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1 Ten geleide 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn van het jaar 2018. Het jaarverslag is een 

weergave van de rol die Figulus-Welzijn binnen de gemeente Aalten vervult en vertelt 

over onze activiteiten. Voor de verantwoording van de gemeentesubsidie vindt een 

accountantscontrole plaats door Novel Groep.   

 

Het jaarverslag wordt ook integraal gepubliceerd op de website van Figulus-Welzijn: 

www.figulus-welzijn.nl. Het jaarverslag bestaat uit drie delen:  

 dit beknopte schriftelijke verslag met enkele foto’s 

 een beeldverslag van de hoogtepunten van afgelopen jaar op onze website 

 het financiële jaarverslag 

 

 

2 Voorwoord 
 

Figulus Welzijn is de laatste jaren uitgegroeid tot een spin in het sociale web van de 

gemeente Aalten. Onze visie is dat wij gebruik maken van het aanwezige sterke sociale 

netwerk om de inwoners, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, optimaal mee te 

kunnen laten doen. Wij zoeken naar een vitale, inclusieve samenleving waarin iedereen 

betekenisvol meedoet en wij nog naar elkaar omkijken.  

 

Om dit verder vorm te geven is Figulus Welzijn o.a. betrokken bij de opzet van het 

Platform Aalten, waarin alle gemeenschapshuizen en belangenverenigingen 

vertegenwoordigd zijn en ondersteunen wij (sport) verenigingen bij de invulling van hun 

maatschappelijke taak. 

 

In feite geven wij invulling aan het raadsprogramma 2018 -2022 waarin wordt gesteld: 

“de gemeente Aalten is een rustige en veilige plattelandsgemeente die bijdraagt aan een 

betrokken samenleving, die zorgt voor ouderen en kwetsbaren.” 

Om te zorgen dat wij hierover het juiste beeld hebben, zoeken wij frequent contact met 

zowel de gemeenteraad als ook de sociale raad. 

Ook met de betrokken wethouders wordt frequent afgestemd en inhoudelijk werken wij 

samen met alle betrokken beleidsambtenaren. Deze vruchtbare samenwerking heeft 

inmiddels geleid tot de eerste opzet van een beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF), 

waarin deze samenwerking ook concreet gemaakt wordt. 

 

Binnen Figulus Welzijn zijn vrijwel alle 17 medewerkers direct betrokken bij activiteiten 

van en voor onze inwoners. Wij beperken de overhead zo veel mogelijk en hebben geen 

ondersteunend management. 

Wel maken wij dankbaar gebruik van een sterke Raad van Toezicht waarvan de leden zelf 

ook actief zijn bij de opbouw en ondersteuning van het sociale netwerk in onze 

gemeente. 

 

Tenslotte vinden wij het belangrijk te vermelden dat Figulus Welzijn niets is zonder de 

enthousiaste inzet van ruim 260 geregistreerde en ongeveer 100 incidentele vrijwilligers. 

Zij zijn niet alleen belangrijk voor de uitvoer van de vele activiteiten en diensten waarbij 

Figulus Welzijn betrokken is. Zij zijn tevens de oren en ogen van onze organisatie. Zo 

proberen wij ervoor te zorgen dat niemand vergeten wordt. 

http://www.figulus-welzijn.nl/
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Wij hopen dat u ons werk waardeert en dit verslag met plezier zult lezen. Daarbij staan 

wij altijd open voor aanvullende ideeën en adviezen! 

 

Namens de Stichting Figulus-Welzijn Aalten Dinxperlo 

 

Dhr. ir H.J. Wichgers 

Directeur-bestuurder Figulus-Welzijn 

 

en  

 

Dhr. H. Niemeijer 

Voorzitter Raad van Toezicht Figulus-Welzijn 
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Hoofddoelstelling 1 

 

Versterken van de sociale cohesie en de sociale kwaliteit 

van de straat, buurtschap, kernen, dorpen en/of stad in 

zijn algemeenheid en tussen de te onderscheiden 

inwonersgroepen in het bijzonder. 
a. Activeren van sociaal kapitaal in buurtschappen, dorpen en stad 

b. Binding en verbinding tot stand brengen tussen inwoners en hun talenten 

optimaal te benutten 

c. Versterken van het organiserend en zelfregulerend vermogen van inwoners 

 

 

Aanpak 

De aanpak van Figulus Welzijn is dat wij:  

 de sociale structuren kennen 

 de sociale structuren ondersteunen 

 sociale structuren (indien nodig) activeren 

 sociale structuren verbinden 

 meehelpen sociale structuren op te zetten wanneer die ontbreken 

 

Daarnaast zorgen wij er voor dat: 

 Wij zichtbaar, herkenbaar en veelvuldig in de (lokale) media genoemd worden 

 Wij actief meewerken aan lokale websites en sociale media, zoals Samen.Aalten.nl 

 Wij onze website onderhouden en via de (sociale) media communiceren 
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Activiteiten 

Concrete invulling van onze aanpak is o.a.: 

 Opstart en ondersteuning van het Platform Aalten voor belangenorganisaties en 

gemeenschapshuizen 

 Ondersteuning Dinxper Doet en Dinxperwick 

 Opstart en ondersteuning van het Ouderen Platform 

 Faciliteren en ondersteunen van de Talentverbinder 

 Faciliteren en ondersteunen van het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds 

 Ondersteunen van initiatieven rondom het belevingsplein de Ahof, de Nassau, het 

Magnolia Centrum, Activiteitencentrum De Dam en het Kulturhus Dinxperlo 

 Ondersteuning van het onderzoek vanuit Mijn School of de wensen van de 

inwoners van Lintelo en Bredevoort aansluiten bij het aanbod van de lokale 

kulturhusen 

In het volgende hoofdstuk staan vele voorbeelden van activiteiten die vanuit deze 

ondersteuning en faciliterende rol zijn ontstaan. 

 

 

 

Voor een goede basis en samenwerking worden goede contacten onderhouden met: 

 Alle politieke partijen in Aalten 

 Sociale raad 

 Aaltense Uitdaging 

 Stichting diaconale hulpverlening 

 Sport en cultuurverenigingen 

 Alle sociale en maatschappelijke organisaties binnen onze gemeente 
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Hoofddoelstelling 2 

 

Stimuleren bij inwonersgroepen van de gezamenlijke 

eigen verantwoordelijkheid voor hun woon- en 

leefomgeving  
a. Inwoners activeren om bij te dragen aan de leefbaarheid van de leefomgeving. 

b. Het verhogen van initiatieven van inwoners die zijn gericht op leefbaarheid in de 

directe leefomgeving. 

 

 

Aanpak 

De algemene aanpak van Figulus Welzijn is erop gericht mooie en goede initiatieven 

vanuit de gemeenschap te ondersteunen en waar noodzakelijk nieuwe initiatieven te 

ontplooien of te stimuleren. 

Vanuit overleg met onze maatschappelijke partners (gemeente, politie, 

woningbouwcorporatie, belangenverenigingen, etc.) worden hierin keuze gemaakt. 

Zo ondersteunen wij de initiatieven om tot een gezamenlijk dekkend netwerk van AED’s 

inclusief training, onderhoud en werving van vrijwilligers te komen. Ondersteunen wij de 

initiatieven voor een veilig buitengebied, waarbij gekeken wordt naar gezamenlijke 

buurtapps en andere vormen van preventie en samenwerking. 

