
 



1 
 

 

Inhoud 
      

Inleiding ............................................................................................................................................................. 2 

Algemene cijfers Welzijn Barneveld .............................................................................................................. 3 

Vrijwilligers ........................................................................................................................................................ 3 

Steunpunt Vrijwilligerswerk .......................................................................................................................... 3 

Meldpunt informele hulp .............................................................................................................................. 4 

Maatjes .......................................................................................................................................................... 5 

Taal- en Kennisproject ................................................................................................................................... 5 

Automaatje .................................................................................................................................................... 7 

Training & Advies ........................................................................................................................................... 8 

Senioren ............................................................................................................................................................. 9 

Ontmoeten, bewegen en sociale activering .................................................................................................. 9 

Dagactiviteiten in Kootwijkerbroek ............................................................................................................. 11 

Dagactiviteiten in Garderen ........................................................................................................................ 12 

Woon Bewust .............................................................................................................................................. 14 

Het Huisbezoek ............................................................................................................................................ 14 

Natuurlijk, een Netwerkcoach (NeN) .......................................................................................................... 15 

Dag! En Doen! .............................................................................................................................................. 16 

Welzijn op Recept ........................................................................................................................................ 16 

Maaltijd aan Huis ......................................................................................................................................... 17 

Mantelzorgers ................................................................................................................................................. 18 

Steunpunt Mantelzorg ................................................................................................................................. 18 

Jonge mantelzorgers ................................................................................................................................... 19 

VPTZ: vrijwillige palliatieve terminale zorg ................................................................................................. 20 

Jongeren .......................................................................................................................................................... 21 

Maatschappelijke stage Barneveld .............................................................................................................. 21 

Jongerennetwerk Gewoon Doen! ............................................................................................................... 22 

Schuldpreventie - G€ldwijs .......................................................................................................................... 23 

Sociale samenhang .......................................................................................................................................... 24 

In de Buurt ................................................................................................................................................... 24 

Integratie ..................................................................................................................................................... 25 

Buurtbemiddeling ........................................................................................................................................ 26 

 



2 
 

 

Inleiding 
Het afgelopen jaar was wederom een bijzonder jaar. We hebben ervaren hoe wendbaar we zijn als mens en 
organisatie. Want zelfs in een maatschappij waar afstand het nieuwe normaal werd, waren we dichtbij, 
deden we het samen. Waar het ene nog steeds stil stond groeide het andere. We zijn al geruime tijd bezig 
met het zoeken en vinden van juist die inwoner die niet naar ons toe komt. Die wel een hulpvraag heeft 
maar de drempel te hoog vindt om ‘eropuit te gaan’. Juist daarom is een project als ‘Aandacht voor elkaar’ 
goed om samen met andere organisaties naar te kijken en uit te werken. 
 
Welzijn Barneveld vierde dit jaar haar 10-jarig jubileum. Een mijlpaal! We hadden grootse plannen om dit 
uitgebreid te vieren, maar helaas, de plannen moesten worden aangepast. Ter ere van dit jubileum is er wel 
een magazine uitgebracht.  
 
De projecten draaien volgens de regels van het RIVM. Door creatief te zijn en in te spelen op de situatie, 
werden er in de afgelopen maanden nieuwe ideeën geïntroduceerd en uitgevoerd. Zo is het project 
Dag!enDoen! gestart. Een project waarmee door middel van een app gekeken kan worden naar het 
dagelijks aanbod aan activiteiten in de buurt. Ook Welzijn op Recept is een nieuw project en legt verbinding 
tussen zorg en welzijn. Afgelopen november hebben we de vrijwilligers uit de gemeente Barneveld weer 
kunnen ontmoeten tijdens een scholingsavond. De bijna 70 deelnemers konden een keuze maken uit vijf 
workshops, waarvan met name “Omgaan met dementie” en “Omgaan met conflicten” op veel 
belangstelling mochten rekenen.  
 
Als laatste wil ik de medewerkers bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Gezamenlijkheid is onze 
kracht: we spelen allemaal een belangrijke rol binnen de organisatie. We spreken elkaar aan en helpen 
elkaar. 
Samen komen we tot mooie nieuwe ideeën en zetten we in op ontmoeten en bewegen, WELZIJN WERKT ! 
 
 
 
Ellen Alders 
Bestuurder Welzijn Barneveld 
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Algemene cijfers Welzijn Barneveld 

Aantal beroepskrachten 37 

Aantal fulltimers 3 

Aantal parttimers 31 

Aantal invalkrachten 3 

Aantal FTE ingezet 19 

Totaal aantal actieve vrijwilligers binnen Welzijn Barneveld 590 

Vrijwilligers 

Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Voortgang 

Coördinatie en werving van vrijwilligers   
Op de Vacaturebank van Welzijn Barneveld heeft in 2021 een totaal aantal van 191 vacatures open 
gestaan. Voor 109 vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij Welzijn Barneveld is een passende plek 
gevonden, 12% meer dan in 2020. Elke maand is in de Barneveldse Krant aandacht besteed aan 
vrijwilligerswerk via de rubriek “Vrijwilliger in het zonnetje”. Het Steunpunt vertelt hierin verhalen van 
vrijwilligers in de gemeente Barneveld, die iets laten zien over de inhoud van het vrijwilligerswerk, de 
motivatie, de dankbaarheid van mensen en het plezier dat het vrijwilligerswerk brengt. Daarnaast is er op 
deze paginaruimte voor een tiental vacatures van steeds variërende organisaties. Regelmatig persoonlijk 
contact met de vrijwilligerscoördinatoren van diverse organisaties blijft belangrijk, om zo het 
vacaturebestand actueel te houden en de juiste mensen naar deze organisaties te kunnen bemiddelen. 
 
Training en Scholing 
Een aantal trainingen is in de eerste helft van het jaar voornamelijk online gegeven. Het was mooi dat de 
Scholingsavond op 28 oktober 2021 fysiek in de Meerwaarde gehouden kon worden. Het was een goede 
avond met veel ruimte voor ontmoeting en een heerlijke maaltijd, verzorgd door leerlingen van de 
Meerwaarde. De bijna 70 deelnemers konden een keuze maken uit vijf workshops, waarvan met name 
“Omgaan met dementie” en “Omgaan met conflicten” op veel belangstelling mochten rekenen. 
 
Werkatelier Netwerkondersteuning 
Het Werkatelier heeft als doel om alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Barneveld, die informele 
ondersteuning aanbieden, met elkaar te verbinden. In het voorjaar van 2021 is een online Werkatelier 
gehouden over onder andere de nieuwe senioren-app Dag!enDoen!. Het eerstvolgende Werkatelier op 31 
maart 2022 is in voorbereiding. Met het oog op het weer opstarten van diverse grotere projecten kwam 
het jaar 2021 nog enigszins voorzichtig op gang. Voor de landelijke vrijwilligersactie NLDoet is in elk geval 
besloten dat deze in het voorjaar van 2022 weer wordt opgepakt. 
 
Vrijwilliger en participatie – project Wegwijs  
In het najaar van 2021 zijn relatief veel vrijwilligers aangemeld voor wie meer begeleiding nodig is om een 
passende vrijwilligerswerkplek te vinden. Het gaat met name om mensen die vrijwilligerswerk willen doen 
om hun taalniveau te verhogen. Het blijft altijd zoeken naar passende plekken om vrijwilligerswerk te 
doen. Organisaties zijn vaak bereid mee te denken en naar de mogelijkheden te kijken. Dit maakt dat het 
vrijwel altijd lukt om iemand uiteindelijk te plaatsen.  

Opbrengst 2021 

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.  
Vrijwilligers zijn geschoold voor de uit te voeren taken.  
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.  
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Het steunpunt heeft goed contact met andere maatschappelijke organisaties. 

Kwantitatieve opbrengsten Prestatie 2020 Prestatie 2021 

 Aantal bemiddelingen  97 109 

 Digitale bemiddelingen 67 61 

 Persoonlijke bemiddelingen 27 41 

Aantal trajecten Intensieve bemiddeling/Sociale activering 
(Wegwijs) 

6 8 

Meldpunt informele hulp 

Voortgang 

Het meldpunt Informele hulp behelst vooral korte ondersteuning. Een boodschap doen voor iemand die 
net geopereerd is en dit niet zelf kan of als begeleider mee naar een ziekenhuisafspraak. Er zijn vragen die 
we kunnen oplossen met het aanbieden van de Dienstenbon waar het gaat om mantelzorgers, maar ook 
wordt er gekeken of vrijwilligers bij o.a. de kerken klussen kunnen oppakken.  
 
We willen meer gaan inzetten op het ondersteunen van mantelzorgers door vrijwilligers. Wil de 
mantelzorger naar de kapper, maar kan dat niet omdat ze haar partner niet alleen wil laten of kan laten, 
dan kan er gekeken kunnen worden of er een vrijwilliger is die daar naar toe gaat om te ondersteunen.  
 
