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Inleiding 
 

Hierbij ontvangt u de rapportage van het jaar 2019. 

We kijken terug op een goed jaar waarin we de inzet van vrijwilligers hebben zien toenemen, de activiteiten 

hebben zien uitbreiden en er nieuwe collega’s zijn aangenomen. Een aantal projecten sprongen eruit. Zo is 

de nieuwe vacaturebank, van het steunpunt vrijwillige inzet, online. Een frisse, overzichtelijke omgeving waar 

organisaties en vrijwilligers elkaar kunnen vinden.  

Daarnaast hebben ingezet op meer bekendheid in de kernen. Dit werpt zijn vruchten af en we zien dit terug 

bij Welzijn Kootwijkerbroek en Welzijn Garderen waar het aantal deelnemers bij de activiteiten, stijgt. 

Het steunpunt Mantelzorg stond het afgelopen jaar in het teken van continuïteit. Ondersteuning waarborgen 

en elkaar ontmoeten. Ook is er verdieping gezocht in de Jonge Mantelzorg. Dit heeft geresulteerd in 

activiteiten speciaal voor deze doelgroep die goed zijn bezocht en vriendschappen die ontstaan tussen de 

jonge mantelzorgers 

Wat ook opvalt is het aantal keer dat Buurtbemiddeling is ingezet. Met een stijging van ruim 36% heeft dit 

ook consequenties voor de acht vrijwilligers die actief zijn binnen dit project, in 2020 gaan we starten met 

het werven van nieuwe vrijwilligers, bemiddelaars. Gelukkig zien we dat de vele casussen geen invloed 

hebben op het slagen.  

 
Ellen Alders 
Bestuurder 
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Algemene cijfers Welzijn Barneveld 

Aantal beroepskrachten 35 

Aantal fulltimers 3 

Aantal parttimers 32 

Aantal invallers op nul uren 2 

Aantal FTE ingezet 18,2 

Totaal aantal actieve vrijwilligers binnen Welzijn Barneveld 578 

Vrijwilligers 

Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Voortgang 

Het totaalaantal bemiddelingen is ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar. Toch zijn er meer vrijwilligers 
aangemeld bij de verschillende organisaties. Dit komt door de nieuwe vacaturebank waar organisaties en 
vrijwilligers elkaar makkelijk weten te vinden. Nieuwe vrijwilligers zijn van groot belang. Gelukkig zijn er ook 
in het afgelopen jaar weer nieuwe vrijwilligers binnengekomen. Mensen die zich willen inzetten voor een 
ander. We hebben door middel van de nieuwe vacaturebank weer nieuwe mensen bereikt en hen 
gemotiveerd om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit blijven we ook doen in het nieuwe jaar.  
 
Werkatelier  
Dit jaar hebben we een mooi werkatelier georganiseerd samen met het project ‘In de Buurt’. Hier kwamen 
verschillende organisaties en initiatieven bij elkaar om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Tijdens 
deze avonden ontstaan er mooie gesprekken en nieuwe contacten.  
 
Scholingsavond  
In het najaar van 2019 hebben we een prachtige scholingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond was er 
een gevarieerd workshop aanbod. Alle deelnemers die zich hadden opgegeven kwamen, zijn ook 
daadwerkelijk gekomen. Dit was uniek en zorgde ervoor dat de lokalen overvol zaten. Tegelijk was het een 
flinke opsteker. Hoe mooi is het, dat er zoveel geïnteresseerde en betrokken vrijwilligers zijn in Barneveld.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er zijn meer contacten met maatschappelijke organisaties die vrijwilligersvacatures aanbieden.  
Er is een ruim scholingsaanbod voor vrijwilligers om hen te ondersteunen in de werkzaamheden.  
Er zijn meer persoonlijke bemiddelingen geweest.  

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal bemiddelingen  170 163 

 Digitale bemiddeling 56 52 

 Persoonlijke bemiddeling 114 111 

Totaal aantal trajecten Intensieve bemiddeling / Sociale activering (Wegwijs)  15 12 

Inzet defensie n.v.t. n.v.t. 

 Aantal uitgevoerde klussen in de Gemeente Barneveld 6 14 

Vrijwilliger en participatie 

Voortgang 

In het jaar 2019 zijn er weer een aantal vrijwilligers van start gegaan bij wie er meer en intensieve begeleiding 
nodig is. De meeste van hen hebben een goede, geschikte plek gevonden. Zij doen vrijwilligerswerk waar ze 
energie van krijgen, waar ze de taal mee oefenen en waar ze nieuwe contacten opdoen.  
De contacten tussen de gemeenten en de medewerker van het steunpunt vrijwilliger inzet zijn in het 
afgelopen jaar anders vormgegeven. Eerst had de medewerker steunpunt vrijwillige inzet contact met één 
contactpersoon binnen de gemeente. Nu hebben de gespreksvoerders en de medewerker van het 
Steunpunt direct contact. Dit is tot op heden naar ieders tevredenheid. Zo blijven we het in het nieuwe jaar 
ook vormgeven.  
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Opbrengst 2019  

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is voldoende vrijwilligerswerk voor deze doelgroep.  
Er is goed contact tussen de gemeente en de medewerkers van het steunpunt vrijwillige inzet.  
Het steunpunt zorgt zo nodig voor intensieve begeleiding.  
Het steunpunt heeft goed contact met andere maatschappelijke organisaties. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal trajecten afgerond  6 6 

Totaal actieve trajecten 9 6 

Totaal aantal bemiddelingstrajecten 15 12 

Meldpunt informele hulp 

Voortgang 

Algemeen 
We merken dat inwoners ons beter weten te vinden. Dit zorgt voor meer vragen. Bij de aanvraag wordt 
gelijk al gekeken naar het netwerk en de al geboden hulp. Vaak vinden de aanvragers het hulp vragen aan 
het netwerk lastig, hier wordt dan hulp bij geboden. 
Wanneer er geen/weinig of overbelast netwerk is, wordt gekeken hoe de hulp van een vrijwilliger ingezet 
kan worden.  
 
Klusserij 
Nog steeds wordt er regelmatig een beroep gedaan op de Klusserij. Vooral voor kleine klussen zoals een 
kleine reparatie of iets ophangen. Regelmatig komen de vrijwilligers met dankbare reacties terug.  
 
Tuinvragen 
Er zijn nog 2 aanvragen gerapporteerd. Eén van deze vragen is uitgezet binnen het eigen netwerk. De andere 
is een vraag naar sociaal contact in combinatie met samen in de tuin werken. Een eerder maatjescontact op 
deze manier verliep heel positief en had meerwaarde. Daarom is gekozen om een vrijwilliger in te zetten. 
 
Cijfers 
Wanneer u naar de onderstaande cijfers kijkt ziet u een vermindering in de prestaties. We hebben dit jaar 
meer ingezet op ondersteuning vanuit de hulpvrager en zijn of haar achtergrond. Is het een hulpvraag van 
een Mantelzorger, dan past deze vraag beter bij het steunpunt Mantelzorg. We zien dat er vaak een hulp 
vraag voortkomt uit een situatie waarin de hulpvrager verkeert. We proberen nu om de vrager te bedienen 
in hulp maar ook in het werken aan ondersteuning vanuit verschillende eigen en geboden netwerken. 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er zijn meer actieve vrijwilligers voor informele hulp.  
Er zijn blijvende contacten met vrijwilligers zoekenden (zowel organisaties als hulpvragers) betreffende 
informele hulp. 
Er is regelmatig contact met de vrijwilligers en hulpvragers zodat er een constante ontwikkeling is binnen 
het werkveld.  
Vrijwilligers hebben scholing op verzoek of in aanbod gekregen. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal hulpvragen Meldpunt informele hulp  122 47 

 Boodschappen doen  8 5 

 Lichte huishoudelijke ondersteuning (geen huishoudelijke hulp) 10 3 

 Bezoek 12 2 

 Klussendienst 44 16 

 Tuinwerkzaamheden  19 2* 

 Wandelen/rolstoel rijden 6 3 
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 Algemeen 7 2 

 Vervoer + Begeleiding naar afspraken, (bv. Begeleiding in Valleihopper) 13 8 

 Oppas 4 4 

Totaal aantal vrijwilligers 105 112 

Totaal aantal hulpvragen gekoppeld aan een vrijwilliger 68 38 

Maatjes 

Voortgang 

In het afgelopen jaar zijn er veel deelnemers gekoppeld aan een maatje. In een paar weken tijd meldden 
zich veel nieuwe vrijwilligers. Dat was prachtig! Zo konden er veel nieuwe matches gemaakt worden. De 
intakes, bemiddelingen en tussentijdse contacten zijn het voornaamste werk binnen het maatjesproject, 
hier wordt dan ook het meeste tijd aan besteed.  
Verder is er kritisch gekeken naar deelnemers die al lang wachten op een vrijwilliger. Was de vraag nog 
actueel en paste de vraag wel binnen het Maatjesproject en bij een vrijwilliger? Bij een aantal mensen is er, 
in overleg met de deelnemer, besloten om het traject af te sluiten en eventueel door te verwijzen naar 
professionele hulpverlening. Bij anderen is de vraag verder verhelderd waardoor het hopelijk eenvoudiger 
wordt om een passend maatje te vinden. 
Tot slot is er per oktober een nieuwe coördinator gestart op het Maatjesproject. Met een nieuwe, frisse kijk 
op het project gaan er hopelijk nog meer mensen het juiste maatje vinden. Uit het grote aantal vragen en 
bemiddeling blijkt dat het Maatjesproject voorziet in een behoefte, het is mooi om daar invulling aan te 
kunnen geven! 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

De nieuwe maatjescontacten tussen deelnemers en vrijwilligers zijn succesvol. 
Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden die met enthousiasme maatje worden. 
Er wordt goed afgestemd met andere projecten binnen Welzijn Barneveld waardoor de deelnemer de beste 
hulp krijgt.  

