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2019 IN CIJFERS
Jaarlijkse verantwoording Caleidoz
voor gemeente Zevenaar



Veranderingen binnen Caleidoz

WElzIJN  
vaN 
IEdEREEN

Caleidoz heeft in 2019 intensief samengewerkt met diverse 
stakeholders. We hebben ons nieuwe gezicht laten zien met een 
frisse huisstijl. Hiermee laten we zien dat Caleidoz in de volle 
breedte van de lokale maatschappij het welzijn bevordert. De 
maatschappelijke veranderingen maken dat Caleidoz ook in 
verandering is. Mensen willen meedoen. De politiek vindt dit 
ook steeds belangrijker. In 2020 gaan wij actief inhoud geven 
aan onze koers: Welzijn van Iedereen.

VeranDeragenDa
Hiervoor is in 2019 een veranderagenda opgesteld. Deze kent 
drie hoofddoelen:

1   Een verschuiving van “zorgen voor” naar “zorgen dat” 
Wij moedigen mensen aan om zo veel mogelijk op eigen 
kracht te blijven doen. en wij bieden de extra ondersteuning 
waar nodig. In plaats van het zorgen voor mensen, gaan we 
zorgen dat mensen het zelf kunnen. Om dit te kunnen 
bereiken, leggen we meer nadruk op de werving en de 
begeleiding van vrijwilligers.

2   Meer aandacht voor jeugd en de groep 18+ 
De jongere generaties verdienen grotere aandacht. We breiden 
daarom ons team Jeugd uit met expertise in opbouwwerk en 
collectieve en individuele begeleiding. We investeren, 
vooralsnog vooral in Zevenaar, in het bereiken van jongeren 
op school en via sociale media. Laagdrempelig ambulant 
jongerenwerk is een speerpunt.

3   Een grotere rol spelen in luisteren, adviseren en signaleren 
Caleidoz signaleert maatschappelijke en individuele 
problemen en meldt deze. We treden daadwerkelijk op als 
aanjager, ketenregisseur en verwijzer in welzijn. 

Wat WILLen We bereIken?

• Door elkaar te ontmoeten, zijn mensen minder eenzaam.

• Door zelf mee te doen, zijn mensen meer zelfstandig.

• Door vrijwilligerswerk te verrichten, doen mensen actief mee. 

• Door een luisterend oor voelen mensen zich gesteund.

• Door advies en doorverwijzing vinden mensen oplossingen. 

• Door activiteiten krijgen mensen voorlichting en informatie.

“natuurlijk is  

het fijn om iets te 

kunnen betekenen 

voor een ander.  

Maar het contact  

met collega’s is 

zeker ook belang

rijk. Het geeft 

structuur aan  

mijn eigen leven”
 
VrIJWILLIger Van OnZe 
VrIJWILLIgersCentraLe



 COörDInatIe Van 
VrIJWILLIgersWerk  
en aCtIVIteIten  
DOOr VrIJWILLIgers

VRIJWILLIGERSCENTRALE 96 bemid
de  lingen, 285 ingeschreven organi
saties met 561 vacatures.

VRIJWILLIGE HULPDIENST
1.596 bemiddeld. 

FORMULIERENBRIGADE EN THUIS
ADMINISTRATIE 178 aanvragen 
ondersteund door 24 vrij  willigers. 

OPEN TAFELS 5.398 maaltijden, 
moge lijk gemaakt met 60 vrij
willigers. 

KOOKPOT 5 vrijwillige koks kook ten 
voor 809 eters in 51 diners. 

KOFFIE¬ EN LUNCHINLOPEN 103 keer 
met gemiddeld 8 personen die de 
inloop bezoeken. 

BOODSCHAPPEN gemiddeld 3 deel
nemers naar de supermarkt met 
vrijwilliger. 

DOEDORP voorbereidingen voor  
de 750 deelnemende kinderen, 
werving van de benodigde  
130 vrijwilligers. 

