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Het verhaal in cijfers

Inleiding
In 2016 is Zwolle Actief verder uitgebouwd. Hoe? Dit hebben wij gedaan door middel van verdieping
en verbreding op vlak van samenwerking en zorg, bijvoorbeeld door het zoeken van nieuwe
werkplekken. Deelnemers en coaches hebben samen nieuwe projecten opgestart, zoals een
klankbordgroep voor de deelnemers en crowdfunding voor individuele hulpvragen. Er is ook een
nieuwe website gemaakt. Tevens hebben we ons meer gericht op de zingeving en vrijetijdsbesteding.
Ook hebben we ons als team verder ontwikkeld met het volgen van de SRH-methodiek.
Tijdens alle projecten en werkzaamheden staan we stil bij: hoe kunnen we dit aanpakken in
samenwerking met de deelnemers en ondernemers en de overige partijen? Met als resultaat dat er
veel deelnemers naar tevredenheid een zinvolle daginvulling hebben gekregen. Het was fijn om de
trajecten samen met de deelnemer en eventuele andere betrokkenen te kunnen afsluiten met een
gezellige avond, een fijn gesprek met een kop koffie en zo nodig een goede overdracht naar een
wijkteam of andere hulpinstantie. Uit het tevredenheidsonderzoek mogen we concluderen dat de
deelnemers Zwolle Actief waarderen en waar ze met vertrouwen een beroep op durven doen. Daar
zijn wij trots op!

Leeswijzer
Wij hebben een jaarplan gemaakt voor 2016 en 2017. Zes duidelijke stippen op de horizon. Iedere
coach is verantwoordelijk voor een deelgebied. Daarnaast hebben we allemaal een aantal deeltaken.
Er wordt een mooie ontwikkeling doorgemaakt in de te stellen doelen en het verdelen van
verantwoordelijkheden.
Hieronder vindt u onze doelstellingen:
1. Arbeidsplekken - Eind 2017 hebben we een uitbreiding van duurzame arbeidsplekken, waarin
wederkerigheid plaats vindt tussen deelnemers en bedrijfsleven.
2. Vrije tijd - Als activeringcoach hebben wij net zoveel aandacht voor vrije tijd als dagbesteding.
3. Preventie - Eind 2017 heeft Zwolle Actief een grotere instroom van de thuisloze deelnemers. Dat
wil zeggen minder bankhoppers en in- en uitstroom in de Herberg.
4. Vernieuwingen - Eind 2017 heeft Zwolle Actief een aanbod waar dak- en thuislozen aan hun herstel
kunnen werken.
5. Zwolle Actief ontwikkeling - Eind 2017 is Zwolle Actief een vast onderdeel van het werk onder daken thuislozen in Zwolle. De continuïteit is dan gewaarborgd.
6. Deelnemersregistratie - Eind 2017 kunnen we eenvoudiger informatie uitdraaien die we per
moment nodig hebben.
Bovenstaande doelen vormen de leidraad van deze jaarrapportage.

Arbeidsplekken
Nieuwe arbeidsplekken en mogelijkheden daartoe
Er zijn in het afgelopen jaar een aantal arbeidsplekken bijgekomen. CVNN biedt de mogelijkheid tot
het behalen van een taxipas met een mogelijke baan. Novon en Asito geven de mogelijkheid tot het
behalen van een diploma en het in dienst komen van de organisatie. Lenferink Schilders Afbouw en
Vastgoedonderhoud BV hebben toegezegd in gesprek te willen met de gemotiveerde aankomende
schilders om ze eventueel op te nemen in een leer/werk traject. Met RM taxi zijn we nog in gesprek,
en onlangs is er een deelnemer bij galerie ‘Het Langhuis’ aangenomen. Zo zijn er dit jaar weer een
aantal arbeidsplekken binnen de Zwolse bedrijven bijgekomen.
Er is ook een groepsbijeenkomst georganiseerd waarbij deelnemers in een workshop samen met
ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben nagedacht over hoe ze een stap kunnen
nemen richting de toekomst. Deelnemers zijn zo op allerlei manieren in beweging gekomen na de
workshop. Verschillende cursussen, opleidingen, lessen en traject zijn gevolgd. Een aantal
deelnemers heeft een baan gevonden soms naar aanleiding van de workshop en anderen zijn
gestimuleerd. Een aantal deelnemers heeft zich georiënteerd op zelfstandig ondernemerschap. Er
hebben 11 deelnemers meegedaan aan de workshop.
Omdat de werkwijze volgens de aanbesteding een verandering heeft ondergaan in het toe leiden
naar werk, staat hieronder de aanbesteding versus praktijk beschreven. Vanuit welk standpunt zijn
we begonnen volgens de aanbesteding en welke ontwikkeling is er in de praktijk te zien?
5.3 // INTERMEZZO: “VRIJWILLIGER OP ZICHT”
ZWOLLE ACTIEF wil voor verschillende categorieën bedrijven en organisaties netwerkbijeenkomsten
organiseren, waarin ondernemers niet alleen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook een aantal dak- en
thuislozen die hun inzet willen aanbieden. Deze dak- en thuislozen bereiden met hun activeringscoach
een presentatie voor, waarin zij hun “slinger” aan een groep ondernemers uit de doeken doen. Aan de
ondernemers is het vervolgens de vraag of zij iets kunnen betekenen bij het realiseren van die slinger
aan het leven van desbetreffende dak- of thuisloze, bijvoorbeeld met een werkplek. Maar dat mag
ook iets anders zijn, zoals hulp bij financiën, intervisie, het opzetten van een eigen bedrijf, het
sponsoren van opleidingskosten of het vervolmaken van een curriculum vitae. Het gaat erom dat
ZWOLLE ACTIEF de rollen wil omdraaien: dak- en thuislozen hebben iets te bieden en dat dragen zij
uit. Zij bieden zichzelf aan als “Vrijwilliger op zicht.” Door de mensen achter de doelgroep uit de
anonimiteit te halen, zullen ook ondernemers geneigd zijn hun inzet – hoe klein ook – ter beschikking
te stellen.

