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Voorwoord
Beste allemaal,

Al jaren denken mensen na over het leven, over geluk, over welzijn. Soms
omdat ze juist zelf ongeluk kenden. Met vier quotes kijk ik met jullie terug.

We kunnen de wind niet veranderen. Maar we kunnen wel
de zeilen naar de wind zetten.
Aristoteles, Griekse filosoof, wees, 384-322 voor Christus.

Collega’s, bezoekers, vrijwilligers, mantelzorgers; iedereen heeft de zeilen
bijgezet. Het heeft energie gekost en veel gevraagd. Maar het is gelukt.
Daarom hebben we elkaar kunnen helpen en heeft Caleidoz veel mensen
bereikt.

Allen die geluk winnen, moeten geluk delen.
Geluk is als tweeling geboren.

“Ik wil gewoon een beetje leven. Gewoon m’n leven leven.
Nee, het kan me niet schelen hoe onredelijk we zijn. Geef
me deze onvergetelijke tijd”
Maan, jongere, zangeres, 1997-nu.

Gewoon een beetje leven is de eerste regel uit dit liedje. En juist dat
hebben veel mensen gemist. En zeker jongeren. Caleidoz werkt daarom
aan veel verschillende projecten en met veel verschillende partners.
Positieve gezondheid is daarbij onze aanpak. Want gewoon leven is voor
iedereen iets anders.
Kortom: we hebben alle zeilen bij moeten zetten, we hebben met heel
veel mensen geluk gedeeld. En dit hebben we gedaan door veel kleine
dingen samen te voegen en positief te blijven. Dankjulliewel voor jullie
bijdrage aan dit prachtige resultaat.

Met dankbare en hoopvolle groet,

Lord Byron, bekend als dichter, maar ook vanwege zijn schulden en
uitbundige leven, 1788-1824

Geweldige dingen ontstaan wanneer verschillende kleine
dingen worden samengevoegd.
Vincent van Gogh, GGZ-patiënt, schilder, 1890-1953.

Het verschil zat hem dit jaar in kleine dingen. Een telefoontje, een
moment van aandacht, een wandeling. Een activiteit in een kleine groep.
We hebben zo van vele kleine acties belangrijke momenten gemaakt.

Karlijn Hillen
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Welzijn van iedereen wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers
van Caleidoz. Het zijn er maar liefst meer dan 500. Dat is pas geluk delen!
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Tweeduizendeenentwintig. Een absurd, bijzonder en intens jaar uit ons
leven. En wat moet je daarvan zeggen als je terugkijkt...

onze sterke basis
Samen zijn wij Caleidoz
Missie

Ik zie je
Bij Caleidoz word je gezien, of je nu jong & of oud, bezoeker,
medewerker of vrijwilliger bent.

Ik hoor je
Wij nemen de tijd om echt te luisteren en vragen door.

Visie

Ik daag je uit

Wij helpen mensen in het (her)ontdekken van talenten. Wij laten mensen
zelf beslissen wat zij willen en ondersteunen hen zo goed mogelijk hierin.
Zeker in deze tijd is het belangrijk dat wij een organisatie worden die
coacht, ondersteunt en begeleidt op het verbeteren van eigen welzijn. Wij
blijven ons ontwikkelen op belangrijke maatschappelijke thema’s.

Wij dagen jou uit het allerbeste uit jezelf te halen! We laten je dingen
ontdekken waarvan je dacht dat je ze misschien niet zou kunnen.

En als je dan toch meer hulp nodig hebt, zijn we er voor je om je te helpen,
te ondersteunen en te coachen.

Kernwaarden
- We zijn er voor iedereen
- We doen het samen
- We zijn professioneel betrokken
- We zijn dichtbij
- We komen tot de kern
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Wij nemen de tijd om mensen echt te zien, te horen, uit te dagen en te
helpen.

Ik help je
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Caleidoz is dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Zevenaar en Doesburg.
We bestaan uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers, die werken onder
begeleiding van betrokken professionals. Vanuit verschillende locaties zetten
we ons in voor jong tot oud. Caleidoz draagt bij aan het welzijn, de vrijheid
en eigenheid van mensen. Wij stimuleren mensen om zelf te kunnen kiezen,
om mee te doen en bij te dragen. Wij sluiten niemand uit. Wij zijn er voor
iedereen. Dit doen we samen met jou.

