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1 Ten geleide 
 
Voor u ligt het activiteiten jaarverslag van Figulus-Welzijn van het jaar 2021. 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 Alfa Accountants.   

 

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

www.figulus-welzijn.nl. Naast het jaarverslag vindt u daar, vanaf juni, ook ons 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 in de gemeente Aalten 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.  

 

Bovenstaande tekst heeft de afgelopen jaren steeds in ons jaarverslag gestaan. Tijdens 

de huidige Coronacrisis is goed duidelijk geworden dat onze visie werkt en dat wij in 

staat zijn om flexibel ons sterke netwerk in te zetten om goed voor alle inwoners van de 

gemeente Aalten te zorgen. 

 

Ondanks het sterke sociale netwerk in de gemeente Aalten zijn er ook zorgen. Zoals in 

heel Nederland zien ook wij de kloof tussen arm en rijk groter worden. De kloof tussen 

mensen die zelfredzaam zijn en mensen die altijd een steuntje in de rug nodig zullen 

hebben. 

Daarnaast is de eenzaamheid bij alle doelgroepen (waaronder ook jongeren) 

toegenomen.  

 

Daarom proberen wij bij al onze activiteiten zoveel mogelijk mensen uit kwetsbare 

doelgroepen mee te laten doen. Voor onze inwoners zijn het “leuke activiteiten” voor ons 

is het een middel om iedereen, inclusief, mee te laten doen. Tevens blijven wij zo in goed 

contact om vroegtijdig signalen op te kunnen vangen. En deze signalen gebruiken wij 

dan weer om informatie te delen in het professionele ondersteuningsnetwerk en concrete 

acties te ondernemen. Goede voorbeelden hiervan zijn de activiteiten vanuit het 

Meedoenpact, Welzijn op Recept en ons project: Samen Achterhoek Aalten. 

 

Ook leefbaarheid is een belangrijk thema voor ons. Via het Platform Aalten ondersteunen 

wij de leefbaarheid van de buitengebieden. Met de Woonplaats kijken wij naar de 

leefbaarheid in verschillende wijken, die mede door het woning tekort en de instroom van 

nieuwe inwoners, soms onder druk komt te staan.  

Jongeren stimuleren wij mee te doen in ons Naoberschap, via o.a. de Naobercompetitie. 

En ook via de sociale media. Ouderen helpen wij wegwijs te maken op het internet en de 

sociale media. Jongeren helpen wij in de vorm van mediawijsheid.  

 

 

http://www.figulus-welzijn.nl/
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Nu Nederland weer open gaat en weer veel meer mogelijk is, zullen wij scherp op onze 

prioriteiten moeten gaan letten. Welke trends zien wij en waar vraagt de samenleving 

om? Dit doen wij in nauwe samenwerking met alle beleidsambtenaren, het college, de 

sociale raad en het hele sociale netwerk. 

 

Binnen Figulus Welzijn zijn alle 22 medewerkers direct betrokken bij onze activiteiten. 

Wij zijn nog altijd in staat overbodige overhead te vermijden. Wij werken zonder 

management, met grote vrijheid (en daarmee grote verantwoordelijkheid) voor de 

professionals in het veld.  

Wij worden daarbij ondersteund door een erg actieve Raad van Toezicht, die eveneens 

betrokken is bij vele activiteiten van ons in deze gemeente. 

 

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

enthousiaste inzet van ruim 300 geregistreerde en ruim 200 incidentele vrijwilligers.  

Zij zijn niet alleen belangrijk voor de uitvoer van de vele activiteiten, maar zijn tevens de 

oren en ogen van onze organisatie. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat niemand 

vergeten wordt. 

 

Wij hopen dat u ook dit jaar weer ons verslag met plezier zult lezen. En wij blijven altijd 

open staan 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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Coronatijd in de gemeente Aalten 

 

Ook dit jaar hebben veel reguliere activiteiten geen doorgang kunnen vinden. 

Desondanks hebben wij ons ingezet om toch alle doelgroepen zo goed mogelijk te 

bereiken. Dankzij het sterke sociale netwerk in onze gemeente bleek ook dit jaar weer 

veel mogelijk te zijn! 

Hieronder een leuke bloemlezing van de vele creatieve activiteiten.  
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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 en VitaalBAD onderhouden en via de (sociale) media 

communiceren 

 

            
 

 

De websites van Figulus Welzijn en VitaalBAD 
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Activiteiten 

Concrete invulling van onze aanpak is o.a.: 

• Ondersteuning van het Platform Aalten voor belangenorganisaties en 

gemeenschapshuizen 

• Ondersteuning VitaalBAD en Samen.Aalten.nl 

• Ondersteuning van de ondernemersverenigingen OFD, horeca Dinxperlo en SAP 

• Ondersteuning van het Ouderen Platform 

• Ondersteuning van maatschappelijke rol van Sportpark Zuid en Sportlint 

Dinxperlo (o.a. sportcarrousel en de naschoolse activiteiten)  

• Ondersteuning van het Meedoenpact 

• Faciliteren en ondersteunen van de Talentverbinders 

• Meedenken met het Culturele Samenwerkingsverband “de Zwarte Hand” 

• Faciliteren en ondersteunen van het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds 

• Ondersteunen van initiatieven rondom het belevingsplein de Ahof, 

Activiteitencentrum De Dam, Jongereninloop Ludgerstraat 66, kerkelijk centrum 

Dinxperlo en het Kulturhus Dinxperlo 

• Ondersteuning van alles basisscholen, bso’s en het voortgezet onderwijs in onze 

gemeente 

• Ondersteuning van alle jongerencentra en initiatieven 

• Ondersteuning sport- en cultuurverenigingen 

 

 
Samenwerking Aladna FM 

 

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 

• De lokale ondernemers en ondernemers verenigingen 

• Het basis en voortgezet onderwijs 

 

Vanuit deze samenwerking worden met name in de dorpskernen van Aalten en Dinxperlo 

verschillende evenementen ondersteund.  
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In Dinxperlo ondersteunen wij o.a.: Lef (Halloween), Cupido, Sportlint, zomeraanbod 

kinderen en jongeren, braderie, Sinterklaasintocht en de Avondvierdaagse. 

 

In Aalten ondersteunen wij actief: Sinterklaas, Aladna FM en (in samenwerking met PKN) 

de Lichtjestocht op Kerstavond. Ook in 2021 zijn vanwege de coronacrisis helaas veel 

evenementen afgelast. 

 

Daarnaast worden onderzoeken en burgerinitiatieven vanuit Figulus ondersteund. Enkele 

voorbeelden hiervan staan hieronder: 

 

Dinxperlo heeft lef 

Een leuke Halloween tocht voor kinderen, jongeren en volwassenen. Op deze manier 

verbinden we buurten,  horeca en de meewerkende verenigingen aan elkaar. 

Verenigingen organiseren delen van de tocht en wij voegen deze samen tot een leuke en 

spannende tocht. Daarbij zetten buurten zich in voor de kindertocht en versieren hun 

buurt. Horeca sluit aan voor de start en natuurlijk een leuk feest na afloop. Aan de tocht 

nemen ongeveer 300 deelnemers deel en zetten zich ook nog eens 200 buurten en 

vrijwilligers van verenigingen in.  

 
 

Cupido Achterhoek 

Voor alleenstaande inwoners is er Cupido Achterhoek. Een concept zoals “First Dates”. 

Het bleek dat er vooral in deze tijd veel behoefte is en was om nieuwe mensen te 

ontmoeten. Ook hier werken we samen met de lokale horeca. We gaan het in 2022 

uitbreiden en ook in Aalten een middag/avond organiseren.  
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Sportlint 

Door de Corona hebben de ontwikkelingen even stil gelegen maar nu is er weer vaart in 

gekomen. Wij vanuit Figulus Welzijn ondersteunen en verbinden de verschillende partijen 

zowel aan tafel als de partijen die niet aan tafel zitten. De rol van Figulus is zorgen dat 

initiatieven worden verbonden maar ook dat er voor alle doelgroepen een aanbod is en 

ook bereikt worden. Een mooi voorbeeld is het aangepast sporten op de zaterdag 

ochtend. Inwoners met een beperking kunnen op zaterdagochtend deelnemen aan twee 

bewegingsactiviteiten G-voetbal en een groep met spelvormen. Zo kan ieder op zijn 

manier deelnemen en vormen we samen een grote groep. FC Dinxperlo begeleid het G-

voetbal en DIOS de spelvorm groep. Wij vanuit Figulus zorgen voor de samenwerking en 

randvoorwaarden zoals extra stagiaires en verbindingen ook naar buiten.  

 

Sinterklaasintocht 

Gezamenlijk met de ondernemersvereniging OFD organiseren we een intocht in 

Dinxperlo. Belangrijk is dat we daar veel jongeren en kinderen ook zelf inzetten om het 

geheel tot een succes te maken. Met veelal jongeren als vrijwilligers en kinderen die de 

invulling doen vanuit verschillende verenigingen verbinden we alle partijen. Bij de intocht 

zijn dus verenigingen en jongeren betrokken met als doel samen iets voor de kinderen 

uit Dinxperlo aan te bieden, in dit geval de intocht. 

 

 

Avondvierdaagse 

De avondvierdaagse ondersteunen wij vanuit Figulus Welzijn omdat we daarmee ook 

weer een mooie activiteit hebben waar we inwoners in kunnen zetten met wat afstand tot 

de arbeidsmarkt. Kleine klussen vooraf of tijdens de vierdaagse kunnen een mooi doel 

zijn voor sommige inwoners om deel te nemen aan een dorpse activiteit. Meedoen en 

zich in kunnen zetten is belangrijk voor deze inwoners. Daarbij stimuleren en 

ondersteunen we een actieve en sociale activiteit die niet verloren mag gaan in een kern 

als Dinxperlo. Het belang van bewegen en ontmoeten vinden we erg belangrijk.  
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Leefbaarheid in de wijk (Pilot Driessenshof) 

In samenwerking met de Gemeente, De Woonplaats en Figulus Welzijn is er een 

Projectgroep gestart om de leefbaarheid te onderzoeken van diverse wijken in Aalten. In 

2019 is er Pilot gestart bij de Driessenshof in Aalten. De behoefte vanuit de buurt was 

ook dat er meer gezelligheid kwam in de buurt en goed op de hoogte werden gehouden 

van de vorderingen betreffende  aanpak openbare ruimte. 

In 2021 is er door de buurtbewoners een activiteiten commissie opgezet. In de zomer 

van 2021 is er een Americanparty georganiseerd voor alle buurtbewoners. Met Kerst is er 

een grote Kerstboom geplaatst, midden op het plein van de Driessenshof. Dit om de 

buurt mooi in kerstsferen te tooien.  

Elk kwartaal wordt er door De Gemeente, Woonplaats en Figulus Welzijn een nieuwsbrief 

gemaakt en rondgestuurd in de wijk Driessenshof. Zo zijn alle bewoners op de hoogte 

van alle diensten, activiteiten en vorderingen openbare ruimte.   

 
American party – Driessenshof 

 

Burgerinitiatief: Pumptrackbaan  

Figulus welzijn is in 2019 benaderd door enkele bewoners uit Aalten voor 2 initiatieven. 

Deze initiatieven komen vanuit de burgers, en Figulus ondersteund hen hierin.  

De plannen zijn gemaakt om een Pumptrackbaan te realiseren in Aalten. Na diverse 

gesprekken met De Gemeente en fondsen zijn de plannen concrete vormen gaan 

aannemen in 2020, waardoor er in 2021 werkelijk gestart kon worden met de bouw van 

de pumptrackbaan op Sportpark Zuid. Samen met kartrekkers van diverse organisaties 

(De Peddelaars, Sportpark Zuid, Figulus, de burger initiatiefnemers, Boost) zijn er 

diverse plaatselijke bedrijven aangeschreven voor sponsoring en er is een sponsorride 

georganiseerd om de kosten van de baan te dekken. Ook door de Sponsorride krijgen de 

deelnemende kinderen het gevoel dat het “hun” pumptrackbaan is, waardoor ze ook 

tijdens gebruik hier netjes mee omgaan.  

Op 27 augustus werd de Pumtrackbaan officieel geopend door oa Jelle van Gorkum 

(Olympisch BMX-er) waar vele genodigden en sponsoren aanwezig waren. Tijdens de 

opening werd bekend gemaakt dat op 31 oktober 2021 de Nederlands 

Kampioenschappen Pumptrack bij deze baan worden gehouden. Dit was een groot 

succesvol evenement. De pumptrackbaan is het hele jaar geopend zelfs in de avonduren, 

omdat de baan voldoende verlicht is.  
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De nieuwe pumptrackbaan 

 

Burgerinitiatief: Meedoenpact 

Het Meedoenpact is een burgerinitiatief bedacht door Wim Drenth en Richard Jongetjes, 

die hiervoor de samenwerking hebben gezocht met Aladna FM en Figulus Welzijn. 

