, is er een veelvoud aan
activiteiten georganiseerd, zowel online of offline. Door te denken in mogelijkheden is de doelgroep in zicht
gebleven en zijn er nieuwe, positieve contacten ontstaan. Door de sterkere relatie die er is gelegd met veel
buurtbewoners staan zij ook steeds meer klaar om hun steentje bij te dragen in de buurt/wijk. De groepen van het
Kinderplatform zijn daar een mooi voorbeeld van. Zij zijn betrokken bij de dierenweide in Diezerpoort en hebben
een eigen escape room ontwikkeld. Daarnaast zijn de volwassen buurtbewoners ook vaker en meer betrokken bij
het aanbod binnen het jeugdwerk. Vanuit de presentie en ons al bestaande netwerk is er verder gewerkt aan een
vertrouwensrelatie met kinderen en ouders. De groepsgerichte activiteiten en projecten konden tot december
weer doorgaan binnen de maatregelen die er heersten. Onze focus lag op een veilig pedagogisch buurtklimaat en
het uitbreiden en versterken van de relaties.
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De coronamaatregelen zorgden er echter voor dat dit (voor een deel) online en ambulant moest gebeuren. Zeker
vanaf december toen de maatregelen weer toenamen. Het informeren en ondersteunen van gezinnen die dit
nodig hadden bleek waardevol. Zo waren er bijvoorbeeld verschillende initiatieven waarmee wij buurtbewoners
een extra steuntje in de rug konden geven. Denk aan het leveren van kerstbomen bij gezinnen thuis via een
IKEA-actie en Actie Pepernoot van Kinderhulp. De activiteiten die in het eerste half jaar zijn uitgevoerd, hebben
in het tweede half jaar een vervolg gekregen. Alleen de sport- en speluitleen en de groep 8 challenge niet.
Daarvoor zijn een aantal andere activiteiten/projecten in de plaats gekomen.

Uitgevoerde activiteiten/projecten:


Kinderplatform: leerlingenraad voor de wijk bestaande uit tien kinderen van vijf verschillende basisscholen uit
Zwolle-Oost. Bijeenkomsten waren één keer in de twee weken waarbij door middel van activiteiten en
discussie bepaald werd hoe de groep de wijk een stukje mooier wil maken.



Jeugdland: speciaal voor de kinderen die niet op vakantie (kunnen) gaan. Dat waren er dit jaar extra veel en
dat heeft ons ook doen besluiten om Jeugdland over vier weken te verspreiden in drie verschillende wijken.
Er was een groot, veelzijdig en gevarieerd programma aan activiteiten waaraan de kinderen en jongeren
konden deelnemen. Er zijn 341 kinderen bereikt. Daarnaast waren er in totaal 24 vrijwilligers bij betrokken.



Clubs Vlasakkers: In de Indische buurt zijn er vanaf september elke woensdag weer verschillende clubs
georganiseerd voor de jeugd tussen 4 en 12 jaar. Steeds meer werken wij daar themagericht, aansluitend bij
de vraagstukken en behoeften uit de wijk. Zo werd politieclub georganiseerd i.s.m. de wijkagenten. Een
vijfwekelijks programma waarbij de kinderen op een speelse manier in contact kwamen met de politie. Er
werd een groep van 60 unieke kinderen bereikt.



Club Dieze: In Dieze-Oost is er gestart met een club voor kinderen en jongeren vanaf tien jaar. Kinderen en
jongeren konden in de maanden september t/m november elke vrijdag komen chillen, sporten, spelletjes
doen etc. bij ons pand aan de Radewijnstraat 4.

Bereik jeugd/volwassenen
Bereik jeugd/ volwassenen
Noord
West
Midden
Oost
Zuid

828
(<14=595 >21=233)
1.018
(<14=557 >21=461)
242
(<14=169 >21=73)
1.525
(<12=1.217 >21=308)
1.461
(<14= 1.461, >21=44)

Totaal

-
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Vrijwilligers
21
81
40
46
46

234
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Ambulant Jongerenwerk
Prestaties ambulant Jongerenwerk
Het stimuleren van jongeren om het maximale uit hun schoolloopbaan te halen, om verbinding met hun
leefomgeving te maken, het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en participatie, talentontwikkeling,
vergroten van sociale netwerken en afname van overlast. Met het ambulant jongerenwerk worden in 2020
minimaal 4.000 jongeren bereikt.
Naast groepsgerichte aanpak zetten de ambulante jongerenwerkers zich eveneens in voor kwetsbare individuele
jongeren. Deze inzet richt zich op het geven van ondersteuning, zoeken naar kansen en verbindingen en/of
nieuwe perspectieven.

Prestaties Straathoekwerk
De straathoekwerker zet zich in op een groepsgerichte en individu-gerichte aanpak van jongeren die door de
reguliere instanties niet of nauwelijks bereikt worden. De straathoekwerker participeert in MDO’s die voor de
jongeren of het systeem waar zij deel van uitmaken worden opgezet. De straathoekwerkwerker werk samen met
een buurtcoach. Dit om ook in en met de groepen te kunnen werken met name die welke uit meerdere etniciteiten
worden gevormd.

Interventies
Ons jongerenwerk kenmerkt zich door het persoonlijke contact wat onze jongerenwerkers met jongeren hebben.
Vanuit presentie stimuleren jongerenwerkers jongeren om positieve, kansrijke stappen te zetten. Waar nodig
interveniëren ze proactief - vanuit een pedagogische en sociale betrokkenheid en een maatschappelijke
verantwoordelijkheid - om te voorkomen dat jongeren keuzes maken met mogelijk negatieve gevolgen. Wanneer
er toch problemen zijn kunnen zij vanuit een vertrouwensrelatie jongeren spiegelen op hun gedrag en hen
motiveren iets aan de vraag of het probleem te gaan doen. Jongeren vertellen ‘struggles’ die zij hebben met
zichzelf, vrienden, thuis, school of werk soms alleen aan jongerenwerkers. Dit geeft ons de kans om naast hen te
staan in hun persoonlijke ontwikkeling, hen preventief te ondersteunen en het perspectief van jongeren positief te
beïnvloeden. Soms is dit met gerichte interventies die vorm krijgen in bijvoorbeeld een Make It-traject, een
aanmelding voor een maatjesproject of een aanbod vanuit onze jongerenroute. Deze aantallen staan genoemd
onder de verschillende projecten die gekoppeld zijn aan het jongerenwerk. Het contact vindt plaats in en tijdens
de inloop en/of activiteiten in het jongerencentrum, maar ook tijdens de contacten die de ambulant
jongerenwerkers hebben op straat en bij de verschillende ontmoetingsplekken in de stad, buurt en wijk.

Noord
Het ambulant jongerenwerk in Noord wordt steeds complexer. Aan de ene kant zie je een positieve ontwikkeling
onder de jongeren om mee te doen en positief in de samenleving te staan en te investeren in kansen. Aan de
andere kant is er een groep die steeds verder van de samenleving dreigt af te drijven. Zij zijn ontvankelijk voor
negatieve verhalen, kiezen voor makkelijk geld en/of de slachtofferrol. Hierbij vallen jongeren op die zich vanwege
afkomst en of huidskleur terecht of onterecht gediscrimineerd voelen. Het ambulant jongerenwerk, buurtcoach en
de straathoekwerker zijn vanuit hun constante aanwezigheid op straat aan de slag gegaan met de ‘positieve
groep’ en investeren op de relatie met de tweede complexere groep. Zo zijn wij bezig om de talenten en
competenties bij jongeren te ontwikkelen en hun positieve rol in de wijk te vergroten met de aanpak ‘Youth with a
message’. Er is samenwerking met politie, sociaal wijkteam en een trajectcoach van DOCK24. Een goed
werkende ketenaanpak is op alle fronten van belang. Zo zijn er al een aantal jongeren uit de overlastgevende en
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criminele groep (Aureus) naar werk, stage en school begeleid. Ruim 25 jongeren uit de brede Aureus groep zijn
geholpen met zaken waarin zij vastliepen. Daarnaast zijn er 14 trajecten waarbij er negen gekoppeld zijn aan een
coach. Er zijn negen jongeren ondersteund richting TIEM waarvan vier jongeren door onze coach ondersteund
worden richting betaald werk. Het jongerenwerk zet zich in deze coronatijd in om de-escalerend te werken. Zij
proberen bewustwording bij jongeren te creëren wat betreft de gevolgen van niet naleven van de richtlijnen tijdens
de coronacrisis. Er is samenwerking met politie op de naleving van het samenscholingsverbod, ook tijdens de
ramadan en de ‘black lives matter’ discussies en bijeenkomsten. We steunen jongeren tijdens de coronacrisis bij
hun ‘struggle’ rond scholing en werk, we bemiddelen in laptops, zorgen voor thuisonderwijs en matchen jongeren
aan studiebegeleiders/-ondersteuners. Ook zijn we het luisterend oor of sparringpartners om een weg te vinden
bij vastlopende gevoelens/emoties. De mentale weerbaarheid van jongeren staat door uitvallen van sociale
contacten zwaar onder druk, zeker als daar ook nog een instabiele thuissituatie naast bestaat waar ook onbegrip
is over de van RIVM-richtlijnen. Regels die jongeren (en in veel gevallen ook hun ouders) niet willen of kunnen
begrijpen. Maar ook lastig zijn na te leven als je met een groot gezin in een kleine flat woont en de straat je
habitat is.
Op de momenten waar jongeren weer mochten samenkomen hebben jongerenwerkers, vanuit hun relatie en door
in (fysiek) contact te zijn, de groepen gefaciliteerd in het oppakken van de vragen en ambities. Dat varieerde van
inzet op activiteiten tot ondersteuning op persoonlijke en gezinsproblematiek. De complexiteit van het opgroeien
in een wijk als Holtenbroek maakt het voor jongeren niet eenvoudig. Hierbij zien we een positieve, maar ook
kwetsbare kentering; een grotere groep zet zich in voor de wijk en voor elkaar en is in staat voorbij het eigen
belang te kijken.

Midden
Ook in Midden is er een mooi vervolg gegeven aan de vorig jaar ingezette aanpak voor en met jongeren. Er wordt
met jongeren uit Midden deelgenomen aan een stedelijk project rond media-opvoeding (on- en offline
identiteitsvorming). De soosavonden in de Kamperpoort zorgen voor rust in de wijk, maar bieden ook een veilige
plek voor jongeren om met elkaar te zijn. Het straatwerk, vooral in de binnenstad, de hotspots en
Pierik/Kamperpoort, zorgt voor goede verbindingen met jongeren en werkt preventief en de-escalerend. Er
worden daar snel signalen opgepakt over individuele hulpvragen en/of groepsoverlast. Ook wordt er preventief
ingezet op PEC-supporters tijdens thuiswedstrijden. Preventieve inzet is het doel niet repressie. We richten ons
op alcohol- en drugsgebruik, bewegingen richting harde kern supporters en jongeren die daar weg willen,
signaleren positief/zorgelijk gedrag. Deze avonden zorgen voor meer contact met jongeren en groepen en is een
waardevolle vindplek voor jongerenwerkers. Alles viel nagenoeg stil toen de coronacrisis begon.
Via sociale media werd, vooral in de eerste weken van maart 2020, intensief contact gehouden met jongeren. Op
een creatieve wijze werden voor en met jongeren allerlei info en filmpjes aangeboden, bijvoorbeeld ‘How to
survive corona’ en online FIFA toernooien. Dit kwam van pas bij de tweede golf; eerder opgedane kennis en
ervaring kon worden ingezet. Naast de ondersteuning van jongeren tijdens de eerste lockdown hebben we ook
gekeken wat corona met jongeren heeft gedaan. Samen met kunstenaars (BCF) is een project opgezet waarin
jongeren hun beleving van de coronatijd mochten weergeven. Bijzonder om te zien hoe kwetsbaar jongeren zich
dan opstellen en delen wat het men hen gedaan heeft en nog doet. Ten tijde van de tweede golf zijn we veel in
verbinding gebleven, een-op-een maar ook met de jongeren in groepen daar waar mogelijk (straatwerk is dan
essentieel).

West
Het ambulant jongerenwerk in West richt zich primair op (problematische) jeugd- en jongerengroepen in de
openbare ruimte. Meerdere avonden en in het weekend zoekt het ambulant jongerenwerk de individuele of
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groepen jongeren op. Daarbij heeft het ambulant jongerenwerk de focus op kansen die zich voordoen t.b.v.
vrijetijdsaanbod of fysieke ontmoetingsmogelijkheden/plekken in de wijk. Plekken die niet alleen aanmoedigen om
te sporten, maar ook mogelijkheden bieden aan sociale en culturele activiteiten. Wat betreft de fysieke
ontmoeting zijn er al waardevolle activiteiten gerealiseerd in het Stinspark, de DOJO in Level Z, de wielerbaan
met eigenaarschap van de groep Bikelife038 en ook nu de vuurplaatsen aan de Milligerplas (met 60 bewoners
rond de plas en jongeren). Gericht op leefbaarheid en fysieke ontwikkelingen. Naast de wijkmanager, de
wijkagent en het ambulant jongerenwerk zitten er 6 bewoners in een werkgroep om de effecten te monitoren en
mee te denken over de aanpak. In Westenholte heeft er op wens van de jongeren een experiment plaats
gevonden waarbij jongeren een aangewezen plek in het park konden gebruiken als vaste vuurplek. Hier kon
gedurende de gehele dag vuurwerk worden afgestoken. Dit had als gevolg dat de jongeren en de wijk tevreden
waren en er minder overlast heeft plaatsgevonden. Het jongerenwerk heeft colleges gegeven op Windesheim,
Landstede en Deltion aan toekomstige welzijnswerkers. Twee jongeren (die door de hulpverlening waren
opgegeven) zijn mee geweest om dit college mede vorm en inhoud te geven. Zoals ze dat ook gedaan hebben bij
een raadsbijenkomst in LevelZ rond het thema jeugdhulpverlening.
Wat we ook merken is dat jongeren veel problemen hebben met de coronamaatregelen; ze zien het niet en het
heeft direct invloed op hun fysieke vrijheid en geeft hen mentale druk.
Rond de 1000 jongeren in West hebben ondersteuning vanuit het SWT/ jeugdzorg; dat is zeer zorgwekkend.
Jongeren hebben naast de gewone opvoed- en opgroeiproblemen zwaar te lijden onder door corona opgelegde
isolatie. Hun normale ontmoetingen zijn niet meer mogelijk, een deel krijgt hierdoor te maken met psychische
problematiek. Samen met het SWT proberen wij te voorkomen dat jongeren in de zware zorg terecht komen. Dat
door er te zijn, gesprekken te voeren, jongeren onderling te verbinden en zo te voorkomen dat het gevoel er is
alleen te staan en of los te komen van de samenleving. Wat verder zorgen geeft en waarvoor we veel voorlichting
geven en gesprekken over voeren, zijn pestgedrag, on- en offlinewerelden en drugsgebruik. Het zijn signalen van
een onzekere wereld waarin in de zoekende jongeren zich bewegen. Dat onzekere laat zich ook zien door het
toenemende wapenbezit (van met name messen en boksbeugels tot tasers en soms vuurwapens) onder
jongeren. In coronatijd hebben jongerenwerkers op verschillende manieren getracht jongeren te bereiken en
onderling te verbinden. Met inachtneming van de richtlijnen, zijn we op straat gebleven om vragen te
beantwoorden, jongeren te motiveren om zich aan de richtlijnen te houden en die richtlijnen te bespreken. Er zijn
vlogs gemaakt, er is een platform voor jongeren ontwikkeld en er zijn Zwolse rolmodellen/influencers betrokken
om jongeren een hart onder de riem te steken en te verbinden in deze rare tijd. Er is aangesloten bij verschillende
initiatieven om zo ook de verschillende groepen te bedienen en te bereiken middels sport & bewegen (PEC
United), mannen en vrouwen 1, PEC E-sporters, Sport Service Zwolle etc.) Lifestyle (Tactus, Travers, Hedon, life
style coaches etc.) Kunst en Cultuur (Fakkelteit, FakkelTeenZ, Kunstbende, Graffitiworkshops online etc.). Alles
om jongeren te helpen en te verbinden met elkaar. Daarnaast zijn er ook ondersteuningstrajecten geweest om te
voorkomen dat jongeren afhaakten bij hun studie.

Zuid
Het jongerenwerk in Zuid heeft in de eerste 11 weken van 2020 de gebruikelijke inloopavonden, projecten en
activiteiten verzorgd zoals gepland. De ambulant jongerenwerker heeft bij zijn rondes 150 jongeren bereikt
waarvan 81 unieke jongeren. Er vonden 116 grotere en kleinere interventies plaats. Ook het zaalvoetbal floreerde
met 109 deelnemers, waarvan 64 unieke bezoekers. Vanaf half maart kwam hier vanwege de corona-uitbraak
verandering in. Het jongerencentrum ging dicht, contact op straat werd tijdelijk stopgezet. Via sociale media
hebben de jongerenwerkers contact gehouden met groepen en individuen. Het contact heeft zich in de eerste
maanden vooral gericht op jongeren die vanwege de maatregelen slecht in hun vel zaten of die om andere
redenen hulp nodig hadden. In de tweede periode van de crisis heeft het jongerenwerk in Zuid zich weer meer
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kunnen richten op groepen jongeren. Vanaf april zijn er regelmatig ambulante rondes gemaakt om te kunnen
signaleren wat er speelt onder de jeugd. Vanaf mei heeft het jongerenwerk activiteiten kunnen organiseren om op
die manier het contact met de doelgroep te kunnen faciliteren. De activiteiten hebben plaatsgevonden in
samenwerking en overleg met de gemeente, SportService, politie en SVI.
De activiteiten tijdens de corona-crisis hebben het contact met de doelgroep verstevigd en het heeft de deur
geopend voor jongeren in kwetsbare posities. Naar aanleiding van de kleinere groepsgerichte activiteiten is het
aantal individuele trajecten gestegen. Hiernaast zijn er wel zorgen over jongeren. Naast positieve signalen komen
er ook zorgwekkende signalen binnen van overlast, verveling en geweldpleging. Jongeren hebben moeite met de
coronamaatregelen. In eerste instantie was de bereidheid hoog, naarmate het langer duurde wordt het voor
jongeren moeilijker. Jongeren hebben in coronatijd niet specifiek behoefte aan leuke activiteiten, maar wel aan
interactie, ontmoeting en ontspanning. Er is bij veel jongeren onduidelijk/onzekerheid over hun toekomst op het
gebied van school en werk. Ook zien we een toename van het aantal complotdenkers tijdens de corona-crisis.

In de maanden juli en augustus heeft de ambulant jongerenwerker veel inzet geleverd op de doelgroep jeugd (10
t/m 14 jaar) in samenwerking met de jeugdwerker. Zoals een coronaproof versie van Jeugdland waarbij voor de
doelgroep 10+ een apart programma werd gedraaid door het jongerenwerk. Ook de rest van het jaar is er veel
inzet geweest op jongeren in deze leeftijdscategorie door het organiseren van ambulante rondes en sport- en
spelactiviteiten vanuit de bakfiets. In het jongerencentrum is door het jongerenwerk en het jeugdwerk een nieuwe
invulling gegeven aan de tienerinloop op woensdagmiddag om ook hiermee bij deze doelgroep aan te sluiten. In
de laatste maanden van het jaar heeft de ambulant jongerenwerker onder jongeren van 10 t/m 14 jaar behoeften
geïnventariseerd op het gebied van ontmoetingsplekken in Zwolle-Zuid. Dit naar aanleiding van de signalering dat
er steeds meer jongeren in deze leeftijdscategorie buiten te vinden zijn, soms met opvallend en zorgwekkend
gedrag. De behoefte aan laagdrempelige ontmoetingsplekken rondom sport en lifestyle is groot. In samenwerking
met gemeente en politie zijn er plannen gemaakt hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

De sfeer op straat in Zwolle-Zuid is rustig. Er zijn niet veel groepen jongeren die elkaar op vaste plekken
ontmoeten. Wel zijn er veel kleine groepen jongeren die door de wijk bewegen. De overlast die ervaren wordt
ontstaat vaak door incidenteel ontstane groepjes in wisselende samenstelling. Met name in de leeftijd 10 t/m 16
jaar zien we veel opvallend gedrag wat soms leidt tot overlast. De ambulant jongerenwerker legt contact met de
doelgroep en kijkt naar mogelijkheden om deze jongeren te verbinden aan nieuwe of bestaande initiatieven.
Verveling speelt een belangrijke rol en gaat gepaard met een duidelijke behoefte aan contact, ontmoeting en
activiteiten. In 2020 is de ambulant jongerenwerker gestart met het inzetten van kickboksen als middel. In het
jongerencentrum kunnen jongeren in kleine groepen ervaring op doen, hun energie kwijt en aan de hand van
kickboksen inzicht krijgen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit trekt zowel ervaren als onervaren jongeren
waardoor er ook peer-to-peer mogelijkheden ontstaan.
Op stedelijk niveau is er gewerkt aan een outdoor-ervaring voor jongeren. Door ervarend leren in te zetten als
methode en outdoor te gebruiken als middel willen we jongeren stappen laten zetten in hun persoonlijke
ontwikkeling en de kans geven te werken aan zelf geformuleerde doelen. Deze meerdaagse activiteit stond
gepland voor november, maar is naar 2021 verschoven vanwege de maatregelen. Op kleine schaal heeft het
ambulant jongerenwerk in Zwolle-Zuid wel al een aantal activiteiten georganiseerd waarbij outdoor als middel
werd ingezet, bijvoorbeeld door met jongeren vuur te maken en door een dropping met kaart en kompas te
organiseren.
De ambulant jongerenwerker is nauw verbonden met het jongerencentrum. In 2020 heeft de ambulant
jongerenwerker veel inzet geleverd in ReZet om ziekte binnen het team op te vangen. Daarnaast is er
samenwerking geweest m.b.t. het organiseren van activiteiten in de wijk en in het jongerencentrum. Zo hebben 20
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jongeren meegedaan aan de activiteit laser gamen en hebben 16 jongeren deelgenomen aan een dropping in het
buitengebied van Zwolle-Zuid. In de laatste maanden van 2020 heeft het ambulant jongerenwerk actief
bijgedragen aan de aangepaste programmering van jongerencentrum ReZet.

Oost
In januari zijn we gestart met de reguliere activiteiten van het jongerenwerk (inloop Vlasakkers, ambulante
rondes, zaalvoetbal etc.). Vanaf het moment dat er maatregelen werden genomen vanwege het coronavirus is
onze manier van werken en het aanbod veranderd.
De voor ons bekende jongeren uit stadsdeel Oost zijn de coronatijd goed doorgekomen. Er was saamhorigheid
om de tijd goed door te komen. Daarnaast zijn jongeren niet van de radar verdwenen. Vanaf juli zijn de reguliere
activiteiten waar mogelijk doorgezet. De maatregelen hebben natuurlijk invloed gehad op het wel of niet kunnen
organiseren van activiteiten in de buitenruimte voor jongeren.
De kennis en ervaring met het online werken in de eerste helft van het jaar heeft goed bijgedragen aan het
bereiken van de doelgroep via online en offlinemiddelen in de tweede helft. Het aanpassen van de werkwijze op
de maatregelen en switchen tussen wat eventueel fysiek kon en bijvoorbeeld online en op afstand moest
gebeuren is soepel verlopen. Het ambulant jongerenwerk heeft in deze tijd de doelgroep weten te bereiken en
contacten te onderhouden door:


Ambulant jongerenwerk: bij het wegvallen van activiteiten i.v.m. de coronamaatregelen is het aantal
ambulante momenten verhoogd. Contact op straat op gepaste afstand kon in veel situaties nog goed en hier
is intensief gebruik van gemaakt. Ondanks het rustige straatbeeld zijn ook hier nieuwe contacten gelegd met
jongeren die in de eerste helft van het jaar nog niet in beeld waren. Waar onder normale omstandigheden
meer contact met groepen was op straat, heeft het ambulant jongerenwerk nu ook gebruik gemaakt van
meer individuele momenten met jongeren die het lastiger hebben onder de huidige coronamaatregelen. Denk
hierbij aan een koffiemoment, even chillen op uitnodiging bij de club of ergens in de wijk afspreken om
samen een rondje te lopen.



Sport- en speluitleen: Jongeren konden sport- en spelmaterialen uit de bakfiets lenen voor een periode van
een week. Sportarena & bakfiets: Vanaf het moment dat er volgens de RIVM-maatregelen weer met gepaste
afstand ontmoeting mocht plaatsvinden op straat hebben wij elke week met de sportarena en/of bakfiets in
de wijk gestaan.



Make It: Gedurende de coronaperiode werd het contact online doorgezet. Met de ene jongere wekelijks
videobellen en met de ander whatsappen.



