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1. De maatschappelijke context 

In deze alinea zoomen wij in op een aantal cruciale aspecten van de context waarin Caleidoz en 

de gemeente Zevenaar samenwerken. Dit is niet limitatief of in volgorde van belangrijkheid 

opgeschreven. Het is bedoeld als algemeen beeld en de wijze waarop wij ons als Caleidoz 

daartoe verhouden. 

 

1. Als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van de Wmo en de 

zorg, zowel landelijk als lokaal, worden budgetten - ook voor welzijn - kritisch bekeken; 

2. Aandacht voor preventie en participatie is ook voor de gemeente Zevenaar belangrijk en 
Caleidoz kan een belangrijke rol vervullen in het voorkomen van sociale problemen. Meer 
welzijn betekent dan minder zorg. Het is onze gezamenlijke uitdaging te (blijven) 
investeren in preventie, ook al gaat de kost voor de baat; 

3. Wij zien (in heel Nederland) wachttijden voor de zorg voor jeugd en voor de GGZ. In 

Zevenaar zijn er ook actuele sociale problemen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, 

gezondheid, verslaving en inkomen. Een optimale samenwerking in ketens en netwerken 

via een integrale benadering en goed gekozen aanpak is van belang; 

4. Caleidoz en de gemeente teams (Wmo, Jeugd en Zorg en Veiligheid) werken samen. Het 

is van belang dat de professionals elkaar kennen en dat ze elkaar blijven informeren 

over het sociale aanbod in de gemeente. Zo kunnen burgers in de hele keten Welzijn-

Wmo-Zorg beter geholpen worden. Gezamenlijk kunnen wij als partners de door- en 

terugstroom van zorg naar welzijn bevorderen en zodoende onze betekenis en 

toegevoegde waarde vergroten. 

5. Corona heeft veel invloed op de maatschappij en de economie en daarmee het sociaal 

domein. Gevolgen op de lange termijn zijn nog niet te overzien. Op de korte en 

middellange termijn heeft Corona vooral gevolgen voor ontmoeting, samenwerking en 

contact. Het stimuleert individueel en online contact. 

 

2. Gedeelde visie in sociaal domein 

In 2019-2020 hebben zowel de gemeente Zevenaar als Caleidoz hun visie op het sociaal domein 

herzien en herijkt. Een herstelplan of aanpassingen door Corona zijn hierin nog niet verwerkt. In 

dit stuk wordt beschreven hoe deze algemene visies elkaar raken en bij elkaar komen. De 

gemeente Zevenaar heeft voor het sociaal domein 7 leidende principes gekozen. En Caleidoz 

heeft haar missie, visie en kernwaarden omschreven. 
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De 7 leidende principes van gemeente Zevenaar zijn: 

 

De missie, kernwaarden en visie van Caleidoz 

Missie 

Caleidoz draagt bij aan de vrijheid en eigenheid van mensen. Dat wil zeggen, dat de inwoner 

bij ons kan zijn zoals hij/zij is. Wij hopen inwoners te inspireren om hun talenten te 

(her)ontdekken. Bij Caleidoz mag men aangeven hoe wij hem/haar het beste kunnen 

ondersteunen. We kijken samen, met de inwoner, naar wat hij/zij kan en wil. En waar hulp 

bij nodig is, daar staat Caleidoz voor de inwoner klaar. Maar wat de inwoner zelf kan, dat 

doet Caleidoz niet. 
 

Kernwaarden 
Caleidoz wil zorgen voor het welzijn van iedereen. 

Dit doen we door invulling te geven aan onze kernwaarden: 

 

– Wij zijn er voor iedereen 

– Wij doen het samen 
– Wij zijn professioneel betrokken 

– Wij zijn dichtbij 

– Wij komen tot de kern 
 

Visie 
De gedeelde visie komt terug in deze drie thema’s: 

▪ Van en voor inwoners. Inclusie en participatie zijn gemeentelijke principes. 
Caleidoz bouwt mee aan een samenleving van netwerken en meedoen. Caleidoz 
heeft dit verwoord in de kernwaarden: wij zijn er voor iedereen (en sluiten dus 
niemand uit) en wij zijn dichtbij. 