En ondersteunen wij buurten om nieuwe statushouders te laten integreren in hun buurt. 

 

Daarnaast hebben wij voor de dorpskernen van Aalten en Dinxperlo geïnventariseerd 

waar onze vrijwilligers wonen. Deze vrijwilligers, die verspreid over alle buurten en 

wijken wonen, zijn onze oren en ogen en helpen signalen door te geven en waar nodig 

acties te ondernemen in verschillende buurten. 

 

 

Activiteiten 

De doelen hierbij zijn: 

 Inwoners vanuit verschillende doelgroepen meer betrekken en laten stijgen op de 

participatieladder 

 Lokale netwerken creëren die zorgen voor sociale cohesie en zelfredzaamheid 

 De buurt leuker/leefbaarder te maken 

 

Binnen de gemeente Aalten spelen hierbij de gemeenschapshuizen en 

belangenorganisaties een grote rol. Met name in de buitengebieden zijn die goed 

georganiseerd.  

Dit netwerk zal Figulus Welzijn dan ook van harte ondersteunen (zie hiervoor 

hoofddoelstelling 1, m.b.t. het Platform Aalten). In de dorpskernen van Aalten en 

Dinxperlo heeft Figulus Welzijn een meer pro-actieve rol (zie hiervoor het vervolg van dit 

hoofdstuk). 
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Aalten 
De activiteiten in Aalten concentreren zich rondom belevingsboerderij de Ahof en De Dam 

(voorheen het Magnolia Centrum). 

 

Belevingsboerderij de Ahof 

De historische boerderij de Ahof, gelegen in het centrum van het dorp met een 

kinderboerderij en speeltuin, is een plek waar iedereen graag komt. De één om met kind 

of kleinkind de kinderboerderij te bezoeken, de ander om te helpen met het verzorgen 

van de dieren en weer een ander om zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. 

De afgelopen jaren heeft de Ahof een duidelijke maatschappelijke functie gekregen.  

Gebleken is dat de Ahof met al haar bedrijvigheid mensen prikkelt om initiatieven te 

ontplooien.  

Met Figulus Welzijn als smeerolie in de motor wordt door de inwoners van Aalten op de 

Ahof een veilige, informele plek gecreëerd waar mensen met een afstand tot de 

maatschappij en/of tot de arbeidsmarkt toe kunnen groeien naar het leveren van een 

betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.  

Voorbeelden van bewonersinitiatieven: bijenstal, kruidentuin, moestuin,  jongeren inloop, 

een sociaal terras, de formulierenbrigade, klussendienst, boodschappenservice en een 

uitgebreid aanbod van cursussen en activiteiten.  

 

De kinderboerderij 

Bij de kinderboerderij zijn een groot aantal mensen betrokken: 

 1 betaalde beheerder (Peter Jansen)  

 Sociaal werkers van Figulus zijn betrokken bij het stimuleren en organiseren van 

activiteiten 

 17 vrijwilligers die de dieren verzorgen, deze vrijwilligers hebben diverse 

achtergronden. 

 2 vrijwilligers die de tuin en omgeving verzorgen 

 2 klusjesmannen die kleine klussen uitvoeren. 

 1 vrijwilliger ondersteunt en maakt  de plannen rond de kruidentuin en moestuin. 

 13 vrijwilligers van Schaersvoorde hebben geholpen om de kinderboerderij op te 

knappen met NL Doet. 

 1 stagiaire van AOC Oost Doetinchem niveau 3 

 6 cliënten van Estinea die omgeving onderhouden en kleine klusjes doen. 

 2 begeleiders van Estinea die de cliënten aansturen. 

 3 vrijwilligers die de begeleiders ondersteunen bij de werkzaamheden 

 1 stagiair die werkt met de cliënten. 

 

De kinderboerderij wordt steeds beter bezocht. In het weekend komen inmiddels ook 

Duitse bezoekers naar onze boerderij: 

 Ca. 7000 bezoekers met een gemiddelde van 20 bezoekers per dag. 

 Ca. 4 keer per maand bezoeken diverse BSO’s de kinderboerderij. (Humanitas, 

BSO UnieK, Kidsclub Aalten). 

 3 plaatselijke bassischolen hebben met een klas de kinderboerderij bezocht om te 

leren over de kinderboerderij dieren. 

 Er is een nauwe samenwerking met Marga Klompé. Ouderen van Beth San en ‘t 

Hoge Veld bezoeken met regelmaat de kinderboerderij. 

 Alle basisscholen uit Aalten hebben les gekregen van de bijenvereniging in de 

bijenstal. 
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Bijzondere gebeurtenissen: 

 De moestuin en kruidentuin zijn in 2018 compleet ingericht en aangeplant.  

 De kinderboerderij heeft ook voor 2018 het zoönose keurmerk ontvangen. Dit 

betekent dat de kinderboerderij aan de eisen het GD voldoen m.b.t. hygiëne en 

veiligheid. 

 Aanschaf dwerggeiten. Dit heeft als doel om de kinderboerderij door deze dieren 

aantrekkelijker te houden voor bezoekers. 

 De hekken rondom de kinderboerderij zijn verzet om een Belevingsplein te 

creëren.  

 Iedere week bezoekt een vrijwilliger van de kinderboerderij de ouderen van Beth 

San en ‘t Hoge Veld (Marga Klompé) met een dier van de kinderboerderij. 

 De kinderboerderij was aanwezig op de Aalten Dagen. Hier zijn veel ideeën vanuit 

de inwoners opgehaald. Deze zijn inmiddels deels uitgevoerd. 

 Er zijn fondsen aangeschreven voor de plannen rondom de Belevingsboerderij. 

Verschillende  fondsen hebben een bijdrage toegezegd en hierdoor konden al 

enkele werkzaamheden van start gaan zoals het hekwerk verzetten en het 

plaatsen van een theatertje. 

 Samen met enkele buurtbewoners van De Ahof is een nieuwe stichting Vrienden 

van de Belevingsboerderij opgezet.  

 In 2018 is een bijeenkomst voor de buurt (Polstraat, Nassaustraat, Ahavestraat) 

georganiseerd. De goede contacten met elkaar zijn hierdoor versterkt. 

 Start Leefstijlkampioen. I.s.m. met het GGD wordt een lespakket samengesteld 

om kinderen bewust te maken van gezond leven. De moestuin van de 

kinderboerderij gaat hier een rol in spelen. 
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Kinderactiviteiten rondom de kinderboerderij 

Op de kinderboerderij vinden ook georganiseerde kinderactiviteiten plaats. 

Gemiddeld 1 activiteit per maand wordt georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: 

dromenvanger maken; bouw je eigen kasteel; laser gamen; smikkel smokkleltocht; 

ontmoeting bij kinderboerderij; bootcamp; waterpret; pizza’s bakken; smultocht; 

dierendag; Halloween; help de vogels; activiteiten rondom de klein bözzels, etc. In totaal 

hebben 195 kinderen hieraan deelgenomen. Voor de begeleiding van deze activiteiten is 

een groep van 8 vrijwilligers aanwezig. 

 

 
 

Kleine Bözzels (kinderen van 1.5 tot 5 jaar) 

De Kleine Bözzel activiteiten zijn activiteiten voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar. Deze 

activiteiten zijn elke 2e vrijdag van de maand. In de zomervakantie waren er een paar 

extra activiteiten. 