 OrganIsatIe Van 
LaagDreMpeLIge 
VOOrLIggenDe 
VOOrZIenIngen  
en LOCatIes

STEUNPUNTEN Lobith basis groep 
gemiddeld 11 deelnemers per week, 
2 vrijwilligers, gemiddelde leeftijd 
40 jaar, pannerden 12 be zoekers per 
week, gemiddelde leeftijd 70 jaar,  
1 vrijwilliger en 2 gastvrouwen;  
1 keer contact met 19 buurtgroepen 
en 46 per sonen. spijk 12 bezoekers 
per week van middelbare leeftijd, 
aerdt 16 be zoekers per week van 
boven de 50 jaar. 3 vrijwilligers  
per week bij Maatjes in Zevenaar.

ONTMOETINGSACTIVITEITEN Hooge
bongert en steenhuizen 26 per 
week, in totaal, 1.319 moge lijk 
gemaakt met 15 vrijwilligers.
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COMPUTERSOOS 921 bezoekers
(totaal) met toenemend aantal 
80plussers.

MOBIELTJESPROJECT 37 deelnemers, 
mogelijk gemaakt met 12 jongeren.

PEUTERUITWISSELINGSPROJECT  
met gymmen en voorlezen. 

REPAIRCAFÉ 12 edities (totaal),  
93 repa ra ties, mogelijk gemaakt  
met 12 vrijwilligers. 

TAALMAATJES/STERK DOOR TAAL  
20 ouders met jonge kinderen, 9 vrij
willigers, 4 scholen en 4 voor en 
vroegschoolse educatie.

PRAATHUIS om samen nederlands  
te leren, gemiddeld 11 anders talige 
deelnemers per week, 3 vrijwilligers.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN ge
middeld 253 deelnemers per week, 
waar onder 36 zwemmen en 46 yoga. 

SCOOTMOBIELTRAINING (rollator
brigade) 8 deelnemers. 

ONDERSTEUNING WEDUWEN EN 
WEDUWNAARS 158 contacten totaal, 
20 trajecten. 

MATCHES VRIENDSCHAPPELIJK 
CONTACT 15 matches tussen een
zame ouderen en vrijwilligers.

SAMEN SPORTIEF 3 netwerkpartners 
voor gemiddeld 20 wekelijkse 
deelnemers. 

BORGING AANGENAAM WONEN 
28 woonadviezen (totaal).

ONDERSTEUNING Molukse wijkraad en 
Dewan Malukku Zevenaar; vrienden
kring Zorgburo de Liemers. 

 COörDInatIe en 
UItVOerIng Van Het 
aMbULant JOngerenWerk

JEUGDPARTICIPATIE EN VOORLICHTING 
4 schooldagen open, per school dag 
maken 60 leerlingen gebruik van 
LCJong en voor voorlichting in 
samen werking met Iriszorg, het

totaal bereik is 10-20% van de
schoolpopulatie; wekelijkse ont

moetingsplek op 2 locaties voor ge
 middeld 30 jongeren per keer; online 
bereik (totaal) 1.450 Face book, 600 
Instagram, 24/7 bereik baarheid van 
jongerenwerk.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE voor  
439 leerlingen (totaal) gecoördineerd.

VEILIGE OMGEVING GEZOCHT  
voor 1 jongere. 

TIENERACTIVITEITEN De sfinx en  
De piramide hadden in totaal 2.596 
keer tieners over de vloer. 53 activi
teiten mogelijk gemaakt door inzet 
van 38 vrijwillige jongeren, bijna alle 
leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 van 
het gelders eiland bereikt. 100% van 
de groepen 8 heeft eigen klas senfuif 
bij Caleidoz opgezet, 12 Maan de lijkse 
Xplosion teen parties in Zevenaar, 
voor 130 tieners per keer, met inzet 
van 5 vrijwilligers.

beVOrDeren ZeLFstanDIg
HeID en sIgnaLerIng

DAGBESTEDING 6.782 dagdelen 
(totaal) dagbesteding, 42 deel nemers 
in Zevenaar, 47 deel nemers in Lobith. 
Ongeveer 2/3 van de bezoekers heeft 
een WMO indi catie. bijna 1/3 deel 
van de be zoekers heeft een WLZ in
dicatie. Wij zijn voor deze dag be ste
ding onderaannemer van Liemerije. 
een heel klein deel, 2% van de be
zoekers, betaalt de dag beste ding 
particulier. Ondersteund door 25 vrij
willigers in Zevenaar, 16 vrijwilligers 
in Lobith.