▪ Integrale aanpak. In de integrale benadering van de gemeente staat de mens 
centraal. Bij Caleidoz is dat vertaald in haar missie: bij te dragen aan de eigenheid 
en vrijheid van mensen. Daarmee wordt bedoeld dat wij hen helpen zelfstandiger 
te zijn en te blijven. En daarmee wordt ook bedoeld dat wij dit zullen doen door 
naar individu en collectief te kijken. Voor Caleidoz is dit vertaald in de 
kernwaarden: Wij doen het samen en wij komen tot de kern. 
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▪ Positieve Gezondheid. Het gedachtegoed van positieve gezondheid sluit goed aan 
bij de visie van Caleidoz. In onze visie staat dat wij positiviteit en preventie met 
elkaar willen verbinden. Positieve gezondheid gaat om breed naar iemand kijken: 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen 
en dagelijks functioneren. Bovendien raakt welzijnswerk alle leefgebieden. We 
doen dit vanuit onze brede expertise: we zijn professioneel betrokken. 

 

3. Afgesproken ambities Caleidoz in de gemeente Zevenaar 

 

1. Van minder “zorgen voor” naar meer “zorgen dat”. 

Caleidoz werkt actief samen met alle relevante stakeholders, houdt het werk minder bij zich, 

begeleidt vrijwilligers optimaal. Caleidoz verzelfstandigt zoveel mogelijk de activiteiten als 
burgers het zelf kunnen organiseren. Dit resulteert in heroverweging van activiteiten en de 
rol van Caleidoz bij deze activiteiten. 

 
2. Meer aandacht voor jeugd. 

Caleidoz heeft het team jongerenwerkers uitgebreid. Het team heeft bredere expertise, 
namelijk in opbouwwerk, collectieve en individuele begeleiding. Laagdrempelig online 
jongerenwerk is een speerpunt. 

 
3. Grotere rol in signalering en ketenregie. 

Caleidoz signaleert maatschappelijke en individuele problemen en meldt deze. Caleidoz 

treedt daadwerkelijk op als aanjager, vraagbaak, adviseur en verwijzer in welzijn. 

Deze ambities sluiten ook goed aan bij de 3 ambities voor het sociaal domein in Zevenaar (Bron: 

Gemeente Zevenaar, Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023): 

 
• Wij doen (alleen) wat nodig is. 

• Meer inwoners van Zevenaar leven in een sociaal veilige omgeving. 

• Meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee in de maatschappij 
 

In een tabel is duidelijk gemaakt op welke manier de kernwaarden en ambities van Caleidoz 

aansluiten bij de ambities en leidende principes van de gemeente Zevenaar. De tabel is op de 

volgende pagina opgenomen. 
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Horizontaal = Kernwaarden en Ambities Caleidoz 

Verticaal = Ambities en Leidende Principes Gemeente Zevenaar 

 

  
 

 

 

4. Doelstellingen en Resultaten 
 

De ambities zijn vertaald naar doelstellingen en resultaten (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden). Per doelstelling/resultaat zijn ook CAT-prestaties (Concreet, 
Afdwingbaar, Tastbaar) geformuleerd en benoemen we activiteiten die wij daarvoor ontplooien. 
In de doelstellingformuleringen zijn gemeentelijke ambities en/of leidende principes verwerkt. 
Dit is een andere methodiek dan in het verleden werd toegepast. In ambtelijk en bestuurlijk 
overleg wordt per kwartaal de voortgang besproken. Caleidoz zal daarbij proactief rapporteren 
op afwijkingen of bijzonderheden ten opzichte van deze doelstellingen en resultaten. Het sociaal 
domein is geen statisch geheel; op deze manier wordt het mogelijk om gezamenlijk te 
anticiperen op maatschappelijke of onverwachte ontwikkelingen. 