Aantal Kleine Bözzel activiteiten 2018: 14 

Aantal deelnemende kinderen: gemiddeld 8 per activiteit. 

Voor de begeleiding van deze activiteiten is een groep van 4 vrijwilligers aanwezig. 
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Boerderij Bikkels (Kinderen van 9 tot 12 jaar) 

De Boerderij Bikkels zijn een vaste groep kinderen van 9 tot 12 jaar die elke 

vrijdagmiddag helpen onder begeleiding van vrijwilligers op de kinderboerderij.  

Aantal Boerderij Bikkels: 6 

Voor de begeleiding van de Boerderij Bikkels zijn 2 vrijwilligers aanwezig. 

 

Kinderzwerfboeken  

De kinderboerderij is ook een locatie voor een kinderzwerfboekenkast. In deze kast staan 

kinderboeken die gratis meegenomen en gelezen kunnen worden door kinderen.  

 

Aantal meegenomen boeken uit de kast: ca 500 

Doel is om de kinderen te stimuleren om te lezen. Daarnaast zijn deze boeken gratis. 

 

De Dam (voorheen vonden deze activiteiten plaats in het Magnolia Centrum) 

Het nieuwe activiteitencentrum De Dam biedt plek voor activiteiten en initiatieven die 

voorheen in het Magnolia Centrum plaatsvonden. O.a. het Internationaal café, 

Vrouwencafé, Samen Wij, Mooi voor Nop en de inloopspreekuren van Figulus Welzijn 

Vluchtelingenwerk vinden hier plaats. 

Vanuit de buurt komen al ideeën voor hobby café, ontmoetingsplek voor de ouderen uit 

de buurt en ook als locatie voor buurtoverleg. 

Zo ontstaat ook in De Dam een eigen dynamiek die gefaciliteerd wordt door Figulus 

Welzijn. 

 

Dinxperlo 
Hoewel in Dinxperlo de samenwerking wordt gezocht met alle instanties, scholen, 

ondernemers en zelfs Suderwick, concentreren de activiteiten zich vooral in het 

Kulturhus.  

 

In het Kulturhus vinden de volgende ontmoetingsactiviteiten plaats (met het gemiddeld 

aantal deelnemers en vrijwilligers per week): 

Creatiefcafé      10 deelnemers  1 vrijwilliger 

Naald en draad café     6 deelnemers  1 vrijwilliger 

Schildercafé      4 deelnemers 

Vrouwencafé      12 deelnemers 3 vrijwilligers 

Hobbycafé      6 deelnemers  1 vrijwilliger 

Handlettering en deco café    12 deelnemers  2 vrijwilligers 

Hip zonder knip (kledingruilpunt)   14 bezoekers   4 vrijwilligers 

Handwerkcafé     18 deelnemers 3 vrijwilligers 

Koersbal      14 leden  2 vrijwilligers 

Repair Café      8 bezoekers  4 vrijwilligers 

Mannen met Pannen (i.s.m. de Talentverbinder) 8 deelnemers  1 vrijwilliger 

Biljarten (inloop)     4 deelnemers 

 

Daarnaast zijn ook een aantal activiteiten rondom statushouders opgezet: 

 Voetbal statushouders    14 statushouders  

 Biljarten      4 statushouders  6 vrijwilligers 

 Project JOS tuinklussen    4 statushouders  1 vrijwilliger 

 



 
 

Jaarrapportage 2018  Pagina 11 van 30 

 

En activiteiten voor kinderen: 

 NAR (naschoolse activiteiten raad)  20 kinderen 

 Project koersbal (kinderen en senioren) 3 schoolklassen (68) 4 vrijwilligers 

 Naschoolse activiteiten Dinxperlo  498 kinderen   ± 30 vrijwilligers 

 Dinxperlo heeft LEF (Halloween)   38 vrijwilligers 86 kinderen 

Daarnaast ondersteunen wij in Dinxperlo de Sinterklaasintocht, de Wandelvierdaagse, 

Stratenvoetbal, Filmhuis en de Meidenactiviteiten.       

 

 
De NAR – Dinxperlo 
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Figulus Welzijn ondersteunt ook initiatieven voor de hele gemeente: 

 

Jantje Beton 

Figulus Welzijn is sinds 2013 coördinator van Jantje Beton. Vier jeugdclubs en 

verenigingen hebben in 2018 gecollecteerd voor Jantje Beton.  De jeugdclubs en 

verenigingen hebben als doel het ondersteunen van Jantje Beton en het spekken van hun 

eigen kas. Jantje beton stort 50% van het gecollecteerde geld op de rekening van de 

collecterende groepen. De jeugdclubs hebben zo meer geld in kas om activiteiten te doen 

met de jongeren die actief zijn bij de jeugdclubs.  

 

Jeugdclub Dale (18 collectanten) 

Jeugdclub Haart (15 collectanten) 

Jeugdclub IJzerlo (15 collectanten) 

Kinderboerderij de Ahof (8 collectanten) 

 

Vriendencafé 

Vanuit een gemeentelijk overleg, over eenzaamheid, is met samenwerkingspartners in de 

gemeente het Vriendencafé voorbereid. Dit zal eind januari 2019 van start gaan. Voor dit 

Vriendencafé is gebruik gemaakt van mogelijkheden via de Aaltense Uitdaging. Zo 

werden onderdak, PR/flyer en artikelen in de plaatselijke kranten, versnaperingen en 

inhoudelijk aanbod voor de avonden (lezing of workshop) aangeboden.  
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Hoofddoelstelling 3 

 

Het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk 
a. Het beschikbaar stellen van informatie, advies en hulp aan vrijwilligers en hun 

organisaties en bieden van ondersteuning 

b. Het bieden van informatie, advies en ondersteuning bij de realisatie van 

initiatieven en de organisatie van maatschappelijke activiteiten 

 

 

Aanpak 

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is ervoor te zorgen dat het VSP regelmatig in 

de publiciteit komt. Dit doen we o.a. door: 

 Publicatie van vacatures voor vrijwilligerswerk op de site Samen.Aalten.nl en 

extra aandacht vragen via de Facebook pagina van het VSP. 

Ook op de site van Figulus Welzijn wordt informatie geplaatst die betrekking heeft 

op vrijwilligerswerk. 

 Gebruik maken van ervaringsverhalen in plaatselijke kranten en op Facebook. 

 Meedoen en zelf organiseren van evenementen (zoals de vrijwilligersmarkt, 

Seniorenbeurs, Wereldmarkt, opening van een locatie) 

 

Vanuit onze bekendheid proberen wij organisaties aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld 

door: 

 Het organiseren van de Vrijwilligersmarkt in samenwerking met andere partijen 

o.a. Schaersvoorde, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en 

Graafschap College. 

 Ingangen en verbindingen te zoeken via netwerken en hierin verder speuren om 

gericht vrijwilligers te benaderen. 

 Organisaties die op een bepaalde doelgroep gericht zijn te ondersteunen door 

voor hen te (helpen) zoeken. 

 Vrijwillige coördinatoren in te zetten die tevens van hun eigen (lokale) netwerk 

gebruik maken, zoals nu bijvoorbeeld in Bredevoort en bij het Vluchtelingenwerk 

(Aalten en Dinxperlo) gebeurt. 

