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Een jaar waarin we vol ambities gestart zijn. De basis is op orde, onze
visie voor dit jaar is duidelijk. Half maart verandert de wereld. Covid-19
zorgt voor een wervelwind. Ons jaarplan, ambities, begroting en onze
werkwijze, alles verandert. Het vergt groot aanpassingsvermogen van
onze inwoners, onze vrijwilligers en onze professionals. Activiteiten
stoppen en we houden online contact met elkaar. Als huisbezoeken

En toch bracht dit jaar ook veel moois. Veel omdenken: hoe kunnen
we er toch zijn voor onze inwoners. We hebben samen gekeken naar
wat wél kan. WeHelpen is gestart in Zevenaar en Doesburg. De digitale
huiskamers zijn geopend. En als het even kan kwamen we bij elkaar.
Jongeren konden gebruik maken van extra inlopen en ons Huiskamer
project De Maatjes is uitgebreid met een tweede dag. Vrijwilligers en
medewerkers zagen inwoners online, of toch één op één.
Het jaar 2020 is met recht een uitdagend jaar geweest. We hebben
gezien hoe flexibel en creatief we zijn. Caleidoz wil bijdragen aan de
mogelijkheden mensen blijven zien, horen, uitdagen en helpen!

Maikel Stolte

Karlijn Hillen
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zelfstandigheid en vrijheid van inwoners. In 2021 gaan wij binnen onze
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plaats vinden moeten we afstand bewaren.

Ouderenadvies en individuele begeleiding

141
ouderen geholpen

9

51
ouderen langdurig begeleid

vrijwilligers

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA's) geven advies en individuele begeleiding. Doel
is plezierig zelfstandig wonen, functioneren en participeren. 30% van de hulpvragers
kan met informatie, advies of verwijzing weer verder. Daarnaast zijn er veel
zelfstandig wonende, kwetsbare, ouderen met een beperkt sociaal netwerk en weinig
aan het vergroten van het netwerk, het regelen van passende hulp, en de continuïteit
van administratie en financiën. Bij 60% van de ouderen was sprake van eenzaamheid
en gebrek aan zingeving.
De sociaal werker coördineert de aanvragen en coacht de vrijwilligers. Als de aanvraag
niet past bij een vrijwilliger wordt de client ondersteund door de sociaal werker of
toegeleid naar een collega uit het netwerk.

Corona
Het sociaal isolement, door het wegvallen van ontmoetingsmogelijkheden en sociale
contacten, was vooral voor alleenstaanden en mantelzorgers zwaar. Zij waren erg blij
ouderenadviseurs. Vanaf mei zijn er ook weer huisbezoeken afgelegd.

“Ik was blij dat de
vrijwilliger even kwam
kennismaken, daarna
hebben we telefonisch veel
kunnen regelen samen”
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met het regelmatige, telefonische contact met en ondersteuning van de (vrijwillige)
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regelvermogen. Vrijwilligers en sociaal werker bieden langdurige ondersteuning. Denk

Formulierenbrigade
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade

42

4

helpen preventief armoede te verminderen en
schulden te voorkomen. Ze hebben ook een
belangrijke rol in het signaleren van sociale

aanvragen afgehandeld

vrijwilligers

problematiek die vaak samenhangt met een
laag inkomen. Er wordt nauw samengewerkt
met bijvoorbeeld sociaal raadslieden, stichting

“Ik was ten einde raad, de vrijwilliger

Leergeld en de afdeling werk- en inkomen van

ging mee naar de sociaal raadslieden,

de gemeente.

samen hebben ze mij goed geholpen”

De vrijwilligers vervoeren en begeleiden
ouderen naar medische afspraken.

118
aantal ritten

11
vrijwilligers

"Ik vind het belangrijk dat ik mensen,
tegen Corona, toch naar de medische
afspraak kan brengen".

“Het is fijn om
weer orde en
overzicht te
hebben en ik
bleek ook nog
recht op een
extra toeslag te
hebben!"
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met de nodige voorzorgsmaatregelen
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Hulpdienst Vervoer

2376

17

aantal bezoekers

vrijwilligers

709 833
schilderen

crea

154

559

Inloop Beumerskamp
en de Linie

biljarten

Deze laagdrempelige inloop is voor ontmoeting en

spelochtend

ontplooiing voor alle inwoners. Het resultaat is: plezier in
activiteiten, meer sociale contacten en ontwikkeling door
het leren van nieuwe vaardigheden. We voorkomen daarmee
gebrek aan zingeving, isolement en eenzaamheid.