In de afgelopen jaren hebben wij gezocht naar een goede vorm voor het koppelen van deelnemers
met ondernemers. De vorm zoals staat omschreven in de aanbesteding is gedeeltelijk losgelaten. We
gaan meer uit van de individuele vraag van de deelnemer en zoeken daar vervolgens een werkgever
bij. Hier zijn met de individuele coaching veel resultaten uit behaald. Daarmee laten we zien dat
iemand die dakloos is een individu is en geen ‘doelgroep’. Hierdoor zijn ondernemers ook meer
geneigd hun deuren open te zetten.

Daarnaast wordt er toch ook met ondernemers een afspraak gemaakt om te vragen of er
belangstelling is om een leer/werk traject aan te bieden. Of als dat er al is het werk van Zwolle Actief
voor onze deelnemers onder de aandacht te brengen. Het betreft hier dan meer de uitbreiding van
de portfolio.
We zoeken steeds meer naar hoe we een vorm kunnen geven aan het koppelen van deelnemers en
ondernemers. Door de ervaring en de uitbreiding van de portfolio en het netwerken binnen de
‘werkaanbieders’ hopen we in de toekomst, steeds meer en makkelijker, mogelijkheden voor onze
deelnemers te creëren.
Door het werken met de SRH-methodiek (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) ligt inmiddels
de nadruk op de individuele aanpak bij het koppelen van deelnemer en ondernemer. (Onder het
hoofdstuk vernieuwingen wordt hier verder op ingegaan)
Fietsen
Zwolle Actief activeert deelnemers en soms zijn de afstanden ter ver om te lopen of men kan
moeilijk lopen. Vaak zijn de deelnemers, vooral in het begin, niet bemiddeld genoeg om een
vervoersmiddel te kopen. Zwolle Actief faciliteert hierin door de deelnemer een leenfiets ter
beschikking te stellen. De fietsen zijn gekocht bij een maatschappelijke organisatie waar ze ook in
onderhoud zijn. De deelnemer kan zelf contact opnemen met de leverancier als er iets met de fiets
is, dit in het kader om de zelfregie en verantwoordelijkheid te stimuleren.
Deelnemers kunnen ook ondersteuning krijgen bij het zoeken van benodigde werkkleding en/of
schoenen.

Zingeving en vrije tijd
Zwolle Actief vindt het belangrijk dat in de activering ook zingeving wordt meegenomen. Onder
zingeving verstaan we de dingen die je buiten je werk, school of dagelijkse zaken bezig houden.
Hieronder vallen bijvoorbeeld: het herstellen van contacten en persoonlijke interesses.
Praktijkverhalen geven het beste voorbeeld. Daarnaast zijn onderstaande verhalen voor de
deelnemers belangrijk en leuk geweest. Daarom staan er veel uitgeschreven in ons verslag.
Brugwachtershuisje
Er bestond een vraag van een deelnemer dat hij het lastig vindt om af te spreken met zijn dochter,
omdat bezoek bij de Herberg niet wenselijk is. Hij had geen geld om af te spreken bij een gelegenheid
als bijvoorbeeld de Mac Donalds. Ook is dit niet een fijne plek om eens openlijk te kunnen praten.
We kwamen in contact met stichting “Waar wacht je op?”. Zij beheren de brugwachtershuisjes in
Zwolle.
We hebben voor deze deelnemer een afspraak gemaakt en hij heeft op een zaterdag afgesproken
met zijn dochter. Het huisje is eenvoudig maar effectief ingericht. De deelnemer heeft dit als erg fijn
ervaren: één op één met zijn dochter te kunnen zijn.
Inmiddels hebben wij goed contact met de stichting en hebben hiermee de mogelijkheid gecreëerd
om in de toekomst een goede oplossing te bieden voor dit soort vraagstukken.
Club Cele
Afgelopen jaar zijn we met twee bewoners naar een Club Cele avond geweest. Club Cele is een
dynamische ontmoetingsplek voor verrassende verbindingen. Met een programmering van
stadsgesprek tot theatercollege en van Café 02 tot VPRO Tegenlicht meet-up kunnen inwoners van
de brede regio Zwolle er wekelijks terecht om informatie en inspiratie te halen én te brengen.