 Aandacht te hebben voor speciale doelgroepen, zoals mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt en statushouders (alleen in de vorm van vriendendienst/burenhulp). 

 Vrijwilligers te begeleiden tot ze op een passende plek aan de slag zijn in het 

kader van een ontwikkel- of re-integratie traject. 

 Gebruik te maken van ervaringen uit andere gemeenten. Hierdoor worden nieuwe 

initiatieven ontwikkeld. Hiervoor is er een algemeen overleg gestart in 2018. Op 

specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld de Zomerschool wordt gebruik gemaakt 

van contacten binnen andere gemeenten in de regio. 

 

En tenslotte is een stabiele basis van ons VSP belangrijk. Dit doen we door: 

 Zorg te dragen voor een correcte administratie. Hieronder ook de documenten die 

noodzakelijk zijn vanuit de nieuwe wetgeving AVG (overeenkomst, VOG, 

geheimhoudingsverklaring). 
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 Ontwikkelen van een volledig digitaal systeem waarbij papieren dossiers (bijna) 

overbodig worden 

 Het organiseren binnen Figulus Welzijn van sociale activiteiten die de binding 

bevorderen onder vrijwilligers (training, gezellige avonden, deze deels 

gezamenlijk en deels per kern organiseren) 

 De inzet van vrijwillige coördinatoren (o.a. voor de taalmaatjes en per kern) om 

voldoende aandacht aan alle vrijwilligers te kunnen geven. 

 Scholing in samenwerking met andere organisaties aan te bieden. In 2018 is er 

een scholing over dementie gegeven door SZMK. Ook was er op de 

Vrijwilligersmarkt een aanbod in de vorm van workshops. 

 Het aangeven en helpen bewaken van de grenzen aan vrijwilligerswerk. Dit 

gebeurt door contact met vrijwilligers en het horen van hun ervaringen. Ook bij 

het aanmelden van een vraag naar een vrijwilliger wordt gekeken of dit als 

vrijwilligerswerk kan worden gezien. 

 

 
 

Kwantitatief 

In 2018 is er 28 uur per week aan betaalde medewerker ingezet.  

Deze inzet is aangevuld met vrijwilligers en een stagiaires voor zowel de coördinatie als 

de administratie. 

 

Het VSP heeft afgelopen jaar ongeveer 50 vrijwilligers gekoppeld. 

Daarnaast is het aantal geregistreerde vrijwilligers bij Figulus Welzijn opgelopen naar 

ruim 260. 

Voor ruim 80 is ook een VOG aangevraagd. Dit zijn met name vrijwilligers van de 

kinderboerderij, taalmaatjes en vrijwilligers betrokken bij kinderactiviteiten. 

 

Wij zijn inmiddels ook begonnen om project-vrijwilligers te registeren. Deze vrijwilligers 

helpen af en toe bij een evenement. Hiervoor volstaan we met een beperkte registratie. 

Het aantal zal rond de 100 liggen. 

 

Jaarlijks worden evenementen georganiseerd om in contact te blijven met alle 

vrijwilligers. Inmiddels is de zomer BBQ in Dinxperlo, de zomer BBQ op de Ahof en de 

nieuwjaarsbijeenkomst in IJzerlo een traditie geworden. 
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Activiteiten 

De aanpak vertaalt in concrete activiteiten: 

 

Informatie, advies en cliëntondersteuning 

 De site Samen.Aalten is de plek voor het publiceren van vrijwilligersvacatures. 

Werkzaamheden hiervoor zijn verder ontwikkeld. Stagiaires en vrijwilligers van de 

receptie helpen hier aan mee. Na bezoek van de site wordt er vaker contact 

opgenomen met het VSP. Onderzoek van de gemeente leert echter dat de site nog 

onvoldoende bekend is.  

 Registratie en zorgdragen voor vastlegging hiervan volgens de richtlijnen van de 

AVG. 

 Vormgeven van de begeleiding per sociaal werker om persoonlijk en van dichtbij 

de vrijwilliger te begeleiden. 

 

 

Matchen en verbinden 

Bij zoeken naar vrijwilligers wordt regelmatig gebruik gemaakt van stagiaires in de rol 

van vrijwilligers. Insteek hierbij is dat ze publiciteit geven aan hun werk en begeleiding 

met als doel dat er na het einde van de stageperiode opvolging komt door een 

vrijwilliger. 

In 2019 gaan we verder in samenwerking met het Graafschap College om te 

onderzoeken welke samenwerking er op basis van het hybride leren mogelijk is in deze 

gemeente. 

Op deze manier hopen wij jongeren te bereiken voor het doen van vrijwilligerswerk en 

om toekomstige medewerkers voor beroepen in zorg en welzijn te boeien voor dit werk. 

 

 

Taalmaatjes/maatjes 

 Ondersteuning geboden bij het organiseren van de trainingen voor taalmaatjes en 

het zoeken van vrijwillige coördinatoren. Dit is onder andere gedaan door inzet bij 

de Zomermarkt en het organiseren van de Vrijwilligersmarkt. 

 Signalen voor omstandigheden waar meer hulp nodig is om erger te voor komen 

worden opgepakt. In overleg met de gemeente wordt gekeken of hier maatwerk 

mogelijk een oplossing kan bieden. 
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Begeleiden van ontmoetings-, zelfredzaamheid en participatie activiteiten.  

Vanuit het VSP worden ook nieuwe ontmoetings- en participatie activiteiten ondersteund. 

O.a.: 

 Zomerschool 

 Vriendencafé 

 Klussendienst 

 

 

 

 

Onderzoek en innovatie  

 Contacten via regionale en landelijke netwerken worden onderhouden om input 

voor innovatie te verkrijgen. O.a. de bijeenkomsten bij Spectrum of NOV. 

 Om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen op basis van trends en signalen in 

onze eigen gemeente is het goed om een duidelijker beeld te hebben wat er leeft 

onder de vrijwilligers en onder organisaties die vrijwilligers hebben. Hiervoor heeft 

het VSP contact met de HAN en SAXION voor de inzet van studenten die 

onderzoek kunnen uitvoeren en eventuele acties kunnen uitwerken. 

 We werken steeds meer met project-vrijwilligers. We signaleren dat vrijwilligers 

voor gerichte kortdurende activiteiten bereid zijn om zich in te zetten, dit zijn 

vrijwilligers die zich niet in een wekelijks ritme betrokken willen zijn maar wel 

voor een bepaalde activiteit. Ook deze vrijwilligers die nu reeds betrokken zijn bij 

tijdelijke evenementen (Wandelvierdaagse, Halloween, Sinterklaas, etc.) worden 

inmiddels met hun basisgegevens geregistreerd, waarbij de vraag altijd wordt 

gesteld of zij bereid zijn ook mee te helpen bij andere evenementen. 
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Hoofddoelstelling 4 

 

Kwetsbare inwoners tijdig in beeld krijgen en adequate 

ondersteuning bieden, primair vanuit hun eigen sociale 

omgeving en secundair vanuit professionele organisaties 
a. Verbinden van kwetsbare en niet kwetsbare inwoners met elkaar 

 

Aanpak 
 

Figulus zit in de haarvaten van de samenleving. Direct via onze sociaal werkers, indirect 

via de vele vrijwilligers en onze netwerken. Hierdoor zullen signalen vroegtijdig bij ons 

bekend zijn. Figulus zorgt ervoor dat deze vruchtbare bodem, waarop signalen snel naar 

boven komen, goed onderhouden en gefaciliteerd wordt. 

