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NLdoet 2018. 
SWL-ers klussen 
aan de blokhut.
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Wat gebeurt er als je open staat 
voor nieuwe ideeën, ze omarmt 
en het lef hebt om deze ideeën 
te realiseren? Nou, dan ont-
staan er hele verrassende en 
goed werkende nieuwe manie-
ren om het welzijn van mensen 
te verhogen. En laten we dat 
nu juist de afgelopen vijf jaar 
gedaan hebben. 

Vijf jaar lang hebben onze 
driehonderd vrijwilligers en 35 
professionals keihard gewerkt 
om de gemeente Lochem dat 
kleine beetje mooier te maken. 
En wat ben ik dankbaar en trots 
dat ik deel mag uitmaken van 
deze fantastische club mensen.
 
Het jaarverslag lezend voert 
me terug naar de afgelopen 
jaren waarin we stap voor stap 
SWL hebben omgevormd tot de 
innovatieve organisatie die we 
nu zijn. Al die jaren trouw ge-
bleven aan onze kernwaarden: 
een lokale club die verbindt, 
onafhankelijk is, ondersteunt 
waar nodig en voorkomt dat 
zaken erger worden. Dit doet 
SWL transparant en met lef. De 
kunstzinnige cover van dit jaar-
verslag verbeeldt in mijn ogen 
prachtig hoe veelzijdig en uniek 
ons welzijnswerk is.  

Afgelopen jaar hebben we 
preventie nog een stapje verder 
gebracht. Het preventieve veld 
waar wij in werken voorkomt dat 
problemen niet erger worden en 
dat doen wij super goed. Maar 
hoe mooi zou het zijn als we 
er al kunnen zijn voordat het 
probleem er is. Een spannende 
gedachte en wij denken dat het 
kan. Wij houden u op de hoogte!

Zoals u inmiddels van ons 
gewend bent, proberen we met 
ons jaarverslag vooral de inhoud 
van ons werk met u te delen. 
Voor nu veel leesplezier en we 
horen graag wat u ervan vindt.

Met hartelijke groet,
Bram Buiting
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COLUMN

Luc de Vos, de veel te vroeg 
overleden zanger en gita-
rist van de Belgische rock-

band Gorki, schreef in 1992 het 
prachtige Mia. Een klassieker 
waarover De Vos later zei dat 
het nummer ging over mensen 
die hem demotiveerden en ‘zijn 
zoektocht naar het geluk tracht-
ten te belemmeren’. Het gevoel 
van niet begrepen worden. We 
herinneren ons allemaal de 
frustraties uit de tijd dat we al 
worstelend met onszelf, met 
vallen en opstaan de trap der 
volwassenheid beklommen. Bij 
velen ging dat verdacht soepel, 
anderen vielen een keer te plet-
ter en klommen daarna gestaag 
omhoog. Weer anderen bleven 
maar naar beneden tuimelen, 
maar ook zij bereikten uitein-
delijk met een helpende hand 
die achttiende trede. Hulp die 
nu vaak geboden wordt door 
jeugdzorg, jeugd ggz of jeugdre-
classering.

Hoe wrang is het dan, dat jon-
geren die zo afhankelijk zijn 
van deze jeugdhulp, als kado 
voor hun achttiende verjaar-
dag de deur wordt gewezen. 
Het is namelijk nog steeds zo 
dat wanneer een jongere acht-
tien jaar wordt, per direct het 
recht op jeugdhulp stopt. Van-
af dat moment zijn jongeren 
offi cieel volwassen en worden 
zij zelfstandig genoeg geacht 
om zelf die hulp te organise-
ren. Alsof je van de ene op het 
andere dag volwassen wordt. 

Vanuit SWL zien wij met grote 
regelmaat jongeren compleet 
vastlopen die plotseling niet 
meer kunnen rekenen op de 
hulp en steun waar ze zo af-
hankelijk van zijn. Jongeren die 
hun hele leven in de residenti-
ele jeugdhulp hebben gezeten, 

talloze malen hun verhaal 
moesten vertellen aan hulpver-
leners en therapeuten, die na 
de beëindiging van de therapie 
doodleuk wegliepen naar de 
volgende ‘cliënt’. Jongeren 
die het gevoel hebben dat het 
hele systeem tegen hen is. En 
zij moeten op hun achttien-
de zelfverantwoordelijkheid 
dragen? Vele jongeren kloppen 
niet aan bij de Wmo. Zij voelen 
zich verlost van de jeugdhulp, 
hebben geen netwerk waarop 
ze terug kunnen vallen, leiden 
soms aan behoorlijke zelfover-
schatting of kunnen de eigen 
bijdrage niet ophoesten.

Wij hulpverleners staan aan de 
zijlijn en zien het misgaan: ze 
bouwen schulden op, stoppen 
met hun opleiding, belanden 
in de criminaliteit of worden 
dakloos. Luc de Vos zong dan 
ook cynisch: “Mia heeft nooit 
afgezien. Ze vraagt, kun jij nog 
dromen?”. Zeker, kwetsbare 
jongeren kunnen dromen, 
maar hebben daar soms hulp 
bij nodig. Ook als ze achttien 
jaar of ouder zijn.

We moeten jongeren de hulp 
niet van ze afnemen, maar 
naast ze gaan staan. Hoe moei-
lijk kan het zijn? Onze Thuis-
coach Jeugd probeert zo goed 
en kwaad als het kan de leemte 
te vullen en de jongeren te be-
geleiden tijdens deze overgang. 
Ze luistert en bouwt een ver-
trouwensband op die niet meer 
wordt verbroken. Door er altijd 
zijn wanneer de jongere daarom 
vraagt en de praktische onder-
steuning helpt zij de jongere om 
weer wat grip te krijgen en helpt 
erger te voorkomen. Onze vrijwil-
lige ervaringsdeskundigen van 
TeamED weten hoe het leven 
binnen de muren van jeugdzorg, 

jeugd ggz en jeugdreclassering 
is. Zij ondersteunen jongeren 
op een manier zoals zij dat zelf 
graag hadden gewild en voeren 
zelfs al dan niet tijdelijk de 
casusregie. Onze ervaringsdes-
kundigen zorgen ervoor dat de 
jongere er niet alleen voor staat. 
Ongeacht tijdstip van de dag, 
gemeentegrenzen of leeftijd. 
Maar wij kunnen het niet alleen. 
Met alle gelden die beschikbaar 
zijn vanuit de jeugdwet, partici-
patiewet en WMO moet het toch 
mogelijk zijn om te investeren 
in preventief werk binnen de 
jeugdhulp. Waar thuiscoaches 
jeugd en ervaringsdeskundigen 
kwetsbare jongeren als vaste 
vertrouwenspersonen kunnen 
bijstaan.

Vaak is niet meer nodig dan 
een schouder om op te leu-
nen. Gehoord en gezien wor-
den. Om het in de prachtige 
bewoordingen van Luc de Vos 
te zeggen: “geef ze een kans 
voor ze stom gaan doen”.

Scan de QR 
code voor het 
nummer “Mia”.

“ZE VRAAGT, KUN JIJ NOG DROMEN”
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Afgelopen jaar heeft de 
thuiscoach jeugd 45 jongeren 
ondersteund en was er actief 
contact met 36 mensen uit hun 
netwerk. Met name bij nieuwe 
cliënten steken wij veel tijd in 
het opbouwen van een vertrou-
wensband. Met deze jongeren 
heeft de thuiscoach gemiddeld 
één keer per week fysiek con-
tact en enkele keren per week 
contact via whatsapp. 

Afgelopen jaar zijn 17 casus-
sen afgesloten. Deze jongeren 
hebben andere hulpverlening 
gekregen (door ‘t Baken, CJG 
of andere instanties), de on-
dersteuningsvraag is beant-
woord of ze zijn verhuisd naar 
een andere gemeente.

THUISCOACH 
JEUGD 
Resultaten van 2018

Er op het juiste moment zijn en 
daar de goede dingen doen, 
daar draait het om bij preventief 
werken. En dat is precies wat 
de Thuiscoach Jeugd van SWL 
doet. Omdat de thuiscoach door 
zowel professionals uit het so-
ciaal domein als door jongeren 
zelf benaderbaar is, ervaart de 
cliënt het aangaan van contact 
als laagdrempelig. Mijn werk-
wijze is die van een waakvlam, 
een vertrouwensband op te 
bouwen om van daaruit onder-
steuning te bieden. Als thuis-
coach bouw ik een (langdurige) 
relatie op met een persoon en 
zijn of haar netwerk (denk aan 

ouders, broers, zussen of een 
leerkracht) om zodoende een 
vinger aan de pols te houden en 
daarmee een vertrouwde vaste 
waarde te zijn voor de cliënt.

Samen kijken we wat er nodig is 
en hoe de cliënt weer controle 
op een situatie kan krijgen en 
zelfredzamer kan worden. De 
extra aandacht, het regelmatige 
contact en vooral praktische 
ondersteuning is vaak voldoen-
de om een (intensiever) beroep 
op de hulp- en zorgverlening te 
voorkomen. Van de jongeren 
krijgen we terug dat er rust 
ontstaat, omdat ze weten dat er 

iemand voor hen is. Iemand die 
ze blind kunnen vertrouwen. 

Op deze preventieve manier hel-
pen wij een grotere claim op de 
zorg en hulpverlening te voorko-
men. De thuiscoach is daarmee 
specialist in het zicht hebben 
en houden op een (probleem)
situatie en tegelijkertijd een 
generalist met de mogelijkheid 
om snel de juiste specialisti-
sche hulp- of zorgverlening in te 
schakelen wanneer een situatie 
(tijdelijk) daar om vraagt. Dit is 
wat preventief werken is!

ER OP HET JUISTE 
MOMENT ZIJN

Thuiscoach Jeugd Alied Slot vertelt 
over het succes en de preventieve 
waarde van de thuiscoach voor jon-
geren in de gemeente Lochem.

“Er op het juiste moment zijn en daar de goede dingen 

doen, daar draait het om bij preventief werken.”
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STATISTIEKEN THUISCOACH JEUGD

In 2018 werden 45 cliënten door de volgende netwerkpartners 
doorverwezen naar de thuiscoach:

DOORVERWIJZERS

0 5 10 15 20 25 30

uitlaatklep/klankbord

wonen

werkopleiding

veiligheid

sociaal netwerk

communicatie

gezin/relaties

financiën/inkomen

daginvulling/structuur

gezondheid

0 5 10 15 20 25 30

Cliënten kregen in 2018 op onderstaande leefdomeinen onder-
steuning. Per casus wordt er vaak ondersteuning gegeven op drie 
of meerdere leefdomeinen:

ONDERSTEUNING LEEFDOMEINEN

n  CJG
n  eigen netwerk
n  gebiedsteam Gorssel
n  gebiedsteam Lochem
n  wijkagent
n  SWL
n  bureau Halt
n  Wmo
n  Leerplicht
n  Pactum
n  Pleincoach
n  IB’er school
n  POH
n  Zozijn
n  Schoolarts
n  GGD
n  Staring College
n  Praktijkschool Zutphen
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VRIJWILLIGERS 
Resultaten van 2018

Wendy Goodin neemt de resultaten van afgelopen jaar 
van de Vrijwilligerscentrale met je door.

Mensen en organisaties in de 
gemeente Lochem versterken 
binnen de eigen oplossings-
mogelijkheden. Daar draait het 
om bij de Vrijwilligerscentrale. 
Door de inzet van vrijwilligers en 
projecten van de Vrijwilligerscen-
trale worden inwoners, vereni-
gingen en maatschappelijke 
organisaties zelfredzamer waar-
door het welzijn binnen de ge-
meente Lochem wordt verhoogd. 
Mensen zullen daardoor minder 
snel betaalde zorg en hulp hoe-

ven inzetten.  In 2018 bestond 
de Vrijwilligerscentrale uit vier 
deelprojecten: De Vacaturebank, 
Maatjes, de Vrijwilligersacade-
mie en pr en communicatie.

Nieuw jasje vacaturebank
Een belangrijk middel, de online 
vacaturebank, is in het tweede 
gedeelte van 2018 vernieuwd. 
De reacties zijn lovend. De 
applicatie heeft zowel het 
inschrijven van vrijwilliger of 
organisatie als het zoeken 

naar vacatures of vrijwilligers 
vergemakkelijkt. Dat wat de 
Vrijwilligerscentrale wil uitdra-
gen en wat wordt geboden 
richting (potentiele) vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties komt 
met de nieuwe online tool beter 
overeen: gastvrijheid, gemak, 
duidelijkheid en efficiëntie. 

Vacatures geplaatst door or-
ganisaties en verenigingen
Er zijn 40% meer bezoeken ge-
bracht aan organisaties en   >>> 

Aantal 
bemiddelingen
Het aantal 
bemiddelingen 
tussen vraag 
en aanbod van 
vrijwilligerswerk 
is mede door                   
de vernieuwde 
online 
vacaturebank 
gestegen met 
30% ten opzichte 
van 2017.

Inzet 
kortdurende 
maatjes
95 matches voor 
klussen in en 
rondom het huis; 
28 matches voor 
computerklussen; 
88 matches voor 
tuinklussen; 
851 ritten 
vrijwillige 
chauffeurs.

Inzet 
langdurige 
maatjes
77 maatjes actief 
voor langdurige 
inzet.

DE VRIJWILLIGER CENTRAAL



<<< verenigingen ten opzichte 
van vorig jaar. Dit maakte dat 
het beeld over wensen en be-
hoeftes steeds duidelijker werd 
en de werkwijze van de Vrijwil-
ligerscentrale hierop nog meer 
kon worden aangepast. Er zijn 
in het hele jaar 66 nieuwe vaca-
tures geplaatst door verschillen-
de organisaties. Er hebben zich 
in totaal 10 nieuwe organisaties 
aangemeld voor ondersteuning 
vanuit de Vrijwilligerscentrale.

Vrijwilligerscentrale als 
verbinder
Er zijn in 2018 drie goed be-
zochte bijeenkomsten georga-
niseerd voor organisaties die in 
hetzelfde werkveld bezig waren, 
met dezelfde doelen, vragen en 
aandachtsgebieden, maar elkaar 
niet wisten te vinden. De rode 
draad tijdens deze bijeenkom-
sten was ontmoeting en weten 
van elkaar wie wat doet en waar 
je elkaar zou kunnen versterken. 
Resultaat is dat organisaties 
meer zichtbaar werden voor 
elkaar en de samenwerking nu 
meer opzoeken bij gedeelde 
vraagstukken. Zij vragen daarbij 
op maat de ondersteuning van 
de Vrijwilligerscentrale in de vorm 
van advies, facilitering en kennis.

Maatjes 
Binnen het deelproject maatjes 
worden vrijwilligers één op één 
gekoppeld aan iemand met een 
vraag. Het kan gaan om het bie-
den van meer langdurige emo-
tionele steun, en/of praktische 
steun in de vorm van vervoer en 
begeleiding, klussen, tuinieren, 
computerhulp of lichte adminis-
tratieve hulp. 

