Samen
zijn wij
Caleidoz

Samen
JAARRAPPORTAGE 2020 GEMEENTE ZEVENAAR

doen wat
wél kan

1 CALEIDOZ

Jaarrapportage
Gemeente Zevenaar

2020

Samen
doen wat
wél kan

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.

1 GROEIENDE KANSEN VOOR STAGE
Dagbesteding Lobith & Huiskamer De Maatjes
In 2020 zijn er twee stagiaires, een bij de dagbesteding Lobith en een bij Huiskamer
De Maatjes. Zij organiseren zowel creatieve als bewegings- en spelactiviteiten. Vooraf
bespreken ze met hun Caleidoz begeleider op welke manier zij dit uitvoeren en of dit
aansluit bij de praktijk. We laten onze stagiairs meedenken op allerlei gebieden en er is
een open houding. Onze stagiairs worden zo een onderdeel van ons team. Na afloop
bekijken ze wat goed ging en wat verbeterpunten zijn. Stap voor stap ontwikkelen zij
hiermee hun vaardigheden.

Jongerenwerk
zowel MBO als HBO stagiaires, voornamelijk uit het eerste, tweede of derde leerjaar.
Een stagiair heeft een begeleider vanuit school, maar wordt natuurlijk ook
gekoppeld aan één van de jongerenwerkers. De taak van de jongerenwerker is om
de stagiair te begeleiden in het werkveld, te coachen en ondersteuning te bieden
bij de schoolopdrachten. De leerdoelen kunnen betrekking hebben op de persoon
(bijvoorbeeld leren om jezelf meer te laten zien) en/of op het werk (bijvoorbeeld
hoe ga je om met de grens tussen werk en privé). Er worden regelmatig gesprekken
gepland om de voortgang te bespreken.
Binnen het jongerenwerk geven wij best veel vrijheid aan stagiairs. Wij willen ze
inzetten op een manier waarop hun eigen persoonlijkheid & talent het meest tot zijn
ook de mogelijkheid om zelf met ideeën en nieuwe activiteiten te komen.

Cherylynn, de stagiaire in Lobith, geven
we ook de ruimte om mee te denken op
allerlei fronten; ideeën nemen wij mee.
Daarmee wordt ze erg betrokken in ons
team. Daarnaast krijgt ze de ruimte om
in haar stage tijd (4 dagen) aan haar
opdrachten te werken, zodat ze niet alles
in eigen tijd thuis hoeft te doen. Dat is
voor haar ook heel prettig.
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recht komt. We bespreken samen waar en hoe ze kunnen meedraaien, maar geven ze
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Binnen het jongerenwerk bieden wij elk schooljaar plek aan drie stagiairs. Het gaat om

2 INDIVIDUELE BEGELEIDING
Waar zijn we
trots op!

Dagbestedingen
Lobith &
Zevenaar

Vanaf juli komen ook
bezoekers uit Doesburg naar
de Hooge Bongert. De locatie
in Doesburg kon niet veilig
heropend worden voor de
dagbesteding. Een aantal
vaste vrijwilligers volgden
hen trouw.

dagdelen dagbesteding

37

62
deelnemers in Zevenaar

deelnemers in Lobith

van de bezoekers
heeft een WMO indicatie

36%

2%

van de bezoekers
heeft een WLZ indicatie
We zijn voor deze dagbesteding
onderaannemer van Liemerije.

14
vrijwilligers ondersteunen de
dagbesteding in Zevenaar
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62%
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10919

van de bezoekers betaalt de
dagbesteding particulier

14
vrijwilligers ondersteunen
de dagbesteding in Lobith

Dagbesteding Lobith
merkten we de risico’s van sociaal isolement van onze deelnemers.

500

De dagbesteding in Lobith was gedurende het tweede half jaar
open. Iedereen was zo blij dat de dagbesteding weer open ging
en bleef!

Jennifer Driessen,
activiteitenbegeleidster

Een op één
Voor 1 deelnemer hebben
we in deze lockdown een
aantal weken één op één
begeleiding geboden.
Van zowel casemanager
en het thuisfront hebben
we mooie complimenten
gekregen. Samen hebben
we een crisisopname
voorkomen!