Alle vrijwilligers informele hulp zijn afgelopen maanden gebeld. Een groot aantal gaf aan geen vrijwilligers 
werk meer te willen doen, vanwege werk, of al ander vrijwilligerswerk. Hierdoor is het aantal in te zetten 
vrijwilligers weliswaar flink terug gelopen, maar hebben we wel een bestand van vrijwilligers die graag nog 
eens op een vraag ingezet willen worden. 

Klusdienst en Computerhulp 
Ondanks de maatregelen van de overheid zijn er 
klussen uitgevoerd door vrijwilligers bij senioren 
met een hulpvraag op het gebied van klusjes in en 
om het huis en is computerhulp geboden. 
Computerhulp is soms aangeboden via de 
telefoon. Dan belde de vrijwilliger met de 
hulpvrager en kon hij of zij weer op afstand op 
weg geholpen worden.  
Computerhulpvragen zijn divers. Van het foto's 
overzetten naar de laptop, hulp met het 
aansluiten van de printer, hulp met het mailen en 
internetproblemen. Wanneer mensen vragen om 
een cursus zoals Klik en Tik, dan verwijzen we       

door naar de Bibliotheek. 

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Kwetsbare inwoners krijgen waar nodig praktische hulp van vrijwilligers. 
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 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal hulpvragen Meldpunt informele hulp  23 23 

 Aantal uitgevoerde klussen door de Klussendienst 8 12 

Aantal vrijwilligers 83 74 

Aantal hulpvragen gekoppeld aan een vrijwilliger 15 9 
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Maatjes 

Voortgang 

Maatjes 
Er zijn veel nieuwe deelnemers naar ons doorverwezen door onder andere ambulante begeleiders, 
huisartsen en hun ondersteuners en gespreksvoerders van de gemeente Barneveld. We hebben een groei 
van zo’n 10% in het aantal bemiddelingen. Daar zijn we trots op! Het is mooi om te zien dat de vraag naar 
sociaal contact er is en ook ingevuld kan worden door een maatje. Het maatjesproject draagt hiermee 
effectief bij aan de bestrijding van eenzaamheid. 
 
In de cijfers lijkt het alsof er een krimp van zowel vrijwilligers als deelnemers is. Dit komt doordat er vorig 
jaar ons registratiesysteem flink is opgeschoond. Ook vorig jaar hebben we deze actie uitgevoerd. Toen 
hadden veel vrijwilligers de wens om nog ingeschreven te blijven. Omdat er vorig jaar nog wel contact is 
geweest met deze mensen zijn deze mensen vorig jaar wel meegerekend. Dit jaar zijn alle oude casussen 
niet meer meegerekend en gaat het om actieve aantallen.  
Halverwege het jaar zijn we overgegaan naar een nieuw rapportagesysteem voor het maatjesproject. Dit 
maakt dat we trajecten beter kunnen volgen, met minder administratieve handelingen. Zo kunnen we 
onze klanten nog beter ondersteunen en informeren waar dat nodig is.  
 
Maatjes dementie 
In het afgelopen jaar is de relatie met de casemanagers dementie versterkt. We hebben goed en 
constructief overleg gehad over de vorm van aanmelding en begeleiding van nieuwe deelnemers. Dit 
maakt dat er veel nieuwe deelnemers aangemeld zijn en er ook veel bemiddelingen geweest zijn. De 
ketenzorg dementie heeft momenteel een wachtlijst voor het inzetten van een casemanager. Dit merken 
wij ook terug. Het gebeurt dat mensen een maatje dementie aanvragen, maar nog geen betrokken 
casemanager hebben. Dit maakt dat het moeilijk is om een vrijwilliger in te zetten, omdat de inhoudelijke 
kennis juist bij de casemanagers ligt. We proberen hier in goed overleg een oplossing voor te vinden, 
samen met de casemanagers. 

Opbrengst 2021 

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 

2020 
Prestatie 

2021 

 Aantal deelnemers Maatjesproject 143 117 

 Instroom deelnemers 36 37 

 Uitstroom deelnemers 56 52 

Bemiddelingen Maatjesproject 43 48 

 Aantal vrijwilligers Maatjesproject 145 127 

 Instroom vrijwilligers 54 56 

 Uitstroom vrijwilligers 42 32 

 

Taal- en Kennisproject 

Voortgang 

Nieuwe naam 
In het jaar 2021 zijn het voorheen bekende ‘’Taalmaatjesproject’’ en het ‘’Duoproject’’ in een nieuw jasje 
gegoten genaamd het ‘’Taal- en Kennisproject’’. De reden van deze samenvoeging is dat de voorheen losse 
projecten in de praktijk vaak met elkaar overlapten. Een koppel dat het traject begon specifiek gericht op 
taal, ging uiteindelijk vaak ook de praktische kant op door bijvoorbeeld samen brieven te lezen, een kopje 
koffie te drinken, naar een museum te gaan. Het doel van de projecten kwam echter wel overeen namelijk 
het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid en de sociale zelfredzaamheid binnen de Nederlandse 
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cultuur en maatschappij. Het laten samenvoegen van de twee losse projecten tot één groot project was 
dus een logisch gevolg.  
 
Groei 
Een mooie groei die dit jaar te zien is binnen het Taal- en Kennisproject, is de groei van het aantal 
bemiddelingen. Deze zijn namelijk in een jaar verdubbeld! Dat betekent dat meer anderstalige 
nieuwkomers voorzien zijn van een vrijwilliger die hen de gewenste ondersteuning biedt. Daarnaast 
betekent het dat meer vrijwilligers een kijkje gekregen hebben binnen een andere cultuur wat stimulerend 
kan zijn voor meer begrip en acceptatie. Wat ik als coördinator heb ervaren, is dat er veel vrijwilligers 
nieuw binnenkwamen die zeiden ‘’Van mijn zus/broer/vriend/vriendin hoorde ik dat hij/zij iemand uit een 
andere cultuur helpt, dat lijkt mij ook leuk’’. Zien inzetten voor een ander doet inzetten voor een ander, 
dat is mooi om te ervaren. Dat er veel minder vrijwilligers zijn uitgestroomd dit jaar valt te verklaren 
vanwege het feit dat vrijwilligers na het afronden van een traject soms een nieuw traject starten met een 
nieuwe deelnemer.  
 
Leenmaterialen 
Qua ondersteuningsaanbod is er binnen het Taal- en Kennisproject iets nieuws in het leven geroepen 
namelijk leenmaterialen. Voor vrijwilligers is het mogelijk om bij Welzijn Barneveld diverse spellen, boeken 
en oefenmaterialen te lenen ter gebruik in het contact met de deelnemer. Door middel van spelletjes kan 
een koppel bijvoorbeeld op een creatieve manier aan de slag gaan met taal. Materialen zijn gemakkelijk te 
verkrijgen en worden voor 4 weken uitgeleend. Naast leenmaterialen hebben we dit jaar ook een nieuwe 
informatiebrochure samengesteld waarmee die vrijwilligers goed voorbereid aan de start kunnen gaan 
met hun vrijwilligerstaak. Daarnaast boden we twee keer de training ‘’Aan de slag met Taal’’ die wordt 
gegeven door samenwerkingspartner stichting ‘Het Begint met Taal’. Tenslotte hebben we qua activiteiten 
dit jaar een keer Boerengolf gespeeld en daarbij een rondleiding over de boerderij gehad. Ook hebben we 
een huifkartocht kunnen aanbieden voor de deelnemers en vrijwilligers van het Taal- en Kennisproject. Dit 
was naast een gezellig moment van ontmoeting ook zeer educatief omdat de ruiters van de huifkarren van 
alles vertelden over de Veluwe.  
 
Taalcafé 
Wanneer de maatregelen het 't 
afgelopen jaar toelieten is het 
Taalcafé open geweest voor 
bezoekers en daar werd gelukkig 
goed gebruik van gemaakt. We 
merkten vooral dat een nieuwe 
groep deelnemers het Taalcafé wist 
te vinden. De dynamiek van 
deelnemers die al vanaf het begin 
af aan komen samen met de 
nieuwkomers, die vaak nog weinig 
Nederlands spreken, is mooi om te 
zien. Het is motiverend voor 
deelnemers om te merken dat ze al 
genoeg Nederlands spreken om de 
nieuwkomers te helpen en af en toe te vertalen. Daaruit blijkt hoe zeer ze zelf al zijn gevorderd. Samen 
met de vrijwilligers worden gesprekken gehouden, spelletjes gedaan en af en toe een gezamenlijk 
onderwerp behandeld of quiz gedaan. Zoals bijvoorbeeld de Pub-quiz die onze stagiaire voor de hele groep 
had voorbereid.  Door een docent van de stichting ‘het begint met taal’ is aan de vrijwilligers weer een 
training ‘Taalcafé in de praktijk’ gegeven. We proberen door middel van deze trainingen de vrijwilligers 
steeds een beter te scholen zodat het Taalcafé op een professionele manier blijft bijdragen aan de 
verbetering van de spreekvaardigheid in de Nederlandse taal van de bezoekers. 