Het Meedoenpact wil niet alleen “pleisters plakken” door huishoudens in Aalten te 

ondersteunen met kerstpakketten, zomertassen, menstruatie materiaal, medisch 

steunfonds en verschillende producten die wij aangeboden krijgen. Maar ook structurele 

ondersteuning bieden. Voorbeelden hiervan zijn het Zakgeldproject, energiebesparing 

(samenwerking met AGEM) en projecten in samenwerking met werkgevers voor stage en 

ervaringsplekken. 

 

   
Flyer Meedoenpact 
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Zomertassenactie en Snuffelmarkt van het Meedoenpact 

 

 

Aladna FM inititatief: Naober van ut Joar 

Jaarlijks rijkt Aladna FM, tijdens de actieweek de prijs uit voor Naober van ut Joar. Dit 

maal was de terechte winnaars Monica en Brigitte van Veur Dinxper, deur Dinxper. Maar 

ook werd dit jaar voor het eerst een nieuwe naober genomineerd: Rima! 
 

   

Winaars Monica en Brigitte en genomineerde Rima 

 

 

Sport en Spel uitleen 

Om buurtinitiatieven te stimuleren hebben wij de “sport en spel uitleen”. Deze wordt 

gerund door 2 vrijwilligers die de gehuurde spullen van sport en spel klaarzetten en 

opruimen. 6 cliënten van Estinea onderhouden en repareren de beschadigde spellen. 

Bij 282 aanvragen zijn 438 attributen uitgeleend. Ondanks dat het om veel “oud 

Hollandse” spellen gaat, blijft het aantal aanvragen nog ieder jaar stijgen. In 2020 stopte 

de Speel-o-theek in Lichtenvoorde met het verhuur van spellen. Figulus heeft veel mooi 

Sport en Spel materiaal over kunnen nemen. Hierdoor blijft het aanbod van het Sport en 

Spel materiaal aantrekkelijk en up to date. 

Op de website staat een compleet spellenboek, zodat de huurder duidelijk ziet welk 

materiaal men kan huren. 

 

Sportcarrousel bij Sportpark Zuid 

Elke vrijdagmiddag is er bij Sportpark Zuid het sportcarrousel. De talentverbinder, Brich 

Bouw, Graafschap College (hybride leren) en Figulus organiseren samen diverse 

sportactiviteiten voor kinderen bij Sportpark Zuid, begeleid door studenten van het 

Graafschap College. Elke vrijdag sporten er gemiddeld 75 kinderen op deze velden.  
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Daarnaast werden ook workshop van andere sport georganiseerd, zoals kickboxen en 

golf. 

    
 

Ook werden verbindingen gelegd met andere doelgroepen (ouderen) of andere 

accommodaties (zoals de pumptrackbaan). 

 

     
Sportcaroussel “Jong en Oud” en sportcaroussel op de pumptrackbaan 
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De sportcarrousel was zo succesvol, dat het is beloond met de 3e prijs voor 

sportstimulatie in de provincie Gelderland. 

 

Kunnen we nog verbeteren? Ja, na onderzoek bij de deelnemende kinderen bleek dat er 

weinig kinderen uit Aalten Noord deelnemen aan Sportcarrousel. Om deze “drempel” te 

verlagen zijn de organisatoren van Sportcarrousel het project “Sporten in de Wijk” 

gestart. 
 

Sporten in de Wijk (Kemenaweg) 

Er is een wijk met een groot sportveld in Aalten noord gekozen om hier enkele 

woensdagen te sporten vergelijkbaar als Sportcarrousel bij Sportpark Zuid. De  

wekelijkse ca. 50 deelnemende kinderen aan “Sporten in de Wijk” hebben we kennis 

laten maken met de sportcarrousel sporten en hen uitgenodigd voor de vrijdagen bij 

Sportcarrousel. Na enkele weken komen nu ook kinderen uit Aalten noord bij 

Sportcarrousel bij Sport park Zuid.  

“Sporten in de Wijk” is ook opgezet omdat veel kinderen i.v.m. corona online les kregen. 

Door samen te sporten bleven de kinderen in beweging.  

Enkele ouders hebben de handen ineen geslagen om “Sporten in de Wijk” voort te 

zetten. Mede door corona en het slechte weer, is dit helaas niet doorgezet. 

 
Sporten in de wijk 
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Cultuur Carrousel 

Na het succes van de sportcarrousel is inmiddels ook gestart met de cultuurcarrousel. 

Hierbij wordt de samenwerking met het brede cultuur- en ondernemersnetwerk gezocht. 

Ondanks de corona restricties heeft dit al een aantal leuke middagen opgeleverd. 

    

 

Sociaal Media en websites 

Inspelen en meebewegen met de tijd is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. 

Daarom zijn we natuurlijk ook op social media actief.  

Natuurlijk is er de algemene website van Figulus Welzijn, waar inwoners snel en 

makkelijk informatie kunnen halen. Deze is overzichtelijk afgestemd op alle 

doelgroepen.  

 

Daarnaast heeft Figulus Welzijn een eigen Facebook pagina waar we up to date 

informatie en leuke foto's van initiatieven en activiteiten kunnen plaatsen. Ook verbinden 

we deze pagina met ons netwerk door te delen en andersom worden onze berichten 

gedeeld. Daarnaast is er een Facebook pagina via Vitaal BAD waarop we snel informatie 

en oproepen kunnen delen.  

 

Vitaal BAD 

Via de site Vitaal BAD werken we intensief samen met het hele maatschappelijke 

netwerk. Zo wordt dit netwerk ook digitaal vorm gegeven. Verenigingen en clubs kunnen 

hierop hun eigen activiteiten plaatsen en inwoners kunnen snel en makkelijk zich 

hiervoor aanmelden.  

 

Ook de Sociaal Werkers binnen Figulus Welzijn en Figulus Welzijn zelf hebben Instagram. 

Zo kunnen we jongeren en volwassenen via Instagram bereiken. Lokaal en 

persoonsgebonden zijn we dan ook laagdrempelig bereikbaar. Figulus Welzijn in 

Dinxperlo is inmiddels ook actief op TikTok. 

 

Op deze manier willen we ook via Social Media herkenbaar en benaderbaar blijven op een 

laagdrempelige manier. Daarnaast zijn we natuurlijk op de vaste locaties te bereiken en 

tijdens ons werk op verschillende locaties bij diensten of activiteiten. 
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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 vanuit het Platform Aalten, vanuit het platform 

Ouderenondersteuning, vanuit het Meedoenpact en initiatieven vanuit de vele (sport) 

verenigingen.  

 

Daarnaast hebben wij vele vrijwilligers is alle wijken van de dorpskernen van Aalten, 

Bredevoort en Dinxperlo wonen die onze oren en ogen zijn en helpen signalen door te 

geven. 

 

 

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 (via het Platform 

Aalten). In de dorpskernen van Aalten en Dinxperlo heeft Figulus Welzijn een meer pro-

actieve rol. 

Aalten 
De activiteiten in Aalten concentreren zich rondom belevingsboerderij de Ahof, 

activiteitencentrum De Dam en op de sportaccommodaties. Ook ondersteunen wij steeds 

meer initiatieven in de verschillende wijken en buurten. 
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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,  meidengroep, 

samenwerking KDV euroregio Aalten- Bocholt, een sociaal terras, de Formulierenbrigade, 

Klussendienst, boodschappenservice en een uitgebreid aanbod van cursussen en 

activiteiten.  

 

    
Op de Ahof is altijd wat te doen….. 

 

 

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 

• 20 vrijwilligers die de dieren verzorgen, deze vrijwilligers hebben diverse 

achtergronden. Ook komen er vrijwilligers van buiten de gemeente Aalten, uit 

plaatsen als Winterswijk, Varsseveld en Halle. 

• 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. 

• 4 stagiairs Zone college Doetinchem niveau 4 opleidingen dierverzorging en 

paraveterinair. 1 staigiar Schearsvoorde, 1 stagiair Helicon Velp 

• 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. 
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Ondanks de coronasluiting wordt onze kinderboerderij steeds goed bezocht. In het 

weekend komen ook toeristen en Duitse bezoekers naar onze boerderij: 

• Gemiddeld ca. 20 bezoekers per dag. 

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

BSO UnieK, Kidsclub Aalten). 

• Het aantal plaatselijke bassischolen dat de kinderboerderij bezocht was door 

corona helaas een stuk minder. Meestal maakten we dan gebruik van de 

methodiek Meneer Pauw. 

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

Hoge Veld bezoeken met regelmaat de kinderboerderij. 

 

Bijzondere gebeurtenissen: 

• De nieuwe kapschuur is gebouwd en inmiddels volledig in gebruik genomen. 

• De kinderboerderij heeft ook in 2022 het zoönose keurmerk ontvangen. Hiermee 

voldoen we aan de eisen ter voorkoming op het gebied van dierziekten die van 

dier op mens overdraagbaar zijn vastgesteld door de Gezondheidsdienst voor 

dieren (GD). 

• De samenwerking met kleindiervereniging Aalten- Bocholt wordt verder uitgebreid 

door het huisvesten en fokken van kippen door lid Gerrit Simmelink op locatie 

Ahof en ledenvergaderingen die op de Ahof gehouden worden. 

• Met andere kinderboerderijen in de streek wordt intensief contact gezocht en 

gehouden. Via gezamenlijke app, bezoeken over en weer, uitwisseling van dieren 

ect. 
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• Het actieve bestuur van Stichting Vrienden Van Belevingsboerderij De Ahof 

bestaat inmiddels uit 1 medewerker van Figulus en 4 buurtbewoners van De Ahof. 

Doel is het financieel en daadwerkelijk ondersteunen en in stand houden van in de 

gemeente Aalten gevestigde Belevingsboerderij De Ahof. 

 

 
Stichting Vrienden van Belevingsboerderij de Ahof 

 

Kinderactiviteiten rondom de kinderboerderij 

Op de kinderboerderij vinden ook georganiseerde kinderactiviteiten plaats. 

Gemiddeld 1 activiteit per maand wordt georganiseerd, ondanks corona hebben we nog 

vele activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:  

Buitenspeeldag, openluchttheater en activiteiten rondom de Kleine Bözzels en Boerderij 

Bikkels. In totaal hebben ca. 250 kinderen hieraan deelgenomen. Voor de begeleiding 

van deze activiteiten is een groep van 8 vrijwilligers aanwezig. 
 

 

Foto Kinderactiviteiten 
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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.  

Aantal Kleine Bözzel activiteiten 2021: 7 (laag aantal i.v.m. corona) 

Aantal deelnemende kinderen: gemiddeld 10 per activiteit. 

Voor de begeleiding van deze activiteiten is een groep van 3 vrijwilligers aanwezig 

inclusief 2 stagiaires. 

 

 

De Kleine Bözzels 

 

Boerderij Bikkels (Kinderen van 9 tot 12 jaar) 

De Boerderij Bikkels zijn een vaste groep kinderen van 9 tot 14 jaar die elke 

vrijdagmiddag helpen onder begeleiding van vrijwilligers op de kinderboerderij.  

Aantal Boerderij Bikkels: 10 

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

 

Boerderij Bikkels 
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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 250 (minder dan 2020 doordat de 

kinderboerderij gesloten was voor publiek)  

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

 

 

Activiteitencentrum De Dam 

De tweede locatie van Figulus Welzijn in Aalten, 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 zijn al verschillende initiatieven ontstaan. De voorbeelden staan direct 

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

Figulus Welzijn. 

 
Koffie uurtje – de Dam 

 

Koffieuurtje/Handwerkcafé ( initiatieven van de buurt): 

Al een jaar actief in de buurt. Maandelijks komt de buurt op de 1e woensdag van de 

maand bij elkaar bij de Dam. Helaas het afgelopen jaar minder vaak dan gewenst door 

de Corona, maar wanneer het even kon, ging deze ochtend wel door. 

Op de inloop komen er gemiddeld 10 bezoekers. 2 vrijwilligers begeleiden deze groep. 

Ook het handwerkcafé  is maar een aantal maanden actief geweest. Ze komen nu wel 

wekelijks bij elkaar. Een groepje van 4/5 personen. Volgend jaar zal er echter weer actief 

PR worden gemaakt voor deze activiteiten. Voor en door de buurt.  
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5 mei ontbijt voor de buurt rondom de Dam 

In de planning stond dit jaar ook een groots Bevrijdingsontbijt voor de buurt op het 

programma. Helaas kon dit door Corona weer niet doorgaan. 