Onze belofte

Toekomstvisie Doesburg
Uit het document ‘Toekomstvisie
Doesburg’ van Bureau Berenschot
komt een aantal belangrijk zaken naar
voren voor Caleidoz.

1

Mensen meer verbinden &
versterken
Voorkomen van schulden, zien van schuldproblemen,
verbinding maken

Bouwen aan een sterk netwerk

3

Eigenheid en kracht van
inwoners inzetten

Meebouwen aan een sterk netwerk aan onderlinge
contacten, met uitstekende hulp voor veel
mantelzorgers, vrijwilligers, maatschappelijke
organisaties en ondernemers die hun best doen voor
de bevolking. Dat laat de kracht van de gemeente zien:
meedoen (participatie) en betrokken inwoners. Iets om
te bewaren en verder op door te bouwen.
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ambities 2022

Onze samenwerkingspartners
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Ouderenadvies en
individuele begeleiding
Ouderenadviseurs geven advies en individuele begeleiding. Doel is plezierig
zelfstandig wonen, functioneren en participeren.

De situaties van thuiswonende ouderen worden complexer. Hierdoor
zijn er per cliënt meer contacten met de hulpvrager en hun sociale en
professionele netwerk. Ook het aantal ouderen dat langdurig begeleid
wordt neemt toe. Door deze ontwikkeling wordt ook de begeleiding
van de vrijwilligers door de sociaal werker intensiever. Er is regelmatig
klantoverleg, waardoor de vrijwilliger weer verder kan.
Doen wat wel kan.

Casemanager: “Wat fijn dat jullie contact opnemen, door onze afstemming
en samenwerking kunnen we dit echtpaar beter helpen.”
“De vrijwillige ouderenadviseur heeft mij ontzettend goed geholpen bij het
zoeken naar en aanvragen van een passende woonvorm voor mijn moeder.”

Ouderen geholpen

68
Ouderen langdurig begeleid

6
Vrijwilligers
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De coronamaatregelen waren soms lastig. De huisbezoeken zijn erg
belangrijk omdat digitale communicatie bij de ouderen met wie we contact
hebben dit vaak niet mogelijk is. Met kleine aanpassingen is het gelukt
voldoende zicht te krijgen op de situatie en in contact te blijven. We
wisselen huisbezoeken af met telefonisch en app- of mail contact.
De contacten met het sociale en professionele netwerk zijn meestal
telefonisch of digitaal.

119
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“Ik kan steeds minder en vind dat moeilijk. De vrijwilliger heeft mij laten zien
wat er allemaal nog wel kan, ik ga nu naar de Studiekring en dat geeft weer
inhoud aan mijn leven.”

Hulpdienst Vervoer

De vrijwilligers van de formulierenbrigade helpen preventief armoede te
verminderen en schulden te voorkomen. Ze hebben ook een belangrijke
rol in het signaleren van sociale problematiek die vaak samenhangt met
een laag inkomen. Ook zien we een toename van complexiteit in de
casussen.

De vrijwilligers vervoeren en begeleiden ouderen naar medische
afspraken. Afspraken in het medische circuit zijn vanwege Corona
tot een minimum beperkt. Als gevolg hiervan is het aantal aanvragen
voor ritten minder dan gepland. We hebben alleen gereden voor
urgente afspraken.

• Financiële vragen hebben vaak ook sociale aspecten die we
signaleren en verwijzen.
• Het online aanleveren van formulieren is voor veel ouderen en mensen
met een slechte lees- en digitale vaardigheid een obstakel.

“De tip Hulpdienst Vervoer klonk me als muziek in de oren! Het is
inderdaad fantastisch, die persoonlijke aandacht en het geduld dat de
vrijwillige chauffeur met me had”.

85
Inwoners geholpen

69

3

Situaties afgesloten

Vrijwilligers

vrijwilligers en de beschikbare formatie-uren van de sociaal werker zijn niet voldoende
voor dit aantal aanvragen en we hebben een verhoging van het budget gevraagd.