 

Er zijn twee formele rapportage momenten vanuit de prestatieafspraken 2022: 

1. Halfjaarrapportage januari t/m juni 2022, voor 1 september 2022. 

2. Jaarrapportage 2022 en Jaarstukken 2022, voor 1 mei 2023.  
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          Bijlage 1 Overzicht van doelstellingen, resultaten, activiteiten, prestaties 
 

Ambitie A: Van minder “zorgen voor” naar meer “zorgen dat”  

Wijzigingen ten opzichte van 2021 zijn cursief aangegeven. 

 
Nr Menukaart/ 

Subsidie 
begroting 

Doelstelling (smart) Resultaat (cat) 

1A Bevorderen 

Zelfstandigheid 

Op 1 januari 2023 is een inzicht 

in de ontwikkelingen met 
betrekking tot het ondersteunen 
of overdragen van activiteiten 
van bewoners- of 
vrijwilligersorganisaties. Er is een 
trend dat Caleidoz faciliterend 

optreedt, niet overneemt, maar 
wel achtervang is.  

Er is uiterlijk op 15 oktober 2022 (net als eind 2021) een 

inventarisatie van alle burger- en vrijwilligersinitiatieven 
waarmee Caleidoz contact onderhoudt/faciliteert.  
 
 

2A  Eind 2021 nemen in tenminste 4 
Zevenaarse kernen gemiddeld 10 
kwetsbare inwoners deel aan een 
wekelijkse ontmoeting. (Aerdt, 

Spijk, Pannerden, Lobith, 
Babberich).  

In 2022 laten wij 60 kwetsbare inwoners via Trefpunten met 
elkaar in contact komen. Hierbij betrekken wij 
ervaringsdeskundigen. Dit wordt in de halfjaarrapportage en 
jaarrapportage gerapporteerd. Dit is een toename van 10 

bezoekers ten opzichte van 2021. 

   In 2022 worden tenminste 4 (ervaringsdeskundige) 

vrijwilligers verder begeleid en opgeleid voor de 

begeleiding van lotgenotencontact. Dit is een toename 

met 1 nieuwe vrijwilliger ten opzichte van 2021. 

 
   In 2022 vindt een mantelzorgcafé plaats of 

lotgenotencontact voor mantelzorgers. Tenminste 20 

deelnemers bezoeken deze activiteit.  

 
In 2022 bieden we aan ten minste 15 mensen ondersteuning 

bij rouw middels een begeleidingstraject van circa 8 
gesprekken met deskundige vrijwilligers. Aanschrijven in 
samenwerking met gemeente. NB. In het eerste halfjaar van 
2021 zijn 6 inwoners ondersteund. 
 

   In 2022 vertellen we via de nieuwsupdate de verhalen van 
burgers die een (nieuwe) stap in hun maatschappelijke 
betrokkenheid gezet hebben. De nieuwsupdate komt 
tenminste 9 keer per jaar uit.  

  In 2021 worden tenminste 8 
inwoners van Zevenaar (in 
Nederland geboren en getogen) 

door Caleidoz (in samenwerking 
met 4 verwijzers) gevonden en 

gekoppeld aan een geschoold 
taalmaatje. NB Deze 
doelstelling is gelijk aan 2021, 
omdat het bereiken van deze 
groep lastig blijkt te zijn.  

Eind 2022 hebben 8 inwoners die in Nederland geboren en 
getogen zijn én 18 anderstaligen via Caleidoz deelgenomen 
aan het aanbod binnen het Liemers Taalhuis en/of een 

ander passend aanbod binnen of buiten gemeente Zevenaar 
(bv online landelijk aanbod).  

  In 2022 worden 18 anderstaligen 

door 12 taalmaatjes begeleid bij 
het leren van de Nederlandse 
taal. Dit is vergelijkbaar met 
2021. 

 In 2022 vinden ook 10 bijeenkomsten plaats in het online 

 Praathuis dat in coronatijd is ontstaan. 
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3A Formulieren 
brigade 

In 2022 kunnen inwoners van 
gemeente Zevenaar financiële 
ondersteuning op maat krijgen; 

daarbij kunnen inwoners kiezen uit 
een bezoek aan het Financieel 

Trefpunt, een huisbezoek of een 
afspraak op locatie van Caleidoz 
naar keuze.  