Samen doen
wat wél kan!
Op 25 mei zijn we weer
gestart in kleine groepjes
van 5 deelnemers per
dag. Wekelijks kwamen
daar meer deelnemers
bij. Vanaf 1 juli zaten we
weer op de volledige, oude
groepsgrootte.

Welkom terug
Voor de opening hadden
we in Lobith met alle
deelnemers en eventueel
ook de mantelzorger een
"Welkom Terug" gesprek.
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“Een jaar waar we nog beter
hebben leren omgaan met
alle Corona maatregelen. Zelf
wennen aan het dragen van
mondkapjes maar ook deelnemers
daarin begeleiden. Het blijven
desinfecteren van handen, 1,5
meter afstand blijven hanteren;
hoe moeilijk soms ook. We stonden
voor een grote uitdaging om
activiteiten te organiseren die
wel mogelijk waren. Gezien de
enthousiaste reacties van de
deelnemers zijn wij daar goed in
geslaagd”.

Hier
zijn wij
trots op!

telefoontjes naar
onze deelnemers
tijdens Corona
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Na de eerste lockdown (vanaf 14 maart tot en met 24 mei)

Huiskamer
de Maatjes

5

10

Ons jaar begon mooi, we bestonden in
januari 10 jaar! In maart overleed een

deelnemers per dag

deelnemer die al 10 jaar op de Maatjes

deelnemers komen met eigen
vervoer. Zo nodig rijdt de Plusbus.

kwam. Dit heeft veel impact gehad op
de groep! Corona had ook de nodige

2

invloed: sommige deelnemers durfden niet
te komen, evenals de vaste vrijwilligers.
Gelukkig kregen we hulp van twee invallers.

15

Tijdens de eerste lockdown in april-mei was
de Maatjes 2 maanden gesloten.

dagen per week open

De deelnemersbijdrage is per

(sinds november)

november verhoogd van €10,naar €15, - per keer

Hier zijn wij trots op!

Huiskamer Selamat Datang
Door samen te doen is meer mogelijk. In

16

7

november hebben deelnemers van Selamat
Datang en Dagbesteding Hooge Bongert met
elkaar een dagprogramma gemaakt waarin
het van elkaar leren centraal stond. Van toen
naar nu in 1 dag. Mooi om te ervaren hoe het

gemiddeld aantal deelnemers
met een Indische
of Molukse achtergrond

verleden ook kan verbroederen en wederzijds
begrip brengt voor de eigen situatie. Natuurlijk
mocht het Indisch/Molukse eten niet ontbreken.
Alle deelnemers hebben er van genoten. Zo is het
nuttige en aangename gecombineerd. In 2021

720

krijgt dit zeker een vervolg.
bezoeken

aantal
vrijwilligers
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In november startten we,
naast de vaste dag op vrijdag,
met een tweede dag, op
woensdag. Ook deze groep
zat al snel bijna vol.
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Het blijft mooi om te zien,
hoe de deelnemers genieten
om elkaar weer te zien. Ze
genieten van de activiteiten
en het sociale contact.

In de periode dat De Maatjes
vanwege de lockdown
gesloten was, belden we alle
deelnemers op de dag dat
ze er anders zouden zijn. Dit
werd erg gewaardeerd! Ook
stuurden wij ze, als ze daar
belangstelling voor hadden,
opdrachtjes toe.

Mantelzorgondersteuning

44
professionele en persoonlijke
begeleiding van 44 mantelzorgers

15
mantelzorgers werden direct en
indirect ontlast dankzij het
BOS-project

19
mantelzorgers zijn er op afstand
ontlast door vrijwilligers dichtbij

Langdurige persoonlijke begeleiding
De Mantelzorgondersteuning heeft dit jaar enkele cliënten langdurig
persoonlijk begeleid. Dit was nodig om hen uiteindelijk naar een

Advies
Cliënten werden voorzien van advies en kregen antwoorden
op vragen met betrekking tot indicaties, huishoudelijke hulp,
vergoedingen, woningaanpassingen en andere hulp. We boden
ondersteuning en een luisterend oor.

