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1. Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Voor u ligt het jaarverslag van ZwolleDoet! 2016. Het verslag over een dynamisch jaar waarin weer veel gebeurde 

op het gebied van vrijwilligers en informele zorg.  

De ondersteuning en waardering van mantelzorgers was een belangrijk speerpunt in 2016. Na de eerste 

voorzichtige aftrap in 2015 hebben we, al lerend, stevige stappen gezet om mantelzorgers te vinden, te 

versterken en te waarderen. Het heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal geregistreerde 

mantelzorgers, ondersteuningstrajecten en deelnemers aan waarderingsevenementen. 

 

Er is in 2016 ingezet op het werven van meer gespecialiseerde vrijwilligers. Met succes. Vertaalmaatjes voor 

mantelzorgers die de taal niet goed spreken,  +maatjes (‘plusmaatjes)  voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid, geheugensteuntjes voor mensen met dementie. De inhoud van de hulpvragen verschuift naar 

zwaardere problematiek. Dit vraagt meer tijd voor wat betreft intake, matching, begeleiding en innovatie ten 

aanzien van andere oplossingen. Er is op meerdere fronten gekeken naar: hoe kunnen we, via andere kanalen en 

middelen, andere vrijwilligers werven? We zijn zeer verheugd over het feit dat er steeds weer vrijwilligers te 

vinden zijn die zich voor deze, toch soms zware problematiek, willen inzetten. Het is mooi om te ervaren dat we 

met de vrijwillige thuiszorg echt het verschil kunnen maken inzake eenzaamheidproblematiek of langer 

zelfstandig thuis blijven wonen. 

In dezelfde lijn mogen steunouders en bruggenbouwers ook zeker genoemd worden. De ‘methodiek’ verfijnt zich 

en deze speciale vrijwilligers krijgen steeds meer een eigen plek in de stad. 

 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk bleef sinds de bezuinigingen in 2014/2015 wat achter qua capaciteit. Dat is onder 

andere merkbaar ten aanzien van de fysieke bezoekers. In de loop van 2016 konden we dit weer wat herstellen. 

Met een consulent bemiddeling is er weer ruimte voor het bemiddelen van vrijwilligers met een ‘rugzakje’ en de 

vertegenwoordiging van ZwolleDoet! bij de vele ontwikkelingen op het gebied van ‘participatie’. 

Daarnaast konden we met extra capaciteit SamenZwolle mede vorm geven. Een nieuw digitaal platform met grote 

betrokkenheid van partners in de stad en een nieuwe werkwijze ten aanzien van het laagdrempelig betrekken van 

burgers in Zwolle. Een vliegende start was het voor SamenZwolle in 2016 met 31  partners.  

De eerste resultaten leest u in dit verslag. 

 

Tot slot is er het ‘reguliere werk’ van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. De digitale vacaturebank, het ZwolleDoet!-

college, de adviesfunctie voor vrijwilligersorganisaties. Met SamenZwolle verschuift er wel wat qua 

communicatiekanaal maar over de brede linie weten Zwollenaren ZwolleDoet! te vinden. 
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1.2 Omzet 

In onderstaande tabel is het verloop van de omzet en subsidie weergegeven: 

Omzetontwikkeling   

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk  

  2015 2016 

      

 Subsidies en fondsen  1.002  1.212  

 Opbrengsten activiteiten  14  36  

      

 Totaal  1.016  1.248  

 

In 2015 heeft ZwolleDoet! voor het eerst de uitreiking van het Mantelzorgcompliment aan mantelzorgers binnen 

de gemeente Zwolle op zich genomen. In 2016 is dit verder uitgebouwd waardoor er een grotere doelgroep is 

bereikt en is in overleg met de gemeente Zwolle een deel van deze gelden ingezet voor de realisatie van de 

uitbreiding van het Steunpunt Vrijwilligers. Ten opzichte van 2015 is de toegerekende subsidie EUR 290.000 

hoger, maar door het wegvallen van een aantal incidentele subsidies zijn de totale subsidies in 2016 EUR 

210.000 hoger dan in 2015. 

 

De activiteitenopbrengsten bestaan uit bijdragen van samenwerkingspartners voor het project SamenZwolle. 

 

1.3 Resultaat en financiële positie 

In onderstaande tabel zijn de financiële gegevens opgenomen: 

Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!  

 in duizend euro   Werkelijk   Werkelijk  

  2015 2016 

 Baten  1.016  1.248  

 Lasten  998  1.246  

 Saldo baten en lasten  18  2  

 Financiële baten en lasten  3  3  

 Exploitatiesaldo  20  6  

 Ratio's      

 Personele last versus baten  63% 61% 

 Exploitatierendement  2% 0% 

 Overhead percentage tov baten  0% 8% 

 Fte's (inclusief meeruren)  13,5  14,5  

 Baten per ingezette fte  75  86  

 Kosten per fte  48  52  

 Eigen vermogen  232  238  

 Algemene reserve  132  138  

 Kasstroom  282  140  

 Liquiditeitsratio  1,5  1,4  

 Solvabiliteitsratio EV/TV  35% 28% 

 Solvabiliteitsratio EV/Baten  23% 19% 
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In 2016 is er een uitbreiding van het Steunpunt vrijwilligers gerealiseerd vanuit de niet bestede subsidiegelden 

voor het Mantelzorgcompliment uit 2015. Hierdoor zijn de personele kosten met circa EUR 75.000 toegenomen.  

In 2015 hebben de ondersteunende taken vooral vanuit de eigen sector plaatsgevonden, vanaf 2016 niet meer en 

zijn er centrale diensten doorberekend vanuit Stichting Travers. 

 

Het eigen vermogen is in 2016 beperkt in omvang toegenomen door een relatief laag resultaat, in combinatie met 

een groei van de activiteiten zorgt dit voor een lagere solvabiliteit ten opzichte van het voorafgaande jaar. De 

relatief hoge kasstroom houdt verband met de vooruit ontvangen subsidie voor het Mantelzorgcompliment. 

 

1.4 Personeel  

Tabel kengetallen personeel (peildatum 31 december 2016) 

 
ZwolleDoet! 

  2015 2016 

aantal personen* 18 21 

aantal fte's uit vaste dvb 13,4 14,4 

aantal fte's uit meeruren 0,0 0,1 

aantal fte's uit doorbelastingen 0,1 0,0 

aantal fte's totaal 13,5 14,5 

aantal fte's met vast contract 10,1 9,3 

aantal fte's met tijdelijk contract  3,4 5,2 

% vaste dvb 75% 65% 

gemiddelde duur dvb 9,4 8,0 

% man 0% 5% 

% vrouw 100% 95% 

gemiddelde leeftijd 44 43 

parttime% incl. flex-fte 74% 69% 

verzuimpercentage 3,6% 3,8% 

 

De personele bezetting is in de 2
e
 helft van 2016 uitgebreid als gevolg van de uitbreiding van het Steunpunt 

vrijwilligers. 

 

1.5 Vooruitzichten 2017  

Voor 2017 zien we de volgende ontwikkelingen:  

 De verwachting is dat het programma voor waardering en ondersteuning mantelzorgers wordt 

gecontinueerd en licht uitgebreid. Na de explosieve groei in 2016 verwachten we een lichte verdere 

stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers en de ondersteuning die wordt geboden.  

 In 2017 is goede registratie van mantelzorgers een belangrijk speerpunt. Dit in verband met het stoppen 

van het landelijke programma van MezzoRegistratie. Hiervoor is begin 2017 een nieuw 

registratiesysteem geïmplementeerd. Voor 2017 staat een verdere doorontwikkeling gepland op dit 

registratiesysteem en de websites van de organisatie gepland.   

 In 2017 zal ook verder een bijdrage worden geleverd aan de transformatieopgave in het sociale domein.  

En natuurlijk het doorzetten van de transitie in de breedte. Want om werkelijk de weg vrij te maken voor 

goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers moet de afstemming tussen formele zorg en 

informele zorg (nog) meer handen en voeten krijgen. De eerste stappen zijn gezet; inbedding vraagt om 

nadere stimulering en coaching. 
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 De uitbreiding van ZwolleDoet! in 2016 was een belangrijke stap om de grotere en complexere opgave 

op te pakken. In 2017 verwachten we de vruchten van deze uitbreiding te kunnen benutten.  

Belangrijk is om in 2017 helderheid te krijgen dat de uitbreiding ook geborgd is voor langere termijn.   

 

 

 

 

 

Zwolle, 17 mei 2017 

 

A.W. Bosch, Raad van Bestuur 

A. Riemersma, directeur Welzijn en Cultuur 
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2. Inhoudelijk verslag 

 

2.1 Fysieke bereikbaarheid en bemiddeling 

16 winkel openingsuren per week (incl. inloopmogelijkheid informele zorg), onderzoeken mogelijkheden 

verruiming openingstijden in het nieuwe pand, telefonische bereikbaarheid op werkdagen tijdens kantoortijden, 

300 fysieke bezoekers, beperkte bemiddeling van bezoekers die ondersteuning nodig hebben m.b.v. vrijwillige 

coaches, waaronder ook maatjesvragen, verzorgen van 3 voorlichtingen/workshops voor specifieke doelgroepen 

(zoals allochtonen, jongeren, gepensioneerden, bedrijven), promotie NLdoet! 

 

Met de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Burgemeester Drijbersingel eind 2015 zijn de openingstijden 

verruimd. Bezoekers kunnen maandag t/m vrijdag terecht tussen 9:00 en 17:00 uur. Bezoekers worden in eerste 

instantie opgevangen door gastvrouwen van Travers waarna medewerkers van ZwolleDoet! worden 

ingeschakeld, zowel voor de bemiddeling naar vrijwilligerswerk als voor ondersteuning op het gebied van 

informele zorg en mantelzorg. Korte adviesgesprekken voor bemiddeling naar vrijwilligerswerk worden zoveel 

mogelijk opgevangen door frontoffice medewerkers en stagiaires. In 2016 zijn gesprekken gevoerd met de 

gemeente om de noodzaak van een bemiddelingsfunctie aan te kaarten.  

 

We merken dat de bekendheid en zichtbaarheid van de nieuwe locatie nog wel enige aandacht behoeft. Plannen 

zijn daarvoor in 2016 gemaakt en zullen in 2017 worden opgepakt. Met de faciliteiten van het nieuwe pand is de 

inloop rondom evenementen (themabijeenkomsten, uitreiking mantelzorgwaardering) en diensten (spreekuur 

regelingen en voorzieningen) gemakkelijker en professioneler geworden. 

 

   

 

Bemiddeling 

Er zijn 212 bezoekers geweest voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk, waarvan 115 voor de 

vrijwilligersvacaturebank (2015: 194), 50 bezoekers rondom andere onderwerpen (maatschappelijke stage, 

scholing, advies etc.) en 47 voor een bemiddelingsgesprek (na september). Het wegvallen van de 

bemiddelingsfunctie in 2014/2015, de bekendheid/natuurlijke aanloop van de nieuwe locatie en het toenemen van 

digitale kanalen zijn ons ziens redenen van de daling van het aantal fysieke bezoekers. Met de terugkeer van de 

bemiddelingsfunctie en promotie m.b.t. de locatie verwachten we komend jaar een stijging te zien.  

In 2016 zijn de ‘basisadviesgesprekken’ gevoerd (mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk) door frontoffice- 

medewerkers en stagiaires. Sinds september is er een nieuwe bemiddelingsmedewerker aangesteld voor met 

name de intensievere bemiddelingen. De bemiddelingsmedewerker helpt de potentiële vrijwilliger op weg, denkt 

mee in het oplossen van belemmeringen en/of heeft een actieve rol bij het tot stand brengen van het eerste 

contact met een vrijwilligersorganisatie. 
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22 maatjesvragen zijn doorverwezen naar het best passende maatjesproject bij desbetreffende vraag. 

 

“Hoe gaat het met mij en het werk? Niet te beschrijven wat een wereld er  

voor me open is gegaan. Ben van de locatie de Pol naar de locatie  

Holtenbroek gegaan en dat bevalt me enorm goed. Ik kan binnen een heel 

 breed scala mensen helpen met allerlei dingen. Dit had ik veel eerder 

 moeten weten en doen. Wat nog steeds blijft staan is dat de 

 ontmoeting met jou er toe heeft bijgedragen dat ik de motivatie 

 en de moed vond die ik nodig had” 
 

Sociale activering 

Om de doelgroep die in aanmerking komt voor sociale activering te bereiken is besloten om aan te sluiten bij de 

‘Participatiepilot’ met als doel klanten die vanuit het sociaal wijkteam komen en ‘passen binnen het werkveld van 

ZwolleDoet!’ te bemiddelen naar vrijwilligerswerk. Vanuit de pilot zijn 8 deelnemers aangeleverd. In de praktijk 

bleek een groot aantal van hen niet in staat te zijn te participeren door persoonlijke problematiek of niet tot de 

doelgroep behoorden. Afstemming over klanten in participatietrajecten is van belang. Inmiddels zijn er afspraken 

gemaakt en verloopt deze screening beter. 

 

In de wijk 

In Zwolle Zuid is een aantal maanden geprobeerd de digitale zuil te bemensen, met name ook voor vragen van 

‘beroepskrachten’ actief in de Pol. In Holtenbroek is dit uitgetest met vrijwillige gastvrouwen. Deze vorm bleek niet 

te werken. Later is gekozen om in Zwolle Zuid een ZwolleDoet! medewerker structureel iedere maandag 

aanwezig te laten zijn op locatie bij Travers werkers die ook in het sociale wijkteam actief zijn. Door direct mee te 

denken in casuïstiek worden er directe lijnen gelegd naar oplossingen in het voorveld. 

 

Voorlichting/bemiddeling op locatie 

In tegenstelling tot de 1 op 1 bezoekers in de winkel, neemt het aanvragen voor ‘voorlichting/bemiddeling op 

locatie’ toe. In totaal zijn er 7 ‘sessies’ verzorgd voor o.a. de ‘Smart Group’, Landstede studenten, 

Vluchtelingenwerk, PCOB en tijdens het Windesheimfestival (totaal 67 personen). Voorbeeld: Bij 

vluchtelingenwerk worden in het project genaamd VIP (vluchtelingen investeren in participeren) in Zwolle 13 

statushouders klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Ze kregen 9 weken een training gericht op verkenning van 

zichzelf en de arbeidsmarkt en werden gematcht aan een stageplek voor 2 maanden. Tijdens dit traject is er 

verteld over het nut van vrijwilligerswerk en uitleg gegeven over de werking van de website en de werkwijze en 

diensten van ZwolleDoet! 
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Groepsbemiddelingen 

Er zijn 6 groepen bemiddeld naar uitvoerend vrijwilligerswerk, nl: ABN AMRO Verzekeringen, Masleerlingen van 

het Greijdanus, studenten van het Windesheim Honours College, het college van B&W, Deltion Start, Subvention 

en Zienergie. Deze groepen zijn o.a. bemiddeld naar IJsselheem, de Riethorst en Trias. Voor 5 groepen zijn 

voorbereidingen gepleegd maar zijn niet doorgegaan. 

 

Wat is reden van deelname/aanmelding?  

“We willen heel graag iets doen voor de samenleving en met name voor de ouderen”. 

Wat heeft het je opgeleverd?  

“Inzicht in dat er nog veel meer vrijwilligerswerk nodig is,  

dat de begeleiders zeer begaan zijn met hun bewoners. Betere kijk op zorgstelsel”.  