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal deelnemers Maatjesproject 145 138 

 Instroom in het kalenderjaar  34 31 

 Uitstroom in het kalenderjaar 38 43 

 Nieuwe hulpvragen maatje (van nieuwe én reeds bekende deelnemers) 39 32 

Totaal aantal vrijwilligers Maatjesproject 103 114 

 Instroom in het kalenderjaar 24 47 

 Uitstroom in het kalenderjaar 23 18 

Bemiddelingen Maatjesproject 18 42 

Taalmaatjes 

Voortgang 

Ontwikkelingen  
In 2019 heeft het project Taalmaatje meer vorm gekregen. Het project blijft zich ontwikkelen. Dit komt door 
de wisselende stroom van vrijwilligers en deelnemers. Het ene moment is er een wachtlijst van deelnemers 
en een week later is de wachtlijst verdwenen. Dit is eigenlijk het hele jaar door te zien. Op momenten dat 
er geen wachtlijst is, is er ruimte voor ontwikkeling van het project. Zo hebben we geïnvesteerd in 
uitwisselingsbijeenkomsten, flyers, brochure en evaluaties. Ook is er een campagne opgezet om meer 
vrijwilligers te werven voor de projecten met inburgeraars.  
 
Het begint met taal 
In november 2019 zijn we aangesloten bij ‘Het begint met taal’. Een organisatie die coördinatoren hulp biedt 
in materiaal en/of bijeenkomsten, maar die vooral ook de vrijwilligers online ondersteunen. Zij bieden 
verschillende werkbladen en taaloefeningen aan die vrijwilligers kunnen gebruiken in hun traject. Vanuit 
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verschillende vrijwilligers zijn hier al positieve reacties op gegeven. In het nieuwe jaar zullen we hier tijdens 
de uitwisselingsbijeenkomsten dan ook meer aandacht aan geven.  
 
Tigrinya 
Het afgelopen jaar zijn er ook meerdere Eritrese deelnemers binnen gekomen bij Welzijn Barneveld. Dit is 
leuk en het is fijn dat ook zij ons gaan vinden. Wel vraagt het een andere aanpak. De taal Tigrinya en de 
cultuur van veel Eritreeërs staat ver weg van de Nederlandse maatschappij. Om elkaar te begrijpen is er vaak 
hulp nodig van kinderen (die al iets beter Nederlands kunnen). In 2020 willen we hier graag meer in 
investeren met behulp van brugbouwers/sleutelpersonen. Mensen die zelf uit Eritrea komen, maar al het 
B1 niveau hebben behaald. Samen met hen willen we Eritreeërs beter leren kennen. Op deze manier hopen 
we de juiste aanpak te kunnen ontwikkelen.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

De nieuwe maatjescontacten tussen deelnemers en vrijwilligers zijn succesvol. 
Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden die met enthousiasme maatje worden. 
Er wordt goed afgestemd met andere projecten binnen Welzijn Barneveld waardoor de deelnemer de beste 
hulp krijgt. 
Door de maatjescontacten zijn de deelnemers vaardiger in de Nederlandse taal.  
Door de Maatjescontacten kunnen de deelnemers actief meedoen in de samenleving.  

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal deelnemers Taalmaatjes 59 65 

 Instroom in het kalenderjaar  32 29 

 Uitstroom in het kalenderjaar 20 32 

 Nieuwe hulpvragen maatje (van nieuwe én reeds bekende deelnemers) 32 36 

 Wachtlijst deelnemers -  0 

Totaal aantal vrijwilligers Taalmaatjes 41 57 

 Instroom in het kalenderjaar  26 29 

 Uitstroom in het kalenderjaar 7 15 

Bemiddelingen Taalmaatjes 31 32 

Duoproject 

Voortgang 

Ontwikkelingen 
Het is fijn om te zien wat een mooie band er kan ontstaan tussen de nieuwe Barnevelders en hun maatje. 
Door een zo goed mogelijke match te maken hopen we dat er een goede klik is tussen de vrijwilliger en de 
inburgeraar. Door samen activiteiten te ondernemen en bij elkaar over de vloer te komen, wordt de 
inburgeraar gestimuleerd om het Nederlands in de praktijk te brengen, door te durven praten met zijn of 
haar maatje waarmee een vertrouwensband is opgebouwd. We hebben gezien dat dat het afgelopen jaar 
weer goed is gelukt. Bij het gezamenlijke afscheid van diverse Duo-koppels die hun projectjaar af sloten in 
de raadzaal, in het bijzijn van wethouder van Daalen, werd duidelijk dat deze maatjes elkaar zullen blijven 
ontmoeten, ook na dit projectjaar. Veel van deze vrijwilligers helpen hun inburgeraars ook bij het zoeken 
naar werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Zonder maatje zouden deze inburgeraars vaak niet de juiste 
contacten of kennis hebben om hierin verder te komen. Ook zien we dat niet alleen hulp wordt geboden 
aan de inburgeraar zelf, maar ook vaak aan andere leden van het gezin. Onze vrijwilligers komen immers bij 
deze gezinnen over de vloer en leren daarmee ook de partners en kinderen kennen. Een mooi voorbeeld is 
dat van één van de koppels; hierbij heeft de vrijwilliger enorm geholpen om de echtgenoot van haar maatje 
aan een leerwerk traject te helpen. In januari gaat hij beginnen als leerling schilder! 
 
Er is een goede samenwerking tussen het Duoproject en het Taalmaatjes project. Soms worden nieuwe 
aanmeldingen voor het Duoproject door het Taalmaatjes project overgenomen of andersom. De reden 
daarvoor is dat blijkt dat sommige aanmelders voor het Duoproject soms toch meer een specifieke taalvraag 
blijken te hebben of dat inburgeraars die om een taalmaatje komen vragen bij navraag meer blijken te 
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hebben aan een Duomaatje omdat ze graag meer sociale contacten willen hebben en meer willen leren over 
de Nederlandse cultuur en gewoontes. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de vrijwilligers. Na een uitgebreide 
intake wordt in overleg met de vrijwilliger bepaald of ze het best Taalmaatje kunnen worden of Duomaatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een impressie van de Duomaatjes 
Het Taalcafé 
Het Taalcafé is inmiddels een begrip voor zowel inburgeraars als autochtone Nederlanders. Inburgeraars 
horen over het Taalcafé via de gespreksvoerders van de gemeente, het Taalhuis, Vluchtelingenwerk of via 
andere inburgeraars. Voor de autochtone Barnevelders, die ook regelmatig aanschuiven voor een praatje, 
is dit vaak een mooie opstap om kennis te maken met andere culturen en dikwijls een begin van een eigen 
carrière als taalvrijwilliger. We zien namelijk veel van deze Barnevelders na een aantal keer het Taalcafé te 
hebben bezocht zich aanmelden bij Welzijn Barneveld als Taalmaatje of Duomaatje! 
 
Het team van vrijwilligers begeleidt met veel enthousiasme deze anderstaligen en Barnevelders. De 
vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen een gesprekspartner heeft, dat er voldoende aanbod is van thema’s, 
onderwerpen en ook spelmateriaal. Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers is het elke 
dinsdagavond gezellig en leerzaam.  
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Een impressie van het Taalcafé 

Kwalitatieve opbrengsten 

De nieuwe Duo-maatjescontacten tussen deelnemers en vrijwilligers zijn succesvol. 
Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden die met enthousiasme maatje worden. 
Er wordt goed afgestemd met andere projecten binnen Welzijn Barneveld waardoor de deelnemer de beste 
hulp krijgt. 
Door de Duo-maatjescontacten zijn de deelnemers vaardiger in de Nederlandse taal.  
Door de Duo-maatjescontacten kunnen de deelnemers actief meedoen in de samenleving.  
De inburgeraars in de gemeente Barneveld zijn beter geïntegreerd in de samenleving.  
De inburgeraars ontmoeten elkaar. 
De deelnemers zijn zelfredzaam in de Nederlandse cultuur en samenleving. 
In de gemeente Barneveld is meer begrip voor en acceptatie van inburgeraars/nieuwe burgers in de lokale 
gemeenschap. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018  
Prestatie 

2019 

Totaal aantal deelnemers 37 31 

 Instroom in het kalenderjaar  17 12 

 Uitstroom in het kalenderjaar 26 16 

Totaal aantal vrijwilligers 48 44 

 Instroom in het kalenderjaar  26 20 

 Uitstroom in het kalenderjaar 20 16 

Bemiddelingen 17 15 
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Automaatje 

Voortgang 

AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. 
Elke rit betekent nieuwe sociale contacten voor de deelnemer. De chauffeurs gebruiken voor het vervoer 
van AutoMaatje de eigen auto en ontvangen van de deelnemer een onkostenvergoeding.  
Sinds 2019 is de werkplek van de coördinator van AutoMaatje in de Veluwehal. Daar komen dagelijks veel 
senioren voor activiteiten, ontmoetingen en bewegen en kan de verbinding worden gelegd met AutoMaatje, 
hetzij als vrijwilliger, hetzij als deelnemer. Inmiddels blijkt dat zowel chauffeurs als deelnemers de 
coördinator hier goed weten te vinden met vragen, maar ook voor een praatje  
AutoMaatje groeit enorm. Uit de reacties van zowel deelnemers als de verhalen van de chauffeurs blijkt dat 
de service die AutoMaatje biedt zeer wordt gewaardeerd. Mensen zijn oprecht dankbaar dat door het 
gebruik maken van de vervoersservice van AutoMaatje zij hun sociale leven op orde kunnen houden, beter 
zelfredzaam zijn en hun zelfstandig kunnen. Chauffeurs vertellen enthousiast over de leuke contacten die 
ze met deelnemers hebben. Daarnaast wordt er vaak ook praktische hulp geboden door bijvoorbeeld mee 
te lopen naar een arts of een boodschap te doen. 
Sinds half 2019 worden de nieuw ingeschreven deelnemers bezocht, wanneer zij niet of nauwelijks bekend 
zijn bij Welzijn Barneveld. In het eerste half jaar zijn 46 deelnemers thuis bezocht. Bij een aantal van deze 
gebruikers is een verwijzing naar een andere instantie gedaan. 
AutoMaatje zoekt de verbinding met andere diensten van Welzijn Barneveld. Zo hebben nieuwe gebruikers 
afgelopen jaar een voucher ontvangen met daarin een ticket voor een gratis rit naar de Inloop bij Welzijn 
Barneveld.  