Toename
Er is een toename zichtbaar in overbelaste mantelzorgers en mensen
die door Corona langer wachten op hulp dan gebruikelijk. Er kwamen
ook veel vragen over mantelzorgwaardering binnen. En vragen over
autisme, parkinson en dementie zijn beantwoord. Veel mensen zijn
verder geholpen door hen de weg te wijzen naar het juiste loket.

We hebben eind dit jaar het Mantelzorg Café opgezet. We hebben
contacten gelegd en onderhouden met netwerkpartners, zoals Hulp
in Gelderland, MEE Oost, NAH Breincafé en GGNet. Samen doen we
meer kennis op en kunnen zo beter samenwerken ten gunste van
de mantelzorger.

“Ik ben zo blij dat ik jou
nog zie! Niemand durft
vanwege corona
te komen.”
“Jullie hebben mijn dag
weer goed gemaakt.”
“Ik voel me gehoord en
vind het fijn dat jij de
tijd neemt voor mij.”

Hier zijn
wij trots op!
We hebben weer vrijwilligers
gematcht met hulpvragers.
Ook online en digitaal
hebben wij mantelzorgers
goed kunnen ondersteunen.
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Mantelzorg Café
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ander traject te begeleiden.

3 ZELFSTANDIGHEID EN SOCIALE VEILIGHEID

Formulierenbrigade

7 + 17

24 125
inwoners zijn ondersteund

vrijwilligers richten zich

vrijwilligers bieden

op thuisadministratie

hulp bij financiële

via huisbezoeken,

ondersteuning en

digitaal contact en in het

formulieren invullen

Financieel Trefpunt

vrijwilligers

de huisbezoeken waar mogelijk doorgegaan; zowel

Inwoners worden in dit Trefpunt mede ondersteund

medewerkers als inwoners stelden dit zeer op prijs.

door vrijwilligers van de Formulierenbrigade. De
samenwerking in het FT met Kunstwerk! bibliotheek

Training Mental Health First Aid

en Sociaal raadslieden is tussentijds geëvalueerd, de

In het voorjaar heeft een aantal medewerkers en

verwachting is dat in 2021 de samenwerking nog

vrijwilligers de training Mental Health First Aid gevolgd

meer vruchten zal afwerpen.

en vrijwel alle medewerkers hebben in september een
opfriscursus gehad van Sociaal Raadslieden.

Hier zijn wij trots op!
Bezoek Voedselbank
Samen doen wat wél kan!

De medewerkers betrokken bij het FT hebben een

Tijdens de eerste lockdown zijn inwoners door de

werkbezoek afgelegd bij Voedselbank Zevenaar en

Formulierenbrigade geholpen via telefoon, e-mail en

daar is informatie over werkwijzen uitgewisseld.

beeldbellen. In de tweede lockdown is een deel van
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Vrijwilligerscentrale. Vrijwilligers helpen
organisaties bij het vinden van de juiste vrijwilliger.

61 452
vrijwilligers

hulpvragen

14
mensen bezocht om
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In juli is het Financieel Trefpunt (FT) geopend.

30
vrijwilligers die samen

bemiddeld door

afgehandeld door

hen te helpen met

32 cliënten bezoeken

Vrijwilligerscentrale.

‘Vrijwillige hulpdienst’.

rouwverwerking door de

door ‘Vrijwilligers voor

Vrijwilligers helpen

Vrijwilligers helpen

dienst ‘Ondersteuning

bezoek thuis en voor

organisaties bij het

inwoners met een klus

bij rouw’.

Vriendschappelijk

vinden van de juiste

of met vervoer naar een

contact’ 6 cliënten

vrijwilliger.

afspraak.

staan op de wachtlijst
en 2 hulpvragen zijn
doorverwezen.

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

538

efficiënte vorm van welzijn te kunnen bieden. Veel vrijwilligers zijn langere
tijd met Caleidoz verbonden en sommigen hebben meerdere taken. Caleidoz
biedt hen coaching, opleiding en coördinatie.

vrijwilligers

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.

