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1 Ten geleide
Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2016. Het jaarverslag is een
weergave van de werkzaamheden van Figulus-Welzijn.
Voor de verantwoording van de gemeentesubsidie vindt een accountantscontrole plaats
door de Novel Groep.
Het jaarverslag wordt alleen integraal gepubliceerd op de website van de Figulus-Welzijn:
www.figulus-welzijn.nl. Het jaarverslag bestaat uit twee delen:
 een beknopt, speels weergegeven samenvatting
 een beeldverslag van de hoogtepunten van afgelopen jaar

2 Voorwoord
In 2016 heeft Figulus Welzijn op veel maatschappelijke vlakken een bijdrage geleverd.
Dit hebben wij steeds gedaan vanuit onze visie waarbij:
 Ondersteuning altijd hand in hand gaat met activering, ongeacht de doelgroep.
 Wij in eerste instantie gebruik willen maken van reeds bestaande sociale
structuren. Wij zien onszelf als “smeerolie” in het sociale netwerk en zullen
uitsluitend activiteiten organiseren waar lacunes zijn.
Om die reden is bijvoorbeeld Buurt aan Zet doorontwikkeld tot een aanpak die beter
aansluit bij de lokale structuren. Een voorbeeld hiervan is de start van Dinxper Doet in
Dinxperlo.
Ook ons Vrijwilligers Servicepunt (VSP) hebben wij verder geprofessionaliseerd en
uitgebreid om het sociale netwerk in de gemeente Aalten beter te kunnen ondersteunen.
In dit overzicht krijgt u een goed beeld van onze doelen, aanpak en resultaten.
Daarnaast zijn wij betrokken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Preventieve
platform en andere regionale initiatieven.
Tenslotte werken wij hard aan onze eigen professionaliteit in samenwerking met onze
landelijke branchevereniging Sociaal Werk Nederland. Dat dit landelijk niet onopgemerkt
blijft, blijkt wel uit de nominatie van Michiel Stronks voor “sociaal werker van het jaar” en
titel “gouden sociale gemeente” voor de gemeente Aalten!
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participatie
Doelen




Eenzaamheid bestrijden
Zelfredzaamheid bevorderen
Participeren/meedoen

Aanpak



Kwantitatief



Bij de activiteiten waren
in Dinxperlo 76
vrijwilligers en 1400
bezoekers en in Aalten 40
vrijwilligers en bijna 4000
bezoekers betrokken.
Rondom de
kinderboerderij zijn 35
vrijwilligers actief en
waren 13 stagiaires
betrokken.

Ontmoeten op laagdrempelige
manier bevorderen (in
Ahof/kinderboerderij en
Kulturhus)
Signaleren, doelgroepen
verbinden
Sociale netwerk versterken (ook
in de buurtschappen)

Samenwerking

Dinxper Doet, Estinea,
Careaz,Sensire, Marga
Klompé, De Woonplaats,
MEE, gemeente Aalten,
lokale partijen en
sportverenigingen

Bij de ontwikkeling van
de plannen rondom de
Ahof zijn studenten van
de universiteit
Wageningen, Saxion Hoge
School en HAN betrokken.

Ontmoetingsactiviteiten
Dinxperlo
Aalten










Repaircafé
Pannenkoekenhus
Kledingbeurs
Speelgoedbeurs
Hip zonder Knip (kledingruilpunt)
Verschillende cafés, cursussen en
activiteiten in het Kulturhus
Sinterklaasfeest
Culturele inloop
Taalschool Dinxperlo








Internetcafe Aalten
Kinderboerderij De Ahof Aalten
Mooi voor Nop (kledingruilpunt)
Verschillende cursussen en
activiteiten in de Ahof
Sinterklaasfeest
Mobielteam

Activeren
Doelen




Zorgen dat ouderen actief blijven
nu ze langer zelfstandig blijven
wonen.
Zorgen dat inwoner actief
betrokken zijn.
Gezondheid en vitaliteit
stimuleren.

Aanpak






Ontmoeten stimuleren
Bewegen stimuleren
Samenwerking stimuleren met
andere instanties
Activiteiten stimuleren
Vrijwilligerswerk stimuleren en
ondersteunen
Kwantitatief

Scoot te be heeft 34 deelnemers (17
ouderen en 17 jongeren)
De fietsgroep trekt gemiddeld 26
personen.
Senioren Fit heeft 178 deelnemers.
De dementiewerkgroep is gestart.
Er zijn 5 vrijwillige ouderen
adviseurs (VOA’s) actief.
Via de uitleenbalie zijn bijna 500
voorwerpen uitgeleend.
De wetswinkel heeft 13 personen
geholpen.
De boodschappendienst heeft
momenteel 16 klanten.
Bij het VSP zijn 55 nieuwe
vrijwilligers geworven.