Er werd een documentaire uitgezonden, “Het rendement van geluk”. Na deze documentaire werd
erover gesproken met de aanwezigen. Eén van de twee deelnemers is hier veel mee bezig geweest.
Het was een interessante avond waarin we de deelnemers in contact brachten met initiatieven
binnen de stad die geen geld kosten en aansluiten op hun behoeftes. De deelnemers hielden hierna
zelf de agenda van Club Cele in de gaten en gaan hier nu regelmatig naartoe.
Samenwerking met Stichting Present en Hemmick groep
Stichting Present heeft in samenwerking met de Hemmick groep Zwolle één keer per jaar vrijkaarten
voor een voetbalwedstrijd van PEC Zwolle. Op deze avond gaat een deel van het personeel van
Hemmick samen met bewoners van de Herberg naar PEC Zwolle. Het personeel van Hemmick komt
naar de Herberg waar samen met bewoners koek wordt gegeten en koffie wordt gedronken om
vervolgens samen naar de wedstrijd te gaan. Voor onze doelgroep is dit een leuk uitje waar ze
normaal de financiën niet voor hebben. Ook ontstaat er normalisatie en verdwijnt het isolement
waar onze doelgroep in zit.
Vrouwenavond
Met z’n vijven, drie deelnemers en twee coaches, en de visagiste Helga hebben we een leuke avond
gehad ‘in de banck’, de Brasserie van het Leger des Heils. Helga, door één van de coaches
gecontacteerd, heeft ons laten beleven welke kleuren ons goed staan en adviezen gegeven over
make-up e.d. De bedoeling was een leuke, gezellige avond te hebben met elkaar, met tips die het
zelfvertrouwen van onze deelnemers zou vergroten. Dat laatste moet natuurlijk nog blijken, maar het
was erg gezellig en er zijn stappen gemaakt in het verdiepen van het contact. Helga genoot ook en
heeft toegezegd deelnemers eventueel wel als assistente te willen bij, haar te geven, lessen op
school.
Inloop buurt- en wijkcentra
Het contact met de meest favoriete inloop/buurthuizen van onze deelnemers wordt goed
onderhouden. Hierdoor is er een nauwere samenwerking ontstaan. Zwolle Actief is in 2016
uitgenodigd om mee te denken over de wijze van ontwikkeling van het inloophuis ‘De Bres’. De
benadering van waaruit zaken georganiseerd worden heeft hierdoor een verandering ondergaan.
Mede door het deelnemen aan het eerste overleg, van de ervaringsdeskundige (stagiair) van Zwolle
Actief. De bezoekers is gevraagd wat zij belangrijk vinden en worden betrokken bij te organiseren van
activiteiten door de mensen van de inloop. Er wordt uitgegaan van de behoeften van de deelnemers
en ze krijgen de ruimte om hun talenten te laten zien. Bij eventuele overlast in de inlopen en
wijkcentra wordt er beter contact gelegd met Zwolle Actief en samengewerkt om de overlast op te
lossen of te beperken.
In het voorjaar van 2016 is er een folder gerealiseerd door Zwolle Actief. Dit in samenwerking met
een grafisch ontwerper die zich hier belangeloos voor heeft ingezet. De folder bevat alle inloop-en
buurthuizen. Tevens worden hierop de wijkcentra, station, bibliotheek en gemeentehuis op
aangegeven.
Weekenden
Er is overleg geweest met Wim van Ree, coördinator van de diaconieën van de kerken in Zwolle. Doel
hiervan was om in de winter 2016/2017 iedere 2e, 3e en 4e zondag een vrijetijdsinvulling te hebben
voor de dak -en thuisloze mensen. Alhoewel het in eerste instantie makkelijk te realiseren leek, bleek
het niet mogelijk om voor januari 2017 te starten met een zondagsinloop in de Plantagekerk. Er
wordt nog steeds hard aan gewerkt om het aantal vrijwilligers hiervoor te vergroten.
Om voor de ‘lege‘ zondagen toch een zinvolle invulling te organiseren heeft Zwolle Actief Macs
Moves ingezet die één of meerdere zondagen per week sport, spel of een film heeft georganiseerd.
Hier waren gemiddeld 12 deelnemers bij aanwezig.