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 
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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.  
Door de maatjescontacten zijn inburgeraars beter geïntegreerd in de samenleving. 
In de gemeente Barneveld is meer begrip voor en acceptatie van inburgeraars/ nieuwe burgers in de lokale 
gemeenschap. 
Er wordt buiten de taalmaatjesvraag gekeken of Welzijn Barneveld de deelnemer ook via andere projecten 
kan ondersteunen. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Totaal aantal deelnemers Taal- en Kennis 69 69 

 Instroom deelnemers  25 41 

 Uitstroom deelnemers 34 17 

Bemiddelingen Taal- en Kennis 21 43 

Totaal aantal vrijwilligers Taal- en Kennis 75 67 

 Instroom vrijwilligers  29 31 

 Uitstroom vrijwilligers 37 19 

Totaal aantal vrijwilligers Taalcafé  15 10 

 Gemiddeld aantal bezoekers Taalcafé  - 22 

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. 
 
Groei 
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 vervoerservice 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.  
 
Huisbezoek 
Nieuw ingeschreven deelnemers worden thuis bezocht, wanneer zij niet of nauwelijks bekend zijn bij 
Welzijn Barneveld. Er zijn 21 deelnemers thuis bezocht. Tijdens dit bezoek gaat de coördinator in gesprek 
over de mogelijkheden van hulp en ondersteuning en de activiteiten bij en van Welzijn Barneveld. Bij een 
aantal van deze gebruikers is een verwijzing naar een andere instantie gedaan.  

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is een vervoerservice in de gemeente Barneveld waarbij vrijwilligers rijden met hun eigen auto, het 
AutoMaatje.  
Ouderen en andere personen met een vervoersvraag kunnen ‘ergens naartoe’.  
Ouderen en andere personen met een vervoersvraag kunnen langer deelnemen aan de samenleving 
waardoor ze (langer) zelfstandig en zelfredzaam zijn.  
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Ouderen hebben meer ‘plezier in het ouder zijn’. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020   
Prestatie 

2021 

Aantal vervoersaanvragen 5759 5822 

Aantal bemiddelde ritten 3659 5353 

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

2100 603 

Aantal chauffeurs 91 86 

Aantal deelnemers 794 1018 

Huisbezoeken nieuw ingeschreven deelnemers 6 14 

Training & Advies 

Voortgang 

Scholingsavonden 
In het voorjaar van 2021 hebben we diverse scholingsavonden georganiseerd, deels fysiek en deels online. 
We merkten dat de praktische workshops veel belangstelling hadden en de verdiepende workshops wat 
achter bleven aan belangstelling. Vrijwilligers gaven aan er behoefte aan te hebben elkaar weer te 
ontmoeten. In het najaar van 2021 lukte dat met één grote scholingsavond als vanouds. In De Meerwaarde 
werden 5 workshops aangeboden. De evaluaties waren erg goed. Vrijwilligers namen massaal deel aan de 
training over ‘omgaan met dementie’. De behoefte aan een vervolgtraining hierover is groot. Datzelfde 
geldt voor gesprekstechnieken.  Terugkerende, belangrijke thema's. 
 
Basistraining vrijwilligers ‘Yes, ik ben vrijwilliger!’ 
Gesprekstechnieken zijn ook een belangrijk thema in deze training. In het najaar is deze aan 10 nieuwe 
vrijwilligers van Welzijn Barneveld gegeven. Er werd geoefend met grenzen aanhouden, een goed gesprek 
voeren volgens LSD (Luisteren, Samenvaten, Doorvragen) en feedback geven en ontvangen. De vrijwilligers 
beoordeelden deze training als waardevol, mooie inzichten voor hun vrijwillige functie.  
 

NeN, Natuurlijk een Netwerkcoach  

In 2021 zijn de eerste netwerkcoaches getraind en ook de eerste trajecten gestart om het sociale netwerk 
van mensen te vergroten.  

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Vrijwilligers worden en zijn geschoold voor de doelgroep waar ze mee gaan werken, online en offline. 
Vrijwilligers worden en zijn geschoold in de basisvaardigheden die een vrijwilliger nodig heeft. 
Vrijwilligers worden en zijn geschoold in signaleren Niet Pluis. 
Vrijwilligers ondersteunen professionals of nemen taken van hen over. 
Maatschappelijke organisaties worden ondersteund in het opzetten/actualiseren van hun 
vrijwilligersbeleid. 
Er is extra begeleiding voor Welzijn Barneveld, haar vrijwilligers en hulpvragers op het gebied van GGZ. 
Er is een onafhankelijk Psycholoog betrokken bij GGZ vraagstukken. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

 Totaal aantal aangeboden scholingsavonden 5 6 

 Totaal aantal deelnemers scholingsavonden 51 108 

 Totaal aantal deelnemers scholingsavond Signaleren niet Pluis - 4 

Totaal aantal deelnemers basistraining “yes, ik ben vrijwilliger” - 10 

Deelnemers deskundigheidsbevordering rond psychiatrische ziektebeelden 
en eenzaamheid 

14 25 
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Senioren 

Ontmoeten, bewegen en sociale activering 

Voortgang 

De behoefte aan bewegen en ontmoeten is groot onder de senioren. Door creatief te zijn is het gelukt om 
de meeste activiteiten te kunnen blijven organiseren met in acht neming van de maatregelen. Dit komt 
doordat de behoefte van senioren om elkaar te ontmoeten erg groot is. Gelukkig kunnen wij een plek 
bieden waar we dit op een veilige en prettige manier kunnen realiseren. 
 
In september hebben wij, in samenwerking met de gemeente Barneveld, een grootschalige actie opgezet 
om meer bekendheid te generen voor de activiteiten. Elke inwoner uit de gemeente heeft in het najaar een 
brief ontvangen met daarin informatie over de activiteiten en Maaltijd aan Huis. Ook is er verschillende 
keren in de krant geadverteerd en is er aandacht besteed via de social media kanalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zomerprogramma 
Elk jaar stellen we een zomerprogramma samen. Op deze manier maken 
we het mogelijk dat kwetsbare ouderen, die 
bijvoorbeeld niet op vakantie gaan of een klein 
sociaal netwerk hebben, toch gezellig onder de 
mensen kunnen zijn! Het is mooi om te zien dat 
het programma verschillende bezoekers trekt. Er 
zijn verschillende georganiseerd zoals een 
muziekmiddag, een luxe lunch, een filmmiddag, 
een zomers ontbijt en een knapzakwandeling. 
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Kunst door de 
brievenbus  
KDDB is een 
project wat we zijn 
gestart is in de 
corona-tijd. De 
deelnemers 
krijgen thuis een 
creatieve opdracht 
toegestuurd 
ontworpen door 
een kunstenaar. Na twee weken wordt het 
eindresultaat aan huis opgehaald. Zo verzamelen we 
elke twee weken opdrachten. Na twee maanden 
organiseert Welzijn Barneveld een expositie waar 
kunstenaar en deelnemers elkaar kunnen ontmoeten 

en de kunstwerken kunnen bewonderen. Dit zorgt voor veel interactie onderling en biedt veel plezier.  
 
Reguliere activiteiten 
De reguliere activiteiten hebben gelukkig grotendeels gewoon plaats kunnen vinden. Zowel onze buiten- 
als binnen activiteiten zijn goed bezocht. Senioren hechten veel waarde aan het wekelijkse ritme waar ze in 
zitten. Een week niet geweest geeft ze het gevoel alsof ze iets gemist hebben. Het is fijn dat wij ze iets 
kunnen geven om naar uit te kijken.  
 
Nieuwe biljartgroep  
Biljarten zo in trek is in ons activiteitencentrum dat we zijn gestart met een nieuwe groep. Dit is niet 
zomaar een groep, er was namelijk een behoefte vanuit senioren om een biljartgroep op te starten voor 
beginners.  Een vrijwilliger leert de senioren de fijne kneepjes van het biljarten. De groep zat binnen de 
kortste keer vol! Dit is een nieuwe wekelijkse activiteit en een mooie aanvulling voor ons 
activiteitenboekje.  
 
Gezondheidsbeurs 16 oktober 
De thema’s bewegen en gezondheid belangrijker 
dan ooit. De inwoners van Barneveld hebben het 
afgelopen jaar meer binnen gezeten en hebben 
door verplichte sluitingen minder gebruik kunnen 
maken van de sportfaciliteiten in en rond de 
gemeente Barneveld. Hierdoor is bij Be Active & 
Creative, Welzijn Barneveld en Optisport het idee 
ontstaan om een evenement te organiseren dat het 
belang van bewegen en gezondheid op de kaart zet 
en daarnaast zal fungeren als een wegwijzer naar 
diverse sport, beweeg en gezondheidsfaciliteiten in 
Barneveld. Dit alles in de vorm van een 
Gezondheidsbeurs. 
De doelstelling van de Gezondheidsbeurs luidt als volgt: Het bij zoveel mogelijk senioren van Barneveld 

onder de aandacht brengen van de huidige sport, beweeg en gezondheidsaanbod en tegelijkertijd 

activeren tot deelname aan ditzelfde aanbod.  