De nieuwe balie van AutoMaatje in de Veluwehal                     Coördinatoren-dag AutoMaatje in Den Haag 
 
AutoMaatje zoekt ook verbinding met andere AutoMaatje-locaties. We worden regelmatig gebeld voor 
overleg of vragen. Ook bezochten we de Coördinatoren-dag van de ANWB in Den Haag.  
In 2019 zijn er drie chauffeurs die maar liefst ruim 1000 ritten gereden hebben voor AutoMaatje. Hier willen 
we uiteraard aandacht aan besteden. Op 8 januari 2020 zijn deze chauffeurs met hun echtgenotes 
uitgenodigd bij de burgemeester en wethouder en werden zij in het zonnetje gezet. 
AutoMaatje heeft een stijging van 20% van het aantal bemiddelde ritten per week ten opzichte van vorig 
jaar. Ook de vraag in de kernen stijgt. De verwachting is dat deze stijging ook in het komende jaar door zal 
zetten.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 
Er is een vervoerservice waarbij vrijwilligers rijden met hun eigen auto. De vervoerservice wordt 
gecoördineerd vanuit Welzijn Barneveld. 
Ouderen en andere personen met een vervoersvraag kunnen ‘ergens naartoe’. 
Ouderen en andere personen met een vervoersvraag kunnen langer deelnemen in de samenleving 
waardoor ze (langer) zelfstandig en zelfredzaam zijn. 
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Ouderen hebben meer ‘plezier in het ouder zijn’. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal bemiddelde ritten 5433 6960 

Vervallen ritten (ritten die achteraf worden afgezegd door deelnemer, 
vaak is de rit al wel bemiddeld) 

1140 1078 

Totaal aantal vervoersaanvragen 6573 8034 

Gemiddeld aantal bemiddelde ritten per week 104  155 

Aantal chauffeurs 67 83 

Aantal deelnemers 610 837 

Aantal bezoeken nieuw ingeschreven deelnemers  46 

 Training & Advies 

Voortgang 

In diverse projecten hebben er trainingen en workshops plaatsgevonden om de deskundigheid van 
vrijwilligers te vergroten. U leest dit in de rapportage bij de betreffende projecten.  
 
Scholingsavond: 
In november heeft Welzijn Barneveld een tweede scholingsavond georganiseerd voor de vrijwilligers uit de 
gemeente Barneveld. De vrijwilligers hebben deze avond 2 verschillende workshops gevolgd. Zij konden 
kiezen uit deze onderwerpen: Dementie, Natuurlijk een Netwerkcoach, EHBO, Jij een Picasso, Signaleren 
niet Pluis en Veiligheid in en rondom het huis. Een gevarieerd aanbod en zoals u al heeft gelezen bij het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk was het een groot succes, de opkomst was 100%.  
 
NeN (Natuurlijk, een Netwerkcoach) 
Op de scholingsavond in november heeft een grote groep vrijwilligers voor het eerst kennis gemaakt met de 
methode NeN, Natuurlijk een Netwerkcoach. Na afloop waren een aantal vrijwilligers enthousiast om de 
uitgebreide training te volgen om vervolgens als vrijwilliger ingezet te gaan worden. Momenteel is nog niet 
helder hoe we deze methode op een duurzame manier vorm kunnen geven binnen onze organisatie en daar 
wordt over gesproken. We willen de vrijwilligers namelijk graag trainen en inzetten, maar het vraagt veel 
inzet, en deze inzet kan op dit moment niet worden geborgd.  
 
Basistraining Vrijwilligers  
Welzijn Barneveld is bezig met het ontwikkelen van een basistraining voor vrijwilligers. Er blijft een behoefte 
onder vrijwilligers om over bepaalde onderwerpen meer te leren, zoals gespreksvaardigheden, grenzen 
aanhouden, de rol van vrijwilliger, omgaan met signalen e.d. We willen vrijwilligers meer houvast bieden 
wanneer zij beginnen aan hun vrijwilligerswerk. We hopen deze in het voorjaar 2020 af te ronden en 
structureel aan te bieden aan onze eigen nieuwe vrijwilligers, maar ook gemeente breed.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Vrijwilligers worden geschoold voor de doelgroep. 
Vrijwilligers kunnen zich verder ontwikkelen. 
Vrijwilligers kunnen taken ondersteunen of overnemen van professionals. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

 Totaal aantal aangeboden scholingsavonden 2 2 

 Totaal aantal deelnemers scholingsavonden 160 222 

 Totaal aantal deelnemers scholingsavond Signaleren niet Pluis - 25 

Totaal aantal deelnemers aan training Ontwikkelingsgericht Coachen 27 14 
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Senioren 

Ontmoeten, bewegen en sociale activering 

Voortgang  

Kwalitatieve opbrengsten 

Computerhulp: We zijn van 4 aanvragen per maand naar gemiddeld 12 aanvragen gegaan. We maken 
mensen er bewust van dat we computerhulp aanbieden door middel van de krant. Dit resulteert in veel 
aanvragen! We worden gezien door onze senioren. 
Kerstbal: Dit jaar hebben we voor het eerst een dance-event georganiseerd voor senioren rond het thema 
‘’kerst’’. Het dance event heeft 30 enthousiaste bezoekers getrokken die aangegeven hebben vaker aan zo’n 
event te willen deelnemen. 
 

 
 
Interesse formulier: We zijn deze zomer van start gegaan met interesseformulieren voor onze senioren. Op 
deze manier kunnen senioren aangeven waar ze behoefte aan hebben qua activiteiten. Er zijn 130 ingevulde 
formulieren bij ons binnengekomen. Naar aanleiding van de behoefte staan veel nieuwe activiteiten gepland 
in het vooruitzicht.  
Lol met Wol: In december zijn we gestart met de activiteit ‘’Lol met Wol’’. Deze activiteit wordt goed 
bezocht. De eerste keer waren zeven enthousiaste bezoekers. Mensen komen om met elkaar in gesprek te 
gaan en ervaringen te delen. Het is mooi dat wij hierin de verbindende factor mogen zijn.  

Fithockey: Onze Fithockey activiteit heeft in overleg met de deelnemers een winterstop. In maart 2020 gaan 
we deze activiteit weer oppakken. We vinden het belangrijk dat onze senioren blijven bewegen en niet 
alleen maar binnen zitten.  
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Busreis Cobra Museum: In het najaar zijn we op uitnodiging van de Postcode Loterij met een bus met meer 
dan 30 deelnemers naar het Cobra Museum geweest. Geweldig dat dit geheel kosteloos werd aangeboden 
aan mensen die hier normaal gesproken niet meer naar toe kunnen, omdat het vervoer een probleem is of 
dat ze het financieel niet meer kunnen betalen.  
Biljarten: De groep die dit jaar het meest gegroeid is, is de biljart groep. We zitten momenteel op maar liefst 
drie biljart groepen. De mannen kunnen het onderling goed met elkaar vinden en er ontstaan leuke 
vriendschappen. 
Darten: Bij onze dartgroep hebben zich nu ook dames aangemeld. De mannen zijn ontzettend blij met deze 
mix! Darten wordt vaak gezien als een mannensport, maar het is leuk dat wij het tegendeel kunnen bewijzen. 
Darten is voor iedereen! 
Receptie: De bemanning van de receptie is helemaal rond. De receptionistes hebben elkaar onderling goed 
opgevangen en ondersteuning aangeboden waar nodig. Trots zijn wij op onze zelfstandige receptionistes! 
Kerstontbijt/Oudjaars ontbijt: Dit jaar boden wij onze senioren aan om bij ons te komen ontbijten rond de 
feestdagen. Er zijn beide dagen 16 deelnemers geweest. De feestdagen zijn niet voor iedereen warm en 
gezellig. We hopen dat wij hierin iets kunnen betekenen.  
Verwenmiddag CHE: Studenten van de CHE hebben voor onze ouderen een geweldige verwenmiddag 
verzorgd. Zij gingen in gesprek met de ouderen, deden spelletjes en werden geïnformeerd over alles wat 
Welzijn Barneveld te bieden heeft. Dat alles onder het genot van een geheel verzorgde en high tea. De 
bezoekers, maar ook de studenten keken terug op een geslaagde middag. 

     
 
Wandelgroep: Wekelijks gaan zo’n 70 enthousiaste deelnemers op pad voor een prachtige wandeling door 
de natuur. Het is elke keer weer afwisselend en de start vanaf een andere locatie.  

Kegeltoernooi: Op 12 december hebben wij in samenwerking met de kegelvereniging van Welzijn Barneveld 
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en Be Active een kegeltoernooi georganiseerd in ’t Trefpunt in Voorthuizen voor alle kegelverenigingen van 
de gemeente Barneveld. Er waren meer dan 70 deelnemers die de hele dag konden kegelen. Voor de 
winnaars was er een mooie wisselbeker beschikbaar. 
Wensboom: In december hebben wij op verschillende locaties in de gemeente wensen opgehaald en die in 
onze wensboom in de Veluwehal opgehangen. Dit heeft geresulteerd in meer dan 150 wensen. De eerste 
wens is al vervuld. Wij hebben een gezin dat graag een diner wilde verzorgen gekoppeld aan iemand die dat 
goed kon gebruiken en deze wens in de boom had gehangen. In 2020 gaan wij nog meer van deze wensen 
vervullen. 

Opbrengst 2019 

Senioren nemen deel aan een activiteit, waarbij zij anderen kunnen ontmoeten.  
Senioren nemen deel aan een activiteit waarbij ze bewegen en langer fit blijven. 
Senioren zijn langer zelfredzaam en blijven lager zelfstandig. 
Senioren zijn van betekenis voor elkaar. 