We hebben plannen om naast de fitness bij Profit Gym, het openluchtbad in Zwolle te vragen voor
sponsoring voor een aantal abonnementen in de zomer, zodat er in de weekenden bij toerbeurt
gezwommen kan worden. Gezond voor geest en lichaam! Bij wijze van wederkerigheid kan van de
frequente deelnemers door het zwembad een wederdienst worden gevraagd.
Open podiumavond
Dit is een activiteit van het Leger des heils. Iedere 2e donderdag van de maand wordt door hen een
gezellige avond georganiseerd waar kunstenaars, zangers, muzikanten, schilders, dichters en
schrijvers die anders geen podium hebben hier hun podiumkunsten kunnen laten zien. Het is iedere
keer weer een feestje met een hapje en een (alcoholvrij) drankje. Elke podiumavond gaan we met de
pet rond. Dit om een wens van een deelnemer mogelijk te maken en iemand hiermee te activeren.
De samenwerking met Zwolle Actief bestaat uit het stimuleren en begeleiden van deelnemers uit
onze caseload. Zij treden deze avond op of helpen mee met de organisatie van de avond.
Deelnemers van Zwolle Actief zijn tot nu toe geweest: zangers , gitaristen, koks, en mensen voor
hand en spandiensten en organisatie.
Sportactiviteiten
Na feedback van onze deelnemers is er een extra pas voor ProfitGym aangeschaft. De deelnemers
krijgen eerst een uitgebreide intake. Zwolle Actief zorgt ervoor dat mensen, die het niet kunnen
betalen, een paar gymschoenen en sportkleding kunnen kopen.
De focus op vrijetijdsbesteding houdt ook automatisch in dat er meer in de avonden en weekenden
met de deelnemers wordt gedaan.
Er is een deelnemer naar Advance Sports geweest om onder begeleiding het kickboksen op te
pakken. Niet alleen voor de sport, maar vooral omdat ze aangaf haar opgekropte woede beter te
kunnen beheersen hierdoor. Samen zijn we op zoek gegaan naar de juiste sportschool en leraar waar
zij zich prettig bij voelt. We zijn tevens van plan de zwembaden te vragen om een goede regeling
voor diegenen die graag zwemmen.
De Boottocht
De studenten van de Juniorhuiskamer hebben geld verzameld ten behoeve van onze deelnemers.
Hiermee wilden ze hun steentje bijdragen aan een leuke dag voor de dak –en thuisloze mensen en
oud-deelnemers van Zwolle Actief. Doel was om deze mensen een positief gevoel te geven dat helpt
de toekomst wat zonniger in te zien.
Van het ingezamelde geld is een boottocht in Giethoorn georganiseerd op 21 juli 2016. Deze dag is
gezellig en leuk verlopen. Vertrek vanuit de Herberg, de handen werden uitgestoken om elkaar te
helpen. Iedereen had een goed humeur en het weer was geweldig mooi. In Giethoorn was iedereen
vrij om te varen waarheen hij wilde, maar het gezamenlijke drankje op het terras van het Smits
Paviljoen werd door niemand overgeslagen.
Lunchpakketten waren goed verzorgd en na terugkomst stond de barbecue klaar om samen met de
thuisblijvers en oud- deelnemers gezellig te eten. De studentenvereniging van de Juniorhuiskamer
die het geld voor de boottocht had geschonken was ook vertegenwoordigd en genoot zichtbaar van
de vrolijkheid onder de deelnemers. Kortom; het was een zeer geslaagde dag!

#Alarmbellen
De droom van Chafik is uitgekomen, het optekenen van zijn levensverhaal in boekvorm. Een cocreatie met verschillende ondernemers heeft er aan bijgedragen dat de crowdfundingsactie is
gelaagd en het boek geschreven kon worden. Op 7 mei is de boekpresentatie geweest bij de
uitgeverij. Het uitgeven van het levensverhaal draagt bij aan het herstel van Chafik. Hij is trots op zijn
verhaal en ervaart dat hij er toe doet. Naast dat dit veel heeft gedaan voor Chafik hebben wij ook
veel sympathie ontvangen voor dit project vanuit de burgemeester en verschillende wethouders.

Preventie
Bankhoppersbrigade
De projectgroep bankhoppersbrigade, waarin Zwolle Actief is gevraagd mee te denken en te werken,
is druk bezig geweest om het voor elkaar te krijgen dat de zogenoemde ‘bankhoppers’ standaard 3
maanden een uitkering en postadres krijgen zonder beperkingen. Nu past Sociale Zaken dit op
casusniveau toe; de zogenaamde U-bochtconstructie vaak met twee voorwaarden; hulpverlening en
coaching van Zwolle Actief. In Helmond en Amsterdam wordt dit al standaard gedaan. De GGD gaat
in 2017 een onderzoek doen naar de bankhoppers in Zwolle.
Verder is er contact geweest met woningcorporaties en sociale wijkteams over mensen die uit hun
huis gezet worden. Woningcorporaties melden dit bij de sociale wijkteams. Zij nemen contact op met
de uitgezette mensen, als ze nog niet in beeld zijn. Als deze mensen niet open staan voor
hulpverlening, dan laten ze het hierbij. Hier zien wij een gat ontstaan. Vaak kloppen mensen bij de
Herberg aan, als ze al een tijd geleden uit hun huis zijn gezet. In de tussentijd worden hun problemen
(vaak schulden) groter. Ze zitten in een vicieuze cirkel (geen huis, geen postadres, geen inkomen) die
lastig zelfstandig doorbroken kan worden. Dus standaard drie maanden postadres (met of zonder
voorwaarden) voor bankhoppers zou de instroom bij de Herberg kunnen beperken en grotere
problemen kunnen voorkomen.
Sociale wijkteams
Zwolle Actief heeft de wijkteams in Zwolle onder haar teamleden verdeeld. Samenwerking met
mensen van het wijkteam vindt plaats als er contact over ‘bankhoppers’ is of in een Multidisciplinair
Overleg (MO) als een deelnemer op zichzelf gaat wonen. Zwolle Actief mag dan nog een half jaar
meekijken en begeleiden op gebied van de activering en kan met het wijkteam meedenken als het
wonen van de deelnemer nog niet goed genoeg gaat.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat de deelnemer niet voortijdig zijn huis of woonplek weer kwijtraakt
en dat het hele traject een succeservaring wordt.
Samenwerking met het SWT
Een jaar geleden kreeg kwam ik via kennissen in contact met een bankhopper. Ze had geen idee hoe
ze uit haar situatie kon geraken. Ze had geen postadres en wist dat ze o.a. bij de belastingdienst een
achterstand had. Ook was ze niet verzekerd. Ze was al lange tijd aan het overleven.
Ik heb haar uitgelegd dat de handigste route via het Sociale Wijk Team is. In deze casus wijkteam
Midden. We zijn samen naar het inloopspreekuur gegaan en hier is ze verder geholpen. Ook kreeg ze
een postadres van Sozawe om haar post weer op gang te brengen en te kunnen reageren op
woningen. Na een aantal maanden kon ze door bemiddeling van het wijkteam een appartement
betrekken. Vanaf dat moment kreeg ze ondersteuning van de formulierenbrigade.
Ik heb bemiddeld als vertrouwenspersoon en steeds verder afstand genomen van de casus. Ze wordt
nu volledig begeleid door het SWT midden.
Meerzorg
Eind vorig jaar is Meerzorg bedacht voor de chronische dak- en thuisloze mensen. Dit ter voorkoming
dat ze de Herberg weer uitgaan voor er hulp op maat kon worden gezocht, voornamelijk voor de
mensen die met psychische- en verslavingsproblemen kampen. Zo komen mensen namelijk weer in
de cirkel terecht van instromen, weglopen en weer na een tijd instromen in de Herberg.