Pop-up wijkactiviteiten: Er is ook in de tweede helft van het jaar geïnvesteerd in kortstondige, spontane acties
in de wijk die contact met de doelgroep op afstand toelaten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bakfiets,
Halloween en het uitdelen van vuurwerkbrillen en aansteeklonten tijdens oudjaarsdag.



Club Dieze: In de tweede helft van het jaar is Club Dieze geopend, in het gebouw aan de Radewijnstraat 4 in
Dieze-Oost kunnen jongeren samenkomen om bijvoorbeeld te koken, te gamen en te praten met de
jongerenwerker. Bij Club Dieze zijn ook nieuwe contacten gelegd met jongeren die nog niet op straat in beeld
waren maar bijvoorbeeld via vrienden of vriendinnen graag een keer langskomen.



(Zaal-)Voetbal: Onder de maatregelen was het lastig om de zaalvoetbal binnen door te laten gaan. In plaats
daarvan is er vanaf het begin van de coronatijd gekozen voor buitenvoetbal op de Sutu in park Hogenkamp.
Ondanks het kouder worden van het weer en het aanscherpen van de maatregelen omtrent corona ziet het
jongerenwerk een grote groep jongeren die wisselend aanwezig zijn bij de voetbal. Verschillende culturen,
achtergronden en leeftijden komen samen op partijtjes voetbal te spelen. Zeer merkbaar is dat de jongeren
grote behoefte hebben om te voetballen en energie halen uit het even buiten zijn, anderen zien binnen de
regels en fysiek bezig zijn.
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Online-activiteiten: er is contact onderhouden met de doelgroep via Whatsappgroepen, Instagram, Facebook,
(beeld-)bellen wanneer er behoefte is om de jongerenwerker alsnog te zien/spreken. Het online aanbod
bestaat uit ludieke acties met nadruk op interactief bezig zijn met jongeren in de onlinewereld. Daarnaast is
er ook op bijvoorbeeld de Instagrampagina ruimte voor onderwerpen als gezonde voeding, eenzaamheid en
sport.

In de tweede helft van het jaar zijn de maatregelen voor het coronavirus aangescherpt en dit heeft zijn effect
gehad op de mogelijkheid voor jongeren om elkaar te spreken en te zien in groepsverband. Door het verschuiven
van de aandacht binnen het jongerenwerk naar de online leefwereld van jongeren is er contact gehouden met de
bekende doelgroep en is er zelfs mogelijkheid geweest om nieuwe contacten te leggen. Zeker 200 jongeren zijn
door individueel contact, de activiteiten en het verhogen van ambulante rondes in beeld gebleven bij de
jongerenwerker.

Fysiek bereik jongeren

Noord
<12

200

>14-<21

825

>21

700

Totaal

1.725

Vrijwilligers
91

<12

-
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>21
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32
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25
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<12
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>21

-
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200

15

<12

-

>14-<21

280

>21

-
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280
4.492

155

West
Midden
Oost

Zuid
Totaal

Stedelijke inzet
We zijn vanuit alle stadsdelen aangesloten bij stedelijke initiatieven en hebben samengewerkt met politie en
gemeente bij de onrusten die veroorzaakt werden door de instelling van de avondklok. Dat o.a. om te voorkomen
dat jongeren ondoordacht mee gingen bewegen in de landelijke onrust en zich met impulsieve acties enorme
problemen op hun hals zouden halen. Problemen door gevolgen die ze op die leeftijd vaak niet overzien.
Ambulant jongerenwerkers verbinden zich ook m.b.t. wijk overstijgende vraagstukken. Zoals de PECsupportersaanpak, de inzet op jongeren die zich ophouden in en rond de binnenstad en zoals gezegd de
gezamenlijke actie in januari 2021 met de politie rondom de start van de avondklok.
Van half maart tot begin mei is er samen met een communicatieadviseur van Veiligheidsregio Zwolle, de
wethouder jeugd en directie van PEC United opgetrokken om een online platform voor jongeren op te starten voor
de jongeren in Zwolle. Dit heeft geleid tot het verbreden van het al bestaande online platform BUZ. Samen met
Zwolse organisaties en Zwolse influencers is er veel content aangeleverd om jongeren de moeilijke eerste fase
van de corona lockdown door te helpen.
Via de site van Travers Welzijn worden we regelmatig benaderd door samenwerkingspartners of ouders die graag
meer informatie willen over het aanbod van Travers Welzijn. Ouders zijn vooral benieuwd naar activiteiten voor
hun kinderen. Waar kunnen ze bij aansluiten en wanneer is er iets te doen. Samenwerkingspartners vragen
veelal om mee te denken met een casus en of daarbij een project van Travers Welzijn passend is. Vaak is het
een SWT-medewerker die belt maar ook organisaties als onderwijs, Trias, Humanitas en Vitree.
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Huiswerkklas
De Huiswerkklas heeft een tijdje stilgelegen. Wel is er regelmatig met de deelnemende jongeren
gecommuniceerd en gevraagd of er behoefte was aan een andere (individuele) manier van
huiswerkondersteuning. In juni hebben een aantal leerlingen nog een eindsprint kunnen maken om hun cijfers op
te halen en over te kunnen gaan. Dit is in alle gevallen gelukt. De coronatijd was voor veel jongeren pittig. Het
terugvallen in oude gewoontes of het afzonderen van de buitenwereld lag op de loer. Door gelijk met de jongeren
afspraken te maken over het contact en te benoemen dat oude gewoontes snel terug kunnen komen zijn de
meeste jongeren niet teruggevallen. Nadat het onderwijs alles op de rit had konden enkele jongeren zich daarop
focussen. Hierdoor werd het inmiddels opgebouwde leef – en leerpatroon niet verbroken. Wanneer er geen
onderwijs werd gevolgd hebben we gekeken naar andere opties zoals (meer) werken. Hiermee is voorkomen dat
jongeren hun dag en nacht ritme weer gingen omdraaien, eenzaamheid tegen is gegaan en jongeren structureel
deel uitmaakten van het onderwijssysteem, betaalde baan en/of een sociaal netwerk.

Aantal activiteiten:

Huiswerkavonden: 49 bijeenkomsten

Aantal deelnemers:

Per wijk (2019/2020):

Aantal deelnemers



Holtenbroek: 20 jongeren



Aa-landen: 17 jongeren



Diezerpoort: 18 jongeren



Stadshagen: 7 jongeren



Zwolle-Zuid: 2 jongeren



Assendorp: 5 jongeren



Wipstrik: 1 jongere



Binnenstad: 1 jongere



Berkum: 1 jongere

Per wijk (2020/2021:


Holtenbroek: 12 jongeren



Aa-landen: 4 jongeren



Diezerpoort: 6 jongeren



Stadshagen: 2 jongeren



Assendorp: 1 jongeren

Na de zomervakantie is de huiswerkklas opengegaan voor leerlingen. Gelukkig kon dit tot de lockdown is
ingesteld in december. We hebben het voor de leerlingen én vrijwilligers werkbaar kunnen maken waarmee de
leerlingen goede ondersteuning hebben kunnen krijgen en de maatregelen in acht werden genomen. Dit maakte
dat leerlingen op een fijne manier aan het werk konden met hun huiswerk.
Nadat de lockdown is ingezet hebben we de leerlingen gevraagd of ze in de knel kwamen wanneer de
huiswerkklas niet open zou zijn. Leerlingen die aangegeven hebben extra ondersteuning nodig te hebben kregen
1-op-1 ondersteuning. Nagenoeg alle leerlingen en hun ouders hebben een migratieachtergrond. We merken dat
het (begrijpend) lezen een aandachtspunt is voor deze groep. Dit in combinatie met tweetalig opgroeien is best
pittig voor een aantal leerlingen. Onder de docenten is dit een aandachtspunt.
De groep van vrijwillige docenten bestaat uit negen personen. Dit zijn studenten, werkenden en personen die met
een uitkering vrijwilligerswerk doen.
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Prestaties Koppelwerk
Samenwerking met de politie gericht op bevorderen veilige leefomgeving voor iedereen en jongeren op het rechte
pad houden. Tevens inzet bij PEC Zwolle in kader van voetbalvandalisme en samenwerking in de aanpak op
overlastgevende groepen. Er wordt in iedere wijk op een eigen wijze, passend bij de wijk en aanwezige werkers
(politie en Travers Welzijn) invulling gegeven aan het koppelwerk. Je ziet dat de relaties op zich goed zijn en dat
samenwerking snel kan worden opgeschaald. Zie ook de samenwerking m.b.t. naleven coronarichtlijnen en de
avondklok. Wel moet er in 2021 afstemming komen m.b.t. samenwerking; we zien veel mutaties bij de politie,
maar afgelopen jaar ook bij het jongerenwerk van Travers.

Buurt- en opbouwwerk
Prestaties Buurt- en opbouwwerk
Het menselijke kapitaal in buurten en wijken versterken, vergroten, mobiliseren en ondersteunen zodat er een
leefomgeving ontstaat die sociale samenhang kent en veilig is. Betekenisvol bijdragen aan uitvoering
wijkopgaven.
Daarnaast anticipeert het buurt- en opbouwwerk, naast bestaande, op ‘nieuwe’ vraagstukken waar
bewonersbetrokkenheid belangrijk is. Dit kunnen vraagstukken zijn als duurzaamheid, klimaat en water. Totaal
bereikte bewoners in 2020 is minimaal 6.000. Dit is inclusief bezoekvrouwen en taalprojecten

Prestaties Bezoekvrouwen
Bezoekvrouwen werken in de wijken waar de vraag het grootst is.
Zij zijn aanspreekpunt voor kwetsbare gezinssystemen, met specifieke kennis over gezinssystemen met andere
etnische en culturele achtergronden. Deze mensen worden gestimuleerd deel te nemen aan activiteiten gericht
op taalontwikkeling, ontmoeting en sociale- en maatschappelijke participatie. Ook zijn zij verwijzer naar het
Sociaal Wijkteam en verbinder tussen het gezin en Sociaal Wijkteam. De bezoekvrouwen ondersteunen dan in
aanvang de relatie en de verschillen in cultuur en taal, maar geven ook uitleg naar beide m.b.t. aannames, vragen
en (on)mogelijkheden. Aantal bewoners waarmee actief contact wordt onderhouden is rond de 400.

Daar waar in het voorjaar Nederland stil kwam te staan bleef vanuit Travers Welzijn ook ons buurt- en
opbouwwerk present in de wijk. En dat niet zonder noodzaak. Veel wijkbewoners spraken de medewerkers in de
wijk of het wijkcentrum aan voor (ondersteunings)vragen, de reguliere zorg haperde en of was niet in beeld,
jongeren liepen met hun ziel onder de arm, schoolonderwijs lag plat en moest in thuisonderwijs nog vorm krijgen,
en veel samenwerkingspartners zochten contact met onze medewerkers die wel op straat waren en in contact
met bewoners.

Noord
In Noord waren gedurende de corona lockdown de welzijnswerkers blijvend actief. Er kwamen veel vragen en
afspraken werden op straat en voor de deur gemaakt. Er is informatie verschaft aan de veiligheidsregio,
gemeente en anderen als gevolg van de corona lockdown. Met politie, straatcoaches en jongerenwerkers is de
aanpak op jeugd - die elkaar bleef ontmoeten op de straat – geregisseerd en is van uit het opbouwwerk een plan
gemaakt (met politie, BOA’s, SWZ en gemeente) over het opschalingsmodel jeugdoverlast in Holtenbroek 3. Er
was afstemming over bereikbaarheid en gebruik accommodaties, communicatie over verplaatsing van activiteiten
en bespreken van lopende casussen. Soms online, soms live, afhankelijk van de mogelijkheden en of
problematiek. Voor, tussen, tijdens de tweede golf van de coronacrisis zijn er sessies georganiseerd m.b.t.
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bewonersparticipatie in renovatie flats Palestrinalaan (SWZ) in Holtenbroek. Ook heeft de bewonersparticipatie in
het dijkproject ‘Onze dijk’, hoewel aangepast, verder vorm gekregen. Verder is er inzet en vorm gegeven aan:
faciliteren van informatie voor anderstaligen, ondersteunen van de koplopersgroep in het renovatieproces
Palestrinalaan, het uitvoeringsteam Sociale Stabiliteit Holtenbroek, het opstellen van het jaarplan, regisseren van
de aanpak, het initiëren van hulp en/of MDO’s betreffende veelzijdige complexe problematiek (17),
uitvoeringsteamoverleg met andere handhavings- en opsporingsprogramma’s (11x), het oppakken van
actiepunten daaruit, het houden van integrale wijkspreekuren (24x), exploitatie van De Hud.
Aanpak Aureusnetwerk; afstemming met straatcoaches, ambulant jongerenwerk en trajectcoach, initiëren van
een zestal trajecten met jongeren uit dit netwerk, organiseren van 3 MDO's, participeren in het uitvoeringsoverleg
Aureus (22 bijeenkomsten). Ook is er vanuit het opbouwwerk de coördinatie gevoerd op het succesvolle
programma Politiekids en ondersteunen van nog vele lopende of nieuwe initiatieven van en met bewoners. Het
realiseren, organiseren en uitvoeren van een Eritrese vrouwengroep, afstemming met DOCK24 over
groepsaanbod statushouders m.b.t. participatie en planvorming en verbinding met verschillende partners over de
aanpak Nieuwe Zwollenaren. Een groot deel van deze mensen bereiken wij via onze aanpak Welkom in de Wijk
en via onze bezoekvrouwen.
Er is veel ondersteuning gegeven aan bewoners op gebied van armoedebestrijding, dat vanuit de samenwerking
met kerken, Hart van Zwolle, Rode Kruis e.a. Er is een Vrouwendag georganiseerd met ongeveer 200
bezoeksters en is er een plan 2020-2022 m.b.t. bereik laaggeletterden gemaakt met gemeente, Taalpunt, ROC’s
TIEM en Travers Welzijn. Jaarwisseling: in samenwerking met ambulant jongerenwerk plan geschreven voor
preventieactiviteiten oud en nieuw. Plan en subsidie gehonoreerd maar i.v.m. de lockdown uiteindelijk niet kunnen
uitvoeren. Vervolgens preventieteam jongeren vanuit het ambulant jongerenwerk succesvol uitgewerkt en laten
uitvoeren. Op oudejaarsdag/-avond met Koppelwerk en politie is er een relatief rustige oud/nieuw gerealiseerd.
Het opbouwwerk heeft de verdiepingstraining radicalisering (drie dagen) gevolgd. Er zijn diverse presentaties
gegeven inzake de wijkaanpak aan scholen (driemaal). Participatie in het veiligheidsoverleg PEC Zwolle en de
daaruit voortkomende werkzaamheden. De ‘drugsoorlog in Zwolle’ heeft ook geleid tot meerdere schietpartijen in
Holtenbroek. Dit heeft veel impact in de directe omgeving en bij straatjongeren welke zelf in het netwerk zitten of
er dichtbij staan. Intensieve samenwerking met politie en gemeente. Samen hebben we wijkbewoners bezocht na
een incident en samen met straatcoaches en ambulant jongerenwerk hebben we gesprekken gevoerd met
jeugdigen en hun ouders.
Fysieke sessies met grote groepen waren niet mogelijk. Participatie via social media is maar voor een beperkte
groep een goed alternatief gebleken; de meeste actieve deelnemers haakten af. Gevolg is dat betrokkenheid en
kennis verloren raakt, dat externe planvormers de input van bewoners minder voor het netvlies hebben en dat
enthousiasme bij bewoners langzaam maar zeker verdwijnt. Hierdoor zullen resultaten en effecten in de toekomst
mogelijk negatief beïnvloed worden. Ook de sociale stabiliteit in de wijk en daarmee de onveiligheidsbeleving, is
geraakt. De onderstroom, welke diepgeworteld is in de wijk, kreeg met het vertrek van professionals uit de wijk
volop de ruimte. Dit zal de veiligheidsbeleving bij bewoners hebben beïnvloed. Echter ook voor Holtenbroek geldt
dat er veel positieve acties waren om kwetsbare huishoudens door de moeilijke tijd heen te helpen. Dit heeft
bijgedragen aan gemeenschapsvorming.
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In Noord hebben de bezoekvrouwen d.m.v. zeker 250 huisbezoeken ingezet op armoedepreventie, voorkomen
van isolement en activering/participatie. Gezinnen die niet rond kunnen komen zijn ondersteund, praktisch met
bonnen en/of voedselpakketten, maar ook door bemiddeling naar voedselbank en of SWT. Ook hebben zij
bemiddeld naar ondersteuning van op orde/ sociale raadslieden. Geïsoleerde bewoners werden gestimuleerd
actief deel te nemen aan activiteiten om van daaruit stappen te zetten. De bezoekvrouwen zijn belangrijk in de
renovatieprojecten aan o.a. de Palestrinalaan. Daar waar taal of cultuur de communicatie bemoeilijkt gaan zij met
bewoners in gesprek en leggen consequenties van keuzes uit. Bewoners die de taal en of de richtlijnen niet
begrepen of vastliepen zijn ondersteund met informatie, verwijzing en of bemiddeling. Ook coronamaatregelen
rond de ramadan en het Suikerfeest zorgden voor veel vragen. Daarnaast hebben zij jongeren uit deze gezinnen
begeleid naar jongerenwerk, huiswerkondersteuning en sport.

Midden
Sociale stabiliteit blijft een belangrijk thema in delen van de Kamperpoort. Door actief te reageren op (dreigende)
excessen en het bij elkaar brengen en analyseren van signalen wordt er samen met partners en bewoners
preventief geanticipeerd. Dit stimuleert het vertrouwen in de organisaties in de wijk, maar ook tussen bewoners
onderling. De veiligheidsbeleving is hierdoor positiever. Er is inzet gepleegd op het versterken van vrijwillige inzet
en eigen regie/eigenaarschap, o.a. door verschillende bewonersgroepen met elkaar in contact te brengen en
ideeën en initiatieven te verbinden. Zoals het bewonerscafé, opleveringsfeestje Fenikshof, Tuiny Forest,
tegengaan Zwerfvuil en gedeeld beheer van het wijkcentrum Ons Eigen Huis.
Er zijn in de binnenstad enkele plekken waarop wij inzetten, zoals het proces ‘rondom de Peperbus’ waar
signalen van woonoverlast, verloedering en lage sociale samenhang ervaren worden. Er woont daar een groep
kwetsbare mensen waarvan een deel ook ambulant begeleid wordt. De inzet richt zich op leefbaarheid en
veiligheidsbeleving. Ook is onze ondersteuning gevraagd op een woonlocatie waar bewoners met elkaar in
conflict zijn. Dit is een probleem wat al langer speelt maar door corona stil is komen te liggen.

In de Pierik zetten we in op twee sporen:
1.

Sociale activiteiten en initiatieven ondersteunen in de openbare ruimte. Initiëren en/of ondersteunen van
incidentele of structurele activiteiten zoals ‘Pierik op z’n Leukst’, werkgroep honden losloopveld, NLDoet actie
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speeltuin etc. Ook is er een Pierik schilderij gemaakt met inbreng van bewoners waarop wensen en ambities
zijn ingetekend. Een duurzame inspiratie en ‘reminder’ voor bewoners.
2.

Het tweede spoor bevat o.a. straat campagnes. Ophalen van sociaal kapitaal en delen van belevingen en
ongeschreven leefregels die invloed hebben op de leefbaarheid en veiligheid beleving, maar ook de
betrokkenheid en eigen regie voor de straat en buurt. Jaarlijks worden 2 à 3 straten opgepakt. In maart is een
straatcampagne helaas direct na de start afgeblazen door corona.

Tijdens de corona lockdown is er digitaal en telefonisch contact onderhouden met de bewoners. Hiernaast zijn er,
waar nodig, fysieke contacten op 1,5 meter uitgevoerd. Er waren verschillende acties in de coronatijd om
aandacht te geven aan bewoners en zo ook de positieve aandacht op elkaar te versterken en mensen te helpen
die in (zelfverkozen) isolement leven o.a. door Pierik post, anonieme post met een ‘vermaakpakket’ (+/- 100
stuks) bij alleenstaanden of geïsoleerd levenden. We hebben het initiatief genomen voor een ‘breicafé’, mensen
uit de gehele stad breien voor een goed doel. Een activiteit gericht op een zinvolle tijdsbesteding en online
ontmoeting.
We hebben contact onderhouden met mensen met psychische aandoeningen en of paniek- /angstaanvallen.
Deze hebben we opgezocht en zo nodig in contact gebracht met hulpverlening.
Over het beheer en de invulling van het wijkcentrum Ons Eigen Huis (Kamperpoort) worden initiatieven
ondernomen om de bezetting van de beheerdiensten wekelijks op orde te hebben, het pand goed aan te kleden
en de informatievoorziening op orde te hebben. Middels deze sporen nemen bewoners meer en meer
verantwoording over het wijkcentrum en voelen zij zich mede-eigenaar van het pand. Door corona (zowel
maatregelen, als sfeer in de wijk) verandert er veel in het reilen en zeilen van het wijkcentrum. Dit proces staat
daardoor gedeeltelijk stil. Veel wordt 1-op-1 overlegd en vergt meer inzet dan normaal. Verder wordt de
inloopfunctie van het wijkcentrum gebruikt om bewoners van raad en daad te voorzien en toe te leiden naar
overige trajecten of hulpverlening binnen en buiten Travers. Tijdens lockdown periodes verviel de inloopfunctie en
gebeurde de ‘raad en daad’ veelal op straat en in voortuintjes. In het wijkcentrum waren enkel mensen, die in
kwetsbare situaties verkeren, op uitnodiging en afspraak nog welkom. In de binnenstad is onze inzet summier.
Vanuit het wijkpanel worden in werkgroepen verschillende acties ondernomen waarbij het opbouwwerk ofwel
ondersteund in het vervaardigen van een plan ofwel een adviserende rol heeft. Afgelopen half jaar is er
ondersteund in de vrijwilligerscoördinatie van het mozaïekproject. Meer kartrekkersrol vergt het ingezette proces
‘Rondom de Peperbus’ aan de Ossenmarkt, Muntsteeg en (een deel van de) Jufferenwal, waar veel signalen van
woonoverlast, verloedering en lage sociale cohesie vandaan komen. Twee jaar geleden troffen we een groep
bewoners aan, waar vanuit afgelopen jaar een werkgroep ‘Rond de Peperbus’ is opgezet welke gezamenlijk actie
onderneemt om leefbaarheid en eigenaarschap over hun eigen woonomgeving te vergroten. In verband met
coronamaatregelen staat het proces in de buurt even op stil, maar wordt er nadrukkelijk contact onderhouden met
de werkgroep zelf.