MANTELZORG 21 mantelzorgers 
(totaal) ont last door koppelen met 
een vrij williger, 1 voorlichtings acti vi
teit en een bereik van 1.873 mantel
zorgers (en professionals).

EENZAAMHEIDSBESTRIJDING 8 net
werkpartners ‘aandeelhouders’ 
gericht op mensen met een klein 
netwerk, mensen met psy chische/

psychiatrische proble matiek wonend
in de wijk, mantel zor gers en status
houders; 8 cliënten (totaal) ge matcht 
met 8 vrijwilligers; 

HUISKAMER DE MAATJES gemiddeld 
13 deelnemers per week, mogelijk 
gemaakt met 5 vrijwilligers per keer.

HUISKAMER SELAMAT DATANG 
gemiddeld 16 ouderen met een Indi
sche achtergrond komen weke lijks, 
mo gelijk gemaakt met 4 vrijwil  ligers  
per keer, totaal 720 bezoeken.

PERSONENALARMERING 
154 gebruikers (totaal). 

ROUWBEGELEIDING DOOR VRIJWIL
LIGERS (BOS PROJECT) 28 vrij willigers 
actief bij 41 cliënten.

MAALTIJDVOORZIENING 10.352 maal
tijden en 1.436 bestellingen voor ge
middeld 90 klanten.

GEBIEDSTEAMS 210 gere gis treerde 
hulpvragen behandeld, o.a. via man
telzorgers, huis artsen, thuis zorg en 
gebieds teams. Met name op het ge
bied van een zaam heid, rouwver wer
king, (thuis)zorg vragen, zelf stan dig 
wonen en ge heugen pro ble men. Met 
inzet van Vrijwillige Ouderen advi
seurs, interne en externe vrij willigers 
en nauwe samenwerking met andere 
pro fessionele organisaties.

VerZeLFstanDIgIng  
In 2019

SPORT EN SPELUITLEEN voor het sti
muleren van spelen en bewegen is 
overgedragen aan basisschool IkC  
De Carrousel.

MAALTIJDBEZORGING aan huis is over
gedragen aan apetito, waar nu direct 
besteld kan worden.

AANGENAAM WONEN is verzelf stan
digd, maar Caleidoz verwijst nog 
regelmatig door.

CIJFERS
Diensten en activiteiten van Caleidoz
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VOORSTELLING OVER DEMENTIE “DAG MAMA!” 495 deelnemers. bij 2 voor
stellingen waren o.a. 70 Caleidoz vrijwilligers en 100 zorgprofessionals  
en vele mantelzorgers aanwezig. Over het omgaan met ouder worden  
en met verlies. samen mogelijk gemaakt met gemeente Zevenaar, 
Mantelzorg Zevenaar, rabobank arnhem/Liemers, alzheimer nederland, 
keten Dementie De Liemers en Liemers kunst en Cultuurpact.b
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bIJ Ons Werk VOLgen 
We OnZe kernWaarDen

• We zijn er voor iedereen
• We doen het samen
• We zijn professioneel betrokken
• We zijn dichtbij
• We komen tot de kern



6 . 

“In de supermarkt kom ik nu 

mensen tegen, die een praatje 

met mij maken omdat we 

elkaar van de Open tafel 

kennen. normaal zouden  

we elkaar zo voorbij lopen”
 
beZOeker Van OnZe Open  
taFeL In HerWen

“We kijken samen naar de 

mogelijkheden en stimuleren 

jongeren om zelf activiteiten  

te organiseren”

JOngerenWerkster

aLgeMene InFOrMatIe
Luciënne Uffing
servicedesk@caleidoz.nl

bestUUrsseCretarIaat
Christie engelberts
c.engelberts@caleidoz.nl

COMMUnICatIe
kerstin Laumen
k.laumen@caleidoz.nl

Manager
Maikel stolte
m.stolte@caleidoz.nl

bestUUrDer 
karlijn Hillen
k.hillen@caleidoz.nl

teaMs
locaties en activiteiten
www.caleidoz.nl

“Het praathuis is een 

informele en oergezellige 

taalles. Deelnemers kunnen 

met alle vragen over de neder

landse taal bij de vrijwilligers 

terecht.bovendien ontmoeten 

ze nieuwe mensen. een echte 

aanvulling op wat er al is in 

gemeente Zevenaar op  

dit gebied!”

sOCIaaL Werkster