Dit jaar is er tweemaal geëvalueerd en vastgesteld dat het voor vijf deelnemers goed heeft uitgepakt.
Zij zijn door middel van screening door een medewerker van Tactus eerder aan de juiste regievoering
toegewezen. Als er onmiddellijke hulp nodig is van bijvoorbeeld de verslavingszorg kunnen we
dezelfde dag nog een afspraak maken bij Tactus voor een intake. De bedoeling is dat de deelnemer
direct in beeld is en bij Tactus verslavingszorg in de huiskamer kan verblijven. Toch blijft het volgens
ons team nog steeds moeilijk om in geval van onmiddellijk psychische nood, iemand hiervoor directe
hulp te kunnen bieden.
We willen als team graag meedenken over dit probleem, omdat we bijna dagelijks met mensen te
maken hebben die verward zijn, nog geen indicatie hebben, niet verzekerd zijn, waardoor
onmiddellijke hulp bemoeilijkt wordt.
Om die reden is er contact gezocht met de GGD, team VIA, om te kijken hoe we hierin kunnen
samenwerken naast de samenwerking die er al is, zoals het toewijzingsoverleg en
zwerfjongerenoverleg. Uitkomst van dit gesprek is dat de psychische hulp niet sneller geboden kan
worden dan langs de bekende weg, namelijk die van het toewijzingsoverleg. Het is in de eerste plaats
de taak van Zwolle Actief om na signalering aan andere hulpverleners, deze mensen te activeren naar
een plek waar ze tot rust kunnen komen en/of afleiding hebben aan zinvolle bezigheden.
Meerzorg
Gerard kwam in de Herberg maar moest vanwege het niet regio gebonden zijn weer naar elders
vertrekken als daar plek was. Hij was bekend met de hulp van een psycholoog en had medicatie
voorgeschreven gekregen. Tijdens ons gesprek na zijn eerste nacht was hij zeer onrustig, bleef maar
praten en presenteerde zich als een groot kunstenaar die af en toe, zei hij, wel eens wat gebruikte.
Zijn medicatie was nog waar hij vandaan kwam. De coke hielp hem om zij emoties onder controle te
houden. Van de cocaïne werd hij rustiger, wat misschien een indicatie was voor ADHD.
Wat noodzakelijk was, aldus Gerard, was een atelier en verfspullen. Anders had hij geen rust. Hij
schilderde ’s nachts door op het toilet in de Herberg, bleek later. Hij schilderde op grote stukken
papier. Deze werden alsmaar weer overgeschilderd. Er was een grote tentoonstelling op komst zei hij
en hij had geen tijd om te slapen. Het verhaal van deze meneer aan Zwolle Actief zijn dezelfde dag
doorgegeven aan de woonbegeleiding. Omdat meneer niet in Zwolle mocht blijven is door de
woonbegeleiding van de Herberg gezocht naar een begeleid wonen plek elders in zijn eigen regio.
Bovendien is zijn medicatie door hen opgevraagd en in orde gemaakt. Daar het nog een poos zou
duren voor hij naar een definitieve plek kon, heeft Zwolle Actief een werkplek gezocht waar hij
overdag de hele dag mocht schilderen en zoiets simpels als een leesbril geregeld.
Hier kreeg hij rust door. Pas maanden later is hij vertrokken naar de plaats waar hij begeleid kon
gaan wonen. Door stut en steun te zijn, door gesprekken, bezoeken in zijn ‘studio’, heeft hij dat lange
wachten vol kunnen houden tot zijn vertrek en was zijn wonen en behandeling geborgd.