Waardering 
In 2018 waren maar liefst 300 
inwoners actief als vrijwilliger 
betrokken bij de uitvoering van 
projecten van SWL. De vrijwilli-
gers zijn daarmee de smeerolie 
voor de Lochemse samenleving. 
Een onzichtbare economie 
waarbinnen maatschappelijke 

organisaties en verenigingen 
voor een groot deel of zelfs in 
zijn geheel afhankelijk zijn van 
de tomeloze vrijwillige inzet 
van burgers. Onze waardering 
daarvoor is enorm. Een greep 
uit onze blijk van waardering: de 
Vrijwilligerscentrale organiseer-
de ook in 2018 het jaarlijkse ui-
tje dat bezocht werd door meer 
dan honderd vrijwilligers, die na 
afloop heel positief waren. 
Binnen de maatjesprojecten zijn 
verschillende groepen gewaar-
deerd door middel van een uitje 
of bijeenkomsten. Dit gebeurt 
altijd naar behoefte van de 
deelnemers. In 2018 zijn er voor 
‘langdurige maatjes’ intervisie-
bijeenkomsten, inhoudelijke 
themabijeenkomsten en sociale 
bijeenkomsten georganiseerd. 
Naast waardering binnen de ver-
schillende projecten is er alge-
mene waardering en erkenning 
voor vrijwilligers in de vorm van 
het bieden van een podium door 
middel van een wekelijkse ru-
briek in de Berkelbode en regel-

matige berichten op facebook 
over vrijwilligerswerk. Daarnaast 
is er kennis aangeboden vanuit 
de vrijwilligersacademie en 
zijn de eerste voorbereidingen 
getroffen voor het Vrijwilligers 
Workshopfestival in 2019.

De vrijwilligersacademie 
biedt naar behoefte kennis en 
informatie aan alle (individuele) 
vrijwilligers en aan maatschap-
pelijke organisaties, instanties, 
verenigingen of burgerinitiatie-
ven in de gemeente Lochem. De 
vrijwilligerscentrale verzamelt 
en verspreid relevante kennis 
en ontwikkelt nieuwe kennis 
indien daar vraag naar is. 

Bestuurder Centraal
Om besturen in alle kernen te 
ondersteunen in hun werkzaam-
heden zijn we samen met de 
Sportraad in 2018 gestart met 
een project de ‘Bestuurder Cen-
traal’. Het project bevindt zich 
eind 2018 in de ontwerpfase. 

8 | Stichting Welzijn Lochem jaarverslag 2018

De vrijwilligers-
academie gaf 
in 2018:
17 workshops, 
aan 155 
deelnemers. 
Gemiddelde 
waardering: 8,3
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Wij werken samen. Voor 2018 willen we een aan-
tal samenwerkingspartners uitlichten:

- Met name met de Sportraad wordt nauw samen-
gewerkt. Onze doelstellingen rondom scholing 
komen op vele fronten overeen. 

- Met het bestuur van Gorssel.nl is in 2018 nade-
re samenwerking gezocht wat heeft geresulteerd 
in een toename van het aantal vrijwilligers in de 
buurt van Gorssel. We hebben ook meer inzicht 
in wensen vanuit Gorssel en omstreken. 

- Regionale samenwerking met vrijwilligersorgani-
saties levert voordelen t.a.v. gezamenlijke inkoop 
van trainingen op maar ook het elkaar ‘verder 
brengen’. 

- Vluchtelingenwerk ervaart eenzelfde ‘probleem’ 
als de vrijwilligerscentrale: vluchtelingen ondanks 
de wens en mogelijkheden van mensen niet aan 
vrijwilligerswerk kunnen helpen.  Een nadere 
samenwerking leverde op dat we in 2019 samen 
met de gemeente en met het Baken verder on-
derzoeken wat mogelijkheden zijn. 

- Om maatjes beter bij mensen aan te laten 
sluiten werken we nauw samen met de Thuis-
coach van SWL. Hierin worden in 2019 vrijwillige 
coaches opgeleid om mensen te coachen in het 
vinden van versterking en ondersteuning binnen 
de eigen omgeving. Ook de coördinator van het 
maatjesproject zal getraind worden en de thuis-
coach ondersteunen in het geven van de training. 

VRIJWILLIGERSCENTRALE 

WERKT SAMEN 

Hulp nodig? Bel tussen 09:00 en 12:00 uur 
de Vrijwillige dienstverlening van SWL

“... MET DE VRIJWILLIGE 
DIENSTVERLENING SPREEKT U”

INTERVIEW

0573-25 44 44. Dat is het 
telefoonnummer van de 
Vrijwillige dienstverlening van 
Stichting Welzijn Lochem voor 
als je iemand nodig hebt voor 
vervoer, boodschappen doen 
of een klusje in en rondom 
het huis. Met een beetje geluk 
krijg je dan vrijwilligers Miriam 
Mulder of Marianne Vlaswinkel 
aan de lijn die je verder helpen. 
We staan aan de balie van de 
bibliotheek in Lochem en pra-
ten met de twee dames over 
de Vrijwillige dienstverlening en 

hoe je met kleine dingen men-
sen gelukkig kan maken.

Miriam: “Ik kreeg een mailtje 
van Carin Braak (medewerker 
Vrijwilligerscentrale, red.) waarin 
ze zochten naar vrijwilligers 
die oudere mensen kunnen 
helpen om hun tuin weer mooi 
te maken voor het voorjaar. Nu 
geef ik Frans aan het Staring 
College, dus ik vroeg gisteren 
mijn klas wie hier interesse in 
had. Nou, de reactie was ver-
bluffend! Twaalf kinderen >>> 

0573-25 44 44



10 | Stichting Welzijn Lochem jaarverslag 2018

<<< staken hun vinger op en zij 
gaan dus binnenkort de tuintjes 
aan kant maken voor mensen 
die dat niet meer zelf kunnen. 
Ik was daar echt van onder de 
indruk, het is toch fantastisch! 
Maar goed, we gaan het over de 
Vrijwillige dienstverlening heb-
ben.” Marianne: “Nou, mooiere 
intro had je niet kunnen geven, 
want dit is precies wat wij hier 
doen. Inwoners van de gemeen-
te Lochem kunnen ons bellen 
voor vervoersvragen, hulp in de 
tuin, boodschappen doen, klei-
ne computerklusjes of klusjes in 
en rondom het huis. Laatst bel-
de een vrouw die de krokusjes 
in de tuin niet kon zien omdat 
er bloembakken voor stonden. 
Wij zoeken dan in ons vrijwilli-
gersbestand iemand die even 
de bloembakken verschuift. 
Het zijn vaak hele kleine dingen 
waar mensen mee geholpen 
zijn”. Miriam: “Nu je dat zo zegt, 
ik heb een keer samen met de 
bewoners van De Hoge Weide 
gekookt. Ze konden nog net 
aardappels schillen, maar we 
hadden echt de grootste lol. Om 
niks!” 

De dames krijgen met name 
telefoontjes binnen met vragen 
voor hulp bij boodschappen en 
vervoer. Marianne: “Wij kop-
pelen dan de hulpvrager met 
een vrijwilliger uit ons bestand. 
En als het klikt, dan wordt het 
vaak een repeterende vraag. 
Dan gaan ze bijvoorbeeld iedere 
dinsdag samen boodschappen 
doen.”
Miriam: “Ik heb een vrijwilliger 
wel eens gevraagd of hij de 
hulpvrager ook meenam met 
boodschappen doen. Nee zei 
hij, maar hij vond dat een uitste-
kend idee. En nu gaan ze elke 
week samen. Dat is echt enorm 
waardevol, zeker voor eenzame 
ouderen.”
Miriam, die zelf een tijdje afhan-
kelijk is geweest van vrijwillige 

ze gerust kunt stellen en dat de 
chauffeur naar hen onderweg 
is. Mensen zijn snel geholpen!” 

Miriam vult aan: “En de be-
hoefte is groot. Mensen vragen 
moeilijk om hulp en Ik hoop dat 
de vrijwilligerscentrale en wat 
wij kunnen bieden nog beken-
der wordt onder de inwoners 
van Lochem. Ik heb geregeld 
mensen aan de telefoon die 
niet van ons bestaan wisten, 
en hoorden op een verjaardag 
dat dat dit bestond. Wij zitten er 
klaar voor!”

“mensen zijn snel geholpen”

INTERVIEW

chauffeurs voor ritjes naar 
het ziekenhuis, vertelt verder: 
“Stichting Welzijn Lochem 
heeft een groep vrijwilligers die 
mensen helpen met vervoer. 
Een ritje naar de huisarts, 
het ziekenhuis of familie. De 
chauffeurs zijn echt geweldig 
en niks is hen teveel. Ze maken 
een praatje en lopen desnoods 
mee naar binnen in het zieken-
huis als je dat prettig vindt. Ze 
hebben echt tijd voor je. Ik heb 
daar zoveel aan gehad en weet 
nog hoe blij en opgelucht ik was 
dat iemand mij kon brengen. 
Nu kan ik als telefoonwacht wat 
terug doen.”

Marianne: “Als telefoonwacht 
kun je mensen geruststellen. 
Met name ouderen hebben 
soms echt stress omdat ze niet 
weten hoe ze naar de huisarts 
moeten komen. Het is zo’n op-
luchting voor die mensen als je 
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THUISCOACH 
SENIOREN 
Resultaten van 2018

“De steun van de thuiscoach 
betekent echt veel voor mij. Ze 
is een mentale steun. Je hebt 
iemand op wie je terug kunt 
vallen en kunt af en toe hulp 
krijgen als dat nodig is.” 
(cliënt 72 jaar, Lochem)

“De thuiscoach geeft mij onder-
steuning als het wat moeilijker 
gaat. Als zij er niet was, zouden 
mensen zoals ik weer in een gat 
vallen. Ik heb nog nooit zoveel 
steun gehad. Haar regelmatige 
bezoek is voor mij een stok ach-
ter de deur om vol te houden en 
dingen te gaan doen.” 
(cliënt 74 jaar, Lochem)

ONDERZOEK

In 2018 is er een eva-
luatie uitgevoerd over 
de functie Thuiscoach 
Senioren. Thuiscoach 
Annemarie Smith be-
spreekt hier de belang-
rijkste resultaten.

De Thuiscoach Senioren is 
gestart in april 2016 en is in het 
leven geroepen om mensen te 
ondersteunen die tussen wal en 
schip dreigen te vallen. Achter-
liggend doel is op preventieve 
wijze een grotere claim op de 
zorg en hulpverlening door 
kwetsbare inwoners binnen de 
gemeente Lochem te helpen 
voorkomen. De Thuiscoach 
bouwt een (langdurige) relatie 
op met een persoon en zijn of 
haar netwerk om zodoende een 
vinger aan de pols te houden en 
daarmee een vertrouwde vaste 
waarde te zijn voor de cliënt. 
Door beperkte ondersteuning 
kan al veel bereikt worden. De 
Thuiscoach levert daarmee in 
potentie een belangrijke bijdra-
ge aan het realiseren van een 
aantrekkelijk maatschappelijk 
leefklimaat binnen de gemeen-
te Lochem, waarin mensen in 
een kwetsbare positie worden 
ondersteund bij hun behoefte 
aan contact, zelfredzaamheid 
en participatie.

Voor deze evaluatie hebben 
wij ‘t Baken, de wijkverpleeg-
kundige, Wmo consulent en 
het Budgetadviescentrum 
schriftelijke feedback gevraagd, 
zijn gegevens van 70 cliënten 
geanalyseerd en hebben zes 
cliënten deelgenomen aan een 
tevredenheidsonderzoek.

Cijfers:
61 casussen

70 cliënten 
ondersteund, 
waarvan 9 
echtparen

16 casussen 
afgesloten

leeftijd: 
46 - 95 jaar
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Uit het tevredenheidsonderzoek 
blijkt dat mensen het fijn vinden 
dat ze altijd op de thuiscoach 

terug kunnen vallen als dat 
nodig is. Dit geeft het vertrou-
wen om het zelf vol te houden, 

de regie weer te nemen of te 
behouden en om hun netwerk 
te versterken of uit te breiden.

0 10 20 30 40 50

DE LEEFDOMEINEN WAAR HULPVRAAG BETREKKING OP HEEFT

werk, opleiding, ontwikkeling

gezins- of familierelaties

huishouden

wonen

financien en inkomen

zingeving

gezondheid

sociaal netwerk (mantelzorg)

daginvulling/structuur
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Sinds augustus 2017 zijn door 13 verschillende doorverwijzers uit 
het sociaal domein 61 casussen bij de Thuiscoach terecht gekomen.

DOORVERWIJZERS

n  woningbouw
n  eigen initiatief
n  via client
n  gebiedsteam Gorssel
n  huisarts/POH
n  via via
n  Wmo
n  B€L
n  vrijwilliger SWL
n  wijkverpleegkundige
n  netwerk thuiscoach
n  gebiedsteam Lochem
n  vorige thuiscoach
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De netwerkpartners zijn zeer 
positief over de samenwerking 
met de thuiscoach. De meer-
waarde van de monitorfunctie 
en de signalerende rol die de 
thuiscoach vervult wordt breed 
gedragen. Problemen waar 
mensen tegenaan lopen wor-
den sneller verholpen, waardoor 
de situatie niet verergert. Uit de 
feedback van dit jaar blijkt ook 
duidelijk de meerwaarde van de 
preventieve functie en welzijns- 
invalshoek van de thuiscoach: 
de Thuiscoach helpt cliënten 
het netwerk te versterken en uit 
te breiden, helpt mensen mee 
te (blijven) doen in de samenle-
ving. De cliënt kan hierdoor lan-
ger de regie over het leven be-
houden en hoeft in de toekomst 
minder snel een beroep te doen 
op hulpverlening. Zo voorkomt 
de thuiscoach in veel gevallen 
dat er niet opgeschaald hoeft 
te worden naar bijvoorbeeld
‘t Baken. 

“Zij kent de sociale activiteiten dicht bij mensen, van de 

sportclubs tot de uitjes van de SWL, helpt de cliënt die stap te 

zetten. En blijft een tijdje monitoren en ondersteunen. 

Zij laat mensen weer meedoen en meetellen.” 

[medewerker ‘t Baken]

“Door de inzet van de thuiscoach worden cliënten 
gemotiveerd hun netwerk te versterken. Met haar 

netwerkkennis reikt ze handvaten waardoor mensen 
hun weg beter weten te vinden. Daardoor kunnen 

mensen zich langer thuis redden.” 
[wijkverpleegkundige]

“Ik zie de thuiscoach als een professional die grotere 

problemen kan voorkomen en daardoor de druk bij ons - 

het gebiedsteam - enigszins verlicht.” 

[medewerker ‘t Baken]

NIEUW IN 2019: VRIJWILLIGERS WORDEN NETWERKCOACHES

           Proeftuin 
         netwerkcoaches
        De Thuiscoach coacht         
      regelmatig mensen bij het 
    uitbreiden van hun netwerk.   
  Tegelijkertijd zijn er regelmatig 
hulpvragen vanuit de thuis-
coach of het Maatjesproject 
van de Vrijwilligerscentrale om 
een inwoner in contact te bren-
gen met een vrijwilliger voor 
emotionele steun en/of gezel-
schap en samen activiteiten te 
ondernemen. Het idee voor een 
proeftuin netwerkcoaches voor 
ouderen ontstond toen iemand 
uit Lochem zich meldde bij SWL 
omdat ze graag als vrijwilliger 
mensen wilde coachen.

Sociaal netwerk: vitamine 
en buffer
Een sterk sociaal netwerk is niet 
vanzelfsprekend. Door veran-

deringen in het leven kan een 
netwerk van iemand soms in-
krimpen. Daar komt bij dat voor 
sommige mensen het behouden 
of opbouwen van een sociaal 
netwerk niet altijd gemakkelijk
en vanzelfsprekend is. Dit geldt 
met name voor mensen in 
kwetsbare situaties, bijvoorbeeld 
mensen met een ziekte of be-
perking, mensen die hun partner 
of andere naasten verliezen en 
voor mantelzorgers die intensief 
voor een naaste zorgen. Soms 
bestaat een netwerk enkel nog 
uit een klein aantal familieleden 
en betaalde krachten die vooral 
op de beperking gericht zijn. 
Iedereen heeft echter behoefte 
aan vriendschap, gezelligheid, 
een goed gesprek, praktische 
hulp, emotionele steun, erken-
ning en de zorg met anderen 
kunnen delen.