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. Met ingang van 1 april 2021 start bij

voor mensen tijdens nieuwe ontwikkelingen en

Caleidoz de Vrijwilligers Advies Raad(VAR). De

een goede communicatie naar medewerkers en

VAR behartigt de belangen van de vrijwilligers,

vrijwilligers, stonden hoog op mijn prioriteitenlijst.

staat voor haar vrijwilligers, maar houdt ook de

Ongeveer één jaar ben ik betrokken geweest

belangen van de organisatie in het oog. De VAR

bij het MT. Ik heb meegepraat, mee mogen

bestaat uit vrijwilligers en adviseert onder andere

denken en geholpen met de ontwikkeling van de

het Management Team. Caleidoz beschikt over

Vrijwilliger Advies Raad (VAR). Vanaf 1 april start

een grote groep gemotiveerde en enthousiaste

ik 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
Vrijwilliger Ouderen Adviseur (VOA)

“Zinvol meedoen,
samen goed geregeld!”

Otto Tiemessen
VAR lid en werkgroepen binnen
Caleidoz, Rijnwaarden50plus
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Vrijwillige Advies Raad
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Als vrijwilliger meepraten
met het MT

Praathuis & Taalmaatjes
Deelnemers leren door met elkaar Nederlands te praten.

14

2

4

deelnemers

vrijwilligers

deelnemers begeleiden
we via WhatsApp

Nederlands en vooral het oefenen van het spreken van de taal.
Zelfvertrouwen krijgen om Nederlands te spreken is ook een
belangrijk onderdeel. Voor niveau-verhoging is het nodig dat
deelnemers echt naar school (formeel aanbod) gaan, bijvoorbeeld
het ROC of Prago (informeel aanbod). Veel deelnemers combineren
school met ondersteuning van vrijwilligers (individueel en/of via
Praathuis). Het aanbod is aanvullend op elkaar en brengt op die
manier deelnemers een stap verder.

Lockdown
Tijdens de lockdown kon de groep niet bij elkaar komen. Via de
whatsappgroep onderhielden de vrijwilligers contact met de
deelnemers. Helaas was het niet mogelijk om met alle deelnemers op
deze manier contact te houden. Deze deelnemers raakten hierdoor uit
gestuurd met een telefoonnummer van de coördinator. Zo konden ze
zelf contact met ons opnemen.

Hier zijn wij trots op!
Samen doen wat wél kan!
Meteen in januari 2021 zijn de vrijwilligers Praathuis
gestart met groepsbegeleiding via Zoom. Het geeft
de mogelijkheid om in de groep inhoudelijk met de
Nederlandse taal bezig te zijn. Een mooie ontwikkeling!
Een belangrijke nevenfunctie van het Praathuis is
hierdoor ook weer mogelijk: elkaar ontmoeten.
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zicht. Vooral deze groep deelnemers hebben we regelmatig een kaart
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Begeleiding via Praathuis richt zich op het bijhouden van het

Digitale Huiskamers
In het laatste half jaar zijn er in totaal 50 IPads uitgeleend aan inwoners van
Zevenaar en Doesburg. Deze Ipads zijn ook gebruikt op dagbestedingen en
trefpunten om mensen meer digitaal vaardig te maken.
De Digitale Huiskamer is een IPad met een aantal apps passend bij de wensen van de
deelnemer. Apps die al toegevoegd zijn, zijn: Agenda (dagstructuur), Skype (contact)
en Dementie en Herinneringen (geheugentraining). Maar ook bijvoorbeeld bingo,
Hiermee kan vrijwillige hulp worden ingeschakeld (begeleiding, advies).
Vrijwilligers van de computersoos in Doesburg en Zevenaar maken mensen wegwijs
op IPads. Er is een vrijwilliger die wil beeldbellen met inwoners.

4 SIGNALERING EN REGIE

50
IPADS uitgeleend

Samen Zevenaar
hebben elkaar op de hoogte gehouden van (steeds wisselende) openingstijden van
organisaties. Door de coronacrisis is er minder overleg mogelijk geweest dan gepland.