Vernieuwingen
SRH-methodiek
Zwolle Actief is gestart vanuit de presentie benadering. De presentie benadering is een manier van
werken die de relationele afstemming tussen zorggever en deelnemer (zorgvrager) als basis voor
hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en het afstemmen op de
ander en wat hij of zij nodig heeft.
Omdat het team van Zwolle Actief is samengesteld uit leden van verschillende organisaties en
persoonlijke achtergronden, zijn we op zoek gegaan naar een passende methodiek die voor iedereen
werkbaar is zonder dat het afbreuk doet aan zijn of haar attitude en die aansloot op de presentie
benadering. De meest aanliggende methodiek is de SRH-methodiek. SRH staat voor: Systematisch
Rehabilitatie gericht Handelen.
In februari 2016 hebben we een inspiratie sessie gehad vanuit Dimence, die hier al mee werkt. De
cursus is ingekocht bij de RINO groep en aangepast voor activeringscoaches. De cursus bestond uit
een hele dag en een terugkomochtend na een aantal maanden. In de tussentijd is er geoefend, wat
nog zoeken was, naar een passende vorm van uitvoering.
We hebben extra handvatten gekregen. Dit zorgt er voor dat de deelnemer meer het plan gaat
maken en wij nog meer ondersteunend gaan zijn. Dit is ook een stap richting nieuwe trajectplannen
en het sprokkelen van krachten van deelnemers. Het zorgt voor een positieve kijk en praten over
deelnemers. Door gesprekken zien wij hun kracht en wij geven dit terug aan de deelnemer.
Hieronder een casus waarin duidelijk is dat het een zoektocht is voor de deelnemer voor hij weet wat
hij echt wil.
Volgen en naast blijven staan.
Sommige deelnemers weten absoluut niet wat ze nou eigenlijk willen. Vaak is dat niet aan ze
gevraagd. Door er achter te komen wat ze nu echt leuk vinden en hun talenten te ‘sprokkelen’ ga je
eigenlijk vanuit hun wens van alles ondernemen.
Zo had ik als activeringscoach een deelnemer die erg creatief is met speksteen. Hij maakte hier de
mooiste sieraden van. Daar wilde hij wat mee. Samen hebben we gezocht naar een kunstenaar die
hem hierin wilde begeleiden en wie het klikte. Dit lukte, we kwamen een enthousiaste kunstenaar
tegen die wel wat voor hem kon betekenen. De deelnemer moest nog even geduld hebben omdat de
kunstenaar nu nog erg druk was. Ondertussen kon de deelnemer bij een dagbesteding aan de slag om
te blijven oefenen met speksteen. Helaas verliep het niet helemaal goed waardoor we het stop
hebben gezet. Tijdens mijn vakantie had mijn collega hem, in goed overleg met de deelnemer, tijdelijk
in een garage geplaatst als vrijwilliger. Hier is hij gaan nadenken. De deelnemer wilde een echte
baan. Van het vrijwilligerswerk kon hij zijn gezin niet onderhouden. Het werken met speksteen wilde
hij graag als hobby.
Voor een betaalde baan was een scholing noodzakelijk en eigenlijk werk om het te kunnen
bekostigen. Weer volgde een zoektocht naar de geschiktste wijze om het doel te behalen. Samen met
de activeringscoach is hij naar een open dag op school geweest en daar ontstond de interesse bij de
deelnemer voor werken in de maatschappelijke sector. Omdat het solliciteren nog niet het betaalde
werk opleverde, is hij met de activeringscoach in gesprek gegaan met het Leger des Heils. Zij boden
een opleiding aan op een passend niveau bij het workcentre. We zijn daar in gesprek gegaan en hij
was welkom. Einde zoektocht.
Klankbordgroep
Er is een klankbordgroep ontstaan om de stem van de dak- en thuislozen te laten horen. We dachten
direct een deelnemersraad voor dak- en thuislozen te kunnen opstarten, maar dat is een stap te ver.
Het is een proces gebleken van goede voorbereiding.

Om het ergens te positioneren en duurzaam te laten zijn is er aansluiting gezocht binnen de RIBW bij
de cliëntenraad. Dit proces is gaande. De ervaringsdeskundige en onze voormalige stagiair Jan Henk
van Almeloo heeft veel voorwerk gedaan.
Citaat van Jan Henk:
“Wat betreft het opzetten van de klankbordgroep heb ik mij de laatste tijd laten informeren en
scholen door de RIBW Groep Overijssel waar ik ook een cursus volg. De RIBW heeft veel kennis
over partnerberaden, cliëntenraden, medezeggenschapsraden en wat al dan niet meer. Ook heb ik
contact gezocht het GGZ Beraad Overijssel en Ixta Noa. Puur om eens te inventariseren hoe andere
organisaties dit doen.
Verder staat het Landelijk Platform GGZ mij ook bij. Leuk is trouwens ook dat iemand van Movisie
contact met mij heeft gezocht naar aanleiding van ons bezoek aan de transitie-arena laatst. We
kwamen in gesprek en prompt verscheen er een artikel over dit onderwerp. Interessant. Ik ben
trouwens ook uitgenodigd om eens verder te praten met Gery Lammersen van Movisie”.
Volgende week ga ik kijken bij het onafhankelijke cliënt-gestuurde project in Amsterdam.
Langzaam kan ik dan over paar weken met Peter en Ton, ervaringsdeskundigen/vrijwilligers van
de Herberg om tafel zitten. Die heb ik laatste weken ook geïnformeerd. Zij weten ook als geen
ander hoe belangrijk het is om een paar vaste 'pijlers' in zo'n groep te hebben. Dat is dus mooi”.