Het groepje vrijwilligers die dit wilden organiseren houden goede hoop op volgend jaar, 

om dit alsnog te gaan vieren. De werkgroep hiervoor blijft bestaan. 

 

Wandelmaatje en Hardloopmaatje 

In coronatijd wordt er veel gewandeld en hardgelopen. Veel mensen lopen alleen, 

daarom heeft Figulus het Wandelmaatje opgezet. Wandelmaatje is een Whattsappgroep 

waar bewoners zich voor hebben aangemeld die allemaal dezelfde hobby delen namelijk; 

wandelen. Omdat samen wandelen leuker is, kun je in de groepsapp wandelafspraken 

maken en nieuwe mensen leren kennen. In 2021 hebben zich 35 wandelmaatjes 

aangemeld. Wekelijks worden er wandelafspraken gemaakt in de groepsapp. 

 

        
 

Door het succes van Wandelmaatje is in maart 2021 ook Hardloopmaatje opgezet. Via 

Facebook kan er hardloop afspraken gemaakt worden. Er hebben zich 15 leden hiervoor 

aangemeld.  

 

Openlucht bioscoop 

In coronatijd ontstond het idee voor een oplucht bioscoop. Ook dit hebben wij van harte 

ondersteund en heeft een aantal leuke avonden opgeleverd. 
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Dinxperlo 
In Dinxperlo is het werken vanuit een vaste plek (Kulturhus) minder geworden. De 

samenwerking wordt gezocht met allerlei instanties, scholen, cultuur- en sport 

verenigingen, ondernemers en Suderwick. Voorop staat dat inwoners zich begeven in de 

maatschappij en dit is niet locatie gebonden maar plaatsgebonden.  

Wel heeft Figulus een vaste plek in het Kulturhus Dinxperlo met daarbij een balie functie. 

Zo kunnen inwoners ook de weg naar Figulus Welzijn vinden. Doordat er plaatsgebonden 

gewerkt wordt, is er voor alle inwoners de mogelijkheid om via Figulus Welzijn te 

participeren binnen Dinxperlo.  

 

Vanuit de vraag van de inwoner zijn er de volgende initiatieven/activiteiten opgezet of 

ondersteund. Belangrijk is ook de functie van sommige activiteiten. Je kunt de 

activiteiten indelen in twee functies: 

- Een plek waar we inwoners naar toe kunnen verwijzen 

- Initiatieven van inwoners ondersteunen 

Beide functies zijn belangrijk. Je hebt als sociaal werker een divers aanbod nodig om zo 

veel mogelijk inwoners met vragen of kwaliteiten de juiste plek te kunnen bieden om te 

participeren. Daarbij heb je inwoners nodig met nieuwe initiatieven die je moet 

ondersteunen. Dit loopt hand in hand met elkaar en vanuit daar heb je dus een divers 

aanbod waar je inwoners ook aan deel kunt laten nemen. Zowel als welzijnscoach maar 

ook als sociaal werker is het van belang dat het aanbod divers is. De verschillende 

locaties en de rol van Figulus Welzijn als verbinder tussen alle partijen maakt de 

mogelijkheden voor inwoners uit Dinxperlo groot. Zo kunnen we veel inwoners laten 

participeren en een duwtje in de rug geven 
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Hieronder een overzicht van de ontmoetingsactiviteiten die allemaal draaien op 

vrijwilligers die weer in verbinding staan met de sociaal werker. 

 

Creatiefcafe 

Een creatieve inloop waar men gezamenlijk een creatieve hobby kan uitvoeren.  

 

Vrouwencafe 

Een inloop waar Dinxperse vrouwen en statushouders elkaar ontmoeten en gezellige huis 

tuin en keuken gesprekken voeren. 

 

Schildercafe 

Inloop voor inwoners die graag schilderen. Met elkaar hun hobby beoefenen. 

 

Vrouwen met Pannen  

Vrouwen met pannen is speciaal gericht op vrouwen. Via kooklessen worden nieuwe tips 

uitgewisseld en kunnen deelneemsters zelf aangeven waar de vraag ligt. Hoe kook ik 

gezond voor mezelf of voor mijn gezin. 

 

Handwerkcafe 

Op de donderdag ochtend is er een Handwerkcafe 

 

10.00 uur koffiemoment 

Een laagdrempelige inloop voor inwoners om vragen te stellen en om elkaar te 

ontmoeten. Samen koffie drinken.  

 

Koersbal 

Een bal spel voor senioren die het leuk vinden om samen te bewegen in een sociale 

omgeving 

 

Nordic Walking/wandelen 

Een inloop om georganiseerd samen te wandelen. 

 

 

Dinxper in Coronatijd 

Aan het begin van de coronatijd zijn we begonnen met het opzetten van een Facebook 

pagina. Coronahulp Dinxperlo e.o.  

Inwoners konden op deze manier snel lezen wat er speelde en online hun vragen of 

problemen aangeven. Daarbij werd dit een plek waar centraal info verstrekt kon worden. 

Deze pagina is vooral in het begin nuttig geweest. Inwoners wisten waar ze terecht 

konden met vragen of problemen. Voor iedereen was Corona nieuw en onduidelijk. 

Naarmate de Corona aanhield was de functie van de pagina bijna niet meer nodig.  

 

De volgende corona activiteiten werden georganiseerd: 

- “Jong en oud samen goud” i.s.m. de ondernemers een bezorgdienst door jongeren 

voor senioren 
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- Bewegen op muziek. Op 4 plaatsen in Dinxperlo was er voor senioren en mensen 

met een beperking bewegen op muziek. Zo konden we binding met de doelgroep 

houden en een actief aanbod aanbieden. 

- Boodschappendienst. I.s.m. Jumbo Arentz was er voor senioren een nood 

boodschappendienst die we altijd samen konden inzetten.  

- Figulus als geluid (eenmaal per week online radio via Dinxper FM) om senioren en 

mensen met een beperking te bereiken 
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Extra initiatieven in 2021 

 

Zwembad het Blauwe Meer 

Inwoners uit Dinxperlo en het zwembad Blauwe Meer hebben we deze zomer 

ondersteund met een naschools aanbod. We hebben tijdelijk het naschoolse aanbod naar 

het zwembad verplaatst om zo in samenwerking te zorgen voor een leefbaar en goed 

bezocht zwembad. Daarbij hebben we de werkgroep ondersteund om samen te kijken 

hoe het zwembad bestaansrecht heeft. Hier hebben inwoners zich d.m.v. een klussendag 

ingezet. Maar ook bedrijven hebben materiaal geleverd. 

 

     
 

Wandelmaatje 

In coronatijd wordt er veel gewandeld. Veel mensen lopen alleen, daarom heeft Figulus 

het Wandelmaatje opgezet. Wandelmaatje is een Whattsappgroep waar bewoners zich 

voor hebben aangemeld die allemaal dezelfde hobby delen namelijk; wandelen. Omdat 

samen wandelen leuker is, kun je in de groepsapp wandelafspraken maken en nieuwe 

mensen leren kennen.  

Gemeentebreed 
Figulus Welzijn ondersteunt ook initiatieven voor de hele gemeente: 

 

Jantje Beton 

Figulus Welzijn is sinds 2013 coördinator van Jantje Beton, de coördinator, coördineert 

de groepen die in Aalten gaan collecteren voor Jantje Beton. 4 jeugdclubs en 

verenigingen hebben in 2021 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 de 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. Het beoogde resultaat is om heel in 

heel gemeente Aalten te collecteren door verschillende verenigingen. Hierdoor worden de 

leden van de verenigingen in “eigen kracht” gezet om hun eigen vereniging te 

ondersteunen. 
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Resultaten: 

Jeugdclub Dale (15 collectanten)                  

Jeugdclub Haart (10 collectanten)                   

Jeugdclub IJzerlo (15 collectanten)                

Kinderboerderij de Ahof (7 collectanten)    

Totaal aantal vrijwillige collectanten: 47 

Totaal opbrengst in Aalten: € 1474,75 

 

De andere Jeugdclubs in Aalten hebben eigen initiatieven om geld in te zamelen voor hun 

club. Bijvoorbeeld door oliebollen verkoop. 

In Bredevoort en Dinxperlo wordt Jantje Beton begeleidt door een coördinator op eigen 

initiatief. 

 

Babbelbox Gemeente Aalten 

De Babbelbox is een initiatief die is ontstaan door de coronamaatregelingen. Veel mensen 

zaten thuis en kunnen behoefte hebben aan een praatje. Met de Babbelbox via website 

Gemeeenteaaltenvitaal, kun je op een laagdrempelige manier met elkaar chatten. Ook 

werden er op vaste tijden een “gastvrouw”of “gastheer” uitgenodigd. Oa. De wethouders 

en de dominee waren online bij de Babbelbox om met hen te chatten.  

 
 

Theater 

In de zomervakantie was het binnen de coronamaatregelen mogelijk om voor kinderen 

tot 12 jaar activiteiten te organiseren. In 2020 werden er 6 professionele voorstellingen 

alleen bij de Ahof uitgevoerd. Maar in 2021 zijn de voorstellingen uitgebreid in heel de 

Gemeente Aalten. In De Heurne (Dinxperlo), Bredevoort en Aalten werden 9 

professionele voorstellingen uitgevoerd waar in totaal per voorstelling gemiddeld 30 

kinderen van genoten hebben. De theatermiddagen zijn tot stand gebracht door de 

talentverbinder, Figulus en 12 vrijwilligers.  

    
Kindertheater op de Ahof 
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Kindertheater in Bredevoort 

 

Cheers 

In 2019 heeft het project Vrienden café gedraaid in de woonkamer van het 

onderduikmuseum. Na een jaar kwamen hier verbeterpunten uit, zodat we in 2020 

hebben besloten om het Vrienden café te verplaatsen naar café Leuven. De naam moest 

ook anders, dit is Cheers geworden. Cheers is een maandelijkse activiteit bij Leuven waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen een gezellige avond kunnen beleven. De 

start van Cheers zou plaatsvinden in begin maart 2020. Door corona is dit opgeschoven 

naar 2021.  

Door corona was de horeca lange tijd gesloten, waardoor Cheers ook niet van start kon 

gaan. In november 2021 was dan eindelijk de horeca kort geopend waardoor de eerste 

Cheers avond georganiseerd kon worden bij Leuven. Tijdens de eerste Cheers avond 

waren er 12 mensen naar Cheers gekomen. Door corona kon Cheers niet in december 

plaatsvinden. We hopen in 2022 weer gezellige Cheers avonden te mogen organiseren bij 

Leuven.  
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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. De 

verhalen worden door een vrijwilliger, met ervaring in het schrijven van stukken, 

geschreven. 

• Meedoen en zelf organiseren van evenementen, voor zover mogelijk in corona-

tijd. 

• Aansluiten bij landelijke campagnes, zoals “Mensen maken”. 

 

     

 

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

door: 

• Samen met organisaties als Bibliotheek de Achterhoekse Poort en de Aaltense 

Uitdaging projecten ondersteunen. 

• 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. 

• 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. 



 
 

Jaarrapportage 2021  Pagina 29 van 61 

• Onder invloed van corona zijn regionale overleggen niet gehouden. 

• De inzet van projectvrijwilligers om lokale organisaties en initiatieven te 

ondersteunen is dit jaar niet verder ontwikkeld. Dit pakken we weer op zodra er 

weer diverse initiatieven mogelijk zijn. 

 

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). 

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

overbodig worden. Dit is bijna afgerond in 2021 dankzij de inzet van 2 deskundige 

vrijwilligers. 

• Het organiseren binnen Figulus Welzijn van sociale activiteiten die de binding 

bevorderen onder vrijwilligers, dit is deels vervangen door attenties aan de 

vrijwilligers verspreid over het jaar. Zoals een kaartje met de verjaardag, een 

attentie in de vorm van een mail en taart op locaties met de Dag van de 

Vrijwilliger. Kerstpakketjes zijn persoonlijk langsgebracht door medewerkers en 

stagiaires. 

• Elke sociaal werker is voor het onderhouden van contacten verantwoordelijk voor 

de eigen groep van vrijwilligers. 

• Scholing in samenwerking met andere organisaties aan te bieden. Hiervoor 

onderzoekt een stagiaire welke mogelijkheden de diverse organisaties die veel 

met vrijwilligers hiervoor zien. De samenwerking op dit vlak is positief, veel wordt 

er al aangeboden en de wil om eigen aanbod te delen met andere organisaties is 

er. 