“Samenwerking met ZwolleDoet! verliep prettig, er was snel een locatie  

gevonden en ook eentje die voldeed aan de wensen.” 

 

Klik hier voor: Filmpje Mas Stage Greijdanus 

 

ZwolleDate 

Na het succes van de Participatiemarkt in 2015, en de wens van deelnemers dit te herhalen, is in 2016 een 

kleinschaliger opzet ontwikkeld voor matchmomenten tussen vrijwilligers en organisaties. In het voorjaar vond de 

Meet and Greet avond plaats en deze werd doorontwikkeld tot ZwolleDate; een speeddateavond voor vrijwilligers 

en organisaties. Vanwege succes zal deze matchavond ook in 2017 weer opnieuw plaatsvinden. Bij de ‘meet en 

greet matchavond’ in juni waren 29 organisaties aanwezig. Terplekke zijn 37 afspraken gemaakt én de 

ontmoeting tussen vrijwilligersorganisaties onderling werd goed gewaardeerd. Tijdens ‘ZwolleDate’ zijn er 20 

vervolg afspraken gemaakt.  

       

 

NLdoet 

Dit jaar deden er 717 vrijwilligers in Zwolle mee aan NLdoet! Dit is een mooie ontwikkeling gezien de 450 

deelnemers van vorig jaar. Ook burgemeester en wethouders namen deel en zijn bemiddeld naar een klus bij De 

Riethorst, waar zij er een gezellige dag van maakten met bewoners. 

Het eigen team van ZwolleDoet! stak de handen uit de mouwen bij buurtboerderij De Klooienberg waar veel 

onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden zijn verricht.  
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2.2 Digitale dienstverlening en bereik 

Beheren van een up to date bestand met vrijwilligersorganisaties, bedrijven, netwerken en 

samenwerkingspartners, bereik van 1200 organisaties. Beheer van vraag en aanbod, 2500 digitale bezoekers per 

maand. Beheer en promotie van digitaal vraag en aanbod (vacatures en aanbiedingen). Onderhoud en 

verbetering van registratiesysteem, portal, websites en nieuwsbrieven.  

 

Organisaties 

Eind 2016 stonden er bij ZwolleDoet! 2194 organisaties in het bestand (2150 in 2015), waarvan 1481 (1463 in 

2015) met vrijwilligers werken. In 2016 zijn er 104 nieuwe organisaties toegevoegd (91 in 2015): 

 43x bedrijfsleven (i.v.m. beursvloer) 

 31x zorg & welzijn 

 30 andersoortige (o.a. cultuur, sport, belangenbehartiging, natuur & milieu) 

 

Eind december 2016 waren er 111 organisaties en/ of initiatieven die een account hebben aangemaakt op 

SamenZwolle. Het gestelde doel van 100 accounts is hiermee bereikt.  

Begin 2017 is gebleken dat verandering van contactgegevens niet altijd worden doorgegeven. In verband met 

omzetting naar een nieuw registratiesysteem zal de actualiteit van contactgegevens in 2017 onze extra aandacht 

hebben. Dubbelingen tussen SamenZwolle en ZwolleDoet! zullen eveneens verminderen wanneer er met 1 

systeem gewerkt zal worden.  

 

Digitale bezoekers 

In totaal hebben 48.046 unieke bezoekers onze sites bezocht (2015: 45.092). Gemiddeld 3974 per maand. De 

site ‘zwolledoet.nl’ blijft daarbij behoorlijk stabiel: 21.512 (2015: 21.705). Binnen de sites is er wel een zekere 

verschuiving: maatjes, mantelzorg en ZwolleDoet!-college zijn toegenomen, bezoekers aan de subwebsite 

vrijwilligerscentrale zijn afgenomen. 

 

Beheer van vraag en aanbod  

Op ZwolleDoet! is er 2.740 keer informatie (contactgegevens) opgevraagd over vacatures door vrijwilligers  

(2015: 3439, 2014: 4.160). Op SamenZwolle zijn in de periode 19 mei t/m 21 november 2016 19.588 sessies 

(bezoeken) op de website geweest. Hiervan was 62,5% (12743) uniek en 34,8% (6815) geen unieke bezoeker. 

Het doel voor 2016 is 15.000 bezoekers, dit is dus ruim behaald. 

De route tussen SamenZwolle en ZwolleDoet!, voor wat betreft het doorlinken naar de vacatures, verloopt nog 

niet soepel. Een technisch probleem dat we in 2017 hopen op te lossen. 

Met de komst van SamenZwolle wordt er actiever bemiddeld op individuele hulpvragen. Medewerkers van 

ZwolleDoet! verwijzen klanten hiervoor ook naar SamenZwolle evenals voor het plaatsen van ‘activiteiten’. 

In 2016 zijn er 387 nieuwe vacatures toegevoegd ( 2015: 297, 2014: 345, 2013: 271). Nieuwe vacatures worden 

wekelijks getoetst en er wordt met organisaties meegedacht over de omschrijving van vacatures. Er zijn 133 

vacatures verwijderd uit het bestand omdat deze waren vervuld. Dit geeft overigens geen beeld van de 

bemiddelingen, omdat voor veel vacatures meerdere vrijwilligers worden gevraagd.  

Er is gewerkt aan 782 vacatures (aanpassingen, wijzigingen, vervuld, toegevoegd, etc.). Dat waren er 932 in 

2015 en 587 in 2014.  
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Kortom door organisaties is er meer gebruik gemaakt van het steunpunt door het plaatsen van vacatures en het 

onderhouden van contact rondom vacatures. Het aantal opvragingen door vrijwilligers lijkt minder, al is er met 

SamenZwolle ook een nieuwe koers ingezet waar juist weer meer vrijwilligers/betrokken burgers op gereageerd 

hebben. 

 

Vrijwilligersbank 

Vrijwilligers die een aanbod hebben geformuleerd in de vrijwilligersbank zijn persoonlijk benaderd met passende 

vacatures en/of een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek m.b.t. een interne vrijwilligersvacature. Daardoor 

werd er meer rendement gehaald uit de vrijwilligersbank dan voorheen.  

Ook wordt stelselmatig het aanbod opgeschoond door steeds na 6 maanden een aanbod van de website te halen 

en de vrijwilligers dit te laten weten met het verzoek het opnieuw te activeren (indien nog steeds actueel). 

Hierdoor staat er minder aanbod in het systeem (86 eind december i.p.v. rond de 100), maar wel up to date. 

 

Registratieprogramma en website  

Omdat ‘MezzoRegistratie’, het registratieprogramma van het Steunpunt Informele Zorg en Mantelzorg, verloopt is 

in 2015 uitvoerig bekeken met welke aanbieder ZwolleDoet! in zee zou willen gaan. In combinatie met het feit dat 

SamenZwolle gelanceerd is en ook Travers Welzijn behoefte heeft aan het (anders) registreren van haar 

vrijwilligers, is in 2015 het systeem ‘CRVS’ aangeschaft. Met dit systeem kunnen meerdere takken van sport in 

één systeem worden opgenomen wat kruisbestuiving vergemakkelijkt. In 2016 is een start gemaakt met de 

registratie van mantelzorgers in CRVS. In 2017 zal dit een vervolg krijgen met hulpvragers en vrijwilligers van het 

Steunpunt Informele Zorg en vrijwilligers en organisaties van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Deze omzetting en 

het opnieuw vormgeven van processen vraagt een behoorlijke investering in tijd en middelen. 

Afgelopen jaar is het platform SamenZwolle gelanceerd. Via een API koppeling met de database van ZwolleDoet! 

zijn de vacatures zichtbaar op SamenZwolle. In 2016 is tevens een start gemaakt met het formuleren van 

behoeften en werkprocessen voor een nieuwe website van ZwolleDoet! De wens is om te komen tot één totaal 

website voor ZwolleDoet!, waar de beleving van vrijwilligerswerk en mantelzorg meer centraal staat, de 

expertisefunctie beter tot zijn recht komt, bovenstaande ontwikkelingen (activiteiten van de stad en particulieren 

hulpvragen op SamenZwolle, gegevens beheer in CRVS) beter worden benut en uitwisseling soepel verloopt.  

 

Promotie 

Wekelijks wordt er via verschillende kanalen aandacht besteed aan vacatures en het aanbod van vrijwilligers. 

Denk aan wekelijkse oproepen in huis-aan-huis krant De Peperbus, kabelkrant RTV Zoo, social media, en 

nieuwsbrieven. SamenZwolle is gelanceerd middels een campagne met diverse on- en offline middelen. 

Daarnaast waren ZwolleDoet! en SamenZwolle regelmatig aanwezig bij evenementen. In 2016: 

 Zomerfestival Nationaal Ouderenfonds 

 Windesheimfestival 

 Participatiemarkt Stadshagen 

 Zwolle Actief festival 

 Kom Erbij festival Assendorp 

 Ontmoetingsdiners in Dieze en Holtenbroek 

 Icare Ledendag 

 Hedon Music club 

 Vrouwengroep Zwolle Zuid 

 Netwerkbijeenkomst Aalanden 
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 WijZ personeelsdag 

 Derde kerstdag in de Enk 

 

2.3 Informatie, advies, voorlichting en training 

Organiseren van trainingen, themabijeenkomsten middels het ZwolleDoet!-college in samenwerking met o.a. 

SportService Zwolle en waar mogelijk vanuit de maatschappelijke betrokken ondernemers gedachte. Beheren 

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

de stad. Bijhouden en verspreiden van promotie en ondersteuningsmateriaal, tools, nieuws en oproepen middels 

digitale nieuwsbrieven. 50 adviesvragen en/of trajecten m.b.v. vrijwillige experts, via netwerkbijeenkomsten en/of 

het college en inzake groepsbemiddelingen. 

 

Vorming, Training en Advies (VTA) 

Aan begin het van het jaar is er nog één terugkombijeenkomst van de training Vrijwilligersmanagement 

georganiseerd (11 deelnemers, waardering: 7,8). In de loop van de 2016 zijn de volgende scholingen 

georganiseerd in samenwerking met SportService Zwolle (SSZ): 

 Training Ondernemend Werken (10 personen, waardering: 8,3). 

 Workshop Werven van bestuursleden (13 deelnemers, waardering: 7,6)  

 Wegwijs in Wet & Regelgeving (13 deelnemers, waardering: 8 ) 

 Masterclass voor penningmeesters (11 personen, waardering: 8). 

 

 “Ga zo door!‘’ 

“Misschien interessant om een (online) platform voor penningmeesters 

 op te zetten of bijeenkomsten te organiseren om onderling met elkaar 

 problemen en vraagstukken te bespreken.  

Lijkt mij heel interessant als beginner 

“Dank voor de nuttige cursus. Top!” 

 

 Workshop Werven van Vrijwilligers (12 deelnemers, waardering: 7,9). 

 Praktisch werven van vrijwilligers: Niet doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen, een online versie van 

gemaakt, als test / pilot.  

 Online scholing: 2 scholingen gefilmd en voorgelegd aan testpanel met diverse organisaties.  

 

ZwolleDoet!-college 

Er zijn 134 bijeenkomsten, trainingen, etc. aangeboden via het college. 

 

Aanbieders: 

1. ZwolleDoet! 

2. Steunpunt Mantelzorg 

3. SSZ 

4. Pro-book 

5. Parkinsonvereniging  

6. Windesheim in Dialoog 

7. Stichting Hof van Kranenburg 

8. Vereniging Weidevogelbescherming 

Staphorsterveld 

9. Veilig Verkeer Nederland 

10. Autismecafé Zwolle 

11. Isala Publieksacademie 

12. Transmurale Stroke Service Zwolle 

13. Travers Welzijn 

14. Mindfit 

15. Stadkamer 

16. Focus 

17. Windesheim, Chr. Hogeschool 
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18. Best Buddies  

19. Zorgspectrum Het Zand 

20. Zwols Vrouwen Platform 

21. WijZ 

22. Longfonds 

23. Home-Start 

24. Vrijwilligerspunt Raalte 

25. Landstede  

26. HersenletselNet Overijssel 

27. Flynth 

28. Netwerk Palliatieve Zorg 

29. Icare  

30. NVA, Nederlandse Vereniging voor 

Autisme, werkgroep Zwolle 

31. Vrouwenplatform Carree Overijssel 

32. GGD Zwolle, gemeentelijke 

gezondheidsdienst 

 

Enkele voorbeelden van trainingen van deze aanbieders: opfriscursussen verkeersregels en rijvaardigheid, 

digisterker, herstellen doe je zelf en thuisadministratie. 

 

Naast deze ‘losse aanbieders’ is er een nadere samenwerking ontstaan tussen ZwolleDoet!, Travers Welzijn en 

het Maatjesplaform rondom de training ‘ Beter voor Elkaar’, met de basismodule ‘gericht communiceren’. Vanuit 

de samenwerking bieden diverse maatjesorganisaties plusmodules aan zoals: omgaan met echtscheidingen, 

verwarde personen, netwerkversterking, etc.  

Er is een gastles gegeven bij de opleiding: Strategisch Vrijwilligersmanagement, een workshop gegeven op 

Katholieke Pabo Zwolle voor directeuren van zgn. opleidingsscholen, een gastles ‘vinden en binden van 

vrijwilligers’ gegeven bij Landstede, een training motiverende gespreksvoering voor medewerkers van 

participatietrajecten en is uitleg gegeven over de participatiewet bij het netwerk zorgcoördinatoren.  

 

 

 

Er is start gemaakt met het opzetten van een trainingsprogramma voor vrijwilligers van peuterspeelzalen van 

Doomijn (en wellicht kinderwerk Travers). Het pakket met een basistraining communicatie, basistraining 

pedagogiek en kinder-EHBO wordt aangeboden in 2017.  

N.a.v. deelname aan Netwerk Gezonde Stad zal bekeken worden hoe ‘bewegen voor ouderen‘ ook breder 

uitgezet kan worden voor mantelzorgers en vrijwilligers. Tijdens het evenement ‘ Ouderen in beweging’ (13 

december) is de ‘Bruggenbouwers-methodiek’ gepresenteerd. 

 

Nieuwsbrieven 

Er zijn 28 nieuwsbrieven verzonden rondom: 

 nieuwe vacatures/oproepen en uitnodigingen/acties voor vrijwilligers  
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 informatie voor organisaties t.a.v. scholingsaanbod, groepsklussen, waardering, wet- en regelgeving, tools, 

onderzoeken, beursvloer en uitnodigingen. 

 

Adviesvragen 

In 2016 is 132 keer contact geweest met organisaties/instellingen rondom de onderwerpen als: vrijwilligersbeleid, 

organisatieadvies, burgerinitiatieven, klachten over vrijwilligersorganisaties, waardering, kennismaking, 

wervingsacties, wet- en regelgeving, inzet van groepen, deskundigheidsbevordering en voorlichtingen (exclusief 

Maatschappelijke Stage en Vrijwilligersvacaturebank) (141 in 2015 en 140 in 2014). Ook is er een adviesgesprek 

gevoerd met Limor over het inzetten van maatjes voor ex-gedetineerden. 

Daarnaast is er 1120 keer contact geweest met organisaties of vrijwilligers rondom de vacaturebank (naast de 

opgevraagde vacatures) (1163 keer in 2015 en 966 in 2014) en 173 keer contact rondom mutaties (124 keer in 

2015 en 159 in 2014). Overige contacten: rondom MaS, Onderwijs, beursvloer/MBO, SamenZwolle, pr, etc.: 116 

contactmomenten.  