Tenminste 150 inwoners uit gemeente Zevenaar krijgen 
advies en ondersteuning door vrijwilligers over administratie 
en/of financiën. 150 mensen zijn geholpen via de 

formulierenbrigade. Aantal inwoners bepalen aan de hand 
van resultaat 2021. 

   In 5 nog te bepalen omliggende kernen wordt de 
voorliggende voorziening door Caleidoz geboden in de 
vorm van 10 keer een open inloop in totaal per jaar. 

4A Aanpak 
Positieve 

gezondheid 

Eind 2022 geven de Zevenaarse 
inwoners die geconfronteerd zijn 

met het gedachtengoed en de 
methodiek van Positieve 
Gezondheid de hulp en 

begeleiding tenminste het 
rapportcijfer 7. Dit gebeurt 
middels klantonderzoek. 

 
NB. Het geven van een 
rapportcijfers over hun eigen 
gezondheid is weggelaten; het is 
geen doel op zich; het is middel 
voor goede hulp en begeleiding. 

Eind 2022 hebben 50 Zevenaarse inwoners kennis gemaakt 
met de aanpak Positieve Gezondheid. In 2021 zijn 10 

vrijwilligers geschoold in het houden van interviews met de 
methode. In 2022 wordt de methodiek Positieve 
Gezondheid breder en in zijn algemeenheid gebruikt binnen 

de prestaties gericht op jeugd en volwassenen. 

   In 2022 is er een vrijwilligerstraining (15 deelnemers) over 
het gedachtengoed en de methodiek van Positieve 
Gezondheid. 

5A Innovatieve 
projecten 

Sociaal Werk 

In 2022 wordt actief contact 
gezocht met werkgevers en 

ondernemers om samen te 

werken aan betere sociale 
begeleiding voor inwoners in 
Zevenaar. 

In 2022 is er met 5 nieuwe partners (bijvoorbeeld uit 
onderwijs, bedrijfsleven, goede doelen) contact gelegd 

door Caleidoz voor samenwerking in het sociaal domein. 

Ambitie B: Meer aandacht voor jeugd 

 Menukaart/ 
Subsidie 
begroting 

Doelstelling (smart) Resultaat (cat) 

1B Jeugd en 

Jongerenwerk 

Eind 2022 hebben 75 Zevenaarse 
jongeren activiteiten zelfstandig 
opgezet, begeleid en uitgevoerd. 

In de jaarrapportage wordt uitgelegd hoe zij betrokken 

zijn geweest en wat dit voor hen betekent in hun eigen 

ontwikkeling, groei en zelfstandigheid.  

 

Toelichting voor BO. In prestatieafspraken 2022 is het 

maatschappelijk rendement belangrijker dan het aantal 

deelnemers. De reden hiervan is dat in coronatijd 

vraagstukken zijn veranderd en dat het belangrijk is 

hierbij aan te sluiten. 

 

Dit resultaat wordt gemeten via klantonderzoek en in 

termen van effect op eenzaamheid, tevredenheid, 

betrokkenheid. 

 
   Eind 2022 wordt er een overzicht opgeleverd van het aantal 

jongeren dat vrijwilligerswerk doet binnen het 
jongerenwerk. 
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2B Jeugd en 
Jongerenwerk 

Eind 2022 maken 1000 
Zevenaarse jongeren tot 24 jaar 
gebruik van het fysieke en/of 

digitale jongerenwerk 

Eind 2022 wordt een rapportage opgeleverd waarin wordt 
aangegeven hoeveel Zevenaarse jongeren online en offline 
door Caleidoz bereikt zijn. En waaruit blijkt dat 10% meer 

Zevenaarse jongeren online en offline door Caleidoz bereikt 
zijn. Vergelijking met 2021 wordt toegevoegd. 

3B Jeugd en 
Jongerenwerk 

Eind 2022 heeft Caleidoz in beeld 
hoe groot de groep kwetsbare 
Zevenaarse jongeren is 

Er wordt in Q4 2022 door jongerenwerk een rapportage 
opgeleverd waarin het aantal bereikte opgroeiende 
(kwetsbare) jongeren in 2022 dat is gecoacht, en is 
doorverwezen naar hulpverlening, is weergegeven. 