“De vrijwilliger van de formulierenbrigade kwam naast mij zitten en keek mee toen
ik de aanvraag deed via de computer. Dat was net het steuntje in de rug dat ik
nodig had. De volgende keer probeer ik het zelf”
“Het wordt ons erg moeilijk gemaakt. Ik heb zelf geen computer en het was me te
veel gedoe, ik heb de aanvraag laten zitten”

Ritten

10
Vrijwilligers
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Het aantal aanvragen is dit jaar verdubbeld ten opzichte van 2020. Het huidige aantal

108
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Formulierenbrigade

Digitale Huiskamer

Het Digitaal Café ondersteunt inwoners bij het meedoen aan de digitale
samenleving en helpt eenzaamheid te voorkomen. De vragen van de
bezoekers hebben vooral betrekking op de smartphone en laptop. Door
de coronamaatregelen zijn er voor de inloop van het Digitale Café
aanpassingen gehanteerd van aanmelden voor een bezoek tot totale
lockdown. De openstelling van het Digitaal Café is m.i.v. september jl.
teruggebracht van drie dagdelen naar twee. Dit heeft vooral te maken
met de nieuwe generatie die over het algemeen bekend is met de
basisvaardigheden. We gaan in 2022 samenwerking met SeniorWeb
onderzoeken.

Met de Digitale Huiskamer is een eerste opzet gemaakt. Vier
Inwoners hadden thuis een iPad via Caleidoz, op dit moment zijn er
nog twee. Door veel personele wisselingen is er stagnatie gekomen
in dit project. Er wordt gewerkt aan een stappenplan om in 2022
het project duidelijk uit te rollen. De eerste stappen van dit plan
zijn gemaakt in december 2021. Verdere uitwerking vindt plaats in
voorjaar 2022.

70
Bezoekers

4
Vrijwilligers
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Bezoeker: “Wat een gedoe met die coronacheck app.
Gelukkig kon de vrijwilliger mij helpen en kan ik hem
nu gebruiken”.

JAARRAPPORTAGE 2021 GEMEENTE DOESBURG

Digitaal Café Doesburg

Inloop Beumerskamp

630 968 241
Schilderen

Crea

41

Spelochtend

Open Tafel

Repair Café

17

2281

17

Huiskamer

Aantal bezoeken

Vrijwilligers

”De inloop is mijn tweede thuis, je bent er even uit,
je hebt aanspraak en het is er gezellig.”
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182 202

Biljarten

” Het is de dankbaarheid van de mensen waar ik
het graag voor doe. Ik krijg er een blij gevoel van.”
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Deze laagdrempelige inloop is gericht op ontmoeting en ontplooiing voor
alle inwoners. Het resultaat is: plezier in activiteiten, meer sociale contacten
en ontwikkeling door het leren van nieuwe vaardigheden. De inloop mocht
tijdens de 2e en 3e lockdown in aangepaste en veilige vorm open blijven. Op
afspraak en met beperkingen in het aantal bezoekers per dagdeel. Bijna alle
deelnemers van de Inloop konden hierdoor blijven komen. Op verzoek van de
deelnemers is de Inloop uitgebreid met een huiskamerochtend en een tweede
open tafel. Ook zijn er incidenteel workshops door andere organisaties.

Dagbesteding met indicatie

In 2021 is de Dagbesteding van 5 naar 3 dagen per locatie gegaan. Dit
betekende voor enkele bezoekers dat ze van dag hebben gewisseld. Hier
is samen met bezoeker en mantelzorger zorgvuldig een keuze in gemaakt.
Door coronabesmettingen heeft helaas de Dagbesteding een aantal dagen
moeten sluiten.