Met de komst van de consulent bemiddeling kunnen organisaties ook weer actiever bezocht worden. In het 

laatste kwartaal van 2016 zijn 11 organisaties bezocht en de mogelijkheden voor vrijwilligers met een ‘rugzakje’ 

met hen besproken. Op één organisatie na zijn allen bereid diverse doelgroepen een plek te bieden.  

 

Vrijwillige experts: 

De inzet van experts is dit jaar teruggelopen. Veel organisaties kunnen ook na 1 gesprek aan de slag en zijn 

daarmee geholpen, waardoor inzet van een expert niet noodzakelijk was. Eén expert heeft na ong. 7 jaar afscheid 

genomen. We hebben besloten de expertisebank niet meer voort te zetten, maar 1 vaste expert in te zetten voor 

evt. gesprekken. Daarnaast zijn er een aantal mensen in ons bestand die we kunnen vragen of ze beschikbaar 

zijn voor bepaalde vragen (afhankelijk van hun expertise). Dit zijn geen vaste vrijwilligers, maar mensen die in ons 

netwerk blijven. Dit jaar zijn de experts nog betrokken geweest bij: 

 Jeu de Boules vereniging Het Zuiderboeltje (door notaris/expert) 

 Stichting Sona (vanuit Bruggenbouwers*) 

 Meet & Greet Matchavond 

 De organisatoren van de cursus ‘Meer doen met minder geld’ (verdere opzet organisatie). 

 

Vanuit de bruggenbouwers zijn meerdere vragen gesteld. Afgesproken is dat zij in eerste instantie gebruik maken 

van de lijntjes die er al liggen met Travers/WijZ. 

 

Er zijn geen grote verschuivingen in het aantal contacten en soort contacten. Wel veel vragen rondom het werven 

van vrijwilligers. Daarvoor werd door ZwolleDoet! een workshop ontwikkeld en uitgevoerd. 

Verder kwamen er opvallend veel vragen vanuit verschillende MBO en HBO opleidingen. Een deel van deze 

opleidingen is benaderd om te bekijken hoe we e.e.a. meer kunnen stroomlijnen. Scholen beseffen niet altijd wat 

het betekent voor vrijwilligersorganisaties om studenten te kunnen ontvangen en een goede plek te bieden. Er 

worden soms vragen gesteld die niet haalbaar zijn, zoals een maatjesplek voor een half jaar. 

 

2.4 Waardering 

In 2016 zijn er weer een aantal acties uitgezet om vrijwilligers te waarderen, in samenwerking met partners in de 

stad: 

 Mei: Kaarten PEC Zwolle vrouwen voor vrijwilligers en mantelzorgers (100 stuks). 
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 Juni: Kortingsactie kaarten theater voor mantelzorgers en vrijwilligers (530 kaarten verkocht via deze actie). 

 Oktober: Kaarten PEC Zwolle vrouwen voor vrijwilligers en mantelzorgers (150 stuks). 

 

“Intouchables was een groot succes.  

“Er zijn uiteindelijk 530 kaarten met de code ZwolleDoet! gekocht. 

 Ik kijk er naar uit om komend theaterseizoen weer te mogen samen werken.” 

 

                        

 

Voorafgaand aan de internationale vrijwilligersdag op 7 december is een nieuwsbrief verspreid om organisaties te 

attenderen op de dag en hen te enthousiasmeren hierop in te spelen. ZwolleDoet! heeft één initiatief er uitgelicht: 

de Snertavond voor vrijwilligers van De Assendorper. Hierover is een persbericht uitgegaan en is een video 

opgenomen en in de vorm van ‘de vrijwilliger van de maand’ op SamenZwolle.nl gepresenteerd. 

 

Verslaggever Reinout Meijer van NPO Radio 1 “langs de lijn en omstreken” heeft op 7 december een radioverslag 

over vrijwilligerswerk gemaakt. Hij is op bezoek geweest bij het Hospice Zwolle, Klus in de Wijk en bij een 

hulpvrager via het Steunpunt Informele Zorg. In 2017 wordt er, mede in het kader van het 40- jarig bestaan van 

ZwolleDoet!, een waarderingsevenement georganiseerd in december. 

 

2.5 Netwerken en beleidsontwikkeling 

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

bijeenkomsten. Meewerken aan een verdere beleidsontwikkeling Zwols vrijwilligersbeleid.  

 

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

netwerken, zowel t.a.v. vrijwillige inzet (in brede zin) als t.a.v. informele zorg. Denk aan stedelijke netwerken als 

WWZ038, breed overleg dementie, adviesgroep participatie, netwerk gezonde stad en consortium professioneel 

samenwerken in de wijk. Rondom de SWT’s zijn er diverse netwerkbijeenkomsten, meet&greets en sirenelunches 

bijgewoond. In de Aalanden was ZwolleDoet! betrokken bij de organisatie. De bijeenkomst werd vorm gegeven 

door vrijwilligers van verschillende organisaties, die hun persoonlijke verhaal hebben verteld: terminale thuiszorg, 

schuldhulpmaatje, buurtbemiddeling en bruggenbouwers.  

ZwolleDoet! is ook leidend in een aantal netwerken. Denk aan het ‘Netwerk vrijwilligerscoördinatoren in de zorg’ 

(2 bijeenkomsten), het ‘Maatjesplatform’ (5 bijeenkomsten) en ‘de Algemene Hulpdienst’ (2 bijeenkomsten). Deze 

netwerken worden benut om onderlinge kennis uit te wisselen, ervaringen te delen, hulpvragen af te stemmen en 

stedelijke ontwikkelingen te bespreken. Voor wat betreft de Algemene Hulpdienst zijn in 2016 ‘nieuwe partners’ 
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als Stinskracht, Samenveerallee en bewonersinitiatief Ittersum betrokken en is besproken in welke vorm men 

elkaar wil blijven ontmoeten.  

Door de gemeenteraad is er een informatieronde ‘contact tussen vrijwilligersorganisaties en sociale wijkteams’ 

georganiseerd, waarbij ZwolleDoet! een toelichting heeft gegevens ‘namens het veld’ maar ook medewerking 

heeft verleend t.a.v. uit te nodigen partijen. 

ZwolleDoet! heeft op verzoek van en in gesprek met de gemeente ook actief input geleverd voor 

beleidsontwikkeling t.a.v. o.a. dagbesteding, participatie, de transitie, afstemming formele en informele zorg en 

mantelzorg. 

 

2.6 Beursvloer 

Op woensdag 10 februari werd in Hedon voor de negende keer een beursvloer georganiseerd. Deze editie werd 

in samenwerking met de Zwolse Uitdaging georganiseerd. Er zijn op deze avond 94 matches afgesloten met een 

geschatte waarde van 45.000 euro. Dit maatschappelijk betrokken ondernemen evenement wordt vrijwel geheel 

met gesloten beurzen georganiseerd. Er waren 49 maatschappelijke organisaties aanwezig, 4 superaanbieders, 

44 bedrijven en een vertegenwoordiging van de Zwolse Uitdaging.  

 

  

 

2.7 SamenZwolle 

Na een lange onderzoeks- en ontwikkelfase is SamenZwolle in mei 2016 live gegaan met een zogenaamde 

softlaunch, om organisaties de gelegenheid te geven de website te ‘vullen’. Vanaf september is SamenZwolle 

echt gelanceerd middels een campagne met diverse middelen en via diverse kanalen. 

 

Bekijk hier de animatie en de promofilm 

 

Inmiddels is SamenZwolle een begrip geworden in Zwolle en zijn er 30 partners die zich voor drie opeenvolgende 

jaren hebben gecommitteerd, zodat we SamenZwolle duurzaam kunnen implementeren en door ontwikkelen 

binnen Zwolle.  
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De stand van zaken op 10 januari 2017 is: 26237 bezoekers, waarvan 65% nieuwe gebruikers zijn en 35% 

returning visitors. Eind december 2016 zijn er 111 organisaties en/ of initiatieven die een account hebben 

aangemaakt op SamenZwolle en hebben 156 gebruikers een account aangemaakt. Als doel was gesteld om eind 

2016 200 accounts gerealiseerd te hebben. Dat het gestelde doel niet behaald is kan onder andere als oorzaak 

hebben dat het niet verplicht is om een account aan te maken wanneer je een hulpvraag/ oproep wilt plaatsen of 

wilt reageren op een hulpvraag/ oproep. Hierdoor is het niet duidelijk wat de meerwaarde is van het aanmaken 

van een account voor particuliere gebruikers.  

 

Door middel van artikelen in huis- aan- huisbladen, online nieuwskanalen en via social media worden veel 

potentiële gebruikers bereikt. Ook via communicatie door betrokken organisaties wordt er steeds meer 

naamsbekendheid gegenereerd. De focus ligt nu op het aansporen tot actie: het aanmaken van een account en 

SamenZwolle gebruiken als sociale agenda. Het realiseren van deze actie bereiken we onder andere door het 

bezoeken van offline events in combinatie met de inzet van reeds ontwikkelde communicatiemiddelen.  

Als doel is gesteld om 800 facebook likes voor de SamenZwolle pagina te hebben aan het einde van 2016. Dit 

zijn er uiteindelijk 861. Facebook en andere social media zijn een krachtig middel gebleken om meer bekend- en 

zichtbaarheid te genereren. Samenzweerders zorgen ervoor dat activiteiten, oproepen en vrijwilligersvacatures bij 

de juiste mensen en binnen de juiste netwerken terecht komen. SamenZweerders worden (tot dusver) met name 

binnen social media ingezet. In de besloten SamenZweerders groep op Facebook worden oproepen, bijzondere 

activiteiten en vacatures gedeeld. 31 SamenZweerders hebben zich reeds aangemeld voor de besloten groep.  

 

Hulpvragen en activiteiten 

Er zijn, vanaf halverwege september tot aan eind december, 46 hulpvragen opgelost. Het doel hiervoor staat op 

10 per maand. Het aantal verschillende aanbieders van activiteiten gedurende de laatste maanden varieert van 

12 tot 19.  
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2.8  Mantelzorgwaardering en ondersteuning 

Ondersteuning aan mantelzorgers, hulpvragers en vrijwilligers op individueel en organisatieniveau middels 

individuele matching, adviesgesprekken, themabijeenkomsten, lotgenotencontact, voorlichting, trainingen, 

intervisie en adviestrajecten: 

 Beheer van een cliëntenbestand 650 mantelzorgers, individuele ondersteuning aan 350 mantelzorgers, 

adviseren rondom PGB en onderhouden PGB vacaturebank, bieden van respijtzorg. 

 Bereik van 1600 mantelzorgers via groepsbijeenkomsten/activiteiten, verder ontwikkelen en onderhouden 

ZwolleDoet!-college (college voor vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning). 

 Mede organiseren van de Dag van de Mantelzorg, invulling geven aan de individuele waardering van 

mantelzorgers, ondersteunen van organisaties in hun mantelzorgbeleid, het doelgroep gericht vergroten van 

de bekendheid van het begrip mantelzorg. 

 Lokale afstemming realiseren rond formele- en informele zorg met meerdere partners in de stad, i.s.m. de 

gemeente lokaal mantelzorgbeleid ontwikkelen. 

 Uitvoering geven aan plan van aanpak "ln voor Mantelzorg": Vinden en waarderen van mantelzorgers, 

versterken mantelzorgers d.m.v. themabijeenkomsten, trainingen, tijdelijke vervanging zorg, uitbreiding van 
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de ondersteuning voor met name risicogroepen zoals mantelzorgers GGZ, allochtone en jonge 

mantelzorgers, verbetering van de aansluiting formele zorg en het onderwerp werk en mantelzorg. 

 

Vinden 

Gedurende het jaar is er middels diverse kanalen en middelen publiciteit gegeven aan de activiteiten en 

ondersteunende diensten om mantelzorgers te kunnen vinden. Denk aan persberichten, advertenties, 

nieuwsbrieven (maandelijks aan mantelzorgers en professionals), social media en artikelen met aansprekende 

verhalen van mantelzorgers. Zo zijn er artikelen verschenen over o.a. GGZ mantelzorgers, steunouders, jonge 

mantelzorgers en allochtone mantelzorgers. Daarnaast is er veel bekendheid gegeven via netwerkbijeenkomst en 

door het actief aangaan van afspraken met o.a. zorgaanbieders en werkers van het sociale wijkteam.  

In september, oktober en november is er een wervingscampagne gehouden voor het vinden en informeren van 

mantelzorgers m.b.t. ‘de individuele waardering van mantelzorgers’ middels (nieuws)brieven, website, facebook, 

twitter, persberichten, via de diverse activiteiten tijdens de Week van de Mantelzorg, interviews op de radio en in 

de krant. In samenwerking met de gemeente is huis-aan-huis een brief gestuurd met een (nieuwe) folder over het 

dienstenaanbod van het steunpunt. 

 

Aan het eind van het jaar stonden er 3337 mantelzorgers in het bestand. Mantelzorgers hoeven zich overigens 

niet bij het steunpunt te registreren om aan bijeenkomsten mee te kunnen doen. Het bereik ligt daardoor in de 

praktijk hoger. En er zijn circa 1680 mantelzorgers bereikt via groepsbijeenkomsten/trainingen (zie ook 

‘groepsbijeenkomsten’). Daarnaast worden er indirect mantelzorgers bereikt door de activiteiten van 

bruggenbouwers en via professionals bij zorgaanbieders en het sociale wijkteam. Onze inzet is dan dat wij hen 

tools aanreiken om mantelzorgers te signaleren en ondersteunen in hun dagelijkse werk. 

 

Waarderen 

In samenwerking met diverse partners zijn er gedurende het jaar waarderingsacties georganiseerd waar in 

toenemende mate gebruik van wordt gemaakt. Denk aan een gratis vakantie i.s.m. Lions, kaarten voor theater 

Odeon de Spiegel en Hedon. Tevens zijn (individuele) mantelzorgers gewaardeerd door b.v. ondersteuning bij 

een dagje weg. 

 

Voor de Dag en Week van de mantelzorg op 10 – 17 november is er een zeer uitgebreid programma ontwikkeld 

en georganiseerd i.s.m. o.a. het Deltion College, Museum de Fundatie, de Zwolse Theaters, Filmhuis het 

Fraterhuis en Hedon. Door sponsoring van deze organisaties konden mantelzorgers deelnemen aan een zeer 

divers programma. In de week van de mantelzorg hebben 18 activiteiten plaats gevonden waar 850 

mantelzorgers aan hebben deelgenomen: 

130 mantelzorgers hebben Museum de Fundatie bezocht  

194 mantelzorgers zijn naar een Film in het Fraterhuis geweest  

250 mantelzorgers hebben de Verwenlunch en Respijtzorgmarkt op het Deltion College bezocht 

  91 mantelzorgers hebben het concert New Masters on Tour in Odeon bezocht  

110 mantelzorgers zijn naar het concert van Myles Sanko in Hedon geweest 

    5 jonge mantelzorgers hebben aan de workshop Helden meegedaan 

  45 mantelzorgers hebben meegedaan aan de mantelontzorgdag door zorgspectrum Het Zand i.s.m. IVN 

  25 mantelzorgers hebben meegedaan met het mantelzorgdiner en ontmoetingscafé op Zandhove 
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In het kader van de Week van de mantelzorg is met 5 opleidingen van het Deltion College de Verwenlunch voor 

mantelzorgers als onderwijsproject ontwikkeld en ondersteund. Er hebben 110 studenten meegewerkt aan de 

voorbereiding en uitvoering van de Verwenlunch. Voorafgaand aan de activiteit hebben de studenten informatie 

gekregen over mantelzorg en hebben zij zelf (waarderings)activiteiten voor mantelzorgers bedacht en uitgevoerd.  