Het inkrimpen of het hebben 
van een zwak sociaal netwerk 
kan negatieve gevolgen heb-
ben voor de (ervaren) kwaliteit 
van leven. Het sociale netwerk 
fungeert namelijk als buffer en 
ondersteuningsbron om met 
moeilijke situaties om te kun-
nen gaan. Sociaal isolement en 
eenzaamheid komen regelma-
tig samen voor.

Natuurlijk, een netwerk-
coach!
De behoefte aan netwerkcoa-
ches is enorm gestegen. Daar-
om gaat SWL in aanvulling op 
de thuiscoach in 2019 vrijwilli-
gers opleiden tot netwerkcoa-
ches die mensen gaan helpen 
in het herstellen, activeren, ver-
sterken, opbouwen of uitbrei-
den van het sociale netwerk.
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WAT IS HET B€L 

BUDGETADVIES-

CENTRUM IN 

LOCHEM?

Het budgetadviescentrum 
Lochem (B€L) is een infor-
matie- en adviescentrum 
waar je terecht kunt met 
vragen over geldproblemen 
door bijvoorbeeld gestegen 
kosten van levensonderhoud 
of verlies van inkomen, 
budgetteren, problemen met 
je financiële administratie of 
het invullen van formulieren. 
De vrijwilligers van het Bud-
getadviescentrum hebben 
al vele mensen in Lochem 
geholpen om hun financië-
le situatie weer op orde te 
krijgen.

DE 10 MAPJES VAN GERARD
Gerard Spil, ooit een begenadigd fruitkweker in west Friesland 
en in Lochem vooral bekend als conciërge bij het Staring Col-
lege, is vrijwilliger van het eerste uur bij het Budgetadviescen-
trum van SWL. Hij heeft eind 2018 zijn 25ste klus afgerond en 
is daarmee een man met een bak aan ervaring en vol verha-
len. De hoogste tijd om met hem in gesprek te gaan. 

Van fruitkweker naar vrijwil-
liger bij het Budgetadvies-
centrum? Vertel.
“Nou, mijn vader wilde dat ik in 
zijn bakkerij ging werken, maar 
dat zag ik niet zitten. Ik wilde 
fruitkweker worden en ben toen 
naar de tuinderschool in Borculo 
gegaan. Ik woonde in die perio-
de bij mijn oom in Groenlo. Na 
het behalen van mijn diploma’s 
ben ik naar West-Friesland ge-
gaan. Daar heb ik jaren met heel 
veel plezier in de fruitteelt ge-
werkt. Op een gegeven moment 
werd mijn broer ziek; HIV en 
nierfalen. Hij kreeg stress van al 
die ongeopende enveloppen en 
ik heb zijn administratie weer op 
orde gebracht. Daarna ook nog 
mijn schoonmoeder begeleid 
met haar financiële administra-
tie en namens haar kinderen 
haar belangen behartigd. Ik had 
er klaarblijkelijk talent voor!”

Je bent nu met pensioen, 
hoe ben je bij het Budget-
adviescentrum van SWL 
terechtgekomen?
“Ik had bij mijn broer en 
schoonmoeder gezien waar een 
slechte thuisadministratie toe 
kan leiden en hoe makkelijk je 
mensen daarmee kan helpen. 
Dus dat leek me wel wat. Ik was 
net met pensioen en wilde wat 
om handen hebben. Mijn eerste 
klus als vrijwilliger thuisadmi-
nistratie was bij een gezin met 
grote schulden. Ik heb toen na 
de eerste avond ook gevraagd: 

willen jullie met mij door of niet? 
Want mensen moeten natuurlijk 
wel vertrouwen in je hebben. 
Het antwoord was gelukkig ja.”

B€L
Resultaten van 2018

INTERVIEW

Je bent echt niet de enige 

die hier problemen mee heeft 

Budgetkids
Vanuit het bredeschool pro-
gramma hebben wij de work-
shop Budgetkids gegeven op 
vier scholen. Zo wordt een basis 
gelegd voor financiële zelfred-
zaamheid op latere leeftijd. 
Immers, jong geleerd is oud 
gedaan. Thema’s die behandeld 
worden zijn: sparen en voor-
uitkijken, zelf geld verdienen, 

zakgeld, en maakt geld echt 
gelukkig?

Arriva abonnement
Inwoners van de gemeente 
Lochem, ouder dan 21 jaar en 
met een inkomen tot 120 % van 
de bijstandsnorm kunnen bij 
het B€L Budgetadviescentrum 
een Arriva busabonnement 
aanvragen.
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Voorzieningencheck
Maak je gebruik van alle finan-
ciële regelingen waar je recht 
op hebt? Door het invullen van 
de voorzieningencheck zien wij 
meteen voor welke (gemeente-
lijke) regelingen mensen 
mogelijk in aanmerking komen.

Formulieren
Inwoners kunnen bij het B€L 
Budgetadviescentrum terecht 
als zij hulp nodig hebben bij 
het invullen van formulieren of 
het aanvragen van bijvoorbeeld 
kwijtschelding. 

Belastingvragen
Onze belastingvrijwilligers hel-
pen je graag bij het aanvragen 
van toeslagen of het invullen 
van de Inkomstenbelasting. 
De dienst is beschikbaar voor 
inwoners van de gemeente 
Lochem met een inkomen tot 
120 % van bijstandsnorm.

Je begint deze week aan 
je 26ste klus. Hoe krijg jij 
overzicht in de financiële 
situatie van mensen? Hoe 
begin je?
“Met 10 mapjes. Ik begin met 
het ordenen van alle brieven en 
aanmaningen. Alles sorteer ik 
op datum en onderwerp. Kort 
gezegd: als je alle bedragen die 
in de bovenste brief van elke sta-
pel genoemd worden bij elkaar 
optelt, heb je een overzicht van 
de schulden. Simpel als dat. Het 
gebeurt regelmatig dat mensen 
hun post niet meer openen. ‘Ik 
weet toch wel wat erin staat’ krijg 
ik dan te horen. Soms echt bana-
nendozen vol ongeopende post 
hoor! Dan ben je drie avonden 
bezig om alleen de brieven te 
openen en te sorteren op datum 
om overzicht te krijgen. Als het 
nodig is maak ik een overzicht 
welke bedragen er maandelijks 
binnenkomen en uitgaan en 
maak ik een bestedingsplan. 
Soms behartig ik de zakelijke 
belangen van mensen als ze mij 
dat vragen en begeleid ik hen 
in het schuldsaneringstraject bij 
de stadsbank. Dit kunnen echt 
intensieve trajecten zijn die heel 
veel vragen van de deelnemer. 
Maar het is vaak de enige manier 
om van de schulden af te komen. 
Ik probeer er dan ook echt voor 
ze te zijn. Door alle schuldeisers 
te bellen met een regelingsvoor-
stel, of het aanvragen van zorg- 
en huurtoeslag als ik denk dat 
mensen daar recht op hebben. 

Alles om de leefbaarheid een 
beetje te vergroten. Ik heb zo on-
dertussen een bak aan ervaring 
wat er allemaal mogelijk is. Net 
zoals mijn collega-vrijwilligers van 
het Budgetadviescentrum”. 

Wat doet het met mensen, 
deze hulp?
“Het geeft de mensen waar ik 
dit voor doe zoveel rust, omdat 
er iemand is die zich druk maakt 
voor hen. Want zelf hebben 
mensen het overzicht niet meer. 
En het kan iedereen overkomen. 
Van gescheiden vaders die alles 
kwijtraakten en het niet meer 
zagen zitten, tot ondernemers die 
failliet zijn gegaan. Wat ik vaak 
tegenkom, en mij enorm stoort, 

zijn ingewikkeld geformuleerde 
brieven van instanties waar men-
sen geen wijs uit worden. Mensen 
raken in de schulden, weten niet 
hoe ze eruit moeten komen en 
steken daarom hun hoofd in het 
zand. Maar daarmee verdwijnen 
de schulden en de stress niet. De 
gevolgen kunnen heel groot zijn. 
De ergste uitspraak die ik van 
een klant hoorde was: ‘als jij er 
niet was geweest was ik aan het 
gas gegaan’. Om maar even aan 
te geven welke impact schulden 
kunnen hebben. Mensen raken 
in een sociaal isolement, hebben 
minder contact met vrienden en 
familie. Ze hebben geen geld om 
mee te doen en schamen zich 
vaak om hun eigen situatie.”  >>>

INTERVIEW

Gerard Spil, vrijwilliger bij het Budgetadviescentrum.
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“Ik kijk met trots terug op 2018 
waarin het B€L Budgetadvies-
centrum is doorgegroeid tot een 
laagdrempelig adviescentrum 
waar mensen naartoe kunnen 
voor financiele vragen en hulp. 
De feedback die wij terugkrijgen 
van cliënten is tegelijkertijd 
onze motivatie: Als iemand zegt 
dat hij zo blij is bij het B€L te 
hebben aangeklopt, omdat hij 
anders geen uitweg meer zag, 
dan maakt dat ons trots en geeft 
dat aan dat we op de goede weg 
zijn.
In 2018 hebben we bij het B€L 
155 cliënten (op weg) geholpen, 
samen met onder andere het 
Gebiedsteam, de Gemeente 
Lochem, Stadsbank Oost Neder-
land en lokale fondsen. 
De hulpvragen varieerden van 
hulp bij het aanvragen van kwijt-
schelding van de gemeentelijke 
belastingen tot forse schulden-
problematiek.
Het was een bewogen jaar. 
De belangrijkste 
ontwikkelingen 
in 2018 

waren het opzetten van het 
Budgetcafé, het opzetten van de 
cursus ‘Zuinig zonder zorgen’ en 
het nieuwe beleid Schulddienst-
verlening van de gemeente 
Lochem.
De cursus ‘Zuinig zonder zorgen’ 
is ontwikkeld in samenwerking 
met het Gebiedsteam Lochem 
en is een cursus voor volwas-
senen hoe om te gaan met 
geld. Deze cursus is in 2018 
voor het eerst gegeven aan een 
groepje deelnemers door een 
medewerker van het Budget-
adviescentrum samen met een 
maatschappelijk werker van het 
Gebiedsteam. De deelnemende 
cursisten waren in het begin erg 
sceptisch om hun gegevens te 
delen met de andere cursisten, 
maar uiteindelijk bleek het voor 
hen waardevol om van elkaar 
te kunnen leren. Dit hopen we 
vervolg te kunnen geven vanuit 
het Budgetcafé.
Het Budgetcafé, opgestart met 
gedeeltelijke subsidie vanuit 
het Kansfonds, is een plek waar 
inwoners van de gemeente 
Lochem elkaar kunnen ont-
moeten. Aan de hand van korte 
inleidingen (thema’s) kunnen 
bezoekers in een informele sfeer 

ANJA BLIKT TERUG

INTERVIEW

>>> 
Wil je nog een oproep doen?
“Zeker. Ik zou mensen die het 
overzicht van hun financiën 
kwijt zijn en schulden hebben of 
dreigen te krijgen willen vragen 
om contact op te nemen met het 
Budgetadviescentrum. Je bent 
echt niet de enige die hier proble-
men mee heeft en hoe eerder je 
erbij bent, hoe simpeler het op te 
lossen is. Dus meld je alsjeblieft!”

Je bent dan wel vrijwilliger, 
maar het lijkt mij ook inten-
sief.
“Dat is af toe ook zo, maar ik 
wil mensen de kans geven om 
verder te leven. Daar doe ik 
het voor. Ik lig er soms ook wel 
wakker van hoor, maar na een 
nachtje slapen of piekeren weet 
ik wel weer een oplossing hoe ik 
iemand verder kan helpen.”

B€L Budgetadviescentrum, 
Stichting Welzijn Lochem

Aylin Gumus (links) en Anja Rouwenhorst 
helpen je graag verder!

met elkaar van gedachten wisselen en vragen stellen 
over geldzaken.
In 2018 is het nieuwe beleid Schulddienstverlening 
aangenomen in de Lochemse Gemeenteraad. Hierin 
heeft het B€L een vaste plek gekregen binnen de 
schulddienstverlening. Dit betekent dat wij meer 
cliënten beter kunnen ondersteunen en nieuwe pre-
ventieve projecten kunnen ontwikkelen om mensen 
te helpen met een gezonde financiele huishouding.”

RESULTATEN VAN 2018
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2019 is het jaar waarin Stich-
ting Welzijn Lochem haar 
5-jarige bestaan viert. Wij zijn 
verbinders en hebben het idee 
opgevat om ieder jaar een aan-
tal drijvende krachten uit het 
sociaal domein aan één tafel te 
zetten. Om te discussiëren en 
fantaseren over het welzijns-
werk in 2025. Om te brainstor-
men over nieuwe, creatieve 
oplossingen om het welzijn voor 
alle inwoners in onze prachtige 
gemeente verder te vergroten. 
Een verslag van een inspirerend 
anderhalf uur praten over inno-
vaties in het welzijnswerk.

Kijkend naar de nabije toe-
komst, waar ligt de scheids-
lijn tussen het preventieve 
werk van SWL en de gespeci-
aliseerde hulpverlening?
Binnen de huisartsenpraktijk is 
de scheiding tussen preventie 
en hulpverlening soms lastig te 
maken. Een grijs gebied, maar 
wel één met veel kansen. De 
keuze tussen hulpverlening of 
de inzet van professionals en 

vrijwilligers van 
SWL hangt af van 

de complexiteit van de klachten. 
Wanneer iemand weinig men-
sen heeft om op terug te vallen, 
dan wordt in samenspraak met 

de patiënt contact gezocht met 
de Vrijwilligerscentrale voor 
een maatje. Een fantastische 
laagdrempelige manier die grote 
invloed kan hebben op iemands 
welzijn. Bij zorgwekkende zorg-
mijders wordt in samenwerking 
met de woningcorporatie Be-
moeizorg ingezet. Een initiatief 
vanuit de sociaal-psychiatrische 
hulpverlening. Op deze manier 
komen we bij de mensen thuis. 
Aan iemands keukentafel krijg 
je namelijk een beter beeld van 
wat er speelt en hoe mensen het 
beste geholpen kunnen worden. 
Op het gebied van deze signa-
leringsfunctie kan de samen-
werking tussen preventief veld 
en hulpverlening nog worden 
versterkt. Hier liggen absoluut 
kansen!               
De transformatie binnen het 
sociaal domein heeft ervoor 
gezorgd dat deze twee werelden 
steeds meer in elkaar overvloei-
en. Waar de scheidslijn ligt is 
dan ook lastig te zeggen. Men-
sen neigen pas na te denken 
over hun eigen gezondheids- 
situatie op het moment dat het 
echt niet meer gaat. En dan ben 
je te laat om preventief nog wat 
te doen. Wij streven er met ons 
allen naar dat ouderen zo lang 
mogelijk op een fijne manier 
thuis wonen en mobiel blijven. 
Je kan ervoor pleiten dat zo 
lang mogelijk zelf autorijden 

daarbij van groot belang is. Ech-
ter, vanuit preventief oogpunt 
zou je soms graag eerder willen 
helpen. Omdat je weet dat er 
een moment komt dat de rijbe-
voegdheid wordt afgenomen en 
de oudere plotseling een deel 
van zijn autonomie is kwijtge-
raakt. Het gevoel dat je geen 
regie meer hebt over je eigen 
leven is voor veel ouderen zeer 
ingrijpend. Een lastige afweging. 

