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Inhoudsopgave

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!

JAARRAPPORTAGE 2021 GEMEENTE ZEVENAAR

Tweeduizendeenentwintig. Een absurd, bijzonder en intens jaar uit ons
leven. En wat moet je daarvan zeggen als je terugkijkt...

resultaten
Inhoudelijk
• We bereiken veel inwoners. Boven verwachting.
• Meer individuele vragen voor begeleiding en advies.

Bijdragen aan de vrijheid
en eigenheid van inwoners
van Zevenaar

• Corona: extra jeugdactiviteiten. Dagbesteding open.

Van zorgen voor naar zorgen dat
Meer aandacht voor jeugd
Meer regie, meer signalering

• Ook vrijwilligers bleven actief en productief.
• Dag van de Mantelzorg: Drive-in High tea.
• Team werkt aan eigen expertise Positieve
Gezondheid en onderlinge intervisie.

Bedrijfsvoering
• Goede samenwerking met gemeente Zevenaar
• Groei projectsubsidies.
• Positief financieel resulaat.
Zwarte cijfers in lastig jaar!
• Samenwerking Forte en Mozaïek Welzijn opgepakt:
intentieverklaring in januari 21.
• Nieuwe website Samen Zevenaar.
• Nieuw Trefpunt geopend in Babberich.
• Dagbesteding Lobith is verhuisd.
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• Caleidoz’ team bleef flexibel en vernieuwend.
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Ambities

Onze samenwerkingspartners

ERD!

ZEVENAAR

Werken in
Actieteams!

5 CALEIDOZ

PROEFTUIN
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Bevorderen Zelfstandigheid
Trefpunten
Pannerden

De Maatjes
Lobith

12

Deelnemers

Deelnemers

Spijk

Babberich

6

Deelnemers

Deelnemers

Aerdt

Herwen

9

18

Deelnemers

Deelnemers

Trefpunten zijn zeer belangrijk gebleken in deze
tijd. Door corona viel er veel weg voor mensen, de
structuur van het Trefpunt als ontmoetingsplek
vonden mensen heel belangrijk.

2

Deelnemers totaal

Per week open
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7

We openden in
november ons
nieuwe trefpunt
in Babberich.

37
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15

Steeds meer inwoners van de gemeente Zevenaar weten
De Maatjes te vinden. Of ze worden door verwezen
door het Wmo loket óf ze hebben contact gehad
met de Servicedesk, die hen doorverwijst. Ook de
thuiszorgorganisaties, fysiotherapeuten, casemanagers
en huisartsen weten van het bestaan van De Maatjes.

Bevorderen Zelfstandigheid

10

Dagbesteding Lobith & Zevenaar

Huiskamer Selamat

Deelnemers

Vrijwilligers

Digitale Huiskamer

6
Studenten

De Digitale Huiskamer is volop in
ontwikkeling. Zes studenten geven
input, doen onderzoek en voeren
vernieuwingen door.

Dagelijkse ondersteuning door
3 vrijwilligers.

• De plusbus wordt gebruikt om de
dagbesteding te bezoeken
• Warme maaltijd wordt verzorgd
door de Oude Waal uit Pannerden
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114 2

3

• We zijn een erkend leerbedrijf
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Selamat Datang vierde haar
10-jarig bestaan. Vanaf
2011 komen 70-plussers
met een Moluks-Indische
achtergrond wekelijks
samen om een zinvolle dag
te beleven.

Onze dagbesteding met indicatie heeft aangepaste openingstijden. We zijn
teruggegaan per locatie van 5 dagen dagbesteding naar 3 dagen. We blijven
verdeeld over 2 locaties van maandag tot en met vrijdag dagbesteding
aanbieden. De verandering is goed opgepakt door bezoekers, ze vinden het
eigenlijk heel fijn om te kiezen naar welke locatie ze gaan. Op elke locatie
is net even een ander aanbod, ontmoet je andere nieuwe mensen of zie je
ineens weer vertrouwde gezichten.

Bevorderen Zelfstandigheid
Dagbesteding
Lobith

Dagbesteding
Lobith &
Zevenaar

10158
dagdelen dagbesteding

67

42

57%
van de bezoekers
heeft een WMO indicatie

deelnemers in Lobith

40%
van de bezoekers
heeft een WLZ indicatie
We zijn voor deze dagbesteding
onderaannemer van Liemerije.

