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1 Ten geleide
Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2017. Het jaarverslag is een
weergave van de rol die Figulus-Welzijn binnen de gemeente Aalten vervuld en onze
activiteiten.
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 op onze website

2 Voorwoord
De twee belangrijkste onderdelen uit de visie van Figulus Welzijn zijn:
 Ondersteuning en activering moeten altijd hand in hand gaan. Ongeacht of het
gaat om een nieuwe inwoner, eenzame ouderen, probleemjongeren of wie dan
ook.
 Wij maken gebruik van het sterke sociale netwerk dat al aanwezig is in de
gemeente Aalten. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, verbinden organisaties
en zorgen dat signalen opgepakt worden.
Figulus Welzijn onderschrijft daarbij de visie van Sociaal Werk Nederland zoals hieronder
beschreven:
Het welzijnswerk voor een sterke Sociale basis!
Naar een vitale, inclusieve samenleving
Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet,
betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen
meedoen, het naar hun zin hebben en omkijken naar anderen. De solide sociale basis bestaat uit drie onderling
nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale
basisvoorzieningen. Samen dragen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die basis heeft een
belangrijke preventieve functie en verkleint de behoefte aan zwaardere (zorg)voorzieningen. Dát is de
transformatie, die moeten we uitbouwen.
Sociale basisvoorzieningen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Sociale basisvoorzieningen raken echt aan álle aspecten van het dagelijkse leven: ontmoeting, onderwijs,
opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid. Alles bij elkaar vormen die voorzieningen
een vangnet van hulp en steun. Ze zijn zichtbaar en laagdrempelig, iedereen kan er gebruik van maken. Voor
veel sociale basisvoorzieningen is de gemeente primair verantwoordelijk (wettelijk en financieel). Maar ook
andere partijen pakken hun verantwoordelijkheid: burgerinitiatieven, zorgverzekeraars,
woningbouwcorporaties, ministeries, maatschappelijke ondernemers en het bedrijfsleven. Steeds meer in
samenwerking en afstemming met partners.
Extra aandacht voor kwetsbare mensen blijft nodig
De sociale basis biedt extra aandacht voor bewoners die (tijdelijk) kwetsbaar zijn. Dat mensen met psychische,
fysieke of verstandelijke beperkingen structurele ondersteuning nodig hebben is logisch. Maar dat geldt ook
voor mensen die tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen, mensen die moeite hebben met sociale
contacten, eenzaam zijn, of nog maar net in Nederland zijn. Voor mensen die (langdurig) mantelzorg bieden,
dagelijks kampen met geldstress of dakloos zijn. En zeker ook voor alle kinderen die in dergelijke
omstandigheden opgroeien. Voor veel van hen is de huidige samenleving te ingewikkeld; zelfredzaamheid is
dan echt een brug te ver. Zij hebben ondersteuning nodig om zich te redden, soms voor even, soms
permanent. Alleen dan kunnen ze aansluiting houden bij de 88% Nederlanders die zichzelf gelukkig vindt.

Volgens deze visie heeft Figulus Welzijn in 2017 o.a. de volgende initiatieven verder
uitgebouwd:
 Platform Ouderen ondersteuning: binnen dit platform werken de ouderenbonden,
vrijwillige ouderen adviseurs, gemeente Aalten en Figulus Welzijn samen om alle
activiteiten en ondersteuning goed zichtbaar en bereikbaar te maken voor de hele
doelgroep. Daarnaast wil het platform alle ouderen in beeld hebben en houden,
ongeacht hoe (en of) ze georganiseerd zijn.
 Ondersteuning van de statushouders: met behulp van bijna 60 (to)taalmaatjes
worden de statushouders in de gemeente Aalten ondersteund en gemotiveerd
mee te doen in onze samenleving.
 Het Magnolia Centrum: vrij beschikbare ruimte (de Magnolia School) wordt
gekoppeld aan inwoners initiatieven (Hulp voor vluchtelingen Aalten, Mooi voor
Nop, RTV Achterhoek, doorgeefhuis, etc.). Op deze manier wordt de kracht van
bewonersinitiatieven goed en creatief gefaciliteerd.
 Samen.Aalten.nl: in plaats van ieder zijn/haar eigen website is gestart met een
gezamenlijke website waar alle inwoners de totale sociale kaart kunnen
terugvinden. Per locatie zien welke activiteiten plaatsvinden. En ook de
vacaturebank van het Vrijwilligers Service Punt te vinden is.
Dit zijn slechts voorbeelden van de verbindende rol die Figulus Welzijn speelt bij de
versterking van het sociale netwerk. Daarnaast zijn wij betrokken bij de preventieve
platforms: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Preventieve Platform Jeugd (PPJ).
Hiervan worden aparte rapportages gemaakt.
Figulus Welzijn is een kleine organisatie zonder overbodige overhead en
managementlagen. Wij realiseren ons dat wij werken met gemeenschapsgeld en willen
hier verantwoord mee om gaan. Daarom zijn wij blij met de grote ondersteuning die wij
krijgen binnen de Aaltense samenleving en het bedrijfsleven via de Aaltense Uitdaging.
Desondanks kennen wij ook de beperkingen van ons budget. Hierdoor kunnen wij niet
alles uitvoeren wat wij zouden willen. Met name op het gebied van de integratie van
statushouders en bij de noodzakelijke en wettelijke professionalisering van de
kinderboerderij zouden wij meer kunnen doen.
Tenslotte beginnen wij niets zonder de inzet van ruim 200 geregistreerde vrijwilligers en
nog eens 100 tot 200 vrijwilligers die ons incidenteel ondersteunen!
Namens de Figulus-Welzijn
Dhr. ir H.J. Wichgers
Directeur-bestuurder Figulus-Welzijn
En
Dhr. H. Niemeijer
Voorzitter Raad van Toezicht Figulus-Welzijn

participatie
Doelen




Eenzaamheid bestrijden
Zelfredzaamheid bevorderen
Participeren/meedoen

Aanpak



Kwantitatief



Bij de activiteiten waren
in Aalten en Dinxperlo
bijna 400 vrijwilligers,
statushouders, cliënten
van Estinea, studenten,
stagiaires en
geïnteresseerde inwoners
betrokken.