9

Met name na de 1e lockdown werd duidelijk hoeveel schade er was bij inwoners:
eenzaamheid is vergroot. Deze signalen zijn onderling uitgewisseld en gedeeld, om

aandeelhouders

die schade bij een mogelijke 2e lockdown zoveel mogelijk te voorkomen.
Sensire,
Eenzaamheid is nu een actueel maatschappelijk thema. Er is nog veel te doen aan
betere uitwisseling van de kennis en ervaring binnen en buiten het netwerk. Wij gaan
dat ook in 2021 samen aanpakken. Gemeente Zevenaar is met Samen Zevenaar nu

STMG, Buurtzorg,
Vluchtelingenwerk,
Zorggezel, Rijnwaarden

ook aangesloten bij het landelijke programma "Eén tegen eenzaamheid". Inmiddels is

50plus, Hulp in

bekend geworden dat we bovendien subsidie krijgen van ZonMw voor huisbezoeken

Gelderland,

aan ouderen van 80 jaar en ouder.

Gemeente Zevenaar
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Waar mogelijk heeft Caleidoz als regievoerder het netwerk blijvend geïnformeerd. We
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georganiseerd door Focus Cura, Fello agenda voor mantelzorgers en de app WHAPP.

Preventief werken in de
kleine kernen van Zevenaar
In de kleine kernen werken we nu ook gebiedsgericht. Met een team van sociaal werkers en
activiteitenbegeleiders onderhouden we zoveel mogelijk contact met organisaties en verenigingen in
ons werkgebied. Samen met hen en inwoners werken we aan het welzijn van individuen en groepen
mensen. Op het gebied van eenzaamheid, bewegen, financiën, digitale vaardigheden, lezen en schrijven,
mantelzorgondersteuning, vrijwillige inzet, etc. In de tweede helft van 2020 is er op diverse momenten contact
geweest met de scholen, bedrijven, Gezondheidscentrum, etc.
Door deze samenwerking worden er steeds meer mensen sneller en beter doorverwezen. Verwijzingen gingen over
o.a. financiën, Nederlands leren, mantelzorgondersteuning. Via deze manier kunnen we dus meer mensen tijdig
bereiken. Ook de groep inwoners, die we nog niet zagen op de andere activiteiten of die we nog niet kenden.
JAARRAPPORTAGE 2020 GEMEENTE ZEVENAAR
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Samen sportief
Dit jaar hebben we randvoorwaarden gecreëerd in samenwerking met Liemers
Breedtesport, RIBW, Zozijn. Hierdoor kunnen de 22 deelnemers wekelijks op een
laagdrempelige manier bewegen, gezond eten en andere wijkbewoners ontmoeten.
Het vrijwilligersteam draait volledig zelf. Caleidoz is het aanspreekpunt voor de

22
deelnemers

uitdagingen die zich voordoen. Dat kan een praktische vraag zijn. Maar ook een vraag
over hoe om te gaan met gedrag van een deelnemer. Het vrijwilligersteam heeft
gedurende de tweede helft 2020, 5 corona-proof bijeenkomsten kunnen organiseren.
Sinds 14 oktober onderhoudt een vrijwilliger het contact met de deelnemers.

5
corona-proof bijeenkomsten

Sociaal Werkers met aandachtsgebied Ouderen

367 36 64 58 299
contactmomenten
met ouderen

collega’s

vrijwilligers

mensen in omgeving

professionals

(bv. mantelzorgers)

(samenwerkingspartner)

In de praktijk bieden we steeds meer begeleiding en ondersteuning aan de (meest) kwetsbare inwoners. Dit zijn
met name 80-plussers. Opvallend is dat bij de meeste van de cliënten het eigen netwerk zeer minimaal is en soms
helemaal niet aanwezig is. Er zijn vaak problemen op meerdere gebieden en de casussen worden complex. Met de
cliënten bespreken we hoe we zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en begeleiden. Met als grootste doel de kracht
en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Zodat mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen

We zien een toename van vragen door de 60- tot 80-jarigen. Dit heeft deels te maken met de veranderingen
in de maatschappij en de zorg. Doordat mensen langer zelfstandig wonen zijn ze eerder kwetsbaar.
Daarnaast zien we veel eenzaamheid onder volwassenen en ouderen, Corona
heeft dit gevoel versterkt.