Geleidelijkheid wordt de 
nieuwe normaal
Vaak worden er speciaal voor 
specifieke doelgroepen voorzie-
ningen opgezet, die onbedoeld 
de tweedeling tussen preven-
tief veld en hulpverlening in 
de hand werken. Een mooi 
voorbeeld: vorig jaar startte 
LochemEnergie na het wegval-
len van de buslijn Laren-Holten 
met E-TRIP. Een elektrische 
deelauto met chauffeur die 
je kan reserveren, tegen een 
mooie prijs voor ritjes binnen 
de gemeentegrenzen of net 
daarbuiten. Met de gedachte: 
zo blijven ouderen toch mobiel. 
Maar waarom organiseren we 
dit alleen voor ouderen die zelf 
niet meer mobiel zijn? Waarom 
regelen we met ons allen niet 
drie auto’s met een netwerk 
van vrijwillige chauffeurs? Zo 
wordt deze voorziening deel 
van het maatschappelijk    >>>                 

DE WELZIJNSWERELD IN 2025

“Kijk over de grenzen van je eigen werkveld en werk slim 

en creatief samen om elkaars projecten te versterken. 

Dat is het echte doel van integraal samenwerken.” 

“Nieuwe verbindingen leggen, 

daar gaat het om.”
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<<< verkeer en wordt het 
normaal dat je er gebruik van 
maakt. Het is namelijk com-
fortabel en makkelijk. Juist de 
mensen die het uit comfort 
gaan gebruiken betalen mee 
voor mensen met kleine beurs 
en de mensen die het echt 
nodig hebben. Wanneer je als 
oudere echt bent aangewezen 
op hulp bij vervoer, dan is de 
stap niet meer zo plotseling 
en heeft dat minder invloed 
op iemands autonomie en 
welzijn. Daarbij zal de druk 
op de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) afnemen, 
omdat mensen daar voor hun 
voorzieningen niet meer direct 
afhankelijk zijn. We hebben het 
namelijk al collectief geregeld.

Dit gedachte-experiment gaat 
verder. Welzijn kan een belang-
rijke rol spelen bij dagbesteding 
en activiteiten voor ouderen 
ter bestrijding van eenzaam-
heid. Waarom organiseren we 
een deel van die activiteiten 
niet in het woonzorgcentrum? 
Mensen bezoeken op deze 
manier bijvoorbeeld vaker de 
Borkel, waarmee het centrum 
opgenomen wordt in de lokale 
gemeenschap. Het woonzorg-
centrum binnenlopen wordt 
daarmee de nieuwe normaal. 
Bijkomend voordeel is dat 
welzijnswerkers en vrijwilligers 
vanuit het preventieve veld in 
contact komen met de hulpver-
lening van het verpleegtehuis. 
Het moet raar lopen willen daar 
geen samenwerkingsverbanden 
uit voortvloeien. De twee werk-
velden gaan mengen. Ouderen 
zullen op een gegeven moment 
zeggen als het thuis echt niet 
meer gaat dat ze graag in de 
Borkel willen blijven. Zo gaat de 
overgang geleidelijk, kunnen de 
ouderen de welzijnsactiviteiten 
blijven bezoeken. Hulpverleners 
nemen op deze manier niet 
plotseling het leven van de ou-
dere over waardoor die de regie 
compleet verliest. ‘It takes a vil-

lage to raise a child’, maar het 
lijkt wel alsof we deze wijsheid 
prompt zijn vergeten als we het 
over zorgbehoevende ouderen 
hebben. En dat heeft alles te 
maken met die scheiding tus-
sen welzijn en hulpverlening.

Aan tafel zitten:
Tonnie Tekelenburg projectleider LochemEnergie
Henk van Zeijts wethouder gemeente Lochem Zorg, Duurzaamheid en Cultuur
Bram Buiting directeur Stichting Welzijn Lochem 
Mark Koetsier afdelingshoofd ’t Baken Gemeente Lochem
Karin Nijkamp relatiemanager Stichting Welzijn Lochem
Martijn Oudshoorn Stagiaire LochemEnergie
Yolanda Winkelhorst directeur-bestuurder IJsseldal Wonen
Rob Bisseling Onderzoeksbureau R|B sport en welzijn
Henk Hannessen vice-voorzitter Sportraad Lochem
Gerben ten Broeke bestuurslid ZorgSamen, Lochem, 
 POH GGZ Huisartsenpraktijk Het Oude Postkantoor

“Waarom organiseren we een deel van die activiteiten 

niet in het woonzorgcentrum?”
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De financieringsstromen 
botsen
De financieringsstromen van 
de twee werkvelden sluiten 
vooralsnog niet aan bij de wens 
om hulpverlening en preventief 
werk intensief en integraal met 
elkaar te laten samenwerken. 
Welzijn wordt namelijk bekos-
tigd vanuit collectieve middelen, 
terwijl hulpverlening individu-
eel bekostigd wordt vanuit de 
Wmo en zorgverzekeringen. 
Binnen het sociaal domein 
probeert de gemeente Lochem 
al geldstromen te bundelen. 
Ook daarbuiten gebeurt het 
al regelmatig dat verschillen-
de budgetten samen worden 
ingezet om een project van de 
grond te krijgen. Het wordt nog 
een uitdaging om dit verder 
door te voeren richting preven-
tief werk, omdat de kosten voor 
de baten uitgaan. De waarde en 
effectiviteit van preventief werk 
is daarbij lastig aan te tonen. 
Als ouderen langer thuis blijven 
wonen door uitstekend preven-
tief werk, dan gaan de baten 
naar de zorgverzekeraars terwijl 
de kosten collectief (vanuit de 
gemeente) worden opgehoest. 
Een uitdagende gedachte is dat 
na de transitie van het sociaal 
domein, het financieringsmodel 
van het preventieve werkveld, 
de zorg en hulpverlening aan de 
beurt is om mee te bewegen.

Cultuurverandering
Het preventieve veld en hulpver-
lening schuiven op dit moment 
in elkaar. Spannende tijden, niet 
in de minste plaats voor de hulp-
verleners. Als hulpverlener sta 
je zowel naast als tegenover de 
cliënt. Want diezelfde hulpverle-
ner heeft een rol in het verlenen 
van toegang en indicatiestelling. 
Tegelijkertijd wordt de welzijns-
wereld met haar vrijwilligers 
steeds meer onderdeel van de 
hulpverlening. En dat vraagt een 
cultuurverandering. De hulpver-
lening neemt de zorg niet meer 
in zijn geheel over, maar zal 
daarin meer en meer samenwer-
ken met het preventieve veld. 

Nieuwe verbindingen
Nieuwe ideeën komen vaak van 
onderop en uiteindelijk zullen de 
systemen en financiële stromen 
zich daarop aanpassen. Het cre-
do is dan ook: aan de slag! Kijk 
over de grenzen van je eigen 
werkveld en werk op een slimme 
en creatieve manier samen om 
elkaars projecten te versterken. 
Dat is het echte doel van inte-
graal samenwerken. De sport 
kan daarbij als inspirator dienen: 
sportverenigingen werken op dit 
moment samen om een breed 
aanbod te ontwikkelen voor 
aangepast sporten waarbij leden 
met een combi-abonnement 
gebruik kunnen maken van alle 

faciliteiten. Geen wij-zij denken, 
maar gebruik maken van elkaars 
kracht.

Nieuwe ideeën
Er zijn ideeën genoeg! Bijvoor-
beeld als het gaat om fijn thuis 
wonen voor ouderen. Wat we 
vaak zien is dat mensen hun 
eigen problemen negeren totdat 
het echt niet meer gaat. We 
willen wel oud worden, maar niet 
oud zijn. Daarnaast hebben men-
sen vaak geen weet van alle on-
dersteuningsmogelijkheden door 
vrijwilligers die het leven zoveel 
makkelijker maken. Wanneer de 
vrijwilligers van LochemEnergie 
in gesprek gaan met bewoners 
over energie en duurzaamheid, 
biedt dat voor de vrijwilligers van 
het Thuis Informatie Project van 
SWL de kans om met bewoners 
te praten over thema’s als de 
toekomstbestendigheid van 
de woning, zelfredzaamheid, 
mobiliteit, financiën en sociale 
contacten. Zo sla je twee vliegen 
in één klap. De samenwerking 
met het bedrijfsleven biedt ook 
veel kansen. De leasewagens 
van bedrijven staan vaak de hele 
dag stil op de parkeerplaats. Hoe 
mooi zou het zijn wanneer deze 
auto’s overdag als taxi dienen 
voor ouderen die door vrijwillige 
chauffeurs worden vervoerd? 
Nieuwe verbindingen leggen, 
daar gaat het om.

“Vaak worden er speciaal voor specifieke doelgroepen 

voorzieningen opgezet, die onbedoeld de tweedeling 

tussen preventief veld en hulpverlening in de hand werken.”
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- Actie vuurwerk voor friet (+/- 
600 zakken vuurwerk ingeleverd).
- Ondersteuning bewonersini-
tiatieven, zoals kleedjesmarkt 
in Epse, actiedag verkeersvei-
ligheid Lochem, actie poepvrij 
maken van trapveldje Dillenburg 
en speeltuin Zernikeplein.

OPBOUWWERK
Hoe ideeën werkelijkheid worden

Janine Dijkman is coördinator opbouwwerk van 
Stichting Welzijn Lochem. Opbouwwerkers zijn de 
verbindende schakel tussen inwonersgroepen en 
tussen inwoners, overheden en professionele or-
ganisaties. We spreken Janine over het investeren 
in samenhang en de unieke signalerende functie 
die opbouwwerk heeft in de gemeente Lochem.

Janine aan de telefoon: “Ja hoi, 
ik ben iets later hoor!”. Terwijl 
ik een tweede kop koffi e in-
schenk komt ze de trap van het 
SWL-kantoor al opgelopen, zet 
haar tas in de hoek en gaat zit-
ten: “Het is een beetje chaotisch 
op dit moment. Gelukkig hebben 
we met twee nieuwe opbouw-
werkers het team weer op volle 
sterkte. We willen weer ècht 
aanwezig zijn in de wijk. Daar ligt 
de kern van ons werk.”

2018. Wat voor jaar was het? 
Welke initiatieven waren 
volgens jou typisch opbouw-
werk?
“Neem het initiatief van de jon-
gen die woont aan de Dillenburg 
in Lochem. Dat grasveldje lag vol 
met hondenpoep, terwijl kinde-
ren daar graag willen voetballen. 
Samen met de ideeënmakelaar 
van de gemeente hebben we 
de jongen gesproken, buurt- en 
speeltuinvereniging erbij betrok-
ken en hebben we er een gewel-
dige dag van gemaakt. Samen 
met de burgemeester raapten 
kinderen de paars gespoten 

hondendrollen op en werd er 
een tweede goal geplaatst. De 
jongen had met zijn vriendjes 
speciale borden gemaakt die nu 
aan het hek hangen en de kin-
deren konden penalty’s schieten 
tegen de keeper van het eerste 
van Sportclub Lochem. We 
leggen dus verbinding tussen de 

OPBOUWWERK
Resultaten van 2018

INTERVIEW

vraag en de instanties die daar-
over gaan. Als bewoners last 
hebben van bepaald rijgedrag 
en dit tot gevaarlijke verkeers-
situaties leidt, legt opbouwwerk 
de verbinding tussen de buurt, 
Veilig Verkeer Nederland en de 
gemeente. Uit die gesprekken 
komen verrassende acties voort 
die de veiligheid vergroten en 
zorgen voor gedragsverandering 
van automobilisten en daarmee 
tevredenheid van bewoners.” 
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Verbindingen leggen, daar 
draait het dus om?
“Juist! Nog een voorbeeld. Ge-
meente Lochem en Waterschap 
Rijn en IJssel kijken samen met 
de inwoners naar een nieuwe 
inrichting van de Nieuwe Beek 
en de Barchemse Veengoot. 
Wat wij als opbouwwerkers 

doen is het proces begeleiden 
zodat bewoners actief betrok-
ken worden en blijven. Naar el-
kaar luisteren en elkaar blijven 
informeren. Er is nog wel eens 
wederzijds onbegrip omdat men 
elkaars werelden niet kent.”

Wat is voor jou essentieel in 
die onderlinge communicatie?
“Dat je mensen behandelt 
zoals je zelf ook behandeld wilt 
worden. Heel simpel. Ik sta als 
bemiddelend persoon vaak 
tussen inwoners en instanties 
in en krijg van bewoners op 
mijn donder als een instantie 
of organisatie de afspraken 
niet nakomt. Preventief werken 
vraagt ook van organisaties en 
instanties waar wij mee samen-
werken dat er mensen werken 
die af en toe buiten de lijntjes 
willen kleuren. Gewoon samen 
oplossen en verschuil je niet 
achter allerlei regeltjes. En dat 
gaat steeds beter.”

Je bent een mediator?
“Ja, zo zou je het kunnen zeg-
gen ja. Ik doe veel aan weder-
zijds verwachtingsmanagement. 
Mensen zijn namelijk sneller 
geholpen dan je denkt. Spreek 
verwachtingen tegen elkaar 
uit, blijf elkaar informeren en 
koppel besluiten terug naar 
mensen.”

Hoe manoeuvreer 
jij je tussen de 
partijen?

“Ik ben altijd mezelf, en zo 
kennen mensen mij ook haha, 
maar als opbouwwerker pas ik 
me wel aan. Als iemand zakelijk 
denkt, dan benader ik diegene 
ook zakelijk. Ik moet verbinding 
maken, dus ik moet iemand 
meekrijgen. Dan moet ik wel de 
taal spreken van diegene die te-
genover mij zit. Bijkomend voor-

deel is dat er wederzijds begrip 
ontstaat tussen alle partijen.”

SWL blijft maar innoveren. 
Hoe ziet het komende jaar 
voor Opbouwwerk eruit?
“Ik wil er twee noemen. Het be-
drijfsleven nog meer betrekken 
bij ons werk, want daar is een 
enorme winst te behalen. En we 
willen nog meer aanwezig zijn 
in de wijken. Alleen dan kom je 
echt in contact met mensen, ont-
staat er verbinding, krijg je signa-
len uit de buurt over wie er hulp 
nodig heeft en wat er allemaal 
speelt. In Rotterdam hebben ze 
bijvoorbeeld een buurtsuper en 
‘Huizen van de wijk’ die ge-
rund worden door de buurt als 
plek waar de verbinding en het 
contact ontstaat. Dit biedt zoveel 
mogelijkheden. Daar gaan we in 
2019 mee aan de slag!”

“Gewoon samen oplossen en 

verschuil je niet achter allerlei regeltjes”

INTERVIEW

- Ondersteuning bestaande 
initiatieven, zoals het Repair 
Café, de Computerbank en 
ontmoetingsplekken die gerund 
worden door onze vrijwilligers.
- Meer dan 1000 ouders en 
kinderen bereikt met de Buiten-
speelcampagne. Veel van deze 
kinderen in beweging gekregen!

- In het kader van de Lochemse 
Opschoondag mooie verbindin-
gen gelegd met jong en oud (kin-
deropvang en woonzorgcentra).
- In alle kernen waren wij actief 
en zichtbaar. Individuele vragen 
en signalen doorverwezen naar 
netwerkpartners & collega’s.

- Meer dan 80 bewoners onder-
steund met schoonhouden 
buitenruimte i.s.m. Circulus-
Berkel. Deze activiteiten bleken 
zeer waardevol voor in kaart 
brengen van andere sociale 
vraagstukken en voor het signa-
leren van problemen. Organisa-
tie zwerfafvalbuffet (i.s.m. 
Circulus-Berkel): ruim 60 vrijwil-
ligers schoven aan.

Team opbouwwerk: Seher Boya, Gerdie Kreunen, Janine Dijkman 
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n Er komt meer nadruk op 
sociaal emotionele ontwikkeling 
tijdens de soosavonden. 
n Het Sexting project / verant-
woord online media gebruik van 
Tienerwerk gaat in 2019 ook zijn 

RESULTATEN VAN 

2018

Samen met acht begeleiders 
hebben we in 2018 op de 
vrijdagavonden gedurende het 
schooljaar 80 soos- en ontmoe-
tingsavonden georganiseerd. 
De soosavonden zijn voor alle 
kinderen van groep 8 van de 
basisschool en de eerstejaars 
van het voortgezet onderwijs. 
De soosavonden worden geor-
ganiseerd in de dorpen Laren, 
Harfsen, Epse, Gorssel en Eef-
de. Hier doen gemiddeld 150 
kinderen per week aan mee.