Wij maken gebruik van de 80% zelfredzame burgers om de 20% niet zelfredzame 

burgers te kunnen ondersteunen. Sommige producten (sport en spel uitleen, 

ondersteuning van het platform van belangenverenigingen, talentverbinder, etc.) zorgen 

ervoor dat deze contacten warm blijven. 

Figulus is tevens de link naar de professionele hulpverlening. Voorkomen moet worden 

dat te snel professionele hulpverlening wordt ingezet, maar indien noodzakelijk moet wel 

snel hiernaar geschakeld kunnen worden. Daarom is het netwerk met de professionele 

organisaties zeker zo belangrijk. 

 

Dit geldt voor alle kwetsbare doelgroepen in de gemeente Aalten. Onder kwetsbare 

groepen verstaan wij burgers die in hoge mate een risico hebben van sociale uitsluiting. 

 

In principe maken wij hierbij geen onderscheid in doelgroepen. Desondanks hebben een 

paar doelgroepen toch extra aandacht nodig.: 

 Ouderen 

 Statushouders (zie in hoofddoelstelling 5) 

 Inwoners < 65 jaar met fysieke en/of lichamelijke beperkingen 
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Activiteiten 

De concrete invulling van onze aanpak: 

 Figulus werkt (o.a. in het zorgloket) samen met de gemeente Aalten, VIT 

mantelzorg, MEE en Sensire. Hierdoor wordt kennis gedeeld en ondersteuning zo 

effectief mogelijk ingezet. 

 Tevens worden inwoners vanuit het zorgloket van informatie voorzien en 

ondersteund, waarbij het streven is zo licht mogelijke ondersteuning in te zetten 

en zo veel mogelijk zelf (en de sociale netwerken) te activeren. 

 Vanuit deze samenwerking worden in samenwerking met andere platforms (CJG, 

PPJ, etc.) preventieve programma’s opgezet. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: 

o Rondom armoede 

o Rondom dementie 

o Rondom eenzaamheid 

 Deze thema’s moeten in overleg vastgesteld worden. 

 

Ondersteuning 
Om de inwoners binnen hun eigen sociale netwerken zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen, levert Figulus de volgende ondersteunende algemene diensten: 

 

Hulpmiddelenpool en Hulpmiddelen uitleenbalie 

De scootmobiel’s werden 46x in Aalten en omgeving uitgeleend.   

De duo-scoot is 3x in Aalten en voor langere tijd  in Barlo geplaatst.  

Duo-fietsen worden op alle 4 de locaties van Marga Klompé (waar een pool van 10 

vrijwilligers is) wekelijks bijna elk dag uitgeleend, vooral in de zomer. Bij het Kulturhus in 

Dinxperlo staat nu ook een duo- fiets. Deze is 29x door Figulus aan individuele personen 

uitgeleend waarvan wekelijks vaak in de zomerperiode. 

 

Uitleenbalie hulpmiddelen: Uitleen en inname van hulpmiddelen (o.a. krukken): Totaal: 

1066 handelingen. 

 

Sport en Spel uitleen 

De sport en spel uitleen wordt gerund door 3 vrijwilligers die de gehuurde spullen van 

sport en spel klaarzetten en opruimen. 6 cliënten van Estinea onderhouden en repareren 

de beschadigde spellen. 

Bij 202 aanvragen zijn 542 attributen uitgeleend. 

 

De wetswinkel 

Eens in de twee weken is op dinsdagavond de wetswinkel. Dit gebeurt in het kader van 

zelfredzaamheid en in afstemming met het Sociale Raadsliedenwerk.  

Hiervan hebben 17 personen gebruik gemaakt. De meeste hulpvragen hebben te maken  

met ontslag en scheiding. Bewoners vinden het prettig om dicht in de buurt, 

laagdrempelig advies te krijgen. 
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Boodschappendienst en huisvuilservice 

De boodschappendienst heeft momenteel 7 klanten. In dit jaar zijn er 3 gestopt, omdat 1 

persoon naar een woonzorgcentrum is gegaan en bij 2 personen heeft de familie het 

overgenomen. Voor deze dienst zijn 2 vrijwilligers + 1 stagiaire ingezet. 

De huisvuilservice heeft ook 7  klanten. Doorverwijzing vindt plaats door de gemeente. 

Cliënten van Estinea en statushouders worden hierbij ingezet. Eén klant is gedurende het 

jaar overleden. 

 

Klussendienst. 

Voor de Klussendienst zijn nieuwe vrijwilligers geworven om het verloop dat er bij deze 

groep is op te vangen. In 2018 heeft de klussendienst 45 klussen opgepakt bij 35 

klanten. Er zijn 8 vrijwilligers die alleen of samen klussen oppakken. Eén vrijwillige 

coördinator zorgt ervoor  dat het gesmeerd verloopt. 

 

Bij deze diensten wordt nauw samengewerkt met: Gemeente WMO-loket, Medipoint, 

Careaz Dr. Jenny, Marga Klompé, Sensire, Schaersvoorde en Estinea. Door deze 

goedlopende diensten kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat inwoners langer in hun 

eigen kracht blijven of komen te staan en daarom ook langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Uiteindelijk scheelt dat de gemeenschap hogere zorgkosten. 

 

Formulierenbrigade 

De Formulierenbrigade wordt net als de Thuisadministratie door Humanitas uitgevoerd. 

De Formulierenbrigade zit echter in ons pand de Ahof. Er is een nauwe samenwerking en 

actieve doorverwijzing met deze diensten daarom vermelden wij deze wel in dit verslag. 

 

Mobiel team 

Het Mobielteam is een inloop op de laatste woensdag van de maand in de Ahof. Het is 

bedoeld voor ouderen van 55+ die vragen hebben over hun mobiele telefoon en/of 

laptop. De vrijwilligers zijn ook bereid om aan huis vragen over PC of mobiel te 

beantwoorden bij minder mobiele ouderen. Gemiddeld komen er 4 deelnemers per 

maandelijkse inloop. Er zijn ongeveer 10 thuisbezoeken afgelegd. 

 

Coördinatie van het Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 

Om te zorgen dat ook de kinderen van gezinnen die het niet breed hebben mee kunnen 

blijven doen, heeft Figulus Welzijn de coördinatie van het Jeugdsportfonds en 

jeugdcultuurfonds op zich genomen. 

 

Zelfredzaamheid 
Om inwoners zo veel mogelijk zelfredzaam te laten blijven ondersteunt Figulus Welzijn 

onderstaande initiatieven: 

 

Mannen met pannen (i.s.m. de talentverbinder) 

Mannen met pannen is speciaal gericht op (oudere) mannen. Via kooklessen wordt de 

zelfstandigheid van deze mannen op een ongedwongen manier bevorderd. Het is opgezet 

in Dinxperlo. Er wordt momenteel druk gezocht naar een tweede (en eventueel derde) 

chef-kok aangezien er een lange wachtlijst bestaat en er ook wensen zijn om dit in 

Aalten op te zetten.  
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Samen Wij 

Samen Wij is een lotgenotengroep voor inwoners met een GGZ achtergrond die 

maandelijks bij elkaar komt in De Dam.  