West
In West is er een start gemaakt met het digitaal contact via de Nextdoor App in totaal zijn hier in 2020 ongeveer
1.785 bewoners op aangesloten. Er is vanuit het buurt- en opbouwwerk i.s.m. de bezoekvrouw binnen Breecamp
voornamelijk ingestoken op:


Presentie (contactlegging, contactbeheer, bouwen aan vertrouwensrelatie)



Verbinding van bewoners en leefbaarheidsvraagstukken



Versterking en ondersteuning van diverse bewonersgroepen



Samenwerking met diverse organisaties en netwerkontwikkeling



Activering van kwetsbare bewoners (met name door bezoekvrouw)
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Signalering en preventie (met extra alertheid in coronatijd)
Initiëren, organiseren en/of ondersteunen van initiatieven welke gericht zijn op verbinding en betrokkenheid

De afwegingen en keuzes die hierbij zijn gemaakt voor de inzet zijn gebaseerd op de opgaven uit het
wijkwerkplan 2020, de integrale aanpak met onze samenwerkingspartners, vragen/behoeften vanuit bewoners en
de ‘nieuwe’ vraagstukken voortkomend uit de corona lockdown. Deze inzet heeft het afgelopen jaar geleid tot
uitbreiding van contacten met nieuwe bewoners, contacten tussen bewoners onderling en met organisaties, een
toename van bewoners die zich inzetten voor een ander en versteviging van diverse samenwerkingen tussen
verschillende organisaties. Er zijn stappen gemaakt als het gaat om statushouders om zich meer onderdeel te
laten voelen van hun nieuwe leefomgeving, onder meer door hen te stimuleren om bij te dragen aan die
leefomgeving. Ook was er extra aandacht voor de Nederlandse taal door o.a. het vormen van taalgroepen.
Tijdens de coronaperiode is er ook extra aandacht besteed aan zowel vroegsignalering binnen kwetsbare
huishoudens als een passende benadering van statushouders en andere groepen met een migratieachtergrond.
Door present te zijn, behoeften en knelpunten in een vroeg stadium van corona te inventariseren, vraag en
aanbod samen te brengen kon er praktische hulp (bijv. laptops, boodschappen, begeleiding, etc.) en passende
(o.a. meertalige) informatie worden geboden.
Zo gingen enkele activiteiten toch in kleinschalige vorm door, om alsnog een veilige dagbesteding te organiseren
voor mensen uit de doelgroep die dreigden uit te vallen vanwege de beperkende maatregelen in verband met
corona. Door de intrede van corona, is er vrij snel gesignaleerd dat door het wegvallen van groepsactiviteiten veel
informatie niet terechtkwam bij de groepen met een migratieachtergrond, waaronder statushouders. Het
opbouwwerk en bezoekvrouw hebben samen met WijZ en ZwolleDoet! een (stedelijke) werkwijze
geïmplementeerd; de Interculturele Frontlinie. De werkwijze houdt in dat diverse contactpersonen (zowel
professionals als vrijwilligers) met elkaar worden verbonden en gebruik maken van elkaars kennis, expertise en
netwerken. Inmiddels zijn 28 contactpersonen op de Interculturele Frontlinie aangesloten en zijn er ook enkele
initiatieven ontstaan die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen (bijvoorbeeld het uitdelen van gratis
maaltijden en voedselpakketten, maar ook samenwerking op casusniveau). Ook worden religie-gerelateerde
vraagstukken die betrekking hebben op corona (bijv. overlijden, rituelen, begraven) doorverwezen naar de
moskeeën van de diverse gemeenschappen. Op deze wijze geven wij uitdrukking aan cultuursensitief werken.
Informatie interculturele frontlinie Zwolle.pdf (wijz.nu)

In Schoonhorst zijn we samen met bewoners verdergegaan met bestaande en nieuwe initiatieven. In De
Proeftuin - i.s.m. studenten van het Zone College - zijn bewoners actief om hun tuin/straat te vergroenen.
Bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan de initiatieven “Next Door App” en “Buurtverbinders”; een
aanpak om aan te sluiten en samenhang, verantwoordelijk voor de omgeving en eigen regie, te stimuleren.
In de wijk Frankenhuis participeert het opbouwwerk in de regiegroep woonwagenlocaties. Zij leveren een bijdrage
in het leggen van, voor woonwagenbewoners en hun omgeving(buren), een gedegen inventarisatie van wensen
en behoeften.
Westenholte vraagt om inzet, met name op de verminderde sociale samenhang. Het dorp zoals dat er was met
het daarbij behorende noaberschap is nagenoeg verdwenen. Er is presentie en preventieve inzet in zowel Stins
(nieuw) als het oude gedeelte. Het buurt- en opbouwwerk participeert mee in het overleg Stinspark en sluit aan bij
het bestuurlijk overleg van de wijkvereniging. Daarnaast is er een sturende positie in de afstemming tussen
bewoners rond de JOP en bewoners en WVF. Het buurt-– en opbouwwerk heeft daarnaast verantwoordelijkheid
voor de afstemming met SWT, basisscholen, corporaties en doet de projectleiding van het succesvolle
programma Politiekids West.
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Ook is er afstemming met partners m.b.t. het convenant “Samenwerking nieuwe Zwollenaren” ten behoeve van
statushouders in West. Samen met de kernpartners (gemeente, Travers, politie, Sociaal Wijkteam) is er een
structureel overleg rondom de ontwikkelingen in West. De lijnen zijn kort en er ontstaan ook nieuwe initiatieven,
zoals de methodiek “Bondgenoten”. Verder zijn er ook overlastsituaties gezamenlijk met de wijkpartners
opgepakt, door MDO’s te organiseren met daarbij de betrokken bewoners. Ook is er geconstateerd dat in
stadsdeel west Buurtbemiddeling in een te laat stadium wordt ingeschakeld door de woningcorporaties. Er zijn
afspraken gemaakt dat Buurtbemiddeling aanschuift bij het gezamenlijk kwartaaloverleg waarbij ook de
woningcorporaties zijn aangehaakt.

Vanaf januari tot half maart, en in de zomerperiode (tijdens de versoepeling van de corona-maatregelen), heeft de
bezoekvrouw onder meer ingezet op de volgende interventies, waarmee vooral de kwetsbare bewoners uit
Breecamp en Schoonhorst bereikt worden. De bezoekvrouw is met 250 bewoners in gesprek gegaan over hun
behoeftes en hun problemen binnen- en buitenshuis. Er is informatie en advies gegeven over:


Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) en verwijzing naar Op Orde.



Kadera en Veilig Thuis (13 vrouwen met relatieproblemen).



Schuldhulpverlening (15 bewoners).



Armoede. Vanwege schaamte durven bewoners niet naar de juiste voorzieningen te gaan. De bezoekvrouw
gaat in het begin mee om de drempels te verlagen, bijvoorbeeld naar de Voedselbank en Weggeefwinkel.



Rechtshulp (negen bewoners).



Mantelzorg en verwijzingen naar Mantelzorgondersteuning en hulp bij aanvraag Mantelzorgwaardering (46
bewoners).



Zes bewoners hadden geheugenklachten. Hier is veel energie in gestoken om ze verwezen te krijgen.
Binnen de cultuur is het niet gepast om hulp buiten de familie in te schakelen.



Taalcursussen/taalondersteuning en verwijzingen van (inburgeringsplichtig) bewoners naar Deltion College.
Vier bewoners naar Taal en Taart (Stichting Present), een bewoner naar de Taaloefenwerkplaats. Verder zijn
er 13 bewoners naar een nieuwe taalgroep verwezen die i.s.m. het Taalpunt is opgezet. Ook zijn er zeven
bewoners uit Breecamp naar een taalgroep verwezen die na de versoepeling van de coronamaatregelen in
CSV’28 gaat starten.



Uitleg coronamaatregelen en verwijzingen naar relevante instellingen (102 bewoners).



WMO en verwijzingen naar Sociaal Wijkteam vanwege huurachterstanden.



Level Z/jongerenactiviteiten. Doorverwijzing van 40 jongeren.



Activering betreffende de volgende activiteiten: Taalcursus/Taalcafé/Gilde, yoga, naaigroep, Sociaal Vitaal,
mannengroep, handwerkgroep “breien & haken.

Zuid
Het coronavirus heeft ons uitgedaagd op een andere manier present te zijn in de wijk. Via Whatsapp en
beeldbellen onderhielden we proactief contact met ons netwerk van wijkbewoners. Bewoners stelden op deze
manier hun (hulp)vragen, vertelden over hun onzekerheden en twijfels, over hun zorgen of problemen. Preventief
konden we op deze manier grotere problemen en zorgen voorkomen. Veel anderstaligen begrepen de
Nederlandse informatie over de maatregelen en het coronavirus niet. De bezoekvrouw heeft in de eerste
maanden hard gewerkt aan goede vertalingen en uitleg van de informatie. Er is een structurele behoefte aan
meer passende voorlichting aan anderstaligen over regelingen, participatiemogelijkheden, scholing, rechten en
plichten. Door betere voorlichting zullen problemen op de langere termijn voorkomen worden.
Er waren ook veel praktische hulpvragen; financiële tekorten, angsten, boodschappen doen, thuis werken,
opvoedproblemen. Deze werden snel opgelost door collega's in Zuid. Vragen en zorgen werden vaak bij Travers
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Welzijn neergelegd, omdat andere instanties – zeker in het begin - moeilijk te bereiken waren. In de tweede helft
van 2020 kwam er iets meer ruimte (door versoepeling van de coronamaatregelen) om vanuit het buurt- en
opbouwwerk weer wat bestaande activiteiten op te starten. Nog niet volop, maar in kleine groepjes met de meest
kwetsbare bewoners. Omdat door signalering duidelijk werd dat er tijdens deze coronacrisis heel veel mensen
kwetsbaar waren en deze bewoners vaak nog kwetsbaarder werden, zijn we doorgegaan met het bedenken van
alternatieven en acties om toch een zo groot mogelijk bereik te hebben. Daarnaast zijn we natuurlijk door blijven
gaan met het ontwikkelen van programma’s voor (kwetsbare) bewoners en samenlevingsvraagstukken in het
algemeen.

In het kader van armoede en (sociale) uitsluiting zijn we gestart met het opzetten van een derde Beleefhuis
Armoede. Dit hebben we helaas in maart moeten stopzetten. Toch heeft de werkgroep Armoede niet stil gezeten
in coronatijd. Er is een onlinetraining ontwikkeld voor professionals uit andere delen van Nederland en het project
Groe(n)ten uit Zuid is opgestart. Er is gewerkt aan het professionaliseren van het Beleefhuis en er zijn plannen
gesmeed om op het gebied van armoede samen te werken met de kerken in Zuid.

Een aantal activiteiten zijn niet doorgegaan vanwege corona, maar in het najaar is er voor de tweede keer een
Beleefhuis opgezet bij Hogeschool Viaa. Vanuit het lectoraat Gezonde Samenleving van Windesheim is een
samenwerking ontstaan met Travers in Zuid en met de werkgroep Beleefhuis om een leernetwerk op te zetten
rondom laaggeletterdheid en armoede. Het leernetwerk zal bestaan uit professionals en ervaringsdeskundige
wijkbewoners en start in 2021.
We zagen tijdens de corona veel wijkbewoners die extra moeite hadden met rondkomen, door bijvoorbeeld
‘hamstergedrag'. Goedkope producten werden massaal gehamsterd. Ook gezinnen die geen leermiddelen tot hun
beschikking hadden zoals bijvoorbeeld laptops of tablets voor de kinderen. Of andere omstandigheden waardoor
mensen geen geld hadden voor bijvoorbeeld boodschappen. Studenten die weer thuis gaan wonen, omdat ze
door de crisis geen baantje meer hadden en niet meer konden rondkomen. Anderstaligen die nergens terecht
konden met vragen over brieven en formulieren liepen vast; zij begrepen de informatie niet en inloopmomenten
van bijvoorbeeld SWT en Formulierenbrigade lagen stil. Dit veroorzaakte stress en onrust bij deze groep. Wij
hebben in Zuid zoveel mogelijk geluisterd naar de signalen en gekeken welke praktische oplossingen we konden
bieden. Een van de oplossingen is dat onze bezoekvrouw twee keer per week een inloopspreekuur is begonnen
voor wijkbewoners; laagdrempelig en toegankelijk om te zorgen dat bewoners vroegtijdig om hulp vragen.

Door de coronacrisis zijn individuele taaltrajecten eerder gestopt. Wel is er contact gebleven tussen de coach en
de taalhulpvrager om een vinger aan de pols te houden. Daarnaast is er intensief contact geweest met het
Taalteam Zuid en de vrijwillige coaches om eventuele vragen op te vangen. Ook zijn er huisbezoeken gebracht
aan de taaldeelnemers met hetzelfde doel. De Taaloefenwerkplaats heeft doorlopend in 2020 haar bijeenkomsten
digitaal via Whatsapp gegeven. Dit i.v.m. de kwetsbare gezondheid van de vrijwilligers. De spreek- en leesgroep
is meerdere malen gestopt en weer opgestart afhankelijk van de maatregelen. In overleg met de vrijwilligers werd
steeds gekeken naar de risico’s voor het wel of niet door laten gaan van de groep.
Het Taalteam heeft zijn weg in het onlineoverleg gevonden, met ondersteuning vanuit Travers. Intakes vinden
waar het kan wel zoveel mogelijk fysiek plaats. Er is een grote aanloop van nieuwe vrijwillige taalcoaches in Zuid,
ook het aantal taalmaatjes wordt steeds hoger met de komst van het nieuwe IPA-team in Zwolle. Ook zien we
een toename van jonge taalvrijwilligers in de wijk.

Vanuit team Zuid hebben we zoveel mogelijk gekeken naar wat wel kan in coronatijd en hoe we toch zoveel
mogelijk present kunnen zijn in de wijk. We hebben daarom viermaal in een andere buurt een dagcamping
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georganiseerd, we hebben ingezet op huisbezoeken en wandelingen met (kwetsbare) wijkbewoners gehouden.
Dit om zoveel mogelijk contact te houden en goed op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijk. Rond de
feestdagen (Pasen, Koningsdag en Kerst) hebben we wijkbewoners kunnen verassen met pakketjes. Ook is er in
samenwerking met de SVI een beweeggroep voor vrouwen opgestart. Ook zien we dat veel (met name)
anderstalige mannen die nog niet zo lang in Nederland zijn, moeite hebben met integreren in Nederland. Zij
hebben vaak geen werk, zitten de hele dag thuis en spreken moeizaam de taal. Dit levert (vooral in coronatijd,
waarbij het hele gezin thuis zit) problemen op. Problemen in de opvoeding, de relatie en het welzijn. Daarom
hebben we in 2020 een eerste mannengroep opgestart. Dit wordt vervolgd als de maatregelen worden
versoepeld.

Middels een extra investering vanuit ons Travers Fonds zijn er bij de Schellerhoeve veel mooie ‘Bezige Bij
activiteiten’ geweest voor de kinderen van Doomijn en Travers, opgezet door medewerkers en vrijwilligers van de
Bezig Bij. Denk aan oogsten & koken, ontdekken & leren over waterbeestjes en planten & zaaien. Er komt steeds
meer betrokkenheid bij de medewerkers en vrijwilligers bij het opzetten en bedenken van deze activiteiten.
In februari 2020 was er ook een ‘groene avond’ waarbij kansrijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid,
vergroenen en energieneutraal werden gepresenteerd aan wijkbewoners. Interactieve avond vol uitwisseling, met
als doel, het opzetten van een groenplatform in Zuid. Uit deze avond is een initiatiefgroep van wijkbewoners
ontstaan, die zichzelf Het Groene Zuiden hebben genoemd. Zij zijn bezig met ondersteuning vanuit opbouwwerk
om een dynamische groep te worden met een ‘groene activiteiten voor en door de wijk’. Door corona konden de
activiteiten nog niet plaatsvinden.

Oost
In alle buurten werken wij actief mee met de wijkschouwen en het uitvoeringsteam sociale weerbaarheid. In
Diezerpoort staan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen centraal: duurzaamheid (energietransitie),
wijkeconomie, de zelfredzame wijk, de eetbare tuin en de op te starten Bewonerswerkplaats Dieze. In
samenwerking met de bewonerscoöperatie het ‘WijBedrijf’, gemeente en de provincie Overijsel verkennen we wat
de mogelijkheden zijn in Dieze-Oost. Met de komst van de nieuwe dierenweide Dieze-Oost en stichting De
Knuffelkonijntjes hebben we in dit gebied een nieuwe ontmoetingsplek voor de bewoners van alle leeftijden
kunnen creëren.
In Dieze-West en het Noorden heeft het opbouwwerk een stevig positie ingenomen. Er is actieve Inzet op
presentie en ondersteuning van bewonersgroepen, zoals o.a. de Bolle Bieste. Dit jaar hebben we het contact met
bestaande bewonersgroepen verder geïntensiveerd.
Dieze-Centrum kenmerkt zich door het winkelgebied, maar er wonen ook bewoners om de winkelstraten heen.
Er is 1 bewonersgroep actief ondersteund door het opbouwwerk.
In de Indische buurt wordt consequent ingezet op presentie, cohesie en beheersbaarheid. We zijn hier een
belangrijke speler wanneer het gaat om leefbaarheid. Balans is hierin het kernbergrip. Het samenleven in de
buurt staat regelmatig onder druk door pest- en dominant gedrag. Ook het parkeerprobleem in de buurt eist zijn
aandacht. Door een gezamenlijke aanpak (politie, corporatie, opbouwwerk) kunnen we dit beheersbaar houden.
In de zomermaanden zijn er extra schouwen georganiseerd. Dit traject blijft ook in het komend half jaar actueel.
Doorbreken van verloedering door het Schoon, heel en veilig programma, is de interventie die momenteel
opgepakt wordt. Daarnaast werken we aan bewonersprojecten, zoals de film ‘Kerst-Mist’, die de onderlinge
cohesie versterken. Vanuit signalen van buurtbewoners en het uitvoeringsteam bleek dat er inzet nodig was
vanuit politie op een laagdrempelige manier bij kinderen. Zo zijn we gekomen tot Politie Club, het opbouwwerk
speelt hierin een rol bij de signalering en ontwikkeling van dit programma.

24

In de Wipstrik (Zeeheldenbuurt) werken we samen met de wijkvereniging aan ludieke manieren om ontmoeting
te creëren in de wijk. Hierdoor zijn we present in de wijk en hebben we veel contact met de bewoners en
versterken we de sociale cohesie in de wijk. Vooral de Zwaaistenen actie, wat ook landelijke publiciteit kreeg, is
hierin een project van grote meerwaarde. Het Zwaaistenen project heeft een doorstart gemaakt en is erg
waardevol gebleken tijdens de corona. Een tweede variant is de straatbingo die bewoners in staat stelde veilig,
voor de deur mee te spelen. Dit was ook in samenwerking met de wijkvereniging. Soms botst het tussen het
speelgedrag van kinderen en volwassen; hierin nemen wij regie om escalatie te voorkomen.

In Dieze-Oost staat de Dierenweide Oost centraal als ontmoetingsplek. Bewoners kunnen deelnemen aan
activiteiten die gericht zijn op mens en dierenwelzijn. Kleinschalige activiteiten die opgezet worden voor en met
bewoners kunnen er plaats vinden. Openstelling vanaf 4 juli 2020. Het uitvoerende beheer van de dierenweide
wordt gedaan door de beheerder. De regie over het hele project en de vrijwilligers vallen onder het opbouwwerk
van Travers in samenspraak met de beheerder. De dierenweide is uiterst succesvol gebleken; er hebben in vier
maanden tijd 3.500 bezoeken plaats gevonden door buurtbewoners.
Het Community traject rond EPA-bewoners en hun buren is gecontinueerd door de inzet van het ‘Lekker Wonen
Team’ (Travers en RIBW) aan de Pieter Steynstraat.
De Weggeefwinkel in Dieze-Oost heeft zijn plek gevonden in het pand van de ‘Bewonerswerkplaats Dieze’.
In de Bewonerswerkplaats is in september een vrouwengroep gestart. Deze groep zet zich in op ontmoeting,
persoonlijke ontwikkeling en uitwisseling. De vrouwengroep is voor de hele Diezerpoort.
Het opbouwwerk heeft een duidelijke positie gekregen in de maatschappelijke opgave rond energietransitie,
zelfredzaamheid en toekomst van deze buurt. Op alle niveaus werken wij mee met verschillende partijen die hier
een rol in hebben en bewaken wij het bewonersbelang.

Dieze-West en het Noorden zijn in ontwikkeling met betrekking tot de samenlevingsopbouw. Vanuit Wijkleren
(samenwerking Hbo, Mbo, Travers Welzijn en het Sociaal Wijkteam) zijn vijf studenten actief geweest aan de
Minervalaan en Albert Cuypstraat. Zij hebben activiteiten georganiseerd en gesprekken gevoerd met bewoners
over het wonen in de buurt en hoe mensen met elkaar omgaan. Door corona is het programma aangepast.
Vanwege corona hebben we verschillende aangepaste acties in de buurt gedaan. Dit was vooral gericht op
present zijn in de buurt. Regelmatig werd er een ronde door de buurt gedaan of een activiteit georganiseerd. De
ene keer namen we bloemen mee de andere keer een paasattentie of belden we gewoon aan. Ook was er in
deze tijd meer contact via de telefoon, Whatsapp en social media. In de ontwikkeling rondom OBS de Springplank
speelt het opbouw- en jeugdwerk een rol. Deze wordt in 2021 gecontinueerd.

Aan het eind van de coronafase zijn er veel overlastsituaties rond de EPA GGZ groep en hun woonomgeving,
gesignaleerd door de woningcorporaties. Dit item vraagt veel aandacht vragen en dan met name hoe wij vanuit
welzijn hieraan bij kunnen dragen.

In het professionele netwerk heeft het opbouwwerk een steeds sterkere positie gekregen in nauwe
samenwerking met de wijkmanager. Door middel van de uitvoeringsteams is er regelmatig onderling contact.
Daarnaast kiezen we voor gerichte samenlevingsopbouw die zich inzet op de maatschappelijk items die spelen.
Een belangrijk drijfveer hierin is dat we een structurele aanpak willen hebben op het armoedevraagstuk (inkomen,
sociale inzet en weerbaarheid). Daarnaast participeren we mee op de voornemens in de omgevingsvisie.
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Buurt en opbouwwerk stedelijk
Noord
West
Midden
Oost
Zuid

Volwassen
1.850
1.250
950
2.694
1.184

12- 21
130
40
15
15
-

<12
125
85
10
115
-

Vrijwilligers
218
245
83
109
-

Buurtbemiddeling
Prestaties Buurtbemiddeling
Vroegtijdige aanpak van burenproblemen, om escalatie te voorkomen. Streven is om 60% van de casussen naar
tevredenheid op te lossen. Verwacht aantal trajecten: 120.

Het was drukker dan ooit met in totaal 158 aanmeldingen. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2019. En
dat in een tijd waarin we vanwege de coronamaatregelen sterk beperkt werden om persoonlijke gesprekken te
voeren met de mensen én de crisis natuurlijk ook voor buurtbemiddelaars persoonlijk effect had. Een hele
uitdaging! Dit speelde in het hele land en leidde tot veel publiciteit in landelijke en regionale media. Ook
Buurtbemiddeling Zwolle kwam in het nieuws. Als gevolg van de coronacrisis konden de buurtbemiddelaars niet
meer bij de mensen thuis afspreken en moesten de eerste gesprekken telefonisch, of indien mogelijk, in een
wijkcentrum plaatsvinden. Tijdens de eerste lockdown waren ook de wijkcentra dicht. Daardoor moesten alle
bemiddelingsgesprekken uitgesteld worden. Tijdens de tweede lockdown aan het einde van het jaar, mochten
urgente gesprekken in een wijkcentrum doorgaan, de rest werd uitgesteld. De telefonische gesprekken met buren
waren meestal lang. Als dat mogelijk was, werd besproken wat mensen zelf zouden kunnen doen om de situatie
op te lossen, of in ieder geval niet verder te laten escaleren. En soms had dat succes. Helaas kwam het ook voor
dat situaties als gevolg van het uitstel escaleerden en de bereidheid bij de buren om te bemiddelen helemaal
verdween.
De meeste aanmeldingen kwamen uit de grootste wijken. Vooral de politie verwees veel buren naar
Buurtbemiddeling, namelijk 57 (35 in 2019). Meestal speelden er verschillende problemen tegelijkertijd. Zoals
altijd gingen de klachten vooral over een vorm van geluidsoverlast en over een verstoorde burenrelatie; pesten,
schelden en andere vormen van (zeer) onprettige bejegening.
Er werden afgelopen jaar relatief veel complexe situaties aangemeld, namelijk 50. Dit is 31% van het totaal aantal
aanmeldingen (in 2019 was dit 23%). Dit gaat om situaties met een of meer van de volgende kenmerken:


psychosociale problematiek, waarbij (maar niet altijd) woonbegeleiders betrokken zijn



situaties met meer dan twee buren



situaties waarin een tolk nodig is



zeer hoge mate van escalatie



eerdere vergeefse poging tot bemiddeling



conflicten binnen een VVE, studentenhuis of tussen een bewoner en een bedrijf/school

Het meest effectief is om Buurtbemiddeling in te zetten wanneer buren er niet meer zelf uitkomen en er nog geen
andere interventies hebben plaatsgevonden. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Bij complexe situaties is de
kans op succes minder groot. Toch proberen we het dan meestal wel. Want een gesprek kan ook zinvol zijn
wanneer het tot meer duidelijkheid leidt. Van de 158 aanmeldingen waren er op 31 december 2020 nog 10 in
behandeling. Er bleken 15 situaties ongeschikt voor Buurtbemiddeling en in 26 situaties bleek bij het eerste
contact dat mensen er geen behoefte aan hadden. Dit betekent dat in 107 geschikte situaties het
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bemiddelingsproces is ingezet en afgesloten (in vier op de nazorg na). Resultaten: 66% van de aanmeldingen is
na interventie van Buurtbemiddeling met een positief resultaat afgesloten. Dit percentage is vergelijkbaar met
vorige jaren en met landelijke cijfers. Vergeleken met vorig jaar zijn er wel een paar opvallende verschillen. Zo
zijn er minder bemiddelingsgesprekken gevoerd. Dit heeft er mee te maken dat het vaker voorkwam, dat de
tweede partij aangaf geen behoefte te hebben aan een gesprek met de buurtbemiddelaars en/of de buren: 45%
van de buren die benaderd werden (28% in 2019). Een duidelijk effect van de coronacrisis, doordat huisbezoeken
niet mogelijk waren. Gelukkig werden vaak positieve resultaten bereikt na het geven van informatie en advies, na
het voeren van gesprekken met een of beide buren apart en doordat mensen aan de hand van tips toch nog zelf
in gesprek gingen met de buren of een oplossing vonden.