Ontwikkelingen
Teamontwikkeling
We hebben in 2016 een stabiel team van activeringscoaches, er zijn geen wisselingen van coaches.
Het team is gegroeid; qua kennis en ervaring. Dit komt ten goede aan onze deelnemers. We ervaren
veiligheid binnen het team. Vanuit deze basis wordt er feedback gegeven en blijven we kritisch op de
inhoud. Successen worden met elkaar en de deelnemers gevierd. Met regelmaat steken wij de
koppen bij elkaar om te kijken waar we staan. Hierbij kiezen wij ervoor om de chaos van de dag even
achter ons te laten en er van een afstand naar te kijken. We leggen verantwoording af over de
verdeelde taken en bespreken taakgerichte- en persoonlijke knelpunten. De persoonlijke knelpunten
komen ook tijdens de intervisie op tafel, die we eens in de zes weken houden.
Wij zijn in staat om als zelf organiserend team snel in te springen op veranderen. Signalen, zoals
bijvoorbeeld rondom de uitkeringsadministratie en budgetbeheer, worden binnen het team
besproken en snel en inhoudelijk opgepakt met Sociale Zaken. Dit zelfde geldt voor de problemen
rondom de ‘zondaginloop’. Hier hebben wij een signalerende functie en tegelijkertijd kunnen wij ook
snel zorgen voor een oplossing, als de lange termijn oplossing er nog niet is, zoals een samenwerking
met Macs Moves.
Dit laat zien dat wij als klein zelfstandig team snel beslissingen kunnen maken en daar waar nodig,
snel kunnen interveniëren, zonder bureaucratische procedures. Wij durven als team buiten de kaders
te denken en beslissingen te maken die ten goede komen aan onze doelgroep. Daar staan wij als
team samen voor.
Dit voorjaar is met de gemeente besloten dat er een evaluatie van Zwolle Actief zal worden opgestart
in de herfst van 2017 met de bedoeling om te kijken naar de toekomst van Zwolle Actief na
december 2017. Inmiddels weten we dat het onderzoek in 2017 wordt afgerond.

Buiten de kaders denken en handelen.
Een stel moest terug naar Nijmegen, de man begeleidde ik, zij hadden veel problemen met het
verkrijgen van een voorschot op hun uitkering.. Het is gelukt dit voor elkaar te krijgen door naast de
deelnemer te staan. Nauw contact en hard op de deur kloppen bij de gemeente is hiervoor nodig
geweest., Daar waar ik eerder nog wel de strijd kon aangaan heb ik meer de samenwerking gezocht.
Uiteindelijk hebben de deelnemers zich gehoord gevoeld en konden zij terug naar Nijmegen. In
Nijmegen zijn ze direct wat gaan doen in de dagbesteding, dit is te danken aan Zwolle Actief, omdat
ze snel zijn opgepakt en wij hun hebben kunnen laten inzien hoe belangrijk dit is. Dit gaven zij zelf
terug bij afsluiting van het traject in Nijmegen bij IrisZorg.

Stagebegeleiding
Afgelopen voorjaar hebben we een stagiair gehad in ons team, hij was aan het afstuderen voor de
opleiding ervaringsdeskundige van de LEON in Deventer, die hij in het voorjaar 2016 cum laude heeft
afgerond. Het was zowel voor hem, als voor ons team, een leerzaam proces. Een coach heeft de
taak op zich genomen om de stagiair te begeleiden. Met iedereen van het team heeft hij verdeeld
een aantal dagen meegelopen. De vooraf gestelde doelen binnen de stage zijn gehaald en
gezamenlijk besproken met elkaar. Ook heeft de stagiair veel betekend voor onze deelnemers. Hij
heeft voetbalavonden georganiseerd waarin gezamenlijk de wedstrijden werden gekeken en er
mooie gesprekken na afloop ontstonden. Deelnemers konden zich met de ervaringen van onze
stagiair identificeren en hun eigen ervaringen uitwisselen. Hij heeft zoals u hebt kunnen lezen tevens
een begin gemaakt met de voorbereiding van een klankbordgroep voor dak – en thuisloze mensen.
Pilot Beschermde Woonvorm de Herberg
Er lag een vraag vanuit het begeleid wonen van de Herberg aan het team van Zwolle Actief, om de
activering van de bewoners op zich te nemen. Om hiervoor niet het budget van de aanbesteding aan
te spreken, is er besloten om een pilot te gaan draaien.
Vanaf januari 2016 tot en met juli 2016 zijn er gemiddeld 30 uren per week uren besteed aan
activering van de bewoners van de Beschermde Woonvorm in de Herberg .
Het is een hele uitdaging geweest om de bewoners van de BW te activeren, omdat zij zich erg prettig
binnen de muren van hun eigen kamer en afdeling voelen. Ondanks dat hebben we samen met de
bewoners kleine stappen kunnen maken om buiten de veiligheid van hun eigen kamer te komen. De
begeleiding van de BW geeft aan dat ze de pilot als succes hebben ervaren. Gezien het budget dat
tekort schiet voor de 30 uur per week begeleiding is door de BW nu gekozen voor minder uur
begeleiding vanuit hun eigen team.
Naar aanleiding van deze ervaring is de vraag, ook vanuit de stuurgroep, gerezen: hoe willen we
onszelf verder ontwikkelen en in welke richting?
Er is afgesproken om gezamenlijk ( coaches en stuurgroep ) hierover na te gaan denken.
Klaas, bewoner van de beschermde woonvorm in de Herberg
De kennismaking met Klaas ging vooraf aan een leuke periode van samen optrekken en uitvinden wat
Klaas wilde en wat mogelijk was. Hij maakte gelijk al duidelijk dat hij er al vanaf het begin woonde en
dat het tijd werd om naar een vervolgtraject te kijken. Een plekje voor hemzelf, dat was het! En dan
én waar de ramen open konden. Dat laatste kon ik begrijpen, want hij de kamer stond blauw en het
raam kon niet open. Bovendien , zei Klaas, had hij suiker en stroopte gelijk de broekspijpen omhoog
om zijn benen te laten zien. Bewijs dat hij moeilijk kon lopen en dus tot niets in staat was.