4B Jeugd en 
Jongerenwerk 

Eind 2022 geven de Zevenaarse 
jongeren de 

bereikbaarheid/vindbaarheid van 
Caleidoz het rapportcijfer 7. Dit 
wordt gemeten in 
klantonderzoek. 

In 2022 voert Caleidoz het jongerenwerk op Liemers 
College uit in 2 dagdelen op de locatie Landeweer. 

   In Q4 2022 wordt er door Caleidoz een rapportage 

opgeleverd met het aantal leerlingen dat aanwezig is bij 
het jongerenwerk op school, aantal leerlingen dat is 
geholpen door inzet, en/of doorverwijzing naar 
hulpverlening. 

   In Q2 vindt de evaluatie plaats met de partners door 
Caleidoz over het Jongerenwerk op School. 
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Ambitie C: Meer rol in signalering en regie 

 Menukaart/ 

Subsidie 
begroting 

Doelstelling (smart) Resultaat (cat) 

1C Advies, 
bemiddeling en 
begeleiding 
(informele hulp) 

Tenminste 25 vrijwilligers zijn 

begeleid naar vrijwilligerswerk op 

basis van hun behoefte en vraag in 

plaats van op basis van uitsluitend 

een vacature. 

In Q4-2022 wordt tevredenheid bij vrijwilligers gemeten 
door Caleidoz en in Q1 2023 opgeleverd met een 
rapportage. In 2022 wordt de vergelijking met 2021 
toegevoegd. 

 Toelichting: Vanaf 
2022 is 
mantelzorgonder-
steuning onderdeel 
van de vaste 
subsidieafspraken. 

Caleidoz geeft gedurende het hele  
jaar 2022 gevraagd en ongevraagd 
advies aan mantelzorgers over 
veelvoorkomende vragen. Zij 
organiseert informele hulp als dat 
kan en zij verwijst door naar 
andere aanbod als dat nodig is.  

 

 

Aan tenminste 75 mantelzorgers is individuele hulp 
(mantelzorgondersteuning/respijtzorg/vriendschappelijk 
contact) verleend. Het aantal wordt aangescherpt op basis 
van de jaarrapportage. 
 

Deze ondersteuning Mantelzorgondersteuning/ respijtzorg 
gebeurt waar mogelijk met inzet van een vrijwilliger thuis. 

Ten minste 80% van de hulpvragen oplossen en 20% 

doorverwijzen.  
   In Q1 2022 wordt een interne inventarisatie gedaan van de 

reeds aanwezige talenten onder vrijwilligers door 
coördinator vrijwilligers en verwerkt in het 

vrijwilligersoverzicht. 

   In Q4 2022 wordt een rapportage gemaakt over de 
verschuiving van vraaggericht naar aanbodgericht 
vrijwilligerswerk 

 Advies, 
bemiddeling en 
begeleiding 
(informele hulp) 

 Verbeterpunten uit de meting worden doorgevoerd door 
Caleidoz om betere matching te realiseren en daarbij een 
minimale score van 7 of hoger te behalen 
(klantonderzoek). Dit wordt in Q4- 2022 met een nieuwe 
meting uitgevraagd. 

 Advies, 
bemiddeling en 

begeleiding 
(formele hulp) 

Caleidoz geeft gedurende het hele 
jaar 2022 gevraagd en ongevraagd 

advies aan inwoners, expertteam 
en ketenpartners over 
veelvoorkomende sociale 
problemen. Zij organiseert 
informele hulp als dat kan en zij 

verwijst door naar andere aanbod 
als dat nodig is. 

 Voor tenminste 100 hulpvragen vult Caleidoz de rol in van  
 advies, bemiddeling en (informele) begeleiding.  

 
Dit betreft korte en langdurige ondersteuning. Dit zijn de 
casussen die langdurig door een professional (of door een 
vrijwilliger onder supervisie van een professional) begeleid 
worden. Tot overname door andere hulpverlener/opname of 

overlijden. Doel van deze ondersteuning is het bevorderen- of 
behoud van zelfredzaamheid. 
 