Activiteiten







Senioren Fit (voorheen MBvO)
Sport en spel uitleen
Hulpmiddelenpool
Uitleenbalie
Klussendienst/Boodschappendienst
Vrijwilligers servicepunt

Kinderwerk
Doelen




Kinderen en organisaties
verbinden
Activiteiten waarin kinderen zich
kunnen ontplooien
Eigen kracht bevorderen

Aanpak





Kinderen en organisaties
verbinden
Positieve benadering
Signaleren
Nadruk op kinderen die
ondersteuning nodig hebben

Kwantitatief

Samenwerking

Ruim 100 keer hebben
meerdere vrijwilligers
geholpen. In totaal
hebben aan alle
activiteiten bijna 1400
kinderen deelgenomen.
CJG, IKC De Bosmark, IKC
Uniek, Estinea, Careaz,
Zozijn, Intermetzo,
Humanitas, MAS
Schaersvoorde, sportclubs,
verenigingen, gemeente en
de voedselbank.

Hierbij waren 20
vrijwilligers betrokken.

Activiteiten






Naschoolse activiteiten
Vakantie activiteiten
Sinterklaasfeest
Avond-4-daagse
Buitenspeeldag

Toekomst




Inzetten op gezond leven,
bewegen voor kinderen (n.a.v.
signalering)
Het kinderwerk moet ook
toegankelijk zijn voor de minima.
Vrijwilligers met afstand tot de
arbeidsmarkt betrekken bij het
kinderwerk

Jongeren
Doelen




Aanpak

Jongeren stimuleren elkaar te
ontmoeten
Jongeren actief betrekken
Jongeren in hun kracht zetten





Jongeren stimuleren zelf
voorzieningen op te zetten en in
stand te houden
Signaleren
Thema’s op een laagdrempelige
manier bespreken

Samenwerking

Het jongerenwerk
ondersteunt de
jongerencentra in de
buurtschappen. Daarnaast
helpt in samenwerking met
Schaersvoorde het
jongerenwerk bij de MAS en
activeert jongeren om te
helpen bij diverse
activiteiten zoals de
kindermiddagen. Keetkeur is
begonnen en op de
basisscholen wordt
voorlichting gegeven.

Activiteiten







Inloop Ahof
Atlantic
De Loods
Inloop Kulturhus
‘t Centrum
Jeugdclubs in gemeente Aalten







Samenwerking Schaersvoorde
Meidenwerk
Voorlichting
Keetkeur
Inlopen

ouderen
Doelen

Aanpak

Preventie, voorlichting en
activeren van ouderen om
ouderen zo lang mogelijk
zelfredzaam en actief te laten
deelnemen en meedenken in de
maatschappij.





Ontmoeten organiseren
Samenwerking opzoeken met
andere ouderenorganisaties
Signaleren

Samenwerking

In nauwe samenwerking
met de ouderenbonden
worden alle
ondersteunende diensten
en activiteiten voor
ouderen aan elkaar
gekoppeld. Hiervoor zal
maandelijks een halve
pagina in de plaatselijke
kranten verschijnen.
Daarnaast gaat de
talentverbinder een grote
rol spelen.

Activiteiten
.




Senioren Fit (voorheen: Meer
Bewegen voor ouderen MBvO)
Ontmoetingsactiviteiten (fietsen,
wandelen, koken, etc.)

statushouders
Doelen

Zorgen dat de nieuwkomers zelfredzaam
worden in de gemeente Aalten. Ze
vertrouwd maken met de regelgeving en
gebruiken rondom de woning,
veiligheid, eigen financiën en
gezondheidszorg. Daarnaast
ondersteunen in het opbouwen van een
sociaal netwerk om stappen te maken
op de participatieladder.

Aanpak

Gedurende een jaar wordt de doelgroep
maatschappelijke begeleiding en
ondersteuning geboden. Daarna wordt
de cliënt overgedragen naar de
reguliere hulpverlening.

Samenwerking
Gemeente Aalten, Laborijn, Sensire, Stadsbank, Leerplichtambtenaar,
Basisonderwijs, ISK Winterswijk, ISK Doetinchem, Capabel taal, Capabel
onderwijsgroep, Graafschap College Winterswijk, Graafschap College
Doetinchem, Coördinator CJG, De Woonplaats, COA, Yunio
consultatiebureau, Belastingdienst, Saxion, HAN.

Kwantitatief

17 personen zijn
gehuisvest in Dinxperlo,
18 in Aalten en 9 in
Bredevoort. 50
personen zitten in de
maatschappelijke
begeleiding.

Activiteiten
Behalve praktische ondersteuning tijdens de inloopspreekuren worden
huisbezoeken afgelegd en begeleiding en activiteiten georganiseerd. Dit vaak in
samenwerking met verschillende groepen vrijwilligers zoals de taalinitiatieven in
Dinxperlo, de samenwerking rondom het Taalhuis, de taalmaatjes, hulp aan
vluchtelingen Aalten en de Rotary.
Afgelopen jaar zijn ook de participatieworkshops begonnen in het kader van de
participatie verklaring.
Tenslotte is een project gestart om alle statushouders minimaal één dagdeel per
week vrijwilligerswerk te laten doen of stage te laten lopen in het bedrijfsleven.