Wethouder Nelleke Vedelaar heeft een toespraak gehouden tijdens de verwenlunch op de Dag van de 

Mantelzorg op het Deltion College en is in gesprek gegaan met mantelzorgers. Daarnaast hebben leden van de 

Mantelzorg Adviesraad en de werkgroep meegewerkt aan de voorbereiding en de Dag van de Mantelzorg. 

In totaal hebben 37 bedrijven/organisaties meegewerkt aan de Week. In de organisatie maar ook door bijv. een 

waardebon/attentie beschikbaar te stellen.  

Wij hebben veel positieve, enthousiaste en dankbare reacties gehad van mantelzorgers op de aangeboden 

activiteiten. De wachttijd bij de verwenlunch is meegenomen in de evaluatie met het Deltion College. Voor de 

volgende Week van de Mantelzorg wordt overwogen om het aantal locaties van de activiteiten uit te breiden.  

 

 

     

 
 

Individuele waardering 

Voor wat betreft de individuele mantelzorgwaardering zijn er 2487 aanvragen toegekend. Er zijn 53 aanvragen 

afgewezen. Na de evaluatie van 2015 zijn er een aantal elementen in het proces van aanvraag en uitreiking 

veranderd. Er is een nieuw aanvraagformulier ontwikkeld en is er meer aandacht gegeven aan het feit dat 

mensen de bonnen ook toegestuurd konden krijgen. De uitreiking heeft begin 2017 plaatsgevonden. Er is 

wederom gekozen om gelegenheid te bieden de bonnen persoonlijk af te halen tijdens een gezellige bijeenkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst konden mantelzorgers elkaar ontmoeten en waren consulenten aanwezig voor vragen 

en informatie. De uitreikingsdagen zijn door meer dan 600 mantelzorgers bezocht.  

 

Hallo, Ik weet niet naar wie ik dit bericht kan sturen, dus ik doe het maar zo. Heeeeeeel heel erg dankjewel 

voor de envelop, die net bij mij in de bus werd gedaan! Ik waardeer het mantelzorg compliment heel erg. Wat 

extra gaaf is, is dat ik vandaag jarig ben. Ook gezien mijn financiële situatie kon het niet mooier uit komen! 

Hiermee kan ik een keer wat extra's met mijn vier kinderen doen. Kortom: Heel erg dankjewel!!!! 

 

20



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Versterken 

In 2016 zijn 610 mantelzorgers individueel ondersteund. Trajecten kunnen bestaan uit 1 gesprek maar ook uit 

meerdere. Als voorbeeld: 74 contactmomenten rondom 27 mantelzorgers. Naast ‘een luisterend oor/emotionele 

ondersteuning’, worden mantelzorgers geholpen met informatie, verwijzingen, ondersteuningstrajecten en/of de 

inzet van een vrijwilliger (respijtzorg). 

 

Het Steunpunt Mantelzorg is in april gestart met een wekelijks inloopspreekuur over regelingen & voorzieningen. 

Er zijn 103 juridische vragen gesteld waarbij veelal veel uitzoekwerk komt kijken. Opvallende onderwerpen waren: 

hoge kosten door het zorgen voor een ander (bv. reiskosten, parkeerkosten), PGB en indicatiestellingen, 

respijtzorg en knelpunten in het proces bij instanties. Om Mantelzorgers met deze vragen goed te kunnen 

ondersteunen is één van de consulenten opgeleid tot ‘Mantelzorgmakelaar’.  

 

Op het formulier van de ‘individuele mantelzorgwaardering ‘ hebben 203 mantelzorgers aangegeven behoefte te 

hebben aan contact met een consulent. Een groot gedeelte is gebeld en ondersteund in 2016, een deel wordt 

begin 2017 benaderd.   
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GGZ 

Er is in 2016 extra ingezet op ‘risicogroepen’. Ten behoeve van GGZ mantelzorgers zijn artikelen in de Peperbus 

opgenomen over GGZ mantelzorgers om het taboe hierover te doorbreken en mantelzorgers te informeren over 

cursussen, trainingen en ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast zijn er extra vrijwilligers geworven voor het 

nieuwe project +Maatjes als maatje voor GGZ zorgvragers en ter ontlasting van GGZ mantelzorgers.  

 

I.s.m. o.a. Focus, Mindfit, Tactus hebben er trainingen en bijeenkomsten plaatsgevonden voor mantelzorgers 

over grenzen stellen, ontspannen, ziektebeelden en omgaan met deze ziektebeelden (o.a. borderline, angst, 

fobie, dwang, autisme, alcohol en drugsverslaving, betrokken omgeving en zorg goed voor jezelf). Vanuit de 

training ‘betrokken omgeving’ (i.s.m. Mindfit) is er spontaan een groepje gevormd die na de training nog 

regelmatig bij elkaar koffie drinken om elkaar te ondersteunen. 

De GGZ werkgroep waaraan mantelzorgers deelnemen vanuit de Mantelzorg Advies Raad, Focus, RIBW, 

LIMOR, Dimence, Mindfit, het Zand, GGZ beraad en de gemeente en het Steunpunt Mantelzorg is 5 keer bij 

elkaar geweest. Hieruit kwamen als signalen naar voren dat GGZ-mantelzorgers behoefte hebben aan 24 uurs 

bereikbaarheid bij vragen en dat er geen (tijdelijke) logeeropvang voor GGZ zorgvragers is in Zwolle. Daarnaast 

wil de werkgroep werken aan het ‘op het netvlies krijgen’, het (h)erkennen van mantelzorgers binnen de eigen 

GGZ instellingen. In november en december heeft het Steunpunt Mantelzorg meegewerkt aan de voorbereiding 

en het onderzoek over 24 uurs bereikbaarheid voor GGZ mantelzorgers en nachtzorg voor mensen met dementie 

van onderzoeksbureau Doet! 

 

 

 

+Maatjes of Buddy’s staan klaar voor psychisch kwetsbare mensen. Zij benadrukken niet de verschillen, maar 

hebben contact van mens tot mens. Het gaat hen niet om wat de hulpvrager ‘heeft’, maar om wat je elkaar kunt 

bieden. Durf jij de mens los van zijn aandoening te zien? Kortom: Merk je het verschil of máák je het verschil? 

 

Mensen met dementie 

Door de toenemende vraag naar inzet van vrijwilligers t.b.v. gezelschap voor mensen met dementie en ter 

ontlasting van mantelzorgers is het project ‘Geheugensteuntje’ ontwikkeld. In december 2016 is gestart met het 

werven van vrijwilligers voor dit project. Begin 2017 krijgen de vrijwilligers een speciale training i.s.m. de 

Alzheimerstichting. 

Daarnaast is er in november 2016 overleg geweest met Hogeschool Windesheim over mogelijkheden van 

samenwerking m.b.t. mensen met dementie. Er is gebrainstormd over samenwerking in de vorm van een 

onderwijsproject waarbij studenten verpleegkunde, naast scholing over omgaan met mensen met dementie, 
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vanuit Hogeschool Windesheim ingezet worden in de vorm van een praktijkstage bij mensen met dementie. In 

2017 gaan we verder in overleg of een dergelijk samenwerkingsproject ontwikkeld kan worden i.s.m. Hogeschool 

Windesheim. 

Met het Breed Dementie Overleg is 2 keer overleg geweest m.b.t. de signalen die het Steunpunt krijgt over de 

behoefte aan nachtzorg voor mantelzorgers die zorgen voor een dementerende partner of familielid. Hieruit kwam 

naar voren dat meerdere professionals van diverse organisaties mee willen denken over mogelijke oplossingen. 

De input van onze consulent die de vrijwillige terminale zorg coördineert (financiering VWS) is hierbij van waarde 

omdat zij goed zicht heeft op grenzen t.a.v. vrijwillige inzet m.b.t. nachtzorg. 

 

Jonge mantelzorgers 

Ter signalering, het vinden en ondersteunen van jonge mantelzorgers heeft de consulent voor jonge 

mantelzorgers in het voorjaar een workshop gegeven aan het Sociaal Wijk Team Stadshagen. Daarnaast hebben 

er speciale activiteiten/ lotgenoten bijeenkomsten plaatsgevonden waar jonge mantelzorgers elkaar konden 

ontmoeten. Eén jonge mantelzorgster heeft ook meegewerkt aan een interview in de Peperbus om nog meer 

jonge mantelzorgers te bereiken.  

In de Week van de Mantelzorg is de film, die i.s.m. 3 jonge mantelzorgers gemaakt is, ter informatie gedeeld op 

social media; facebook en twitter. 

Er is contact geweest met diverse organisaties waaronder THINK. Hiermee is afgesproken om samen te werken 

door aanvullingen te geven op het lesprogramma van THINK en door het informeren van de school 

maatschappelijk werkers. De consulent mantelzorg gaat 5 lessen over jonge mantelzorgers verzorgen bij het 

nieuwe lesprogramma van THINK in 2017. 

 

 

 
 

Allochtone mantelzorgers  

De consulent allochtone mantelzorgers heeft diverse vindplaatsen (zoals wijkcentra, moskee, verenigingen, 

activiteiten), bijeenkomsten en het SWT bezocht om informatie te geven over mantelzorg en 

ondersteuningsmogelijkheden ter voorkoming van overbelasting en uitval van allochtone mantelzorgers. 

Daarnaast is er een flyer in 4 talen (Engels, Turks, Chinees en Arabisch) ontwikkeld over 

mantelzorgondersteuning voor allochtone mantelzorgers.  

De consulent heeft 5 Turkse mantelzorgers geworven en medewerking verleend aan het onderzoek lectoraat 

innoveren ouderenzorg van Hogeschool Windesheim naar ondersteunende diensten voor mantelzorgers van 

oudere migranten. In december 2016 heeft in de Havezathe hierover een bijeenkomst plaatsgevonden met 

betrokken organisaties. 
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In september is er een cursus over Dementie voor allochtone mantelzorgers gestart met 13 allochtone 

mantelzorgers. Deze cursus was snel vol en wordt wegens grote vraag in het voorjaar van 2017 herhaald. 

Er is een themabijeenkomst georganiseerd over nieuwe diagnosetests en cultuursensitief werken voor 

mantelzorgers en professionals. De bijeenkomst werd goed ontvangen en is door 40 personen bezocht. 

Vanuit de vraag naar vertalers (vanuit het Deltion College, SWT, ziekenhuis, allochtone mantelzorgers) heeft de 

consulent voor allochtone mantelzorgers het nieuwe project ‘Vertaalmaatje’ ontwikkeld.  

Er zijn 19 vertaalmaatjes geworven met een niet westerse achtergrond migranten mantelzorgers en hulpvragers 

te ondersteunen in 15 talen, waaronder: Turks, Arabisch, Perzisch, Dari (Afghaanse) Koerdisch, Engels, Duits, 

Indonesisch, Russisch, Portugees, Spaans, Papiamento, Frans, Marokkaans en Mandarijn (Chinees). Hierdoor 

wordt overbelasting van familieleden en jonge mantelzorgers die vrij moeten nemen voor b.v. doktersbezoek van 

ouders voorkomen. Eind november zijn deze vrijwilligers getraind t.a.v. ‘neutraliteit’: een vertaalmaatje is er om te 

vertalen en te ondersteunen; de regie t.a.v. het nemen van beslissingen is en blijft bij de mantelzorger/hulpvrager 

zelf. Daarnaast kwam aan bod: gesprekstechnieken, cultuurverschil, terminologie, afkortingen en sociale kaart 

van Zwolle. Deze training is door ZwolleDoet! zelf ontwikkeld. 

Er zijn inmiddels al vertaalmaatjes ingezet bij zorgvragers ter ontlasting van mantelzorgers. Gezien de eerste 

positieve reacties lijkt het project in een duidelijke behoefte/vraag te voorzien. 

De consulent voor allochtone mantelzorgers heeft de mantelzorgsalon (zie respijtzorg) mede geïnitieerd en 

ondersteund vanuit de behoefte aan een laagdrempelige activiteit waar allochtone mantelzorgers andere 

mantelzorgers kunnen ontmoeten (zonder dat ze opvang hoeven te regelen voor hun zorgvrager).  
 

 

  
 

Werkende mantelzorgers 

In 2016 is gewerkt aan het vergroten van het aantal bedrijven dat kennis heeft van (de mogelijkheden van) 

mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, door overleg en presentaties bij een aantal organisaties waaronder: 

Univé, de ROVA, gemeente Zwolle, Travers Welzijn en de Belastingdienst. Bij de belastingdienst waren er 40 

werkende mantelzorgers aanwezig.  

Een aantal bedrijven zoals Univé heeft na overleg ook haar medewerking verleend aan de Week van de 

Mantelzorg, door op 12 november een verwenactiviteit (massage en manicure) voor mantelzorgers te organiseren 

en attenties voor mantelzorgers beschikbaar te stellen. Daarnaast biedt Univé in januari 2017 een gratis 

bijeenkomst voor mantelzorgers aan, hoe zij een gezonde leefstijl kunnen ontwikkelen.  

Van mei tot september is er een actieplan opgesteld voor het benaderen en informeren van bedrijven over 

mantelzorgvriendelijk beleid. Er zijn afspraken gemaakt met de landelijke organisatie Werk & Mantelzorg over de 

inhoud van een bijeenkomst mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor personeelsfunctionarissen, directies en 

leidinggevenden van bedrijven en zorgorganisaties in Zwolle. Twee medewerkers hebben een training gevolgd 

over mantelzorgvriendelijk beleid bij Jong & Veer. Van september t/m half november zijn er 30 bedrijven 

(telefonisch) benaderd voor deelname aan de bijeenkomst voor mantelzorgvriendelijk beleid. In verband met een 

te geringe deelname (4 bedrijven konden op de geplande datum, 8 niet; maar gaven aan wel interesse te hebben) 
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is besloten om in het voorjaar 2017 de werving voort te zetten en de bijeenkomst over mantelzorgvriendelijk 

beleid te verzetten naar mei 2017. Hieraan kunnen 20 bedrijven deelnemen.  

 

Respijtzorg 

In 2016 is er een schema gemaakt waarin duidelijk wordt wat wordt gefinancierd uit welke wet als het gaat om 

respijtzorg. Het schema wordt ingezet in gesprekken met mantelzorgers. Met de bouw van de nieuwe website 

wordt bekeken of deze ook digitaal kan worden gepubliceerd.  

Er is een overzicht gemaakt van respijtzorgorganisaties in Zwolle en omgeving. Organisaties zijn benaderd om 

specifieke informatie te geven over hun mogelijkheden en te informeren naar hun belangstelling om deel te 

nemen aan een respijtzorgmarkt. Tien organisaties hebben zich gepresenteerd tijdens de verwenlunch (aan 250 

mantelzorgers) op de Dag van de Mantelzorg.  

Om de behoefte te bepalen rondom respijtzorg, is door de gemeente in samenwerking met het Steunpunt 

Mantelzorg een bijeenkomst/rondetafelgesprek georganiseerd voor mantelzorgers. Er waren 16 mantelzorgers en 

leden van de MAR aanwezig. 

 

In september is i.s.m. WijZ gestart met een Pilot “de Mantelzorgsalon” voor mantelzorgers en hun zorgvragers. 