Personenalarmering

13 CALEIDOZ

77
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blijven voeren. En waar nodig en/of noodzakelijk ondernemen we verdere acties.

mensen maken gebruik van
personenalarmering

In het laatste half jaar zijn we aan het onderzoeken geweest

“Het geeft mijn een veilig gevoel omdat

wat personenalarmering voor welzijn kan betekenen.

ik zelfstandig woon. Vooral de nachten

Uit onderzoek is gebleken dat door personenalarmering

geven mij een veilig en gerust gevoel

inwoners langer thuis kunnen wonen. Ook de mantelzorger

en de gedachten dat er door één druk

wordt ontlast. Mensen voelen zich veiliger omdat er 24/7

op de knop om hulp gevraagd kan

een centrale beschikbaar is. Zowel de deelnemer alsook

worden.”

de mantelzorger behoudt hierbij zelf de regie.
“Mijn moeder was laatst in de nacht
Personenalarmering via Caleidoz betekent

gevallen en kon niet meer zelf opstaan,

een goedkope voorliggende voorziening

dankzij de personenalarmering werd ik

voor de inwoner voordat er professionele

gebeld door de alarmcentrale en kon

hulp ingezet moet worden.

ik mijn moeder helpen zodat ze niet de
hele nacht op de vloer moest blijven
liggen met alle gevolgen van dien.”

Trefpunten Gelders Eiland

4
inwoners Trefpunt Lobith

6-8
inwoners Trefpunt Spijk

10-12
inwoners Trefpunt Pannerden

6-11
inwoners Trefpunt Aerdt

De Trefpunten hebben een nieuwe aanpak vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de trefpunten doorontwikkelen tot
een huiskamer (zonder indicatie). Inwoners worden gestimuleerd om in beweging te komen en waar aandacht is
voor hulpvragen en thema’s worden besproken.

Deelnemers gaven aan het contact erg te missen, daarom is het op uitdrukkelijk verzoek vanuit Caleidoz gelukkig
gelukt om alle trefpunten in de tweede lockdown geopend te krijgen. Met uitzondering van trefpunt Herwen, deze is
vanaf maart 2020 gesloten gebleven. Bezoekers van het Trefpunt Lobith durven het nog niet aan te komen. Met deze
bezoekers verliep het contact telefonisch en digitaal.

Open Tafel. Samen Eten

bezoekers Babberich

17

20
bezoekers Angerlo

20

bezoekers Hooge Bongert bezoekers Grand Café Hal 12

20
bezoekers Giesbeek
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De Trefpunten op het Gelders Eiland zijn zoveel mogelijk open geweest om ontmoeting mogelijk te maken.

Locatie de Hooge Bongert
Op locatie de Hooge Bongert hebben we dit jaar erg moeten schipperen met de
activiteiten. In verband met Corona mochten er niet meer dan 30 mensen gebruik
maken van de locatie de Hooge Bongert.
We hebben activiteiten zo veel mogelijk aangepast zodat ze toch door konden
gaan. Andere activiteiten hebben we even los moeten laten omdat de 1,5 meter

25

niet gewaarborgd kon worden. Op afspraak hebben de mensen gebruik kunnen
maken van de computersoos, huiskamer Selamat Datang, biljartzaal, creagroep,
open tafel, darten, de schildersoos of binnen kunnen lopen voor een kopje koffie,
een krant lezen of gewoon een praatje.

Bezoekers per dag buiten de

5 MEER AANDACHT VOOR DE JEUGD

dagbesteding

De inlopen mochten, met uitzondering van 2 weken in
november, wel met extra maatregelen, gewoon doorgaan.

10-15

20-30

De lockdown & avondklok (december 2020) hebben
natuurlijk invloed op de inloop. De tijden zijn aangepast
en ook mogen er maar max 3 jongeren per inloop komen
(vooraf aanmelden).

Bezoekers (leeftijd 13+)

Bezoekers (leeftijd 16+)

Inloop 4ALL

Inloop Sfinx

Online Jongerenwerk
die wij live zien tijdens de inlopen in de jongerencentra, individuele coaching en/
of het Jongerenwerk op School, maar ook jongeren die wij alleen Online volgen.
De leeftijd van deze jongeren is 12 t/m 25 jaar. Online volgen wij de jongeren, zo
signaleren wij nieuwe trends en zien wij wat er leeft onder de jongeren.