 

Vriendencafé 

Het Vriendencafé is speciaal voor mensen die alleen(gaand)/single zijn en op zoek zijn 

naar gezelligheid, leuke activiteiten en/of nieuwe vrienden. 

Ondersteuning en zelfredzaamheid ouderen 
Gezien de vergrijzing en de landelijke ontwikkeling, dat ouderen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen, zijn preventieve activiteiten, ontmoeting en zelfredzaamheid heel 

belangrijk. Er blijven steeds meer (licht) dementerende inwoners thuis wonen. Dit brengt 

een eigen problematiek met zich mee. De gemeente Aalten zet zich in om een 

dementievriendelijke gemeente te zijn. Figulus Welzijn vindt dit ook belangrijk en dat 

betekent dus ook meer huisbezoeken en voorlichting betreffende dit onderwerp. Sociale 

integratie en participatie zijn bij het ouderenwerk vaak het uitgangspunt.  

Speciaal voor ouderen worden extra activiteiten georganiseerd. Beweging en ontmoeting 

zijn heel belangrijk voor ouderen. Bij de verschillende ouderen activiteiten hangt een 

prettige sfeer en er wordt veel met elkaar gedeeld. Langer fit, dan ook langer actief in 

allerlei andere zaken, zo is de visie/overtuiging. 

Bij veel groepen is de leeftijd rond de 70 jaar of hoger. Signalen over problemen, zoals 

bijvoorbeeld beginnende dementie wordt eerder gesignaleerd en  eventueel opgevangen.  

In totaal zijn 13 vrijwilligers en stagiaires bij de (re)creatieve activiteiten betrokken. De 

17 Senioren Fit groepen worden door 3 daarvoor opgeleide MBVO docenten begeleid, 

waaronder 2 zwemgroepen en een beweegtuingroep. 

Door de vaste groepen kan de sociaal werker, die regelmatig contact onderhoudt, 

makkelijker een vertrouwensband  opbouwen. 

 

Ontmoetingscafés 

Er zijn, met name in het Kulturhus in Dinxperlo, verschillende hobby, recreatie en 

ontmoetingscafés. Dit varieert van koersbal tot het knutselcafé. 

 

Senioren fit 

De goed lopende Senioren fit  groepen hebben in totaal 199 deelnemers. Dat is een 

gemiddelde van ongeveer 12 personen per groep. De wekelijkse fietsgroep trekt weer 

nieuwe deelnemers aan. Gemiddeld fietsen er 25 mensen mee. De Beweegtuinles bij 

Beth San is door Figulus Welzijn geadopteerd en de oudere inwoner kan via Figulus 

Welzijn nu lid van deze groep worden. Hier ligt het deelnemersaantal pas op 5/6. 
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Scootmobielclub 

De Scootmobielclub bestaat uit 21 leden die 1 keer per maand samen op stap gaan. De 

begeleiding wordt verzorgd door Marga Klompé en Figulus Welzijn. 

3 vrijwilligers begeleiden deze groep, samen met 2 verkeersregelaars voor de veiligheid. 

 

 
 

Het Kompas 

In het kader van “dementievriendelijke gemeente” is in 2018 gestart met 2 nieuwe 

gespreksgroepen. Het Kompas en Het Mantelzorgkompas. Hieraan doen vooralsnog 

gemiddeld 6 deelnemers mee. 

 

Vrijwillige Ouder Adviseurs (VOA’s) 

In totaal zijn 4 VOA’s actief in de gemeente Aalten. De ouderenbonden en de VOA’s 

kunnen bij Figulus Welzijn terecht voor ondersteuning. Op dit moment wordt er nog 

weinig gebruik gemaakt van de VOA’s. Na regelmatig overleg met het Platform 

Ouderenondersteuning is besloten 2 pilots op te zetten voor huisbezoeken en het 

aanbieden van een informatiemap. De pilots zijn positief ontvangen en met de gemeente 

wordt gekeken naar het structureel inzetten van deze huisbezoeken. Daarbij wordt ook 

gekeken naar voorbeelden van preventieve huisbezoeken in andere gemeenten en er 

wordt samenwerking gezocht met organisaties en instellingen die ook huisbezoeken 

afleggen. 

Achterliggende gedachte is ook om behalve informatief ook eenzaamheid eerder te 

kunnen signaleren en aanpakken. 
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Hoofddoelstelling 5 

Statushouders activeren in de lokale samenleving 

waardoor integratie, participatie en de zelfredzaamheid 

toeneemt.  
a. Statushouders ondersteuning bieden bij de integratie in de Nederlandse 

samenleving. 

b. De ondersteuning op maat en dichtbij organiseren en dubbelingen in de zorg en 

ondersteuning uitsluiten 

c. De formele en informele signalerings- en ondersteuningsnetwerken optimaal en 

sluitend organiseren 

 

 
 

Aanpak statushouder 

Hoewel de statushouders “gewone” inwoners van Aalten zijn en uiteindelijk zo ook 

behandeld moeten worden, is een tussenstap met extra aandacht nodig.  

Het doel is dat de statushouders zelfstandig gebruik maken van de verschillende 

instellingen in de gemeente, vertrouwd zijn geraakt met de regelgeving en gebruiken 

rondom de woning, veiligheid, eigen financiën en gezondheidszorg. En statushouders zijn 

ondersteund in het opbouwen van een sociaal netwerk. 

 

Aan de hand van een checklist worden alle basiszaken (zoals huisarts, tandarts, school) 

samen met de statushouder geregeld; 

 De statushouder wordt praktisch wegwijs gemaakt in en geïnformeerd over de 

gemeente (loketten, diensten, winkels, verenigingen, activiteiten) en Nederlandse 

wet- en regelgeving; 

 De statushouder leert omgaan met zijn eigen financiën, post en administratie; 

 Door middel van persoonlijk contact en (groeps)activiteiten ondersteunt de 

vrijwilliger de statushouder bij het opbouwen van een sociaal netwerk, begrip over 

de Nederlandse cultuur, gebruiken, normen en waarden. 

 

 

Figulus Welzijn heeft hiervoor niet alleen een methodiek voor begeleiding van 

statushouders opgezet, maar ook een netwerk van vrijwilligers die hierbij helpen. 
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Tevens worden groepen, verenigingen, etc. die met dezelfde doelgroep werken 

ondersteund, indien ze dit wensen. 

Wij zoeken frequent de publiciteit zodat duidelijk is dat Figulus Welzijn Vluchtelingenwerk 

deze rol vervult. 

 

De resultaten die wij hierbij willen bereiken zijn: 

 De doelgroep wordt ondersteund bij de huisvesting en het opbouwen van een 

nieuw bestaan; 

 De doelgroep is zelfredzaam geworden; 

 Maatschappelijke participatie is toegenomen; 

 De doelgroep maakt gebruik van reguliere voorzieningen; 

 Er is opgekomen voor individuele rechten en belangen van de statushouders; 

 Financiële problematiek wordt voorkomen en/of opgelost. In uiterste gevallen 

wordt de hulp van de schuldsanering/budgetbeheer ingeschakeld; 

 De instroom in de formele zorg wordt beperkt; 

 Burgers, doelgroep, organisaties en lokale overheid hebben een deskundig 

aanspreekpunt voor informatie, voorlichting en advies; 

 Er is gevraagd en ongevraagd informatie verstrekt aan de gemeente; 

 Het gemeentelijke apparaat en andere organisaties zijn ontlast in hun 

werkzaamheden. 