1.02 Kinderopvang Plus
Prestaties Kinderopvang Plus
Ambulant pedagogische begeleiders ondersteunen en begeleiden de driehoek kind-ouder-opvang met als doel
vroegtijdig opvoedings- en ontwikkelingsproblemen aan te pakken.

Bereik



15 trajecten liepen door vanuit 2019



6 aanmeldingen uit 2019 zijn in januari 2020 gestart



47 nieuwe aanmeldingen zijn er gedaan in 2020 (41 kunnen
starten)




45 trajecten zijn er afgerond
Er zijn 8 consulten gedaan; observaties van een kind of een
groep



6 trajecten worden gestart in 2021

Verdeling van vragen tussen locatie en/of thuis:
-

23 keer lag de vraag alleen op de locatie

-

12 keer lag de vraag alleen thuis

-

10 keer lag de vraag zowel thuis als op locatie

Vragen liggen op het gebied van:
-

Gedrag, ontwikkeling en opvoeding (18 keer)

-

Gedrag en ontwikkeling (8 keer)

-

Gedrag en opvoeding (7 keer)

-

Gedrag (5 keer)

-

Ontwikkeling (4 keer)

-

Opvoeding (3 keer)

Locaties:
De meeste trajecten lopen binnen de peuterspeelzalen van Doomijn (23), gevolgd door de kinderdagverblijven van
Doomijn (10). Er zijn twee BSO-trajecten geweest. Hiernaast zijn we op verschillende locaties voor kinderopvang
geweest, namelijk:
-

KDV Smallsteps (5)

-

KDV Kleine Reus (1)

-

KDV Pi (1)
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-

KDV De schatkist (1)

-

Kindergarten BSO (1)

Vanwege COVID-19 is de begeleiding binnen de kinderopvang voor een aantal maanden geheel komen te
vervallen. Kinderen met een extra zorgbehoefte hebben hierdoor veel ontwikkelings- en stimuleringskansen
gemist. Tegelijkertijd hebben een aantal kinderen ook een sprong in hun ontwikkeling kunnen maken, doordat
ouders ineens meer thuis waren en daardoor meer tijd met hun kind hebben doorgebracht en kinderen meer rust
en minder prikkels hebben ervaren. We zien dus zowel positieve als negatieve effecten van COVID-19 op de
ontwikkeling van kinderen. Begeleiding van ouders en kinderen heeft met name telefonisch plaatsgevonden om
tips en adviezen te geven, maar ook om een vinger aan de pols te houden. De behoefte aan contact was
wisselend, na enkele weken verwaterden de contacten met sommige gezinnen, mogelijk door gewenning aan de
nieuwe situatie. We zijn een aantal keren bij gezinnen langs gefietst om op afstand elkaar even te kunnen zien en
om te polsen hoe het de gezinnen verging. Door corona zijn we vooral ondersteuning op afstand gaan geven,
meer proces begeleidend en sturend op afstand. We hebben ontdekt dat het niet altijd nodig is dat wij fysiek
aanwezig zijn. Ouders online in hun eigen kracht zetten, aanmoedigen en tips en handvaten geven, werkte vaak
al goed. Tegelijkertijd zien we ook dat het belangrijk is om de mogelijkheid te behouden om face-to-face contact
te hebben. We worden steeds vaker gevraagd om mee te kijken naar een passende onderwijsplek voor een kind.
Komend half jaar willen we daarom kijken of we in samenwerking met de Commissie Toewijzing en
Toelaatbaarheid (CTT) iets kunnen betekenen tussen de opvang en school, denk aan een soort bijeenkomst met
het thema ‘aan welke verwachtingen moet een kleuter voldoen om naar het reguliere onderwijs te mogen’. Door
COVID zijn de wachtlijsten bij o.a. de Audiologische Centra opgelopen. Waar kinderen eerder binnen 3 à 4
maanden gezien werden, loopt dit nu op tot meer dan 6 maanden. Er blijft daardoor weinig tijd over om gepaste
hulp te organiseren, kinderen lopen in de tussentijd vast binnen de kinderopvang en wij kunnen deze trajecten
niet afronden, omdat er nog geen duidelijkheid is over het ontwikkelingsniveau van een kind. Hierdoor lopen
wachtlijsten bij ons vervolgens ook verder op.
We zien steeds meer dat ouders hun kinderen als het ware ‘klein houden’. Zo hebben kinderen steeds langer een
flesje, speen, slapen veel en vaak bij ouders in bed en worden pas later zindelijk. Ouders lijken de strijd met hun
kind te willen vermijden en geven dan toe, met als gevolg dat kinderen achter gaan lopen in hun ontwikkeling
en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen ontwikkelen.

1.03 VVE Taal & Gezin
Prestaties VVE Taal & Gezin
Taalstimuleringsprogramma’s voor doelgroepkinderen.
70% van alle ouders van 2-5-jarigen met een risico op een grote achterstand neemt deel aan een effectief VVEprogramma.
Programma’s:
•

Ons Grote Avontuur (-9 maanden-1 jaar) thuissituatie

•

Instapje (1-2 jaar) thuissituatie

•

Opstapje (2-4 jaar) thuissituatie

•

Opstap (4-6 jaar) thuissituatie

•

VVE Thuis (2-6 jaar) op vve-locaties

•

Taalcoaching (6-8 jaar) thuissituatie
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In maart 2020 kwam er een landelijke lockdown in verband met COVID-19. Dit maakte dat het (tijdelijk) niet
mogelijk was gezinnen te bezoeken en onze programma’s uit te voeren in de thuissituatie. Hier zijn de
medewerkers Taal en Gezin creatief mee omgegaan. Er is een Facebookgroep gestart waarop iedere dag
boekjes werden voorgelezen en activiteiten geplaatst die ouders samen met hun kind(eren) konden bekijken en
uitvoeren. Veel ouders vonden het aanbod heel leuk en waren blij dat ze iets samen met hun kind(eren) konden
doen/kijken. Ook met (beeld) bellen hebben we veel gezinnen in de coronatijd bereikt. Dit was door de
taalbarrière vaak wel lastig. Veel ouders begrepen het niet altijd, via de app communiceren ging dan vaak beter.
Het gebeurde ook dat ouders soms juist meer betrokken waren bij de ontwikkeling van kinderen. Doordat de
activiteit via het beeld werd uitgelegd moesten de ouders het thuis zelf uitvoeren. Eind mei zijn we (met mooi
weer) meer buiten gaan afspreken met de gezinnen, in de tuin (tuinbezoek) of in de speeltuin. Daarnaast zijn er
ook wandelbezoeken ingepland voor ouders die geen tuin hadden. Ons spelaanbod hebben we dan ook vaak
aangepast naar buitenspeelgoed en activiteiten voor buiten. Het werd als heel waardevol ervaren dat de
medewerkers van Taal en Gezin regelmatig een rondje fietsten door de wijk en bij ouders aan belden om te
vragen hoe het gaat of rond Pasen een paasattentie langs te brengen.

VVE-Thuis en COVID-19
De gezinnen die deelnemen aan VVE thuis hebben een ander aanbod gekregen. De gezinnen hebben thuis het
VVE thuis boekje ontvangen met het lopende thema op de peuterspeelzaal. De meeste gezinnen konden dit
zelfstandig oppakken en waren bekend met de activiteiten van VVE thuis door eerdere groepsbijeenkomsten Op
het moment dat de peuterspeelzalen weer open gingen hebben de pedagogisch medewerkers het themaboekje
uitgedeeld. Hierbij hebben we voor de ouders die dat nodig hadden via een filmpje een uitleg gegeven over de
activiteiten. Een aantal van deze gezinnen hebben gebruik gemaakt van de (nood)opvang van de
peuterspeelzalen/kinderdagverblijven/school. De maatregelen van corona waren helaas ook in het tweede
halfjaar van 2020 aanwezig. Na wat meer mogelijkheden in de zomermaanden (met mooi weer
buiten/buitenbezoeken/activiteiten) werd in het najaar een 2e lockdown werkelijkheid. Doordat in december de
scholen weer dicht gingen merkten we dat ouders het verwarrend vonden en niet precies wisten wat er van hun
kind(eren) op school werd verwacht. Vaak hadden de kinderen een half uur contact met de docent en er wordt
verwacht van ouders dat zij het verder oppakken. Bij zo’n 60% van de ouders die wij ondersteunen wordt dit niet
opgepakt en hadden ouders extra ondersteuning nodig in het (t)huiswerk aanbieden. Daarnaast merken we bij
zo’n 75% van de ouders (en dan vooral de moeders) dat de Nederlandse taal achter gaat lopen. Omdat ze thuis
moeten blijven en daar vaak hun eigen taal alleen spreken. Ze benoemen dit zelf dat ze het jammer vinden dat dit
achteruit gaat en ze willen hier meer mee kunnen oefenen. In Holtenbroek is in september nog een
groepsbijeenkomst geweest en in Zuid de welkomstbijeenkomst. In de andere wijken was er nog niet gestart met
VVE thuis. Deze is digitaal aangeboden door de medewerkers van Taal en Gezin en de materialen zijn uitgedeeld
door de peuterspeelzaal. Hierop krijgen we van de gezinnen weinig respons. We weten niet hoe het thuis wordt
uitgevoerd en of ouders actief zijn in het aanbieden van de activiteiten aan hun kind. Gelukkig hebben we alle
gezinnen die we met een programma ondersteunen nog goed in beeld. Door even een praatje bij de deur te
maken, ze uit te nodigen op locatie, een wandelbezoek in te plannen of, als het niet anders kan, op huisbezoek te
gaan.

In 2020 zijn er 133 gezinnen (inclusief Taalcoaching) bekend bij Taal en Gezin met een programma. Van die 133
gezinnen zijn 74 gezinnen doorlopend uit een ander programma. 39 gezinnen zijn nieuw aangemeld en 15
gezinnen zijn voortijdig gestopt.
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Aantal deelnemende gezinnen 2020
Ons grote avontuur
Instapje

5
(inclusief Taalcoaching)

Opstapje

133

Opstap
VVE Thuis Peuters

165

VVE Thuis Kleuters

23

Taalcoaching

41

Totaal

362

Vanuit Taal en Gezin is er doorverwezen naar: Kinderopvang Plus, Sociaal Wijkteam, peuterspeelzalen,
Voorleesexpress, Moedergroepen/Mens en Kinders, mamacafé/bezoekvrouwen,
Taalpunt/Taaloefenwerkplaats/taalcoach, School’s Cool, jeugdwerk/buurtwerk Travers Welzijn, Fietsles,
buurtwerker, DOCK24 en het VVE Platform.

1.04 Toegankelijk Zwolle
Prestaties ondersteuning Toegankelijk Zwolle
Faciliteren en ondersteunen van de projectcoördinator van Toegankelijk Zwolle. De projectcoördinator van
Toegankelijk Zwolle draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het inclusiebeleid van de gemeente Zwolle.



Het vertegenwoordigen van mensen met een functiebeperking, sociale beperkingen of beperkte mobiliteit.
Het inventariseren van ervaringen, klachten, meningen en signalen ten aanzien van toegankelijkheid uit de
samenleving.



Onderzoek van en anticiperen op knelpunten waar onze doelgroepen mee te maken krijgen.

Signaleren en adviseren


Het monitoren en toetsen van gemeentelijk beleid en de kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen vanuit
het perspectief van ervaringsdeskundigen.



Het adviseren van instanties en particulieren ten aanzien van inclusie en toegankelijkheid betreffende
dienstverlening en voorzieningen.



Het kritisch volgen van wijzigingen in wet- en regelgeving, financiering en nieuwe ontwikkelingen.

Bewustwording creëren


Informeren en voorlichten over toegankelijk en inclusief denken en doen.



Gevraagd en ongevraagd praktische oplossingen en tips aandragen.



Voorbeeldprojecten bundelen en delen.



Praktische tools ontwikkelen om de kennis en draagvlak over toegankelijkheid en inclusie te vergroten.

Geleverde prestaties
Toegankelijk Zwolle wordt steeds vaker betrokken bij projecten, op grotere schaal. Dit heeft een positief effect. Er
is meer samenwerking met het onderwijs, projectontwikkelaars en kunst & cultuur.
We zijn in staat om steeds meer kwaliteit te bieden. Duurzaamheid, inclusie en toegankelijkheid zijn steeds vaker
een thema in bestaande processen. We zien helaas ook dat toegankelijkheid en inclusie door de corona minder
hoog op de prioriteitenlijst staat. Bijvoorbeeld bij ondernemers, horeca, ambtenaren, onderwijs. Daar waar kan
heeft Toegankelijk Zwolle tips en handreikingen proberen aan te reiken binnen de corona-aanpak. Corona biedt
ook mogelijkheden om toegankelijkheid een stevigere plek te laten hebben. Deze ruimte was er wel bij
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projectontwikkelaars, omdat de bouw gewoon doorging. Toegankelijk Zwolle heeft zich hier vooral op gericht.
Verder is er aangesloten bij landelijke projecten, om de stem van de ervaringsdeskundigen te laten horen.
Interventies die – ondanks corona - doorgang hebben gehad:


Meedenken Sportakkoord Zwolle op het onderwerp Aangepast en Inclusief Sporten, Meedenken in gevolgen
van nieuwe concessie IJssel-Vecht (Keolis).



Adviseren bij projecten. nieuwbouwproject Schubertstraat (SWZ), nieuwbouwproject Breezicht
(Buro Maan), nieuwbouwproject Wezenlanden Noord (Nijhuis), renovatie TAK-straat/Vechtstraat (gemeente
Zwolle, renovatie Stationsplein (voor-/achterkant), nieuwbouwproject Hart van Stadshagen, nieuw
Stationsplein (voorkant), openbare ruimte Binnenstad Corona, omgevingsvisie (samen met Participatieraad,
Seniorenraad, Jongerenraad), adviseren in Wmo-panel Hulpmiddelen, herinrichting Wijkboerderij de
Eemhoeve, Buurtkamers Holtenbroek, Dijkversterking, App OV – Keolis, inrichting Milligerplas,
recreatieplassen, inrichting Zwarte Waterallee, toegankelijke en inclusieve speeltuinen (inclusief speeltuinen
beleid), App en cultuur, toegankelijk OV, gevolgen van noodconcessie OV voor de gemeente Zwolle,
Provincie Overijssel, Keolis, Actieplan Verkeersveiligheid gemeente Zwolle, publieke gebouwen gemeente
Zwolle, landelijke samenwerking Belangenbehartigersgroepen en Adviesbureaus (beleid schrijven voor
gemeenten), adviseren burgerparticipatie, contact inwoners Zwolle en gemeente Zwolle, toegankelijke
stemlokalen, wetswijziging verplichte toegankelijke stemlokalen, steunen petitie noodconcessie OV



Webinar Windesheim, studenten Aangepast Sporten, gastles Onderwijsroute 10-14, Blinde
Lunch Deltion College, rolstoelbasketbaltoernooi i.s.m. Be Quick ’28 en Fakkelteit, deelname Nationale
Vrouwendag.




Artikel voor nieuwsbrief Ministerie VWS Onbeperkt Meedoen.
Samenwerking Citymarketing Kampen om gezamenlijk inclusieve Hanzesteden te zijn. Steunen van
Sportdag voor mensen met Visuele beperking. Plaatsen Houd de Lijn Vrij – tegels Binnenstad.



Toegankelijk Zwolle als organisatie professionaliseren: vernieuwd logo, vernieuwde website, vernieuwde
organisatiestructuur (in wording), ontwerpen folder Toegankelijk en Inclusief bouwen gemeente Zwolle



Radio-interview digitale toegankelijkheid, technologie en zelfredzaamheid, radio-interview gevolgen
noodconcessie OV.



Digitale expositie (zelfstandig en veilig thuis wonen met technologie en digitalisering).



Initiatief tot plaatsen Eurosloten Openbare Toiletten Binnenstad.



Podcasts opgenomen over digitale toegankelijkheid, welke ook door VNG en Ministerie VWS zijn opgepakt.



Gastlessen Van der Capellen SG, samen met SportService Zwolle (aangepast sporten en leven met een
beperking), gastlessen Doomijn (assistentiehond), gastles Windesheim (aangepast sporten), gastlessen
Deltion (technologie en zorg, digitalisering), gastles Deltion Zorg en Welzijn (leven met een beperking),
gastlessen Landstede, samen met SportService Zwolle (aangepast sporten en leven met een beperking),
Voorlichting toegankelijke speeltuinen basisschool.



Voorlichting Brandweer Zwolle (toegankelijke festivals).



Voorlichting geven voor projecten van studenten van verschillende opleidingen (HBO en MBO).



Schouwen 80 websites horeca Zwolle (digitale toegankelijkheid), naar aanleiding van wetswijziging WCAG



Presentatie Provincie Overijssel Week van de Toegankelijkheid, presentatie Regio Gemeenten (hoe is
Toegankelijk Zwolle (TZ) ingericht en samenwerking met gemeente Zwolle), presentatie Kenniscentrum
Sport en Bewegen, presentatie Gemeente Enschede (hoe is TZ ingericht en samenwerking met Gemeente
Zwolle), presentatie Gemeente Kampen (hoe is TZ ingericht en samenwerking met gemeente Zwolle)



Via website of social media zijn er 10 meldingen binnengekomen over ontoegankelijke situaties (vorig jaar
waren dit er 3).
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Met een subsidie van EUR 1.500 van het Hervormd Weeshuis is lesmateriaal aangeschaft (rolstoelen, witte
stokken, simulatie voor functiebeperking, gehoorbeperking simulatie, podcasts, filmpjes) voor het geven van
gastlessen en voorlichting om bewustwording te creëren onder leerlingen/studenten en professionals. Door
corona was toegankelijkheid in de eerste helft van het jaar wat meer op de achtergrond geraakt. Het was geen
prioriteit. In de tweede helft was dit minder aan de orde. Veel zaken konden online doorgaan of werd een onlinevariant voor opgezet (gastlessen, voorlichting, digitale expositie, presentaties). Het schouwen is door corona wel
veelal vervallen, omdat dit in grotere groepen gedaan wordt. Evenals sportactiviteiten. Het actiever op social
media zijn, lijkt bij te dragen aan een toename van meldingen. Het zijn er nog niet heel veel, maar wel een
verdriedubbeling.
De opgehaalde ervaringen, klachten, meningen en signalen worden gebruikt om gemeentelijk beleid te monitoren
en te toetsen. Maar ook het uitvoeren van schouwen als nulmeting om de huidige stand van zaken te kunnen
bepalen en de gemeente te helpen om inclusiever beleid te voeren, voor de korte en lange termijn.
Toegankelijkheid en inclusie is geen apart terrein; het dient geborgd te zijn in elk beleidsterrein. Net zoals er in elk
projectplan een kostenpost wordt opgesteld voor communicatie of duurzaamheid. Zo zou dat ook voor
toegankelijkheid en inclusie moeten zijn. Dit zit nog niet in het gemeentelijk systeem. En ook hiervoor geldt dat de
kracht van de herhaling nodig is en positieve (praktische) voorbeelden doen volgen. Aangevuld met een
aanjagersrol, actieve signaleringsfunctie, zodat het op de agenda blijft staan op alle beleidsterreinen en geborgd
wordt. Ook het voorlichten/ adviseren van ambtenaren hoe het VN Verdrag Handicap toe te passen op hun eigen
beleidsterrein viel hier in 2020 onder.

2.01 Wijkaccommodaties
Prestaties wijkcentra
Naast de openstelling en beheer wijkcentra het stimuleren van vrijwilligerswerk, sociale contacten en faciliteren
van sociale en maatschappelijke participatie trajecten.

Wijkcentrum Holtenbroek
Streefaantal bezoekers minimaal 90.000

Wijkcentrum Ons Eigen Huis (Kamperpoort)
Streefaantal bezoekers minimaal 10.000

Wijkcentrum de Vlasakkers (Indische Buurt)
Streefaantal bezoekers minimaal 7.000

Wijkcentrum Holtenbroek
2020
Openingsuren voor wijkcentrum Holtenbroek

1.950

Reservering hulpvragen corona

2.991

Bezoekersaantallen zaalhuur in en extern

19.235

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte

6.750

Gebruik kantoorruimten (overleg/ gespreksruimten) met vaste medewerkers en bezoekers

4.625

Peuterspeelzaal

1.900
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Totaalaantal bezoekers in wijkcentrum Holtenbroek

32.510

Geannuleerde reserveringen intern

3.500

Geannuleerde reserveringen extern

10.500

De bezoekersaantallen leken in de eerste drie maanden van 2020 iets te stijgen ten opzichte van 2019. Door de
coronapandemie is het wijkcentrum vanaf 16 maart 2020 beperkt en aangepast open geweest. Door de verplichte
onderlinge afstand die moet worden aangehouden was het nog maar mogelijk een derde van het aantal mensen
per ruimte toe te laten en dan nog alleen de geprioriteerde groepen. Ook konden er veel aanvragen voor
reserveringen telefonisch en via e-mail niet worden aangenomen. Dit heeft veel invloed gehad op de
bedrijfsvoering. Door de verplichte sluiting van de wijkcentra van 16 maart tot 1 juni 2020 en vanaf 1 oktober, zijn
veel interne en alle externe reserveringen geannuleerd. Verder zijn interne activiteiten die september weer van
start gingen per 1 oktober weer opgeschort. Kantoren waren vrijwel onbezet en er was geen nagenoeg geen
dagelijkse inloop. Hierdoor zijn de bezoekersaantallen drastisch gezakt ten opzichte van 2019. Het beheerteam
werd bijgestaan door zeven vrijwilligers en drie stagiairs. Tijdens de coronasluiting zijn alleen de beroepskrachten
aanwezig geweest.
Openingsuren voor inloop zijn gehalveerd. Verschillende zorgorganisaties (Sociaal Wijkteam, Beter Thuis Wonen,
Sociale Raadslieden etc.) mochten gebruik maken van ruimtes voor hulpvragen.
Nieuwe huurders in 2020 zijn: Groei in Verandertaal, Snijder bedrijfsvoering, CDA Fractie, IKE Aquamarijn.

Wijkcentrum Ons Eigen Huis
2020
Openingsuren voor wijkcentrum Eigen Huis

1.070

Bezoekersaantallen voor zaalhuur in- en extern

1.800

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte

1.225

Gebruik kantoorruimten (overleg/gespreksruimten) met vaste medewerkers en bezoekers

750

Peuterspeelzaal

850

Totaalaantal bezoekers 2020 in wijkcentrum Ons Eigen Huis

4.625

Naast een parttime beheerder zijn er negen vrijwilligers waarmee zij het gedeeld beheer organiseren. Door
corona hebben de drie wijkcentra hetzelfde probleem; zij moeten zich houden aan de RIVM-richtlijnen. Voor de
kleinere wijkcentra komt dit nog harder aan; zij waren nagenoeg helemaal dicht. Er is onvoldoende ruimte en er is
geen mogelijkheid om goede loopwegen te maken en zo de 1,5 meter regel te volgen.
In de periode juni-oktober is ook Ons Eigen Huis weer beperkt open geweest. Met de opkomst van de tweede
coronagolf kwam ook hier weer een einde aan.

Wijkcentrum de Vlasakkers
2020
Openingsuren voor wijkcentrum Vlasakker

750

Bezoekersaantallen voor zaalhuur in en extern

1.420

Bezoekersaantallen die gebruikmaken van de inloop en ontvangstruimte

500

Peuterspeelzaal

760

Totaalaantal bezoekers in wijkcentrum Vlasakkers

2.680

In het wijkcentrum De Vlasakkers zijn een parttime medewerker (12 uur p/w) en drie vrijwilligers verantwoordelijk
voor het beheer. Vanwege de grootte zijn in De Vlasakkers ook alle activiteiten tot juni en weer vanaf oktober
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gestopt. Veel gebruikers in deze wijk hebben angst voor corona; het is dus afwachten hoe de inloop zich na
corona weer ontwikkelt. De peuterspeelzaal is wel weer gestart, wat een stimulans kan zijn.

2.02 Jongerencentra: ReZet, Level Z en Free2Move
Prestaties Jongerencentra
Laagdrempelige toegang voor jongeren die vanwege hun sociale (en/of economische) status geen of niet
makkelijk gebruik maken van overige vrijetijdsvoorzieningen. Versterken sociale competenties en burgerschap,
vergroten perspectief van jongeren in kwetsbare en risicovolle situaties. Aantal bereikte individuele jongeren (dus
niet bezoekers) in de drie jongerencentra in 2020 is minimaal 2.000. De inzet binnen de drie jongerencentra
ReZet, Level Z en Free2Move is gericht op het vergroten van het perspectief van jongeren. Jongeren worden hier
gestimuleerd verantwoordelijkheid en zeggenschap te nemen en hun vaardigheden en competenties te
ontwikkelen. Door methodische aanpakken, inzet rolmodellen, kennis van en aansluiten bij de leefwereld wordt
betrokkenheid onder jongeren vergroot. Jongerencentra worden buiten de uren voor jongerenwerk ook ingezet op
activiteiten voor de buurt (kinderen en volwassen). Volwassenen die participeren bij deze activiteiten in 2020:
250.