In eerste half jaar 2021 zijn 511 contactmomenten geweest 
met ouderen (406 met een professional, 78 met een 
vrijwilliger). Er zijn specifiek 98 contacten met mantelzorgers 

geregistreerd. 
 
Caleidoz schakelt hierbij waar dat kan de hulp van 
vrijwilligers in. De voortgang wordt vanaf per kwartaal 

gerapporteerd.  
 
In 2022 wordt meer inzicht gegeven in de duur van de 

begeleiding. Reden is hiervoor de gewijzigde inzet van 
Algemeen Maatschappelijk Werk.  Caleidoz wil met de 
gemeente dit proces monitoren 

2C Bijdragen aan 
Keten 

samenwerking 

Caleidoz coördineert het netwerk 
Samen Zevenaar, waarin 9 

aandeelhouders participeren 

Eind 2022 beoordelen de bezoekers van de website van 
Samen Zevenaar, de geboden informatie m.b.t. 

eenzaamheid (achtergrondinfo + info over 
hulp/ondersteuning/activiteiten 
+ succesverhalen) met het rapportcijfer 7. Vergelijking met 
2021 wordt toegevoegd. 
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   Eind 2022 is een rapportage gereed waarin is uitgewerkt in 
welke mate bezoekers van de site en bellers naar de 
Servicedesk tevreden zijn over de geboden informatie en 

ondersteuning. Vergelijking van aantal vragen en 
tevredenheid in 2021 wordt toegevoegd. 

  Ketenpartners Samen Zevenaar: 
Eind 2022 beoordelen de 
netwerkpartners de toegevoegde 
waarde van de samenwerking met 

het rapportcijfer 7. 

Medio 2022 is er meer concrete focus in 
ketensamenwerking aangebracht. Dit is zichtbaar in de 
toegevoegde waarde (gemeten bij de doelstellingen). De 
ketensamenwerking richt zich op concrete vernieuwing in 

het werk. 

   Eind 2022 is een rapportage gereed waarin is uitgewerkt in 
welke mate de aandeelhouders in het Netwerk Samen 
Zevenaar tevreden zijn over de ketensamenwerking. Deze 
rapportage valt samen met de rapportage voor ZonMw om 

dubbel werk te voorkomen. 
 Bijdragen aan 

Keten 
samenwerking 

Caleidoz coördineert het klein 
ketenoverleg armoede waarin 
tenminste 1 woningbouwvereniging 
deelneemt, de RSD en team 
inkomensondersteuning gemeente 
Zevenaar zijn vertegenwoordigd, 
met als doel om de hulp nog beter 

te stroomlijnen zodat inwoner nog 
sneller/beter is geholpen in 2022. 

In 2022 vindt 4x per jaar vindt een netwerkoverleg plaats, 
waarbij hiaten en doublures in aanbod in kaart zijn gebracht 
en gedeeld. 

 Bijdragen aan 
Keten 

samenwerking 

Caleidoz participeert actief in het 
ketenoverleg Dementie De Liemers 

en in de 1e-lijnsketen in Angerlo, 

Giesbeek, Lathum. Het doel is om 
in 2022 concrete 
verbeterafspraken te maken om 
het welzijn van inwoners met 
dementie in de Liemers te 
verbeteren. 

 
Binnen Keten Dementie wordt 
ingezet op Sociale Benadering 
Dementie. Eind 2022 werken de 
twee locaties voor dagbesteding 
van Caleidoz volgens het 
gedachtegoed van Sociale 

Benadering Dementie. 
 

 

Eind 2022 zijn 8 individuele mensen met dementie op 
een andere manier begeleid en bejegend volgens de 

werkwijze van Proeftuin Zevenaar en Sociale Benadering 

Dementie.  
 
Eind 2022 zijn ook 8 deelnemers van de dagactiviteiten 
van Caleidoz begeleid volgens de werkwijze van Proeftuin 
Zevenaar en op basis van de sociale benadering 
dementie. 

 
 

 

 