• 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 2021 is een betaalde medewerker voor 28 uur per week ingezet.  

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

de administratie. 

Het VSP heeft in 2021 ongeveer 60 vrijwilligers gekoppeld. Zowel van (zorg)organisaties 

als van particulieren. Daarnaast zijn de laatste maanden ook stagiaires gekoppeld als 

maatje bij gebrek aan reguliere stageplekken. 

 

Naast de ruim 300 geregistreerde vrijwilligers zijn wij in 2019 begonnen om project-

vrijwilligers te registeren. Deze vrijwilligers helpen af en toe bij een evenement. Hiervoor 

volstaan we met een beperkte registratie. In 2020 hebben we de inzet van project-

vrijwilligers verder uitgewerkt. We zijn gestart met gesprekken met organisaties in de 

gemeente Aalten om een overzicht te krijgen van projecten en evenementen waarbij we 

project-vrijwilligers kunnen inzetten. Helaas hebben we door corona dit langer dan 

verwacht moeten stoppen. 

Ook de jaarlijkse, traditionele evenementen (de zomer BBQ in Dinxperlo, de zomer BBQ 

op de Ahof en de nieuwjaarsbijeenkomst) konden niet doorgaan. 
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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. Deze trend zet zich door. Wel wordt gekeken naar 

andere mogelijkheden om de vrijwilligers vacatures onder de aandacht te 

brengen. Een optie hiervoor is o.a. VitaalBAD.nl  

• De vacatures en andere informatie over vrijwilligerswerk wordt ook op Facebook 

geplaatst. 

• In samenwerking met de Aaltense Uitdaging, het Platform Aalten en de 

Talentverbinders wordt ook ondersteuning aan alle verenigingen en stichtingen in 

onze gemeente aangeboden. 

• Bij alle activiteiten zorgen wij ervoor dat de richtlijnen van de AVG en andere 

nieuwe wetten (o.a de WBTR) gerespecteerd worden. Hier wordt ook voorlichting 

aan andere organisaties over gegeven.  

• Naar aanleiding van een signaal is er gestart met hulp bij financiën en regelingen 

voor kwetsbare ouderen in de gemeente. Hiervoor is een vrijwilliger gevraagd na 

een tip uit het brede netwerk. Mocht dit vaker nodig zijn, dan bekijken we 

mogelijkheden dit uit te breiden. 

 

Matchen en verbinden 

• In, weer een, corona jaar veranderden mogelijkheden en vragen. Via 

thuiszorgorganisaties kwamen er meer individuele vragen binnen van mensen, 

vaak ouderen, die zich eenzaam voelden. Een reden dat dit toenam was dat de 

reguliere activiteiten regelmatig stil moesten liggen. Ook was er angst zowel bij de 

oudere als bij de mensen die weleens wat ondernemen met deze ouderen. 

• Toenemende samenwerking met Laborijn door te spreken met mensen die 

moeilijk bemiddelbaar zijn naar werk. Zijn er mogelijkheden hun kwaliteit van 

leven te vergroten? Kunnen ze als vrijwilliger worden ingezet? 

• Stagiaires op een alternatieve manier inzetten, als reguliere stages niet kunnen 

omdat activiteiten stilliggen is inzet als maatje een mogelijkheid wel ervaring met 

een doelgroep op te doen 
 

maatjes 

In samenwerking met andere zorgorganisaties, zoals de thuiszorg wordt kennis gemaakt 

met eenzame inwoners waarvoor wij ook maatjes zoeken. Hierbij worden o.a. stagiaires 

(zoals hierboven vermeld) ingezet. 

 
Hardloop maatjes 
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Begeleiden van ontmoetings-, zelfredzaamheid en participatie activiteiten.  

Vanuit het VSP worden ook ontmoetings- en participatie activiteiten ondersteund. O.a.: 

• Zomerschool (zie verder bij vluchtelingenwerk). Mooi effect na de Zomerschool is 

dat twee vrijwilligers uit de groep ouders van kinderen van de Zomerschool nu 

zijn ingezet als vrijwilliger op IKC de Bosmark. 

 

• Etend ontmoeten Ook werd er regelmatig een attentie bezorgd om de regelmatige 

deelnemers te laten weten dat we hen niet vergeten. Daarnaast is er eind maart 

een digitale editie van Etend Ontmoeten geweest. De Ahof was het hoofdkwartier 

met bekende gezichten tussen de vrijwilligers zoals o.a. de Burgemeester die een 

rol opnam als gastheer en Sandra Vanreys die voor de muzikale omlijsting zorgde. 

Maaltijden werden met hulp van de Aaltense Uitdaging thuis warm bezorgd. 

Begeleiding voor het digitale deel bij deelnemers thuis was er door jonge 

vrijwilligers en apparatuur die via de Aaltense Uitdaging door Kopiatek 

beschikbaar was gesteld. 

 

De starteditie met hulp van ervaren vrijwillige koks en B&W is succesvol verlopen. 

We kijken ernaar uit de eerste keer in samenwerking met Alfa via de Aaltense 

Uitdaging. Deze stond gepland en voorbereid kant en klaar, we hopen dat we, 

zodra corona het toelaat, snel op een nieuwe datum van start kunnen. 

 

    
College kookt voor Etend Ontmoeten 

 

• De kerstinzamelingsactie voor het Meedoenpact is ook vanuit het VSP 

ondersteund. Ook was het VSP betrokken bij de training van huisbezoekers vanuit 

het Meedoenpact.  

 

Daarnaast worden in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties zoals de 

bibliotheek klussen opgepakt. Zo werd voor de nieuwe bibliotheek een caravan 

opgeknapt die in het nieuwe pand is geplaatst met behulp van vrijwilligers, Aaltense 

bedrijven en de Klussendienst van Figulus Welzijn. 

 

 

 

 

 



 
 

Jaarrapportage 2021  Pagina 32 van 61 

Onderzoek en innovatie  

• Contacten via regionale en landelijke netwerken worden onderhouden om input 

voor innovatie te verkrijgen.  

• 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. 

• In 2021 is onderzocht hoe Figulus Welzijn de begeleiding/ ondersteuning aan 

vrijwilligers uitvoert. Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan meer 

training/scholing informatie. 

In het schooljaar 21-22 hebben twee nieuwe stagiaire de opdracht om 

mogelijkheden in de gemeente hiervoor in samenwerking met andere organisaties 

te onderzoeken.  

 
 

Projectvrijwilligers: 

In 2019 is de term “Projectvrijwilligers” geïntroduceerd. 

We signaleren dat vrijwilligers zich steeds vaker niet willen binden, maar wel willen 

inzetten voor gerichte kortdurende activiteiten.  

In Dinxperlo bestaat al een grote groep enthousiaste projectvrijwilligers die o.a. 

meehelpen bij de sinterklaasintocht, Halloween, avondvierdaagse, etc..  

 

Daarnaast wilden we vanuit het VSP ook in Aalten een groep projectvrijwilligers opzetten, 

om verenigingen/organisaties te ondersteunen met het vinden en koppelen van 

vrijwilligers.  

Vanwege de corona beperkingen is dit nog niet van de grond gekomen. 
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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 

 

 

 

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. 
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• Vanuit deze samenwerking worden in samenwerking met andere platforms (PPJ 

bijvoorbeeld) preventieve programma’s opgezet. Voorbeelden hiervan kunnen 

zijn: 

o Rondom armoede 

o Rondom dementie 

o Rondom eenzaamheid 

o Rondom gezondheid en levensstijl 

 Deze thema’s worden in overleg vastgesteld. 

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. 

Vanuit de hulpmiddelenpool werd er dit jaar 47 x een scootmobiel  in de gemeente 

Aalten uitgeleend, waarvan 2 x een duo scoot. 25 x werd deze ingezet voor gebruik van 

de ergotherapeuten. De reden voor aanvraag: 7 x via de WMO, 25 x door de ergo en 15 

x anders. De meeste aanvragen komen uit Aalten 33 x, 11 x uit Dinxperlo en 3 x uit 

Bredevoort. De scoomobiels kunnen via de algemene telefoonnummers van Figulus 

Welzijn gereserveerd worden. 

 

3 Duo-fietsen worden op alle 3 de locaties van Marga Klompé in Aalten (waar een pool 

van 12 vrijwilligers is) wekelijks, bijna elke werkdag uitgeleend. Bij het Kulturhus in 

Dinxperlo staat ook 1 duo-fiets voor de uitleen. Deze is in 2021 in totaal 81 keer 

uitgeleend. Dit komt op gemiddeld 2 keer per week. In Dinxperlo is de duo-fiets ook 

regelmatig voor het weekend uitgeleend.  In totaal dus 4 duo-fietsen beschikbaar vanuit 

de hulpmiddelenpool voor de gemeente Aalten. De gemeente heeft gekozen niet een 

spatscherm te bevestigen op de duo-fietsen ter extra bescherming. Fietsen gebeurd op 

eigen risico.  

Naast de wekelijke uitleen van duo-fietsen kan er ook nog van een rolstoelfiets gebruik 

worden gemaakt. Die staat bij de Stegemanhof (Marga Klompé) en kan door alle 

bewoners van Aalten worden geleend. Via Figulus Welzijn of Marga klompé kunnen deze 

fietsen gereserveerd worden. 

 

 
De Duo-fiets 
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De servicedienst van deze hulpmiddelen is overgegaan in eigen beheer van de 

Gemeente. Voor onderhoud en reparaties wordt deze dienst gebeld/ingezet. 

Vanaf het begin van het jaar zijn de voorwaarden voor de  uitleen van  

een scootmobiel aangescherpt. De aanvraag vanuit de WMO en oefenen met een 

ergotherapeut zijn het uitgangspunt; met een maximale periode van 3 maanden. En ook 

voor korte tijd is uitleen mogelijk; maximaal voor 2 weken, voor verschillende 

doeleinden. De hulpmiddelenpool is een gratis service vanuit de Gemeente voor de 

inwoners van Aalten.  

 

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

krukken): Totaal: 750 handelingen. Op 2 locaties in Aalten en Dinxperlo heeft Figulus een 

loket. Dit jaar was de balie in verband met de Corona op beide locaties alleen in de 

ochtend geopend. We zien hier wel een flinke daling in cijfers, in vergelijking met 2020. 

Waarschijnlijk mede door het verminderde aantal operaties in deze tijd. 

 

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 10 personen gebruik gemaakt. Een aantal bewoners hebben via e-mail 

en telefonisch contact gehad. Dit als alternatief in deze Coronatijd omdat fysiek 

spreekuur niet door kon gaan. De wetswinkel wordt mogelijk gemaakt, door de inzet van 

2 vrijwilligers met juridische achtergrond. De meeste hulpvragen hebben te maken  met 

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

laagdrempelig advies te krijgen. 

 

Boodschappendienst en huisvuilservice 

De boodschappendienst heeft dit jaar 10 bewoners ondersteund. 4 x bewoners 

structureel voor de wekelijkse boodschappen. 4 x  tijdelijke boodschappen hulp ingezet 

i.v.m. ziekte/operatie bewoner en 2 diensten  zijn dit jaar beëindigd, door overlijden 

bewoner.  

Nu dus nog 3 x in Dinxperlo en 5 x in Aalten. Voor deze dienst  zijn vooral stagiaires 

ingezet voor de continuïteit.  

De huisvuilservice heeft 10 klanten. 7 in Dinxperlo en 3 in Aalten. Doorverwijzing vindt 

meestal plaats door de gemeente. Cliënten van Estinea, statushouders en vrijwilligers 

worden hierbij ingezet. Van 2 klanten  is  de huisvuilservice  door een buurtbewoner 

overgenomen.  

 

Corona Boodschappendienst 

Toen de corona uitbrak kwamen er signalen binnen dat ouderen en kwetsbaren niet meer 

naar de supermarkt konden of wilden. Hiervoor is er een boodschappendienst opgezet. 

Dit is begin 2021 afgebouwd. Naast de incidentele hulp is er in Aalten 1 oudere bewoner 

structureel geholpen. In Dinxperlo zijn er nog 4 ouderen geholpen, waarvan  nu nog 2 

structureel. Hierbij zijn in totaal 5 vrijwilligers ingezet. 
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Klussendienst. 

De Klussendienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs, die een (praktisch) 

steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals: 

• Ouderen 

• Mensen met een beperkt budget en netwerk 

 

Aantal adressen waar de Klussendienst actief was in 2021: 27.  Bij een aantal adressen 

is er vaker dan één maal geholpen. 