Kwantitatieve opbrengsten 
 

Prestatie 2018 
 

Prestatie 2019 

Totaal aantal activiteiten 54 58 

 Totaal aantal deelnemers activiteiten  920 971 

 Totaal aantal deelnemers zomerprogramma (geschat) 300 280 

Totaal aantal coördinatoren (Senioren) 40 42 

 Totaal aantal vergaderingen met coördinatoren 3 3 

Totaal aantal gastvrouwen (Senioren) 22 20 

Totaal aantal receptionistes (Senioren) 6 6 

Ontmoeten, bewegen en sociale activering in Kootwijkerbroek 

Voortgang 

Het afgelopen jaar hebben er mooie ontmoetingen plaatsgevonden tussen senioren in de Essenburcht in 
Kootwijkerbroek en zijn verbindingen gelegd door samen koffie te drinken, activiteiten te ondernemen en 
samen te eten.  
Er zijn verschillende nieuwe activiteiten gestart waarin die verbindingen tot stand kwamen zoals 
bloemschikken.  
Daarnaast is er elke 2 weken een wandelclub waar de senioren een wandeling door Kootwijkerbroek maken. 
Tenslotte zijn we gestart met Uurtje Frituurtje. Hier kunnen de senioren samen genieten van een patatje 
met een snack. De eerste snackmiddag was op 5 december en daar verschenen ook Sinterklaas en twee van 
zijn Pieten. Er waren de eerste keer al 16 deelnemers en iedereen was enthousiast.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Senioren nemen deel aan een activiteit, waarbij zij anderen kunnen ontmoeten.  
Senioren nemen deel aan een activiteit waarbij ze bewegen en langer fit blijven. 
Senioren zijn langer zelfredzaam en blijven langer zelfstandig. 
Senioren zijn van betekenis voor elkaar. 

Kwalitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 2019 

Totaal aantal deelnemers Welzijn Kootwijkerbroek 27 29 

Aantal uitgeschreven deelnemers  6 4 

Aantal vaste deelnemers:    

 Maandag 11 12 

 Woensdag 17 15 

 Donderdag  4 

 Vrijdag 11 15 

Naast bovenstaande “vaste” deelnemers kan men ook aanschuiven voor 
alleen koffie drinken en/of mee-eten 

  

 Koffiedrinken  3 
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 Mee-eten  4 

Losse activiteiten bij Welzijn Kootwijkerbroek Aantal deelnemers   

 Bingo 2x per jaar 60 65 

 Schilderen 1x per 14 dagen (vanaf oktober) 8 10 (max) 

 Breien 1x per 14 dagen  10 11 

 Snert eten 40 40 (max) 

 Stamppot eten 40 40 (max) 

 Pannenkoeken eten 2x per jaar 55 60 (max) 

 Computercursus Klik & Tik (i.s.m. de bibliotheek) x 3 een cursus van 5 lessen 4 11 

 Samen zingen 1x in de maand 15-20 15-20 

 Bloem schikken 1x per maand  25 

 Wandelen 1x in 14 dagen  10 

 Uurtje frituurtje  16 

Ontmoeten, bewegen en sociale activering in Garderen 

Voortgang 

In de Kruimelstaete in Garderen worden 2 activiteiten aangeboden door Welzijn Garderen, n.l. koersballen 
en de ouderencontactmiddag. Daarnaast worden in Garderen dagactiviteiten aangeboden op dinsdag en op 
vrijdag. Op die dagen worden er verschillende activiteiten aangeboden zoals bordspellen, gezamenlijk 
bakken, creatief bezig zijn of bijvoorbeeld een bingo. Ook is er de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. Om 
de verbinding met de reeds aanwezige activiteiten meer te stimuleren, bezoeken we op vrijdag met de groep 
van de dagactiviteiten de inloop en/of het uurtje frituurtje.  
Daarnaast onderzoeken we hoe we de verbinding met het nieuwe Dorpshuis kunnen maken. 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Senioren nemen deel aan een activiteit, waarbij zij anderen kunnen ontmoeten.  
Senioren nemen deel aan een activiteit waarbij ze bewegen en langer fit blijven. 
Senioren zijn langer zelfredzaam en blijven lager zelfstandig. 
Senioren zijn van betekenis voor elkaar. 

Kwalitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal deelnemers Welzijn Garderen 3 6 

Aantal dagdelen per week 4 4 

Losse activiteiten Welzijn Garderen zoals bordspellen, bakken, creatief en 
bingo.  Gemiddeld  aantal deelnemers. 

 10 

Woon Bewust  

Voortgang 

Om de opvolging van de door de woonadviseurs uitgebrachte adviezen laagdrempeliger te maken hebben 
er verschillende gesprekken met zowel Zlimthuis, als de ledenvereniging van Icare plaats gevonden. Om 
ook de vrijwilligers in de keuze voor Zlimthuis te betrekken is een bezoek gebracht aan het Thuishuis. Dit 
bezoek werd door de vrijwilligers als zeer positief ervaren. De mogelijkheden om voor het Woon Bewust 
project met ZlimThuis samen te werken worden in 2020 verder onderzocht. 
 
Afgelopen 5 november heeft een training “Communicatie en gesprekstechniek” plaatsgevonden voor de 
vrijwilligers van het Woonbewust- én het Huisbezoek project samen. De training werd positief gewaardeerd 
door de aanwezigen.  
 
Op 12 december 2019 heeft een bezoek plaatsgevonden aan Van de Fliert Beveiliging. Hierbij zijn de 
vrijwilligers door een medewerker voorgelicht m.b.t. de beveiligingsmogelijkheden voor woningen. In 
januari 2020 staat een dergelijk bezoek gepland bij de Hubo in Voorthuizen. Beide bezoeken hebben als 
doel de kennis van de vrijwilligers m.b.t. het veilig wonen van ouderen verder te bevorderen. 
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Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er zijn voldoende woonadviseurs met voldoende en de juiste kennis. 
Inwoners kunnen zich laten adviseren over ‘toekomst bestendig ouder worden’ met betrekking tot het 
wonen. 
Inwoners kunnen langer in hun huidige huis blijven wonen. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Aantal vrijwilligers  8 

aantal aanvragen voor een huisbezoek 92 100 

aantal afgelegde huisbezoeken 65 87 

aantal vervallen aanvragen 5 6 

nog niet bezocht 22 7 

Particuliere huurwoning - 3 

Woning wsb 21 35 

koopwoning 44 49 

Alleenstaanden  22 36 

Tweepersoonshuishoudens 43 43 

De woning is op dit moment geschikt volgens de woonadviseurs - 74 

De woning is op dit moment niet geschikt volgens de woonadviseurs - 4 

 De woning is ook in de toekomst geschikt volgens de woonadviseurs - 63 

De woning is in de toekomst niet geschikt volgens de woonadviseurs - 15 

Van de 15 huishoudens waarvan de woonadviseurs aangeven dat de woning 
in de toekomst niet geschikt is, wil men: 

  

Verhuizen naar een seniorenwoning / appartement - 2 

Verhuizen naar een aanleunwoning - 1 

Opgenomen worden in een verpleeghuis - 1 

Niet verhuizen (men wil een mantelzorg unit in de tuin)  1 

Verhuizen naar een kleiner huis/appartement  2 

Onbekend wat men wil  8 

Het Huisbezoek 

Voortgang 
Om beter aan te sluiten bij de behoefte van de 75-jarigen hebben we medio dit jaar gekozen voor een 
nieuwe aanpak. We hebben gemerkt dat veel ouderen met 75 jaar nog geen problemen ervaren. Zij staan 
volop in het leven en willen vooral deelnemen aan al het moois wat Barneveld te bieden heeft. Vaak is de 
situatie met 80 jaar veranderd. Er is bijvoorbeeld een partner weg gevallen, de gezondheid wordt wat 
minder, er ontstaan mobiliteitsproblemen en of de mantelzorgtaken worden te zwaar.  
Met de nieuwe werkwijze bereiken we alle 75- en 80-jarigen. De 75-jarigen ontvangen van ons een 
informatiemap met daarin alles wat er in de gemeente Barneveld te vinden is om actief en zelfstandig ouder 
te worden. Desgewenst bezoeken we ook de 75-jarigen.  
Met de 80-jarigen gaan we in gesprek over de vraag waar ze nu of in de toekomst in het dagelijks leven 
tegenaan lopen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook wordt besproken welke voorzieningen of 
mogelijkheden er zijn ter ondersteuning.  
De vrijwilligers hebben voor deze nieuwe werkwijze een training communicatie en gesprekstechniek 
aangeboden gekregen.  
 
Een deel van de vrijwilligers heeft op 11 maart een training gevolgd over eenzaamheid. Het herkennen 
hiervan en hoe hier mee om te gaan. Daarnaast heeft op 5 november een training “Communicatie en 
gesprekstechniek” plaatsgevonden voor de vrijwilligers van het Woonbewust- én het Huisbezoek project 
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samen. De training werd positief gewaardeerd door de aanwezigen. Er ontstond er een leuke interactie met 
de Woonbewust adviseurs. Over en weer werden ervaringen gedeeld.  
 
Bij een bezoek wordt naast het gesprek een vragenlijst ingevuld. Hierin worden door de vrijwilligers 
aandachtspunten vermeld waar de ouderen tegen aan lopen.  De afspraak is dat de vrijwilligers deze punten 
bespreken met de coördinator van het Huisbezoekproject en dat hierin opvolging wordt gegeven. Ook volgt 
er een terugkoppeling naar de vrijwilliger. 
 