37

open eettafel

Repair Café

daarna in aangepaste veilige vorm weer open. Op afspraak

114

en met beperkingen in het aantal bezoekers.

“Ik ben zo blij dat de inloop in het najaar open
is gebleven, het is mijn enige uitje in de week”

kaarten De Linie

Dagbesteding met indicatie

14

aantal bezoekers

indicatie WMO

5

10

indicatie WLZ

vrijwilligers

De Zevenaarse dagbesteding Hooge Bongert, waar we

In de tweede helft van 2020 hebben wij geconstateerd

ook inwoners uit gemeente Doesburg ontvangen, was

dat de deelnemers aantallen achterbleven bij wat

vanaf juni continu open.Iedereen kon aanwezig zijn,

wij gebruikelijk vinden. Indicaties werden minder

behalve als er sprake was van klachten. Het risico van

afgegeven en deelnemers zijn heel voorzichtig

sociaal isolement was in 2020 groot, de deelnemers

geweest om te komen.

gaven aan heel blij te zijn dat de dagbesteding open
bleef. De dagbesteding Hooge Bongert is vanaf 14
maart tot en met 30 mei fysiek dicht geweest. Op
1 juni zijn we weer gestart in kleine groepjes van 5
deelnemers per dag. Wekelijks kwamen daar meer

711

deelnemers bij.
dagdelen dagbesteding tot
juni op locatie Beumerskamp
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19
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Door Corona is de inloop in het voorjaar gesloten geweest,

121

Ketensamenwerking
Doesburg heeft een groot netwerk aan organisaties die met de burger meedenken en
hem ondersteunen. De lijntjes in Doesburg zijn kort en de sociaal werker van Caleidoz
werkt samen met verschillende ketenpartners. Signalen op individueel niveau worden
afgestemd en opgepakt en op collectief niveau worden samenwerking en processen
besproken en verbeterd. We leren van elkaar!

Vraagbaak Doesburg
Caleidoz Welzijn maakt deel uit van het Vraagbaakteam waar expertise gedeeld
wordt en casussen ingebracht kunnen worden. Het vraagbaakteam werkt grotendeels
gezamenlijk overleg.

Kerngroep Ouderenzorg vanuit
Zorgcoöperatie IJsselstromen
Vanuit deze kerngroep denken we mee en werken we samen aan verbeteringen in
gezondheid en welzijn voor de oudere burger. Dit doen we met het gezamenlijke
uitgangspunt van positieve gezondheid.

“Positieve gezondheid is een benadering die niet de ziekte of
beperking, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt.
aanpassingsvermogen van de mens “
De kerngroep geeft sturing aan een aantal projecten in de ouderenzorg.
Thema’s van 2020: medicatieveiligheid, valpreventie, samenwerking zorg/welzijn/WMO.

Armoedebeleid
Als uitvoerder van de Formulierenbrigade en Thuisadministratie voor ouderen maakt
Caleidoz ook deel uit van de Keten Armoedebeleid. Doel is preventie van schulden
en goede samenwerking met de andere partijen. Er is een nauwe samenwerking met
sociaal raadslieden en schuldhulpverlening.

Themagerichte samenwerking
Caleidoz werkt op thema ook samen met diverse andere partijen. Denk aan dementie,
eenzaamheid, veilig wonen. Hierin werken we samen met vrijwilligersorganisaties,
kerken, burgerinitiatieven, ouderenbonden, brandweer enz.
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De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het
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vanuit de Linie. Er is regelmatig ad hoc overleg op casusniveau en 4x per jaar is er een

De impact van vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van cruciaal belang om welzijnswerk goed uit te kunnen
voeren. Het goed faciliteren van vrijwilligers biedt een basis om een zeer

8100

efficiënte vorm van welzijn te kunnen bieden. Veel vrijwilligers zijn langere
tijd met Caleidoz verbonden en sommigen hebben meerdere taken. Caleidoz
uur vrijwillige inzet

biedt hen coaching, opleiding en coördinatie.
Het vrijwilligerswerk biedt ook de vrijwilliger zingeving, voldoening en
sociale contacten. We streven ernaar een aantrekkelijke organisatie te zijn en
daardoor voldoende vrijwilligers te behouden en te vinden.