Het doel is om mantelzorgers de mogelijkheid te bieden van lotgenotencontact, ontspanning en ontlasting doordat 

vrijwilligers o.l.v. een professional de zorg kunnen delen met de zorgvrager. Dit project is een laagdrempelige en 

lichte vorm van respijtzorg voor mantelzorgers en vrijetijdsbesteding van zorgvragers. De eerste 

mantelzorgsalons waren een succes met 20 deelnemers. Opvallend was dat alle, maar met name mantelzorgers 

met (licht) dementerende partners erg blij waren met deze vorm van ontspannende activiteiten die aansloten bij 

hun behoefte ( een ‘aansprekende activiteit’), er even ‘uit’ kunnen zijn en de zorg kunnen delen. Bovendien is het 

ook een laagdrempelige manier voor het vinden, informeren en ondersteunen van nieuwe en overbelaste 

mantelzorgers. 

 

Middels individuele ondersteuning wordt informatie gegeven over respijtzorgmogelijkheden. Verder zijn er 18 

specifieke individuele vragen geweest over het onderwerp respijtzorg/dagbesteding waarvoor uitzoekwerk, 

informatie en advies nodig was. 

 

Groepsbijeenkomsten 

Er zijn in 2016 63 bijeenkomsten georganiseerd waarbij 1687 mantelzorgers zijn bereikt. In de bijlagen treft u een 

overzicht. Een belangrijk deel van de bijeenkomsten is specifiek voor mantelzorgers. Het Steunpunt Informele 

Zorg organiseert echter regelmatig ook bijeenkomsten waarbij zowel mantelzorgers, vrijwilligers, hulpvragers en 

professionals welkom zijn. Bijvoorbeeld over ziektebeelden. Totaal bereik via deze bijeenkomsten: 2440 

personen. 

 

Afstemming formele- en informele zorg met partners in de stad 

Er wordt actief samen gewerkt met het SWT m.b.t. individuele mantelzorgvragen en ondersteuning. Het 

uitgangspunt hierbij is om aanvullend en versterkend te werken, waardoor uitval van (overbelaste) mantelzorgers 

en zwaardere zorg worden voorkomen. Belangrijk bij de ondersteuning van (overbelaste) mantelzorgers blijft, dat 

mantelzorgers zo snel mogelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben om overbelasting/uitval te voorkomen. 

Samenwerking hierin is essentieel, evenals het signaleren en bespreken waar mantelzorgers tegenaan lopen, 

zoals extra (parkeer- en reis)kosten, ontbreken van nachtzorg voor mensen met dementie die thuis wonen, 

ingewikkelde regelgeving e.d. Het Steunpunt Mantelzorg en de SWT’s hebben aangegeven dat ze graag in 
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gesprek gaan met de gemeente over gesignaleerde knelpunten. Afgesproken is om in het voorjaar 2017 te 

starten met een (knelpunten) casusoverleg met vertegenwoordigers van het SWT, gemeente Zwolle en het 

Steunpunt Mantelzorg. 

In februari is er door het Steunpunt Mantelzorg een workshop gegeven over signaleren van jonge mantelzorgers 

aan professionals van het SWT Stadshagen. Daarnaast heeft het Steunpunt Mantelzorg informatie gegeven over 

vrijwillige inzet en (allochtone) mantelzorg aan professionals van SWT Noord en Zuid. Een ‘informatiewaaier’ met 

het aanbod van Steunpunt Mantelzorg t.b.v. SWT-werkers is in ontwikkeling. 

Met het SWT Zwolle Zuid is medio 2016 een pilot gestart waarbij een consulent van de informele zorg van 

ZwolleDoet! wekelijks aanwezig was op locatie, ter bespreking en oplossing van zowel vrijwilligers- als 

mantelzorgvragen uit de wijk.  

 

Naast de samenwerking met het SWT vindt er regelmatig overleg plaats met diverse zorgaanbieders rondom 

hulpvragen. Professionals worden ook actief uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten van het steunpunt 

Informele Zorg en het Steunpunt Mantelzorg. Afstemming tussen formele en informele zorg is daarnaast 

onderwerp van gesprek in de diverse overlegvormen zoals het GGZ-overleg en WWZ038 (zie ook 5 Netwerken 

en beleidsontwikkeling). 

In 2016 is de samenwerking tussen ZwolleDoet! en OZO-verbindzorg opgezet. Consulenten van het Steunpunt 

Mantelzorg brengen de mogelijkheden van OZO-verbindzorg actief onder de aandacht en bieden OZO-

verbindzorg de gelegenheid om aan te sluiten bij bijeenkomsten waar dit relevant is.  

 

Ontwikkelen lokaal mantelzorgbeleid 

Met de accounthouder is regelmatig overleg over de uitvoering van alle vormen van mantelzorgondersteuning en 

waardering, de kansen en knelpunten die we daarin tegenkomen. Daarmee wordt input geleverd voor onderzoek 

en nieuw beleid. Daarnaast vindt er overleg plaats rondom hele praktische punten als: 

 

 Mogelijkheden voor financiële ondersteuning van mantelzorgers (extra kosten die zij maken zoals reis- en 

parkeerkosten en kosten voor volwassenen om te sporten) 

 Mogelijkheden rondom parkeervergunningen voor mantelzorgers 

 Het hanteren van een mantelzorgverklaring 

Consulenten inventariseren daartoe veelal wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en hoe andere gemeenten met 

deze knelpunten omgaan.  
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2.9 Inzet vrijwilligers in de thuissituatie 

650 hulpvragen (vrijwillige thuiszorg + burenhulp). Werven, selecteren, begeleiden en empoweren van 250 

wijkvrijwilligers en gespecialiseerde vrijwilligers (incl. buddy's) 

 

Vrijwilligers van Buurthulp Zwolle verrichten hand-en-span-diensten (klusjes, vervoer, boodschappen) voor 

mensen met een klein netwerk en weinig financiële middelen. Vrijwilligers van de Vrijwillige Thuiszorg komen bij 

mensen in de thuissituatie om de mantelzorger wat tijd voor zichzelf te geven en om hulpvragers de mogelijkheid 

te bieden thuis te blijven wonen. Contact en gezelschap staan centraal in de hulpvraag. Zij passen bijv. op een 

kind met een handicap of houden een dementerende man of vrouw gezelschap. In situaties waar een praktische 

hulpvraag gesteld wordt (vervoer, boodschappen, klussen) die vanwege de problematiek van de hulpvrager te 

zwaar is voor de buurthulp wordt deze ook de vrijwillige thuiszorg opgepakt. 

Er zijn 804 hulpvragen gesteld voor vrijwillige thuiszorg en burenhulp. Het aantal nieuwe vragen voor de vrijwillige 

thuiszorg is behoorlijk toegenomen: 273 t.o.v. 193 in 2015. Er zijn minder vragen gesteld voor de buurthulp: 230, 

t.o.v. 284 in 2015. Mogelijk speelt de ontwikkeling van SamenZwolle hierin een rol, evenals de nadere 

samenwerking met Hart voor Zwolle. Daarnaast zijn er veel ‘doorlopende vragen’ afgesloten.  

 

Vragen behandeld door de informele zorg/buurthulp 710x 

Hulpvraag opgelost in samenwerking met een andere organisatie  9x 

Hulpvrager doorverwezen naar andere vrijwilligersorganisatie  72x 

Hulpvrager doorverwezen naar professionele organisatie  8x 

Hulpvrager heeft een oplossing gevonden in zijn eigen netwerk  5x 

Totaal 804x 

 

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

Stichting Present, Hart voor Zwolle en de diverse maatjes- en buurthulpinitiatieven. De eerste 

probleemverduidelijking ligt dan veelal bij ZwolleDoet!; hulpvragen worden doorgezet nadat de uitvraag/intake 

door ZwolleDoet! werkers is verricht.  

 

Een man van 37 jaar met MS, een verslavingsachtergrond en schizofrenie.  

door deze ziekte kan hij slecht deelnemen aan het sociale leven en dreigt in een isolement te raken.  

Hij heeft bijna geen netwerk. Verschillende hulpverleningsinstanties zijn afgehaakt 

 omdat meneer niet aan een behandelingsplan mee wil werken. Hij geeft echt aan zich 

 eenzaam te voelen. Spendeert de meeste tijd achter zijn computer 

 en verkoopt één ochtend per week straatkrantjes. 

Bij deze man hebben we een +maatje ingezet. 

 

Het aantal vrijwilligers is fors toegenomen, van 260 in 2015 naar 319 in 2016. Dit heeft zeer waarschijnlijk te 

maken met de extra inzet die is gepleegd om vrijwilligers voor specifieke doelgroepen te werven. Zo zijn er 

speciale campagnes opgezet voor +maatjes (inzet bij mensen met GGZ problematiek) en geheugensteuntjes 

(maatjes voor mensen met dementie). Ook de buddy’s zijn in aantal toegenomen. Naast de inzet om deze 

groepen te werven vraagt de scholing en begeleiding van deze vrijwilligers meer inspanning omdat deze 

vrijwilligers met behoorlijke problematiek te maken krijgen. Deze inspanning werpt echter wel z’n vruchten af; het 

verloop van vrijwilligers was in 2016 klein. 

Er is 3x een basistraining ‘Gericht Communiceren’ aangeboden aan nieuwe vrijwilligers, 2x een training van 3 

avonden georganiseerd voor +Maatjes/Buddy’s en 6 intervisie-avonden voor +Maatjes/Buddy’s. Er is een training 
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ontwikkeld voor vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij mensen met een vorm van dementie. In 2017 wordt 

deze training gegeven. De vrijwilligers krijgen op hun verjaardag een attentie en er wordt jaarlijks een 

vrijwilligersuitje en een kerstinloop (met kerstattentie) georganiseerd. 

                                  

2.10 Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 

Met financiering van VWS biedt ZwolleDoet! Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg: hulp en ondersteuning aan 

mensen in de laatste fase van het leven en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Inzet van de coördinatoren vindt 

plaats t.a.v. werving, training, selectie en begeleiding van de vrijwilligers, intake van hulpvragers, de koppeling 

met vrijwilligers en het onderhouden van contacten met verwijzers, het netwerk palliatieve zorg, collega 

organisaties in de provincie en landelijke koepel.  

       

In 2016 hebben er 74 hulpinzetten plaatsgevonden (waarvan 55 nieuwe) met 44 vrijwilligers. De basistraining is 

verzorgd i.s.m. met Hospice Zwolle, Landstede, Deltion en Hogeschool Windesheim. Daarnaast hebben er 

inzetbesprekingen en twee thema/waarderingsbijeenkomsten plaatsgevonden met thema’s als cultuurverschillen 

in de zorg, kinderen en rouw, rituelen en symbolen in multicultureel Nederland, begraafplaatsen. Deze workshops 

zijn deels gesponsord gegeven met medewerking van partners in de stad.  

Om meer vrijwilligers te werven en partners te informeren over het aanbod is er een boekje ontwikkeld met 

verhalen geschreven vanuit het perspectief van een vrijwilliger en is er voorlichtingsavond georganiseerd.  

 

“Bedankt voor de training die ik kreeg voordat ik ingezet werd,  

de inzetbesprekingen (daar kon ik mijn verhaal kwijt en heb ik veel geleerd van anderen),  

alle workshops en symposia, (…) en voor het vertrouwen in mij als persoon“ 

 

2.11 Steunouders 

Steunouders is een samenwerkingsproject tussen Travers Welzijn en ZwolleDoet! gericht op het (tijdelijk) 

ondersteunen van ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de verzorging en opvoeding van hun 

kind. In 2016 zijn er 6 nieuwe steunouders getraind. Een 2
e
 training in het najaar is uitgesteld naar januari 2017 

i.v.m. te weinig aanmeldingen. Er waren in 2016 11 goede en enthousiaste steunouders en sinds januari 2017 18 

steunouders. 10 steunouders gingen daarnaast niet door na aanmelding (ziekte, past toch niet, wil bij nader 

inzien niet, visieverschil, te druk, inzet blijkt meer te vragen dan men dacht ).  

Intervisie is gestart; de 2 groepen steunouders hebben elkaar leren kennen en ervaringen gedeeld. In 2017 zal 

hier thematisch deskundigheidsbevordering aan toegevoegd worden.  

Vragen voor steunouders zijn er volop; er wordt daarom ingezet op uitbreiding van de club steunouders. De 

meeste aanmeldingen komen binnen via het Sociaal Wijkteam.  

 

28



 
 
 
 
 

 

 

Communicatiematerialen zijn ontwikkeld en aangepast en het project is onder de aandacht gebracht via 

advertenties, social media, de krant en voorlichting zoals tijdens een informatieavond van Pleegzorg. Met 

Pleegzorg en andere initiatieven op het gebied van gezinsondersteuning (Home Start, BOR, Present: Adopteer 

een gezin en het tijdelijke georganiseerd netwerk) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 

 

In 2016 waren er 23 aanmeldingen van vraaggezinnen waarvan er 12 binnen het Steunouderproject pasten. 

Daarnaast waren er veel meer vragen (circa 65) van collega’s uit de stad om situaties voor te leggen waarin we 

hebben mee gedacht. Er zijn 10 nieuwe matches gemaakt, er is 1 match positief afgerond en in 2 situaties is na 

positieve afronding een nieuwe Steunouder gematcht. Drie gezinnen en 2 steunouders wachten nog op een 

passende match. 

Signalen: veel meervoudige problematiek in gezinnen, flink wat alleenstaande moeders, veel (hele) jonge 

kinderen. Het matchen in eigen wijk lukt vaak nog niet waardoor brengen en halen soms lastig is door de afstand. 

De gewenste aandacht voor opvoeden is groter dan verwacht. Het gebied tussen wat een vrijwilliger nog kan 

doen en wat bij een professional hoort, vraagt om goede intakes en evaluaties; goede afstemming met 

hulpverlening is essentieel. Een steunouder is niet altijd (meteen) het juiste antwoord voor een vraagouder. Als 

dat bij de intake duidelijk wordt, wordt er gezocht naar een andere oplossing, zoals Home-Start, Struinkids, 

BSO+, en Vrijwillige Thuiszorg. In 2 situaties werd er een oplossing in het eigen netwerk gevonden, soms 

reageren mensen niet meer of trekken hun aanvraag in. Een enkele keer wordt er een SMI toegekend. 

 

De meerwaarde van steunouders voor de kinderen is duidelijk en aanzienlijk; zij krijgen aandacht en rust en dat 

doet hen goed. De broertjes en zusjes van het kind dat naar de Steunouder gaat profiteren hier ook van, zij 

ervaren thuis meer rust en ruimte. 

 

Gebleken is dat bij veel aanvragen het gezinnen betreft met een zeer beperkt sociaal netwerk. Dit gegeven is ook 

landelijk gebleken. Samen met Stichting Steunouder en Mezzo gaat ZwolleDoet! een pilot ontwikkelen en 

uitvoeren waarin Netwerkondersteuning wordt ingepast in het project Steunouders. Doel hiervan is te voorzien in 

de behoefte van gezinnen om op termijn een sterker netwerk te hebben, waar zij zo nodig een beroep op kunnen 

doen. Zie voor meer informatie over signalen, effecten en de ontwikkeling van dit project de bijlage. 