 

 

Kwantitatief 

In 2018 zijn er 32 personen geplaatst in de gemeente Aalten waarvan 18 in Dinxperlo en 

14 in Aalten. 

Daarnaast zijn er 13 personen geplaatst via gezinshereniging. 

50 statushouders hebben de participatieworkshops gevolgd en kregen hun 

participatieverklaring. 
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Bij de inloopspreekuren van Figulus Welzijn in Aalten en in Dinxperlo zijn naast de 

stagiaires ook 4 vrijwilligers betrokken.  

Afgelopen jaar zijn daarnaast 40 taalmaatjes gekoppeld aan statushouders. 

Het aantal taalmaatjes schommelt rond de 80. De taalmaatjes worden gecoördineerd 

door 3 coördinatoren. 

 

 

 

Activiteiten 

In opdracht van de gemeente Aalten voert Figulus Welzijn de wettelijke 

huisvestingstaakstelling van deze gemeente uit. 

Door inzet van vrijwilligers en stagiaires wordt de doelgroep maatschappelijke 

begeleiding geboden. Naast deze maatschappelijke begeleiding krijgt de doelgroep 

gedurende een jaar ook ondersteuning bij de financiële boekhouding. Daarna zal de cliënt 

in principe worden overgedragen naar de reguliere hulpverlening. Dit blijkt in praktijk 

niet altijd mogelijk te zijn. De statushouders blijven in praktijk de begeleiding krijgen zo 

lang dit noodzakelijk is. Individuele casuïstiek wordt in een regulier overleg met de 

gemeente en andere betrokken sociale partners (zoals Laborijn en De Woonplaats) 

besproken.  

 

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van ons VSP en participatie activiteiten in het 

Kulturhus Dinxperlo, het Magnolia Centrum en nu in De Dam in Aalten. 

 

In het Kulturhus in Dinxperlo is op dinsdagochtend het Vrouwencafé. Nieuwkomers en 

autochtone inwoners van Dinxperlo ontmoeten elkaar en pakken activiteiten op, zoals het 

gezamenlijk vieren van het Suikerfeest, deelname aan de avondvierdaagse, hulp bij de 

Farm & Country Fair, voetballen, etc. 

Daarnaast maakt minimaal de helft van alle statushouders gebruik van de taalschool in 

het Kulturhus. 

 

 
 

In De Dam in Aalten is het Vrouwencafé op maandagochtend en het Internationaal café 

op donderdagmiddag. Ook hier ontmoeten nieuwkomers en de autochtone inwoners 
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elkaar en pakken activiteiten op, zoals loop- en wandelactiviteiten, de opening van De 

Dam, fietslessen, etc. 

 

Vanuit deze activiteiten is ook contact gezocht met de Turkse gemeenschap en de 

moskee. Inmiddels zijn al enkele Turkse vrouwen betrokken bij de activiteiten en de 

bedoeling is dit uit te breiden. 

 

Culturele verbinders 

In 2018 is het project “Culturele verbinders” gestart. Een cultuurverbinder is meer dan 

alleen een tolk. 

Zoals de naam al aangeeft, verbindt een cultuurverbinder vluchtelingen en organisaties 

met elkaar door uitleg te geven over gebruiken en culturele achtergronden van beide 

partijen. Een cultuurverbinder kan ook andere taken vervullen. Denk bijvoorbeeld aan 

het ophalen van vragen en behoeften bij vluchtelingen ten behoeve van organisaties. Of 

de andere kant op: vluchtelingen uitleg geven over de rechten en plichten van een 

organisatie. 

Regionaal zijn nu 8 cultuurverbinders in opleiding. Twee hiervan zullen in Aalten stage 

gaan lopen. 

 

Zomerschool 

Er is een plan opgesteld voor een Zomerschool voor kinderen van statushouders. In 2018 

was er niet voldoende draagvlak om dit op te zetten. In 2019 zal dit worden opgepakt 

gebruik makend van ervaringen in de regio. Mogelijk zullen ook ouders hierbij worden 

betrokken. 

 

Samenwerking regionaal en internationaal 

Bij verschillende projecten rondom statushouders wordt regionaal de samenwerking 

gezocht. Voorbeelden zijn de Zomerschool, de Cultuur Verbinders en ook projecten 

rondom werk.  

Naast deze regionale samenwerking vindt ook kennisuitwisseling plaats met Bocholt. 

Deze internationale samenwerking heeft zelfs geleid tot leuke en leerzame (sport) 

activiteiten. 
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hoofddoelstellingen JEUGD 
 

In meerdere (BCF) sessies tussen de gemeente Aalten en Figulus Welzijn zijn voor de 

jeugd de volgende hoofddoelstellingen vastgesteld: 

 

1. Stimuleren van de betrokkenheid van jeugdigen bij 

de samenleving. Zij hebben voldoende ruimte om 

zich te ontwikkelen en te ontplooien 
a. Jeugdigen activeren om op een ondernemende wijze een bijdrage te leveren 

aan de leefbaarheid en de veiligheid van de samenleving 

b. Jeugdigen participeren in allerlei vormen van vrijwilligerswerk 

2. Jeugdigen bewust maken van de gevaren van 

risicovol gedrag en ongezonde leefgewoonten 
a. Jeugdigen stimuleren te voldoen aan normen van een gezonde leefstijl 

b. Jeugdigen stimuleren op een verantwoorde wijze om te gaan met sociale 

media 

3. Tijdig signaleren van uitvalrisico’s in gezin, school, 

werk en sociale omgeving en een snelle en 

effectieve reactie borgen 
a. Het sluitend organiseren van informele en formele signaleringsnetwerken 

b. Ouders en verzorgers optimaal ondersteunen in hun opvoedingstaken 

 

 

 

Aanpak 

Op verschillende manieren hebben we invulling gegeven aan bovenstaande 

doelstellingen: 

1. Jongeren stimuleren zelf voorzieningen op te zetten en te onderhouden. Eventueel 

in samenwerking met andere organisaties. 

2. Voorlichting ontwikkelen voor jongeren en ouders op een aanspreekbare manier. 

3. Meewerken, opbouwen en onderhouden van verschillende netwerken van 

professionals zodat signalen snel opgepakt worden en ook weer uitgezet kunnen 

worden. Zowel op individueel niveau als meer preventie, groepsniveau. 

Ondersteuning jongerencentra 
Door het ondersteunen van jeugdclubs en jongerencentra zetten we ons in voor het: 

 Versterken van de sociale cohesie en de sociale kwaliteit van buurtschappen, 

kernen en dorpen in zijn algemeenheid. 

 Stimuleren bij inwonersgroepen van de gezamenlijke eigen verantwoordelijkheid 

voor hun woon- en leefomgeving 

 Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk 

 Stimuleren van de betrokkenheid van jeugdigen bij de samenleving. Zij hebben 

voldoende ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien. 
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Jongerencentra & Jeugdclubs buiten de dorpskernen: 

 Atlantic 

 ’t Centrum 

 De Loods 

 

Jeugdclubs: 

 Jeugdclub Haart 

 Jeugdclub Barlo 

 Jeugdclub Dale 

 Jeugdclub IJzerlo 

 Jeugdclub Bredevoort 

 Jolo Lintelo 

 

De jeugdclubs en jongerencentra worden draaiende gehouden door jongeren van ca. 18 

t/m 25 jaar. De leden van de jeugdclubs zijn ca. 12 tot 17 jaar. De bezoekers van de 

jongerecentra ca. 14 t/m 20. Ook organiseren enkele jongerencentra activiteiten voor 

kinderen van 5 tot 12 jaar. 