2%
van de bezoekers betaalt de
dagbesteding particulier

Een mooie plek, midden in het dorp
én midden in de samenleving. Want
het Gildehuis is ook de thuisbasis van
verschillende verenigingen, zoals de
carnavalsvereniging, schutterij EMM en
de Leo Harmonie. Een plek waar mensen
samenkomen. Waar er wordt gebiljart.
Zo ontmoeten onze bezoekers ook weer
andere mensen. En blijven ze betrokken
bij wat er speelt in het dorp.
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deelnemers in Zevenaar

Dit jaar verhuisde de dagbesteding van
het Dorpshuis naar het Gildehuis. Onze
bezoekers van de dagbesteding in Lobith
hebben het naar hun zin op hun nieuwe
stek. Vanuit het Gildehuis kijken ze uit
over natuurgebied De Geuzenwaard.
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is verhuisd!

Bevorderen Zelfstandigheid
Ondersteuning voor mantelzorgers
(BOS) en vriendschapelijk contact (VC).
Vrijwilligers komen op bezoek.

Deelnemers

6

17

Nieuwe deelnemers

Openstaande hulpvragen

36 19

Deelnemers

50
Deelnemers financiële ondersteuning
budgetcoaching

Nieuwe hulpvragen
ontvangen
De groep medewerkers is uitgebreid
geschoold over coaching door het
Nibud (live) en via een e-learning
zijn de basisprincipes verkend
door de nieuwe vrijwilligers. Het
Financieel Trefpunt is, samen met
de sociaal raadslieden, vrijwel elke
week geopend geweest, ook tijdens
de lockdowns.

14
Medewerkers

2
Ondersteuning
bij rouw
Bezoek Trefpunt
Deze ondersteuning wordt

Ondersteuning bij rouw

11

3

Ondersteuning bij rouw
Deze
ondersteuning
wordt
Deelnemers
Vrijwilligers

geboden door een vrijwilliger die
9 CALEIDOZ

Vrijwilligers

150
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29

Formulieren brigade

één of
twee
keer
in de
“Nu
weet
ik dat
hetmaand

op bezoek
komt.waren
Samen
herinneringen
diepraat

jesoms
overzomaar
wat er allemaal
op je af
in tranen over
komtmijn
en wat
je alsrolden”
gevolg daarvan
wangen
doormaakt. In principe komt de
vrijwilliger maximaal tien keer bij
jouw thuis.

Voor wie?

Aanmelden via

Bevorderen Zelfstandigheid
Mantelzorgcafé

Deelnemers

2

7

Vrijwilligers

Bijeenkomsten

598 148 450
Bezoekers

Mannen

Vrouwen

Open Tafel Angerlo
Mantelzorgmarkt
werd drive through

17
Bezoekers

Personenalamering

78
Deelnemers

1
Vrijwilliger

Activiteiten Locatie Hooge Bongert

16
Dagelijkse inloop

61
Bezoekers activiteiten
Inloop per week

Door Corona konden
grote activiteiten zoals
Bridge en Klaverjassen en
de Competitie Biljart niet
doorgaan. Ook hebben we
de groepsgrootte van de
dagbesteding aan moeten
passen.
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Na maanden voorbereiden werden
de corona richtlijnen op het laatste
moment aangepast. De markt kon
niet doorgaan. Onze vrijwilligers
en collega’s lieten het er niet bij
zitten. En organiseerden last minute
de Mantelzorger Drive Through.
Een evenement dat zorgde voor
een verdubbeling van het aantal
bezoekers in het mantelzorgcafé
van februari 2022.
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9

Open Tafel Hooge Bongert

Bevorderen Zelfstandigheid
Praathuis

Taalmaatjes

Bijeenkomsten

Deelnemers

2
Vrijwilliger

428
Deelnemers

Uur per bijeenkomst

De groep is inmiddels
opgedeeld in de twee
groepen. Zo kunnen we de
verschillende taalniveaus
goed begeleiden.