Kinderen en ouders zijn altijd 
enthousiast en vinden het fijn 
dat er voor deze leeftijd in hun 
dorp iets georganiseerd wordt. 
Bijna iedereen uit de klas gaat 
naar de tienersoos. We zijn 
zo langzamerhand een begrip 
geworden in de dorpen!

In de meivakantie heeft Tiener-
werk voor het eerst een tiener- 
evenement georganiseerd voor 
alle tieners van de vrijdagsoos-
avonden met als thema vriend-
schap. 80 kinderen uit groep 
8 van de basisschool volgden 
een workshop over grensover-
schrijdend gedrag op straat, er 
was een straatvoetbaltoernooi-
tje en kinderen bezochten de 
voorstelling Marie B. van het 
Reuring Theater. De reacties 
waren erg positief!

Bezoek onze facebookpagina 
@tienerwerklochem

HET IS VRIJDAGAVOND: 
MET Z’N ALLEN NAAR DE 
TIENERSOOS

“Iedere vrijdagavond om 19 uur 
staan hier gemiddeld 25 tot 30 
tieners voor de deur om met leef-
tijdsgenoten iets leuks te doen. 
En dat kan echt van alles zijn: 
van levend stratego tot oud-Hol-
landse spelen, van escape room 
tot bowlen. Mijn broer Boyd en ik 

staan voor de groep en maken 
er elke week weer een geweldige 
avond van. Zo voorkomen we dat 
ze niet op straat gaan hangen 
en leren de kinderen elkaar 
kennen. Ook al is het een klein 
dorp, niet iedereen kent elkaar. 
Eefde kent twee basisscholen. 

TIENERWERK
Ontwikkelingen 2018 en vooruitblik naar 2019

Voor de tieners woonachtig in de kernen van 
de gemeente Lochem organiseert Tienerwerk 
van Stichting Welzijn Lochem iedere week een 
tienersoos. Floor Beltman staat voor de groep 
in Eefde en maakt er iedere vrijdagavond weer 
een feestje van.
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TIENERWERK
Ontwikkelingen 2018 en vooruitblik naar 2019

weg vinden naar de soosavon-
den, zodat we de kinderen die 
het niet op school hebben gehad 
toch kunnen bereiken. Er leven 
rondom dit thema veel vragen 
en onzekerheden onder tieners.

n In 2019 organiseren we in sa-
menwerking met Theatergroep 
Play-Back een avond voor 
ouders en tieners over de grote 
sprong naar de brugklas.

n In de meivakantie is er weer 
een Teens-event waarin de the-
ma’s vriendschap, vertrouwen 
en puberteit centraal staan.

Met de tienersoos brengen wij 
de tieners van de twee scholen 
bij elkaar, want over een of twee 
jaar zitten ze in Zutphen op de 
verschillende scholen bij elkaar 
in de brugklas. Zo wordt de stap 
naar de middelbare school weer 
een stukje makkelijker, omdat je 
een aantal klasgenoten al kent. 
De overstap van de basisschool 
naar de brugklas is voor ieder 
kind een spannende tijd. Het is 
een grote sprong. Daarom is er 
ook nog de tussensoos voor de 
brugklassers van het voortge-
zet onderwijs die uit de kernen 
komen. Op deze manier blijven 
de tieners uit de kernen met 
elkaar in contact, aangezien ze 
zijn uitgewaaierd over meerdere 
scholen. Het leuke van de tus-
sensoos is dat ik de tieners echt 
zie groeien. Een tiener ontwikkelt 
zich gigantisch in het jaar dat hij 
of zij van de basisschool naar de 
brugklas gaat.” 

Floor organiseert als begelei-
der vanuit SWL al drie jaar de 
tienersoos en weet dus wat ze 
kan verwachten van een groep 
tieners. “zeker in het begin testen 
ze je wel uit en dan moet ik even 
op mijn strepen gaan staan. 

Het belangrijkste vind ik dat ze 
respect voor elkaar hebben en 
daar ben ik scherp op. Maar het 
allerbelangrijkste is de lol die we 
met elkaar hebben. Dat maakt dit 
tienerwerk zo leuk om te doen.”

“De overstap van de basisschool 

naar de brugklas is voor 

De Lochemse Uitdaging is een bemiddelingsbu-
reau in vraag en aanbod van spullen, middelen 
(geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit, 
kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waar-
in bedrijven gestimuleerd worden om hun maat-
schappelijke betrokkenheid te tonen in concrete 
acties om daarmee het leefklimaat in Lochem te 
verbeteren. Maatschappelijk betrokken onderne-
merschap en vragen vanuit het maatschappelijke 
organisaties en verenigingsleven kwamen afgelo-
pen jaar weer bij elkaar op de Beursvloer. Hier wer-
den ook dit jaar weer prachtige matches gemaakt.

Beursvloer
In 2018 is er een kleinschalige beursvloer ge-   
organiseerd, met veel enthousiaste deelnemers 
en tevreden mensen. Wat betreft de beursvloer 
van de Lochemse Uitdaging, gaat dat ieder jaar 
weer te goed af. Zo ontstaat er een nieuw net-
werk voor de mensen en een win-win situatie voor 
alle partijen die aanwezig zijn. Ook hier zou het 
nog makkelijker zijn als de ingang bij het bedrijfs-
leven actiever zou zijn.

   Aantal matches: 19
 
   Ter waarde van: 7930 euro

MAATSCHAPPELIJK 

BETROKKEN ONDERNEMEN

ieder kind een spannende tijd.”
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Gemeenteraadsverkiezingen
• Democratiefabriek (270 eerstejaars leerlingen   
 Staring College en ca. 400 basisschool leerlingen   
 van groep 8).
• Jongerendebat gemeenteraadsverkiezingen met   
 700 leerlingen.
• Alle Lochemse politieke partijen waren aanwezig. 
• Iedereen kijkt terug op een erg geslaagd project.
• Jongeren betrokken bij lokale politiek.
• Jongeren waren vanaf het begin betrokken bij het 

Jongerenwerkers André Smit, Jelle Kip en Jaap 
van Drunen over de ontwikkelingen van afgelo-
pen jaar van het jongerenwerk.

IK VIND HET ECHT ZO FIJN 
DAT JE ER VOOR MIJ BENT

De drempel verlagen voor 
jongeren om naar het jongeren-
centrum te komen. Dat was het 
doel van de nieuwe locatie in de 
kelder van het Stadshuus waar 
we eind 2016 introkken. En dat 
is gelukt! André over de toene-
mende bekendheid: “Afgelopen 
jaar is dit jongerencentrum echt 
enorm gegroeid in haar ontmoe-
tingsfunctie. De diversiteit van de 
groep jongeren die binnen komt 
lopen wordt steeds groter. Er zijn 
veel momenten waarop jongeren 
van het gymnasium en het vmbo 
en jongeren van 12 tot 18 jaar 
kriskras door elkaar lopen.” 
De intensieve samenwerking 
met basisscholen en met name 
het Staring College hebben hier 
een grote rol in gespeeld. Jaap: 
“Vanuit het jongerenwerk geven 
wij op de basisscholen en het 
Staring College les in social me-
dia gebruik. Wij hebben op dit 
terrein veel ervaring, weten wat 
er leeft onder jongeren en wor-
den dan ook door de scholen 
als experts gevraagd om deze 
lessen te geven.” André vult 
aan: “Omdat wij veelvuldig op 
scholen aanwezig zijn, leren de 

jongeren ons kennen en zij vin-
den daarmee veel makkelijker 
de weg naar ons jongerencen-
trum.” Jaap: “Het Jongerencen-
trum is geen plek meer voor één 
specifieke doelgroep, maar een 
plek waar iedereen welkom is.”
Het centrum is een plek waar 
jongeren elkaar ontmoeten, 
waar je met je problemen te-
recht kunt en waar leuke ideeën 
realiteit kunnen worden. Jelle: 
“Jongeren komen binnen om 
zich te vermaken. We gaan dan 
samen met ze aan de slag. We 
maken samen met de jongeren 
een plan en dagen ze uit om zelf 
zoveel mogelijk te regelen en te 
organiseren. Wij ondersteunen 
ze daarbij en bouwen tegelijker-
tijd een vertrouwensband met 
de jongeren op. Zo komen we in 
gesprek.” Belangrijk daarbij is 
dat jongeren helemaal zich-
zelf kunnen zijn. André:” Wat 
mij trots maakt is dat wij als 
jongerenwerkers in staat zijn om 
een veilige omgeving te creëren 
voor iedereen die hier aanwezig 
is: van stagiaires tot de jonge-
ren zelf, zowel in het klaslokaal 
van het Staring College als in 

dit jongerencentrum. Wanneer 
je wordt geaccepteerd om wie 
je bent en gerespecteerd, pas 
dan kun je jezelf zijn. Je veilig 
voelen, daar gaat het om. Pas 
dan vertrouwen jongeren ons 
en elkaar en komen de verhalen 
los waar ze mee zitten.” Jelle: 
“Laatst zei een jongere tegen 
me ‘Jelle, ik vind het echt zo fijn 
dat je er bent’. Man, dat doet 
me dan echt wat. Dan hebben 
we ons doel bereikt dacht ik zo.” 

Afgelopen jaar hebben de Jelle, 
Jaap en André werk gemaakt van 
hun rol als jongerenexpert. En 
dat werpt zijn vruchten af. Jaap: 
“Het jongerendebat voorafgaand 
aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen is daar een mooi voorbeeld 
van. Wij hebben gemeenteraads-
leden kennis overgebracht hoe 
om te gaan met jongeren. Wat 
hen beweegt. De standaard 
verkiezingsthema’s interesseren 
de gemiddelde jongere namelijk 
niets. In de belevingswereld van 
jongeren gaat het over muziek, 
evenementen en vervoer, hoe 
kom ik op de plek waar ik wil 
zijn. Dus wat hebben we gedaan: Team Jongerenwerk v.l.n.r. Jaap van Drunen, Alied Slot, Jelle Kip en André Smit.

JONGERENWERK
Resultaten van 2018
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“Jongeren door onze aanpak zien groeien. 

Daar doen wij het allemaal voor”

Sexting 
programma          
• 6 programma’s op 
 basisscholen.
• Alle eerstejaars leerlingen van  
 het Staring College.                 
• 4 klassen derdejaars leerlingen  
 van het Staring College.
• Presentatie CJG netwerk over  
 social media gebruik onder  
 jongeren.

Samenwerking
Jongerenwerk werkt o.a. samen 
met de Gemeenteraad, 
Muzehof, 
Gemeente lochem, 
Staring College, 
Provincie Gelderland, 
Gay-Straight Alliance, 
Pactum, 
Historisch genootschap, 
basisscholen en 
dansschool Pop-up.

RESULTATEN VAN 2018

de gemeenteraadsleden zijn alle 
klassen langsgegaan en hebben 
daar thema’s opgehaald die ver-

volgens aan bod kwamen in het 
door 700 leerlingen bezochte 
debat. Ze hingen over de railing 
van de aula. Wat een succes was 
dat!” 

De inzet als experts begint ook 
bij andere organisaties in het 
Lochemse op te vallen. Om wat 
voorbeelden te geven: afgelopen 
jaar heeft jongerenwerk een 
presentatie gegeven aan het 

Het jongerencentrum biedt 
voor vier jongeren werk- en 
dagbestedingsplaatsen. 
Deze vier jongeren kunnen 
net niet doorverwezen wor-
den naar de hulpverlening. 
Wij vullen daarmee het gat 
op en hebben die ruimte 
wel. In samenwerking met 
Het Plein, de leerplichtamb-
tenaar, Bureau Halt, CJG, 
het Gebiedsteam en ROC’s 
hopen wij in 2019 het aantal 
plekken uit te breiden.

CJG netwerk over social media 
gebruik onder jongeren en heeft 
het Historisch Genootschap hen 

benaderd om mee te 
denken hoe zij jonge-
ren kunnen binden.

De intensieve samenwerking met 
scholen is van wezenlijk belang 
voor het succes van jongeren-
werk. Social media gebruik 
onder jongeren blijft daarin een 
belangrijk thema. Jaap: “Als je 
aan ouders en docenten vertelt 
dat maar liefst een kwart van de 
12-13 jarigen seksueel getinte 
foto’s ontvangt dan komt dat 
wel bij ze binnen.” SWL werkt op 
dit moment aan een integraal 
aanbod voor scholen rondom het 
thema social media.

Team Jongerenwerk v.l.n.r. Jaap van Drunen, Alied Slot, Jelle Kip en André Smit.

• Schoolfeesten
• Summer Fun
• Eindfeest groep 8 basisscholen
• Staring on the Job
• Ultimate survival 
• Coming Out Day & Paarse 
 Vrijdag: Op beide dagen  
 hebben we samen met 
 leerlingen en docenten het  
 gesprek gevoerd over 

 seksuele diversiteit. 
• Tunnelproject  
• ... en nog veel meer! Met alle  
 activiteiten hebben we meer  
 dan 1000 jongeren bereikt. 

Bij alle projecten zijn jongeren 
vanaf het begin betrokken en 
hebben de projecten mede 
georganiseerd. 

project. Ze denken mee, beslissen mee en organiseren 
mee.

Scan de QR code met je mobiele tele-
foon om de aftermovie van het jonge-
rendebat te bekijken.

Activiteiten
• Halloween  • 4 mei
• Pop oefenruimte • Danslessen
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Burenruzies komen overal 
voor en zijn van alle tijden. 
Geluidsoverlast, pesten, 
intimidatie, overlast door 
dieren of problemen over 
de schutting op de erfgrens. 
De Rijdende Rechter is er 
maar al te druk mee. Een 
burenruzie die onschuldig 
begint en uit de hand loopt, 
of een kleine ergernis die 
steeds hoger oploopt kan het 
veiligheidsgevoel van mensen 
aantasten. Stichting Welzijn 
Lochem helpt buurtbewoners 
zelf een oplossing voor de 
problemen te vinden. Vrijwilli-
ge buurtbemiddelaars Paula 
Kropff en Piet Drost vertellen 
vol enthousiasme over hun 
vrijwilligerswerk als buurt-
bemiddelaar, hoe zij te werk 
gaan en hoe buurtbemidde-
ling zich de komende tijd gaat 
ontwikkelen.