Er zijn de volgende opvolgingen uit de gesprekken gekomen 

 Verwijzing naar MEE Veluwe m.b.t. zoeken nieuwe woning 

 Verwijzing Woonbewust voor een bezoek door de Woonbewust adviseur 

 Verwijzing naar in de Buurt bij Welzijn Barneveld i.v.m. behoefte telefoonkring 

 Verwijzing HdS wat betreft preventief gesprek thuiszorg 

 Verwijzing Sociaal Juridisch Steunpunt i.v.m. hulp bij financiën 

 Verwijzing Jongerenwerk Be Active i.v.m. overlast jongeren  

 Verwijzing gemeente i.v.m. problemen drempels met scootmobiel 

 Verwijzing inloop i.v.m. behoefte aan sociale contacten 

 Verwijzing automaatje i.v.m. vervoersproblemen 

Opbrengst 2019   

Kwalitatieve opbrengsten 

Er zijn voldoende vrijwilligers met voldoende en de juiste kennis. 
Inwoners kunnen zich laten adviseren over voorzieningen in de gemeente Barneveld. 
Vrijwilligers signaleren waar behoefte aan ondersteuning is.  
Inwoners kunnen langer in hun huidige huis blijven wonen 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Aantal mensen aangeschreven 75+  407 

Aantal mensen aangeschreven 80+ (vanaf oktober 2019)  92 

Aantal huisbezoeken 87 77 

Aantal nog te bezoeken  5 

VPTZ: vrijwillige palliatieve terminale zorg  

Voortgang 

We merken we, naast regulieren aanvragen, ook vanuit verpleeghuizen de vraag komt om vrijwilligers in te 
zetten voor de VPTZ. Dit heeft ertoe geleid dat we samen met de Zorggroep ENA een aantal vrijwilligers 
opleiden om als vrijwilliger te kunnen worden ingezet in deze zorg. Deze vrijwilligers zullen in eerste instantie 
ingezet worden bij de Zorggroep ENA en indien nodig zal een beroep worden gedaan op ze als we mensen 
nodig hebben in de thuissituatie.  De vrijwilligers die nu vooral in de thuissituatie worden ingezet, zullen 
indien nodig eventueel worden ingezet bij de ENA Groep.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er zijn voldoende, geschoolde VPTZ-vrijwilligers.  
Er is meer mogelijk op het gebied van specifieke aanvragen. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Aantal hulpvragen 9 5 

Aantal vrijwilligers 16 15 

Aantal uren vrijwillige inzet  746 148 

Aantal nieuw opgeleide vrijwilligers 0 0 

 

  



18 
 

Maaltijd aan Huis 

Voortgang 
Er is veel reuring geweest in het 2e halfjaar 2019 rond Maaltijd aan Huis. Het 40-jarig bestaan is gevierd met 
veel aandacht in het plaatselijke dagblad, maar ook in een huis-aan-huis-krant via mooie interviews met 
gebruiker en vrijwilliger. Daarbij werd de noodzaak van deze voorziening nog eens benadrukt. De 
bezorgauto’s zijn dit najaar voorzien van een nieuwe belettering met een nieuw fris logo.  
In november is er ook weer de jaarlijkse najaar bijeenkomst geweest met de vrijwilligers. Ook dit jaar weer 
4 jubilarissen met een staat van dienst van 10 – 20 jaar vrijwilliger.  

 
 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is een goede maaltijdvoorziening die maaltijden levert conform marktprijzen. 
Er is een goede signalering door de vrijwilligers, ‘Men houdt elkaar een beetje in de gaten.’ 
Er is voldoende variatie en de voorziening kan inspelen op de wensen van burgers en van Welzijn Barneveld. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Aantal gebruikers via Welzijn Barneveld  111 125 

 Garderen 3 3 

 Kootwijk 4 1 

 Barneveld (bijna buitengebied) 1 3 

 Kootwijkerbroek  24 27 

 Nijkerk   3 2 

 Stroe  3 3 

 Terschuur 3 1 

 Zwartebroek 5 7 

 Voorthuizen 64 76 

Aantal nieuwe inschrijvingen in gehele gemeente via Welzijn Barneveld, er 
wordt ook rechtstreeks aangemeld via Stichting Maaltijd aan Huis, van de 
Hervormde Diaconie 

34 38 

Aantal gerechten, geleverd via Welzijn Barneveld   

Hoofdgerechten  15252 14487 

 Voorgerechten 1325 1120 

 Nagerechten            1661 1604 

 Jus/Saus 1101 535 

 Aantal vrijwilligers 33 32 
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Mantelzorgers 

Steunpunt Mantelzorg 

Voortgang 

Afgelopen jaar hebben we vooral ingezet op het voortzetten van ondersteuning die we al bieden. 
Mantelzorgers hebben steeds meer vragen over wetten, regels en waar ze moeten zijn. Om nog gerichter te 
kunnen ondersteunen willen we graag een klankbordgroep mantelzorg oprichten. Met deze groep gaan we 
2 à 3 keer per jaar om tafel om te horen wat speelt onder de mantelzorgers.  
 
Verder proberen we door het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten, workshops en 
informatiebijeenkomsten, nog meer met mantelzorgers in contact komen om te horen wat ze nodig hebben, 
en ze tegelijk de nodige ondersteuning te geven. Dit alles omdat we willen praten met mantelzorgers en 
veel minder over mantelzorgers. 
 
Er is afgelopen jaar ook meer tijd geïnvesteerd in het leggen van contacten met (in)formele partijen. Dit om 
het Steunpunt Mantelzorg blijvend onder de aandacht te brengen en de bekendheid te vergroten. Ook dit 
zal in 2020 worden voortgezet. 
We zullen begin volgend jaar een bijeenkomst organiseren voor de gemeenteraadscommissie Samenleving 
van de gemeente Barneveld en raadsleden over de uitkomsten van de SCP-rapporten die in november zijn 
uitgekomen (voor zover deze relevant zijn voor de gemeente Barneveld). Hierbij zullen ook lokale 
betrokkenen en deskundigen worden uitgenodigd teneinde met elkaar aanknopingspunten voor de 
toekomst op te stellen. 
 
Dienstenbon 
Dit jaar werd er meer een beroep gedaan op de Dienstenbon. Vooral de extra huishoudelijke en tuin 
ondersteuning waren de reden van aanvraag. Juist deze klussen blijven vaak liggen en kunnen dan als “last” 
worden ervaren door de mantelzorgers. Door inzet van extra hulp thuis of hoveniers valt deze last van de 
schouders van de mantelzorgers en kunnen ze opgelucht met andere zaken t.a.v. mantelzorg blijven 
bezighouden. 
 
Mantelzorgwaardering 
Dit jaar werd de mantelzorgwaardering weer veelvuldig aangevraagd. De keuze was net als vorig jaar tussen 
een Diner-bon (bij lokale restaurants), een VVV-bon of een Fashioncheque. Opnieuw waren er veel 
mantelzorgers die zich voor het eerst aanmelden. Het aantal gezinswaarderingen is opnieuw gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. We kregen enkele dankbare reacties: 
 

‘Super bedankt voor de waardering. We zijn hier alle mogelijkheden aan het 
bespreken om met elkaar iets leuks te doen’ 
 
‘Ik ben er stil van. Wat krijgen we een mooie waardering. Hier kunnen we zeker 
iets heel moois mee’ 

 
 
 
Week van de mantelzorg 
Net als vorig jaar hebben we een ‘Week van de Mantelzorg’ georganiseerd. Een week lang op pad naar de 
mantelzorgers toe. De week begon op maandagmorgen 4 november in Garderen. Op dinsdag naar 
Kootwijkerbroek en woensdag in Voorthuizen. Op vrijdag was de afsluitende dag in de Veluwehal. Hier 
konden mantelzorgers een workshop volgen. Een workshop ‘kaarten maken’ waarbij werd gekeken wat een 
mantelzorger bezighoudt. Daarnaast een schilderworkshop. Even ontspannen en iets moois maken. Ook was 
er een workshop vogelhuisjes maken. De workshops werden goed bezocht. Ook kon er gezellig een kopje 
soep gegeten worden, de mantelzorgwaardering opgehaald worden of van de therapeuten van Fysio 
Barneveld een korte massage krijgen.  
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Een geslaagde week waarin we veel mantelzorgers hebben gezien en hebben gesproken.  Telkens weer merk 
je dat mantelzorgers het ook fijn vinden om kort met elkaar contact te hebben.  
 
NAH Salon: 
Vanaf september zijn de bijeenkomsten voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel overgenomen 
door drie nieuwe mensen, waaronder de coördinator van het Steunpunt Mantelzorg. Dit als gevolg van 
ziekte van een van de organisatoren en het stoppen met deze werkzaamheden van de andere organisator. 
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert deze avonden in samenwerking met Norschoten en Siza. De avonden 
worden tweemaandelijks georganiseerd in de oneven maanden.  
 
Overig 
De Doorbrekers hebben ook dit jaar weer kerstpakketten uitgedeeld aan mantelzorgers. Vorig jaar werd de 
groep van 30 tot 45 jaar benaderd.  Dit jaar hebben we de groep 45 jaar en ouder aangeschreven om hen 
attent te maken op de mogelijkheid het pakket aan te vragen bij de Doorbrekers. Deze actie is net als vorig 
jaar zeer gewaardeerd door de mantelzorgers. 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Het steunpunt mantelzorg registreert nog steeds meer mantelzorgers. 
Het steunpunt mantelzorg heeft goede kennis van wet en regelgeving of weet waar ze de informatie kan 
vinden. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Aantal mantelzorgers in beeld  1436 1609 

Aantal aangevraagde mantelzorgwaarderingen  922 993 

Aantal hulpvragen mantelzorgers    

 Informatie, advies en begeleiding  52  

 Luisterend oor  21  

 Ondersteuning  82* 

 Respijtzorg  10 

 Deelnemers Dienstenbon 32 47 

 Aantal uitgegeven Dienstenbonnen  90 158 

Aantal huisbezoeken 41 31 

Aantal gesprekken op kantoor 34 28 

Overleg tussen mantelzorgcoördinator en GGZ consulente 1 0 

Aantal deelnemers activiteiten:   

Dagje uit 48 50 

Dag van de Mantelzorg +/- 350 +/- 425 

 NAH Salon deelnemers 15 10 

* Informatie/advies en begeleiding en luisterend oor worden als één gerapporteerd. 

Respijtzorg  

Voortgang 

Ten aanzien van respijtzorg, met name logeeropvang/logeerzorg zijn er afgelopen jaar 10 casussen geweest 
waarbij inzet van het Steunpunt Mantelzorg is gevraagd. Eén hiervan betrof vooral het geven van informatie 
over mogelijkheden van respijtzorg, van inzet van vrijwilligers voor een paar uurtjes tot eventueel een 
vakantie van enkele weken. De overige betroffen daadwerkelijk aanvragen voor logeerzorg van de 
zorgvrager zodat de mantelzorger even op adem kan komen tijdens een vakantie al dan niet in het 
buitenland. Bij de laatste aanvraag is door de thuiszorg verzocht of het Steunpunt iets kon betekenen omdat 
zij vastliepen in het systeem. Deze aanvraag is opgepakt en zal in 2020 verder worden opgepakt. 
 