LC Jong. Locatie Heerenmäten en Landeweer.
Het jongerenwerk op school is in september naast op locatie Landeweer, ook gestart op locatie Heerenmäten,
voor 1 ochtend per week. Tot de lockdown zijn daar 7 jongeren bereikt. Locatie Landeweer wordt dagelijks
bezocht door 5 tot 20 leerlingen, voornamelijk uit het 3e en 4e leerjaar. De lockdown, Corona en het aangepaste
rooster zijn van invloed op dit aantal en het leerjaar dat de locatie kan bezoeken.
Na afloop van schooljaar 2019-2020 is een aanvullende analyse gemaakt van de groep jongeren die intensief wordt
begeleid. Dit gaat om een groep van 18 jongeren, voornamelijk uit het 4e leerjaar. De problematiek bij de meisjes gaat
om een onzekere (soms onveilige) thuissituatie, omgaan met seksualiteit en het stellen van grenzen op dat vlak.

15 CALEIDOZ

Online heeft het jongerenwerk ongeveer 500 jongeren in beeld. Dit zijn jongeren
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Inloop Sfinx & 4ALL

In een aantal gevallen is er sprake van gevoelens van somberheid, stress en
misbruik. Bij de jongens gaat het om een onzekere (onveilige) thuissituatie,
persoonlijke sociale problemen/situatie en gevoelens van eenzaamheid. De
groep jongens, die intensief is begeleid, is gemiddeld een jaar of twee jonger
dan de meiden. In een klein aantal gevallen gaat het om het hanteren van
boosheid/agressie. In een paar situaties speelt verslaving en de behandeling
daarvan. Het jongerenwerk geeft coaching en begeleiding en legt, wanneer dat
nodig is, verbindingen met school, ouders en hulpverlening.

“Caleidoz Jongerenwerk is
van onschatbare waarde in
het ondersteunen, motiveren
en stimuleren van jongeren’.
Mireille Visser, Jeugdbescherming
Gelderland, Afdeling
Jeugdreclassering

Workshop Positieve Gezondheid
Op vrijdag 20 november heeft het jongerenwerk een workshop Positieve Gezondheid georganiseerd. Hieraan hebben
10 jongeren meegedaan in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar. Op hun eigen manier en op hun eigen tempo hebben deze
En hoe kun je deze dromen bereiken? Allemaal vragen die aan bod kwamen. Zij maakten allemaal een persoonlijk plan
voor komend schooljaar. Het jongerenwerk blijft deze groep volgen & coachen in het bereiken van hun doelen & dromen.

Jongerenwerk Gelders Eiland

25

jongeren bereikt

activiteiten

135
tieners deden mee

jongeren helpen

aan het Smokkelspel

vrijwillig mee

Afgelopen jaar organiseerden 39 jongeren zelfstandig een zomerkamp. Ze
hebben met z’n 17en genoten van het kampvuur, pitch & putt golfen, Crazy44,
zwemmen en het onder elkaar zijn. Daarnaast hebben alle basisscholen
gebruik gemaakt van het aanbod tot het houden van een klassenfuif; daaraan
deden 71 leerlingen mee uit groep 8. Ruim 25 ouders maakten kennis met het
jongerenwerk tijdens de intro avonden eind augustus. Vanwege teruglopende
bezoekersaantallen en omdat er geen vrijwilligers meer waren, is in de zomer
besloten te stoppen met de activiteiten vanuit De Piramide in Pannerden.
Doedorp is verspreid over 6 dagdelen van 18 tot en met 20 augustus in
aangepaste vorm doorgegaan op locatie Turmac Cultuurfabriek. Per dagdeel
kwamen tussen de 35 en 50 kinderen.