 

Bezoekers 

Op deze dag hebben we meer dan 300 bezoekers mogen ontvangen. Iedere bezoeker kreeg een Goodiebag 
mee met daarin naast flyers, een zwemkaartje en andere folders, ook leuke spulletjes.   
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De Beurs was erg verrassend, omdat er naast de kraampjes waarin we onze activiteiten/ diensten konden 
presenteren en uitlichten er ook leuke prijzen werden verloot bij het Rad van Fortuin. Deze spel activiteit 
zorgde voor plezier en uitdaging. Een leuke afwisseling voor de beurs. Op de eerste verdieping in de 
Veluwehal stonden kraampjes van Welzijn Barneveld (een informatieplein vol met onze 
diensten/activiteiten duidelijk gepresenteerd) en beneden stonden kraampjes van partijen die zich bij ons 
hebben aangesloten. Denk bijvoorbeeld aan Jansen2wielers, die het bewegen buiten onder de aandacht 
bracht, Van de Fliert Inbraakbeveiliging maakte senioren bewust van de veiligheid in en om huis en MEE 
Veluwe heeft de bezoekers geïnformeerd over hun diensten. De Zorg & Comforthuis uit Voorthuizen heeft 
de mensen geïnformeerd over het prettig thuis wonen, ze namen ook handige gadgets, sta-op stoelen en 
vervoersmiddelen mee die mensen ter plekke mochten uittesten om er een beeld bij te krijgen. OptiSport 
heeft de sportmogelijkheden die zij aanbieden gepresenteerd en Be Active & Creative gaf sport-workshops 
waar bezoekers actief aan konden deelnemen. Gastspreker Hein Vergeer heeft de bezoekers geïnformeerd 
over voeding en bewegen. Ook het Gezondheidshuis Barneveld heeft een standje ingericht om senioren te 
informeren over dit nieuwe initiatief van verschillende Zorg & Welzijnsorganisaties in samenwerking met 
de gemeente.  
 

 
 

Opbrengst 2021 

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. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal unieke activiteiten 65 64 

 Aantal wekelijkse activiteiten  53 50 

 Aantal maandelijkse activiteiten  12 13 

 Aantal deelnemers activiteiten  918 915 

Aantal vrijwilligers activiteiten (coördinatoren) 44 49 

Aantal vrijwilligers (gastvrouwen & receptionistes) 26 19 

Dagactiviteiten in Kootwijkerbroek 

Voortgang 

Het is een mooi jaar geweest voor de dagactiviteiten in Kootwijkerbroek. Voor de deelnemers was het 
ontzettend fijn dat dat we open mochten blijven ondanks de maatregelen. Veel andere contacten en 
activiteiten vielen weg, maar bij ons konden ze blijven komen. Belangrijk hierbij is ook dat we hierdoor 
mantelzorgers konden blijven ondersteunen. 
 

Extra dag geopend 

De dinsdag zijn we dit jaar nieuw gestart en ook deze dag wordt goed bezocht. Vooral voor de maaltijden 
is veel animo. Welzijn Kootwijkerbroek biedt een divers aanbod aan activiteiten aan. Samen met de 
deelnemers wordt gekeken wat hij of zij leuk vindt om te doen of graag wil leren. Verschillende 
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deelnemers zijn erachter gekomen dat ze goed zijn in het houtsnijden. Met behulp van een vrijwilliger 
maken ze mooie kunstwerken. De creatieve activiteiten worden enthousiast meegedaan. Er zijn 
bijvoorbeeld dakpannen beschilderd, wijnflessen omgetoverd tot kerststukjes en schilderrijtjes met 
servetten gemaakt. In de ochtend zijn er bewegingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn erg belangrijk voor 
het welzijn van de deelnemers. Op de maandag, twee keer in de maand, wordt er Samen Bewegen en Spel 
gegeven door iemand van Be-Active. Door middel van spel wordt bewegen leuk en vooral samen met een 
groep. We merken dat dit erg goed aanslaat bij de deelnemers. Ook bij kegelen en jeu de boules wordt erg 
fanatiek meegedaan.  Samen bezorgen we de deelnemers een gezellig en zinvolle dag, deze wordt 
gemaakt met en door de deelnemers. 

 
Opbrengst 2021 

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 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal unieke deelnemers dagactiviteiten Welzijn Kootwijkerbroek* 35 40 

 Maandag 15 15 

Dinsdag 0 14 

 Woensdag 15 16 

 Donderdag 15 14 

 Vrijdag 15 14 

 *Naast bovenstaande vaste deelnemers kan men ook aanschuiven voor 
alleen een activiteit, koffiedrinken en/of  een maaltijd. 

  

Dagactiviteiten in Garderen 

Voortgang 

Welzijn Garderen mocht het afgelopen jaar weer diverse activiteiten bieden aan de senioren van Garderen 
en omgeving. Ontmoeten en actief zijn staan centraal om zo de deelnemers betrokken te houden bij de 
samenleving en de zelfredzaamheid te bevorderen. Naast vaste deelnemers is het ook mogelijk voor 
senioren om deel te nemen aan een activiteit naar keuze. Door de toegang laagdrempelig te houden willen 
we het prettig, zelfstandig wonend, ouder worden in de kernen bevorderen. Zo komen er elke maand 8 
dames naar de handwerkochtend. Samen hebben zij het plan bedacht om te breien voor een goed doel en 
gaan zij dekentjes en knuffels breien voor de organisatie ’het Troostdekentje'. Deze organisatie schenkt de 
dekentjes en knuffels aan kinderen die extra zorg of troost nodig hebben. 
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Ook zijn er nieuwe activiteiten gestart. Zo is in juli de activiteit ‘Samen eten’ gestart. Elke dinsdag kunnen 
senioren uit Garderen en omgeving met elkaar genieten van een gezonde, warme maaltijd. 
Ook is er in oktober de wandelgroep gestart. Elke maand wordt er een mooie natuurwandeling uitgezet en 
kunnen belangstellenden onder begeleiding van een gids genieten van een informatieve en gezellige 
wandeling. 
 

Samenwerking 
Welzijn Garderen zoekt ook de samenwerking op met andere organisaties. Zo is er tijdens de Nationale 
Ouderendag een voorleeslunch georganiseerd met het dorpshuis ‘de Wardborg’ in Garderen. Niemand 
minder dan voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet heeft een verhaal voorgelezen, na 
afloop was er gelegenheid om tijdens de lunch met elkaar in gesprek te gaan. 

 
Om ondersteuning te bieden aan mensen met psychosociale klachten is er contact gelegd met een 
wijkmanager van Medicamus, een organisatie van en voor huisartsen in de regio Noordwest-Veluwe. Zij 
kunnen mensen met psychosociale klachten doorverwijzen naar Welzijn Garderen en/of Barneveld. Door 
de juiste begeleiding kan het welbevinden van de deelnemer bevorderd worden en wordt de huisarts 
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ontlast. 

Opbrengst 2021 

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 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal unieke deelnemers dagactiviteiten Welzijn Garderen per week 37 22 

Aantal dagdelen per week 4 4 

Aantal deelnemers   

Dinsdag  3 2 

Vrijdag 3 2 

Woon Bewust  

Voortgang 

Ondanks de beperkende invloed van corona hebben we dit jaar niet stilgezeten. In tijden dat bezoeken 
niet mogelijk waren, werd er telefonisch contact opgenomen met de aanvragers. Dringende hulpvragen 
werden door de woonbewust vrijwilligers, in samenwerking met onder andere de woningstichting en 
steunpunt Mantelzorg, opgepakt. Een enthousiaste woonbewust vrijwilliger heeft in oktober met een 
stand op de Gezondheidsbeurs gestaan. Bezoekers waren zeer geïnteresseerd en velen gaven aan een 
woonadvies-gesprek te willen ontvangen. Dit jaar zijn de 78 en 65 jarigen van de gemeente Barneveld 
aangeschreven met een uitnodiging om gebruikt te maken van een woonbewust advies. 

Opbrengst 2021 

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 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal vrijwilligers Woonbewust 7 7 

Aantal woonadviezen 6 25 

Woning via woningstichting Barneveld 6 11 

Koopwoning - 7 

De woning is op dit moment geschikt volgens de woonadviseurs 2 14 

 De woning is ook in de toekomst geschikt volgens de woonadviseurs 3 14 

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

 Aantal aanvrager met verhuisplannen voor nu en de toekomst - 4 

Inmiddels verhuisd - - 

Het Huisbezoek 

Voortgang 
Het is dit jaar een periode niet of nauwelijks mogelijk geweest om een bezoek te plannen. Toch werd er 
gezocht naar mogelijkheden. Was het fysiek niet mogelijk om op bezoek te gaan, dan werd er telefonisch 
contact opgenomen en een inschatting gemaakt of de hulpvraag direct opgepakt moest worden. De 
huisbezoekvrijwilligers waren bereid om ook in coronatijd dringende vragen op te pakken. Het contact met 
verwijzers zoals de thuiszorgorganisatie komt meer op gang. We krijgen ook via hen aanvragen voor een 
huisbezoek. Ook is er een bijeenkomst geweest met ergotherapeuten van onder andere Centrum Evers en 
Norschoten. Besproken werd welke overlap er zit in de huisbezoeken en wat we hierin voor elkaar kunnen 
betekenen. Het was een waardevolle bijeenkomst waarbij ook de woonbewust-vrijwilligers aanwezig 
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waren.  
We zijn gestart met het digitaal afnemen van de vragenlijst van het huisbezoek. De vrijwilligers zijn 
getraind in het verwerken van de vragenlijsten en het voeren van het bijbehorende gesprek. Zij werken er 
nu een aantal maanden mee en zijn zeer enthousiast. 