ReZet
Algemeen
2020 verliep anders dan gepland. Door de coronacrisis en de veranderende maatregelen die invloed hadden op
hoe wij ons werk konden en wilden uitvoeren in de eerste plaats. Ten tweede omdat we in de personele bezetting
van het team ReZet een langdurig ziekteverlof moesten opvangen. De ambulant jongerenwerker in Zuid kon
flexibel omgaan met zijn inzet en ReZet daarin ondersteunen. Van het eerste halfjaar hebben we geleerd dat we,
zo goed en kwaad als dat kan, dicht bij onze visie en werkwijze moeten blijven. Het tweede thuis zijn waar de
jongere uit Zwolle-Zuid terecht kan. Binnen de geldende regels is het heel belangrijk gebleken voor het welzijn
van onze jongeren om ontmoeting en uitwisseling te organiseren. In de eerste drie maanden van het jaar vonden
er 25 inloopavonden in ReZet plaats op de maandag-, donderdag- en vrijdagavond. Vanaf half maart ging het
jongerencentrum dicht en via sociale media hebben de jongerenwerkers contact gehouden met groepen en
individuen. Na een periode van omschakeling en herpositionering van het jongerenwerk ten opzichte van de
doelgroep, waarin we gekeken hebben naar de signalen die er waren, wat jongeren nodig hebben en na evaluatie
van onze online contacten, zijn we weer opengegaan voor groepen jongeren. Ontmoeting en contact in levenden
lijve is cruciaal gebleken in het werk, in het onderhouden van de band tussen jongere en jongerenwerker en zij
hebben ook de ontmoeting en interactie nodig voor psychische gezondheid, ontspanning, leren, peer-to-peer
wisselwerkingen. Dit is het speelveld waar wij onze interventies kunnen doen.
Vanaf de zomer tot het einde van het jaar zijn we brede activiteiten blijven organiseren voor vaste groepsgroottes
(meebewegend met wat de maatregelen toelieten) om de contacten met onze doelgroep te onderhouden en
preventief en ondersteunend te kunnen werken. In totaal in 2020 heeft ReZet 41 activiteiten georganiseerd voor
1.534 jongeren in totaal, waarvan 234 unieke jongeren, gewerkt met 36 vrijwilligers en stagiairs. In totaal zijn er
802 (grote en kleine) interventies gepleegd op preventie, weerbaarheid, gedrag, begeleiding, opvoeding,
ondersteuning school en werk. Waren we ondersteunend en boden we een luisterend oor bij dagelijkse
gebeurtenissen in het leven van de jongeren en tieners. En waren er gesprekken/interventies over omgang met
corona(maatregelen), verbonden we en spraken we jongeren aan op kwaliteiten, talenten, interesses en kansen
en verbinden jongeren en tieners binnen en buiten het jongerenwerk aan passende projecten en ook
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hulpverlening. Bij de laatste harde lockdown in december hebben we een lijst van 95 jongeren, die we kennen en
‘kwetsbaar’ achten, gemaakt en daar contact mee gelegd. We hebben signalen, behoeften en vragen opgehaald,
wensen van de jongeren hoe we met ze in contact konden blijven en ze in afgesloten groepen via social media
geïnformeerd van onze plannen. Voor kleine groepen jongeren hebben we strak georganiseerde activiteiten
aangeboden. In het begin van het jaar was er op alle dinsdagavonden, vakanties uitgezonderd, ReMovez
in ReZet voor meiden tussen de 13 en 21 jaar. Op deze avonden werken we aan het vergroten van de
weerbaarheid van de meiden. Dit deden we voornamelijk middels dans (driemaal per maand), maar ook middels
andere kunstvormen zoals zang, fotografie, beeldende kunst (eenmaal per maand). Daarnaast is ReMovez een
veilige plek voor meiden om zich te uiten en onderwerpen bespreekbaar te maken zoals jong
moederschap, sexting en depressie. De meiden hebben toegewerkt naar een eindvoorstelling op 1 maart 2020. In
totaal 13 meiden hebben samen met een jongerenwerker, jeugdwerker en een professioneel creatief leider een
mooie en kwetsbare voorstelling voor in totaal 135 bezoekers neergezet. Na maart 2020 is er online contact
gehouden met de betrokken meiden. Vanaf oktober zijn er weer tien fysieke avonden georganiseerd waarbij een
kleine groep meiden met elkaar heeft gedanst en gekookt.

In veranderende omstandigheden, groepssamenstellingen en -groottes, waarin de laagdrempeligheid van het
contact niet altijd optimaal gewaarborgd kon worden door de regels en maximale aantallen deelnemers, heeft het
veel inspanning en creativiteit gekost om deze (groeps-)processen in stand te houden. Die verminderde
laagdrempeligheid zorgde ervoor dat we een gedeelte van de jongeren waar we eerder wekelijks contact mee
hadden op de vrije inloopavonden, nu uit beeld raken. Ook de meest kwetsbare jongeren met een moeilijke
thuissituatie raken soms uit beeld en komen we moeilijk weer mee in contact. Aan de andere kant hebben we
ondanks dat ook weer nieuwe contacten weten te leggen met jongeren en hebben we meer individuele trajecten
kunnen oppakken. We maken in onze werkwijze graag gebruik van jongerenparticipatie in de vorm van vrijwillige
inzet bij het jongerencentrum, betrokkenheid en eigenaarschap creëren over de eigen vrijetijdsinvulling en
talentontwikkeling en peer-to-peer leren en positief beïnvloeden. Door alle maatregelen zijn deze processen of in
ieder geval de continuïteit ervan flink ontregeld. Niet alle ideeën of activiteiten passen binnen de regels en worden
soms op het laatste moment afgezegd. Deze processen zetten we nog steeds in het klein in en dat gaat goed,
maar langdurige vrijwilligerstrajecten of grote participatieprojecten met een grote groepswerking zitten er niet in.
Afgelopen jaren hebben we het jongerencentrum wanneer het niet voor onze eigen activiteiten werd gebruikt,
steeds beter bezet en ruimte gegeven aan maatschappelijke initiatieven uit of voor de wijk of voor verhuur aan
professionele maatschappelijke organisaties in en voor de wijk. Door alle maatregelen en het regelmatig
aanbevolen thuiswerken, is dat veel minder gelukt dan andere jaren.

Bereik
Vrijwilligers
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Volwassenen >21

-

Jongeren >14

1.534 totaal, 234 uniek

Kinderen 10-14

437 totaal, 69 uniek

Level Z
Tot 16 maart 2020 waren we normaal open. We hadden inloopavonden met gemiddeld zo’n 200 jongeren per
week op de reguliere inloop en soosavonden. Daarnaast werden er ook samen met - en voor - verschillende
groepen jongeren thema-avonden georganiseerd. Er waren activiteiten voor iedereen, maar ook speciaal voor
tieners, Meidenwerk (13+), huiswerkbegeleiding en voor groepen vanuit het VO. Iedere dinsdag was er de
mogelijkheid voor jongeren om mee te eten. Op de zaterdag en zondag werden er door de verschillende groepen
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activiteiten georganiseerd. Binnen en buiten Level Z besteedden de jongerenwerkers tijd aan individuele
begeleiding gericht op huiswerkbegeleiding tot studiekeuze, vormgeven van vrijwilligerswerk, maar ook aan de
soms labiele sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren in het omgaan met zichzelf of hun thuissituatie.

Tijdens corona viel alles in een keer stil, het centrum ging nagenoeg dicht, de RIVM-richtlijnen moesten gevolgd
worden. Gedurende de eerste maanden hebben we geleidelijk meer ruimte kunnen bieden aan individuen en
(kleine) groepen binnen het jongerencentrum. Gedurende de lockdown waren er jongeren die behoefte hadden
aan gesprek buiten hun vrienden en familieleden om. Deze individuele gesprekken vonden plaats via Whatsapp,
(video)bellen en fysiek door bijvoorbeeld een rondje te lopen door de wijk. Op deze manier voelden jongeren zich
gehoord en hadden ze het vertrouwen dat ze altijd bij een jongerenwerker terecht konden. Nadat de maatregelen
versoepeld werden in de zomer vonden de gesprekken (op afspraak) ook plaats binnen de muren van het
jongerencentrum. Het jongerencentrum werd weer toegankelijk voor individuen en ook voor kleine groepen. Ook
is door de locatiegerichte jongerenwerkers flink geïnvesteerd in het ambulant jongerenwerk. We zijn wekelijks de
straat op geweest, present zijn, met de insteek om het contact met jongeren warm te houden en nieuwe
contacten op te doen. Tijdens de corona tijd hebben we meer geïnvesteerd op het gebruik van social media. Om
in contact te blijven met de doelgroep en vragen/behoeften in kaart te brengen, hebben we gebruik gemaakt van
Instagram/Discord/Facebook/Skype en Whatsapp/bellen. Wekelijks kregen we berichten van jongeren met een
bepaalde (hulp)vraag. Ook hebben we met diverse jongeren activiteiten (online) vormgegeven en georganiseerd,
zoals het online spelletjes doen met jongeren, game events, FIFA-toernooi, kookfilmpjes en sportfilmpjes
gemaakt voor jongeren, gezongen/gerapt voor o.a. de bewoners van woonstichting WIZZ (jongeren met een
verstandelijke beperking), met jongeren boodschappen gedaan voor mensen die de deur niet meer uit durfden of
mochten.
Gedurende de tweede lockdown hebben we bekeken wat ons speelveld is en welke speel/werkruimte we hebben
met in achtneming van de coronamaatregelen. We hebben ons deze periode voornamelijk gericht op de volgende
thema’s; school, huiswerk en schooluitval. Wij merkten dat onze doelgroep het moeilijk vond om een structuur te
vinden en hun motivatie te behouden omtrent schoolwerkzaamheden. De signalen die we kregen waren
voornamelijk dat ze niet wisten of ze verder wilden gaan met de opleiding, maar ook dat zij liever gingen werken.
Binnen het jongerencentrum hebben wij hierop ingespeeld door de dinsdagavond als mogelijkheid te bieden om
hun huiswerk te maken. Op deze manier hadden zij de sociale contacten die zij normaliter op school hebben en
tevens een rustig moment om zich te focussen op het huiswerk. Hier werd door diverse jongeren gebruik van
gemaakt en zij gaven aan dit als zeer prettig te ervaren. Wij willen onze doelgroep maximaal kunnen
ondersteunen binnen de mogelijkheden die er op het moment zijn. We hebben in eerste instantie gekeken
hoeveel jongeren we konden toelaten in het pand en wat op dat moment nog verantwoordelijk was. De conclusie
luidde dat we plek hadden voor 30 jongeren. Desondanks hebben we de conclusie getrokken dat we beter
konden beginnen met 20 jongeren. De reden van de keuze had betrekking op de vrijwilligers en stagiairs. Het
vergde de nodige aandacht en afstemming om een openingsmoment veilig en verantwoord te draaien tijdens de
coronacrisis. Dit hebben we gedurende twee weken gedaan, voordat we over zijn gegaan naar het toelaten van
30 jongeren. Jongeren werden vanaf het begin verzocht om zich digitaal (via Instagram en Whatsapp) aan te
melden om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Het is voor veel jongeren een uitkomst gebleken dat zij toch
af en toe de thuissituatie konden ontvluchten en een veilige plek hadden waar ze terecht konden.
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Facebook Travers Welzijn West 1

Bereik
Vrijwilligers
Volwassenen >21

40
150

Jongeren >12 - <21

550

Kinderen <12

100

Free2Move (F2M)
Free2Move richt zich op het creëren en faciliteren van een veilige en laagdrempelige ontmoetingsplek waar
jongeren verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Er is individuele coaching en begeleiding d.m.v. gesprekken,
ontmoeting en psychomotorische interventies. Deze aanpak heeft het afgelopen jaar een zeer belangrijke rol
gespeeld in het vorm geven en onderhouden van contacten. Online en na ‘versoepeling’ door fysieke ontmoeting
hebben we de individuele contacten vormgegeven. Dit fysieke contact bleek voor een vaste groep van zo’n 25
bezoekers erg waardevol. De bezoekers participeren in het collectief Free2Move en verbinden zich – binnen hun
mogelijkheden – aan andere bezoekers. Dit netwerk heeft tijdens de gedwongen sluiting vooral online vorm
gekregen. Door elkaar filmpjes en berichtjes te sturen hebben we elkaar een hart onder de riem gestoken en
hebben we elkaar online opgezocht om in verbinding te blijven.
De begeleiding van onze studenten is in de hectische afgelopen periode een enorme uitdaging geweest. Veel
jongeren hebben het gevoel door school aan hun lot te zijn overgelaten en waren stuurloos. Door individuele
begeleiding van stagiairs en bezoekers hebben we actieve ondersteuning geboden aan zo’n 15 jongeren,
waaronder onze stagiairs die deels komen uit onze doelgroep.
Veel jongeren hebben de afgelopen maanden (en nog) als onrustig en onduidelijk beleefd. Er bleek door de
maatregelen veel behoefte aan contact en het praten over de impact op hun leven. Dagelijks hebben we (binnen
de geldende voorschriften) jongeren ontmoet en met ze gesproken over wat ze ervaren (van de opgelegde
boetes tot het effect op sociale contacten en de ‘rest van hun leven’).
De doorgevoerde maatregelen hebben een grote impact op het jongerenwerk. Veel bestaande
interventiemogelijkheden en strategieën mochten niet meer ingezet worden. Voor Free2Move (ontmoeting op
basis van sport en lifestyle) waren de gevolgen ingrijpend. De verplichte sluiting voor jongeren heeft het contact
met onze doelgroep onder druk gezet. Door onderling overleg met professionals hebben we creatieve manieren
gevonden om het jongerenwerk vorm te geven. Bijvoorbeeld door een-op-een begeleiding (buiten en later binnen
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de locatie). Ook hebben we de openingsmomenten zo ingericht dat we binnen de geldende maatregelen ruimte
voor ontmoeting met en tussen jongeren hebben gecreëerd. Eerst buiten en later ook weer binnen het
jongerencentrum. Door middel van social media hebben we de lijn met onze doelgroep in stand gehouden. We
hebben werktijden flexibel ingezet waardoor we zeven dagen per week beschikbaar zijn geweest voor onze
(vaste) doelgroep. We draaien met F2M mee in de aanpak Politiekids vanuit onze expertise op het gebied van
weerbaarheid een toegevoegde waarde voor zowel het programma als voor de werkers van Level Z. We zijn door
politie en gemeente gevraagd om mee te denken in een aanpak op een groep jonge, ernstig overlast gevende,
jongeren uit de Aa-landen. Onze aanpak lijkt aan te slaan, de jongeren hebben nu een plek waar ze heen
kunnen, wij investeren op de relatie en proberen vanuit onze aanpak en een positieve benadering van de groep
een bepaalde veiligheid te creëren. Het effect nu is dat wij ze bereiken, ze luisteren en voelen zich welkom en
gezien. Een mooie basis om in 2021 te werken aan een mooier perspectief (school, stage, thuissituatie etc.) voor
deze groep en minder overlast voor de omgeving

Bereik
25 vrijwilligers
150 jongeren

Gezamenlijke aanpak jongerencentra
Het jongerenwerk signaleert dat de invloed van met name social media groot is op jongeren. Jongeren zitten een
groot deel van de dag op hun telefoon. Met name Instagram en Snapchat zijn populair. Zoals de naam al zegt
speelt een groot deel van het sociale verkeer zich af op social media. Dat betekent dat ook het proces met
betrekking tot identiteitsvorming zich online afspeelt. Wat wij signaleren is dat het vormen van een eigen identiteit
ingewikkeld is door de vele ongeschreven regels (poses op foto’s, rijkdom uitstralen etc.) en de stortvloed aan
invloeden (Influencers) die over de jongeren heen komen. Wij zien dat jongeren hier mee worstelen. Aan de ene
kant is social media leuk en biedt het mogelijkheden, aan de andere kant legt het druk op de jongeren (‘heb ik
genoeg likes?’) en bemoeilijkt het een gezonde identiteitsvorming. Ook zien wij dat de onlinebeelden, die gepost
wordt door influencers, vaak niet overeenkomen met het dagelijkse leven. Contacten onderhouden en uitwisselen
van informatie langs de digitale weg is een groot goed. Het is een belangrijk deel van de identiteit van jeugd en
jongeren en het is een verlengstuk van de fysieke, offlinewereld. Onze doelgroep zoekt contact met elkaar en met
ons - en wij met hen - via social media en voor sommigen lijkt dit zeker op dit moment een goed medium om op
een vertrouwde manier in contact te blijven en dingen te delen. Meer zelfs dan soms in het echte leven, mogelijk
als gevolg van de anonimiteit en afstandelijkheid die je geniet.
Omdat wij zien dat jongeren worstelen met de online identiteitsvorming hebben we op initiatief van het
jongerenwerk uit Level Z in samenwerking met Hogeschool Windesheim een educatievorm ontwikkeld die
jongeren een steuntje in de rug geeft bij hun identiteitsontwikkeling. We hebben gekozen voor verschillende
kunstvormen waarmee we het onderwerp ‘identiteitsvorming’ behandelen. Bijvoorbeeld met rap en dans. Wij
hebben gekozen voor kunstvormen omdat dit uitingsvormen zijn waar jongeren zelf invulling aan kunnen geven.
Kunstvormen bieden creatieve mogelijkheden om bijvoorbeeld onderwerp blijdschap, verdriet en onzekerheid te
behandelen. En in het verlengde dus identiteitsvorming. Passend bij de inhoud van het programma is een clip
opgenomen Parradox - Travers Welzijn om het thema bespreekbaar te maken.
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2.03 Wijkboerderijen en buurtweiden
Prestaties Wijkboerderijen
Beheer wijkboerderijen en verbinding creëren tussen wijk en boerderij, tussen verschillende (bijzondere)
doelgroepen en maatschappelijke organisaties. Organiseren activiteiten met natuur en milieu-educatief karakter.
Ook kunnen de wijkboerderijen worden ingezet voor participatietrajecten en dagbesteding.
•

Schellerhoeve
Streefaantal bezoekers: 35.000

•

Eemhoeve
Streefaantal bezoekers: 35.000

•

Klooienberg
Streefaantal bezoekers: 40.000

Locatie

Schellerhoeve
Klooienberg
Eemhoeve
Totaal

Aantal bezoekers

Aantal vrijwilligers

Openstelling

Totale gebruiksuren ook buiten

gebouwen*

openingsuren*

9.056

52

1.540

1.686

15.964
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1.360

1.540

9.511

52

1.450

1.510

34.531

141

4.350

4.736

* Beperkte gebruiksuren gebouwen tijdens corona alleen vrijwilligers en BSO/ peuterspeelzalen/opvang

De wijkboerderijen zijn 2020 goed begonnen. Op alle boerderijen zijn mooie initiatieven doorgezet uit 2019 of
nieuwe opgepakt. De voorbereidingen voor de voorjaarsactiviteiten door vrijwilligers en wijkbewoners werden vol
enthousiasme opgepakt. Maar in maart werd de wereld anders, ook op de wijkboerderijen werd corona een
werkelijkheid waar men niet omheen kon. Met ingang van week 12 gingen de boerderijen voor de bezoekers en
het grootste deel van de vrijwilligers op slot. In de periode tussen 16 maart en 1 juni en oktober t/m december
hebben we zeven dagen per week wel de voerdiensten gedraaid, gebouwen, tuinen en weiden verzorgd met een
zeer beperkte groep en de RIVM-maatregelen gevolgd. Vanaf 8 juni is er volgens duidelijke protocollen weer
voorzichtig een start gemaakt met een aantal activiteiten. De kinderopvang op de wijkboerderij de Schellerhoeve
en de Klooienberg gingen weer van start. Later in de maand zijn er ook andere activiteiten weer voorzichtig
opgestart. Doordat er op de boerderijen wel aandacht is gebleven voor de dieren en groente- en bloementuinen,
konden activiteiten op dat gebied weer snel opgepakt worden. Positieve effecten zijn dat ondanks of dankzij
corona een beperkt aantal vrijwilligers zich positief hebben ontwikkeld. De verkregen verantwoordelijkheid en
aandacht hebben ervoor gezorgd dat ze zich sterker voelen. Hun perspectief op sociale en maatschappelijke
participatie is vergroot. Hierbij komt ook direct een knelpunt. De kwetsbare groep vrijwilligers en of mensen in een
activering of participatietraject vragen meer begeleiding dan onze boerderij coördinatoren kunnen leveren. Bij een
verdere inzet van de kwetsbare doelgroep moet gekeken worden naar meer ondersteuningsmogelijkheden.

Schellerhoeve
Vanuit de (wijk)opgaven in Zwolle-Zuid zijn naast de reguliere opgaven, de volgende extra punten opgepakt voor
de Schellerhoeve vanuit de opgave Leefbaarheid en veiligheid.
1.

Wijkbewoners maken nog beter gebruik van de locatie voor eigen, (groene) initiatieven.

2.

Kinderen (en ouders) uit Zuid leren en ontdekken over de natuur. Zij leren waar het eten vandaan komt, leren
over de kracht van de natuur en de onmisbaarheid van dieren in ons leven. Er wordt meer en vaker gebruik
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gemaakt van de Wijkboerderij als het gaat om preventie-, ouder-kind activiteiten en (natuur-) educatie. Het
project Bezig(e) Bij heeft hier een bijdrage aan geleverd.
3.

Recreatieve en educatieve mogelijkheden voor bezoekers zijn vergroot: leskisten worden ingezet. Er is geld
beschikbaar voor interactieve NME-voorzieningen. Educatief materiaal waar bezoekers, zonder
boerderijmedewerker, zelf mee aan de gang kunnen.

4.

De toegankelijkheid en de gastvrijheid van de boerderij wordt vergroot in 2020. Er is op de Schellerhoeve
een grote renovatie geweest die de boerderij meer gebruiksvriendelijk en toegankelijk maakt, maar ook zijn
er investeringen gepleegd om het duurzaamheid en klimaat adaptatie duidelijke op het netvlies van bewoners
gebruikers te krijgen. Zo zijn er zonnepanelen geplaatst en is het helofytenfilter van de Schellerhoeve
gerenoveerd. Daarnaast is Ook het systeem van hemelwaterafvoer is in kaart gebracht, uitgebreid (diverse
nieuwe afvoermogelijkheden en gebruik van regenwater) en geborgd.

5.

Structureel terugkerende (en voor zover als mogelijk onder de coronarichtlijnen) open dagen of activiteiten
behouden zodat wijkbewoners weten dat er vaste momenten in het jaar zijn voor activiteiten of meewerkdagen.

Eemhoeve
Bewoners uit de Aa-landen zijn door een aantal initiatiefnemers uit de wijk verbonden aan het proces ‘Wat wil jij
beleven op de Eemhoeve’. Er zijn aanpassingen gerealiseerd op het terrein van en rond de Eemhoeve. Deze
aanpassingen zijn gerealiseerd met bijdragen van de provincie en gemeente en de inzet en betrokkenheid van
bewoners. Op de Eemhoeve waren in de periode maart 2020 tot en met december 2020 meer hangjongeren,
zwervers, overvolle prullenbakken, een drukbezochte hondenspeelweide (met oplopende conflicten onderling).
Rondom de Dobbe vijver werd twee keer zoveel gewandeld. Problematisch was de hoeveelheid mensen die
brood/etensresten gingen voeren aan de boerderijdieren. Er moest meerdere malen per dag uitleg gegeven
worden waarom dat geen goed idee is. Ook hebben we een aantal keren wijkbewoners, die met hun drone boven
de weilanden en dieren vlogen, weggestuurd vanwege de paniek die dit veroorzaakte bij de dieren. Ondanks de
gevolgen van corona zijn er mooie activiteiten geïnitieerd en heeft de Eemhoeve meer betekenis gekregen voor
de Aa-landen en haar bewoners en hun interesse naar natuur en milieu vergroot.