Binnen de gemeente Barneveld kunnen we over het algemeen zorgvragers niet ‘planbaar’ ergens laten 
logeren. Alleen bij Huize Donkervoort is dat mogelijk, mits je conformeert aan de reformatorische 
achtergrond. 
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Bij Norschoten, Zorggroep Ena en Nieuw Avondrust, is er nu mogelijkheid om iemand te laten logeren. 
Helaas niet mogelijk wat betreft de planning van de zorginstelling.  
 
Bestuurlijk overleg: 
In de werkgroep van het bestuurlijk overleg is gesproken over deze logeerzorg. De intentie blijft dat we iets 
moeten/willen organiseren zodat we de zorgvragers goed kunnen onderbrengen. We zijn dan ook nog 
steeds bezig met oriëntatie op logeerzorg en hebben in Ermelo het Buurtzorghotel aan het bestand 
toegevoegd en er is in Amersfoort bij de King Arthur groep een bezoek gebracht.  
 
Regiobreed: 
Binnen het regio overleg van de steunpunten mantelzorg wordt ook gekeken naar dit probleem. Momenteel 
zijn we aan het kijken wat er binnen de regio Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Wageningen, Veenendaal zoal 
is aan logeeropvang. We hopen elkaar op die maner al te kunnen versterken door te weten van elkaar wie 
eventueel waar geplaatst kan worden. We helpen indien nodig elkaar met tips, en geven vooral aan elkaar 
door wanneer er ergens weer planbare zorg is geregeld.  
 
Landelijk: 
Mantelzorg.nl organiseerde in mei een bijeenkomst ten behoeve van het ophalen van informatie wat betreft 
respijtzorg. Hier was mevrouw Clemence Ross aanwezig om informatie op te halen. Haar doel is te 
onderzoeken en bevorderen wat nodig is om het goede te doen voor mantelzorgers en om vraag van en 
aanbod voor mantelzorgers bij elkaar te brengen. Ze geeft aan dat kwalitatief goede, tijdige en passende 
respijtzorg hoge kosten kan voorkomen. Het proces rond respijtzorg verbetert kan worden. Niet wachten 
tot de mantelzorger komt maar tijdig signaleren of iemand ondersteuning nodig heeft en waarmee zij dan 
daadwerkelijk geholpen is. Sommige zorgverzekeraars bieden respijtzorg in een aanvullende verzekering. 
Echter hier zitten weer veel haken en ogen aan en bij iedere zorgverzekeraar is het net weer anders ingevuld 
of ben je als mantelzorger te afhankelijk van één zorgpartij die dan de zorg moet leveren. Het verdient zeker 
de aandacht om het uit te zoeken als men een aanvullende verzekering heeft of men hiervan gebruik kan 
maken, of het passende zorg is.  
  
Kortom, rond logeeropvang is er veel beweging maar nog te weinig aan goede oplossingen. Op dit moment 
kunnen we door als Steunpunt met het organiseren en zoeken naar een passende logeerplek in ieder geval 
zorgen dat we werk uit handen nemen van de mantelzorger.  

Jonge mantelzorgers 

Voortgang 

Algemeen 
Het aantal Jonge Mantelzorgers dat bekend is bij Welzijn Barneveld blijft groeien. Jongeren die via ouders 
aangemeld worden, van vrienden/klasgenoten horen en meegenomen worden naar de activiteiten. De 
activiteiten zijn een lage drempel om kennis te maken met ons en met elkaar. Ook zien we een groei in het 
aantal aanmeldingen in de activiteiten.  
 
Contacten met scholen 
Op het Johannes Fontanus College worden in het voorjaar van 2020 weer voorlichtingen gegeven in de 
brugklas. Daarnaast hebben er op het van Lodestein College en de Meerwaarde gesprekken plaatsgevonden 
om docenten en/of leerlingen voorlichting te kunnen geven. Op het van Lodestein College wordt er in januari 
een pilot gedraaid met de voorlichting. Daarna wordt er gekeken welk vervolg hieraan wordt gegeven. Op 
de Meerwaarde zijn we nog aan het kijken wat er mogelijk is in de verschillende teams.   
 
Activiteiten 
In het najaar zijn er meer activiteiten dan vorig jaar georganiseerd. Tijdens de barbecue in oktober merkte 
we dat de jongeren steeds meer als een groep optrekken. Nieuwe jongeren worden snel opgenomen en 
vinden hun plek. 
Eind oktober hebben we een activiteit voor 16+ georganiseerd. Na het bowlen zijn we met elkaar in gesprek 
gegaan. Over dagelijkse dingen, maar ook over de mantelzorg. Welke invloed heeft de mantelzorg?  
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Op 7 november jl. vertrokken we met een bus vol naar Jump XL in Amersfoort. Tijdens de busreis vroegen 
de jongeren elkaar naar de situatie en ontstond er een mooie interactie. Ook bij Jump XL bleven ze elkaar 
opzoeken. Een laagdrempelige manier om lotgenoten contact te hebben.  
 
Training Jonge Mantelzorgers 
Eind september vond er in Zeist een training plaats voor consulenten jonge mantelzorg. Hoe jonge 
mantelzorgers te bereiken zijn, tips over contacten met scholen. Daarnaast was er ruimte voor het 
uitwisselen van ervaringen. Een mooie gelegenheid om in contact te zijn met andere consulenten.  
 
Afstudeeronderzoek 
Sinds september doen 3 studenten van de Christelijk Hogeschool uit Ede onderzoek naar de ondersteunings-
behoeften van jonge mantelzorgers. Dit aanbod vergelijken zij met het huidige aanbod van Welzijn 
Barneveld. Voor dit onderzoek hebben zij ook verschillende netwerkpartners benaderd. Ook hun aanbod 
wordt vergeleken met het aanbod van Welzijn Barneveld. Aan het einde van het onderzoek (begin februari 
2020) wordt er een adviesrapport op basis van de gesprekken met de jongeren over 
aanvullingen/aanpassingen op het huidige aanbod van Welzijn Barneveld.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is extra aandacht voor jonge mantelzorgers. 
Er is een lijst met contactpersonen van kerken om te benaderen. 
Er wordt ingespeeld op behoeften van jonge mantelzorgers. 
Er is goed contact met scholen over de jonge mantelzorgers. 
Er zijn steeds meer jonge mantelzorger bekend of in beeld. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Aantal jongeren voorgelicht 420 425 

Jonge mantelzorgers in beeld (geregistreerd bij het steunpunt) 154 200 

Aantal deelnemers activiteit februari 21 21 

Aantal deelnemers activiteit april 10 7 

Aantal deelnemers activiteit mei 14  

Aantal deelnemers activiteit juni  23 31 

Aantal deelnemers activiteit juni 16+  3 

Aantal deelnemers activiteit najaar 16+ 7 5 

Aantal deelnemers activiteit oktober  25 

Aantal deelnemers activiteit november  36 

Aantal deelnemers december activiteit 15 21 

Collectieve GGZ-preventie 

Voortgang 

Op het gebied van GGZ-preventie is het rustig geweest. Tijdens de scholingsavond is er een workshop 
Signaleren Niet Pluis gehouden, deze werd goed bezocht. Het blijft belangrijk om vrijwilligers op de hoogte 
te brengen over hun rol en wat zij kunnen doen wanneer ze niet-pluis signalen opvangen.  
 
Er is nieuw aanbod ontwikkeld op het gebied van GGZ-preventie en dit is rondgestuurd. Naar aanleiding 
daarvan worden er momenteel afspraken gemaakt voor trainingen in het nieuwe jaar.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is extra begeleiding voor Welzijn Barneveld, haar vrijwilligers en hulpvrager op het gebied van GGZ. 
Er is extra praktische en theoretische begeleiding op het gebeid van GGZ-vraagstukken. 
Er is een onafhankelijk Psycholoog betrokken bij GGZ vraagstukken. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Aantal deelnemers Signaleren Niet Pluis/ GGZ-preventie algemeen  55 
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(vrijwilligers Welzijn Barneveld en scholingsavond)  

Deelnemers deskundigheidsbevordering rond psychiatrische ziektebeelden en 
eenzaamheid 

 18 

Ondersteuning voor naasten van mensen met psychische problemen 1 uur - 

Jongeren 

Jongerenparticipatie 

Voortgang 

In het afgelopen jaar hebben er weer veel mooie en nieuwe projecten plaatsgevonden. In de vorige periode 
heeft u al over een aantal projecten kunnen lezen. De projecten zorgen voor verbinding tussen leerlingen 
en organisaties.  
We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het promoten van de Maatschappelijke stage (MAS). Zo 
hebben we Instagram actief ingezet, geheel vernieuwde presentaties gegeven en een nieuwe quiz ingezet 
op de open avonden. Wij hebben ook nieuwe organisaties betrokken bij de MAS door hen actief te 
banderen. Hierdoor zijn er 22 nieuwe organisaties bij ons aangemeld in de vacaturebank.  
 
De Meerwaarde 
In de afgelopen periode hebben we verschillende Maatschappelijke stages uitgevoerd voor de Meerwaarde. 
De groepsstages die het gehele jaar doorlopen (2ejaars) en de stages die in het eerste half jaar zijn 
uitgevoerd, zijn beschreven in de vorige rapportage. De 3ejaars klassen van GT, Zorg & Welzijn en Groen 
hebben in het afgelopen half jaar hun maatschappelijke stage uitgevoegd. Dit hebben zij gedaan door 16 
uur een individuele stage te lopen. Zij konden zelf een stageplaats zoeken of een vacature kiezen uit de 
vacaturebank.  
 
Het Johannes Fontanus College (JFC) 
In het afgelopen half jaar hebben we één stage uitgevoerd voor het 
JFC. We hebben hierbij een pilot uitgevoerd. Vorig jaar volgden de 
leerlingen uit Havo 4 een Module. Dit vak is omgevormd naar hbo-
uur (dit is een vak die drie keer één uur duurt). Tijdens het hbo-uur 
‘Burgerschap’ hebben de leerlingen een filmpje gemaakt voor de 
ouderen in Nieuw Avondrust. Het filmpje gaat over de leefwereld 
van jongeren, die wordt zo dichtbij de ouderen gebracht.   
 