 

Aantallen: 

 Alle jongerencentra tezamen hebben ca. 21 bestuursleden. 

 Elke jongerencentra heeft ook tientallen werkgroep leden en barvrijwilligers. 

 De jeugdclubs hebben tezamen ca. 25 clubleiders. 

 Op elke jeugdclub zitten gemiddeld 20 jeugdleden. 

 De jongerencentra zijn vrijwel elk weekend geopend. Er komen gemiddeld 70 

bezoekers. Maar dit is sterk afhankelijk of er een grote activiteit of feest wordt 

georganiseerd.  

 Ook zijn er meerdere partijen die gebruik maken van de jongerencentra zoals: 

Jeugdclubs en schietverenigingen. 
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Jongereninloop in Aalten en Dinxperlo 

D.m.v. een laagdrempelige inloop voor jongeren bieden we jongeren een plek waarbij we 

met de jongeren in gesprek kunnen komen, weten wat er speelt en waar nodig 

doorverwijzen. Daarnaast is het een manier voor het verminderen van overlast. 

 

Onze visie: “wij ondersteunen de 80% zelfredzame inwoners (sociale netwerken) om 

onze doelgroep (de kwetsbare inwoners) hierin mee te kunnen laten doen”, werd voor de 

jeugd niet goed ingevuld.  

Doordat de focus vooral kwam te liggen op de probleemjongeren, merkten we dat de 

aansluiting met de overige jongeren steeds minder werd. Daarnaast stimuleerden de 

probleemjongeren elkaar in negatief gedrag inclusief lichte criminaliteit en vernielingen.  

Daarom is afgelopen jaar besloten om i.s.m. het Graafschap College Doetinchem, 

onderzoek te doen in zowel Aalten als Dinxperlo over de (mogelijke) wensen vanuit de 

jongeren. Met als doel weer alle jongeren in onze gemeente te bereiken. 

Daarnaast zijn wij in gesprek gegaan met reeds bestaande jongerenorganisaties vanuit 

de kerken, moskee (Turkse jongeren) en het buitengebied (Jong Gelre). Hierbij is vanuit 

alle partijen de wens uitgesproken meer samen te werken en elkaar te ondersteunen. 

De resultaten van de onderzoeken zijn meegenomen in de gesprekken met alle 

organisaties, waarbij o.a. verkend wordt of we tot een gezamenlijk jongerencentrum 

kunnen komen. Deze vraag kwam met name naar voren voor de dorpskernen van Aalten 

en Dinxperlo. Vanuit dit jongerencentrum kunnen dan meer activiteiten voor/door 

jongeren georganiseerd worden om zo laagdrempelig in contact te blijven met de 

jongeren. Hierdoor is de verwachting dat de vroeg-signalering van mogelijke 

probleemsituaties/problemen en/of de indicatoren van de mogelijke problemen 

sneller/makkelijker zal zijn. 

 

Aantallen: 

 Betrokken jongeren bij het onderzoek: 150 

 Opgeven als vrijwilligers om mee te helpen vanuit de onderzoeken: ruim 50 

 Via de kerken en Moskee: ruim 100 

 

Activiteiten die wij ondersteunen: 

 Sinterklaasfeest, Halloween, kindermiddagen, etc. 

 Project JOS (jong/oud/statushouders) 

 NAR (naschoolse activiteiten van het basisonderwijs in Dinxperlo) 

 Naschoolse activiteiten 10 – 16 jarigen in Dinxperlo 

 Stratenvoetbaltoernooi 

 Boerderij Bözzels en Bikkels 
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Voorlichting 
Het zwaartepunt van onze voorlichting ligt op de groepen 7 en 8 van het PO en de eerste 

klassen van het VO. 

Bij onze (EPJO) voorlichting zijn 400 jongeren PO en 250 jongeren VO betrokken. 

De benadering van 12-17 jarigen gebeurt m.b.v. de doorlopende leerlijn Social Media. 

Een mooi initiatief dat in de praktijk goed blijkt te werken. In een aantal lessen, verdeeld 

over meerdere jaren; van groep 7 PO tot klas 3 VO, worden verschillende aspecten van 

social mediagebruik behandeld. Op deze manier is een structurele aanpak ontstaan die 

effectief blijkt te zijn. Onderdeel daarvan is het thema 'digitaal pesten en sexting' dat 

samen met de agent jeugd behandeld wordt. De aanpak is langs twee sporen: enerzijds 

de informatieve en sociale kant, anderzijds de juridische en (soms) strafrechtelijke kant. 

Deze directe benadering zorgt voor bekendheid van zowel ons als de jeugdagent bij de 

jeugd en dat er sneller aan de bel getrokken wordt wanneer er iets aan de hand is. Dit 

gebeurt vooral via de moderne kanalen zoals Instagram. 

 

Aantallen: 

 400 kinderen PO, 250 kinderen VO 

 Voorlichting op ouderavonden over:  

o Normen/waarden/fatsoen/keuzes 

o Social Media – Pesten 

o Social media – Sexting 

o Loverboys 

 Bereik via Facebook en Instagram: ruim 1000 volgers 

Inzet stagiaires: 

 MBO stagiaires: ruim 15 

 HBO stagiaires: 5 

 

 

Informele en professionele netwerken 
De sociaal werkers (jongerenwerkers) zijn betrokken alle preventieve, coördineerde en 

uitvoerende netwerken, zoals het CJG, PPJ, preventief overleg met politie, overleg 

rondom zorgloket, directeuren PO overleg, overleg met VO en overleg met alle 

jongerenorganisaties. 

Daarnaast zijn wij de uitvoerder van het Jeugdsportfonds en zetten wij onze 

Talentverbinder in. 
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Nawoord 
 

Deze rapportage is tot stand gekomen met medewerking van alle vrijwilligers,  

medewerkers en Raad van Toezicht van Figulus Welzijn. Hoewel onze medewerkers en 

leden van de Raad van Toezicht vaak ondersteunen en hierdoor op de achtergrond 

werken wil ik ze hier toch nog even benoemen: 

 

Onze sociaal werkers: 

Frank Sikkink 

Michiel Stronks 

Steffan Rexwinkel 

Anneke Visser 

Nico Evers 

Ella Sankowska 

Dini Veerbeek 

 

Onze projectmanager/coördinator CJG en PPJ (preventief platform jeugd) 

Esther Teunissen 

 

Onze talentverbinder (in samenwerking met Estinea, Margo Klompé, Gemeente Aalten en 

het basisonderwijs) 

Richard Jongetjes 

 

De medewerkers die zorgen dat Figulus als organisatie kan functioneren en onze panden 

beheerd worden: 

Mieke Heusinkveld 

Marielle Heinrich 

Hannie Demkes 

Inge Verkerk 

Alex Krebs 

Jos Volkers 

Ingrid Dunnewold 

Peter Jansen 

 

En tenslotte onze Raad van Toezicht: 

Rik Niemeijer 

Wim Drenth 

Ellen te Winkel 

Tineke Ubbels 

Wijnand Rigter 

 

 