Opbrengst 2021 

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 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal mensen aangeschreven  389 558 

Aantal huisbezoeken 59 69 

Waarvan 75 jaar - 19 

Waarvan 80 jaar - 50 

Natuurlijk, een Netwerkcoach (NeN) 

Voortgang 

Project NeN 
In het project Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een 
deelnemer te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale 
netwerk. Het bestaat uit een 10-stappenplan dat de (vrijwillige) netwerkcoach samen met de deelnemer 
doorloopt. Stap 1, 2 en 3 staan in het teken van oriëntatie op de wensen van de deelnemer en het huidige 
sociale netwerk. Tijdens stap 4,5 en 6 staat ‘denken’ centraal. Dat wil zeggen, het samen bekijken en 
bedenken van mogelijkheden om het netwerk op te bouwen. De laatste stappen, 7,8,9 en 10, hebben als 
thema ‘doen’. De plannen die in de voorgaande stappen zijn ontstaan, worden tijdens deze fases ten 
uitvoer gebracht. Ieder stap bestaat uit drie onderdelen: (1) uitleg over de stap voor de coach, (2) 
werkblad voor de deelnemer, en (3) een theorie- en praktijkblad voor de coach. Het 10-stappenplan hoeft 
niet strikt te worden gevolgd. Het is belangrijker dat de coach het tempo en de mogelijkheden volgt van de 
deelnemer.  
 
De vrijwillige coaches hebben dit jaar een training gevolgd en zijn hierdoor in staat om mensen die zich 
eenzaam voelen, te helpen bij het vergroten of versterken van hun sociale netwerk. Om meer bekendheid 
te generen is er geadverteerd in de Barneveldse krant op de vrijwilligerspagina. Naar aanleiding hiervan 
zijn er meerdere aanvragen binnengekomen van mensen die graag ondersteuning willen krijgen van een 
Netwerkcoach. Inmiddels lopen er twee trajecten en worden er een aantal opgestart.  

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Het sociale netwerk van de deelnemer in kwetsbare situaties is zodanig versterkt, dat hij/zij meer kwaliteit 
van leven en sociale steun ervaren.  
Het inzicht in (de waarde van) het bestaande netwerk is vergroot. 
Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de deelnemer is vergroot.  
Het vertrouwen in de ander is hersteld of toegenomen (binnen en buiten het bestaande netwerk)   
De deelnemer is zich bewust van zijn eigen aandeel in de situatie. 
Sociale vaardigheden van de deelnemer zijn vergroot. 
De deelnemer is in actie gekomen om daadwerkelijk hun netwerk te versterken en/of uit te breiden. 
Er zijn duurzame contacten hersteld of tot stand gekomen. 
De wens en bereidheid om stappen te zetten in het leggen of versterken van contacten met anderen. NB: 
Van de deelnemer wordt verwacht: 
Acceptatie dat een (vrijwillige) netwerkcoach geen maatje is.  
Acceptatie van de tijdelijkheid van het contact met de netwerkcoach.  
Bereidheid om gedurende het coachingstraject wekelijks of tweewekelijks met de coach aan de slag te 
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gaan. 

Kwantitatieve opbrengsten Prestatie 2020 Prestatie 2021 

 Aantal aanvragen  - 4 

 Aantal lopende trajecten - 2 

 

Dag! En Doen! 

Voortgang 

In de gemeente Barneveld worden veel leuke activiteiten voor senioren georganiseerd, toch zijn er nog 
altijd senioren die thuisblijven. Zij weten niet wat er te doen is, weten niet hoe ze er moeten komen of zij 
gaan liever niet alleen naar een activiteit. Om een antwoord te geven op al deze vragen zijn we in april 
gestart met Dag!enDoen! Voor dit project is ons systeem gekoppeld aan het systeem van Dag!enDoen! 
Door deze koppeling is er nu een app in de appstore te downloaden waar alle activiteiten van Welzijn 
Barneveld op te vinden zijn. Ook andere organisaties kunnen hier hun activiteiten voor senioren opzetten, 
zo staan ook de activiteiten van het Schaffelaartheater en Sportvereniging de Kieviten al in deze app. De 
vrijwillige chauffeurs van Automaatje zorgen ervoor dat de deelnemers bij de door hun gekozen activiteit 
kunnen komen. Als ze liever niet alleen gaan, gaat er ook een vrijwilliger mee naar de activiteit. We 
hebben dit project onder de aandacht gebracht bij thuiszorgorganisaties, huishoudelijke hulp en 
fysiotherapeuten. Via hen zijn er verwijzingen binnen gekomen en mensen hebben zelf de app 
gedownload na het lezen van de flyer. Opmerkelijk is dat meer mensen in bezit zijn van een tablet of 
smartphone dan wij in eerste instantie gedacht hadden. Wanneer deelnemers eenmaal een geschikte 
activiteit hebben gevonden zien wij dat de app niet meer nodig is om de deelnemers uit huis te krijgen. 

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Inwoners doen mee aan het maatschappelijk leven. 
Inwoners kunnen op een laagdrempelige manier kennisnemen van het welzijnsaanbod in de gemeente 
Barneveld. 
Inwoners kunnen begeleid worden bij het deelnemen aan een activiteit. 
Vrijwilligers worden voldoende geschoold om een hulpvrager te begeleiden. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal vrijwilligers - 2 

Aantal verwijzingen - 9 

Aantal lopende trajecten - 11 

Aantal afgeronde trajecten - 4 

 

Welzijn op Recept 

Voortgang 
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In september 2021 zijn we gestart met Welzijn op Recept, in samenwerking met huisartsenpraktijk de 
Burgt. Via het gezondheidshuis hebben we goed contacten met de wijkcoördinatoren, waardoor we ook 
kunnen inventariseren hoe we verder kunnen uitbreiden. Er is al een succesvolle bijeenkomst geweest bij 
huisartsenpraktijk Asklepios en Centrum Evers waardoor wij elkaar nu weten te vinden.  
De intakegesprekken voor Welzijn op Recept worden gehouden aan de hand van het spinnenweb van 
Positieve Gezondheid. De welzijnscoaches hebben de basistraining daarvoor dit jaar al gevolgd, deze wordt 
vervolgd in het nieuwe jaar met een verdiepende 
cursus over gespreksvoering. 
In oktober zijn de welzijnscoaches aangesloten bij een 
regionaaloverleg waarbij de gelegenheid was om 
elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen. 
Komend jaar organiseert Welzijn Barneveld dit 
regionale overleg. 
Wij zien dat het huidige aanbod van Welzijn 
Barneveld voldoet aan de wensen en behoeften van 
de cliënten. Opmerkelijk is, dat er een grote 
diversiteit is in de wensen en behoeften, de 
hulpvragen worden door diverse projecten binnen 
Welzijn Barneveld opgepakt.  
Welzijn op Recept wordt gefinancierd vanuit de 
Coronagelden. 

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Professionals in de zorg verwijzen inwoners met psychosociale problematiek door naar Welzijn op Recept. 
Er is een goede samenwerking met de welzijnscoach en de professionals in de zorg. 
De welzijnscoach biedt een welzijnsarrangement op maat en monitort de voortgang. 
Inwoners worden begeleid bij het deelnemen aan een activiteit of dienst. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal verwijzingen via de huisarts - 11 

Aantal verwijzingen via overige professionals in de zorg - 11 

Aantal lopende trajecten - 19 

Aantal afgeronde trajecten - 3 

 

Maaltijd aan Huis 

Voortgang 
Er gaat niets boven het koken van een eigen maaltijd. Toch merken we steeds vaker dat dit niet altijd meer 
lukt. Maaltijd aan Huis biedt maaltijdservice in de gemeente Barneveld. Een groep van 27 enthousiaste 
vrijwilligers brengt 2 x per week de maaltijden naar de mensen toe. Het grote voordeel van deze vaste 
groep vrijwilligers is dat zij de gebruikers kennen. Zij maken dan ook vaak even een praatje en hebben een 
signalerende functie. Een andere tendens die we zien is het aantal maaltijden wat men besteld per week. 
Een enkeling bestelt voor iedere dag een maaltijd, maar het merendeel van onze gebruikers bestelt minder 
maaltijden per week.  Wij denken dat de kosten van de maaltijden hierbij zeker een rol spelen.  
 
Nieuwe gebruikers 
We hebben meerdere keren geflyerd in ons werkgebied en merken dat dit wel een extra aantal nieuwe 
aanmeldingen oplevert. Soms is dit van korte duur. Inwoners willen zich dan oriënteren op de markt voor 
‘als het eens nodig mocht zijn’. Als er een nieuwe gebruiker wordt aangemeld, gaat de coördinator vaak op 
huisbezoek. Door de gebruiker te leren kennen, kunnen we bekijken of er nog meer hulpvragen naast de 
maaltijden zijn.  
 