Zes vrijwilligers zijn actief in de Klussendienst. Doordat enkele klussen te groot zijn voor 

de vrijwilligers, werkt Figulus Welzijn sinds 2019 samen met MCE zorg om de klus te 

klaren. MCE zorg heeft 1 grote klus gedaan voor de klussendienst in 2021. 

 

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. 

 

In Dinxperlo wordt de Klussendienst uitgevoerd door project JOS (Jong Oud en 

Statushouders). 

 

Formulierenbrigade 

De Formulierenbrigade wordt net als de Thuisadministratie door Humanitas uitgevoerd. 

De Formulierenbrigade zit echter in onze panden (Kulturhus Dinxperlo en de Ahof 

Aalten). Er is een nauwe samenwerking en actieve doorverwijzing met deze diensten 

daarom vermelden wij deze wel in dit verslag. 

 

Ondersteuning beperkt budget 

Om inwoners met een beperkt budget te ondersteunen en mogelijkheden te bieden zijn 

er de volgende activiteiten binnen Dinxperlo.  

- Hip zonder knip (een kledingruilpunt) 

- Kledingbeurs 

- Speelgoedbeurs 

- Jeugd sport/cultuur fonds (eerder aangegeven) 

- Samenwerking voedselbank Dinxperlo 

- Happy peroid bag (samenwerking met de talentverbinder) 

Deze activiteiten draaien op vrijwilligers uit Dinxperlo die zich op deze manier inzetten 

voor inwoners met een beperkt budget. Laagdrempelig kunnen alle inwoners terecht bij 

de activiteiten. Daarnaast kunnen inwoners met vragen bij ons terecht en op deze 

manier houden we ook contact met de doelgroep.  

 

Mobiel team 

Mobielteam is een inloop op de laatste woensdag van de maand van 15.00 uur tot 17.30 

uur in de Ahof (in 2021 alleen juni en juli ivm corona). Het is bedoelt voor ouderen van 

55+ die vragen hebben over hun mobiele telefoon en/of laptop. Vrijwilligers helpen de 

ouderen om al hun vragen te beantwoorden. 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 2 thuisbezoeken 

afgelegd. Dit moest natuurlijk beperkt worden door corona.  
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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: 

 

Samen Wij 

Samen Wij is een lotgenotengroep voor inwoners, die psychisch soms wat in/uit balans 

zijn. 1 keer in de maand op de donderdagavond komt de groep bij elkaar op de locatie op 

de Damstraat. De groep is ontstaan door een initiatief van een aantal lotgenoten, die 

behoefte hadden om regelmatig bij elkaar te komen voor ondersteuning, informatie en 

gezelligheid. De deelnemers vullen samen de avonden in. Als het even kon, zijn deze 

avonden gewoon door gegaan dit jaar. Voor de continuïteit. In de zomer is er een avond 

gezamenlijk gewandeld. Gemiddeld 7 bezoekers per keer. Door 12 verschillende 

personen bezocht. 

 

Cheers 

In 2019 heeft het project Vrienden café gedraaid in de woonkamer van het 

onderduikmuseum. Na een jaar kwamen hier verbeterpunten uit, zodat we in 2020 

hebben besloten om het Vrienden café te verplaatsen naar café Leuven. De naam moest 

ook anders, dit is Cheers geworden. Cheers is een maandelijkse activiteit bij Leuven waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen een gezellige avond kunnen beleven. Cheers 

is oa voor mensen die sterk vereenzaamd of sociaal geïsoleerd zijn. Maandelijks wordt op 

vrijdagavond een activiteit georganiseerd. Hier kan men op een laagdrempelige manier, 

onder begeleiding van getrainde vrijwilligers, oefenen in het leggen en onderhouden van 

contacten, om zo het zelfvertrouwen op te bouwen om iets aan de eigen situatie te 

veranderen. De start van Cheers zou plaatsvinden in begin maart 2020.   

Door corona was de HORECA lange tijd gesloten, waardoor Cheers ook niet van start kon 

gaan. In november 2021 was dan eindelijk de HORECA kort geopend waardoor de eerste 

Cheers avond georganiseerd kon worden bij Leuven. Tijdens de eerste Cheers avond 

waren er 12 mensen naar Cheers gekomen. Opnieuw door corona kon Cheers niet in 

december plaatsvinden. Inmiddels zijn wij in 2022 weer gestart met gezellige Cheers 

avonden bij Leuven.  

 

Functie beweegmakelaar 

Figulus Welzijn heeft twee Social Workers die zich inzetten om deelnemers vanuit het 

Slimmer project richting het lokale sportaanbod te begeleiden. Inzet is om zoveel 

mogelijk deelnemers op deze manier structureel lokaal in beweging te houden. 
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Welzijn op Recept 

Per 1 juli 2021 is in de gemeente Aalten het project Welzijn op recept gestart. Dit is een 

initiatief van lokale huisartsenpraktijken in Dinxperlo en Aalten, welzijnsorganisatie 

Figulus Welzijn en de gemeente Aalten. Welzijn op recept richt zich op mensen die zich 

regelmatig bij de huisarts melden met klachten waar meestal geen medische oorzaak 

voor te vinden is en waarvoor medicijnen of een doorverwijzing naar psychische hulp niet 

de beste ondersteuning is. Terwijl sociale contacten en meedoen aan activiteiten mogelijk 

wèl een oplossing zijn. 

 

Welzijnsrecept 

Mensen gaan meestal naar de huisarts als ze lichamelijke klachten hebben. Maar ook bij 

stress, angst of als ze zich somber voelen, zoeken mensen regelmatig hulp bij hun 

huisarts. Het voorschrijven van een medicijn of verwijzing naar de fysiotherapeut of het 

ziekenhuis blijkt dan niet altijd de beste recept. Soms komt de huisarts er in een gesprek 

met de patiënt achter dat een ‘welzijnsrecept‘ een betere oplossing zou zijn. 

Die patiënten kan de huisarts nu verwijzen naar een van de 3 welzijnscoaches, van 

Figulus Welzijn. De welzijnscoach zoekt samen met de inwoner naar mogelijkheden 

waardoor hij beter in zijn vel komt te zitten. Een beweegactiviteit, samen eten of met 

anderen iets ondernemen, een nieuwe of oude hobby oppakken en het doen van 

vrijwilligerswerk zijn enkele voorbeelden. Juist omdat er zoveel verschillende 

mogelijkheden zijn, werkt de welzijnscoach hierin nauw samen met lokale organisaties en 

verenigingen. 

In totaal waren er in 2021 29 welzijnsrecepten.  

 

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 inwoners met beginnende dementie 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  meer huisbezoeken en voorlichting geven betreffende dit onderwerp. De 

werkgroep dementievriendelijke gemeente is aangepast en heet nu werkgroep Ouderen 

en Veerkracht. Zo ontstaat er meer draagkracht en een bredere doelgroep ouderen wordt 

zo vertegenwoordigt. 

Sociale integratie en participatie zijn bij het ouderenwerk de voornaamste 

uitgangspunten.  Speciaal voor ouderen worden extra activiteiten georganiseerd.  

De aangeboden activiteiten voor ouderen zijn vooral op beweging en ontmoeting gericht. 

Bij de verschillende ouderen activiteiten hangt een prettige sfeer en er wordt veel met 

elkaar gedeeld. Langer fit en sociale contacten, 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 

door de groep. 

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

16 Senioren Fit groepen worden door 2 daarvoor opgeleide MBVO docenten begeleid, 

waaronder 2 zwemgroepen en een beweegtuingroep. 
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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. Hieronder een aantal 

voorbeelden. 

 

Project JOS 

Iedere dinsdag staat er een team statushouders klaar om samen met een vrijwilliger aan 

de slag te gaan in Dinxperlo. Het team verzorgd tuintjes van inwoners (senioren) die 

door verschillende omstandigheden dit zelf niet meer kunnen en ook daarvoor in hun 

omgeving geen mensen hebben die hierbij kunnen helpen. Daarbij is het voor de 

statushouders een mooie manier om extra aan de Nederlandse taal te werken.  

 

 

Senioren fit 

De goed lopende Senioren fit  groepen bestaan uit 16 beweeggroepen, waarvan 2 

zwemgroepen. Door de Corona, natuurlijk verloop en ziekte is het aantal deelnemers wel 

afgenomen dit jaar. Aan het einde van het jaar hebben we 4 groepen moeten 

samenvoegen tot 2 groepen.  Nu starten we begin 2022 met 14 beweeggroepen: 149 

deelnemers. 10 deelnemers minder , dan het begin van 2021 . Per groep blijft er een 

gemiddelde van ongeveer 10 personen.  

Met verschillende aangepaste maatregelen zijn de Seniorenfit groepen zoveel mogelijk 

doorgegaan dit jaar, met uitzondering van de totale lockdown periodes. In juni 2021 zijn 

de beweeggroepen pas weer gestart. In de zomermaanden kon er gelukkig wel les 

gegeven worden. Daarom zijn de groepen juist in de zomermaanden zoveel mogelijk 

doorgegaan. Maar uit angst en soms sluiting van locaties zijn, hebben een aantal 

deelnemers toch hun lidmaatschap opgezegd. Gelukkig is de grootste groep blijven 

bewegen. Vanuit Figulus wilden we de ouderen deze mogelijkheid blijven bieden. Dat is 

gelukt. Ook ontstonden er allerlei leuke buiten beweegactiviteiten. 

 

 
Seniorenfit in het zwembad 
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De wekelijkse fietsgroep start altijd van mei t/m oktober. Dit jaar zijn ze in juni weer 

gestart. Vanuit Figulus kon er gelukkig weer voor koffie en broodjes worden gezorgd. 

Ook was het mogelijk om eind oktober een afsluiting met elkaar  

te houden met een stamppotbuffet. Gemiddelde aantal fietsers; 23 fietsers per keer. 32 

deelnemers bij de afsluiting.  
 

Scootmobielclub 

De Scootmobielclub bestaat momenteel uit 15 vaste leden die 1 keer per maand samen 

op stap gaan. De begeleiding wordt verzorgd door Marga Klompé en Figulus Welzijn. 

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

Samen op avontuur gaan, nieuwe paadjes en routes ontdekken en een middagje 

gezelligheid en sociale contacten. In de zomer konden we gelukkig nog 4 x bij elkaar 

komen. De najaarsaktiviteiten zijn helaas niet doorgegaan. Wel zijn er door de 

vrijwilligers belrondjes gedaan, presentjes langs gebracht en kaartjes gestuurd om het 

contact met de groep te behouden. Dit werd zeer gewaardeerd. 

 

 
De scootmobielclub 

 

Naast het Kompas, nu ook een contactgroep Dementie 

Na evaluatie met betrokken partijen is de gespreksgroep voor mensen met beginnende 

dementie gestopt en is het Kompas overgegaan in een gespreksgroep,  onder Willem 

(Hart voor Levensvragen) weggezet. 

Heel waardevol voor de deelnemers dat deze groep door kon gaan. Nu 5 deelnemers. 

Nu is er sinds juli 2020 een nieuwe gespreksgroep voor mantelzorgers gestart, voor 

mensen die een naaste hebben met (beginnende) dementie. Deze contactgroep 

dementie is in de zomer gestart en komt 1 keer in de maand op de laatste 

donderdagochtend van de maand bij elkaar in de Nassau. In totaal hebben hier 7 

mantelzorgers aan mee gedaan. Momenteel bestaat de groep uit 5 vaste deelnemers. 

Deze groep kon gewoon doorgaan tijdens de Coronaperiode. 
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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. 

Huisbezoeken:   

Na een succesvolle pilot van 2 x 10 huisbezoeken door de Vrijwillige Ouderen Adviseurs  

uitgezet bij de leden van de PCOB Aalten is er besloten door het Platform 

Ouderenondersteuning, in samenwerking met de Gemeente en Figulus om per mei 2019 

huisbezoeken te gaan inzetten in de Gemeente Aalten. Alle 75 jarigen krijgen in de 

maand dat ze jarig zijn de brief + antwoordkaart en ook  bewoners die ouder zijn dan 75 

krijgen dit toegestuurd. Na een jaar zal dan gekeken worden of deze huisbezoeken 

voortgezet gaan worden.  Gemiddeld zijn er  ongeveer 200 brieven per maand verstuurd 

naar de inwoners en hiervan werden er in 2019 – 102 bezoeken afgelegd. 

Dit betekent 12/13 huisbezoeken per maand. Dit is een respons van ongeveer 6%. 

De huisbezoeken zijn  tot april 2020 doorgegaan/uitgevoerd. De maand maart stond al in 

het teken van iets vaker een  telefonische contact/gesprekje, als alternatief van het 

huisbezoek. Daarna zijn de huisbezoeken, na overleg stopgezet. Besloten is om pas na 

vaccinatie, de huisbezoeken weer op te starten.  