 

           

 

2.12 Bruggenbouwers  

De 2
e
 training Bruggenbouwers is afgerond in april 2016. Negen van de twaalf deelnemers zijn gecertificeerd. De 

samenwerking met Travers Welzijn en WijZ rondom de begeleiding van de bruggenbouwers na de training, krijgt 

steeds meer vorm. Terugkombijeenkomsten worden nu door ZwolleDoet! georganiseerd; omdat is gebleken dat 

de binding met de trainers en elkaar daarbij belangrijk zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang 
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gedeeld en vindt kruisbestuiving plaats. Zo is een Bruggenbouwer uit de 2
e
 groep Nederlandse les gaan geven 

aan Somalische vrouwen uit een vereniging van Somaliërs (voorzitter zat in de 1
e
 groep). En is een 

Bruggenbouwer uit de 3
e
 groep actief geworden bij Goton Royong; een project van een Bruggenbouwer uit de 1

e
 

groep. 

De 3
e
 training is gestart in september; 12 enthousiaste potentiële Bruggenbouwers, waaronder 6 mannen en 8 

nationaliteiten. Een indruk van de plannen waar men mee bezig is: sport en ouderen, stadswandelingen voor 

allochtone ouderen, gezondheid delen, platform voor allochtone ouderen, budgetteringsgroepen, dag tegen de 

armoede. Voorbeelden van gerealiseerde projecten in 2016: 

 Een huiskamerproject voor vrouwen; het bestand van deelnemers groeide in een paar maanden naar bijna 

100. Deze organiserende bruggenbouwer is tevens lid geworden van de participatieraad.  

 Een cursus ‘Meer doen met minder geld’. 

 Het (meer) bereiken van Molukse en Indische ouderen, inzet van vrijwilligers bij deze doelgroep 

 Individuele gesprekken en input tijdens groepsbijeenkomsten over armoede  

 Deelname aan de klankbordgroep Toegepaste Gerontologie bij Windesheim, de participatieraad, input bij 

bijeenkomsten van kerken, de Stadsdialoog.  

Daarnaast merken we dat de training door werkt op persoonlijk vlak en maatschappelijke ontwikkeling. 

Bruggenbouwers groeien in zelfvertrouwen en nemen regie. Zo volgt een Bruggenbouwer uit de 2
e
 groep nu een 

opleiding maatschappelijk werk, een andere bruggenbouwer een HBO opleiding in sociaal domein.  

Het afgesproken doel: ‘Bruggenbouwers’ bereiken in het eerste jaar 20-50 lotgenoten, wordt door de meeste 

Bruggenbouwers bereikt. Meerdere Bruggenbouwers bereiken meer mensen, zetten duurzame projecten op en 

zijn langer dan 1 jaar actief. 

 

2.13 Prestaties t.a.v. randvoorwaarden en verantwoording 

Zoals beschreven in de afzonderlijke prestaties heeft ZwolleDoet! voldaan aan gestelde prestaties t.a.v. 

randvoorwaarden en verantwoording: We werken centraal en decentraal, hebben een laagdrempelige fysiek 

inloopvoorziening, onderhouden een netwerk met diverse samenwerkingspartners, hebben een professioneel 

bedrijfsproces, foldermateriaal en PR.  

 

T.a.v. het registratieprogramma MezzoRegistratie wordt momenteel ingezet op een ander programma waarbij ook 

ingezet wordt op verandering van managementinformatie. 

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

de Participatieraad. 

Klanttevredenheid is in 2016 standaard gemeten rondom scholingsbijeenkomsten. T.a.v. de Bruggenbouwers is 

in kaart gebracht hoe deelnemers hun ‘groei’ ervaren. T.b.v. het meten van klanttevredenheid en effectiviteit van 

ondersteuning is er een nieuw intakeformulier ontwikkeld waarin schaalvragen zijn opgenomen. Na circa 4 

maanden wordt door een frontoffice medewerker contact opgenomen om te informeren naar mogelijke 

ontwikkeling (zoals afname van belasting of eenzaamheid). Er zijn 42 klanten (mantelzorgers, hulpvragers, 

vrijwilligers) persoonlijk benaderd, waarbij er 23 zijn bereikt. Allen zijn positief over het contact met ZwolleDoet! en 

de ondersteuning. In het geval van de mantelzorgers en hulpvragers is er een lichte daling van de problematiek 

aangegeven. T.a.v. scholingsbijeenkomsten zijn er na 4 maanden 23 personen benaderd en 17 bereikt. Daarvan 

gaven 10 aan het geleerde uit de bijeenkomst te kunnen toepassen/gebruiken in het dagelijks leven/werk, 4 

gedeeltelijk en 1 ‘niet’ (2 n.v.t.). Het aantal respondenten was nog te klein om representatieve uitspraken over te 

doen. Conclusie van de pilot is dat de huidige werkwijze te arbeidsintensief is. Daarnaast zijn een aantal vragen 
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soms moeilijk toe te passen in een intakegesprek (confronterend). Zeer waarschijnlijk zal in 2017 een andere 

benaderingswijze worden ingezet. Uit de gesprekken hebben we wel input gekregen voor de uitvoer van ons 

werk.  

 

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! heeft volgens afspraak account overleggen gevoerd met betrokken 

beleidsambtenaar, bestuurlijke overleggen gevoerd met wethouders, achtergrond gegevens van klanten 

geregistreerd en prestaties gerapporteerd aan de gemeente middels een halfjaar- en jaarrapportage. 
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Bijlagen
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Bijlage 1 - Nieuwsbrief Steunpunt Vrijwilligerswerk
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Bijlage 2 - Vacatures 
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Bijlage 3 - Een greep uit de opgeloste hulpvragen SamenZwolle: 

 

Kan jij maandag langs het ziekenhuis?  Een oudere mevrouw had een apparaat van het ziekenhuis in bruikleen 

gekregen die nu terug gebracht moest worden. Normaal gesproken gaat ze regelmatig naar het ziekenhuis met 

de regiotaxi en is dit geen probleem. De laatste dagen had ze echter last van duizeligheid gekregen waardoor 

haar dochter (die in het zuiden van het land woont) het niet verantwoord vond om haar alleen te laten gaan. Door 

de hulpvraag op SamenZwolle te delen is en kon de vraag ‘opgelost’ worden. 

 

Hondenoppas gevraagd bij ziekte  J. zoekt een hondenoppas wanneer zij zelf niet in staat is om haar honden 

uit te laten. Ze heeft twee honden. Joke heeft de vraag op SamenZwolle gezien en gereageerd. Al vrij snel 

hebben ze met elkaar afgesproken en het klikte! Zowel met de honden als met elkaar. J. heeft nu iemand die ze 

kan bellen wanneer ze zelf niet in staat is om haar honden uit te laten. 

 

Ophalen voedselpakket minder valide  Vanuit het sociaal wijkteam uit Stadshagen is de vraag binnen gekomen 

wie er om de week een voedselpakket kan ophalen voor iemand die dit zelf niet meer kan. Naar aanleiding van 

deze hulpvraag is er contact geweest met de voedselbank: er blijkt hiervoor reeds een vrijwilliger te zijn die 

voedselpakketten rond brengt. Deze hulpvraag kon worden meegenomen. 

 

De val die haar leven veranderde…  G. (83 jaar) is gevallen en brak daarbij haar rug. Waar ze voor de val nog 

zonder twijfel in haar eentje met de brommer op pad ging, waagt ze zich nu liever niet eens meer aan de 

scootmobiel. Haar dochter doet in overleg met haar moeder een oproep via Samenzwolle.nl, wie er regelmatig 

een spelletje, boodschap of kopje thee met G. wil doen. De oproep voor G. komt op Facebook te staan, waar M. 

(30 jaar) hem onder ogen krijgt. Ze klikt erop, komt op Samenzwolle.nl terecht en reageert. Een paar dagen na 

haar eerste reactie maakt M. kennis met G. en nog dezelfde week gaan ze samen een middag naar het 

winkelcentrum. Ze vonden het beiden leuk en M. gaat nu wekelijks naar G. toe. 

Rondje Westenholte  Nora organiseert met twee collega’s een speciale dag in een verzorgingstehuis. Naast 

een gezellige dag wordt er tevens aan een aantal bewoners gevraagd of ze nog wensen hebben. Een mevrouw 

zou dolgraag eens met iemand een rondje door Westenholte maken, waar ze opgegroeid is en graag haar oude 

huis nog eens terug zou willen zien. De vraag wordt op SamenZwolle gesteld waarna H. en M. reageren. Zij 

wonen in Westenholte en vinden het geen probleem om met mevrouw een rondje Westenholte te ondernemen. 

 

29 november mankracht gevraagd  Bij de buurtzorg in Dieze is een hulpvraag binnen gekomen van een 

mevrouw die binnen een paar dagen verhuist naar een verzorgingstehuis. Haar kinderen wonen niet in Zwolle 

maar hebben de laatste dagen toch al geholpen om het huis leeg te krijgen. Nu staan er alleen nog zware 

spullen, als een wasmachine, koelkast en anders witgoed. Bij gebrek aan mankracht komen ze met hun vraag bij 

de buurtzorg die daarna de vraag op SamenZwolle stelt. Vrij snel wordt er gereageerd waardoor het huis op tijd 

leeg gehaald is.  

 

Dutch language buddy  Z. komt uit Canada en studeert sinds kort in Zwolle. Hij volgt Nederlandse les maar wil 

graag, buiten de lessen om, ook in de praktijk zijn Nederlands oefenen. Zo komt hij bij SamenZwolle terecht waar 

hij vraagt om een ‘language buddy’. Er komen meerdere reacties binnen en Z. spreekt met iedereen af. Nu wordt 

hij structureel geholpen door iemand en zijn Nederlands gaat met sprongen vooruit! 
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Hou je van Scrabble? Het vast scrabble maatje van een mevrouw uit Assendorp kan niet meer komen waardoor 

ze op zoek is naar een nieuw scrabble maatje. Een paar dagen eerder waren er twee studenten op het 

Windesheimfestival die graag wel wat zouden willen betekenen voor SamenZwolle. Hun voorkeur ging uit naar 

ouderen en gezelschap. Zij werden dan ook gelijk benaderd en zijn nu scrabblemaatje geworden. 

 

Maatje gezocht voor wedstrijden PEC Zwolle  Een meneer is op zoek naar iemand om samen mee naar PEC te 

gaan. Aangezien hij in het verleden last heeft gehad van epileptische aanvallen, vindt hij het spannen om alleen 

te gaan. Deze hulpvraag wordt massaal gedeeld met als resultaat veel reacties. Twee van de reageerders zijn 

benaderd en spreken af met meneer om naar de volgende wedstrijd te gaan. De overige reageerders zijn tevens 

benaderd en kunnen eventueel bij een soortgelijke toekomstige hulpvraag ingezet worden.   
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Bijlage 4 - Grafieken mantelzorg en informele zorg 
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Bijlage 5 - Voorbeeld complexe hulpvragen op het gebied van dementie.  

Een hulpvrager die lijdt aan Semantische Dementie, een hele zeldzame vorm van dementie. De heer vindt het 

lastig dat meeste mensen hem als kind gaan behandelen terwijl hij juist nog heel veel weet en onthoudt, alle 

afspraken onthoudt hij. De vergeetachtigheid zit hem in de vorm dat hij vergeet wat de eigennamen zijn, hij ziet 

geen verschil meer in een hond of een kat. Hij kan geen gezichten meer herkennen. Hij zal in de toekomst ook 

zijn vocabulaire kwijt raken, terwijl hij verstandelijk wel stabiel kan blijven. Dat maakt zijn sociale netwerk erg 

klein. Wat hij nodig heeft is een iemand die begrijpt wat zijn ziekte inhoudt en hem kan helpen om in gesprek te 

blijven, want blijven communiceren helpt om de vergeetachtigheid tegen te gaan. Ook zijn karakter lijdt onder de 

dementie, en dat maakt hem vaak plezierig in de omgang maar ook onvoorspelbaar lastig. Dit is een complexe 

vraag omdat de vrijwilliger die ingezet moet worden wel voorbereid moet zijn op wat er zou kunnen gebeuren en 

moet kunnen inspelen op wat er gebeurd.  

Als het gaat om dementie is er bij de meeste vragen sprake van overbelasting van de mantelzorger. 
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Bijlage 6 - Bijeenkomsten ZwolleDoet! 

15-1-2016 Jonge mantelzorgers - spelletjes avond 

19-1-2016 Alzheimer café 

26-1-2016 Thema-avond i.s.m. Tactus (hoe ga ik als mantelzorger met alcohol-, medicijngebruik en drugs) 

1-2-2016 terugkombijeenkomst vrijwilligersmanagement (VTA) 

2-2-2016 Training deelnemers beursvloer 

9-2-2016 1e keer ondernemend werken  

16-2-2016 Alzheimer café 

18-2-2016 Bijeenkomst zorgcoördinatoren 

22-2-2016 Workshop hoe verhoud jij je tot eenzaamheid 

23-2-2016 Cursus voor mantelzorgers, met als thema "Zelfredzaamheid" (Icare ism ZD) 

23-2-2016 Mantelzorgbijeenkomsten over beroerte (CVA) (vogellanden) 

23-2-2016 2e keer ondernemend werken  

9-3-2016 Presentatie boekje VPTZ 'ontmoetingen op de grens' en informatie avond  

14-3-2016 Lezing Driezorg week van zorg en welzijn 

15-3-2016 Lezing Driezorg week van zorg en welzijn 

15-3-2016 3e keer ondernemend werken 

15-3-2016 Alzheimer café 

16-3-2016 Lezing Driezorg week van zorg en welzijn 

17-3-2016 Lezing Driezorg week van zorg en welzijn 

17-3-2016 Lezing Dementie-Holtenbroek 

18-3-2016 Lezing Driezorg week van zorg en welzijn 

18-3-2016 Jonge mantelzorgers - activiteit lasergamen 

22-3-2016 Voorlichting vrouwengroep over mantelzorgondersteuning 

22-3-2016 Mantelzorgbijeenkomsten over beroerte (CVA) (vogellanden) 

23-3-2016 Cursus 'meer doen met minder geld' (bruggenbouwers) 

23-3-2016 Basistraining Gericht communiceren 

24-3-2016 Bijeenkomst mantelzorg bij gemeente Zwolle 

30-3-2016 Voorlichting smart Group 

31-3-2016 Tijd voor de ander begint met tijd voor jezelf 

4-4-2016 Plusmodule: Oplossingsgericht coachen 

5-4-2016 Afsluiting Amwaht / Vliegerhuis en Museum 

5-4-2016 Informatiebijeenkomst OZO-verbindzorg 

7-4-2016 Tijd voor de ander begint met tijd voor jezelf 

7-4-2016 Vrijwilligersuitje 2016 (Informele Zorg en Buurthulp ZwolleDoet!) 