Klooienberg
Voor de Klooienberg gelden dezelfde criteria als de Schellerhoeve en de Eemhoeve voor wat betreft corona. De
verbinding met de wijk Holtenbroek is groot evenals het aantal activiteiten dat plaatsvindt in samenwerking met
bewoners en het team van Travers Welzijn uit Noord. Mooie bewoners initiatieven zijn Café Mursel. Deze
wijkbewoner (Mursel) organiseert iedere vrijdagavond (helaas niet tijdens de 1e en 2e golf van corona) een koffie/theecafé en de mogelijkheid om te ontmoeten en spelletjes te doen in de Klooienberg. Daarnaast zijn er
initiatieven (ondersteunt door Hornbach) om een oude pipowagen om te bouwen tot verplaatsbare geitenstal. Met
leerlingen van Deltion zijn er verschillende bouwprojecten gerealiseerd. Met jongeren is het programma
Vuurkracht gedraaid en met groepjes bewoners en leerlingen van de Vrije School is het onderhoud aan het
terrein, vlonderpad, moestuin en de bloementuin verzorgd. Daarnaast is er een vaste groep bewoners voor de
dierverzorging. Grote evenementen zijn er dit jaar niet geweest. De schaapskudde is er wel geweest maar geen
aftrap van het seizoen en het schaapsscheerdersfeest ging niet door. Wel een bezoek van de schaapskudde aan
de bewoners van Fermate (ouderenzorg).

De wijkboerderijen (vooral de zakelijkleider en de consulent buurtweiden) hebben een belangrijke rol in het
stedelijke NME (Natuur en Milieu Educatie) netwerk. Zo is er een zinvolle bijdrage geleverd aan het Dieren Team
Zwolle en aan de onlangs opgestelde Dier Welzijnsnota. Hieruit is de inzet PIEC ontstaan: Preventie, Informatie,
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Educatie en Communicatie. Om de exploitatie van mooie projecten op de boerderijen en de doorontwikkeling
vorm te geven wordt er naast de gemeentelijke subsidie ook ingezet op andere financiële
ondersteuningsbronnen. Zo worden het project ‘De Bezige Bij’ (Schellerhoeve) en ‘Wat wil jij beleven op de
Eemhoeve’ uitgevoerd met ondersteuning van externe fondsen. Je ziet door dit soort initiatieven de
betrokkenheid, kennis en enthousiasme van bewoners jong en oud toenemen

Prestaties Buurtweiden
Ondersteuning van vrijwilligers en besturen van de 10 buurtweiden; ruimte bieden aan kwetsbare buurtgenoten.
Geven van informatie en voorlichting, bij bijvoorbeeld veranderde regelgeving of bij escalaties.

De consulent buurtweiden houdt zich naast het ondersteunen van de buurtweiden ook bezig met ontwikkeling van
NME-activiteiten, deelname aan NME-overleggen en -acties. Hierdoor worden ook de buurtweiden meegenomen
met ontwikkelingen en beleid op Natuur- en Milieueducatie (NME).
Er zijn NME-themakisten ontwikkeld die door scholen, buurtweiden en wijkboerderijen ingezet kunnen worden. De
themakisten kunnen eenvoudig door leerkrachten en/of vrijwilligers worden ingezet.
De consulent organiseert twee keer per jaar een informatiebijeenkomst met een spreker over een bepaald thema
voor alle besturen en vrijwilligers van de dierenweides (waarop ook vrijwilligers van de wijkboerderijen mogen
aansluiten). Door corona zijn deze bijeenkomsten in 2020 niet doorgegaan.
Het tweejaarlijkse platform voor buurtweiden is dit jaar online gedaan. Er is door extra digitale
informatieverstrekking een alternatief geboden voor het niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Verder zijn er online
nieuwsbrieven met adviezen, maatregelen en artikelen die relevant zijn voor de buurtweiden, gemaakt. Dit wordt
ondersteunt door vlogs die met vaste regelmaat onderwerpen/thema’s onder de aandacht brengen.
Mooie ontwikkelingen zijn er bij de buurtweide Oost. Met ondersteuning van het buurt- en opbouwwerk van
Travers Welzijn, de gemeente en stichting Knuffelkonijn heeft de voormalige Ramshorst een metamorfose
ondergaan. Op 3 juli 2020 is de gerenoveerde Dierenweide Oost heropend met een prominente rol hierin voor
Stichting Knuffelkonijn die met het bewonersbedrijf de exploitatie voor haar rekening neemt.

Tijdens corona liep de verzorging van de dieren door met minder mensen en vooral gericht op beheer en
verzorging. Vanaf juni werden er voorzichtig weer wat meer mensen betrokken bij de activiteiten. Extra aandacht
is er voor de werkgroep Stinsweide; de buurtweide is dicht en er wordt met de werkgroep overlegd over de positie
en vorm van de Stinsweide in het nieuwe Stinspark. Samen met de wijkwerkers van Travers probeert de
consulent een bredere groep bewoners te betrekken op de Stinsweide. De Dier OK-check is in juni uitgevoerd
met een positief resultaat, alleen de Gerenweide doet hier niet aan mee. Daarnaast heeft de consulent
buurtweiden er ook in 2020 voor gezorgd dat de beheerders van de boerderijen en buurtweiden geïnformeerd zijn
over actuele regelgeving.
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2.04 DOCK24 programma’s
Prestaties Doe-het-zelfgarage
Exploiteren in stand houden en openstellen Doe-het-zelfgarage; een laagdrempelige voorziening voor eigenaren
van een auto of scooter om hier te sleutelen. Eind 2017 is de garage verhuisd naar DOCK24 en is daarmee een
onderdeel geworden van het participatie-aanbod dat met partners wordt ontwikkeld. De garage wordt ook ingezet
voor inhoudelijke vraagstukken. Onder meer als een voorziening voor meer jeugdige bezoekers (scooters). Ook
krijgt de Doe-het-zelfgarage een positie/functie in het kader van participatieplekken, verkrijgen van EVC’s en
andere vormen van alternatief onderwijs.
Streefbereik: 450 auto’s, 150 scooters.

Prestaties DOCK24 participatiebedrijf
DOCK24 is een startpunt voor ‘sociale, maatschappelijke’ met als doel door middel van training, ontwikkeling,
participatie en lerend werk bewoners van Zwolle verder te helpen door ze zelfstandig te maken. Het gaat om
bewoners die weinig ontwikkelingskansen hebben gehad en die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of
onderwijs. De bedoeling is dat bewoners uitstromen met voldoende werk- en leervaardigheden en dat ze hebben
ontdekt waar hun (kern)kwaliteiten liggen. Daarnaast wordt er vanuit de locatie verbinding gelegd met andere
leer- en participatiemogelijkheden in de stad. De Doe-het-zelfgarage is een onderdeel van DOCK24. Los van de
deelnemers welke een traject volgen via de trajectcoaches van DOCK24 denken wij in 2020 200 mensen actief te
laten zijn waarvan in een traject. Hiervoor hebben we wel grote afhankelijkheid van de aanlevering van
kandidaten vanuit UWV en Tiem

Resultaten
In 2020 hebben 444 inwoners gebruik gemaakt van de diensten en programma’s bij DOCK24.
Tabel Totalen programma’s & diensten
2018

Programma’s &

2019

2020

Afgesproken

Werkelijk

Afgesproken

Werkelijk

Afgesproken

Werkelijk

-

400

700

731

700

444

Diensten

De volgende programma’s zijn in 2020 ingezet:


Doe-het-zelfgarage en Fietsenwerkplaats waar deelnemers en inwoners zelf hun auto of fiets kunnen
onderhouden (mensen met een kleine portemonnee) of dat kunnen leren (zelfredzaamheid).



In samenwerking met het SWT geeft DOCK24 (ook als onderdeel van het programma ‘Fietsen geeft Vrijheid’)
fietsen uit aan Zwollenaren om de mobiliteit te vergroten. Er worden onderhoudsworkshops georganiseerd
om inwoners te leren hoe zelf kleine reparaties uit kunnen voeren. Er wordt vanuit het programma ook
samengewerkt met ANWB, gemeente Zwolle en Hogeschool Windesheim. Zo worden er fietsen ingezameld
via het ANWB programma en ondersteuning en onderzoek gedaan vanuit Windesheim (opleidingen PMT en
Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit).



Kleding lab en meubel lab waar deelnemers eigen kleding, meubels en woonbenodigdheden kunnen maken,
herstellen of dat kunnen leren.



DOCK24, KarWij en diverse welzijnsorganisaties zetten samen vrijwilligers in om hulpvragen van
Zwollenaren op te lossen en klussen te doen voor mensen die zelf niet kunnen of kunnen betalen.
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Creatief lab vanuit Zwolle Doet! waar deelnemers laagdrempelig deel kunnen nemen aan diverse creatieve
activiteiten.



In en rondom het pand zijn deelnemers ingezet voor diverse werkzaamheden (bijvoorbeeld (tuin)onderhoud).
Dit biedt deelnemers ook de mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten die meer individueel uit te voeren
zijn.



Middels Kleedkracht zijn diverse inwoners ondersteund ten behoeve van een sollicitatiegesprek voor
vrijwilligers- en regulier werk.

Tabel aantal deelnemers/gebruikers van de programma’s & diensten

Programma/dienst

Aantal

Hulpvragen BHP opgelost

31

Hulpvragen KarWij opgelost

82

Bezoekers Doe-het-zelfgarage

61

Deelnemers Programma’s DOCK24

72

(Electro, kleding, meubel, Karwij en
fietsen, Kleedkracht
Aantal uitgegeven fietsen

168

Aantal trajecten jongeren (16 – 18

15

jaar) jongerenroute
Aantal trajecten jongeren (18-23

15

jaar) Jongerenroute

De locatie DOCK24 was gesloten gedurende de eerste periode van de corona. Daarmee vervielen voor
deelnemers en vrijwilligers alle werkzaamheden en activiteiten. Er is veel persoonlijk contact geweest met de
deelnemers en vrijwilligers en besproken of ondersteuning nodig is en op welke wijze dat geboden kan worden.
Dit werd erg gewaardeerd, meerdere keren werd aangegeven dat het contact leidde tot minder eenzaamheid en
zorgen. Op het moment dat maatregelen versoepeld werden, is op minimale basis weer gestart met activiteiten,
maatwerk geboden voor deelnemers en vrijwilligers waarvoor het nodig is. Op deze manier is ingezet om
problemen van mensen niet te verergeren. Er werd onder meer aangegeven dat mensen weer terugvielen in
oude patronen; dag- en nacht ritme weer omgedraaid, eenzaamheid neemt toe, depressieve klachten nemen toe.
Ook in 2020 is er samenwerking tussen START.Deltion en DOCK24 middels de DOCK24 klas (Entree, niveau 1).
Binnen deze klas worden jongeren ondersteund en begeleid die niet passen op een school of binnen een
schoolstructuur. Een aantal jongeren volgt eerst een voortraject binnen programma’s van DOCK24, voordat ze
doorstromen naar de Entree klas. In 2020 hebben in totaal vier jongeren een (voor)traject gevolgd. Hiervan is er
een uitgestroomd met een diploma, een jongere is vanuit een voortraject ingeschreven bij het Deltion College en
volgt momenteel lessen en twee jongeren zijn onlangs gestart met het voortraject. Uniek hieraan is de zachte
overgang naar onderwijs. Eerst rustig meekijken en doen in de klas, ritme en belastbaarheid opbouwen en
vertrouwen krijgen. En pas als je er klaar voor bent, schrijf je je in op het Deltion College en draai je alle lesdagen
en stagedagen volledig mee. De samenwerking heeft voorjaar 2020 ook verder vorm gekregen binnen het
gezamenlijk bieden van lessen Motorvoertuigtechniek. Jongeren vanuit Deltion, Thorbecke, Talentstad en
trajecten binnen DOCK24 kunnen deelnemen aan deze wekelijks basislessen die wisselend plaatsvinden op de
locatie van Deltion en de Doe-het-zelfgarage van DOCK24.

De samenwerking met Thorbecke Scholengemeenschap en Talentstad krijgt in 2020 vervolg voor leerlingen,
studenten die niet voldoende mee kunnen komen binnen de schoolsetting, die dreigen uit te vallen, niet klaar zijn
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voor een stage of net wat extra nodig hebben voor een baan. Zij kunnen een ontwikkeltraject volgen via DOCK24.
De insteek is dat leerlingen uitstromen naar stage, vervolgopleiding, werk of daginvulling. In 2020 hebben 12
studenten van beide opleidingen een alternatief stagetraject kunnen volgen. Zij groeien in zelfvertrouwen, krijgen
de rust en de ruimte om te ontdekken wat ze kunnen en willen en worden voorbereid op een reguliere stage of
werkomgeving. De samenwerking heeft in 2020 ook verder vorm gekregen in het ontwikkelen van een collectief
aanbod, waarbij de kracht van de locatie van DOCK24 wordt gebruikt. Zo worden er lessen fietstechniek gegeven
door een docent van Talentstad. In 2021 wordt dit aanbod gezamenlijk verder vormgeven.

Er ontstaat ook samenwerking tussen DOC93 en DOCK24 met betrekking tot ondersteunen en begeleiden van
jongeren die binnen de setting van DOC93 niet mee kunnen komen. Ook liggen er aanknopingspunten en kansen
in het gebruik van de faciliteiten op de locatie van DOC93 en DOCK24 over en weer. Door corona is dit even stil
komen te liggen, maar wordt in 2021 verder opgepakt.

Binnen de trajecten voor jongeren is een concrete samenwerking tussen jongerenwerkers en programma’s van
Travers Welzijn als Make It, Vuurkracht en Impacter. Er wordt gekeken welke plek voor een jongere het best
passend is en daarbij is een combinatie van verschillende projecten en activiteiten mogelijk. In 2020 heeft dit
verder vorm gekregen in de Jongerenroute; het programma wat jongeren vanuit DOCK24 kunnen volgen. Er is
gestart met een activiteitenaanbod; jongeren kunnen deelnemen aan laagdrempelige, afwisselende activiteiten
zoals koken, muziek, sport en spel, waarbij ingezet wordt op groepsdynamica, zelfvertrouwen, talentontwikkeling.
Een groep jongeren vanuit de Jongerenroute heeft meegedaan aan het programma van Vuurkracht.

Najaar 2020 biedt DOCK24 ruimte aan STRAIGHT. STRAIGHT is er voor jongeren en tieners die zijn
vastgelopen in het onderwijs of in de zorg en die thuis zijn komen te zitten of nog erger, op straat rondlopen. Voor
deze jongeren is STRAIGHT een plek om zichzelf opnieuw uit te vinden door werkzaamheden aan te bieden op
het vlak van media.

Een deel van de Gasthuisdijk is ingericht voor Urban en Dance. Inmiddels is Beatbox een feit. Beatbox is
onderdeel van het hybride productiehuis van Hedon. Beatbox is dé nieuwe culturele ontwikkelingsplek voor talent
uit de hele regio. Beatbox is een laboratorium en ontwikkelplek voor talenten op het gebied van songwriting,
performance en muziekproductie. Voor ontwikkeltrajecten van DOCK24 kunnen activiteiten van Beatbox worden
ingezet. In juni vond de officiële opening van Beatbox plaats, inmiddels zijn de eerste activiteiten gestart. Verdere
samenwerking en verbinding tussen de activiteiten en mogelijkheden wordt in 2021 verder vormgegeven.

Fietsprogramma Fietsen geeft Vrijheid


Buiten de eerste en tweede coronagolf zijn er fietslessen gegeven aan inwoners vanuit Holtenbroek. PMT
studenten hebben onderzoek gedaan naar het effect van de fietslessen. Zij concluderen dat de fietslessen
een positieve invloed hebben gehad op het welbevinden van de deelnemers. Verschillende deelnemers
krijgen na het doorlopen van het fietsprogramma een eigen fiets. Deze wordt gerepareerd, uitgegeven en
opgehaald bij DOCK24. Fietsen worden gedoneerd in samenwerking met de ANWB, Kinderfietsenplan en of
worden verkregen via AFAC.



Tijdens de eerste en tweede coronagolf liggen de fietslessen in eerste instantie stil. De beweeg- en
leefstijlcoach van Travers Welzijn in Noord houdt wel telefonisch en/of digitaal contact met de deelnemers.
Na de versoepelingen kan er iets meer. Met deelnemers die al kunnen fietsen worden een-op-een (op 1,5
meter) kleine fietstochtjes worden gemaakt (echter minimaal). Een aantal deelnemers doet mee met andere
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buitenbeweegactiviteiten. Inwoners leren fietsen tijdens corona is lastig omdat fysiek contact en
ondersteuning nodig is bij het leren fietsen. Er is gestart met een programma in het najaar, waarin mensen
met bepaalde oefeningen vast bezig kunnen gaan met onderdelen die van belang zijn voor het fietsen, zoals
balansoefeningen.
Vanuit de brede samenwerking en de stuurgroep rondom Fietsen geeft vrijheid is ingezet op continuering van de
pilot vanaf september 2020 en op verduurzaming en verbreding in 2021. Van belang is dat de huidige
infrastructuur voor fietsstimulering in Holtenbroek geborgd wordt en dat als we het willen uitbreiden naar andere
wijken, er eerst ingezet moet worden op het realiseren van bedding/infrastructuur om het fietsprogramma ook
daaruit te voeren. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de financiering voor het najaar (anders valt de
basis straks weg) en dat er een duidelijke trekker is voor het grotere plan en vervolg.

3.01 Deltion Jongerenteam (DJT)
Prestaties Deltion Jongeren Team
In samenwerking met onder andere Deltion, Sociaal Wijkteam, Trias, Jeugd-GGZ worden niet-schoolse
hulpvragen van leerlingen sneller en beter opgepakt. Travers Welzijn richt zich vooral op vragen van kwetsbare
jongeren binnen opleidingen op niveau 1 (Entree) en niveau 2. Juist omdat uit ervaring blijkt dat juist déze
jongeren de weg naar de hulpverlening, GGZ en jongerenwerk moeilijk weten te vinden. Ze zijn soms ‘klaar met
hulpverlening’ en voor hen zijn de drempels hoog. Door de jongerenwerker binnen de school te laten werken, kan
(weer) vertrouwen ontstaan waardoor een jongere weer stappen wil en kan maken. Hiernaast maakt de
jongerenwerker gebruik van de wijkgerichte netwerken daar waar de jongere woont.

Sinds begin 2020 zijn er twee jongerenwerkers werkzaam binnen het Deltion Jongeren Team, ieder voor 12 uur
per week. Beiden zijn verbonden aan Start.Deltion. Vanwege corona begin maart 2020 gaan studenten niet meer
naar school. School als locatie is vanaf dan geen vindplek meer voor het DJT. Alle gesprekken vinden in de
onlinewereld plaats via app, bellen, Teams etc. Naast uitvoerende taken heeft het jongerenwerk een
coördinerende taak bij DJT. Gericht op meer verbinding, samenwerking en aansluiting met alle ondersteunende
takken bij Entree (Passend Onderwijs, Team Deskundigen). Ook worden zorgstudenten en alle acties in kaart
gebracht.

Bereik
Trajecten: 45
Individuele contacten: 22

Interventies


Zorgen dat studenten contact blijven houden met hun docenten en onderwijs blijven volgen. Motiveren om
contact te blijven houden met school en opdrachten te maken.



Luisterend oor bieden.



Vraagbaak zijn, informatie geven over mogelijkheden en ontwikkelingen in de maatschappij en op school.



Praktische ondersteuning bieden bij huisvesting, financiën, hulpverlening in eigen woonplaats.



Verbindingen leggen, doorverwijzen.



Met docenten meedenken in hoe contact te blijven houden met studenten en contact zoeken wanneer het
docenten niet meer lukt.



Doorverwijzingen naar o.a. Sociaal Wijkteam, Team Zwerfjongeren Zwolle en woningbouwcorporaties.
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3.02 Fakkelteit
Prestaties Fakkelteit
Met de Fakkelteit, gehuisvest in Beatbox, worden doelstellingen beoogd die liggen op het terrein van zowel
cultuur als welzijn:
Cultuur


Bevorderen van talentontwikkeling



Kansen bieden t.b.v. doorontwikkeling



Bevorderen creativiteit

Welzijn


Bevorderen van sociale competenties



Maatschappelijke participatie

In 2020 maken 50 jongeren deel uit van de Fakkelteit Community. Dit wordt aangevuld met jongeren de minder
frequent komen of deelnemen aan activiteiten/workshops die door de Fakkelteit georganiseerd worden.

Ondanks corona hebben we een erg mooi jaar gehad. We hebben een nieuwe locatie betreden en we merken dat
er een mooie grote groep is ontstaan met jongeren die erg gemotiveerd en serieus met hun eigen
talentontwikkeling aan de slag zijn gegaan. Met het betreden van Beatbox heeft Fakkelteit nu ook beschikking
over een opnamestudio, waardoor de jongeren ook echt kunnen produceren. Dit heeft een enorme meerwaarde.
Momenteel werken we met een groep van rond de 40 actieve jongeren die serieus bezig zijn met het willen
ontwikkelen van hun talent met betrekking tot rappen/spoken word produceren; zij komen (twee)wekelijks. Nog
ongeveer 40 jongeren komen geregeld (1 à 2 keer per maand). Daarnaast hebben dit jaar ongeveer 50
jongeren Fakkelteit sporadisch bezocht. Er zijn dus ongeveer 130 unieke bezoekers. 30 jongeren hebben voor
het eerst kennis gemaakt met Fakkelteit. Minder dan andere jaren, maar wegens de coronamaatregelen kon er
per week maar ruimte gemaakt worden voor 2 nieuwe deelnemers.
De behoefte aan Fakkelteit is groot onder de jongeren. Per avond mochten er 15 deelnemers komen door de
maatregelen en alle avonden zaten vol. Jongeren moesten zich van tevoren inschrijven via de appgroep, waar nu
88 jongeren in zitten. Om zoveel mogelijk jongeren een kans te geven om een keer in de week te kunnen komen,
mochten de jongeren op een gegeven moment een van de twee avonden aanwezig zijn.
Juist in deze tijden vinden de jongeren het fijn van zich af te kunnen schrijven in een omgeving die daar volledig
op gericht is en ze de ruimte geeft. Sinds dit jaar zit Fakkelteit in Beatbox. Dit bevalt erg goed en draagt er mede
aan bij dat de jongeren zo serieus bezig zijn. Bij het wederom sluiten van Fakkelteit wegens corona gaven
jongeren aan zich zorgen te maken over de situatie, gaven aan dat Fakkelteit hun beetje structuur was in
rommelige tijden en dat het wegvallen ervan hen zwaar viel. Met al deze jongeren is individueel contact
onderhouden. Hierdoor zijn het aantal individuele trajecten gestegen (6 trajecten erbij gekomen sinds sluiting in
december). We merken dat jongeren minder goed bereikbaar zijn in de tweede lockdown. Ze hebben wel heel
veel behoefte aan contact geven ze aan, maar we merken dat ze niet de energie hebben dit in een alternatieve
vorm te gieten. Ze willen ‘gewoon’ Fakkelteit. Waar jongeren eerst online nog wel bereikbaar waren of bereid
waren online sessies vorm te geven of individueel contact te hebben was dit er in de tweede lockdown niet het
geval. Het alternatief vormgeven van school/werk/zien van vrienden en familie kost ze te veel energie. De rek
begint eruit te raken.
Coronagerelateerde onderwerpen waren populair om over te schrijven de afgelopen periode. De jongeren hebben
onder andere allemaal een rap/brief aan minister-president Rutte geschreven. Ook is meer contact geweest over
de thuissituatie van de jongeren, omdat ze veel thuis zijn.
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Gemiddeld aantal deelnemers per inloopavond
15 (RIVM-regels)
Individuele begeleiding

10

Vrijwilligers

8

3.03 Make It
Prestaties
Het doel van Make It is de maatschappelijke en arbeidsparticipatie van jongeren te bevorderen door jongeren
met afstand tot de arbeidsmarkt actief te ondersteunen bij het behalen van onderwijskwalificaties op tenminste
mbo-2-niveau en of hen te helpen bij het vinden van een stage, baan of dagbesteding met perspectief. In dit
programma wordt samengewerkt met ROC Deltion/Deltion Jongerenteam, ROC Landstede, DOCK24,
Jeugdhulp en het RMC van de gemeente Zwolle.
Bij Make It gaat het om:


Versterken van eigen kracht van jongeren.



Versterken van sociale netwerken.



Eventueel koppelen van vrijwillige coach aan de jongere.



Professionele inzet op het monitoren van trajecten, het tijdig interveniëren en het wegnemen van
belemmeringen voor het welslagen van trajecten en het persoonlijk proces, ondersteunen bij het
realiseren van noodzakelijke voorzieningen als huisvesting en inkomen, dit in afstemming met de
daarvoor verantwoordelijke organisaties.