Ontmoeten op laagdrempelige
manier bevorderen (in
Ahof/kinderboerderij, Magnolia
Centrum 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






En





Internetcafe Aalten
Kinderboerderij De Ahof Aalten
Verschillende cursussen en
activiteiten in de Ahof
Sinterklaasfeest
Mobielteam
in het Magnolia Centrum:
Mooi voor Nop (kledingruilpunt)
Doorgeefhuis
Vrouwen voor vrouwen
Internationaal café

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 had in 2017 34
deelnemers (17 ouderen en 17
jongeren)
De fietsgroep trekt gemiddeld 24
personen.
Senioren Fit heeft 189 deelnemers.
De dementiewerkgroep is gestart.
Er zijn 4 vrijwillige
ouderen-adviseurs (VOA’s) actief.

Activiteiten







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

Door de uitleenbalie zijn 875
handelingen verricht en vanuit de
hulpmiddelenpool zijn tientallen
keren scootmobielen, duo fietsen en
tandems uitgeleend.
De wetswinkel heeft 18 personen
geholpen.
De boodschappendienst heeft
momenteel 10 klanten en de
vuilnisdienst 7.
Ons vrijwilligers Service Punt heeft
60 nieuwe vrijwilligers geplaatst.
Bij de sport en spel uitleen zijn
bijna 750 attributen uitgeleend.

Kinderwerk
Doelen




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

Aanpak





Kwantitatief

Samenwerking

CJG, IKC De Bosmark, IKC
Uniek, Estinea, Careaz,
Zozijn, Intermetzo,
Humanitas, MAS
Schaersvoorde, sportclubs,
verenigingen, gemeente en
de voedselbank.

Ongeveer 60 keer
hebben meerdere
vrijwilligers geholpen.
In totaal hebben aan
alle activiteiten ruim
1000 kinderen
deelgenomen.

Kinderen en senioren spelen
samen koersbal.

20 kinderen zijn lid van
de naschoolse
activiteitenraad (NAR)
in Dinxperlo

Activiteiten







Kinderen en organisaties
verbinden
Positieve benadering
Signaleren
Nadruk op kinderen die
ondersteuning nodig hebben
(kunnen gratis deelnemen)

Naschoolse activiteiten
Vakantie activiteiten
Sinterklaasfeest
Avond-4-daagse
Buitenspeeldag
De kleine bözzels

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
Signaleren (hulp) vragen /
problemen





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 het jongerenwerk
jongeren te activeren door
ze te laten helpen bij diverse
activiteiten zoals
bijvoorbeeld de
kindermiddagen.
Keetkeur is doorgezet en op
de basisscholen wordt
voorlichting gegeven.

Activiteiten









Inloop Ahof
Atlantic
De Loods - doorontwikkeling
Inloop Kulturhus
‘t Centrum / jeugdclubs
Bredevoort
Jeugdclubs in gemeente Aalten
Sinterklaasfeest Dinxperlo
Project jong & oud








Voorlichting & ouderavonden VO & PO
o Social Media – Pesten
o Social media – Sexting
o Loverboys
Keetkeur
Inlopen Dinxperlo / Aalten
Begeleiding MAS stages
MBO stages

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
Inzet vrijwillige ouderen
adviseurs
Dementie werkgroep

Samenwerking

In nauwe samenwerking
met de ouderenbonden
en de gemeente worden
alle ondersteunende
diensten en activiteiten
voor ouderen aan elkaar
gekoppeld. Hiervoor
staat tweemaandelijks
een halve pagina in de
plaatselijke kranten.
Daarnaast speelt de
talentverbinder
inmiddels een grote rol.

.




Activiteiten

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

statushouders
Doelen

Aanpak

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.

De statushouders worden ondersteund
op alle leefgebieden door onze
professionals en bij 60 (to)taalmaatjes.
Niet alleen bij de praktische zaken,
maar ook op gebied van financiën,
sport, vrijwilligerswerk, etc.

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

In de gemeente zijn ongeveer
200 statushouders. Afgelopen
jaar zijn 23 nieuwe personen
gehuisvest in Dinxperlo, 8 in
Aalten en 1 in Bredevoort.
33 statushouders hebben
afgelopen jaar de participatie
verklaring workshops gevolgd.

Activiteiten
Behalve praktische ondersteuning tijdens de inloopspreekuren worden huisbezoeken
afgelegd en activiteiten georganiseerd. Dit vaak in samenwerking met verschillende
groepen vrijwilligers zoals in het Kulturhus in Dinxperlo (taalinitiatieven, vrouwencafé,
etc.) en in het Magnolia Centrum in Aalten in samenwerking met de werkgroep Hulp aan
vluchtelingen Aalten (internationaal café, vrouwen voor vrouwen, etc.).
Afgelopen jaar zijn ook de participatieworkshops begonnen in het kader van de participatie
verklaring.
Tenslotte zijn de workshop “interculturele communicatie” gestart en wordt een project
opgezet om statushouders in te zetten als culturele vertalers.