“Mensen hebben liever geen 
ruzie”. Dat is de stellige over-
tuiging van gepensioneerd 
politieman Piet. “Het gaat 
tussen buren vaak fout door 
gebrekkige communicatie en 
vooroordelen. Als buurtbemid-
delaars investeren wij voorna-
melijk in de onderlinge relatie. 
Als de mensen ‘on speaking 
terms’ zijn dan worden de 
problemen in negen van 

de tien gevallen opgelost.” 
Wanneer iemand buurtbemid-
deling inschakelt komen twee 
bemiddelaars langs en kan de 
bewoner zijn of haar verhaal 
vertellen. Paula: “Daarna 
bellen we aan bij de buren 
en vragen we vriendelijk of 
we hun kant van het verhaal 
mogen horen. Vervolgens 
nodigen wij ze uit voor een be-
middeling op neutraal terrein. 
Het komt trouwens regelmatig 
voor dat buren geen behoefte 
hebben aan bemiddeling, 
maar dat 
onze eer-
ste actie 
al de weg heeft geëffend 
voor onderling con-
tact. Vervolgens los-
sen ze het samen 
op. Problemen oplossen door 
iets simpels als mensen met 
elkaar te laten praten. Daar 
doe ik het voor!”
Paula is begin 2018 begon-
nen als vrijwillige buurtbemid-
delaar en heeft nu vier be-
middelingen gedaan. “Ik vind 
het prettig om naast werk en 
gezin nog iets te doen waar 
mensen baat bij hebben. Via 
mijn werk - een stichting die 
woningen en bedrijfspanden 
verhuurt - kwam ik in contact 
met buurtbemiddeling. Ik heb 
vervolgens gereageerd op 

een vacature en heb daarna 
een cursus gespreksvoering 
gevolgd. Daar leer je hoe je je 
moet opstellen in een gesprek 
en dat je niet de oplossing 
moet aandragen”. Piet: “De 
vaardigheid van het bemid-
delen is dat wij proberen 
mensen te bewegen om van 
standpunten af te stappen en 
te proberen te praten over ge-
meenschappelijke belangen.” 
Piet voelt zich als een vis in 
het water als buurtbemidde-
laar. “Ik ben sinds twee jaar 

gepensioneerd en heb 42 jaar 
met ongelofelijk veel plezier 
en toewijding gewerkt bij de 
politie. Mijn hele leven staat 
in het teken van conflictbe-
heersing, dus dit past perfect. 
Zo kan ik met mijn knowhow 
nog een mooie maatschappe-
lijke bijdrage leveren!”

Een veelbelovende ontwikke-
ling binnen buurtbemiddeling 
is groepsbemiddeling. Piet: 
Er was een buurt waar veel 
rookoverlast was door het 
stoken van houtkachels. Dit 

“MENSEN HEBBEN LIEVER 
GEEN RUZIE”

Paula Kropff en Piet Drost zijn buurtbemiddelaars bij Stichting 
Welzijn Lochem. Wij spraken deze twee enthousiaste vrijwilligers 
over de kunst van het bemiddelen.

INTERVIEW
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“Problemen oplossen door iets 

simpels als mensen met 

elkaar te laten praten.”
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RESULTATEN VAN 2018

In samenwerking met Buurtbemiddeling Hof van 
Twente hebben wij een training georganiseerd 
voor verwijzers en buurtbemiddelaars rondom het 
thema ‘cultuursensitief werken’. De training werd 
door de 40 deelnemers positief ontvangen.

Buurtbemiddelaars kregen een verdiepingstrai-
ning rond gespreksvoering aangeboden. 

Aantal aanmeldingen in 2018 was 43. In 76% van 
de gevallen kon buurtbemiddeling een positieve 
bijdrage leveren. De helft van de aanmeldingen 
zijn, al dan niet na advies van een professionele 
verwijzer, gedaan door de bewoner zelf. Het is 
belangrijk dat inwoners buurtbemiddeling weten 
te vinden en dat politie, wijkteams, woningcor-
poraties en gemeente in een vroeg stadium naar 
buurtbemiddeling verwijzen. In 2019 blijven wij 
investeren in ons netwerk van verwijzers.

Heeft u een probleem met de buren en komt u er 
zelf niet uit? Neem contact op met buurtbemidde-
ling van SWL. 

10-tallen projecten in Nederland hebben in 
2018 gebruik gemaakt van deze animatie. De 
inkomsten hiervan hebben de kosten voor het 
maken van deze animatie gedekt. De animatie is 
gemaakt door Lisette Platjouw van deprocescar-
tograaf.nl.

Scan de QR code met je mobiele 
telefoon om de animatie van 
buurtbemiddeling te bekijken. 

TRAINING 

AANTAL BEMIDDELINGSZAKEN

ANIMATIE

liep een beetje uit de hand. 
Enkele bemiddelaars besloten 
om een informatieavond voor 
24 belanghebbenden te orga-
niseren waarin we aandacht 
hadden voor hoe je op een goe-
de manier een vuurtje stookt, 
wat de gevolgen zijn van rook 
voor de gezondheid en waar 
we afspraken konden maken 
met elkaar. Een groot succes!” 
Piet voegt hier nog wel aan 
toe: “een groepsbemiddeling 
leiden is wel spannend. Het 
vraagt nogal wat van iemand 
om zo’n discussie te leiden. 
Gelukkig hebben wij binnen 
onze vrijwilligersbestand een 
aantal mensen die dat heel 
goed kunnen.”

Stichting Welzijn Lochem 
investeert veel in de kennis en 
vaardigheden van buurtbemid-
delaars. In nauwe samenwer-
king met de Buurtbemiddeling 
Hof van Twente worden er 
regelmatig lezingen georgani-
seerd rondom een specifiek 
thema, zoals diversiteit of 
psychosomatische problema-
tiek. Om van elkaar te leren 
hebben buurtbemiddelaars uit 
beide gemeenten regelmatig 
gezamenlijke intervisie bijeen-
komsten. Piet: “SWL straalt 
professionaliteit uit. Zij geven je 
als vrijwilliger het gevoel dat je 
bij de club hoort”.

“Ik blijf het knap vinden dat mensen 
naar buurtbemiddeling toestappen en 
concreet stappen willen zetten om de 

situatie te veranderen.”

- Gertjan Krediet -
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BREDESCHOOL-
PROGRAMMA

Bredeschoolprogramma
Bredeschool Lochem verbindt primair onderwijs, 
kinderopvang en organisaties die een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van kinderen in de gemeente 
Lochem. Binnen de bredeschool aanpak dragen 
verschillende sectoren zoals onderwijs, welzijn, jeugd, 
cultuur en sport op integrale wijze bij aan een verrijk-
te omgeving waarin de kinderen van Lochem opgroei-
en. Sonja Peterse, coördinator bredeschool: “Samen 
met het Lochems basisonderwijs hebben wij een 
bredeschoolprogramma ontwikkeld, die nu nog beter 
aansluit bij de wensen van de scholen. Voor de groe-
pen 1 t/m 8 was er in 2018 maar liefst keuze uit 99 
lessen, over uiteenlopende onderwerpen en thema’s.” 
Afgelopen schooljaar hebben alle 16 scholen lessen 

Coördinator Sonja Peterse blikt terug 
op afgelopen jaar en zag hoe de sa-
menwerking tussen diverse sectoren is 
uitgegroeid tot een krachtig netwerk. 

BREDESCHOOL
Resultaten van 2018

NETWERKAANPAK

BURGERSCHAP 

De Democratiefabriek: De democratiefabriek is een mobiele 
tentoonstelling waar leerlingen zich bewust worden van hun rol 
in de samenleving. Een nieuwe samenwerking tussen Jeugd en 
Jongerenwerk, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, Werkatelier 
Eefde en de gemeentelijke scholierenraad en de gemeenteraad. 
Bereik: ruim 400 leerlingen.

EDUCATIE

Kinderboekenweek: Workshops voor 60 leerkrachten in 
samenwerking met de Muzehof en de bibliotheek. 2540 leer-
lingen deden mee met het kinderboekenweekprogramma. Aan 
de gedichtenwedstrijd deden 8 scholen mee. Posters met een 
selectie van de allermooiste gedichten hingen op scholen, in de 
bibliotheek en winkeletalages.

OPVOEDING

Opvoedparty: In de bibliotheek werd een week over opvoeden 
georganiseerd. Tijdens de Opvoedparty gingen ouders met el-
kaar in gesprek over leuke en lastige dagelijkse dilemma’s in de 
opvoeding. Deze week werd georganiseerd in samenwerking met 
de bibliotheek en het CJG.

GEZONDE LEEFSTIJL

B-FIT: SWL is projectleider van het programma B-FIT, waarin vijf 
Lochemse kinderopvangorganisaties voor 325 peuters samenwer-
ken aan beweegstimulering en gezonde voeding in de leef/leer-
omgeving. De resultaten waren afgelopen jaren goed zichtbaar: er 
wordt veel meer bewogen, gezonder ingekocht en water drinken 
is normaal geworden. Samen hebben we voor 65 peuters de B-FIT 
peuterkoningsspelen georganiseerd. Dit krijgt een vervolg in 2019, 
waarbij zich nu al meer dan 100 peuter aangemeld hebben.

Beweegimpuls: Sinds schooljaar 2015/2016 worden bovenbouw-
leerlingen van 15 basisscholen getest op fi theid en BMI.           >>>

Een greep uit het brede scala aan succesvolle 
projecten van het bredeschoolprogramma.
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Scan de QR code met je mobiele 
telefoon voor meer informatie over 
de bredeschool aanpak.

uit het programma afgenomen. 
Sonja: “We zijn nu 4 jaar bezig 
met het bredeschoolprogramma 
en nu merk je aan alles dat het 
programma staat. Alle partijen 
zijn op elkaar ingespeeld, we 
weten elkaar te vinden en alle 
neuzen staan dezelfde kant op. 
Dit soort samenwerkingsverban-
den hebben dus ook wat tijd en 
uithoudingsvermogen nodig om 
te kunnen slagen.” 

Dat het bredeschoolprogram-
ma staat als een huis blijkt wel 
uit deze cijfers van 2018: Een 
aanbod van 99 verschillende 
lessen, de scholen hebben op 
543 lessen van SWL ingetekend. 
Deze lessen gingen over sport & 
gezonde leefstijl en Ontdek de 
wereld en jezelf. Daarnaast biedt 
het centrum voor de kunsten 
Muzehof een programma Kunst

en Cultuur aan waar alle scholen 
en de bibliotheek gebruik van 
maken. Sonja: “Het succes van 
het programma afgelopen jaar 
blijkt ook wel uit de feedback 
van de scholen. Zij waren zeer 
tevreden over de grote diversiteit 
en kwaliteit van het programma. 
Iets waar we met al onze part-
ners trots op mogen zijn!”

“Dit soort samenwerkingsverbanden 

hebben tijd en uithoudingsvermogen 

nodig om te kunnen slagen.”

<<< Onze ervaringen van de afgelopen jaren laat zien dat een 
groot deel van de kinderen matig tot slecht presteert op de on-
derdelen uithoudingsvermogen, oog-hand coördinatie en sprong-
kracht. De door SWL ontwikkelde interventie Beweegimpuls 
biedt scholen de mogelijkheid om gericht gymlessen in te zetten 
op die gebieden waar de kinderen uit de klas nu minder goed op 
presteren. Afgelopen jaar is de Beweegimpuls van start gegaan 
en de scholen zijn tot nu toe erg enthousiast en de voorlopige 
resultaten lijken bemoedigend!

SOCIALE WEERBAARHEID

Online weet wat je deelt: Social media gebruik onder jonge-
ren wordt een steeds belangrijker thema binnen het onderwijs 
en de opvoeding. We zien dan ook een stijging in het aantal 
aanvragen voor deze lessen op basisscholen en voortgezet 
onderwijs. In 2018 gaven we op vijf basisscholen aan ruim 
100 kinderen lessen over hoe je op een verantwoorde manier 
gebruik maakt van social media. Aanvullend organiseerden we 
twee ouderavonden rondom dit thema. Zowel de lessen als de 
ouderavonden werden zeer positief ontvangen.

Rots & Water training: Wij hebben Rots & Water training gege-
ven aan groep 5 & 6 van de Beatrixschool en de Prins Hendrik-
school. Beide scholen zijn zo enthousiast dat het voor die groepen 
een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Voor komend 
jaar hebben meerdere scholen aangegeven te willen starten met 
de training. De leerlingen die onze training hebben gevolgd zijn 
een stuk weerbaarder geworden doordat ze zich meer bewust zijn 
van hun lichaam en emoties, nieuwe vaardigheden hebben ge-
leerd en hierdoor hun zelfvertrouwen is gegroeid. De R&W training 
wordt in 2019 ook gegeven aan jongeren en volwassenen.

KENNIS DELEN

Poolsterdag: Sportcoach, cultuurcoach en Jeugdcoach hebben tij-
dens de studiedag van de Poolsterscholen een workshop verzorgd 
voor leerkrachten waarbij het nieuwe curriculum centraal stond. 
Daarnaast hebben wij het minifestival LOKAAL georganiseerd waar 
lokale organisaties zich presenteerden aan het onderwijs.
Onze sportcoach Kees Damhuis heeft de training Bewegend Le-
ren voor 40 enthousiaste leerkrachten georganiseerd. Inzet was 
lokale kennis delen en vergroten, waardoor we samen werken 
aan gezondere en fittere kinderen.

Resultaten van 
2018
- Keuze uit maar 
liefst 99 verschil-
lende lessen over 
uiteenlopende 
onderwerpen.
- Scholen hebben 
voor het school-
jaar 2018/2019 
543 lessen aan-
gevraagd uit het 
bredeschoolpro-
gramma van SWL.

Team jeugd & sport
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Wij hebben weer een mooie bij-
drage mogen leveren aan de vi-
taliteit van de sportverenigingen 
in de gemeente Lochem. Een 
belangrijk onderwerp afgelopen 
jaar waren de gevolgen van de 
nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, kortweg 
AVG. Sportverenigingen hebben 
veel persoonlijke gegevens in 
hun databestanden en er was 
veel onduidelijkheid over de 
AVG bij de besturen. Wij hebben 
daarom een AVG informatie-
avond georganiseerd waar maar 
liefst 60 mensen op af kwamen. 
Daarnaast hebben we bij ver-
enigingen de subsidieregeling 
‘maatschappelijke inzet sport-
vereniging’ onder de aandacht 
gebracht en hebben verenigin-
gen ondersteund bij het doen 
van aanvragen. Daarbij werden 
wij ook gevraagd om mee te 
denken over vernieuwend 
sportaanbod voor specifi eke 
doelgroepen, zoals senioren en 
mensen met een beperking. In 
2018 hebben we de samenwer-
king met de Vrijwilligerscentrale 

geïntensiveerd om meer en 
beter cursus- en trainingsaan-
bod aan te kunnen bieden voor 
de verenigingen. Door middel 
van de organisatie van meerde-
re themabijeenkomsten hebben 
we kennis verspreid en vereni-
gingen met elkaar verbonden. 
Succesvol was de Sportdag 
Onbeperkt Sportief met maar 
liefst 80 deelnemers en zo’n 
40 vrijwilligers als onderdeel 
van de Nationale Sportweek. 
De deelnemers zijn in beweging 
gezet en hebben een sportieve 
dag beleefd. De samenwerking 
tussen VV Witkampers, Lochem-
se HockeyClub, Circulus Berkel 
en Beweeggroep Marita voor 
deze dag was fantastisch. Als 
afsluiter van dit sportieve jaar 
werden diverse sporters, teams 
en vrijwilligers in het zonnetje 
gezet tijdens de Sportverkiezing 
Lochem 2018.

VERENIGINGSONDERSTEUNER 
SPORT & JOGG
Resultaten van 2018

HET JAAR VAN 
VERENIGINGSONDERSTEUNER 
TOM KLEISSEN

GGG-gebied = JOGG-gebieden 
van Apeldoorn, Brummen, 

Hattem, Lochem en Voorst.

Bron: Evaluatie “Gewoon, 
Gezond Gewicht!” 

Evaluatiebureau Publieke 
Gezondheid (juni 2018)
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Ontwikkelingen Vereni-
gingsondersteuner Sport: 
In 2019 komt er meer aan-
dacht voor aangepast spor-
ten. Het delen van kennis en 
ervaringen en ontwikkelen van 
nieuw aangepast sportaanbod 
zal regionaal opgepakt wor-
den. Wij kijken ernaar uit om 

voor iedereen in de gemeente 
Lochem passend sportaanbod 
te creëren! In 2019 wordt er 
wederom door een werkgroep 
vrijwilligers de Sportdag Onbe-
perkt Sportief georganiseerd.