Noord

Bereik heel 2020

Interventies

15 consultaties geweest, met

Er zijn negen trajecten actief uitgevoerd, waarin gewerkt wordt met een plan van

een à twee interventies daaraan

aanpak en vervolgafspraken. Invalshoek zijn: verbinden/verwijzen naar de

gekoppeld.

reguliere hulpverlening en werk/scholingstrajecten; Verder zorg/problemen:

Negen trajecten actief op dit

School, financiën, werk, thuissituatie, sociale isolement/ participatiemogelijkheden.

moment.

Deze trajecten worden uitgevoerd door de jongerenwerkers en de
straathoekwerkers.
Effecten



Jongeren zijn doorgestuurd naar het Sociaal Wijkteam;
Jongeren vinden aansluiting bij het ambulant jongerenwerk, of het
accommodatie gerichte jongerenwerk;



Jongeren worden weerbaarden en hebben meer zelfvertrouwen;



Jongeren hebben aansluiting met leeftijdsgenoten en/of betere aansluiting
met de systeemwereld;



Jongeren kunnen valide keuzes maken, doordat ze bewuster en sterker in
het leven staan.

Risico’s
Schooluitval, werkloosheid, financiële problematiek en problemen door
gezinssystemen.
West

Peer-to-peer inzet:

ca. 350 jongeren zijn extra ondersteund d.m.v. korte vragen tijdens inlopen,

15 jongeren.

projecten, ambulante rondes, huisbezoeken, individuele gesprekken e.d.

Aantal vrijwilligers inzet:
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Acht vaste personen

We ondersteunen de jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. We onderzoeken

Aantal eigen inzet:

en creëren samen met de jongeren een setting waarbinnen de jongere zich veilig

24 jongeren worden structureel

voelt. Hieruit voortvloeiend zien we processen waarbij jongeren een versterkte

door ons persoonlijk

eigen waarde ontwikkelen door te ontdekken dat ze wel degelijk dingen kunnen

ondersteund.

oppakken en vasthouden. Het bewustzijn van de omgevingsfactoren groeit, dus
wat en wie hebben invloed op mijn keuzes en waarin of wanneer verlies ik dan
mijn doel uit ogen etc.
We verbinden vraagstukken van jongeren aan andere jongeren. Kwaliteiten van
jongeren zetten we in om vraagstukken te beantwoorden.
Effecten
Het resultaat is dat er steeds meer jongeren zelf komen met een
ondersteuningsvraag. Tevens worden we steeds meer benaderd door externe
partijen die vastlopen in de ondersteuning van de door hun te begeleiden jongere.


Jongeren ontdekken nieuwe manieren om met hun valkuilen en structurele
worstelingen om te gaan;



Jongeren komen weer in beweging;



Jongeren ontdekken waar de persoonlijke interesse ligt;



Jongeren vinden een plek waar zij zich veilig voelen om met een volwassene
over hun issues te praten.

Risico’s
Studiekeuze, sociaal/emotionele/morele vraagstukken, relaties, thuissituaties,
vrienden, huiswerk/leren toetsen, vrijetijdsbesteding, problemen met justitie,
financiële vraagstukken, persoonlijke netwerk
Midden

Aantal vrijwilligers: 1

Stadsdeel midden heeft met 5 jongeren gewerkt aan hulpvragen met betrekking

Aantal eigen inzet:

tot school, maar ook werkgerelateerde vragen.

5 jongeren incidenteel

In stadsdeel midden zijn er 4 trajecten geweest. Deze jongeren worden nog

4 jongeren structureel

steeds ondersteund bij hun hulpvragen.
Effecten
De inzet heeft zich het meest gericht op het vinden van werk of terugkeren op
school. Daarnaast zijn er twee trajecten geweest waarin er wordt gezocht naar
een zinvolle tijdsbesteding. Wanneer er achterliggende problematiek is, is er
samen met de jongere op zoek gegaan naar specifieke en deskundige hulp.
Risico’s


Zwaardere casuïstiek, multi-problematiek, grens hulpverlening. Lukt goed om
de rol vanuit het jongerenwerk te pakken. Wel zijn de trajecten soms wat
langduriger.



Te veel vraagstukken en werk om alles adequaat op te pakken. Het is
belangrijk om tijd te steken in het overdragen naar andere organisaties. Veel
vraag naar ondersteuning bij huiswerk, aanmelding school. Reden hiervoor is
dat ouders dat niet altijd kunnen door laaggeletterdheid, laaggeschoold zijn of
de digitale vaardigheden niet bezitten.

Oost

17 langdurige trajecten en 54

Voorkomen van schooluitval, toeleiden naar werk, toeleiden naar dagbesteding,

eenmalige vragen of korte

dag structuur aangepast, sociaal netwerk opgebouwd, positieve ervaring met iets

trajecten

afmaken.
Effecten


Dat jongeren vertrouwen in zichzelf krijgen, positieve ervaringen opdoen, niet
als een nummer worden behandeld, maatwerk, stappen zetten naar een
positieve plek in de maatschappij.



Voorkomen van schooluitval, dat jongeren het geloof in zichzelf verliezen en
dat jongeren weer mee doen en vooruit kunnen kijken.
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Maatwerk leveren en vanuit de gedachte van een jongere werken. Liever iets
langer met een traject bezig zijn omdat een jongere het dan zelf ook bij kan
houden en eigen maken.

Risico’s


Het ontbreken van een sterk sociaal netwerk is een terugkerend item. Dan
wel omdat jongeren opgroeien in armoede of in een LVB-gezin. Of wanneer
jongeren het contact hebben verbroken met ouders. Hierdoor missen de
jongeren op meerdere vlakken ondersteuning.



Een eigen woning willen hebben staat met stip op 1. Jongeren willen dan
vaak niet op kamers maar al wat groter. De realiteit laat dan zien dat dat niet
altijd even makkelijk te verkrijgen is

Inzet fondsen ten aanzien van armoede:


Het afgelopen jaar zijn er 15 (herhaal)aanmeldingen bij het Jeugdsportfonds
gedaan.

Zuid



2 aanvragen bij Jeugdhulp.



45 aanvragen voor Actie Pepernoot.

22 trajecten

Effecten

Structureel:



Jongeren komen weer in beweging

15 lopende trajecten,



Jongeren ontdekken waar de persoonlijke interesse ligt

3 afgerond



Jongeren vinden een plek waar zij zich veilig voelen om met een volwassene
over hun issues te praten.

Incidenteel:



Jongeren krijgen overzicht in hun situatie, kunnen sparren over de

8 lopende trajecten,

beslissingen die ze moeten nemen in hun leven en krijgen meer

3 afgeronde trajecten

toekomstperspectief. We ondersteunen jongeren op een coachende manier
om hun zelfvertrouwen te vergroten.


Jongeren hebben meer zelfvertrouwen en zijn meer weerbaar. Vergrootte
weerbaarheid, breder perspectief, meer zelfvertrouwen, sociale vaardigheden
ontwikkelen om zelfstandig(er) te worden in de maatschappij.
De meerwaarde van het samenwerken met partners is dat er voor de jongere
een passend traject kan worden vormgegeven. De rol van de Make It
coaches in zuid is voornamelijk een verbindende rol.



Doorverwijzing naar projecten van collega's en partners (Vuurkracht,
DOCK24)

Risico’s


Wanneer jongeren met vragen komen over school en/of werk, komen er vaak
meerdere problemen achter weg. Dat varieert van psychische problematiek
tot problemen binnen het gezin.



Complexe thuissituatie in combinatie met problemen op school waardoor er
geen startkwalificatie dreigt te komen. Daardoor geen positief
toekomstperspectief.



Jongeren maken zich zorgen om hun toekomstperspectief als het gaat om
het vormen van hun carrière. Zij vragen zich af of een MBO-diploma (niveau
2, 3 of 4) wel voldoende is. Ze voelen de druk om verder te moeten leren,
willen ze wat bereiken.



Studiekeuze, zoeken naar werk, keuzes maken in relaties en keuzes maken
in wel/niet thuis blijven wonen/omgaan met ouders.



Eenzaamheid, woonruimte voor jongeren die uit huis willen/moeten.
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3.04 School’s Cool
Prestaties School’s Cool


Uitvoeren van het programma School's Cool.



Intake van de leerling: huisbezoek leerling en ouders, gesprek over wensen en behoeften van leerling en
ouders t.a.v. de begeleiding, situatieschets.



Werven en intake van vrijwillige mentoren voor School's Cool Zwolle.



Samenwerking en afstemming met basisonderwijs.



Samenwerking en afstemming met voortgezet onderwijs.



Matchen van leerling en mentor.



Scholing en intervisie van de mentoren.



Monitoring van de mentoraten.



Eindgesprek en evaluatie van de mentoraten.

Trajecten
Noord

3 trajecten recent voor de zomervakantie afgerond, 2 nieuwe trajecten opgestart in najaar
2020.

Zuid

2 trajecten afgerond, 1 lopend traject.

West

1 traject afgerond, 2 trajecten opgestart in het najaar.

Oost

In Oost gaat in maart een traject van start.

Midden

4 trajecten. Aanvullend is er een huiswerkklas in de Kamperpoort gestart met 3 – 5
deelnemers van verschillende niveaus met diverse ondersteuningsvragen.

Totaal




15 trajecten

Er is een mailing uitgegaan naar alle scholen om School's Cool onder de aandacht te brengen.
Daarnaast is er contact gelegd met het Thorbecke College om ook op het VO meer bekendheid te geven aan
School's Cool.



Via ZwolleDoet! hebben zich 9 nieuwe mentoren aangemeld. Met hen zijn de afgelopen
kennismakingsgesprekken gevoerd. Een aantal van deze mentoren kunnen we koppelen aan de een-op-een
trajecten voor School’s Cool, andere mentoren willen we gaan inzetten voor de (nog op te zetten)
huiswerkklassen.



Daarnaast zijn er twee studenten van het VVE Platform die een School’s Cool traject hebben opgepakt.



Met basisschool de Springplank (Oost) is een samenwerking opgezet voor de huiswerkklas. Een student van
het VVE Platform ondersteunt wekelijks bij de huiswerkklas.
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3.05 Jongerenraad Zwolle (JRZ)
Prestaties ondersteuning Jongerenraad
Procesbegeleider/coach. Zorgdragen voor de continuïteit van de Jongerenraad. Verantwoordelijk voor de
algemene coördinatie en aanpak m.b.t. de stedelijke adviesvragen voor 2020.

Zoals in de halfjaarrapportage beschreven, nam het aantal leden in de eerste helft van 2020 snel af. Door het
uitblijven van adviesvragen is de bezetting van de JRZ is in de 2e helft van dit jaar verder afgenomen, waardoor
de JRZ nu nog 6 leden telt. Naast bovengenoemde redenen, hebben de leden van de JRZ het idee dat jongeren
geen invloed krijgen. De leden van de JRZ ondervinden zelf de gevolgen van de coronacrisis, hebben het
zwaarder en de motivatie voor onlinebijeenkomsten daalt. De voorlopige afwijzing van het plan voor een
jongerenplatform had veel invloed op de motivatie van de leden van de Jongerenraad.

Stedelijke betrokkenheid door de Jongerenraad bij de volgende thema’s:



Schoolhuisvesting.



Toegankelijkheid.



Duurzaamheid.



Overgang van 18- naar 18+.



Imago Zwolle.



Betaalbare jongerenwoningen.

De onderwerpen waarop de Jongerenraad samen met de betreffende wethouders, structurele
jongerenparticipatie wil bevorderen zijn wegens corona allemaal uitgesteld.
De JRZ maakt deel uit van de stuurgroep van BUZ. BUZ heeft haar koers gewijzigd van een cultureel platform,
naar een online platform voor jongeren op het gebied van welzijn, cultuur en sport tijdens coronatijd.
De JRZ heeft meegedacht en advies uitgebracht over de zomeractiviteiten die door de Stadkamer voor jongeren
zijn georganiseerd. Op de onderwerpen die de JRZ samen met de 6 betrokken wethouders oppakt, zijn geen
vorderingen gemaakt. Ondanks verscheidene initiatieven van de JRZ, kregen deze onderwerpen niet de prioriteit
waarop de JRZ had gehoopt. Beleidsmedewerkers hadden onvoldoende tijd, processen bleken traag en
terugkoppeling liet vaak op zich wachten. Ook de initiatieven i.s.m. de nachtburgemeester, ambassadeurs van de
vrijheid junior, de Zwolle Pride en de omgevingsvisie 2030 kwamen door corona stil te liggen.
Vanuit de gemeente Zwolle zijn in 2020 geen nieuwe adviesvragen aan de Jongerenraad gesteld. Met
uitzondering van 2 maanden, had de JRZ in 2020 geen contactfunctionaris. Dit bemoeilijkte de voortgang van
bestaande adviestrajecten en had waarschijnlijk invloed op het ontbreken van nieuwe adviesvragen aan de JRZ.
De JRZ heeft 7 verschillende gemeenten geadviseerd over het opzetten van een Jongerenraad of over de
aanpak van de gevolgen van de corona crisis voor jongeren. Samen met de participatieraad en toegankelijk
Zwolle heeft de Jongerenraad een gezamenlijk advies uitgebracht over de omgevingsvisie. De JRZ heeft in de
stuurgroepen van BUZ en Impacter bijgedragen aan de doorontwikkeling van beide projecten.
De Jongerenraad heeft deelgenomen aan verschillende platforms en overleggen over de problemen van jongeren
in coronatijd. Hierover is veel contact geweest met beleidsmedewerkers en de wethouder jeugd. Over dit
onderwerp heeft de JRZ signalen, achtergrondinformatie en aanpakken uitgewisseld met verschillende
jongereninitiatieven waaronder de Nationale Jeugdraad, Coality Y, Stichting Jow!, het eenzaamheidsfonds, Join
In, Hogeschool Windesheim, Stichting Kinderperspectief, Frisse Gedachtes, het kernteam Maatschappelijke
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Diensttijd, het jongerenpanel MDT en Join Us. In de pers (o.a. de Stentor, RTV Oost en de NOS) heeft de JRZ
veel aandacht gevraagd voor de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren.

De Jongerenraad Zwolle heeft in oktober 2020 bij de volgende organisaties signalen opgevraagd over ‘hoe het
met jongeren in coronatijd gaat’: jongerenwerk Travers Welzijn, Impacter, de Stadkamer, Hedon, BUZ, de
nachtburgemeester, Toegankelijk Zwolle, SOOZ, THINK op school, de Jongerenraad van Trias, RMC Leerplicht,
festival Woest, Zwolle Pride, de participatieraad, de jonge socialisten, Dance for Climate, Sportservice Zwolle,
Buro Ruis, SamenZwolle, , de GGD, Travers Welzijn, de Geluksacademie, het SWT, Windesheim, de Provincie
Overijssel, Club Bommel, het, het Deltion Jongeren Team, Talentstad en diverse Zwolse leerlingenraden. Onder
al deze organisaties bestaat de behoefte om jongeren beter te bereiken, hen meer invloed te geven en hierin met
andere organisaties samen te werken. Jongeren geven aan dat ze in het brede aanbod ‘door de bomen het bos
niet meer zien’. Ze weten niet waar ze moeten aankloppen of realiseren zich niet dat ze ergens kunnen
aankloppen. Op basis van deze inventarisatie heeft de JRZ een plan ontwikkeld voor een jongerenplatform. Dit
platform is door het college van B&W voorlopig afgewezen. De JRZ wil het platform in samenwerking met
SamenZwolle en bovengenoemde Zwolse organisatie alsnog gefaseerd tot stand brengen.

Het project BUZ dat door de Jongerenraad is opgericht is door het ontbreken van subsidie gestopt en in overleg
met de wethouder jeugd tijdelijk weer opgestart als platform voor jongerenactiviteiten in coronatijd.

3.06 Buurtsportcoach
Noord
De Buurtsportcoach werkt in Noord aan het besef dat overgewicht het gevolg is van een ongezonde leefstijl.
Binnen onze doelgroepen is dit nog geen vanzelfsprekend verband. Zij laat dit zien door voorbeelden maar ook
door (meestal) vrouwen (80%), te laten zien hoe het anders kan. Wat de positieve effecten zijn van bewegen en
‘gezond’ eten. Daarbij komt dat veel bewoners bewegen zien als iets voor jongeren. Sporten bij een club of naar
de sportschool is voor een aantal echt niet bespreekbaar. Overtuigen heeft geen meerwaarde, maar wel laten
ervaren wat bewegen - van wandelen tot fietsen of yoga of tai chi - intensief of heel rustig doet met je lijf en je
hoofd. Door dit laagdrempelig aan te bieden en bewoners mee te nemen in het anders denken en doen m.b.t.
bewegen, voeding en mentale fitheid ervaren ze verandering bij zichzelf.
De beweeg- en leefstijlcoach verzorgt workshops met smoothies, gezonde snacks, lunches maar ook ‘Hoe ga je
om met stress’. Daarnaast verzorgt zij fietslessen aan voornamelijk allochtone vrouwen en kinderen. Het vergroot
niet alleen hun mobiliteit, maar laat ze ook meer bewegen. Het gevoel van vrijheid dat fietsen aan deze vrouwen
geeft, geeft ook een positief effect. Corona zorgde ervoor dat groepsactiviteiten (fietsen, wandelen beweeglessen
yoga etc.) stopgezet werden. Wel is er zoveel mogelijk contact gehouden en ondersteuning gegeven op
individueel niveau met Teams, telefoon of gewoon d.m.v. een wandeling (op 1,5 meter). Vanuit de relatie die zij
met de doelgroep heeft en het vertrouwen dat er is, worden haar veel vragen gesteld over bijvoorbeeld financiën,
taal, onderwijs kinderen, huurachterstand, relatieproblemen (13 over de inzet van Kadera). Deze mensen
begeleidt ze naar de daarvoor bestemde organisaties als SWT, Kadera, corporaties, Op Orde etc. Ook in andere
stadsdelen o.a. West geeft zij gastlessen (80 bewoners) over beweeg- en leefstijl.

Bereik

Vrijwilligers 15
Volwassenen 250
Jongeren 40
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Oost
De buurtsportcoach in Oost richt zich voornamelijk op de jeugd, waar mogelijk worden de volwassenen ook
meegenomen.
Voetbal bij de Sutu (een voetbalcourt) in Diezerpoort.
Het afgelopen jaar was dit bekend terrein voor de buurtsportcoach. Er werd 1 tot 2 keer per week gevoetbald met
een groep kinderen en jongeren uit de wijk. Via een groepsapp benaderden wij de jeugd en zij kwamen trouw,
zelfs in de wintermaanden. De groep was een mooie mix van verschillende nationaliteiten en culturen. Er kwamen
veel Eritrese jongeren op af en dit ging steeds beter samen met de autochtone kinderen en jongeren. Stap voor
stap werd de organisatie meer gedraaid door de jeugd zelf en dat is een mooie ontwikkeling. Vanwege de
coronamaatregelen is er niet in de zaal gevoetbald, maar alleen buiten bij de Sutu. Er werd een groep van 40
kinderen bereikt.
Beweging, buiten spelen en gezonde voeding: onderdeel binnen alle activiteiten en clubs
Binnen alle georganiseerd clubs en activiteiten van het jeugdwerk staat beweging en in steeds meer mate
gezonde voeding centraal. Stil zitten hoort er niet bij en als het even kan worden de activiteiten buiten
georganiseerd. Een goed voorbeeld hiervan is Jeugdland Diezerpoort. Elke dag stonden er uitdagende
activiteiten op het programma, zoals laser gamen,
Expeditie Robinson, Jachtseizoen en verschillende sporten uit de bakfiets. Wat betreft de catering werd er water
met fruit geserveerd en konden kinderen hun eigen smoothie maken door hard te trappen op de smoothiefiets.
Met Jeugdland werden er 341 kinderen bereikt.
Doorontwikkeling buurtsport (i.s.m. SportService Zwolle)
De jeugd speelt steeds meer digitaal spelletjes waardoor ze minder buiten komen en weinig bewegen. Ook in de
sociale sfeer gaan ze vaardigheden missen hoe je met elkaar om gaat. Mede door de coronaperiode heeft dit nog
een extra vlucht genomen. Zo zijn kinderen en jongeren nog meer gaan gamen en zich gaan profileren en uiten
op sociale media. In samenwerking met Sportservice Zwolle is er in de laatste maanden van 2020 gewerkt aan
een plan om deze kinderen te stimuleren (weer) meer naar buiten te krijgen en in beweging te zetten. Er is een
onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van deze doelgroep en er is een aanbod ontwikkeld dat aansluit
bij de spellen die zij spelen op de spelcomputers. Het doel is om de kinderen te laten ervaren dat je deze spellen
ook buiten met anderen kunt spelen en dat dit veel positieve gevolgen heeft voor je gezondheid.
De sportarena en de bakfiets werden t/m oktober veelvuldig gebruikt, maar in de maanden november en
december iets minder vanwege de weersomstandigheden

Bereik

645 jeugd/jongeren
65 volwassenen

Extra middelen buurtsportcoach 2020


Stedelijk talentgerichte aanpak (weerbaarheid & zelfvertrouwen) voor jongeren

Extra inzet is gepleegd op outdoor, zelfverdediging/weerbaarheid, dans etc. Activiteiten hebben in aangepaste
vorm plaatsgevonden of zijn al gefactureerd en worden uitgevoerd in 2021 na versoepeling van de maatregelen.


Goede dagen & perspectief (collectieve basisvoorziening voor ouderen)

Met WijZ Welzijn/ZwolleDoet! hebben we meer structuur aangebracht in het bestaande aanbod van
SamenOuderen en hebben we gekeken op welke plekken behoefte is aan nieuwe activiteiten en deze vervolgens
ook geïnitieerd. Het platform SamenOuderen is in principe online, maar om de oudere doelgroep beter te
bereiken is er ook gekozen voor fysieke communicatiemiddelen. Deze worden samen met de partners gevuld en
verspreid op plekken waar veel ouderen komen. Ook bieden we de service van antwoordkaarten, telefonisch
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contact en advies op maat. Qua activiteiten zijn er buurtkamers en projecten opgestart als ‘koffieschenken’ (in
estafettevorm door met name jongeren) en het danslokaal (in samenwerking met Hedon).
Bewust wordt ingezet op vernieuwende activiteiten waarbij de organisator een meerwaarde heeft op het gebied
van marketing, culturele evenementen en crossovers met andere doelgroepen. De medewerker promoot het
programma breed in de stad, levert een bijdrage aan het programma en stemt af met andere initiatieven die het
totaal versterken. Onze aanpak sluit aan bij vragen die er in de stad zichtbaar worden.
Gedurende de coronaperiode zijn de activiteiten aangepast. Er is veel online contact geweest met ouderen, o.a.
middels de Kletslijn en middels het inzetten van SamenZwolle als ondersteunend platform.

3.07 Vrouwen coachen meiden
Prestaties
Travers Welzijn realiseert in 2020 15 nieuwe begeleidingstrajecten. Een traject wordt afgerond op het moment
dat de afgesproken doelen en resultaten zijn behaald. De duur van trajecten kan derhalve verschillen.
Travers Welzijn organiseert de ondersteuning, coaching en deskundigheidsbevordering van de vrijwillige
coaches die de begeleidingstrajecten uitvoeren.

In juli heeft Travers Welzijn het project Vrouwen coachen Meiden overgenomen van vrouwenplatform Carree. Na
een periode van overzicht verkrijgen in de lopende trajecten en inhoud van het programma hebben we in
september kennis gemaakt met een aantal coaches. Waardevol om te horen wat voor belangrijke taak de
coaches hebben voor de deelnemers. Enkele coaches hebben het contact ondanks corona goed weten te
houden. Vaak zijn de koppels gaan wandelen of hebben thuis afgesproken om samen te gaan koken of een
spelletje te spelen. Bij de andere trajecten is er sprake geweest van minder contact. Dit beperkte zich dan op
appen of bellen. Hierin gaf de coachee vaak aan bang te zijn om besmet te raken en niet af te willen spreken.
Veel meiden die coaching krijgen via VCM hebben hulpverlening. De coach fungeert hierin als luisterend oor en
zorgt voor afleiding. Daarnaast stimuleren veel coaches de meiden ook om juist wel richting hulpverlening te gaan
i.v.m. de heftige problematiek waarmee sommige meiden te maken hebben. Denk hierbij aan middelengebruik,
zelfverminking of onderzoek naar een diagnose. Het contact tussen de coördinatoren en coaches is hierin
belangrijk. De coaches vinden het fijn om hun verhaal te delen en advies in te winnen. Mede hierdoor is er
besloten om intervisie aan te bieden voor coaches die daar behoefte aan hebben. Dit zal in januari 2021 starten.