Gezondheidsbeurs 
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In oktober hebben wij ons, in samenwerking met Food Connect, gepresenteerd op de Gezondheidsbeurs in 
de Veluwehal. Veel mensen hebben onze stand bezocht en informatie opgehaald voor henzelf of iemand 
anders.  Via een Rad van Avontuur konden maaltijden gewonnen worden. Ca 20 mensen hebben van deze 
gelegenheid gebruikt gemaakt.  
 
Kwetsbare burger 
Verder merken we, dat Maaltijd aan Huis voornamelijk voor de zeer kwetsbare burgers, een goede vorm is 
van maaltijdvoorziening, vanwege de inzet van vrijwilligers die net dat stapje meer doen dan een 
commerciële aanbieder.   

Opbrengst 2021 

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. 
Er is een goede samenwerking met stichting Maaltijd aan Huis van de Hervormde diaconie. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal unieke gebruikers via Welzijn Barneveld  164 164 

 Garderen 8 12 

 Kootwijk 5 1 

 Barneveld (buitengebied) 6 3 

 Kootwijkerbroek  29 36 

 Stroe  7 7 

 Terschuur 1 - 

 Zwartebroek 6 3 

 Voorthuizen 102 102 

 Aantal uitgeschreven gebruikers door stopzetten of overlijden  34 48 

Aantal nieuwe inschrijvingen in gehele gemeente Barneveld  97 93 

Aantal maaltijden geleverd via Welzijn Barneveld 16599 16026  

 Aantal vrijwilligers 29 27 

Mantelzorgers 

Steunpunt Mantelzorg 

Voortgang 

Afgelopen jaar zijn mantelzorgers veelal individueel begeleid. In de loop van het jaar merkten we dat 
mantelzorgers op zoek zijn naar goede ondersteuning in de zorg. Ze hebben behoefte aan tijd voor zichzelf 
en tegelijk kunnen ze de zorg vaak ook niet geheel loslaten. In sommige gevallen was het mooi geweest als 
er gebruik gemaakt kon worden van de logeerzorg uit de WMO. Echter omdat sommigen een aanvullende 
verzekering ziektekostenverzekering hebben, worden ze daar vaak op terug verwezen. Ze kunnen dan hulp 
aan huis krijgen van bijvoorbeeld organisaties als Home Instead of Saar aan huis. We merken dat het 
sommige mantelzorgers meer rust zou hebben gegeven als ze wel hun dierbare konden laten logeren in 
een van de goede mogelijkheden die er gelukkig nu in de gemeente Barneveld zijn. Sommige aanvragen 
voor logeerzorg kwamen ook op het laatste moment soms binnen. De korte lijntjes met de 
gespreksvoerders van de WMO en de goede samenwerking hierin, heeft ervoor gezorgd dat we een aantal 
mantelzorgers van een onbezorgde vakantie hebben kunnen laten genieten. 
 
Praktische ondersteuning 
Mantelzorgers bellen ook met de vraag hoe dingen geregeld moeten worden. Vaak is een uitgebreide 
telefonische uitleg al voldoende voor hen om verder te komen. Eenmaal contact met het steunpunt 
Mantelzorg betekent vaak dat mantelzorgers het fijn vinden dat de lijntjes kort zijn en er veel expertise is. 
Ze bellen dan ook sneller weer eens als ze een hulpvraag hebben. Afgelopen zomer werden we door 
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meerdere mantelzorgers gebeld, dat zij geen huishoudelijke hulp meer konden krijgen en moesten 
wachten tot september. Zelfs een aantal die belde hoe ze toch de zorg geregeld konden krijgen voor hun 
naaste die ze graag weer thuis wilden hebben. Want de zorg die nodig was, kon op dat moment niet 
worden geleverd. De krapte in de zorg wordt steeds meer zichtbaar. Ziekenhuizen gaan mantelzorgers al 
opleiden om zelf bepaalde zorghandelingen te kunnen doen. Dit is niet in alle gevallen een goede 
ontwikkeling. Naasten zullen zich soms ook gedwongen voelen om het te doen. Naasten, de 
mantelzorgers, moeten vooral ook gewoon de partner van, kind van of ouder van kunnen blijven. Als we 
willen dat ouderen langer thuis blijven wonen, zullen we de mantelzorgers niet moeten overvragen. 
 
Gespreksgroep ‘Praten over rouw’ 
In juli zijn we gestart met de gespreksgroep. 5 mantelzorgers die hun partner hebben verloren hadden zich 
opgegeven. De groep werd begeleid door Lisette Mulder van het steunpunt mantelzorg en Tilly de Kruijf 
van Levensvragen in de Vallei. “Bedankt dat je een stukje hebt willen meelopen op de voor ons zo 
moeilijke weg van rouw en verdriet” en “Bedankt voor de fijne verwerking van mijn verdriet, ik heb er heel 
veel aan gehad” ontvingen we als reactie. 
 
De week van de mantelzorg 
Van 8 t/m 11 november was er weer de week van de mantelzorg. Vorig jaar hadden we vanwege de 
lockdown alle mantelzorgwaarderingen in de gemeente Barneveld met hulp van de Lionsclub Barneveld, 
vrijwilligers en collega's rondgebracht. Dit jaar hadden we nog net geluk dat we de mensen weer konden 
ontmoeten. De mantelzorgwaarderingen werden weer in de dorpen uitgedeeld. En indien men het wilde 
kon er een kop koffie of thee gedronken worden en elkaar en ons ontmoeten. Verhalen werden gedeeld, 
vragen gesteld en af en toe was er een mantelzorger die afscheid nam omdat degene voor wie zij zorgden 
waren overleden. Eén gesprek is bijgebleven. Ouders van 2 kinderen met een hulpvraag gaven aan het 
toch lastig te vinden dat er in Barneveld weinig ondersteuning te vinden was zonder meteen met de 
christelijke signatuur te worden geconfronteerd. Zij zochten dan ook buiten de gemeentegrenzen naar 
voor hun passende oplossingen. 

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Het steunpunt mantelzorg blijft groeien. 
Het steunpunt mantelzorg speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij waaronder de krapte in de 
zorg, en meer aandacht voor de naasten in de GGZ. 
Respijtzorg blijft de aandacht houden m.b.t. ondersteuning van de mantelzorgers hierin bij het regelen van 

respijtzorg alsmede in de contacten met de diverse aanbieders van respijtzorg.  

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal mantelzorgers in beeld  1417 1507 

Aantal aangevraagde mantelzorgwaarderingen  923 934 

Aantal hulpvragen mantelzorgers:   

 Ondersteuning/Respijtzorg 56 68 

 Deelnemers Dienstenbon 16 18 

 Aantal uitgegeven dienstenbonnen  79 80 

Aantal gesprekken 56 61 

Contact met mantelzorgers via telefoon/mail/WhatsApp 373 394 

Jonge mantelzorgers 

Voortgang 

Het project Jonge Mantelzorgers heeft in 2021 op een aantal vlakken een verandering ondergaan. Zo zijn 
we meer gaan inzetten op de contacten met onze netwerkpartners, om onze zichtbaarheid te vergroten. 
Via onze netwerkpartners komen we nu vaker in contact met ouders van jonge mantelzorgers. Deze 
kennismaking leidt tot persoonlijke aanpak van de ondersteuning en hierdoor meer binding van zowel de 
Jonge mantelzorger als de ouders met onze dienstverlening. Door middel van het individuele contact met 
jonge mantelzorgers wordt een vertrouwensband opgebouwd. De jonge mantelzorger kan hierdoor 
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gemakkelijker over de gezinssituatie praten en de consulent jonge mantelzorg kan de ondersteuning op 
maat aanbieden. Hiermee dragen we bij aan het positief opgroeien en ontwikkelen van de jonge 
mantelzorgers. De activiteiten die worden aangeboden zijn ook van karakter veranderd. Waar het eerder 
met name ging om ontspanning en afleiding, willen we nu ook werken aan herkenning bij lot- en 
leeftijdsgenoten, psycho-educatie en weerbaarheid.  
 
MantelZolder 
Voor de jonge mantelzorgers in de leeftijd 8-15 jaar hebben we iedere eerste woensdag van de maand de 
“Jonge MantelZolder” opgezet. Een vast moment in de maand waarin het eerste uur iets wordt gedaan om 
een beetje los te komen, en daarna in een kringgesprek over thuis gepraat wordt.  
Ook voor de jonge mantelzorgers van 16 jaar en ouder is een vast moment gecreëerd in de vorm van een 
filmavond met een verdiepend gesprek, afgewisseld met een borrel.  Overige activiteiten hebben een 
eigen karakter met iedere keer een ander thema. De overgang in deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat het 
de jaarcijfers lastig te vergelijken zijn met die van vorig jaar. Halverwege 2022 zullen we bekijken of deze 
aanpak een goede uitwerking heeft en zullen we een herberekening maken. De voorlichting op scholen is 
dit jaar komen te vervallen, net zoals diverse activiteiten. 