8-4-2016 Brusjesgroep (start van 5 bijeenkomsten) 

11-4-2016 Isala verpleegkundigen Parkinsonnet - 

11-4-2016 Plusmodule: Netwerkversterking - verdiepingstraining maatjesplatform 

12-4-2016 Univé - Informatieavond hoe houd ik de zorg vol - mantelzorgers 

13-4-2016 Certificering bruggenbouwers 

14-4-2016 Themabijeenkomst Autisme Belevingscircuit 

15-4-2016 Training steunouders (deel 1) 

18-4-2016 Informatiebijeenkomst +maatjes 

19-4-2016 Alzheimer café 

28-4-2016 Voorlichting over mantelzorgondersteuning en cursussen dementie en bruggenbouwers 

7-5-2016 Alzheimer café 

12-5-2016 Parkinsoncafe - lezing over mantelzorg 
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19-5-2016 Training steunouders (deel 2) 

20-5-2016 Filmavond voor jonge mantelzorgers 

30-5-2016 Werven van bestuursleden (VTA) 

31-5-2016 Voorlichting allochtone vrouwengroep Holtenbroek 

1-6-2016 Een stap in de wereld van autisme 

2-6-2016 Meet & Greet matchavond 

13-6-2016 Basistraining Gericht communiceren 

21-6-2016 Alzheimer café 

13-7-2016 Bijeenkomst jonge mantelzorgers - samen eten 

19-9-2016 Ondersteuningsgroep voor naasten van mensen met dementie (5 x ) 

20-9-2016 Voorlichting over angst, fobie en dwang 

20-9-2016 Alzheimer café 

22-9-2016 Thema-avond Dementie in verschillende culturen 

27-9-2016 Training Bruggenbouwers (16x) 

28-9-2016 Ontmoeting Week tegen Eenzaamheid (SamenZwolle) 

30-9-2016 Mantelzorgsalon 

30-9-2016 Buren op de koffie tgv Burendag - SamenZwolle, Travers Welzijn ZwolleDoet! 

3-10-2016 Wegwijs in wet en regelgeving 

7-10-2016 Isala informatiemarkt Nationale Ouderendag 

10-10-2016 Masterclass voor penningmeesters (1e avond) 

11-10-2016 Meet & Greet ZwolleZuid 

12-10-2016 Basistraining Gericht communiceren 

15-10-2016 Jonge mantelzorgers activiteit 

17-10-2016 Panel mantelzorgers rondom respijtzorgbehoefte 

18-10-2016 Alzheimer café 

19-10-2016 Lezing Dementie  

27-10-2016 ZwolleDate 

28-10-2016 Mantelzorgsalon 

31-10-2016 Masterclass voor penningmeesters (2e avond) 

5-11-2016 Jonge mantelzorgers met de wethouder naar PEC Zwolle 

7-11-2016 Training vertaalmaatje 

9-11-2016 Brusjesgroep 

10-11-2017 Week van de Mantelzorg - diverse activiteiten 

11-11-2016 Jonge mantelzorgers activiteit - film maken 

14-11-2016 Bijeenkomst ‘omgaan met Borderline’ 

15-11-2016 Presentatie MZ bij SWT 

15-11-2016 Alzheimer café 

17-11-2016 Workshop Werven van Vrijwilligers 

17-11-2016 Netwerkbijeenkomst vrijwilliger coördinatoren zorg 

21-11-2016 Mindfullnes voor mantelzorgers 

22-11-2016 Cursus betrokken omgeving 

25-11-2016 Netwerkbijeenkomst swt AAlanden 

10-12-2016 Windesheimfestival 

12-12-2019 Werkgroep Samen aan de Slag 

13-12-2016 Kerstinloop 

20-12-2016 Alzheimer café 
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Bijlage 7 - Cijfers mantelzorgwaardering 2016 

Toegekende mantelzorgwaardering 

Leeftijd Soort bon Aantal 

t/m 12 Bioscoopbon 43 

13 t/m 17 VVV bon 50 euro 56 

18 en ouder VVV bon 75 euro 2388 

  Totaal 2487 

 

Afgewezen mantelzorgwaardering 

Reden afwijzing Aantal 

Dubbel binnengekomen 171 

Woonplaats zorgvrager geen 

Zwolle 46 

Geen mantelzorger 3 

In 2016 geen mantelzorger meer 1 

Geen voorkant ingevuld 2 

Ontvangt PGB voor zorg 1 

Totaal 224 

 

 

Uitreikingsdagen Mantelzorgwaardering 2016 

Dag Bios VVV 50 VVV 75 Totaal 

1-feb 6 6 267 279 

2-feb 4 5 227 236 

3-feb 4 6 127 137 

Totaal       652 

Restant is nagestuurd per post 
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Een greep uit de reacties op de individuele waardering 

 Ik vond het vorige week overigens een geslaagde middag. Mantelzorg is tastbaar geworden, geen folder of 

stukje papier, maar een levendige organisatie. 

 Dat was een verrassing toen ik gistermorgen thuiskwam en de envelop openmaakte! Zoveel VVV bonnen, 

geweldig, en heel hartelijk bedankt! Ondanks dat ik kort ben gebleven vond ik het gezellig om samen koffie te 

drinken, een volgende keer ben ik er zeker weer bij. 

Hartelijke groet van een dankbare mantelzorger!  

 Vanmiddag ben ik voor het eerst bij de informele uitreiking geweest van het mantelzorgcompliment. Het 

contact met andere mantelzorgers heb ik zo positief ervaren dat mijn interesse is gewekt voor de 

mantelzorgsalon. 

 Heb net jullie envelop ontvangen, geweldig wat een supercadeau. Ben er helemaal ontroerd door. Zal het 

aan leuke dingen voor mezelf gaan besteden. Heel hartelijk bedankt. 

 Dank je wel lieve mensen dat dit tot stand is gebracht. 

 Ongelofelijk bedankt voor het toesturen van de mantelzorgwaardering. Wat een verrassing!! Deze ga ik goed 

besteden.  

 Jammer genoeg konden wij 1, 2 of 3 februari niet aanwezig zijn, vanwege mijn man zijn werk. Afgelopen 

week kreeg mijn man jullie envelop met de "waardebon". Wij waren allebei blij verrast met wat daar in zat, 

een waaier van VVV bonnen. Ik wil mijn waardering nog eens extra benadrukken dat jullie dit doen. Mijn man 

is gek op muziek en nu kon hij gelijk een paar bonnen verzilveren bij Plato. Heel erg bedankt.  

 Geachte mevrouw van Stekelenborg, Wat een verrassing om VVV-bonnen ter waarde van 75 euro op mijn 

deurmat te vinden! Echt een onverwacht schouderklopje. Hiervoor wil ik u hartelijke bedanken. Omdat ik 

griep had kon ikzelf niet komen om het cadeau op te halen.  

 Ik heb mijn man verzorgd tijdens zijn ziekte, een ongeneeslijke vorm van longkanker en hij is in november 

overleden. Een verdrietige periode toen en nu. Ik wil de bonnen echt besteden aan een aandenken, een 

sieraad daar denk ik aan, een blijvende herinnering aan de Mantelzorg.  

 Hartelijk bedankt voor de waardering (bonnen) van mijn verzorging, hulp voor mijn vrouw. Mijn vrouw en ik 

zijn er erg blij mee.  

 Goedendag, Gisteren (09-02-‘17) ontving ik een heel leuke verrassing in de vorm van cadeaubonnen als 

dank voor de mantelzorg. Hierdoor wil ik het Steunpunt Mantelzorg Zwolle hartelijk danken voor deze geste.  

 Goedemiddag, Hartelijk bedankt voor de VVV bonnen.  

 Hierbij wil ik hartelijk danken voor de mantelzorgwaardering.  

 Hallo, Ik weet niet naar wie ik dit bericht kan sturen, dus ik doe het maar zo. Heeeeeeel heel erg dankjewel 

voor de envelop, die net bij mij in de bus werd gedaan! Ik waardeer het mantelzorg compliment heel erg. Wat 

extra gaaf is, is dat ik vandaag jarig ben. Ook gezien mijn financiële situatie kon het niet mooier uit komen! 

Hiermee kan ik een keer wat extra's met mijn vier kinderen doen. Kortom: Heel erg dankjewel!!!! 

 Dag. Vandaag kregen mijn vrouw en ik een aangename verrassing per post u noemde het een bon nou het 

zijn er meer. We gaan er iets leuks mee doen het wordt erg gewaardeerd. Dank.  

 Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de waardering van 2016 die ik vandaag heb ontvangen! Ik ben ervan 

overtuigd dat ik mijn vader (de mantelzorger voor mijn stiefmoeder) erg blij heb gemaakt hiermee en het was 

goed om hem weer eens met een grote glimlach te kunnen zien! Nogmaals ontzettend bedankt! 

 Mijn man heeft vandaag de mantelzorgwaardering ontvangen en was aangenaam verrast. Heel erg bedankt 

hiervoor 
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Bijlage 8 - Selectie uit evaluatie steunouders 2015 - juni 2016 

 

Uit landelijk onderzoek (juni 2016): 

In onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Stichting Steunouder Nederland, is een eerste indicatie van het effect 

gegeven van de interventie Steunouder. Steunouder zet zich in voor kwetsbare ouders (vraagouder) en hun 

kinderen. Twee interventiedoelen worden nagestreefd: (1) het vergroten van de draagkracht van vraagouders 

door steun van een vrijwilliger (steunouder) die wekelijks het kind van de vraagouder opvang biedt en (2) het 

vergroten van de draagkracht van het kind door hem/haar een veilige, stabiele omgeving te bieden bij de 

steunouder.  

Bij acht steunouders en zes vraagouders, zijn semigestructureerde interviews afgenomen. Daarnaast is met 

zeven steunouders een focusgroep gehouden. Vraag- en steunouders noemden diverse meerwaarden van 

Steunouder die de draagkracht van vraagouders en kinderen lijkt te vergroten. Door praktische steun die 

steunouders bieden, hadden vraagouders tijd voor zichzelf, voor andere gezinsleden en een moment rust. Enkele 

vraagouders (niet van toepassing in Zwolle) ontvingen ook emotionele en adviserende steun wat voor hen van 

meerwaarde was omdat zij hun verhaal kwijt kunnen. Voor kinderen was Steunouder van meerwaarde, omdat zij 

aandacht ontvingen, een plezierig dagdeel beleefden, in een andere omgeving waren en zich begaven in een 

veilige, stabiele omgeving. Steunouders waren gericht op het bieden van een veilige, stabiele omgeving. 

Kinderen gingen met plezier naar haar/zijn steunouder. De helft van de steunouders was gericht op het bieden 

van een ondersteunende en stimulerende omgeving. Deze steunouders signaleerde ontwikkelingsbehoefte van 

kinderen en bedachten stimulerende activiteiten. Voor kinderen van kwetsbare ouders kan dit een aanvulling zijn 

op de soms geringe ondersteuning en stimulering van thuis.  

 

Een eerste aanbeveling uit het onderzoek is om in de begeleiding van steunouders meer gericht te zijn op het 

signaleren van ontwikkelingsbehoefte van kwetsbare kinderen en daarbij aan te sluiten met stimulerende 

activiteiten. Een tweede aanbeveling is om benodigde eigenschappen in acht te nemen die een steunouder 

volgens de informanten geschikt maakt. 

 

Hier in Zwolle wordt het verloop van de match geëvalueerd met de steunouder en vraagouder. We zien dat 

vraagouders blij zijn met de geboden hulp; het geeft hen lucht om bij te tanken of aan hun problemen te werken 

(bv bezoek aan therapeut). De kinderen zijn veelal te jong om te bevragen op hun bevindingen, maar we zien 

geslaagde matches waaruit blijkt dat kinderen het naar hun zin hebben.  

Vraagouders kunnen een voorkeur aangeven m.b.t. type steunouder en gezinssamenstelling. Daarnaast kunnen 

zij aangeven of ze 1 of 2 dagdelen gebruik willen maken van een steunouder en welke dagen hun voorkeur heeft. 

Vervolgens bepalen zij uiteraard zèlf of een voorgestelde match door gaat.  

 

In het project Steunouders in Zwolle volgen we een match van dichtbij. De eerste kennismaking wordt begeleid 

door een van beide coördinatoren en na 3 maanden wordt het verloop van de match door de betreffende 

coördinator besproken in een gezamenlijk gesprek met vraagouders en steunouder. We bespreken het verloop 

van de match, de wederzijdse tevredenheid, mogelijke knelpunten en de afgesproken doelen. Op basis hiervan 

worden eventuele aanpassingen gedaan in de afspraken voor het vervolg van de match. Een match duurt in 

principe maximaal 1 tot 1,5 jaar. Na de eerste evaluatie wordt regelmatig telefonisch contact onderhouden. 
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Bijlage 9 - Artikelenreeks Peperbus 
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Jaarrekening 2016 
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BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

Vaste activa

1. Materiële vaste activa                 8.884               11.090 

Vorderingen

2. Debiteuren               19.490                 1.058 

3. Vorderingen op gelieerde entiteiten               30.000                    292 

4. Overige vorderingen en overlopende activa                 2.867                 1.864 

              52.356                 3.214 

5. Liquide middelen             781.206             640.807 

Totaal activa             842.447             655.111 
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PASSIVA  31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

6. Eigen vermogen

Algemene reserve             138.009             132.478 

Bestemmingsreserves             100.000             100.000 

            238.009             232.478 

7. Crediteuren               33.341               14.008 

8. Belastingen               51.024               36.361 

9. Schulden ter zake van pensioenen                 8.847                 3.834 

10. Schulden aan gelieerde entiteiten                 2.434               43.933 

11. Vooruitontvangen subsidies             203.241             239.172 

12. Overige schulden en overlopende passiva             305.550               85.326 

            604.437             422.634 

Totaal passiva             842.447             655.111 

Kortlopende schulden en overlopende passiva
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2016 2015

 €  € 

Baten

A. Subsidies          1.211.803          1.001.512 

B. Opbrengsten activiteiten               36.169               14.345 

Totaal baten          1.247.973          1.015.857 

Lasten

       

C. Personeelskosten             760.387             644.355 

D. Afschrijvingen 2.206 8.236 

E. Huisvestingskosten               29.567               89.258 

F. Organisatiekosten               82.280               87.093 

G. Kosten activiteiten             269.219             169.089 

H. Interne doorbelastingen             101.858                         - 

Totaal lasten          1.245.517             998.030 

Bedrijfsresultaat 2.456 17.827

I. Financiële baten en lasten 3.075 2.518 

Nettoresultaat 5.531 20.344

EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2016
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

2016 2015

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.456 17.827

Aanpassingen voor afschrijvingen 2.206 8.236

Mutatie voorzieningen                         -                         - 

Mutaties in werkkapitaal

Mutatie vlottende activa                         -                         - 

Mutatie vorderingen -49.143 33.178

181.804 231.410

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 137.323 290.653

Ontvangen rente 3.241 2.863

Betaalde rente -166                   -346 

Kasstroom uit operationele activiteiten 140.399 293.170

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa                         - -11.090

Desinvesteringen in materiële vaste activa                         -                         - 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten                         - -11.090

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investeringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Desinvesteringen in financiële vaste activa                         -                         - 

Rente-inkomsten beleggingen                         -                         - 

Koersresultaat verkochte beleggingen                         -                         - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten                         -                         - 

Mutatie geldmiddelen 140.399 282.080

Liquide middelen

Stand begin boekjaar 640.807 358.727

Stand einde boekjaar 781.206 640.807

Mutatie geldmiddelen 140.399 282.080

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva
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Algemeen

Algemeen

Schattingen  

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

schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

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

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Actief Jaar

Verbouwing 20

Computers en software 5

Apparatuur en installaties 5

Inventaris/inrichting 10

Transportmiddelen en werkmaterieel 5

Elektrische apparatuur 5

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

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

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of 

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend als een 

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische

vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Materiele vaste activa

De investeringsgrens is gesteld op EUR 450.

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

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

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

De stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij 

het handelsregister onder nummer 41022088.
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Vorderingen

van de inbaarheid van de vorderingen. 

Personeelsbeloningen en pensioenen

Algemeen

Algemeen

grondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. 