Trajecten 2019
Gestarte trajecten

17

Voortijdig afgesloten:

3 (reden: geen structureel contact kunnen krijgen met deelnemer, opname
Dimence, i.v.m. hulpverlening geen behoefte aan verder contact met coach)

Succesvol afgesloten

7

Trajecten 2020
Gestarte trajecten

13

Voortijdig afgesloten

2 (geen behoefte aan verdere coaching, grotere onderliggende problemen)

Succesvol afgesloten

1

Resultaten bij succesvol afgesloten trajecten:


overgegaan van Havo2 naar Havo3, kan beter plannen

54



zit beter in haar vel, vrolijker



doorverwezen naar hulpverlening



school gaat goed



meisje wil zich samen met coach inzetten als ervaringsdeskundige mantelzorger



weet de weg naar de hulpverlening



een vast persoon geeft structuur en een uitlaadklep



geleerd te plannen en te organiseren van werk, kind, huis, financiën enz.



adviezen en goede vragen stellen hebben inzicht opgeleverd, andere keuzes en meer zelfvertrouwen



gaat vrolijker en met meer zelfvertrouwen door het leven door contact met de coach die dezelfde interesses
heeft.



groter netwerk en hulp durven vragen aan anderen.

Aangeboden trainingen voor de coaches:


seksuele weerbaarheid onder jongeren



basistraining gericht communiceren.

4.01 A waarborg kwaliteit peuterspeelzalen
Vanwege COVID-19 zijn de deuren van de peuteropvang van Doomijn in het voorjaar een aantal weken voor alle
peuters gesloten geweest. Het totaal aantal peuters, inclusief peuters met een VVE-indicatie, liep hierdoor wat
terug. Er waren ouders die aangaven voorlopig niet terug te durven komen en de plek opzegden. Een aantal
plekken bij Doomijn werd door ouders opgezegd met als reden dat het kind vlak voor of in de zomervakantie 4
jaar werd. Ook werden er minder indicaties afgegeven in deze periode. Na de zomer zagen we de bezetting weer
toenemen op de locaties en was de bezetting in oktober weer vergelijkbaar met de bezetting van or de lockdown.
De middagdagdelen blijven wel minder goed bezet omdat ouders toch de voorkeur geven aan de ochtend
dagdelen.
In de tweede helft dat dit jaar heeft nog een tweede lockdown plaatsgehad, waarin alle peuters (uitgezonderd
kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben en i.o.m. het Sociaal Wijkteam peuters in een
‘kwetsbare gezinssituatie’) thuis zaten. Vanaf de vierde week van 2021 zijn peuters met een vve-indicatie ook
weer opgevangen. In onderstaande tabel is de bezetting weergegeven per 31-12 2020. Op de locaties Bachlaan
158, Bachlaan 20, Beukenstraat, Muurmeesterstraat, Vlasakkers en Wildwalstraat is het percentage peuters met
een VE-indicatie het hoogst. Dit ligt tussen de 55% en 85%.
Locatie

Bezet

Bachlaan 20

81,0%

Bachlaan 158

80,0%

Beukenstraat

94,3%

Beulakerwiede

72,9%

Geraniumstraat

82,7%

Gouwe

80,0%

Mussenhage

40,6%

Muurmeester

87,5%

Papaverweg

68,8%
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Rijnlaan

89,6%

Schellerpark

75,0%

Sportlaan

92,5%

Stokmeesterlaan

77,5%

Vlasakkers

91,4%

Wildwalstraat

87,5%

Campherbeeklaan

85,0%

Jacob Catsstraat

67,5%

Enkstraat

100,0%

Staatssecretarislaan

70,0%

Tichelmeesterlaan

87,5%

Bachlaan 8

72,0%

Saffier

87,5%

Terugbrengen aantal kindplaatsen van 16 naar 14
Omdat het percentage peuters met een VE-indicatie op de locaties Bachlaan 158, Bachlaan 20, Beukenstraat,
Muurmeesterstraat en Vlasakkers hoog is en dit veel vraagt van pedagogisch medewerkers, is de capaciteit van
deze locaties van 16 naar 14 kindplaatsen naar beneden bijgesteld. Hierdoor hebben pedagogisch medewerkers
van deze locaties meer mogelijkheden om de peuters die de peuterspeelzaal bezoeken te begeleiden. Deze
groep peuters vraagt veel van onze medewerkers en vaak is er sprake van multiproblematiek rondom deze
kinderen.

Inhoudelijke aansluiting en zorgvuldige overgang (IKC-vorming)
Doomijn kinderopvang heeft zich het afgelopen half jaar gefocust op haar identiteit. Samen met ouders,
samenwerkingspartners en alle medewerkers van Doomijn Kinderopvang hebben we in 2020 verkend wie
Doomijn precies is, wat we geloven en waar we voor staan. Ondanks de sluiting en het gedwongen thuiswerken
door Corona, zijn we erin geslaagd om vanuit de hernieuwde pedagogische visie de inzet van de methode
Piramide met bijbehorende ondersteunende formulieren middels een projectgroep passend te omschrijven. De
pedagogisch beleidsmedewerker heeft samen met pedagogisch medewerkers en ondersteund door de VVEspecialist van Travers Welzijn een handboek en nieuwe formulieren ontwikkeld.
Individuele handelingsplannen kunnen hiermee beter gevormd en ingezet worden, waardoor gelijke kansen
worden bevorderd en de start op de basisschool voor de peuter (inhoudelijk) geen grote overgang is.
Implementatie van dit handboek en de formulieren heeft plaatsgevonden in de laatste 2 kwartalen van 2020.
De pedagogisch medewerkers werken hiermee meer kindvolgend en ontwikkelingsgericht. Er is een extra
observatiemoment toegevoegd, om de 2-jarigen goed te monitoren bij hun start. De ervaring leert dat de focus op
het welbevinden dit eerste half jaar waardevol is voor de peuter om zich voor te bereiden, op deelname aan het
ve-programma vanaf 2,5 jaar. Hierop sluit in 2021 het programma van Travers Welzijn (Start Peuteropvang) aan.
De toetsen zijn komen te vervallen. Het observatie instrument van Cito is aangevuld met voorbereidend rekenen
en met punten op welbevinden, naast een brede kijk op speel-/ leergedrag.
De hernieuwde werkwijze draagt bij aan vroeger het pedagogisch handelen aanpassen en een handelingsplan
schrijven. We beogen hiermee in de vroegsignalering nog eerder te gaan samenwerken met
samenwerkingspartners. De uitwerking hiervan is op dit moment niet te geven. Vanwege de tweede lockdown en
Covid-maatregelen is fysiek samen optrekken nog lastig.

56

De samenwerking met het onderwijs, verbetering van inhoudelijke aansluiting en zorgvuldige overdracht – vanuit
onze eigen identiteit, wordt vormgegeven conform de subsidieverantwoording in het jaar 2021, genoemd onder:
zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen in samenwerking met onderwijs in doorgaande lijn.

Sociaal emotionele problematiek en dreigende (onderwijs)achterstand
Vanaf maart 2020 kwam er door de lockdown in verband met COVID-19 tijdelijk een eind aan de extra
ondersteuning voor peuters uit kwetsbare gezinnen. Binnen een week is met ondersteuning van de
activiteitenconsultenen een dagelijks aanbod met activiteiten, uitdagingen en tips op de site van Doomijn gezet.
De pedagogisch medewerkers van een ve-peuteropvanglocatie hebben in de eerste week telefonisch en daarna
persoonlijk contact gezocht met alle gezinnen. Via de ouderapp mijndoomijn werd persoonlijk contact
onderhouden en waar ouders niet bereikt werden, legden medewerkers een deurbezoek af. Daarbij werden
(thematische) ontwikkelingsstimuleringsideeën gedeeld. Pedagogisch medewerkers zijn ook bij gezinnen
langsgegaan met activiteitenmateriaal. Daarnaast is in samenwerking met de gemeente noodopvang geboden
aan peuters uit kwetsbare gezinnen. Een snelle en goede samenwerking met de Sociale Wijkteams leverde
structurele opvang en ondersteuning voor meer dan 40 doelgroeppeuters op.

Net als na de eerste lockdown, gaf het gros van de pedagogisch medewerkers aan dat de kinderen na de
zomervakantie niet méér dan anders nodig hadden om te wennen op de peuteropvang. Het enige opvallende
signaal dat daarnaast gegeven werd, is dat opviel dat een aantal kinderen lieten zien moeite te hebben het ritme
en de sociale omgangsregels op de peuteropvang weer op te pakken. Vooral op sociaal emotioneel vlak en in
omgangsvormen leek een terugval te zijn. Pedagogisch medewerkers gaven aan dat de meeste kinderen
veerkracht lieten zien en snel weer in het vertrouwde Piramideprogramma en – ritme te zitten. Het aantal
kinderen uit kwetsbare gezinnen blijft hoog. Op een aantal locaties is bovendien verhoudingsgewijs de bezetting
van kinderen die (net als hun ouders) de Nederlandse taal nog niet (genoeg) machtig zijn groot. De behoefte aan
ondersteuning op de groep om voor ieder kind de emotionele veiligheid en daarmee het welbevinden te borgen,
blijft hoog. De inzet van een extra pedagogisch medewerkers ter ondersteuning van locaties waar die zorgvraag
groot is, was na de zomervakantie niet altijd mogelijk. Door de corona maatregelen was er een te kort aan
personeel waardoor deze extra inzet niet geboden kon worden.

Zomerschool
De subsidie van het Rijk maakte het mogelijk om 3 weken, 3 dagen per week zomerschool te bieden voor
kinderen die door de coronatijd een mogelijke achterstand hadden opgelopen. Binnen no time waren de groepen
volgepland en heeft Doomijn nog een extra locatie geopend (5 in totaal), met plek voor 16 peuters per locatie. Zo
is Doomijn tegemoetgekomen aan het recht op voorschoolse opvang, die weggevallen was door het
noodgedwongen thuis zitten. Spelend leren en ontwikkelen met alle zintuigen stond centraal: Verwonderen is een
feestje. Middels muziekactiviteiten, verhalen met gebaren, ateliers en nog veel meer, werd het aanbod verrijkt.
Door mee te spelen werd het taalaanbod verrijkt en de sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Doomijn
heeft gekozen voor een aanbod inclusief maaltijd die de kinderen zelf mochten klaar maken. Kinderen hebben
nieuwe soorten fruit geproefd en leren eten, maar ook motoriek en sociale vaardigheden werden geoefend.
Pedagogisch medewerkers hebben kinderen gezien die op de zomerschool hun eerste woord gezegd hebben,
zinnelijk werden, spontaan andere kinderen gingen helpen of voor het eerst heel mooi samenspel lieten zien.

Investeren in de relatie tussen ouder en professional, opvoedondersteuning en vergroten ouderparticipatie
De COVID-maatregelen legden ons vaak plat om in samenwerking met Taal en Gezin, Kinderopvang Plus en de
vve-specialist (Travers Welzijn) activiteiten gezamenlijk uit te voeren (met als doel gezamenlijk de ouders
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ondersteunen). Op alle lagen in de organisatie is het contact echter stevig en verankerd. Doomijn Kinderopvang
heeft een verschuiving gemaakt door ervaringen tijdens de eerste lockdown; de digitale weg tot contact hebben
met de ouder en om opvoedondersteuning en ouder-kind-activiteiten bieden en te stimuleren is voortgezet.
Tijdens sluitingen is daarbij ook bewust ingezet op vergroten van ouderbetrokkenheid. Ouders zijn meer en meer
zelf ook actiever geworden in zorgen en ook leuke zaken over hun kind te delen met de pedagogisch
medewerkers. Het onderlinge contact werd duidelijk gemist. Pedagogisch medewerkers hebben de mooiste
filmpjes en berichten met ouders en kind gedeeld. Ook heeft er regelmatig ‘stoepcontact’ plaatsgevonden. Het
doel (nog) meer cultuursensitief te werken vanuit Doomijn en uitvoering geven aan gezamenlijke ouderactiviteiten
wordt voortgezet in 2021.

4.01 B Achterstandenbeleid
Prestaties


Coaching, advisering en deskundigheidsbevordering van beroepskrachten op de VVE locaties en IKC’s.



Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen en
sociaal- emotionele ontwikkeling, zowel op de locaties als in de vrije tijd van kinderen.



I.s.m. pedagogisch medewerkers en leerkrachten volgen van de individuele en groepsgerichte
ontwikkeling van VVE kinderen (2-12 jaar) en het VVE aanbod hierop aan laten sluiten.



Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen.



Het in kaart brengen van de behoeftes van ouders op het gebied van educatie & participatie en hen
ondersteunen bij het nemen van de juiste stappen.



Organisatie van een vrijwilligerspool ter versterking van het aanbod in het voorliggend veld.



Een Integrale aanpak in laagtaalvaardige gezinnen door samenwerkende organisaties (o.a. Stadkamer,
Taalpunt, Sociaal Wijkteam, Travers Welzijn).



Verbinden van de ROC’s en de hbo-opleidingen Pedagogiek en PABO aan het VVE aanbod.

VVE Platform
In oktober 2019 hebben we een succesvolle start gemaakt met het VVE Platform. In totaal zijn er in het afgelopen
jaar 220 matches gemaakt tussen vrijwilliger/student en kinderen. Al deze kinderen kregen wekelijks persoonlijke
begeleiding van een student, voor de lockdown middels een huisbezoek, tijdens de lockdown via videobellen.
Voor de zomervakantie zijn alle bovenstaande hulpvragen afgerond of overgedragen aan een nieuwe student.

Reguliere hulpvragen:
In de periode januari tot december zijn er 145 hulpvragen bij het VVE Platform binnengekomen.
Het betreft de volgende hulpvragen:


23 hulpvragen van een kinderopvang en peuterspeelzaallocaties hulp ingezet. De meeste hulp wordt
geboden op VVE locaties van Doomijn en Prokino. Studenten ondersteunen 1-1 peuters die extra aandacht
nodig hebben in hun (taal)ontwikkeling.



7 hulpvragen van basisscholen in Zwolle. De hulp varieert van ondersteuning bij een huiswerkklas tot 1-1
begeleiding aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.



115 hulpvragen voor basisschoolleerlingen wekelijks extra ondersteuning in de ontwikkeling van taal of op
sociaal emotioneel gebied. In de maanden september en oktober werd deze hulp in de thuissituatie geboden.
Vanaf november is de begeleiding omgezet naar online hulp of hulp op één van de wijklocaties van Travers.
De groep leerlingen die hulp krijgt, zijn overwegend NT2 leerlingen.
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Lockdown maart 2020: Afstandsleren
Met de eerste berichten over de maatregelen van het RIVM m.b.t. corona is gekeken welke kinderen online
geholpen konden worden. Op deze manier werden de wekelijkse bezoeken omgezet naar online
contactmomenten. Daarnaast kwamen er na de lockdown al snel berichten dat veel leerlingen (en ouders) moeite
hadden met het thuisonderwijs. In overleg met de gemeente is het VVE Platform een nieuw project gestart:
Afstandsleren[1].
In totaal zijn, naast de reguliere hulpvragen, 75 leerlingen van 23 verschillende basisscholen (Vivente, OOZ,
Catent en Al Amana) voor het project Afstandsleren aangemeld. Zowel studenten van de Zwolse pabo’s
(Windesheim, KPZ en VIAA) als studenten Social Work (Windesheim en VIAA) hebben zich voor het project
Afstandsleren ingezet. Voor veel studenten kon hun reguliere stage vanwege corona niet doorgaan. Door een
oproep op Samen Zwolle en de contacten die al voor corona met de opleiders waren gelegd, konden 37
studenten alsnog hun stage op deze alternatieve manier afronden. Ook 15 pedagogisch medewerkers van
Doomijn die vanwege corona niet konden werken op de peuterspeelzaal, hebben zich voor het project
Afstandsleren ingezet. Door de coronaperiode zijn er veel kinderen die een voor een periode van 3 maanden
weinig tot geen Nederlands gesproken hebben omdat zij thuis een andere moedertaal voeren. De effecten
hiervan zullen het komend schooljaar duidelijk worden. Vanuit het VVE Platform/SamenKids hopen wij een
bijdrage leveren om deze kinderen extra taalstimulans te geven door Taalcoaching in de thuissituatie of de inzet
van een vrijwilliger/student op locatie.

Verwijzers
Het VVE Platform krijgt hulpvragen binnen van meerdere verwijzers. Het grootste gedeelte van de verwijzingen
komt van collega’s van Taal en Gezin. Daarnaast zijn leerkrachten van scholen een bron van aanmeldingen. In
de eerste lockdown kwamen alle extra aanmelding voor hulp bij afstandsonderwijs van leerkrachten van
basisscholen. Deze korte lijnen hebben ervoor gezorgd dat scholen ook na de lockdown sneller de hulp van het
VVE Platform weten te vinden en inzetten. Andere verwijzers zijn VVE locaties, collega jeugdwerkers, het sociaal
wijkteam en Trias. Voorheen konden ook ouders via de website van het VVE platform hun kind aanmelden voor
hulp. De praktijk leerde dat deze aanmeldingen niet altijd gegrond waren. Daarom is besloten dat vanaf heden
alleen een intermediair een kind kan aanmelden. Uiteraard in overleg met ouder(s).
Als de aanmelding voor een nieuwe hulpvraag niet vanuit de school/leerkracht van een kind komt, wordt er altijd
contact gezocht met de leerkracht. Op deze wijze maken we de verbinding met school-thuis-student. Op die
manier hopen we hulp aan de leerling zo goed mogelijk in te zetten én de student de juiste instructies mee te
geven.

Studenten en vrijwilligers
In 2020 hebben in totaal 40 studenten stagegelopen bij het VVE Platform. De meeste van deze studenten
studeren Social Work aan Hogeschool Windesheim of Viaa. Twee studenten volgen een mbo-opleiding.
Daarnaast zijn er twee vrijwilligers actief bij het VVE Platform.
De coördinator van het VVE Platform is (stage)begeleider voor deze studenten en vrijwilligers.
Studenten ervaren een stage bij het VVE Platform als leerzaam en betekenisvol.
Vanuit hogescholen is er waardering voor het stage-aanbod van het VVE Platform, naast dat het inhoudelijk goed
aansluit bij competenties vanuit de opleiding, konden studenten ook tijdens de lockdowns stage blijven lopen.

Workshops & intervisie

[1]

https://traverswelzijn.nl/cases/afstandsleren/
59

Maandelijks is er voor de studenten een intervisiemoment. Tijdens deze (online) bijeenkomst wordt casuïstiek
besproken en ideeën voor de begeleiding gedeeld. Vanuit het VVE Platform worden er tweewekelijks Webinars
geboden aan studenten en vrijwilligers. Sinds oktober wordt hierin samengewerkt met Zwolle Doet. Studenten
van het VVE Platform kunnen ook deelnemen aan de workshops van Zwolle Doet en vice versa. Workshops die
de afgelopen periode vanuit het VVE Platform op het programma stonden: Hoe werkt het kinderbrein (VVE
Specialist), Kinderopvang Plus, Leesbevordering (Stadkamer).

Samenwerkingspartners
Er wordt veel samengewerkt met collega’s van Taal en Gezin en de VVE Specialist. Team Taal en Gezin heeft
een belangrijk aandeel in de doorverwijzing naar het VVE Platform. Mede dankzij het samenwerken met
samenwerkingspartners wordt het netwerk waarmee samengewerkt wordt steeds groter. Er zijn steeds meer
korte lijntjes met leerkrachten en IB’ers. Daarnaast wordt er meer samengewerkt in het project School’s Cool en
met de jeugdwerkers. Er zijn nieuwe contacten aangeboord om workshops te organiseren, o.a. met landelijke
organisaties Lowan en ITTA. Het VVE Platform maakt sinds november ook deel uit van het Maatjesplatform.
Er is een intensieve samenwerking met de Stadkamer, de Voorlees Express en het Taalpunt.
De Stadkamer heeft een Webinar aan de studenten geboden over leesbevordering bij kinderen, de Voorlees
Express heeft het Boekenweekgeschenk gedoneerd aan alle kinderen die taalcoaching krijgen en het Taalpunt
organiseert binnenkort een Webinar over het herkennen van laaggeletterdheid.
Er zijn afspraken met de Stadkamer gemaakt om meer te gaan samenwerken o.a. door het doorverwijzen van
kinderen die het traject van de Voorlees Express hebben afgerond en baat hebben bij een vervolgtraject zoals
taalcoaching.

VVE-specialist
Inzet 2020
Onderzoek VVE-

16 VVE-peuterspeelzalen van Doomijn en 5 VVE-peuterspeelzalen van Prokino

peuterspeelzalen

Uitgebreide rapportage hierover is in maart 2020 opgestuurd naar de betrokken
accounthouders van de gemeente Zwolle.

Doorontwikkeling

Bij Doomijn is er tijdens de coronaperiode met een projectgroep, bestaande uit

handboek

pedagogisch medewerkers, beleidsmedewerker en de vve specialist gewerkt aan het
verbeteren van het methodisch werken. Het methodiek handboek is aangepast.

Doorontwikkeling

De vve specialist heeft samen met de beleidsmedewerker van Doomijn en een vve

zorgstructuur

coach zorg besteed aan het verbeteren van de zorgstructuur. Er is een nieuw
werkdocument gemaakt waarin door middel van een werktekening een handleiding is
gemaakt welke route ‘bewandeld’ kan worden voor kinderen met een hulpvraag.

Doorontwikkeling

Er is een nieuw handelingsplan gemaakt. Hierin staan duidelijke stappen en

handelingsplan

afspraken zodat er snel zicht is op - een mogelijk verstoorde - ontwikkeling.

Workshops Prokino

Voor Prokino zijn workshops georganiseerd over druk gedrag/groepsdynamica en 2jarige kinderen op de peuteropvang. In het najaar wordt deze live aangeboden.
Daarnaast is er afgestemd dat wanneer de groepen groter worden en er vragen
komen er contact opgenomen kan worden.
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Webinar

Op 2 juli heeft de vve specialist een Webinar gegeven over opvallend gedrag. Van 3
verschillende organisaties waren er 18 medewerkers ‘aanwezig’. Kinderopvang
Breed, Doomijn, Prokino.
Reacties hierop waren positief, de medewerkers hebben het ervaren als een
interessante Webinar met informatie die ze kunnen gebruiken op de werkvloer.

VVE Platform

De vve specialist is in de coronatijd actief betrokken geweest bij het VVE Platform/
Afstandsleren.

Ondersteuning

Op verscheidene peuteropvang is er ondersteuning geweest rondom de

groepsdynamica

groepsdynamiek. Samen met de medewerkers en pedagogisch coach is er gekeken
wat gaat goed, waar willen we naar toe. D.m.v. het op de groep aanwezig zijn lukt
het om vanuit betrokkenheid handvatten te geven voor verandering. Tijdens de
lockdown is er online contact gebleven.

Ontwikkelen

Aansluitend bij de vraag, rondom de soms moeizame start van de jonge peuter op de

programma start

opvang, heeft de vve specialist een programma ontwikkeld die deze start makkelijker

peuteropvang 2-

kan laten verlopen.

jarige peuter
Monitoring team taal

Samen met de medewerkers van team taal & gezin zijn we een nieuwe intake fase

& gezin

aan het ontwikkelen. Bij deze nieuwe werkwijze hoort een tussen en eindgesprek.
Waarbij duidelijk inzichtelijk wordt gemaakt hoe de inzet die zij bieden, bijdraagt aan
de ontwikkeling rondom het kind/gezin. Hier wordt een jaaroverzicht aan gekoppeld.

VVE ouder

Voorbereiding voor de interviews rondom de vve ouder om de ontwikkelbehoefte van
hen in kaart te brengen. Hierbij is een nauwe samenwerking met het lectoraat van
Windesheim.

Subsidieaanvraag

Betrokken bij aanvraag Tel mee met taal. Samenwerking Travers Welzijn,

TMMT Springplank

Stadkamer, Windesheim en OBS de Springplank.

Doorontwikkeling

In samenwerking met beleid en een projectgroep van Doomijn, is er doorgewerkt aan

Piramide

de methodiek verbetering. Dit is aangeboden tijdens implementatie avonden. Het
kindvolgsysteem en het handelingsplan waren hierbij belangrijke aandachtspunten.
We willen de werkdruk verlagen en tegelijkertijd de aandachtskinderen goed in beeld
brengen.

Workshops/Webinars

Studenten: Kijkje in het kinderbrein (hoe lukt het om tot leren te komen)
Prokino: Het jonge kind en (opvallend) gedrag

Kinderopvang plus

Betrokken bij 2 gezinnen om ondersteuning te geven bij de thuissituatie en op de
opvang. Deze gezinnen zijn nu afgesloten.

Tijdens deze werkzaamheden heeft de vve specialist nauw contact met collega’s van team taal & gezin,
kinderopvang plus en coördinator vve platform. Daarnaast is er intensief contact met medewerkers stadkamer,
beleidsmedewerkers Doomijn, medewerkers Prokino, lectoraat Windesheim.
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