Ontwikkelingen JOGG: 
In 2019 komen er twee Gezon-

de Scholen bij in de gemeente 
Lochem. Komend jaar worden 
er weer ontbijtlessen gegeven 
aan alle eerstejaars van het 
Staring College. JOGG-Lochem 
gaat intensief samenwerken 
met het Staring College door 
o.a. het project Jong Leren Eten 
gezamenlijk uit te voeren.

JOGG-LOCHEM OP HET PODIUM

Sinds 2015 is JOGG (Jongeren 
Op Gezond Gewicht) actief in de 
gemeente Lochem. JOGG wil een 
gezonde leefomgeving voor de 
jongeren en daarmee overgewicht 
bij jongeren verder terugdringen. 

De afgelopen jaren zijn de jonge-
ren (gemiddeld) meer water gaat 
drinken en meer groente & fruit 
gaan eten. Het aantal uren bewe-
gen is ongeveer hetzelfde geble-
ven.

Gezonde Scholen
Op de scholen zijn verschillende 
activiteiten georganiseerd rondom 
de thema’s Drink water, Groente en 
Ontbijten: 

•Drink Water – Lekker Fris! op 6 basisscholen 
(10 klassen en ruim 200 leerlingen). 
• Groente – Zet je tanden erin! op 6 basisscho-
len (29 klassen en ruim 450 leerlingen). 

•Drink Water – Heel gewoon! op 6 basisscho-
len, met 12 klassen en ruim 250 leerlingen. 
• Gezonde schoolontbijtlessen op het Staring 
College met 9 klassen en ruim 200 leerlingen. 
• Euro-fi ttest In het schooljaar 18/19 doen 15 
scholen mee met de Euro-Fittest. Er doen meer 
dan 750 leerlingen mee.
• Beweegimpuls SWL heeft in 2018 het pro-
gramma beweegimpuls ontwikkeld.

Gezond in de kinderopvang
• Drinkwaterweek met 6 kinderop-
vanglocaties en ruim 650 kinderen.
• B-FIT: 5 Lochemse kinderopvan-
gorganisaties zijn samen aan de slag 

gegaan om meer en beter te bewegen en te 
werken aan gezonde voeding en leef/leerom-
geving. 10 medewerkers zijn getraind als B-FIT 
coach. Zij hebben hun collega’s en ouders 
geïnformeerd, beleid is aangepast en vooral van 
belang: er wordt veel meer bewogen, gezonder 

ingekocht en water drinken is normaal gewor-
den.  Aan B-FIT doen 325 Lochemse peuters 
mee.
• Daarnaast hebben we voor 60 peuters de 
B-FIT peuterkoningsspelen 
georganiseerd. Dit 
krijgt een vervolg 
in 2019, waarbij 
zich nu al meer 
dan 100 peutertjes 
gemeld hebben.

Gezonde Sportverenigingen
• Onderzoek Gezonde(re) sportkan-
tines bij maar liefst 29 sportvereni-
gingen.
• Behoeften en benodigdheden 

in kaart gebracht voor concept ‘De Gezonde 
Sportkantine’.
• Enthousiasmeren sportverenigingen voor 
‘De Gezonde Sportkantine’

1

2

3
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SENIORENWERK
 

Resultaten van 2018

RESULTATEN VAN 2018 

Met dank aan het Oranje-
fonds: de nieuwe SWL bus
Even naar de bakker lopen voor 
een brood, op de fiets naar 
de tennisvereniging of met de 
auto naar familie die buiten de 
gemeente woont. Het lijkt zo 
vanzelfsprekend. Maar dat is 
niet voor iedereen zo. Als ver-
voer niet zo vanzelfsprekend is, 
vanwege een fysieke beperking 
of een smalle beurs, dan is het 
prettig dat er een oplossing is 
die eraan bijdraagt dat ieder-
een echt kan blijven meedoen. 
De twee SWL-bussen bieden 
mensen die fysiek of mobiel 
beperkt zijn de gelegenheid om 
maatschappelijk en sociaal be-
trokken te kunnen zijn. Bussen 
is een goedkoop alternatief voor 
mensen met een smalle beurs 
om zich toch te kunnen verplaat-
sen binnen de gemeentelijke 
grenzen. De vraag naar busver-
voer neemt alleen maar toe. 
Niet alleen buiten de organisatie 
maar ook binnen de organisatie 
van SWL wordt er steeds vaker 
gebruik gemaakt van de bussen. 

Cijfers:
1300 passagiers 
naar de dagvoor-
zieningen van 
Sutfene

600 passagiers 
naar het zwem-
bad

90 passagiers 
tijdens 7 groeps-
reizen

330 passagiers 
tijdens uitstapjes

14 vrijwillige 
chauffeurs

1 nieuwe bus, 
mede mogelijk 
gemaakt door het 
Oranjefonds

Ontwikkelingen 2019
Slimme oplossingen beden-
ken. Dat is wat wij doen bij 
SWL. Omdat de supermarkt 
in Epse is gesloten starten 
we in samenwerking met 
supermarkt Jumbo een pilot 
om mensen met een be-
perking de mogelijkheid te 
geven één keer in de week 
met de bus boodschappen te 
doen in Gorssel. En zo zijn er 
meer slimme verbindingen te 
bedenken!

Onze chauffeurs 
De bussen kunnen alleen 
rijden door de tomeloze inzet 
van onze vrijwillige chauffeurs 
en coördinatoren. De betrok-
kenheid van de vrijwilligers 
is groot en wordt bijzonder 
gewaardeerd. Drie keer per 
jaar is er een overleg met de 
chauffeurs en we hebben 
als blijk van waardering een 
uitje georganiseerd. Twee van 
de vrijwillige chauffeurs zijn 
bijgeschoold in rijvaardigheid.

De seniorenconsulen-
ten van Stichting Wel-
zijn Lochem dragen bij 
aan de zelfstandigheid 
en welbevinden van 
zelfstandig wonende 
senioren in de ge-
meente Lochem

In de gemeente Lochem wonen 
zo’n 8.000 mensen van 66 jaar 
en ouder. Zij redden zich vaak 
uitstekend, maar soms kan 
een vorm van hulp nodig zijn. 
Bijvoorbeeld bij het wegvallen 
van naasten of het ontstaan 
van lichamelijke beperkingen. 
Seniorenconsulenten kunnen 
dan de weg wijzen naar de 
juiste voorzieningen en onder-
steuning. Op deze manier wil 
het seniorenwerk positief en 
preventief bijdragen aan de 
zelfstandigheid en het welbevin-
den van zelfstandig wonende 
ouderen in de gemeente Lo-
chem. We werken aan zelfregie, 
stimuleren het maken van eigen 
keuzes en werken zo aan een 
betere kwaliteit van leven. Daar-
naast zijn we er voor mantelzor-
gers en zorgprofessionals en 
vrijwilligers.

Gelukkig ouder worden
In 2018 hebben we twee klank-
bordavonden georganiseerd 
met vijftig senioren. Daarnaast 
hielden wij een enquête onder 
honderd ouderen. Mede op 
basis van de uitkomsten van 
de klankbordavonden en de 
enquete is het projectplan 
2019 opgesteld. Wat ons opviel 
tijdens de gesprekken met 

Jan Eekhuis, 
coördinator Bussen.
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WONEN MET EEN PLUS

Dementie voorlichting
- 10 bijeenkomsten Alzheimer 
café
- Lezing Hugo Borst
- Voorlichting in moskee

- Voorlichting aan groep oude-
ren in Almen
- Beperkt gebruik gemaakt van 
kopzorgenspreekuur

Onze wekelijkse activiteiten 
zoals twee keer in de week wan-
delen en de koffi eochtenden in 
het Stadshuus of de Hooipluk-
ker worden goed bezocht

Zo kan iedereen zo 
lang mogelijk zelfstan-
dig, prettig en veilig 
thuis blijven wonen.

Wonen met een plus is een ini-
tiatief om inwoners te wijzen op 
bestaande mogelijkheden om 
woningen aan te passen en ‘le-
vensloopbestendiger’ te maken. 
Vrijwillige woonadviseurs zijn in 
2018 bij twintig huishoudens 
op huisbezoek geweest. Aan de 
hand van de Gelderse Huistest 
gaven zij vrijblijvende adviezen 
over eenvoudige aanpassingen 
in de woning: extra handvat 
bij de trap, stroef maken van 
badkamertegels, verlagen van 
drempels en ga zo maar door. 

Mijn huis op maat...
De Gelderse Huistest gaat van 
naam veranderen: vanaf 2019 
heet de checklist ‘mijn huis op 
maat’. Wonen met een plus 
wordt uitgevoerd in samenwer-
king met de gemeente Lochem, 
woningcorporaties Viverion en 
IJsseldal Wonen. 

Organisatie...
Wonen met een Plus blijft een 
belangrijk onderwerp bij diverse 
overlegvormen met ketenpart-
ners. Ook medewerkers van 
andere organisaties die bij men-
sen thuis komen hebben een 
belangrijke doorverwijzende rol. 
De vrijwillige woonadviseurs 
van SWL zijn het afgelopen jaar 
bijgeschoold over brandveilig 
wonen en hebben een opfris-
cursus gehad over ‘Mijn huis op 
maat’ en domotica.  

LANGER FIJN LEVEN

ouderen was dat ouderen hele-
maal niet vonden dat ze ‘oud’ 
waren en zelf aan zet zijn bij 
‘het gelukkig en gezond ouder 
worden’. Anders gezegd: door 

vroegtijdig te investeren in je 
eigen toekomst kun je meestal 
latere problemen voorkomen. 
In samenwerking met de 
vrijwilligersacademie hebben 
wij vervolgens twee avonden 
georganiseerd voor ouderen 
vol met inspiratie, kennis en 
vaardigheden om gelukkig 
ouder te worden. 

Voorlichting
SWL heeft in 2018 een 
belangrijke preventieve rol 
gespeeld op het gebied van 

voorlichting aan ouderen en is 
in staat om door korte lijnen 
en een onafhankelijke houding 
meerdere partijen en netwerk-
partners met elkaar te verbin-

den. Wij hebben 
de bereikbaarheid 

van onze seniorenconsulenten 
verbeterd. Het houden van 
spreekuren vinden wij niet 
meer van deze tijd. Wij zijn nu 
dagelijks tussen 9 en 17 uur 
telefonisch goed bereikbaar en 
mensen kunnen een berichtje 
sturen via WhatsApp en e-mail. 
De deur van ons kantoor in 
Lochem en Gorssel staat ook 
altijd open.

“ door vroegtijdig te investeren in je eigen 

toekomst kun je meestal latere problemen voorkomen”

Scan de QR code 
met je mobiele 
telefoon om het 
informatiefi lmpje 
van seniorenwerk 
te bekijken.
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ENQUETE 

TIP-VRIJWILLIGERS AAN DE KEUKENTAFEL

Ieder jaar leggen TIP-vrijwil-
ligers huisbezoeken af om 
ouderen te informeren en te 
bevragen over tal van onder-
werpen. Dit jaar verschijnt er 
een rapport over de huisbe-
zoeken van 2018. We spra-
ken Vera Langedijk over de 
preventieve kracht van TIP.

Afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers 
van het Thuis Informatie Project (TIP) 
ruim 200 huisbezoeken afgelegd om 
70+ers voor te lichten en te bevragen 
over de onderwerpen wonen, gezond-
heid, zelfredzaamheid, gebruik van hulp- 
en dienstverlening, mobiliteit, sociale 
contacten, tijdsbesteding en financiën. 
Iedere vijf jaar valt er bij alle 70+ers van 
de gemeente Lochem een uitnodiging 

op de 
deurmat 
voor een huisbezoek.
Seniorenconsulent en coördinator van 
TIP Vera Langedijk: “Onze TIP-vrijwilligers 
zijn de ogen en oren van ons preventieve 
werk en informeren de bewoners over 
de mogelijkheden van ondersteuning 
binnen de gemeente Lochem als het zelf 
(even) niet meer lukt.” 

Sinds dit jaar hebben de vrijwilligers ook 
aandacht voor brandveiligheid en letten 
we bij zelfstandig wonende ouderen op 
eventuele risico’s. Vera: “Wij proberen er 
te zijn voordat het probleem er daadwer-
kelijk is. De huisbezoeken worden door 
de bewoners als zeer prettig ervaren. Het 
praten over eventuele problemen met 
een leeftijdgenoot (onze TIP-vrijwilligers 
zijn vaak van dezelfde leeftijd) aan de ei-
gen keukentafel levert mooie gesprekken 
op en maakt ouderen openhartiger over 
zaken waar ze tegenaan lopen. Preven-
tief werk zoals het bedoeld is.”

De TIP-huisbezoeken leiden regelmatig tot 
vervolggesprekken. Bij specifieke vragen 
over woningaanpassingen worden de vrij-
willige woonadviseurs van SWL ingescha-
keld voor een vrijblijvend advies over de 
woning en de woonomgeving. Afhankelijk 
van de vraag wordt contact opgenomen 
met de Vrijwilligerscentrale, thuiscoach 
ouderen, mantelzorgconsulent of de 
ouderenadviseur van het Gebiedsteam. 
Bij financiele vragen kan het B€L budget-
adviescentrum uitkomst bieden. 

Vera: “De TIP-vrijwilligers moeten veel 
kennis hebben van alle mogelijkheden 
die er zijn. Zij zijn hiervoor speciaal opge-
leid en worden regelmatig bijgeschoold. 
Er worden regelmatig themabijeen-
komsten georganiseerd en bijscholing 
aangeboden door de SWL Vrijwilligers-
academie.” 
De TIP-vrijwilligers lopen de onderwer-
pen met de bewoners door aan de hand 
van een checklist. Dit jaar hebben wij de 

uitkomsten van de 200 huis-
bezoeken gebundeld en de 

rapportage TIP-huis-
bezoeken 2018. 
Bent u benieuwd 

naar het algemene beeld over de woon-
situatie, gezondheid, zelfredzaamheid, 
gebruik van hulp- en dienstverlening, 
mobiliteit, sociale contacten, tijdsbeste-
ding en financiële situatie van ouderen in 
de gemeente Lochem? Neem dan gerust 
contact op met Vera Langedijk.

Activiteiten rondom ontmoe-
ting en zingeving:
- Power, training van 6 bijeen- 
 komsten voor 11 inwoners,  
 begeleid door vrijwilligers.
-  Wandelen, 2 wandelgroepen  
 per week, begeleid door 
 vrijwilligers.
-  Wekelijkse spelletjesmiddag in  
 “De Hooiplukker”, begeleid  
 door vrijwilligers.
-  Museumplusbus naar Joods  
 Historisch Museum in 
 Amsterdam (43 deelnemers).
-  Externe instellingen, zoals  
 Hoge Weide, Buurtzorg, 
 Zonnebloem en Gudula, en  
 particuliere initiatieven maken  
 gebruik van de SWL bus.
-  Rijvaardigheid: 35 senioren  
 namen deel aan de rijvaardig- 
 heidstraining die bestond uit  
 een theorie- en praktijk-
 gedeelte.

Contactmomenten:
-  Dagelijks 4 telefonische 
 adviesvragen
-  223 contactmomenten
-  90 huisbezoeken
-  23 huisbezoeken mensen met  
 dementie 

Anderstalige Nederlanders:
-  Voorlichting aan 30 Turkse  
 vrouwen op het gebied van  
 dementie.
-  20 huisbezoeken om voor-
 lichting te geven op het gebied  
 van wonen, welzijn, financiën  
 en zorg.
-  waar nodig en mogelijk door- 
 verwijzen naar dagbesteding,  
 zorg, wonen en Wmo.

PR en communicatie:
Via wekelijkse huis-aan-huis-
bladen als Weekblad de Gids, 
Berkelbode en het tweeweke-
lijkse Weekblad In de Kijker 
informeren wij de inwoners van 
de gemeente Lochem over de 
activiteiten van SWL. 