Aangeboden Scholing
Dankzij toekenning van een ZonMw subsidie kon de gemeente Doesburg

62

verward gedrag (MHFA- Mental Health First Aid) aanbieden. In totaal volgden
13 vrijwilligers en 3 professionals de training, verdeeld over drie groepen.

vrijwilligers

Deelnemers hebben geleerd hoe (vroegtijdige) signalen & symptomen van
psychische problemen te herkennen, het gesprek op een juiste manier aan
te durven gaan met mensen met mogelijk psychische problemen en hen tijdig naar de juiste hulpdiensten
te verwijzen. Hierdoor is er nu al veel bereikt op het gebied van preventie en interventie, maar ook op het
gebied van destigmatisering en ziekteverzuim. Er is dit jaar ook een cursus BHV gegeven.

Vrijwillige Advies Raad

Deelnemen als vrijwilliger binnen het MT is een

Caleidoz vindt de rol van vrijwilliger belangrijk

'kijkje in de keuken’ nemen van een organisatie.

en vindt dan ook dat deze groep een meer

In een tijd van veel verandering kon ik aandacht

prominente rol moet gaan vervullen in de

geven aan een aantal speerpunten. Openheid, oog

organisatie. De VAR behartigt de belangen van

voor mensen tijdens nieuwe ontwikkelingen en

de vrijwilligers, staat voor haar vrijwilligers, maar

een goede communicatie naar medewerkers en

houdt ook de belangen van de organisatie in

vrijwilligers, stonden hoog op mijn prioriteitenlijst.

het oog. Met ingang van 1 april 2021 start bij

Ongeveer één jaar ben ik betrokken geweest bij

Caleidoz de Vrijwilligers Advies Raad(VAR). De VAR

het MT. Ik heb meegepraat, mee mogen denken en

bestaat uit vrijwilligers en adviseert onder andere

geholpen met de ontwikkeling van de Vrijwilliger

het Management Team. Caleidoz beschikt over

Advies Raad (VAR). Vanaf 1 april 2021 start ik

een grote groep gemotiveerde en enthousiaste

als voorzitter van de VAR. Deze twee rollen en

vrijwilligers. De VAR zal gaan bestaan uit vijf leden.

belangen wil ik graag uit elkaar houden en zo stopt
mijn bijdrage aan het MT dan ook.

Hanny Posthuma
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

“Zinvol meedoen,
samen goed geregeld!”

Otto Tiemessen
VAR lid en werkgroepen binnen
Caleidoz, Rijnwaarden50plus
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Als vrijwilliger meepraten
met het MT
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vanaf september een cursus Eerste Hulp bij psychische kwetsbaarheid en

Digitale Huiskamer
In het laatste half jaar zijn er in totaal 50 IPads uitgeleend
aan inwoners van Zevenaar en Doesburg, alsook gebruikt

50

op dagbestedingen en trefpunten om mensen meer digitaal
aantal apps passend bij de wensen van de deelnemer. Apps

IPADS uitgeleend

die al toegevoegd zijn, zijn: Agenda (dagstructuur), Skype
(contact) en Dementie en Herinneringen (geheugentraining).
Maar ook bijvoorbeeld bingo, georganiseerd door Focus Cura,
Fello agenda voor mantelzorgers en de app WHAPP. Hiermee
kan (door de mantelzorger en/of familie) vrijwillige hulp

88

worden ingeschakeld (begeleiding, advies).
bezoekers in het
Vrijwilligers van de computersoos in Doesburg en Zevenaar

Digitaal Café

maken mensen wegwijs op IPads. Er is een vrijwilliger die wil
beeldbellen met inwoners. Het Digitaal Café ondersteunt
helpt eenzaamheid te voorkomen.

Servicedesk Caleidoz

7
vrijwilligers

Onze Servicedesk is geopend van maandag t/m vrijdag van
09.00 t/m 14.00 uur.

2460
telefoontjes

3690
mailtjes

25
bezoekers
Turmac Cultuurfabriek
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inwoners bij het meedoen aan de digitale samenleving en
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vaardig te maken. De Digitale Huiskamer is een IPad met een
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Servicedesk
0316 243 204
servicedesk@caleidoz.nl
Bestuurssecretariaat
Christie Engelberts
c.engelberts@caleidoz.nl
Communicatie & vormgeving
Tessa Massop
t.massop@caleidoz.nl
Manager
Maikel Stolte
m.stolte@caleidoz.nl
Bestuurder
Karlijn Hillen
k.hillen@caleidoz.nl
Teams
locaties en activiteiten

www.caleidoz.nl
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colofon