Van Lodestein College (VLC) 
Het afgelopen jaar hebben ook de leerlingen van het Van Lodenstein College maatschappelijke 
stagegelopen. Dit hebben zij gedaan in samenwerking met organisaties uit hun eigen kring. De jongeren 
hebben door deze stage kennis kunnen maken met vrijwilligerswerk.  
 
Aeres MBO 
Nog een pilot die is opgezet in de afgelopen periode is een vorm van de MAS binnen het Aeres MBO. We 
hebben het #Aeresvoorelkaar genoemd. Samen met de leerlingen van het Aeres en 150 deelnemers van 
verschillende organisaties (Ons Bedrijf, Ruimzicht, Nieuw Avondrust, Rozelaar en de Scharrelstal) is er een 
sinterklaasmiddag georganiseerd. Op 5 december zijn de leerlingen en deelnemers bij elkaar gekomen op 
het Aeres. Hier hebben de leerlingen gezorgd voor een leuke workshops, mooie rondleidingen en er waren 
zwarte pieten. Tevens is in samenwerking met Be Active een spel ‘Archery Tag’ gedaan. Het was een 
prachtige dag waar de leerlingen leerden naar anderen om te zien, zich in te leven en zich in te zetten voor 
anderen.  
Voor alle stages geldt dat dit voor de leerlingen een mooie en laagdrempelige manier is om kennis te maken 
met het doen van vrijwilligerswerk. Door middel van de MAS leren de jongeren nieuwe mensen kennen, zich 
inzetten voor de ander en daardoor groeit de leerling zelf ook in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.   
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BAS 
In het afgelopen jaar is het ledenaantal van het jongerennetwerk BAS weer 
iets gegroeid. Het houden van papieren enquêtes onder jongeren blijkt goed 
te werken. Een aantal jongeren is bereid zich vaker in te zetten als vrijwilliger. 
Dit kan dan gaan om schminken op een wijkfeest zoals te zien is op de foto.  
Het aantal klussen van BAS groeit nog niet zo. Organisaties moeten steeds op 
de hoogte gehouden worden van het bestaan van BAS zodat ze daadwerkelijk 
klussen gaan aandragen.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

De maatschappelijke stage sluit aan op de mogelijkheden en wensen van de scholen en de gemeente, in 
samenwerking met Welzijn Barneveld en andere maatschappelijke organisaties.  
Jongeren leveren een bijdrage in/doen vrijwilligerswerk. 
Jongeren worden door middel van de MAS en Bas gestimuleerd in het doen van vrijwilligerswerk. 
Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt worden via Welzijn Barneveld begeleid naar vrijwilligerswerk en 
zo mogelijk door naar de arbeidsmarkt (externe begeleiding). 
 
Kwantitatieve opbrengsten 
Afgelopen jaren zijn de cijfers weergegeven per schooljaar. Vanaf deze rapportage zullen wij de cijfers 
weergeven per kalenderjaar. Dit maakt een zichtbaar verschil in prestatie 2018 en 2019. 
Daarnaast werd er altijd weergegeven hoeveel organisaties zijn opgenomen in de vacaturebank. Dit waren 
alle organisaties die zich de afgelopen jaren bij ons hebben aangemeld. Vanaf deze rapportage willen we 
alleen de organisaties tellen, die dit jaar actief zijn geweest. Dit zorgt ervoor dat de prestatie zichtbaar 
minder is in cijfers. In werkelijkheid zijn er zoals benoemd meer nieuwe organisatie bijgekomen die actief 
zijn binnen de MAS.  

Kwantitatieve opbrengsten  
Prestatie 

(sept – dec) 
2018 

Prestatie  
(jan – dec) 

2019 

Aantal geplaatste leerlingen  461 1430 

 Johannes Fontanus College (excl. Pilot) 35 414 

 -  Pilot Havo 4  n.v.t. 80 

 De Meerwaarde  348 744 

 Van Lodenstein College - 650 
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 Aeres – Pilot n.v.t. 192 

 Externe leerlingen (exclusief VLC) 2 1 

Aantal uur vrijwillige inzet vanuit de MAS 6880 13.446 

Aantal leerlingen vrijwilliger gebleven na de MAS - 30  

Aantal leerlingen naar die na de MAS naar Bas zijn gegaan - 22 

Aantal actieve organisaties bij de MAS 130 172 

 -  Waarvan in vacaturebank van Welzijn Barneveld opgenomen 90 74 

 -  Door leerlingen ingediend en door Welzijn Barneveld geïnformeerd over de 
werkwijze MaS in de gemeente Barneveld  

50 98 

Jongerennetwerk BAS (jan-dec 2019)   

Aantal leden Jongerennetwerk Bas 32 13 

Aantal uitgevoerde klussen door Jongerennetwerk Bas in 2019 11 2 

Aantal jonge vrijwilligers tot 25 74 70 

Schuldpreventie - G€ldwijs 

Voortgang 

Algemeen 
G€ldwijs is in september weer van start gegaan. Op het voortgezet onderwijs hebben de lessen in het najaar 
al plaats gevonden. Voor het basisonderwijs naar aanleiding van de theatervoorstelling. De overige lessen 
zullen in het voorjaar plaatsvinden. Net als de lessen van het Mbo van de Meerwaarde. 
 
Training vrijwilligers 
Op dinsdag 29 oktober heeft er een training ‘Puberbrein’ plaatsgevonden voor de vrijwilligers van G€ldwijs. 
Tijdens deze training kregen de vrijwilligers meer informatie, tips en trics over het omgaan met pubers. Ook 
was er gelegenheid om voorbeelden uit te wisselen, vragen te stellen en concrete situaties voor te leggen. 
Een mooie manier om de vrijwilligers  
 
Theatervoorstellingen 
Van 14 tot en met 17 oktober zijn voorstellingen over omgaan met geld gegeven op het Johannes Fontanus 
College.  Na de voorstelling wordt er met de leerlingen in gesprek gegaan en worden verschillende scenes 
samen met de leerlingen nagespeeld. In het nagesprek wordt zoveel mogelijk interactie tot stand gebracht. 
In de weken na de theatervoorstellingen werd er in iedere klas een gastles gegeven door een vrijwilliger van 
G€ldwijs. Hierin wordt aandacht besteed aan inkomen (krijgen en behouden), uitgaven en het voorkomen 
van schulden.  
Op dinsdag 12 november vond de theatervoorstelling in het Schaffelaartheater voor het basisonderwijs 
plaats. Aan enthousiasme geen gebrek tijdens de interactieve voorstellingen. Alle scholen werden 
betrokken bij het spel dat gezamenlijk gespeeld werd. Ook deze klassen ontvingen in de weken na de 
theatervoorstelling een gastles vanuit Geldwijs.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is een goede voorlichting op de scholen betreft schuldpreventie.  
Het project wordt gedragen door vrijwilligers.  
Er is samenwerking tussen verschillende organisaties in de gemeente Barneveld op gebied van jongeren 
en schuldpreventie. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019* 

Totaal aantal vrijwilligers 10 10 

Totaal aantal deelnemende basisscholen 16 14 

Totaal aantal deelnemende middelbare scholen 2 2 

Totaal aantal deelnemende leerlingen 1292 1073 

 Basisonderwijs 421 558 

 Voortgezet onderwijs 660 515 

 Mbo   
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Totaal aantal leerlingen die de theatervoorstelling hebben gezien 540 567 

Totaal aantal verzorgde gastlessen 30 28 

* Dit zijn de cijfers van september 2019 - december 2019. Dit omdat we werken met schooljaren in plaats 
van kalenderjaren.  

Sociale samenhang 

In de Buurt 

Voortgang 

Ontmoetingsactiviteiten  
‘In de Buurt’ heeft veel contacten in diverse buurten. Door betrokken te zijn bij diverse 
ontmoetingsactiviteiten, zijn deze contacten het afgelopen jaar warm gehouden. Bij sommige activiteiten is 
In de Buurt wat meer op de achtergrond gaan opereren. Deze activiteiten zijn zodanig stabiel dat In de Buurt 
een stapje terug kan zetten. Bij andere activiteiten en wijken zal In de Buurt betrokken blijven.  
 
In de wijk Oldenbarneveld bijvoorbeeld. Hier zijn het afgelopen jaar stappen gezet richting een schonere, 
veiligere en plezierigere buurt. Het wijkplatform zet zich hiervoor in en In de Buurt ondersteund 
voornamelijk op het ‘plezieriger’ maken van de buurt. Er hebben mooie activiteiten plaatsgevonden als 
bijvoorbeeld een Landelijke Opschoondag, Nationale Buitenspeeldag, Koffiemomenten in de buurt, 
Pleinfeest, Kledingruilbeurs en Winterfuif. Het aankomende jaar willen we diverse activiteiten voortzetten 
en, samen met bewoners, werken aan ‘Oldenbarneveld, dat zijn wij’.  
 
Samenzijn Bewegen en Spel is een activiteit die In de Buurt het aankomende jaar los gaat laten. De 
beweegactiviteit voor mensen die niet (meer) kunnen deelnemen aan reguliere beweegactiviteiten, past 
veel beter bij de afdeling Senioren, dan bij In de Buurt. Er is recent een vrijwilliger gevonden die, vanuit 
Welzijn Barneveld, fysiek aanwezig wil zijn tijdens de activiteit en graag wil meedenken. We gaan kijken of 
het met haar klikt en of de activiteit bij haar past.  
Daarnaast is er bij Be Active en Welzijn Barneveld de ambitie om Samenzijn Bewegen en Spel uit te breiden 
naar andere dorpen. Ook dit wordt het aankomende jaar concreter gemaakt.  
 
Informele ondersteuning  
In de Buurt heeft, samen met het steunpunt vrijwilligerswerk, het afgelopen jaar weer gewerkt aan het 
verbinden van formeel en informele ondersteuning door twee werkateliers. De werkateliers zijn goed 
bezocht en er zijn nieuwe contacten gelegd. Het eerste werkatelier van 2020 vindt plaats op donderdag 23 
januari.  
 