39
“Afgelopen vrijdag ben ik
samen met mijn vrienden
voor de 1e keer bij de Sfinx
geweest. Ons groepje heette
de geldhandelaars en we
hebben gewonnen! Dat
vinden we erg leuk! Ik vond
het smokkelspel erg leuk.
Vooral het handelen vond ik
leuk om te doen. We hadden
ook een leuke begeleider
(Boris). Voor de volgende
activiteit heb ik me ook al
opgegeven. Ik heb er zin in!
Groetjes Luuk “

16 CALEIDOZ
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jongeren nagedacht over de eigen Positieve Gezondheid. Hoe voel je je? Wat wil je veranderen? Waar droom je van?

6 WE DOEN WAT NODIG IS
Van zorgen voor, naar zorgen dat
Caleidoz wil bijdragen aan de zelfstandigheid en vrijheid. En tegelijkertijd staat
Caleidoz voor Welzijn van Iedereen. Dat betekent dat we naar iedereen omzien en
luisteren. En natuurlijk willen we helpen, als dat nodig is.
Dat hoeft niet altijd te betekenen dat wij zelf helpen. Het kan zijn dat we
doorverwijzen. We kijken of je kunt aansluiten bij een huiskamer, trefpunt. We kunnen
een maatje zoeken of vragen een vrijwillige ouderenadviseur om een keer langs
te gaan. Of we geven het advies om zelf actie te ondernemen. We willen mensen
uitdagen dingen zelf te blijven of te gaan doen. En daar begeleiden we bij, als dat
nodig is.

gemeentelijk prestatiebudget. Dat kan alleen als we niet alle hulp overnemen. Dat
draagt niet bij aan zelfstandigheid. Daarom maken we keuzes hoe we dat het beste
kunnen doen. Ook in 2020 hebben we ervoor gekozen bepaalde activiteiten te
veranderen of over te laten aan anderen.

Meer bewegen voor Ouderen en
andere sportactiviteiten
De sport- en beweegactiviteiten konden we niet meer veilig opstarten wegens coronahet sporten wel mogelijk te maken.
De MBVO (Meer bewegen voor Ouderen) activiteiten zijn daarna niet meer in de
oorspronkelijke vorm gestart. Gemeente Zevenaar en Caleidoz volgen de koers dat we
"doen wat nodig is". Met de gemeente spraken wij daarom af om dit soort activiteiten
over te dragen aan sportverenigingen, het zwembad of aan de zelfstandige (yoga)
docenten. Voor deze activiteiten gold ook dat er alternatieven in de gemeente zijn.
Dat neemt niet weg dat het een grote verandering en teleurstelling was voor vrijwiligers
en deelnemers. Een aantal van hen bezochten de activiteiten al jaren. Eind augustus
(toen dat veilig kon) zijn de deelnemers van de MBVO activiteiten uitgenodigd voor 4
bijeenkomsten. Aan de ongeveer 100 deelnemers heeft manager Maikel Stolte het besluit
toegelicht om met MBVO activiteiten te stoppen vanuit Caleidoz. En tegelijkertijd
zijn er alternatieven geboden voor de deelnemers. Bijvoorbeeld VAS (Vereniging
Aangenaam Sporten).

17 CALEIDOZ

maatregelen. De ruimtes waar werd gesport waren niet toegerust om in aangepaste vorm
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We willen namelijk iedereen kunnen blijven helpen en uitdagen binnen het

Maaltijdvoorziening
Bij de WMO dagbesteding zijn vanaf 1 juli 2020 de maaltijden bij Caleidoz niet meer
inclusief. Bezoekers bepalen zelf of ze lunch meenemen of bij ons bestellen op
eigen kosten.
Daarom hebben we samenwerking gezocht met de zelfstandige cateraar Piet Groenen
uit Pannerden. Hij verzorgt de verse maaltijden voor Huiskamer de Maatjes en de
dagbestedingen Zevenaar en Lobith. De meeste bezoekers bestellen deze warme
maaltijd, zodat ze thuis niet meer hoeven te koken.

Het Repair Café in Spijk is in de 2e helft van 2020 niet open geweest. Wel is toegewerkt
naar verzelfstandiging van dit initiatief.

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

2460
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

telefoontjes

mailtjes
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bezoekers
Turmac Cultuurfabriek
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Repair Café Spijk