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is extra aandacht voor jonge mantelzorgers. 
Er wordt ingespeeld op behoeften van jonge mantelzorgers. 
Er is goed contact met scholen over de jonge mantelzorgers. 
Er zijn steeds meer jonge mantelzorgers bekend of in beeld. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal jonge mantelzorgers geregistreerd 203 224 

Aantal nieuwe jonge mantelzorgers 2021 - 24 

Aantal nieuwe jonge mantelzorgers doorverwezen via netwerkpartners - 3 

Aantal activiteiten georganiseerd 12 8 

Aantal aanmeldingen activiteiten 117 84 

Aantal huisbezoeken jonge mantelzorgers - 6 

Aantal individuele contacten jonge mantelzorgers - 22 

VPTZ: vrijwillige palliatieve terminale zorg  

Voortgang 

VPTZ heeft in het begin vanwege de coronacrisis stilgelegen. Gelukkig gaven verschillende vrijwilligers aan, 
hun vrijwilligerswerk weer te willen oppakken. In de tweede helft van het jaar zijn er diverse vragen 
geweest waarop we vrijwilligers konden inzetten. We merken dat de vraag momenteel groter is dan dat 
we gewend zijn. Een positieve ontwikkeling of toch niet. Met zorggroep Ena zijn we gestart om vrijwilligers 
ook bij hun in huis in te zetten. Zelf zijn zij gestart met het verbeteren van de palliatieve ondersteuning. 
We hebben voorlichting gegeven aan het verzorgend personeel en een groot aantal vrijwilligers over VPTZ. 

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er zijn voldoende, geschoolde VPTZ-vrijwilligers.  
Er wordt samengewerkt met andere partijen om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen in de laatste 
fase van zijn/haar leven. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal hulpvragen 4 8 

Aantal vrijwilligers 14 14 

Aantal uren vrijwillige inzet  0 20 



21 
 

Jongeren 

Maatschappelijke stage Barneveld 

Voortgang 

Stages 
Gelukkig konden alle Maatschappelijke stages de tweede helft van het jaar (start van schooljaar 2021/2022) 
weer gewoon van start en waren er voldoende organisaties die stageplekjes beschikbaar wilden stellen. We 
hebben de presentaties die we geven in de gastlessen op de middelbare scholen geprobeerd wat 
interactiever en aantrekkelijker te maken voor leerlingen, zodat ze meer gemotiveerd zijn om hun 
maatschappelijke stage te gaan lopen en beter begrijpen wat het maatschappelijk belang is van 
vrijwilligerswerk en van non-profit organisaties.Dankzij onze nieuwe website en software (van Hello's) 
hebben we een mailing kunnen sturen naar alle zelf gevonden stageplekken van de afgelopen jaren. Veel 
van deze stageplekken waren enthousiast over hun stagiaires en hebben zich nu als organisatie aan ons 
verbonden waardoor ons aantal vacatures flink is toegenomen. We kunnen nu veel meer stageplekken 
aanbieden aan leerlingen via onze vacaturebank, waardoor er meer keuze is in het soort organisaties en ook 
de locaties ervan. 
 

Groepsstages  
We zijn op zoek gegaan naar nieuwe organisaties die willen meewerken aan het mogelijk maken van 
groepsstages; waar hele klassen terecht kunnen om samen een klus aan te pakken. We hebben gelukkig 
mooie verbindingen kunnen leggen met organisaties met een maatschappelijk belang en onder andere 
basisscholen. Zo hebben we alternatieven waar klassen van middelbare scholen terecht kunnen wanneer 
verzorgings- en verpleeghuizen wegens coronamaatregelen geen stagiaires mogen ontvangen. Er zijn ten 
opzichte van vorig jaar minder uren vrijwillige inzet gemaakt door leerlingen in de periode sept-dec. De 
reden hiervoor is dat vorig jaar een inhaalslag is geweest aan het eind van het schooljaar met de 
groepsstages doormiddel van de kerstactie (kaartjes en tasjes maken voor verzorgingshuizen). Dit jaar 
hebben de meeste groepsstages gewoon doorgang kunnen vinden in het voorjaar met o.a. de 
buitenspeeldag! 
 

Evaluatie stageperiode september-december 
Vanuit de mailing die we hebben gestuurd onder stagebieders en vanuit de evaluaties die in de 
stageboekjes van leerlingen staan, blijkt dat organisaties over het algemeen tevreden zijn met de stagiaires 
en dat ze echt van betekenis zijn. Ook leerlingen zijn vaak heel enthousiast en hebben na hun stage veel 
meer begrip voor mensen uit een bepaalde doelgroep. Hieronder delen we graag een aantal positieve 
reacties! 
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Opbrengst 2021 

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 gestimuleerd in het doen van vrijwilligerswerk. 
Jongeren krijgen door middel van de MaS meer begrip voor bepaalde doelgroepen 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 

Prestatie 

2021 

Aantal geplaatste leerlingen  880 762 

 Johannes Fontanus College  108 420 

 De Meerwaarde  772 342 

 Niet geplaatste leerlingen door corona 692 496 

Aantal betrokken organisaties bij de MaS (eigen aangesloten organisaties en 

door leerlingen gevonden organisaties) 

245 370 

Aantal uur vrijwillige inzet vanuit de Maatschappelijke Stage (schooljaar) 9878 10.014 

Aantal uur vrijwillige inzet vanuit de Maatschappelijke Stage (jan-juni)  1362  5406  

Aantal uur vrijwillige inzet vanuit de Maatschappelijke Stage (sep-dec)  8516   4608 

Jongerennetwerk Gewoon Doen! 

Voortgang 

Afgelopen jaar zijn er bij diverse fondsen een aanvraag ingediend om gelden te verkrijgen zodat het 
Jongerennetwerk Gewoon Doen! opgestart kon worden. Meerdere fondsen hebben de aanvraag 
gehonoreerd, Oranje Fonds, VSB fonds, Maagdenhuis en Fonds 1845. Het jongerennetwerk heeft zich 
hierdoor verder kunnen ontwikkelen en dit heeft geresulteerd in een Flexpool en een mobiele brigade. 
Daarnaast zijn er 7 jongeren bemiddeld naar een externe organisatie waar zij nu structureel vrijwilligerswerk 
doen. Ook signaleren wij jongeren die zelf een hulpvraag blijken te hebben. Zij bieden zich aan als 
vrijwilliger, maar hebben zelf ook hulp nodig. Wij gaan samen met hen in gesprek op zoek naar een 
passende oplossing.  
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In het najaar is er een reanimatiecursus aangeboden aan de jongeren van de Flexpool en mobiele brigade. 
Deze cursus werd goed ontvangen en de jongeren zijn blij te weten hoe ze kunnen handelen.  

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Jongeren ontmoeten jongeren uit andere milieus. 
Er is een makkelijke optie gecreëerd voor jongeren om iets te kunnen betekenen voor een ander. 
Jongeren zetten talenten in en leveren zo een bijdrage aan de maatschappij. (mobiele brigade) 

Kwantitatieve opbrengsten Prestatie 
2020 

Prestatie 
2021 

Aantal vrijwilligers 13 29 

Aantal klussen uitgevoerd 2 22 

Aantal bemiddelingen naar maatschappelijke organisaties - 7 

Aantal uren vrijwillige inzet  - 238 

 

Schuldpreventie - G€ldwijs 

Voortgang 

Algemeen 
G€ldwijs is in september weer van start gegaan. We hebben alle basisscholen en de middelbare scholen 
benaderd voor de lessen. Helaas konden de lessen niet doorgaan, maar staan gepland voor het voorjaar 
2022. 
 
Theatervoorstellingen 
In de maand 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 konden de G€ldwijslessen ook niet doorgaan en staan 
gepland in het voorjaar 2022! Op dinsdag 16 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. 

Opbrengst 2021 

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 
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en schuldpreventie. 

Kwantitatieve opbrengsten Prestatie 
2020 

Prestatie 
2021 

Aantal vrijwilligers 9 9 

Aantal deelnemende basisscholen 10 18 

Aantal deelnemende middelbare scholen 2 3 

Aantal leerlingen voorgelicht 965 9  

Totaal aantal leerlingen die de theatervoorstelling hebben gezien 500 116 

Sociale samenhang 

In de Buurt 

Voortgang 

Valkhof  
De hofjes 

In de Buurt is op pad gegaan en heeft verschillende bewoners gesproken over het samenleven in de buurt 

en wat zij hierin willen betekenen. Bewoners van Valkhof geven aan zich verbonden te voelen met hun 

eigen hofje en minder met de andere hofjes. Elk hofje heeft haar eigen identiteit. Bewoners geven aan 

behoefte te hebben aan meer momenten van informele ontmoeting en er bestaan zorgen over een aantal 

bewoners/gezinnen, waar wellicht hulpverlening (nodig) is. Resultaten: 

- Burenbakkie hofje 3 (27 bewoners ontmoeten elkaar met koffie, thee en een oliebol onder de 
carport. De wens wordt uitgesproken dit vaker te doen en 2x per jaar een barbecue samen te 
organiseren. 