5

6

Vrijwilligers

Deelnemers

Samen Sportief

17 3
Vrijwilligers

Deelnemers

4
Betrokken organisaties
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Fietsclub

2
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45 11

Meer aandacht voor jeugd

150

Jongeren hebben online
en/of fysiek deelgenomen

27

Vaste vrijwilligers Sfinx

Oproepkrachten Sfinx

Coaching

Inlopen

31 70
Jongeren

bezoekers

4

in beeld in
de kerstvakantie

Ondanks de restricties hebben wij veel
jongeren en tieners kunnen bereiken. Elke
activiteit zat vol en in totaal hebben we rond
de 150 jongeren/tieners bereikt!

Vaste vrijwilligers 4ALL

Tiener
activiteiten

Straatwerk

500

40

bezoekers

Jongerenwerk op school

10-20

Jongeren gesproken

70
Leerlingen

Per dag op locatie
Landeweer

20
Per dag op locatie
Zonnegge
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17

Extra jongeren

Extra inzet jongerenwerk
Op verzoek van de gemeente biedt het
jongerenwerk extra activiteiten. Dit is mogelijk
gemaakt via de coronagelden en bedoeld
om nog meer jongeren te bereiken. In
december zijn daarom activiteiten in Giesbeek,
Babberich, Lobith en Zevenaar georganiseerd.
Mede door ons straatwerk zaten de activiteiten
snel vol.
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1000

Meer aandacht voor jeugd

391
707

450

Volgers op
eigen accounts
jongerenwerkers

Account Jongerenwerk

100
Online Jongerenwerk
Caleidoz Jongerenwerk is aan het groeien op
social media. Het jongerenwerk gebruikt social
media om jongeren & ouders te informeren /
werven. Onze jongerenwerkers hebben naast
het algemene account ook een individueel
account. Tegelijkertijd is het ook een manier
om trends & signalen te volgen. Voor jongeren
is het een laagdrempelige manier om contact
te leggen met het jongerenwerk, een DM
sturen is zo gedaan ;)
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Jongeren op de app
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Volgers op Facebook

Meer rol in signalering en regie
Vrijwillige hulpdienst

Vrijwilligers

19

159

19 vrijwilligers vraaggericht

Zevenaarse organisaties

Geregistreerde

bemiddeld naar vrijwillig werk

staan op Gelderse Handen

gebruikers/vrijwilligers

1003
Ritten en klusjes

Formele hulp

111

165 47
Hulpvragen

Gelderse Handen

Korte contacten

118
Vaste begeleiding en huisbezoek;
bijvoorbeeld door Vrijwillige
Ouderen Adviseurs

Elke maand sluiten sociaal werkers aan bij overleg met het gebiedsteam. Hierin vindt
uitwisseling plaats, zowel organisatorisch als client gericht. Tussentijds zijn er korte lijnen
met de consulenten. Ook is er in Q4 overleg/ afstemming geweest met team Zorg en
Veiligheid en zijn er diverse casussen door Sociaal Werk opgepakt na verwijzing.

Matches op

754
370
Vrijwilligersvacatures

vrijwilligersvacatures
Dit jaar werd Gelderse Handen gelanceerd.
Een samenwerking met 10 regionale partners.
Dit nieuwe vrijwilligersplatform biedt naast
de traditionele matchingsmogelijkheden ook
ruimte aan individuele hulpvragen én eenmalige
klussen van organisaties. Op het platform kunnen
organisaties en lokale initiatieven zich naar
eigen inzicht etaleren en men kan de link leggen
met social media. Naast organisaties weten ook
lokale initiatieven, inwoners met hulpvragen en
cursusaanbod hun weg naar Gelderse Handen
steeds beter te vinden.

Meer rol in signalering en regie
Keten samenwerking Armoede

4x

Woningbouwverenigingen

Online bij elkaar; team RSD

nemen deel aan het overleg

en inkomensondersteuning,
de sociaal raadsvrouw en
maatschappelijk werkers

Keten samenwerking Dementie

ZEVENAAR

HÉT ONLINE PLATFORM

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID
WWW.SAMENZEVENAAR.NL

7,7

Huisbezoeken

Waardering ouderen over hun

flyer-samenzevenaar.indd 1

4x
Netwerk overleg

5x
Werkgroep overleg

Vanwege corona is de grote netwerkbijeenkomst van november
niet doorgegaan.

17-06-21 15:55

leven op dit moment

Website Samen Zevenaar

3087

375

Unieke bezoekers getrokken

Bezoekers van de

(binnen half jaar)

website via Facebook
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123
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N IE U W !

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

