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1 Ten geleide
Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2015. 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
 uitgebreide beschrijving in de bijlage

2 Voorwoord
2015 is een hectisch jaar voor Figulus-Welzijn geweest.
Desondanks zijn de medewerkers en de vele vrijwilligers erin geslaagd nog veel mooie
activiteiten en initiatieven te ondernemen.
Hieronder ziet u de samenvatting hiervan.
Wij hebben dit bewust gesorteerd naar de huidige aandachtgebieden.
Zo ontstaat de natuurlijke link naar 2016, waarbij Figulus Welzijn weer volop in de
Aaltense samenleving staat en samen met de gemeente en alle maatschappelijk partners
het sociale vangnet vormt. Dit vangnet moet een solide, sociale basis vormen, waarin wij
alle komende veranderingen en uitdagingen kunnen opvangen.
Namens de Figulus-Welzijn
Dhr. ir H.J. Wichgers
Directeur-bestuurder Figulus-Welzijn

participatie
Doelen




Eenzaamheid bestrijden
Zelfredzaamheid bevorderen
Participeren/meedoen

Aanpak



Kwantitatief



Bij de activiteiten waren
105 vrijwilligers
betrokken en bijna 2700
deelnemers.

Ontmoeten op laagdrempelige
manier bevorderen (in
Ahof/kinderboerderij en
Kulturhus)
Signaleren (samenwerking BaZ,
Dinxper doet)
Doelgroepen verbinden

Samenwerking

Dinxpers Belang, Estinea,
Careaz,Sensire, Marga
Klompé, De Woonplaats,
MEE, gemeente Aalten,
lokale partijen en
sportverenigingen

Ontmoetingsactiviteiten
Dinxperlo
Aalten










Repaircafé
Pannenkoekenhus
Kledingbeurs
Speelgoedbeurs
Hip zonder Knip (kledingruilpunt)
Verschillende cursussen en
activiteiten in het Kulturhus
Sinterklaasfeest
Avond-4-daagse
Buitenspeeldag






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

Activeren
Doelen




Zorgen dat ouderen actief blijven
nu ze langer zelfstandig blijven
wonen.
Zorgen dan 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

Bij Sport en Spel uitleen zijn in 261
keren 1074 attributen uitgeleend.
MBvO:In totaal 178 deelnemers in 15
groepen (inclusief twee
zwemgroepen). De leeftijden
variëren van 60 tot 91 jaar.
Jantje Beton: met 85 vrijwillige
collectanten vanuit alle kernen en
buurtschappen is bijna 18.000 euro
opgehaald.
Via de uitleenbalie zijn 434
voorwerpen uitgeleend.
De boodschappendienst heeft
momenteel 18 klanten.
Bij het VSP zijn 45 nieuwe
vrijwilligers geworven.

Activiteiten








Meer bewegen voor Ouderen
(MBvO)
Sport en spel uitleen
Hulpmiddelenpool
Uitleenbalie
Boodschappendienst
Activiteiten zoals Jantje Beton
* Vrijwilligers servicepunt

Toekomst
MBvO zal naast de lichamelijke
gezondheid een steeds grotere rol
krijgen bij het in stand houden van de
algemene gezondheid. Denk daarbij aan
geestelijke gezondheid, voorkomen van
eenzaamheid, valpreventie, leefstijl,
etc.

Kinderwerk
Doelen




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

Aanpak




Kinderen en organisaties
verbinden
Positieve benadering
Signaleren

Kwantitatief

Samenwerking

113 maal 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 en
verenigingen.

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

Doordat het jongerenwerk in
2015 is gestart met de fysieke
aanwezigheid bij
Schaersvoorde (Stationsplein)
is de samenwerking sterk
verbeterd. Het jongerenwerk
helpt bij de MAS en
activeert jongeren om te
helpen bij diverse
activiteiten zoals de
kindermiddagen. Hierbij
hebben ca 30 leerlingen
in de 2e helft van 2015
geparticipeerd. Ook op de
andere scholen is
voorlichting gegeven
o.a. op het gebied van
Social Media.

Activiteiten






Inloop Ahof
Atlantic
De Loods
2 Basement
’t Centrum






Samenwerking Schaersvoorde
Meidenwerk
Voorlichting
Hokken en Keten

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

Wieken, Careaz, Marga Klompé,
Sensire, Estinea, de Woonplaats,
MEE, Zwembad Vital, allerlei
locaties waar de gym
georganiseerd wordt.

Activiteiten



Meer Bewegen voor ouderen
(MBvO)
Ontmoetingsactiviteiten (fietsen,
wandelen, koken, etc.)

statushouders
Doelen

Aanpak

Vluchtelingen zelfstandig gebruik te
laten maken van de verschillende
instellingen in de gemeente. 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.

In opdracht van de gemeente Aalten
voert Figulus Welzijn de wettelijke
huisvestingstaakstelling van deze
gemeente uit. Gedurende een jaar
wordt de doelgroep maatschappelijke
begeleiding en ondersteuning bij de
financiële huishouding geboden. Daarna
wordt de cliënt overgedragen naar de
reguliere hulpverlening.

Samenwerking
Gemeente Aalten, ISWI, Sensire, Stadsank, 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

28 personen zijn
gehuisvest in Dinxperlo
en 29 in Aalten.
In 2015 waren 8
vrijwilligers en 4
stagiaires actief bij
vluchtelingenwerk.

Activiteiten
Aan de hand van een checklist worden alle basiszaken (zoals huisarts, tandarts,
school)
samen met de vluchteling geregeld;
 De vluchteling wordt praktisch wegwijs gemaakt in en geïnformeerd over de
gemeente (loketten, diensten, winkels, verenigingen, activiteiten) en
Nederlandse wet- en regelgeving;
 De vluchteling leert omgaan met zijn eigen financiën, post en administratie;
Door middel van persoonlijk contact en (groeps)activiteiten ondersteunt de
vrijwilliger de vluchteling bij het opbouwen van een sociaal netwerk, begrip over
de Nederlandse cultuur, gebruiken, normen en waarden.