- Flyers verspreid in hofje 4; ‘wat zou je willen doen in Valkhof 154?’ Resultaten volgen. 
- 2 koffiemomenten in Valkhof 154 in samenwerking met Elan, waarbij blijkt dat het verplaatsen 

naar buiten (lockdown) een veel groter effect heeft (7 buurtbewoners doen een kopje koffie 
buiten). 

Netwerk 

 Op het Valkhof zijn verschillende organisaties actief in hulpverlening aan bewoners. We komen elkaar nog 

maar weinig tegen en de wens bestaat om dit te versterken. Valkhof 154 kan hier een rol in spelen als 

uitwijkbasis. Daarbij de gebiedsregisseur vanuit de Gemeente Barneveld betrekken, contact leggen met 

kerken (vooral Goede Herder Kerk op Jan Seppenplein), jongerenwerk en andere mogelijke partners als 

GGZ, vluchtelingenwerk, thuiszorg en wijkverpleging. 

Oldenbarneveld 
Wijkboekje Oldenbarneveld 
In februari heeft In de Buurt samen met het Wijkplatform Oldenbarneveld, Be Active & Creative, 
gemeente Barneveld en Ontmoetingscentrum Bronveld een wijkboekje uitgebracht. In dit wijkboekje werd 
onder andere aandacht gevraagd voor de buurtactiviteiten in 2021, de jongerenwerkers van 
Oldenbarneveld en de sociale kaart van Valleidialoog. Het boekje draagt bij aan het wijk-gevoel en in 2022 
zullen we dan ook wederom een wijkboekje uitbrengen.  
Buurtactiviteiten 
In 2021 zijn diverse activiteiten (mede) georganiseerd door In de Buurt in de wijk Oldenbarneveld. Te 
denken valt aan de Nationale Buitenspeeldag, voorleesmomenten, Buurtbrunch en een structurele 
beweegactiviteit. Al deze ontmoetingen dragen bij aan de sociale samenhang van de wijk. In de Buurt 
heeft hierin de samenwerking gezocht met het Wijkplatform Oldenbarneveld, Be Active & Creative, het 
Taalhuis en Ontmoetingscentrum Bronveld. Er zijn ook diverse voorbereidingen getroffen voor een 4-
seizoenen buurtbingo en een kinder- kookactiviteit. Beide activiteiten worden naar verwachting in 2022 
door buurtbewoners in Ontmoetingscentrum Bronveld georganiseerd, In de Buurt ondersteunt, maar de 
buurt organiseert! 
Werkatelier netwerkondersteuning  
15 april vond het eerste online Werkatelier Netwerkondersteuning plaats in samenwerking met het 
Steunpunt Vrijwillige Inzet. Bijna 20 formele en informele initiatieven hebben informatie uitgewisseld, hun 
zorgen gedeeld en van elkaar geleerd. De plannen voor een fysiek Werkatelier Netwerkondersteuning zijn 
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gereed om in het voorjaar van 2022 opgepakt te worden.  
Nieuwbouw Bronveld  
In april is In de Buurt namens Welzijn Barneveld aangehaakt bij de werkgroep nieuwbouw Bronveld om 
mee te denken over de nieuwbouw van het ontmoetingscentrum. Belangrijk uitgangspunt voor In de 
Buurt is om de buurt te betrekken bij de plannen en een buurthuis te realiseren voor, met, door en ter 
ondersteuning van de buurt.  
Goede buur pakketjes  
In de Buurt heeft in september in het kader van Burendag ‘Goede Buur pakketjes’ verspreid in de wijk 
Oldenbarneveld en op het Valkhof. In deze pakketjes zaten theezakjes, koekjes en een kaartje om 
buurtbewoners te stimuleren eens op de thee/koffie te gaan bij hun directe buren. Ook werd er aandacht 
gevraagd voor dementie in de wijk in het kader van Wereld Alzheimer Dag. De 1500 pakketjes zijn 
ingepakt en verspreid samen met jongeren van het jongerennetwerk.  
Samen voor Oldenbarneveld 
2021 was het jaar van de ondertekening van het convenant ‘Samen voor Oldenbarneveld’. Het 
Wijkplatform Oldenbarneveld, maatschappelijke organisaties, de Woningstichting en de Gemeente 
Barneveld hebben hiermee onderschreven dat ze zich samen gaan inzetten voor de (sociale) leefbaarheid 
van de wijk. In de Buurt is nauw betrokken bij deze samenwerking. We komen met een gedeelte van de 
organisaties (eerste kring) elke maand samen om belangrijke aandachtspunten en activiteiten te 
bespreken. Een samenwerking als deze in de wijk is uniek in gemeente Barneveld!  
Buurtbudget  
De aanvragen voor het Buurtbudget kwamen wat laat op gang dit jaar. Buurtbewoners waren in het begin 
afwachtend, maar in het voorjaar begon het storm te lopen. Er zijn nog nooit zo veel aanvragen geweest 
en toezeggingen gedaan als in 2021, 116 om precies te zijn. Zo zijn er buurtbarbecues, Halloween 
optochten en kinderfeesten georganiseerd, maar ook ontmoetingsplekken ingericht met (zelfgemaakte) 
picknickbanken. Vijf aanvragers zag hun feestje in duigen vallen en zeven hebben geen bonnen ingeleverd, 
maar de meeste hebben hun buurtgenoten kunnen ontmoeten!  

Opbrengst 2021 

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 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal aanvragen Buurtbudget 59 116 

 

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)  
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In oktober, november en december hebben 60 statushouders het participatieverklaringstraject gevolgd. 
Zij hebben drie workshops gevolgd van Vluchtelingenwerk, waarbij tijdens iedere workshop een 
gastspreker was uitgenodigd, iemand van de politie, vanuit de kerk en van de bibliotheek. De vierde 
workshop, verzorgd door Welzijn Barneveld bestond uit een presentatie over de verschillende diensten 
van Welzijn Barneveld; zoals bijvoorbeeld  vrijwillige inzet, het taal café, het taalmaatjesproject. Ook 
werden de wetenswaardigheden verteld van de gemeente Barneveld. Tenslotte kregen zij een rondleiding 
door Barneveld, waarbij de nadruk werd gelegd op de mooie dingen van Barneveld en brachten zij een 
bezoek aan de bibliotheek en museum Nairac.   De rondleiding werd afgesloten met een bezoek aan de 
vishandel Het Visnet. Helaas konden de groepen in november en december tijdens de rondleiding geen 
bezoek brengen aan het museum Nairac en de bibliotheek in verband met COVID. Het traject wordt 
afgerond met de ondertekening van de verklaring. Deze verklaring werd medeondertekend door 
wethouder Andre van de Burgwal. De groepen van november en december konden helaas niet naar het 
Gemeentehuis komen. Deze groepen zijn ontvangen in de Salon van Welzijn Barneveld, waar Jaap van de 
Bovenkamp de verklaringen heeft overhandigd. 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 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Statushouders tekenen de participatiewetverklaring.  
Statushouders kennen Nederland, de gemeente Barneveld, Welzijn Barneveld met haar cultuur normen en 
waarden, voor zover mogelijk, beter. 
Door actieve benadering vanuit Welzijn Barneveld weten de statushouders wat vrijwilligerswerk betekent 
en inhoudt.  

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Totaal aantal deelnemers participatieverklaringstraject - 60 

Buurtbemiddeling 

Voortgang 

De trend die in voorgaande jaren merkbaar was heeft zich in 2021 voortgezet. Inwoners van de gemeente 
Barneveld weten Buurtbemiddeling goed te vinden. De goede contacten en samenwerking met gemeente, 
Woningstichting en politie hebben zeker een positieve invloed op het aantal aanmeldingen. Een andere 
waarneembare trend is de toename in complexiteit van casussen. De maatschappelijke ontwikkelingen 
waarbij mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen heeft ook zijn invloed op de complexiteit van 
de casussen. Door bemiddelaars extra te scholen wordt geprobeerd om ook deze casussen zo veel 
mogelijk te behandelen. In 2021 zijn hebben twee bemiddelaars de basistraining buurtbemiddeling met 
succes gevolgd en zijn nu gecertificeerd buurtbemiddelaar.  

Opbrengst 2021 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er is minder woonoverlast. 
Bij woonoverlast is er minder escalatie door bemiddeling met vrijwilligers. 
Onderlinge communicatie tussen buren is hersteld. 
Er is wederzijds begrip en respect tussen buren en wijkbewoners. 
Er zijn werkbare afspraken gemaakt tussen buren en wijkbewoners. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2020 
Prestatie 

2021 

Aantal aanmeldingen 64 49 

Slagingspercentage van de bemiddelingen  82% 73% 

Aantal vrijwillige buurtbemiddelaars 9 10 

Meldingen uit de dorpskernen   

Barneveld 51 31 

Voorthuizen 12 14 

Kootwijkerbroek 1 2 
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Stroe - - 

Garderen 2 1 

Terschuur 2 1 

Kootwijk 1 - 

 