De meerwaarde van een fysiek huisbezoek was doorslag gevend. Mede natuurlijk de 

verscherpte maatregelen door Corona en de veiligheid voor de gezondheid voorop 

stellende. In 2021 heeft alles eigenlijk stilgelegen. Het platform ouderenondersteuning is 

maar een paar keer bij elkaar geweest. 

Er worden een aantal zaken voorbereid, zodat de huisbezoeken ergens in 2022 weer 

opgepakt kunnen worden. In welke vorm, met een nieuwe brief/antwoordkaart en 

nieuwe VOA’s. In 2021 is vooral gekeken of de huisbezoeken weer opgepakt zouden 

kunnen worden. 

Voor 2022 hopen we nieuwe VOA’s gezocht/opgeleid te hebben, om de huisbezoeken te 

kunnen blijven continueren. Bij het Platform Ouderenondersteuning zijn de 

vervolgstappen  verder voorbereid en zullen door de ouderenbonden en verder worden 

uitgezet, als het weer mogelijk is.  

 

 

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente – Werkgroep Ouderen en 

Veerkracht 

Figulus Welzijn (ouderenwerk) is als partij ook aangesloten bij de werkgroep 

Dementievriendelijke gemeente. Hieruit ontstaan allerlei activiteiten in het teken van 

dementie; zoals bijv. straattheater, voorlichting over dementie op de Schaersvoorde, 

inventarisatie dagbesteding, contacten met verenigingen, thema-avonden. 

Dit jaar is de doelgroep uitgebreid en ligt de focus op een bredere groep (kwetsbare) 

ouderen. Nieuwe organisaties worden hierbij gevraagd om aan te sluiten bij deze 

werkgroep om een breder draagvlak te creëren.   
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Mantelzorgondersteuning 
Na het besluit van VIT-hulp bij mantelzorg om de organisatie per 1 oktober 2021 te 

beëindigen is de mantelzorgondersteuning voor de gemeente Aalten per die datum bij 

Figulus-Welzijn ondergebracht. De mantelzorgconsulent, de beide vrijwillige 

coördinatoren en de groep vrijwilligers werken sindsdien vanuit Figulus.  

Het laatste kwartaal 2021 is besteed aan kennisgeving van de verandering 

mantelzorgondersteuning aan de samenleving, het netwerk, de mantelzorgers, 

vrijwilligers en cliënten. Het takenpakket is met bijbehorende documenten, alsmede de 

werkwijze, geïntegreerd binnen de organisatie. De consulent heeft met vele 

netwerkorganisaties en sleutelpersonen kennisgemaakt en ook intern met collega’s. Een 

nieuwe folder Mantelzorgondersteuning is ontworpen en gedrukt.  

Het is mooi om te ervaren dat nieuwe mantelzorgers en verwijzers de weg naar Figulus 

en naar de consulent weten te vinden. Dat geldt ook voor reeds geregistreerde 

mantelzorgers. Zij staan vermeld in een bestand dat na hun toestemming in gebruik is 

door de consulent. Ook aanvragen voor een vrijwilliger, ter ondersteuning van de 

mantelzorger, zijn binnengekomen. 

 

 
 

Verder is een aanzet gegeven aan het jaarplan 2022. Daarin wordt weergegeven hoe de 

dienstverlening mantelzorgondersteuning eruit ziet. De basis van het plan vormen de “4 

V’s” van vinden, verbinden, verlichten en versterken van mantelzorgers. De taken van de 

consulent zijn globaal in drie categorieën te verdelen: individuele ondersteuning van 

mantelzorgers, de groepsgewijze aanpak door het organiseren van activiteiten, en de 

vrijwillige zorg. Voor de vrijwillige zorg werkt de consulent samen met twee coördinerend 

vrijwilligers. Zij kunnen een beroep doen op een groep van ruim 20 vrijwilligers, 

toegerust voor de ondersteuning van mantelzorgers.  

 

Voor 2022 nemen wij ons voor dat de consulent goed bereikbaar is voor individuele 

mantelzorgers of verwijzers per telefoon/ app/ sms en via de e-mail of de locaties van 

Figulus. Mantelzorgers kunnen terecht voor vragen, advies, een klankbord of luisterend 

oor of begeleiding. Ook groepsgewijze activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers 

worden georganiseerd, zoals mantelzorgcafé ‘s, themabijeenkomsten en cursussen. De 

mantelzorgconsulent werkt binnen Figulus samen met collega-sociaal werkers om 

passende activiteiten te organiseren voor verschillende groepen mantelzorgers. 

Bijvoorbeeld voor de jonge mantelzorgers, zodat zij elkaar spelenderwijs kunnen 

ontmoeten en ervaringen delen. De vrijwillige zorg ter ondersteuning van mantelzorgers, 

zal worden voortgezet.  

Inwonersaantal gemeente Aalten per 01-01-2020  27.121 
Inwonersaantal 15 jaar of ouder     21.596 
Aantal mantelzorgers 15 jaar of ouder    8.108 
Mantelzorgers die langdurig zorgen    6.963  
Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen  1.328 
Mantelzorgers die zich zwaar belast voelen   738 
Aantal jonge mantelzorgers (tot 18 jaar)    1.313    
 

Toelichting en verantwoording • Inwonersaantallen gebaseerd op CBS-gegevens per 1-
1-2020 • Berekening aantallen mantelzorgers gebaseerd op publicatie “Blijvende bron 
van zorg”, SCP, 2019 • Aantal mantelzorgers: 35,4% van de 16-plussers geeft 
mantelzorg • Aantal mantelzorgers die langdurig zorg geven: 30,4% van de 16-plussers 
geeft langdurig (langer dan 3 maanden) mantelzorg • Aantal mantelzorgers die langdurig 
en intensief zorg geven: 5,8% van de 16-plussers geeft langdurig en intensief (meer dan 
8 uur per week) mantelzorg • Aantal zwaarbelaste mantelzorgers: 9,1% van de 
mantelzorgers voelt zich zwaarbelast. 
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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. 

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; 
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• 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 2021 zijn er 25 personen geplaatst in de gemeente Aalten waarvan 22 in Dinxperlo en 

3 in Aalten. Daarnaast zijn er 21 personen geplaatst via gezinshereniging.  

22 statushouders hebben de participatieworkshops gevolgd en kregen hun 

participatieverklaring. Er zijn ook 8 zelfmelders die de participatieworkshops hebben 

gevolgd.  

 

Bij de inloopspreekuren van Figulus Welzijn in Aalten en in Dinxperlo zijn naast de 6 

stagiaires en ook 6 vrijwilligers betrokken.  

Tenslotte zijn binnen Figulus in 2021 2 cultuurverbinders (Arabisch en Tigrinya 

sprekenden) actief geweest.  

 

Ook in 2021 is Figulus Welzijn actief betrokken geweest bij oudkomers die buiten de 

aanvankelijke maatschappelijke begeleiding valt. Dit betreft 158 personen (42 gezinnen)  

Hoewel Figulus niet de opdracht heeft om actief betrokken te blijven, kiest zij hier wel 

voor. Een jaar maatschappelijke begeleiding voor nieuwkomers is niet voldoende om hen 

zelfredzaam binnen de voor hen nieuwe maatschappij te laten functioneren.  

Door deze actieve betrokkenheid bleek in 2018 (publicatie CBS “Asiel en Integratie 2019”) al dat 

er meer statushouders uitstromen naar betaald werk dan in andere gemeente. Ook is het 

terug te zien in de mate waarin deze doelgroep gebruik maakt van de 

schuldhulpverlening, wat aanzienlijk lager ligt dan in andere gemeente. 

 

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 en 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. Tijdens 

coronatijd is steeds gezocht naar creatieve oplossingen binnen de dan geldende 

maatregelen. 
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Daarnaast maakte voor de coronatijd 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 donderdagochtend. Ook hier ontmoeten nieuwkomers en de autochtone inwoners 

elkaar en pakken activiteiten op, zoals loop- en wandelactiviteiten, fietslessen, etc. 

Ook dit is door de coronamaatregelen sterk ingeperkt. 

 

Cultuur verbinders 

In 2019 is een begin gemaakt met het project “Cultuur verbinders”.  

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. 

Afgelopen jaar had Figulus Welzijn één cultuurverbinder in dienst en één cultuurverbinder 

liep stage. 

 

 

Samen Achterhoek Aalten:  

In 2020 en 2021 hebben 39 oud- en nieuwkomers deelgenomen aan het project Samen 

Achterhoek Aalten. In dit project gefinancierd door de AMIF subsidie, werden gedurende 

8 dagdelen wisselende activiteiten aangeboden met het oog op integratie, het praktisch 

leren van de Nederlandse taal, sport, koken en werknemersvaardigheden.  

Van de 39 deelnemers zijn 4 deelnemers uitgestroomd naar betaald werk. Ook zijn er 2 

deelnemers die actief vrijwilligerswerk uitvoeren. Een mooi voorbeeld is omschreven in 

de Aalten vooruit. 

Tijdens dit project is er ook actief samen gewerkt met Bibliotheek de Achterhoekse poort. 

Na afloop van het project volgen nog 10 oud deelnemers een taalactiviteit. Hierna zal 

deze groep nog een klik&tik cursus aangeboden krijgen om hen meer digitaal vaardig te 

maken.  

 

   
Samen Achterhoek Aalten: leuke en interessante activiteiten en uiteindelijk een certificaat! 

 

Voorleesexpress:  

Voorlezen is niet altijd vanzelf sprekend in gezinnen met andere culturele achtergronden. 

Het VoorleesExpress project is een middel om het belang van voorlezen bij ouders, die 

https://www.aaltenvooruit.nl/nieuws/algemeen/352020/-de-spelers-zijn-dol-op-imad-
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zelf niet in staat zijn dit op te pakken, op het netvlies te krijgen. Maar bovenal om ouders 

het plezier in lezen met kinderen te laten ervaren. 

 

In 2020 is Figulus Welzijn in samenwerking met de Bibliotheek gestart met de 

Voorleesexpress. Figulus bemiddeld en ondersteund om nieuwkomers in de gemeente 

Aalten mee te laten doen in dit project. Waarbij voorlezen onderdeel van het 

gezinsstructuur wordt gemaakt.  

Door het coronavirus zijn veel trajecten die gestart zijn in 2020 in 2021 vervolgt. Het 

betreft 12 gezinnen waarvan: 9 trajecten succesvol zijn afgerond. Medio 2021 is er een 

nieuw traject opgestart waar opnieuw 12 gezinnen vanuit de nieuwkomers deelnemen. 

Ook deze trajecten lopen nog doordat er veel vertraging is ontstaan door het 

coronavirus.  

In 2022 willen wij in samenwerking met de Bibliotheek nog 10 nieuwe gezinnen laten 

starten. 

 

Zomerschool: 

Voor het derde jaar heeft de zomerschool plaatsgevonden in de gemeente Aalten.  

Dit jaar stond de zomerschool in het teken van kunst, in de meest brede 

zin. Hierbij kun je denken aan tekenen, knutselen, zingen, dansen, acteren, 

ontwerpen, letterkunst en nog veel meer leuke dingen. Wij weten dat er in 

elk kind een kunstenaar zit, dus we gingen deze zomer op zoek naar de kleine 

van Goghs of Snelle’s onder de kinderen. 

De zomerschool heeft weer plaatsgevonden op IKC de Bosmark.  

Voor kinderen die niet in Dinxperlo wonen, was er weer de mogelijkheid om opgehaald te 

worden. Zo is de zomerschool voor iedereen uit de gemeente Aalten toegankelijk. 

 

De zomerschool is een school voor kinderen die de Nederlandse taal als 

tweede taal hebben en die op de basisschool zitten of dit jaar de basisschool verlaten. 

De zomerschool vond plaats van 27 juli tot en met 20 augustus, op elke dinsdag-, 

woensdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur. 

De zomerschool is helemaal gratis en is een initiatief van Figulus Welzijn in 

samenwerking met bibliotheek Achterhoeksepoort. 

 

    
Zowel leuke activiteiten op de Bosmark als in de omgeving én af en toe bezoekers! 

 

Uit de evaluatie met het basisonderwijs is gebleken dat ook dit jaar er toe heeft 

bijgedragen dat het taalniveau in de vakantie in stand is gebleven (meestal zelfs 

verbeterd), de kinderen meer vertrouwd waren met de regels en gewoonten van ons 

onderwijs én uitgebreid kennis hebben gemaakt met onze maatschappij. 
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Naast het programma voor de kinderen was er een verdiepingsprogramma voor de 

ouders. Ook deze bijeenkomsten werden goed gewaardeerd. 