In mei 2019 hebben twee studenten van de CHE hun afstudeeronderzoek bij Welzijn Barneveld afgerond. 
Ze hebben onderzocht hoe Welzijn Barneveld, met het project In de Buurt, informele 
ondersteuningsinitiatieven effectiever kan verbinden en versterken. Uit het onderzoek blijkt dat veel 
informele ondersteuningsinitiatieven niet weten wat Welzijn Barneveld voor ze kan betekenen als het 
bijvoorbeeld gaat over het werken met vrijwilligers. In de Buurt heeft dit onderzocht en De Welzijn 
Wegwijzer ontwikkeld. Deze kaart laat zien waar initiatieven tegen aan kunnen lopen en waar Welzijn 
Barneveld in kan ondersteunen. Informele ondersteuners weten ons daardoor ook steeds beter te vinden 
voor vragen en ondersteuning. Er komen meer vragen dan ooit over bijvoorbeeld het zichtbaar maken van 
initiatieven of het werken met vrijwilligers.  
 
In de buurt heeft veel positieve reacties ontvangen op de ‘ontmoeten in gemeente Barneveld’ folder die dit 
jaar is uitgekomen. Er blijft veel vraag naar vanuit bewoners, professionals, vrijwilligers en initiatieven. Ook 
de Winterfolder doet het altijd goed met allerlei activiteiten in de koude, en soms eenzame wintermaanden. 
In de Buurt zal aankomend jaar blijven in zetten op het zichtbaar maken van ontmoetingsactiviteiten. Want 
wat gebeurd er veel moois in gemeente Barneveld!  
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Het Ringelrondje  
In iedere buurt wonen wel mensen die weinig contacten hebben met de omgeving. Als er iets aan de hand 
is, zijn deze mensen kwetsbaar. De afgelopen maanden hebben verschillende inwoners aangegeven 
behoefte te hebben aan dagelijks telefonisch contact met anderen. In verscheidene gemeenten bestaat dit 
in de vorm van een telefooncirkel. Gemeente Barneveld ken geen telefooncirkel (meer) dus heeft In de 
Buurt de mogelijkheden onderzocht en een plannetje geschreven voor een zogenaamd ‘Ringelrondje’. Een 
Ringelrondje bestaat uit een roep mensen van maximaal 7 deelnemers per cirkel, die iedere dag contact 
met elkaar hebben. Dat kan telefonisch of via sociale media. De cirkel wordt opgestart en afgesloten door 
de deelnemers zelf. Door het Ringelrondje wijkgericht in te zetten leren de deelnemers elkaar ook als 
buurtbewoner beter kennen. Ze spreken elkaar elke dag, al dan niet kort. De drempel wordt daardoor ook 
kleiner om elkaar te groeten op straat, een kopje koffie te gaan drinken of om hulp te vragen als dit 
noodzakelijk is. Begin 2020 gaat er, na verdere inventarisatie van behoeften, gestart worden met twee 
pilots.  
 
Be Active  
Eind november zijn de eerste bijeenkomsten gestart met Be Active en het CJG. In de Buurt sluit maandelijks 
aan bij de overleggen over ‘sport’ en ‘jeugd’. De gesprekken zijn waardevol en er ontstaan mooie 
verbindingen en samenwerkingen op beide vlakken. We zijn elkaar nu al beter gaan vinden en er gaan in 
het nieuwe jaar mooie samenwerkingen plaats vinden.  
 
Buurtbudget  
Er zijn dit jaar weer veel mooie aanvragen binnen gekomen van inwoners die iets voor hun buurt willen 
organiseren. Buurtbarbecues blijven populair, maar er zijn ook andere leuke dingen ondernomen als 
bijvoorbeeld; een winterwandeling, fakkeltocht, sinterklaasfeest en lampionnenoptocht. Het is mooi om te 
zien dat buurtbewoners de sociale cohesie in hun buurt als belangrijk achten. In de Buurt heeft, indien nodig, 
bewoners ondersteund in het zelf organiseren.  

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is ingezet op het onderwerp sociale samenhang.  
Er is ontwikkeling in de verbinding in de buurt, zowel de gemeente als Welzijn Barneveld en de burgers 
zijn betrokken.  
Communicatielijnen zijn korter en er is overleg in de buurt en de wijk.  
Het Buurtbudget is wat betreft verantwoordelijkheid ‘in handen’ van Welzijn Barneveld.  

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal aanvragen Buurtbudget 129 135 

 

Integratie 

Voortgang 

Algemeen 
Statushouders weten Welzijn Barneveld steeds beter te vinden. Door het verschillende aanbod van 
diensten, komen ze regelmatig naar Welzijn Barneveld. Voor de begeleiding werken we samen met andere 
organisaties zoals Vluchtelingenwerk, Taalinstituten en de gemeente Barneveld. Op afspraak, of op het 
algemene inloopspreekuur proberen we de statushouders zo goed mogelijk informatie te geven over 
vrijwilligerswerk of andere vragen. De beheersing van de Nederlandse taal is wel belangrijk voor het vinden 
van de juiste vrijwilligersplek. 
Participatieverklaringstraject (PVT)  
In november 2019 hebben 10 statushouders het participatieverklaringstraject gevolgd. Zij hebben drie 
workshops gevolgd van Vluchtelingenwerk, waarbij tijdens iedere workshop een gastspreker was 
uitgenodigd, te weten de politie, de kerk en de bibliotheek. De vierde workshop, verzorgd door Welzijn 
Barneveld bestond uit een presentatie over de verschillende diensten van Welzijn Barneveld zoals 
bijvoorbeeld het vinden van vrijwilligerswerk, het taal café, het taalmaatjesproject en het Duoproject. 
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Ook werd er van alles verteld over de 
wetenswaardigheden van de gemeente Barneveld. 
Tenslotte kregen zij een rondleiding door de gemeente 
Barneveld, waarbij de nadruk werd gelegd op de mooie 
dingen van Barneveld en brachten zij een bezoek aan de 
bibliotheek en museum Nairac. Ook zijn we naar de 
inloop geweest bij Welzijn Barneveld aan de Nieuwe 
Markt.   De rondleiding werd afgesloten met een bezoek 
aan de vishandel Het Visnet.  
 
Op donderdag 28 november is het traject afgerond met 
de ondertekening van de verklaring. Deze verklaring 

werd medeondertekend door wethouder Hans van Daalen. De inburgeraars werden gefeliciteerd en van 
harte welkom geheten in onze gemeente, waarna ze een klein presentje ontvingen. De bijeenkomst werd 
afgesloten met een groepsfoto. 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

Statushouders hebben ingestemd met ‘participatie’ door het tekenen van de participatiewetverklaring.  
Er is ingezet op het onderwerp sociale samenhang met betrekking tot de specifieke doelgroep 
statushouders.  
Statushouders kennen Nederland, de gemeente Barneveld, Welzijn Barneveld met haar cultuur normen en 
waarden, voor zover mogelijk, beter. 

 Door de workshops gegeven vanuit vluchtelingenwerk en de rondleiding en presentatie door 
Welzijn Barneveld, het tekenen van de participatieverklaring 

 Door actieve benadering vanuit Welzijn Barneveld als er gevraagd wordt om vrijwilligerswerk voor 
statushouders. 

 Creëren van verbinding tussen initiatieven en versterken van maatschappelijke begeleiding. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal deelnemers participatieverklaringstraject 26 23 

Buurtbemiddeling 

Voortgang 

Het jaar 2019 is een opmerkelijk jaar geworden. Schommelden in de voorgaande jaren het aantal meldingen 
tussen de 55 en 60, dit jaar kwamen 75 meldingen binnen. Ten opzichte van 2018 een toename met 36%. 
Dat heeft zijn impact op de inzet van de 8 bemiddelaars. Hun tijdsinvestering is niet alleen toegenomen 
door de forse stijging van het aantal meldingen, maar ook door de complexiteit van een aantal casussen. De 
maatschappelijke ontwikkeling heeft tot resultaat dat ook mensen met “een rugzakje” zo lang mogelijk 
zelfstandig (vaak met begeleiding) dienen te blijven wonen. Niet zelden wonen zij bij elkaar in de buurt, 
bijvoorbeeld in een appartementencomplex. Wanneer er problemen ontstaan en Buurtbemiddeling wordt 
ingeschakeld dan is vaak de betrokkenheid van de begeleiders noodzakelijk. Dit heeft dan ook 
consequenties voor de tijdsinvestering van bemiddelaars en coördinator. Daarnaast vereist het aanvullende 
training van de bemiddelaars. 

Opbrengst 2019 

Kwalitatieve opbrengsten 

De toename van het aantal meldingen heeft ook een positieve kant. Buurtbemiddeling heeft voor een 
aanzienlijk aantal inwoners van de Gemeentes Barneveld en Scherpenzeel iets kunnen betekenen. De 
contacten met politie (wijkagenten en boa’s), Woningstichting Barneveld, Woonstede, gemeente en 
ondersteunende diensten (Bemoeizorg, Elan, Stichting Breder, Philadelphia, De Haven e.a.) waren zeer 
waardevol. In 2019 is extra geïnvesteerd in de intensivering van deze contacten.  

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2018 
Prestatie 

2019 

Totaal aantal aanmeldingen 56 75 
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Totaal aantal aanmeldingen in behandeling genomen 54 70 

Totaal aantal bemiddelingen 10 18 

Geslaagde bemiddelingen 10 17 

Slagingspercentage van de bemiddelingen  100% 94% 

Opgelost na intake/advies/coördinator 14 14 

Opgelost na kennismakingsgesprek bemiddelaars 6 8 

Opgelost op een andere manier 2 7 

Niet in behandeling genomen 2 5 

Nog niet afgerond 11 12 

Niet opgelost 8 11 

Slagingspercentage totaal 77% 81% 

Verdeling aanmeldingen over de twee gemeentes   

Gemeente Barneveld 47 64 

Gemeente Scherpenzeel 9 11 

Melding van buiten gemeentes Barneveld/Scherpenzeel 0 0 

Verdeling over de dorpen gemeente Barneveld   

Barneveld 29 50 

Voorthuizen 12 10 

Kootwijkerbroek 1 1 

Stroe 0 0 

Garderen 1 1 

Terschuur 0 0 

Kootwijk 2 0 

De Glind 1 0 

Zwartebroek 1 2 

Achterveld 0 0 

 