“Onze TIP-vrijwilligers zijn de ogen 

en oren van ons preventieve werk”

RESULTATEN VAN 2018
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De hoofdrolspeler in de voor-
stelling is de jonge Jasper, 
gespeeld door trainingsacteur 
Chris Kemperman. Zijn moeder 
lijdt aan de chronische ziekte 
MS. De voorstelling laat zien 
hoe een jongen als Jasper 
ongemak, onbegrip en machte-
loosheid ervaart in de omgang 
met docenten en vrienden op 
school. Jasper moet veel af-
spraken met zijn beste vriendin 
afzeggen, simpelweg omdat hij 
geen tijd heeft en zich schaamt. 
Zoals Jasper in de voorstelling 
zelf zegt: “wie wil nou vrienden 
zijn met iemand die in een 

handicap-
proof huis 
woont, met iemand die inconti-
nentieluiers moet verschonen? 
Wie wil er nu vrienden zijn met 
iemand die nooit tijd heeft?”

De hele voorstelling ademt 
onbegrip uit. Jaspers vriendin 
Manon, gespeeld door trai-
ningsacteur Lizet Huizing, ziet 
zijn problemen niet, pikt zijn sig-
nalen niet op en wil vooral leuke 
dingen doen met haar vriendje 
die daar vervolgens tot 
zijn grote frustratie 
geen tijd voor 
heeft. 

In Nederland groeit één op de 
vier kinderen op in een gezin 
waar een van de gezinsleden 
langdurige zorg nodig heeft, van-
wege een chronische ziekte, een 
beperking, psychische problemen 
of een verslaving. Anke Muizelaar, 
consulent jonge mantelzorgers 
van Stichting Welzijn Lochem: 
“Deze kinderen hebben op jonge 
leeftijd meer (zorg)taken dan 
leeftijdsgenootjes, maken zich 
vaak zorgen en komen niet altijd 
toe aan leuke dingen die bij hun 
leeftijd horen. Bijna niemand 
realiseert zich dat deze kinderen 
jonge mantelzorger zijn. Een van 

de problemen 
die zij ervaren, 

is dat 
klasge-
nootjes 

simpelweg niet weten dat hun 
klasgenoot veel zorgt voor, of zor-
gen heeft over, een gezinslid.”

Dit is het tweede jaar dat de voor-
stellingen voor alle eerstejaars 
gegeven worden. De verhalen 
van de leerlingen maakten diepe 
indruk op Anton van de Sanden, 
afdelingshoofd van het Staring 
College: “een programma als dit 
is echt belangrijk voor de leerlin-
gen op onze school.” Natascha 
Veldhuizen, zorgcoördinator van 
het Staring College, deelt het 
enthousiasme en vult aan: “Onze 
ervaring van afgelopen zomer 
was dat de eerstejaars leerlingen 

”NEE SORRY, IK HEB GEEN 
TIJD OM AF TE SPREKEN”

Theatergroep Factor Veermans gaf voor alle eer-
stejaars van het Staring College in Lochem een 
theatervoorstelling over jonge mantelzorgers.

en mentoren zich nu meer bewust zijn wanneer een 
leerling jonge mantelzorger is. Hierdoor is het makke-
lijker om erover te praten. Er is meer begrip en dit kan 
helpen om latere problemen te voorkomen”.

“mentoren en eerstejaars leerlingen
zijn zich nu meer bewust wanneer 

iemand jonge mantelzorger is“

Na de voorstellingen gaan beide acteurs in gesprek 
met de leerlingen. In de ogenschijnlijke normale klas-
sen, met kinderen waar je niets aan ziet, blijken vaak 
meerdere kinderen te zorgen voor iemand binnen het 
gezin. Ze moeten hun broertje of zusje ophalen van 
school, boodschappen doen of schoonmaken omdat 
hun moeder of vader dat niet kan. Dit zijn vaak aan-
grijpende verhalen en tegelijkertijd indrukwekkend dat 
leerlingen hier zo open met elkaar over kunnen praten.  

Henk van Zeijts, wethouder Zorg & Welzijn en Maat-
schappelijke ondersteuning van de gemeente, was 
aanwezig tijdens een van de voorstellingen. Hij vatte 
het voor de leerlingen mooi samen: 
”Wij willen graag dat iedereen zorgeloos 
kan opgroeien in Lochem. En als 
je toch moet zorgen voor 
iemand, dan zorgen 
wij graag voor 
jou.”

“Wie wil er nu vrienden zijn met 

iemand die nooit tijd heeft?”
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Bereikbaarheid: Wij hebben onze bereikbaarheid 
flink vergroot. In plaats van twee keer twee uur inloop-
spreekuur kunnen mensen nu tijdens kantooruren in 
Lochem en Gorssel altijd binnenlopen. Wij zijn ook per 
mail, telefoon, Whatsapp en social media bereikbaar. 

Voorlichting en ondersteuning: 600 mantelzorgers 
en 100 jonge mantelzorgers ontvingen ieder kwartaal 
onze informatieve nieuwsbrief. In november is de 
themapagina Mantelzorg in weekblad De Kijker gepu-
bliceerd. Wij organiseerden vijf drukbezochte mantel-
zorgbijeenkomsten, twee lezingen over dementie voor 
110 mantelzorgers en 8 mantelzorgwandelingen voor 

Wijkziekenverzorgende Linda Heijink 
vertelt over hoe zij werk en de 
zorgtaken voor haar zoon combineert.

MANTELZORG
Resultaten van 2018

Mantelzorgers kunnen bij het Knooppunt Mantelzorg terecht voor 
informatie, praktische tips, een luisterend oor, of om in contact te 
komen met andere mantelzorgers. Wij organiseren bijeenkomsten 
om informatie te delen, maar ook activiteiten met een meer ont-
spannen karakter. Oplaadmomentjes! Zo proberen we mantelzor-
gers te helpen de zorg voor de ander zo lang mogelijk vol te houden. 

Wist u dat?
•  Eén op de vijf werknemers werk met mantelzorgtaken 
 combineert?
•  Het aantal werkende mantelzorgers de komende jaren 
 toeneemt?

Mantelzorg en werk
Voor werkgevers loont het 
om aandacht te besteden 
aan het thema mantelzorg. 
Ook werknemers kunnen te 
maken krijgen met lang-
durige zorgtaken voor een 
naaste. Om deze taken zo goed mogelijk te combineren is een 
mantelzorgvriendelijk werkomgeving essentieel. Het Knooppunt 
Mantelzorg ondersteunt organisaties en het bedrijfsleven graag!

Ons Team

KNOOPPUNT MANTELZORG

Jelle Kip 
Jongerenwerker

Anke Muizelaar 
Coördinator Knoop-
punt Mantelzorg 
& Consulent jonge 
mantelzorgers 

Marian de 
Hoop-Beltman 
Mantelzorgconsu-
lent

MANTELZORG 
EN WERK

Linda: ”Achttien jaar geleden werd onze zoon 10 
weken te vroeg geboren, wat de nodige zorg en aan-
dacht met zich meebracht. Enkele jaren later werd 
bij hem een immuundeficiëntie (afweerstoornis) 
ontdekt, waardoor hij altijd moe was. Op de basis-
school ging hij dan vaak eerder naar huis, omdat hij 
een hele dag op school simpelweg niet trok. Daar-
naast had hij in de middag de nodige therapieën. 
In die tijd ben ik gaan werken bij Zorgcombinatie 
Marga Klompé in Lochem en ben ik direct met mijn 
leidinggevende en collega’s om tafel gaan zitten met 
de vraag: hoe kan ik de werktijden zo aanpassen 
dat ik naast mijn werk voor mijn zoon kan zorgen? 
Vanaf toen werkte ik alleen in de ochtenden, wan-
neer hij op school zat, en draaide ik volle dagen in 
de weekenden, want dan was mijn man thuis. Met 
mijn ouders als achterwacht was dit de meest ide-
ale oplossing. Ik heb heel veel begrip en flexibiliteit 
ervaren op het werk en daar ben ik mijn collega’s 
nog steeds heel dankbaar voor. Ik heb de afgelopen 
jaren een aantal nieuwe leidinggevenden gehad en 
elke keer was dat voor ons weer een moment van 
onzekerheid en spanning: kon ik mijn aangepaste 
werktijden wel behouden? Gelukkig was dat nooit 
een probleem en konden we als gezin blijven draai-
en en investeren in de zorg voor onze zoon. Mijn 
man werkt in de transportsector en in tegenstelling 
tot de zorgsector was hier minder flexibiliteit en 
misschien ook wel minder begrip. De balans tussen 
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2019 gaat SWL nauw samen-
werken met bedrijfsleven, o.a. 
rondom het thema mantelzorg. 

Publieksacties: Ruim 500 
mantelzorgers kregen in 2018 
een mantelzorgcompliment 
(waarvan ca. 150 nieuwe 
mantelzorgers). Voor werkende 
mantelzorgers verzorgden wij 
39 verwenontbijtjes die gespon-
sord werden door de gemeente 
Lochem en de Albert Heijn.

10 november was de nationale 
dag van de mantelzorg. Wij 
verzorgden voor 60 mantelzor-
gers een lunch en 100 man-
telzorgers woonden de lezing 
van Hugo Borst bij die wij i.s.m. 
Graafschap Bibliotheken had-
den georganiseerd. We deelden 
aan 300 mantelzorgers rozen 
uit bij supermarkten in alle ker-
nen van de gemeente Lochem. 

ontspanning, lotgenotencontact en coaching.

Respijtzorg: Bezoekvrijwilligers hebben afgelopen 
jaar gemiddeld 40 uur in de week mantelzorgers ge-
holpen. Elf mantelzorgers hebben genoten van een 
respijtweekend en zestien mantelzorgers hadden op 
4 oktober een respijtdag. Bezoekvrijwilligers kregen 
een lunch en een ontspannen middag varen met de 
Berkelzomp aangeboden. 

Voorlichting niet-mantelzorgers: Factsheet Werk 
& Mantelzorg gemaakt om werkgevers te ondersteu-
nen bij mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. In 

INTERVIEW

werk en privé is wellicht nog 
niet in alle sectoren evenveel 
doorgedrongen, terwijl dat een 
essentiële randvoorwaarde 
is om je zorgtaken te kunnen 
combineren met werk. 

Het is niet alleen de zorg 
die veel van je vraagt, maar 
zeker ook alle bureaucratische 
rompslomp eromheen. In het 
Revalidatiecentrum Roessingh 
in Enschede hebben ze ons 
enorm geholpen naar het 
zoeken en regelen van de juiste 

hulpmiddelen voor onze zoon. 
De bureaucratie die daarbij 
kwam kijken konden wij er niet 
bij hebben en in die tijd heb ik 
vaak één aanspreekpunt gemist 
die je tips en tricks geeft. De 
zorg voor een chronisch ziek 
kind is al zwaar en heeft een 
grote impact op je gezinsleven 
en je eigen carrière, maar al 
die bureaucratie en het geregel 
tijdens kantooruren terwijl je 
aan het werk bent nekt je. 
Ik heb de afgelopen jaren mijn 
werk en carrière echt aangepast 
rondom de behoefte van mijn 
zoon en mijn gezin. Mijn oudste 
zoon heeft het als jonge mantel-
zorger natuurlijk niet altijd even 
makkelijk gehad en heeft net 
als elk kind ook aandacht nodig. 

Als ik terugkijk had ik mij graag 
in de zorg verder willen speciali-
seren door aanvullende studies 
te doen, maar ik ben blij hoe 
we de afgelopen jaren met ons 
gezin ervoor hebben gezorgd 
dat het nu redelijk goed gaat 
met onze zoon en hij steeds 
zelfstandiger aan het worden is. 
Door samen veel te investeren 
en mee te bewegen zijn wij als 

gezin gegroeid en daar ben ik 
super trots op! 
Nu werk ik weer de reguliere 
tijden en dat voelt goed. Ik kan 
nu met een gerust hart naar 
het werk gaan, wetende dat het 
goed gaat met mijn zoon en ge-
zin. Dat geeft rust en een vrijer 
gevoel. Ik ben ook blij dat ik 
ben blijven werken. Het is een 
uitlaatklep. De gezelligheid met 
collega’s, even je eigen ding 
kunnen doen en bezig zijn met 
andere zaken dan de zorg voor 
mijn zoon geeft zoveel positie-
ve energie! Ik had niet zonder 
gekund.” 

“De balans tussen werk en privé 

is nog niet in alle sectoren 

evenveel doorgedrongen” 
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In 2018 heeft SWL zich volop ingezet voor de jonge mantelzorger. 
In 2017 hadden wij ruim 100 jonge mantelzorgers in beeld en 
in 2018 is dit aantal gegroeid naar 146 jonge mantelzorgers. Uit 
landelijk onderzoek blijkt dat één op de vier kinderen opgroeit 
in een gezin waar een van de gezinsleden langdurige zorg nodig 
heeft, vanwege een chronische ziekte, een beperking, psychi-
sche problemen of een verslaving. Hierdoor hebben zij op jonge 
leeftijd meer (zorg) taken dan leeftijdsgenootjes, maken zij zich 
zorgen en komen niet altijd toe aan leuke dingen die bij hun 
leeftijd horen. Anke Muizelaar, consulent jonge mantelzorgers 
van Stichting Welzijn Lochem: “Bijna niemand realiseert zich dat 
deze kinderen jonge mantelzorger zijn. Om deze kinderen in het 
zonnetje te zetten hebben wij namens de gemeente in 2018 146 
mantelzorgcomplimenten t.w.v. € 25,- voor jonge mantelzorgers 
uitgereikt.”
Wij brachten een huisbezoek aan 80 jonge mantelzorgers, 
bespraken hun situatie en brachten de behoeften en gewenste 
ondersteuning van het gezin in kaart.

FUN-dagen
SWL heeft afgelopen jaar 9 activiteiten georganiseerd, speciaal 
voor en met jonge mantelzorgers, zoals Pitch & Putt, een middag 
naar Bounz, een avondje escaperoom of bowlen. In totaal deden 
ruim 100 jonge mantelzorgers mee aan onze FUN-activiteiten. 
Jelle Kip, jongerenwerker van SWL: “het is fijn dat we extra aan-
dacht kunnen geven aan jongen mantelzorgers, dat hebben ze 
dik verdiend! We brengen ze met elkaar in contact en zij komen 
erachter dat ze niet alleen staan en leren van elkaar.” 

Programma scholen
Voor kinderen in de gemeente Lochem heeft SWL een educatief 
en interactief programma samengesteld over hoe het is om voor 
een chronisch ziek familielid te zorgen. Het programma bestaat uit 
een gastles voor basisscholen i.s.m. Zorgcentrum Gudula en een 
theatervoorstelling voor alle eerstejaars leerlingen van het Staring 
College. Om mantelzorg onder jongeren bespreekbaar te maken 
heeft SWL ook dit jaar weer voorlichting gegeven aan docenten, 
mentoren en de zorgcoördinator van het Staring College en heb-
ben alle eerstejaars de theatervoorstelling bezocht en hebben ze 
het thema behandeld in de klas.

JONGE MANTELZORGERS
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Wilt u naar aanleiding van dit jaarverslag contact met 
ons opnemen? We nemen graag de tijd voor u.

Stichting Welzijn Lochem 
Kantoor Lochem (boven de bibliotheek), Dr. Rivestraat 1
Kantoor Gorssel (den Oldenhof), Hoofdstraat 45 B203
Jongerencentrum (kelder Stadshuus), Markt 3
Telefoon: 0573-29 70 00
Whatsapp: 06 43 77 08 46

Mail: info@welzijnlochem.nl
Website: www.welzijnlochem.nl
Op Social Media: Facebook: www.facebook.com/welzijnlochem/
 Instagram: @welzijnlochem
 Twitter: @SWLochem
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