 

 

    

Samenwerking regionaal en internationaal 

Bij verschillende projecten rondom statushouders wordt regionaal de samenwerking 

gezocht. Samenwerkingspartners zijn (naast de Gemeente Aalten): Laborijn, Sensire, 

Yunio, Stadsbank, Leerplichtambtenaar, Basisonderwijs, ISK Winterswijk, ISK 

Doetinchem, Rijn IJssel college, Graafschap College, Coördinator PPJ,  De Woonplaats, 

COA, Belastingdienst, IND, advocatenkantoren, het Juridisch Loket, Brichbouw, Hanami, 

Bibliotheek de Achterhoekse poort. Pluktuin de Brasse, AZSV, MEE, SU-International, 

GGD, GGNet, Vluchtelingenwerk Nederland. 

Naast deze regionale samenwerking vindt ook kennisuitwisseling plaats met Bocholt.     
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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. 

 

Het jongerenwerk in de gemeente Aalten bestaat uit een aantal bouwstenen. Balans 

tussen deze bouwstenen is van belang voor de kijk van jongeren op jongerenwerk en via 

deze bouwstenen hopen we de meeste jongeren te bereiken.  

 

Bouwstenen: 

1. Vast/wekelijks activiteiten aanbod 

2. Stimuleren van talent ontwikkeling 

3. Preventie 

4. Voorliggende Hulp verlenen  

5. Straathoekwerk 
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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. 

 

Jongerencentra & Jeugdclubs buiten de dorpskernen: 

Jongerencentra: 

• Atlantic 

• ’t Centrum 

• De Loods 

 

Jeugdclubs: 

• Jeugdclub Haart 

• Jeugdclub Barlo 

• Jeugdclub Dale 

• Jeugdclub IJzerlo 

• Jeugdclub Bredevoort 

• Jolo Lintelo 

• CJV de Heurne 

 

De jeugdclubs en jongerencentra worden draaiende gehouden door jongeren van ca de 

leeftijd 18 t/m 25 jaar. De leden van de jeugdclubs zijn van 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. 

Door corona konden de jeugdclubs en jongerencentra weinig activiteiten organiseren. 

Enkele jeugdclubs hebben online activiteiten georganiseerd en een coronaproof 

clubkamp.  

 
 

Vrijwilligers 

• 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. 

 

Bezoekers 

• 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. Door corona zijn de jongerencentra bijna het hele jaar dicht 

geweest.  

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

Jeugdclubs en schietvereniging. 
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Opbrengsten: 

• De jeugdclubs generen op diverse manieren inkomsten voor hun club. 

Voorbeelden hiervan zijn: oliebollenverkoop, auto wasdag, collecte Jantje Beton 

(coördinator Figulus)  etc. De jeugdclubs en jongerencentra worden door Figulus 

ondersteund oa met fondsen aanvragen. Vanaf 2022 kunnen alle jeugdclubs een 

subsidie aanvraag doen bij de Gemeente.  

 

Hoofdpunten (onderstaande jaarlijkse activiteiten konden niet doorgaan ivm 

corona muv clubkamp in juli) 

• De jeugdclubs organiseren afzonderlijk van elkaar diverse activiteiten naast de 

reguliere wekelijkse jeugdclubavonden. Voorbeelden van activiteiten zijn: 

Kerstbakjes maken voor eenzame ouderen, Kerstfeest in hun buurtgebouw, 

jaarfeest, clubkamp etc. etc. Dit is door corona alleen geweest in januari en 

februari. 

• De jongerencentra organiseren naast hun reguliere openingstijden activiteiten 

zoals: After summer party (buiten evenement), Nieuwjaars duik etc. 

• Het bestuur van De Loods in Barlo, is overgenomen door een jong bestuur 

(Leeftijd ca. 20 jaar). Deze groep word ondersteund door volwassen 

buurtbewoners, die fungeren als een “ouderbestuur”. 

• I.s.m. met Figulus Welzijn , de brandweer en de Gemeente en de besturen van de 

jongerencentra, voldoen de jongerencentra aan alle wettelijke regelgeving m.b.t. 

de Horeca wet. 

• De Loods heeft een aanvraag gedaan bij het Leader fonds voor een grote 

verbouwing van het pand. Het aangevraagde bedrag is door Leader in 2019 goed 

gekeurd. 

• Figulus welzijn schuift met regelmaat aan bij vergaderingen van de 

jongerencentra.  

 

 

Activiteiten aanbod  

In Aalten en in Dinxperlo zijn we gestart met een jongereninloop/jongerencentrum. De 

ruimtes hebben we zo ingericht dat we de jongeren stimuleren om hun talenten te 

kunnen ontwikkelen. Daarmee willen we een beweging onder de jongeren op gang 

brengen. Het zijn talentenruimtes geworden waarin iedereen zijn ei kwijt kan en waar we 

nieuwe initiatieven stimuleren en facilitairen. Samen met de jongeren dragen we zorg 

voor deze ruimtes en het aanbod.  
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Daarnaast is het een plek waar je zonder verwachtingen mag zijn. Jongeren kunnen met 

vragen terecht maar ook even gezellig elkaar ontmoeten.  

Vanuit deze plek gebruiken we het netwerk/dorp om ook de aansluiting te zoeken met 

verenigingen en clubs. Zo kunnen we de jongeren iets extra’s bieden en zorgen voor 

aansluiting richting het netwerk/verenigingen.   

 

Vanuit deze ruimtes worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten 

worden samen en aan de behoeftes van de jongeren aangeboden. Hierbij sluiten we ook 

aan bij het bestaande aanbod.  

 

Aalten  

In Aalten zijn we de samenwerking aangegaan met de PGA. Samen met het 

jongerenwerk van de kerk maken we gebruik van een ruimte van de kerk. Dit is het huis 

aan de Ludgerstraat 66 in Aalten. Hier zijn we elke woensdag en donderdag te vinden 

voor de jongeren uit Aalten. Ook hebben we vanuit deze ruimte een burendag gehouden 

om de buurt welkom te heten en was er een feestelijke opening om de ruimte officieel te 

openen.  

 

Jongeren hebben geholpen met de verbouwing van het Jongerenhuis en hebben samen 

met ons bedacht welke spullen er nodig waren voor het Jongerenhuis. Ook denken ze 

mee over de activiteiten die er georganiseerd worden in het Jongerenhuis. Of wat er 

samen gekookt wordt op de donderdagavond. In Aalten zien we dat steeds meer 

jongeren ons weten te vinden dus ook het Jongerenhuis steeds beter bezocht wordt. In 

het begin kwamen er gemiddeld vijf jongeren in het Jongerenhuis terwijl dit inmiddels 

ongeveer tien jongeren zijn.  

 

 
Opening jongerencentrum Ludgerstraat 66 
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Dinxperlo  

Ook in Dinxperlo zijn we de samenwerking aangegaan met de kerk. Hier maken we 

gebruik van een mooie ruimte in het kerkelijk centrum. Elke vrijdag kunnen de jongeren 

hier terecht. Na aanleiding van de behoefte van de jongeren en de vraag vanuit scholen 

gaan we dit aankomend jaar uitbreiden met een extra dag. In het begin waren er 

gemiddeld zo’n vijfentwintig jongeren die de ruimte bezochten terwijl dit aantal inmiddels 

verdubbeld is.  

 

 
Opening jongerenruimte Dinxperlo 

 

Voor de ruimte in Dinxperlo zijn we gaan winkelen met de jongeren zodat ze zelf de 

ruimte konden inrichten. Ook zijn er jongeren die vanuit de jongerenruimte helpen bij 

andere activiteiten in Dinxperlo. Zoals het project jong en oud samen goud. Waarbij de 

jongeren de inwoners van Dinxperlo ondersteunen die het nodig hebben. Of het helpen 

bij de Sinterklaasintocht voor de kinderen in Dinxperlo. Ook participeren de jongeren bij 

andere initiatieven in Dinxperlo. Zoals de vierdaagse en Dinxper heeft Lef. 

 

   
 

Stimuleren van talent ontwikkeling 

De jongerenruimtes zijn zo ingericht dat de jongeren hun eigen talenten verder kunnen 

ontwikkelen of ontdekken. Het is een plek waar we nieuwe initiatieven stimuleren en 

faciliteren. Jongeren kunnen op deze plek van elkaar leren en kunnen kennismaken met 
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nieuwe dingen. Dit kan van alles zijn, van samen koekjes bakken en koken naar 

armbandjes maken of gitaar spelen.  

Belangrijk is ook dat we jongeren stimuleren om in werkgroepen deel te nemen voor 

activiteiten in de kern of het dorp. Zo zorgen we dat ook daar onze samenleving 

toekomst heeft en er ook op bestuursniveau een doorstroming blijft bestaan.  

 

 

 
 

 

Kinderwerk/jongeren  

In Dinxperlo worden activiteiten georganiseerd door de NAR (Naschoolse Activiteiten 

Raad) van kinderen (25 kinderen), dit in samenwerking met alle basisscholen en bso’s 

van Dinxperlo.  De NAR vertegenwoordigd alle basisschool kinderen en haalt de 

informatie in hun klas/school op en in een overleg stemmen we dan samen welke 

activiteiten er in het naschoolse aanbod worden gezet.  
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In beide dorpskernen zijn twee soorten activiteiten: 

- Cultuur activiteiten (vrijdagmiddag Aalten en woensdagmiddag Dinxperlo) 

- Sport activiteiten (woensdagmiddag in beide dorpskernen) 

Via de site VitaalBAD kunnen kinderen zich opgeven voor de activiteiten en staan ze 

geregistreerd. Figulus Welzijn heeft een coördinerende rol en zorgt ervoor dat het samen 

met de scholen en de bso’s een gezamenlijk aanbod vanuit de kinderen voor de kinderen 

uit onze gemeente gaat worden. Iedere week waren er rond 100 kinderen die met veel 

plezier aan de activiteiten hebben deel genomen. 

 

De Social Worker zorgt voor de paraplu functie. De uitvoering van de activiteiten is in 

handen van het lokale aanbod aan clubs en verenigingen en de NAR ondersteund. Op 

deze manier kunnen verenigingen zich laten zien en zich inzetten voor de kinderen en 

kinderen kunnen met het lokale aanbod kennis maken. Sportpark Zuid en FC Dinxperlo 

zorgen voor de accommodaties en stellen daarbij het sportpark open. FC Dinxperlo stelt 

zelfs de hele week de accommodatie open voor kinderen en jongeren die een balletje 

willen trappen.  

 

Ook zijn we afgelopen jaar gestart met De Graafschap Noaberz competitie. Hierover lees 

je meer verderop in het verslag.  

 

Alle activiteiten zijn in samenwerking met: 

- De Graafschap 

- Basis- en het voortgezet onderwijs 

- Horeca Dinxperlo 

- Ondernemers Fonds Dinxperlo  

- Sportverenigingen 

- Cultuurverenigingen 

- Meer dan 30 vrijwilligers 

 

Activiteiten die wij ondersteunen in Dinxperlo: 

• Sinterklaasintocht 

• Dinxperlo heeft LEF (Halloweentocht) 

• NAR en naschoolse activiteiten van het basisonderwijs Dinxperlo 

• De Graafschap verbindt naobers, sportcompetitie groep 7 en 8 

• Project Koersbal i.s.m. Liboriusschool Dinxperlo 

• Jongeren inloop 

• 4 daagse 

• Koningsspelen 
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Voorbeelden van activiteiten in Aalten zijn: 

• Sportcarrousel   

• Koningspelen Aalten       

• Koningsspelen Bredevoort  

• Nerf/ Bubbelbal/ levend Stratego    

• Openlucht bioscoop   

• Openlucht theater mei  

• Buitenspeeldag   

• Fortnite 2x    

• Waterspellen Walfort   

• Crazy and fun games  

• 3 x Theater Ahof   

• Eendracht 3x    

• Radio AFM    

• Sporten in de wijk 8x 

 

Hieronder voorbeelden van de Koningsspelen, Midherfstfestival, 

Spektakeldag,vertelfestival en de zomerspelen!  
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De Graafschap Verbindt Naobers 

De Graafschap Verbindt Naobers is een voetbalcompetitie voor zowel jongens als 

meisjes. Iedereen uit groep 7 en 8, die naar school gaat in Gemeente Aalten mag 

meedoen. In Aalten werd de Naobercompetitie georganiseerd i.s.m. Figulus, Brichbouw, 

Graafschap College, Sportparken, basisscholen en natuurlijk voetbalclub De Graafschap.  