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening 

worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings- 

zijn als kosten in het exploitatieoverzicht verantwoord.

bedrijfstakspensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders

dan hogere toekomstige premies. De over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-omzet verminderd met 

alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten 

voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

Dit betreffen vorderingen met een looptijd < 1 jaar.

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

Resultaatbepaling

toegezegde-pensioenregeling. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt alsof er sprake zou zijn

van een toegezegde bijdrageregeling. De stichting heeft in geval van een tekort bij het 

Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 

activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

opgenomen.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

deze voorzienbaar zijn.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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1. Materiële vaste activa Gebouwen  Andere  Totaal 

en  vaste 

verbouwingen  bedr. mid. 

€  €  € 

Aanschafwaarde per 1 januari 2016                             -               39.998               39.998 

Investeringen boekjaar                             -                         -                         - 

Desinvesteringen boekjaar                             -                         -                         - 

Aanschafwaarde per 31 december 2016                             - 39.998               39.998 

Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2016                             -               28.908               28.908 

Afschrijving boekjaar                             -                 2.206                 2.206 

Cumulatieve afschrijving desinvesteringen                             -                         -                         - 

Cumulatieve afschrijving per 31 december 2016                             -               31.114               31.114 

Boekwaarde per 1 januari 2016                           -                 11.090               11.090 

Boekwaarde per 31 december 2016                           -                   8.884                 8.884 

 31-12-2016  31-12-2015 

€ €

Vorderingen

2. Debiteuren

Saldo per 31 december               19.490                 1.058 

                        -                         - 

Balanswaardering per 31 december               19.490                 1.058 

3.

                        -                    292 

30.000                         - 

              30.000                    292 

4.

Rente                 2.774                 1.700 

Overige overlopende activa                      93                    164 

                2.867                 1.864 

5. Liquide middelen

                   389                    300 

            780.818             640.507 

            781.206             640.807 

 bij de huisbankier. 

Vorderingen op gelieerde entiteiten

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Rekening-courant Stichting Travers

Af: voorziening dubieuze debiteuren

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

Overige vorderingen en overlopende activa

Bank

Kas

 De liquide middelen worden in kortlopende spaarproducten vastgelegd voor maximaal 1 jaar 
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 31-12-2016  31-12-2015 

€ €

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Algemene reserve             138.009             132.478 

Bestemmingsreserve innovaties               75.000             100.000 

              25.000                         - 

238.009 232.478

Algemene reserve

Stand per 1 januari             132.478             121.371 

Resultaat boekjaar                     5.531               20.346 

Dotatie bestemmingsreserve innovaties                             -            -100.000 

                5.531              -79.654 

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve frictiekosten                         -               90.760 

Stand per 31 december             138.009             132.478 

Bestemmingsreserve innovaties

Stand per 1 januari             100.000                         - 

Onttrekking              -25.000                         - 

                        -             100.000 

Stand per 31 december               75.000             100.000 

voor ZwolleDoet!

Stand per 1 januari                         -                         - 

Onttrekking                         -                         - 

              25.000                         - 

Stand per 31 december               25.000                         - 

Voorstel resultaatbestemming 2016:

Toevoeging aan de algemene reserve 5.531

Onttrekking uit resultaatbestemming

Bestemmingsreserve 40-jarig jubileum ZwolleDoet!

Dotatie

De bestemmingsreserve innovaties is door het bestuur bestemd voor

innovatieplannen voor websites (waaronder Samen Zwolle) en een nieuw portaal

Dotatie uit vrijval bestemmingsreserve innovaties

De bestemmingsreserve 40-jarig jubileum ZwolleDoet! is door het bestuur bestemd voor

activiteiten rondom het 40-jarig bestaan van ZwolleDoet!.

Bestemmingsreserve 40-jarig jubileum ZwolleDoet!

59



 31-12-2016  31-12-2015 

 €  € 

7.               33.341               14.008 

8.

Loonheffing               51.024               36.361 

9.

Te betalen pensioenpremies                 8.847                 3.834 

10.

Rekening-courant Stichting Travers 2.434                         - 

Rekening-courant Stichting Travers Welzijn                         -               43.933 

                2.434               43.933 

11. Vooruitontvangen subsidies

Gem. Zwolle Mantelzorgcompliment             173.241             214.575 

Gem. Zwolle Steunouders               30.000               16.330 

Gem. Zwolle Bruggenbouwers                         -                 8.267 

            203.241             239.172 

12.

Te betalen vakantiegeld                         -               21.826 

Reservering vakantiedagen               26.257               14.793 

Nog te betalen personeel                 1.733                 2.197 

Reservering loopbaanbudget               11.393                 3.753 

Vooruitontvangen bedragen                 5.000                 5.000 

              63.000                         - 

Nog te ontvangen facturen             188.974               21.360 

                        -                 7.203 

                9.194                 9.194 

            305.550               85.326 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

  Uit dien hoofde is Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! hoofdelijk aansprakelijk voor de 

* Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting binnen de groep Stichting Travers.

  omzetbelastingschulden van alle stichtingen afzonderlijk en van de groep.

Crediteuren

Overige schulden

Belastingen

Vooruitontvangen bijdragen samenwerkingspartners  Samen Zwolle

Bestemde gelden 40-jarig jubileum ZwolleDoet! -gift Stichting Vrienden-

Overige schulden en overlopende passiva

Schulden aan gelieerde stichtingen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden ter zake van pensioenen
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2016 2015

BATEN  €  € 

A. Subsidies

Gemeente Zwolle

            607.110             612.006 

Gem. Zwolle Mantelzorgcompliment 2016             280.759                         - 

Gem. Zwolle Mantelzorgcompliment 2015             214.575             204.425 

Gem. Zwolle Bruggenbouwers 2016               16.650                         - 

Gem. Zwolle Bruggenbouwers 2015                 8.267               15.058 

Gem. Zwolle Bruggenbouwers 2014                         -               30.000 

Gem. Zwolle Steunouders 2016                 5.150                         - 

Gem. Zwolle Steunouders 2015               16.330               20.620 

                        -                 2.027 

Gem. Zwolle Pilot mantelzorgondersteuning 2013-2015 (Het  Zand)                         -                 8.269 

                        -               16.866 

Gem. Zwolle Vrijwilligerscollege                         -                 6.975 

Gem. Zwolle Participatiemarkt                         -               20.000 

         1.148.843             936.246 

Fondsen

Ministerie VWS Palliatieve en terminale zorg               62.960               65.266 

Eindtotaal subsidies en fondsen          1.211.803          1.001.512 

B. Opbrengsten activiteiten

Deelnemersbijdragen activiteiten                    348                    375 

Overige opbrengsten               35.821               13.970 

              36.169               14.345 

LASTEN

C. Personeelskosten

Salarissen             562.097             484.055 

Reservering vakantiedagen en extra uren 5.620                 6.022 

Sociale lasten               91.240               79.119 

Pensioenpremies               49.674               42.544 

Overige personeelskosten 51.756 42.163 

Subtotaal 760.387 653.903 

                        - -9.548 

            760.387             644.355 

Ontvangen ziekengeld 

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT 

Gem. Zwolle AMWAHT 

Totaal subsidies gemeente Zwolle

Gem. Zwolle reguliere subsidie

Gem. Zwolle Dag van de Mantelzorg 
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2016 2015

 €  € 

Overige personeelskosten

Ziekteverzuimverzekering                         -                 2.999 

Studiekosten               21.551                 4.794 

Wervingskosten                 2.943                 1.834 

Reiskosten woon/werk                 2.197                 1.044 

              22.000               25.000 

Diversen 3.065 6.493

              51.756               42.164 

Samenstelling personeelsbestand

Werknemers in dienst per 31 december                      21                      18 

FTE uit vaste dienstverbanden                   14,4                   13,4 

FTE uit meeruren                     0,1                       -   

FTE uit doorbelastingen                       -                       0,1 

                  14,5                   13,5 

69% 74%

Interne doorberekening directie

Gemiddelde parttime factor per 31 december

Totaal fulltime equivalent (FTE) per 31 december
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WNT-verantwoording 2016 Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!  van 

toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! is € 179.000. Dit geldt naar rato van de 

duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 

januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als 

voor het uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 A.W. Bosch A. Riemersma  

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Bestuur 

Directeur   

Aanvang
 
en einde functievervulling in 2016 1/1 – 31/12 1/1 - 31/12  

Omvang dienstverband (in fte) 0,04 0,17  

Gewezen topfunctionaris? nee nee  

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja  

    

Individueel WNT-maximum 7.671 30.028  

    

Beloning 6.501 18.781  

Belastbare onkostenvergoedingen    144    -  

Beloningen betaalbaar op termijn    487   1.881  

Subtotaal 7.132 20.662  

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag     47     -  

    

Totaal bezoldiging 7.085 20.662  

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM  

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12  

Omvang dienstverband 2015 (in fte)     0,03 0,19  

    

Beloning 4.535 14.876  

Belastbare onkostenvergoedingen    105 -  

Beloningen betaalbaar op termijn    350   1.633  

Totaal bezoldiging 2015 4.990 16.509  

 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is in begrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ in de jaarrekening van de gelieerde entiteit Stichting Travers. 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

Binnen Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Prooi P.T.G. Lafranca M.J. Louppen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 1.151 511 767 

    

Beloning 360 160 240 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 360 160 240 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 360 160 240 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 
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Beloning 4.535 14.876  

Belastbare onkostenvergoedingen    105 -  

Beloningen betaalbaar op termijn    350   1.633  

Totaal bezoldiging 2015 4.990 16.509  

 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is in begrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ in de jaarrekening van de gelieerde entiteit Stichting Travers. 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

 

Binnen Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! zijn er geen leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking. 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

bedragen x € 1 J.J. Prooi P.T.G. Lafranca M.J. Louppen 

Functiegegevens Voorzitter Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8 1/1 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 1.151 511 767 

    

Beloning 360 160 240 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 360 160 240 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 360 160 240 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

 Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

    

Beloning 259 173 173 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 259 173 173 

 

bedragen x € 1 E. Ter Burg M. Drijver W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 767 767 256 

    

Beloning 240 240 80 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 240 240 80 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 240 240 80 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/9 – 31/12 1/12 – 31/12 - 

    

Beloning 58 14 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

64



Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 

    

Beloning 259 173 173 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 259 173 173 

 

bedragen x € 1 E. Ter Burg M. Drijver W. Versteeg 

Functiegegevens Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Lid Raad van 

Toezicht 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 

    

Individueel WNT-maximum 767 767 256 

    

Beloning 240 240 80 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Subtotaal 240 240 80 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

    

Totaal bezoldiging 240 240 80 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/9 – 31/12 1/12 – 31/12 - 

    

Beloning 58 14 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - - 

Totaal bezoldiging 2015 58 14 - 

 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

Binnen Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! zijn er geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan 

topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking gedaan. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 

een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen 

betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op 

grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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2016 2015

 €  € 

D. Afschrijvingen

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen                 2.206                 8.236 

E. Huisvestingskosten

Huur gebouwen               27.905               38.944 

Klein onderhoud gebouwen, inventaris en tuin                      41                    625 

Schoonmaakkosten inclusief -middelen                         -                 5.777 

Gas/water/electra                    595                 7.670 

Teruggave energiebelasting                   -636                   -586 

Beveiligingskosten                         -                    255 

Verzekeringen en belastingen                         -                 2.557 

Kleine inventarisaanschaffingen                    968                         - 

Bijdrage renovatie gem. Zwolle inzake Drijbersingel                         -               30.000 

Overige beheerskosten                    695                 4.016 

              29.567               89.258 

F. Organisatiekosten

Kantoorartikelen                    773                 4.348 

Telefoon en internet                         -                 2.343 

Drukwerk en kopieerkosten                 7.253                 5.782 

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren                         -                      34 

Verzekeringen                 1.923                 3.579 

                2.370                 1.878 

Accountantskosten                         -                 9.360 

                2.270                 2.108 

Advieskosten               29.834               30.194 

                   119                    749 

Buma en vergunningen                         -                      50 

Automatiseringskosten               27.375               12.750 

Kosten PR                 7.571                 7.886 

Overige organisatiekosten                 2.794                 6.032 

              82.280               87.093 

G. Kosten activiteiten

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers             269.219             169.089 

H. Interne doorbelastingen

Interne doorbelastingen             101.858                         - 

I. Financiële baten en lasten

Rente-inkomsten                 3.241                 2.863 

Rente- en bankkosten -166                   -341 

Afrekenverschillen                       -0                       -5 

3.075 2.518 

Zwolle, 17 mei 2017

w.g. A.W. Bosch, Raad van Bestuur

Vakliteratuur e.d.

Consumpties interne organisatie en vrijwilligers

Overkoepelende bijdragen en lidmaatschappen
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Overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS

In de statuten is geen bepaling opgenomen inzake de resultaatbestemming.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
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Controleverklaring onafhankelijke accountant 2016 
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Bijlagen
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Totaalaansluiting projecten 2016

 Subsidie-

afspraken  

 Subsidies 

Zwolle 

overig 

 Overige 

opbrengsten

/mutaties 

 Totaal 

kosten 
 Resultaat 

Steunpunt informele zorg 371.088       6.000           233              377.302       19                

Steunpunt vrijwilligers 236.022       46.500         2.750           284.855       417              

subtotaal regulier 607.110       52.500         2.983           662.157       436              

Mantelzorgcompliment 454.000       -11.166        -               442.732       102              

Bruggenbouwers 16.650         8.267           -               21.338         3.579           

Steunouders 35.150         -13.670        -               20.867         613              

1.112.910     35.931         1) 2.983           1.147.094     4.730           

PUSL1412-227 Gem. Zwolle Bruggenbouwers 2015 8.267           -8.267          -               -               -               

PUSL1505-029 Gem. Zwolle Steunouders 2015 16.330         -16.330        -               -               -               

PUSL1507-005 Gem. Zwolle Mantelzorgcompliment 214.575       -214.575      -               -               -               

239.172       -239.172      -               -               -               

1.352.082     -203.241      2.983           1.147.094     4.730           

62.960         -                33.187         95.347         801              

1.415.042     -203.241      36.170         1.242.441     5.531           

 Subsidie-

afspraken  

Mantelzorgcompliment

PUSL1507-005 Vrijval reservering subsidie 2015 214.575       

PUSL1511-121 Subsidie 2016 aangemerkt als vooruitontvangen -173.241      

41.334         

Steunouders

PUSL1505-029 Vrijval reservering subsidie 2015 16.330         

PUSL1511-121 Subsidie 2016 aangemerkt als vooruitontvangen -30.000        

-13.670        

Bruggenbouwers

PUSL1412-227 Vrijval reservering subsidie 2015 8.267           

Totaal recapitulatie 35.931         

Overige activiteiten Zwolle Doet! (overige fondsen en opdrachten)

Totaal

Productbladsubsidie PUSL1511-121

Overige subsidies Gemeente Zwolle 

Totaal Overige subsidies Gem. Zwolle 

Totaal Gemeente Zwolle

Totaal regulier ZwolleDoet!

1) Recapitulatie subsidies Gemeente Zwolle overig
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Diverse projecten

 Subsidie-

afspraken  

 Subsidies 

overig 

 Overige 

opbrengsten

/mutaties 

 Totaal 

kosten 
 Resultaat 

SP/68276/2014 Terminale en Palliatieve Zorg 62.960         -                   687              63.618         29                

62.960         -               687              63.618         29                

Ministerie van VWS

Totaal Ministerie van VWS 
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