Deelnemers vanuit Doesburg

10
Indicatie Wmo

1
Indicatie Wlz

2
Vrijwilligers uit Doesburg
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“Ik vind het zo fijn, dat ik hier kan doen wat ik
zelf graag wil. Vooral om dat samen met anderen
te doen”.
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De bezoekers vanuit de gemeente Doesburg bezoeken de dagbesteding op
de Hooge Bongert in Zevenaar. Op de dagbesteding worden activiteiten op
maat en groepsactiviteiten aangeboden passend bij de individuele wensen.
Op de groep werken 1 of 2 beroepskrachten afhankelijk van de
begeleidingsvraag van de groep en een aantal vrijwilligers. De dagbesteding
is in ontwikkeling. Van traditionele dagbesteding naar daginvulling
afgestemd op de individuele wensen en talenten van de bezoekers.
Activiteiten op maat, individueel of in kleine groepen. Daardoor zie je dat
de bezoekers met veel verschillende activiteiten bezig zijn, passend bij de
individuele wensen en talenten. Grote groepsactiviteiten worden minder
vaak aangeboden. Deze ontwikkeling zetten we in 2022 voort. We zien dat
complexiteit van de hulpvraag van de bezoekers is toegenomen. Dit vraagt
ook om een meer individueel en ander aanbod.

Mantelzorgondersteuning
Wetende dat er veel mantelzorgers zijn ligt hierin nog
een mooie kans om komend jaar meer bereikbaarheid
en bekendheid te creëren. Daarnaast blijft de inzet
van vrijwilligers ter ondersteuning belangrijk, dit willen
we komende tijd gaan uitbreiden/opschalen.

• Tijdelijke of langdurige ondersteuning bij mantelzorgtaken door inzet van
vrijwilligers

“Ik vond het fijn om gewoon even mijn verhaal te
kunnen doen bij iemand die écht naar je luistert.
Dit geeft weer even lucht om verder te gaan”.

• Middels het mantelzorgcafé ontmoeting van lotgenoten en eventueel
sociale contacten opdoen.

Caleidoz Mantelzorgcafé
Doesburg gaat weer van start!
Verricht je ook met enige regelmaat extra
zorgtaken voor een partner of familielid, een
buurman of -vrouw, een vriend of vriendin?
Heb je het idee dat je moeilijk bij familie of
vrienden terecht kunt, omdat je al zoveel op
hen steunt?
In het Mantelzorgcafé kunnen mensen vrijuit praten met
anderen die in een vergelijkbare en herkenbare situatie zitten.
Elkaar vertellen hoe zij hebben leren omgaan met spanning
en stress. Informatie & tips uitwisselen over allerlei vormen
van mantelzorgondersteuning.

2

12

9

scan voor
meer info

Op donderdag 10 maart ben je om 11.00 tot 12.30u
welkom in het Mantelzorgcafé in De Waag.
Wil je meer informatie over Mantelzorg?
Elke donderdagochtend van 09.30 - 11.00 uur is er een
inloopspreekuur op de Linie 4. Onze Mantelzorgconsulent
Nieske Thomas geeft je graag informatie en advies.

Vrijwilligers

Matches met vrijwilligers

Maandag & donderdag
12.30 – 15.00 uur Digitaalcafé
Woensdag
12:00 – 13.00 uur Open Tafel
Donderdag
09:30 – 11.00 uur Spreekuur
Mantelzorgondersteuning

Maandag t/m donderdag
09:00 - 16:00
Inloop Beumerskamp
Je kunt terecht voor activiteiten,
een kopje koffie en een praatje. Je
mag aansluiten bij onderstaande
activiteiten, maar je mag ook iets
anders doen.
maandag:
9.30 - 13.00 uur Huiskamer
maandag t/m donderdag
13.00 - 16.00 uur Vrij biljarten
donderdag
10.00 - 12.00 uur Vrouwenbiljart
maandag en woensdag
13.00 - 16.00 uur Schilderen
woensdag
9.30 - 12.00 uur Spellenochtend
dinsdag en donderdag
13.00 - 16.00 uur Creatieve middag

Meld je aan voor het mantelzorgcafe via:

Vragen

Caleidoz
activiteiten
agenda

n.thomas@caleidoz.nl of bel met
onze Servicedesk 0316 24 32 04

Elke eerste donderdag
van de maand
09.30-11.00 Mantelzorgcafé
in de Waag
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Vanuit mantelzorgers komt heel duidelijk de wens naar voren om een plek
te hebben om hun ervaringen te kunnen delen. Een luisterend oor, advies
op maat, en iemand die je erkent in je taken als mantelzorger, blijven erg
belangrijke kerntaken. Belangrijk is om het signaal af te blijven geven dat
mantelzorgers ergens terecht kunnen, ongedwongen en laagdrempelig,
maar ook dat zij professionele ondersteuning en advies kunnen
verwachten.
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Vanaf begin oktober heeft Caleidoz de mantelzorgondersteuning in
Doesburg overgenomen van VIT. Wij bieden mantelzorgers advies en
ondersteuning op maat door:
• Individuele coaching door te luisteren, door te vragen, en advies op maat
te bieden. Doel is altijd laagdrempelig zijn, een luisterend oor bieden en
vanuit een professional of beroepskracht, passend advies.

Ketensamenwerking

Voorbeelden:
Vraagbaak Doesburg
Caleidoz Welzijn maakt deel uit van het Vraagbaakteam waar expertise
gedeeld wordt en casussen ingebracht kunnen worden. Het vraagbaakteam
werkt grotendeels vanuit de Linie. Er is regelmatig ad hoc overleg op
casusniveau en een aantal keer per jaar gezamenlijk overleg
“We constateren een lacune bij de voorliggende voorzieningen in
Doesburg. Er is een toenemende vraag naar “maatjes”. Vanuit de huidige
organisaties en afspraken kan dit niet geleverd worden. De matching met
vrijwilligers in dit soort casussen moet door een professional gedaan
worden. Door inzet van vrijwillige maatjes kan duurdere hulpverlening
voorkomen of uitgesteld worden”

“We hebben in wisselende samenstelling 2 groepsgesprekken gehad met
medewerkers uit de 3 velden waarin casussen en thema’s besproken zijn. We
ervaren het als een boeiend overleg waarin we elkaars expertise en kaders beter
leren kennen ”

“Vanuit de formulierenbrigade signaleren we steeds vaker dat een bepaalde
groep burgers door beperkte taal- en digitale vaardigheid buiten de boot valt.
Dit heeft soms grote financiële gevolgen. Het gaat om mensen die niet leerbaar
zijn en langdurig ondersteuning bij post en administratie nodig hebben.
Er is overlegd met de samenwerkingspartners (Vluchtelingenwerk, sociaal
raadslieden, Kredietbank) en de gemeente hoe we deze doelgroep kunnen
helpen. Daar zijn we nog niet uit en het gesprek wordt vervolgd in 2022”
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Stuurgroep Ouderenzorg vanuit Zorgcoöperatie IJsselstromen
De stuurgroep geeft sturing aan een aantal projecten in de ouderenzorg. De
sociaal werker van Caleidoz is vooral betrokken bij het item 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
zoals sociaal raadslieden en schuldhulpverlening.
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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 en met elkaar!

Vrijwillige inzet

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. Het wordt
moeilijker om geschikte vrijwilligers te vinden.
Doen wat wel kan.
Door Corona is een deel van het vrijwilligerswerk tijdelijk stilgelegd of
veranderd van inhoud. Medewerkers hebben er veel aan gedaan om in
contact met de vrijwilligers te blijven. Door regelmatig telefonisch contact,
en het leren overleggen via digitale middelen. De gebruikelijke feestelijke
vrijwilligersbijeenkomsten zijn dit jaar vervangen door kleine attenties.
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Vrijwilligers zijn van cruciaal belang om welzijnswerk goed uit te kunnen
voeren. Het goed faciliteren van vrijwilligers biedt een basis om een zeer
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.
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58
Vrijwilligers

Servicedesk
Wij zijn elke dag geopend van 09.00 - 12.30
uur voor al jouw welzijnsvragen

1335
Telefoontjes

colofon
Servicedesk
0316 243 204
servicedesk@caleidoz.nl
Bestuurssecretariaat
Christie Engelberts
c.engelberts@caleidoz.nl
Communicatie & vormgeving
Tessa Massop
t.massop@caleidoz.nl
Bestuurder
Karlijn Hillen
k.hillen@caleidoz.nl
Teams
locaties en activiteiten

www.caleidoz.nl

2080
Mailtjes

60
Bezoekers