In Dinxperlo was het onderdeel van het Naschoolse (sport) aanbod en in samenwerking 

met de NAR, scholen en BSO’s opgezet. 

 

De teams volgen in het programma 3 onderdelen:  

•             Wekelijks voetbalwedstrijden in competitievorm 

•             Samen aan de slag in je eigen buurt  

•             Leuke workshops 

 

Team 

Een team bestaat uit minimaal 7 spelers en maximaal 11 spelers. Je kunt een team 

maken met je vrienden, klasgenoten of buurt of dorpsgenoten. Je hoeft geen voetballer 

te zijn om mee te kunnen doen. Plezier staat voorop! In Aalten deden 6 teams mee.  

 

Competitie 

De speeldagen in Aalten waren op de donderdagmiddag, in Dinxperlo op 

woensdagmiddag. In maart zijn we gestart en de competitie duurde 10 weken. 

      
De Graafschap Naober Competitie 

 

 

Een bijdrage leveren aan jouw buurt! 

Ieder team levert een bijdrage in zijn/haar dorp of buurt. Dit kan door 'taken' en 

'klussen' uit te voeren die nodig zijn in de buurt, wijk of het dorp. Figulus Welzijn werkt 

samen met lokale organisaties en heeft uitgevraagd waar echt behoefte aan is. Doordat 

je dit als team doet verdien je extra punten voor het Naobers klassement. De 

deelnemende teams hebben oa de volgende bijdragen gedaan: 

- Lege flessen ophalen en het geld is voor Voedselbank 

- Rotzooi prikken in de wijk 

- Kleuters van school voetbaltraining geven 

- Koekjes bakken voor ouderen 

- Haar knippen en doneren voor Haarstichting 
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Workshops 

We vinden het belangrijk dat ieder team niet alleen meedoet op het veld, maar ook naast 

het veld. Daarom hebben we enkele workshops bedacht die alle teams volgen voor extra 

competitiepunten. De deelnemende teams hebben deelgenomen aan een workshop 

Weerbaarheid.  

Team Badeend heeft in 2021 gewonnen. Dit team was met voetbal geen uitblinker, maar 

hebben de meeste punten binnengehaald met de buurtbijdrages. 

 
Winnaars: Team Badeend 

 

Educatie programma Kinderboerderij 

Sinds 2019 is de kinderboerderij in het bezit van een Educatieprogramma “Meneer De 

Pauw”. Bassischolen (groep 1 t/m 3) kunnen gebruik maken van dit educatieve 

programma. In 2021 hebben meerdere basisscholen zich hiervoor aangemeld. Helaas zijn 

deze allemaal geannuleerd i.v.m. corona. 
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Voorlichting en preventie 
Binnen het jongerenwerk zijn er goede contacten gelegd met het hele netwerk rondom 

de jongeren. Dit doen we zodat we preventief de jongeren kunnen begeleiden en 

ondersteunen. Zo hebben we ook het preventieoverleg. Bij dit overleg sluit de gemeente, 

jeugdconsulenten, ondersteuningsteam, zorgcoördinator, politie en het jongerenwerk 

aan. Hierin worden eventuele problemen of trends besproken die aandacht nodig hebben. 

Ook zorgt dit overleg voor korte lijntjes en een fijne samenwerking.  

 

Drugs outbreak team 

Naar aanleiding van de vele signalen en van o.a. politie, jongerenwerk Figulus, 

Gemeente, Iriszorg, Schaersvoorde en OT, dat in Aalten het gebruik van drugs zorgelijke 

vormen begon aan te nemen onder de jeugd, heeft de Gemeente de regie in handen 

genomen en een Drugs outbreak team opgezet. Het team bestaat uit diverse 

werkgroepen met diverse disciplines dit zijn: Publieksbureau en Communicatie, Preventie 

groep, (Na) zorg-bieden groep en Handhaving. Deze groepen worden aangestuurd door 

een proces regisseur. Samen in goed overleg met diverse deelnemende organisaties zijn 

er plannen gemaakt om het drugs probleem in Aalten aan te pakken. Ook is er sinds een 

paar maanden een interventie medewerker aangenomen die kan worden ingezet voor 

interventies. Ook hierbij is er nauw contact met de jongererenwerkers. 

 

Vorig jaar is de ‘Brief naar alle ouders in onze Gemeente’ is verstuurd naar alle ouders 

met kinderen van 12- tot 18- jaar. Het doel van de brief is om ouders informatie te 

geven over drugs, tips voor een goed gesprek met het kind over drugs, organisaties waar 

ouders contact mee op kunnen nemen.  Samen met bovenstaande partijen is er 

geëvalueerd over de drugsaanpak binnen de gemeente. Hieruit is na voren gekomen dat 

het drugsgebruik onder de jongeren verminderd blijkt te zijn.  

 

Home party’s 

Iriszorg verzorgt Homeparty’s waarbij met ouders op een laagdrempelige manier 

gesproken kan worden over opvoeding en verslaving. Deze homeparty’s zijn uitgezet in 

Aalten en binnen de regels van het RIVM uitgevoerd. Het jongerenwerk van Figulus zorgt 

voor de koppeling tussen de ouders en Iriszorg 

 

Social media  

Ook zijn we laagdrempelig te vinden voor jongeren op social media. We zijn bereikbaar 

via whatsapp maar zetten ook social media kanalen in om “preventie berichten” te delen. 

Denk hierbij aan Instagram.  

 

Jongerenwerk Oost-Achterhoek  

Eens in de drie maanden is er een gezamenlijk overleg met alle jongerenwerkers uit de 

Oost-Achterhoekse gemeentes. (gemeente Winterswijk, gemeente Berkeland, gemeente 

Oost-Gelre en de gemeente Aalten) Hierin worden trends en signalen besproken maar 

ook jongeren waar eventuele zorgen om zijn. Het jongerenwerk stopt namelijk niet 

binnen de gemeentegrens. Jongeren gaan naar school in de verschillende gemeentes of 

hebben vrienden/vriendengroepen vanuit allerlei gemeentes. Hierdoor ontstaat er nauw 

contact en een goede samenwerking tussen de verschillende gemeentes.  
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Voorliggende hulp verlenen 

Doordat steeds meer jongeren gebruik maken van onze jongerencentra/jongereninlopen 

krijgen wij steeds meer zicht op de jongeren in de gemeente Aalten. Hierdoor horen we 

snel over eventuele hulpvragen of problemen waar de jongeren tegen aanlopen of mee te 

maken hebben. Door de vertrouwensband die we met de jongeren opbouwen zijn we 

vaak in staat het gesprek met ze aan te gaan en ze te helpen bij eventuele problemen of 

de juiste hulp voor ze te vinden.  

 

Ook zijn we aanwezig op Schaersvoorde in Aalten. Zodat we dichtbij de jongeren staan 

en eventueel ook jongeren op school kunnen aanspreken. In de pauzes kunnen wij hier 

rondlopen in de kantine en op de andere momenten zijn wij aanwezig in de huiskamer 

van de school. Zo kunnen de jongeren ons opzoeken bij vragen of wanneer ze even hun 

verhaal kwijt willen. Ook hebben we nauw contact met de zorgcoördinator van 

Schaersvoorde zodat we de jongeren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen/helpen. 

Binnen Schaersvoorde volgen de leerlingen lessen van de THINK methode. Deze lessen 

zijn gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het jongerenwerk zal hierbij een 

ondersteunende rol spelen.  

 

Aanvullende voorlichting 

In samenwerking met het PPJ, IrisZorg en bureau Halt worden er dit schooljaar 

verschillende voorlichtingen gegeven op scholen. Deze voorlichtingen worden besproken 

met de basisscholen en Schaersvoorde. Deze voorlichtingen sluiten aan bij de trends en 

signalen vanuit de gemeente. In samenspraak met de scholen wordt er afgestemd door 

wie en wanneer deze voorlichtingen gegeven worden.   

 

Individueel contact  

De jongerenwerker heeft ook individuele contacten met jongeren. Denk hierbij aan 

jongeren die wat meer aandacht nodig hebben dan anderen. Dit kunnen jongeren zijn 

met een hulpvraag of jongeren die uitvallen op school. Na behoefte van de jongeren 

wordt er afgestemd hoe vaak er contact is tussen de jongerenwerker en de jongere.  

Ook wordt er samen met de jongeren gezocht naar eventuele passende hulp. Hierbij 

heeft de jongerenwerker een ondersteunende rol.  

 

Straathoekwerk  

Niet alle jongeren binnen de gemeente bereiken we op school of met onze 

jongerencentra. Vandaar dat we ook de straat op gaan om jongeren te leren kennen. Dit 

gaan wij doen met als doel om de jongeren te ondersteunen, te versterken en het 

vergroten van de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van jongeren in en met hun 

eigen omgeving teneinde een volwaardige plek in de samenleving te verwerven.  

Vanuit het jongerenwerk willen wij nog beter zichtbaar zijn op de straat in de gemeente. 

We hebben de hangplekken in de Gemeente Aalten in kaart gebracht en zijn er in de 

afgelopen maanden diverse keren wezen kijken. Echter zien wij dat in deze periode van 

het jaar weinig jongeren aanwezig zijn op de straat, dit kan verschillende redenen 

hebben maar wij verwachten dat dit komt door het slechte weer.   

Wij gaan dit doen met de volgende uitgangspunten; recht, ruimte en respect met 

betrekking tot de eigen leefstijlen van de jongeren om zo hun eigen identiteit te 

ontwikkelen. 
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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. 

 

Zakgeldproject 

Vanuit onze betrokkenheid bij andere netwerken zijn we samen met het Meedoenpact, de 

Sociale Raad en stichting DHA gestart met het opzetten van het zakgeldproject.  

Het doel van het zakgeldproject is het doorbreken van generatie armoede. Dit doen we 

samen met ouders, kinderen, ervaringsdeskundige en maatschappelijk werk. Door de 

kennis en inzichten die we opdoen in dit project ontwikkelen we, met en voor ouders en 

kinderen in financiële achterstandssituaties, concrete producten of interventies om de 

financiële zelfredzaamheid van hun kinderen te versterken.  

Dit project gaan we verder uitrollen in het aankomende jaar. Hierbij beginnen we met 

een groep kinderen en ouders in Aalten om hierna ook met een groep te starten in 

Dinxperlo. Hierbij hebben we de afweging gemaakt om te starten met de groep in Aalten 

omdat deze groep al voldoende deelnemers had om te starten. 

 

MDT-traject  

Momenteel zijn we bezig met een MDT-traject met de leerlingen van het Graafschap 

College. Het doel van dit MDT-traject is jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot 

zelfbewuste personen die verantwoordelijk willen nemen in hun buurt. Jongeren die 

meedoen bouwen nieuwe competenties op, leren op zichzelf en hun toekomst te 

reflecteren en worden geactiveerd om hun eigen kwaliteiten in te zetten als positief 

rolmodel voor andere jeugd.  

 

Het MDT-traject bestaat uit een trainingsdeel en een activiteitendeel. In het 

trainingsgedeelte worden deelnemers in 10 bijeenkomsten uitgedaagd om zich meer te 

verdiepen in hun eigen kwaliteiten. In het activiteitendeel gaan zij een maatschappelijk 

activiteit uitvoeren in de gemeente Aalten. 

Zoals hierboven al benoemd zijn we op dit moment het project aan het begeleiden met 

een groep jongeren van het Graafschap College. Al deze jongeren komen uit Oost-

Achterhoek. Onze doelstelling is wel om ons volgende MDT-traject te starten met een 

groep jongeren uit de gemeente Aalten. 
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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: 

Michiel Stronks 

Steffan Rexwinkel 

Anneke Visser 

Elles Klompenhouwer 

Rick Wiegerinck 

Nico Evers 

Ella Sankowska 

Maaike Holtman 

Ghaidaa Gherra 

Dini Veerbeek (coördinator vrijwilligers servicepunt) 

Helene den Breeker (coördinator mantelzorg) 

 

Onze seniorenfit docenten: 

Els Schoenaker 

Lianne Toebes 

 

Onze talentverbinders (in samenwerking met Estinea, Margo Klompé, Gemeente Aalten 

en het basisonderwijs) 

Richard Jongetjes 

Elena Kock 

 

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

(inclusief de kinderboerderij) beheerd worden: 

Marielle Heinrich 

Hannie Demkes 

Alex Krebs 

Jos Volkers 

Ingrid Dunnewold 

Peter Jansen (beheerder Kinderboerderij) 

 

En tenslotte onze Raad van Toezicht: 

Rik Niemeijer 

Wim Drenth 

Ellen te Winkel 

Tineke Ubbels 

Wijnand Rigter 

 