Bovendien ging hij eens in de week naar een vriend om hier ‘aan zijn verslaving te werken’ en geen
mens die hem daarvan af kon brengen.
Geleidelijk aan bij volgende bezoeken werd duidelijk dat hij zijn moeder al lang niet gezien had en er
zo graag eens naar toe wilde. Om het contact te versterken zijn we samen naar zijn moeder gereisd
en hebben we hier koffie gedronken , foto’s bekeken en veel gepraat.
In overleg met de woonbegeleiding is een nieuw woontraject opgestart dat bij Klaas paste. Hier heeft
hij een mooi appartement gekregen en wordt hij begeleid in zijn wonen en medicatie. Ik zocht Klaas
hier nog op gedurende het volgend half jaar en heb hem soms bij het biljart aangetroffen. Zijn
wekelijkse tochtje naar zijn vriend wordt door de vingers gezien omdat hij zich verder aan de regels
houdt en geen overlast veroorzaakt. Nu moet hij zelf de boodschappen doen en zijn huishouden
bijhouden. Al met al een leuke en geslaagde activering.
Website
In het voorjaar van 2016 is door het team een voorstel gedaan om een nieuwe website te ontwerpen
samen met bureau Prima Donna. Het voorstel is voorgelegd aan de stuurgroep. Deze heeft hiervoor
een akkoord gegeven. Er zijn gesprekken gevoerd met Prima Donna over de wensen van het team.
Doelstelling is uiteindelijk dat de nieuwe website bijdraagt aan de voortzetting van Zwolle Actief en
dat we beter kunnen laten zien waar we voor staan en wat wij doen. Onder andere zal Social Media
een belangrijke plek krijgen op de website.
Festival
Op 14 april 2016 vond het Zwolle Actief Festival plaats in de Young Ones. Het doel van dit festival was
alle partijen bij elkaar brengen die te maken hebben met Zwolle Actief. Dit is gelukt, het was een
positieve dag waarop werd gevierd wat we hebben bereikt met elkaar.

Dichter bij de Overkant
In het begin van het jaar hebben wij in samenwerking met het Deltion het project Dichter bij de
Overkant begeleid. In dit project hebben deelnemers hun levensverhaal gedaan bij Deltion
studenten. Tegelijkertijd maken de deelnemers ook contact met de leefwereld van de studenten. Een
aantal deelnemers zijn zo geactiveerd die nergens anders aan meededen. Acht weken lang duurde
dit project, het was een succes. Studenten waren erg enthousiast over het project. Zij hebben de
verhalen van de deelnemers vertaald in gedichten. Die gedichten zijn uiteindelijk weer terug gegeven
aan de deelnemers. Dit raakte aan beiden kanten emoties.

Dit alles draagt ook bij aan de beeldvorming van dak- en thuislozen. Aan het eind van het project
hebben we ook grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar gemaakt met de studenten.
Dit was het tweede jaar dat het Deltion samenwerkte met Zwolle Actief. Door dit project is er een
goede samenwerking ontstaat met het Deltion College. Onder ander zijn er ook een aantal
gastcolleges gegeven.

Samenwerken en deelnemersregistratie
Toewijzingsoverleg
Elke week is Zwolle Actief aanwezig bij dit overleg tussen de woonbegeleiding van de Herberg, de
regievoerders, de CT en Zwolle Actief. Hier worden de trajecten van alle dak -en thuisloze mensen in
Zwolle besproken. Op deze manier kunnen we goed samenwerken met de regievoerder en kunnen
we aangeven welk gedeelte wij van het traject kunnen oppakken. Bovendien geven wij als Zwolle
Actief informatie waar we mee bezig zijn met de deelnemer die op de agenda staat of volgens ons
besproken moet worden.
Zwerftafeloverleg
Dit is een maandelijks overleg met alle partijen die met zwerfjongeren werken. Zwolle Actief is één
van die partijen. Ook in dit overleg worden casussen ingebracht en trajecten besproken. De
ontwikkelingen in het werkveld worden hier ook besproken.
Tevredenheidsonderzoek
Aan het einde van 2016 zijn we gestart met een tevredenheidsonderzoek. We hebben zowel de
deelnemers als de ondernemers van de werkplekken bevraagd. Hieronder het resultaat:
Deelnemers
Respondenten 42
Mijn eerste contact met Zwolle Actief
Mijn activeringscoach is bereikbaar
Mijn contact met de activeringscoach
Mijn activeringscoach luistert naar mij
Mijn activeringscoach motiveert mij
Mijn activeringscoach steunt mij
Mijn activeringscoach is resultaatgericht
Mijn activeringscoach komt afspraken na
Mijn activeringscoach overlegt met mijn begeleiders
Mijn activeringscoach is betrouwbaar

7,0
8,4
8,6
8,5
8,2
8,3
8,4
8,7
8,0
8,8

Welk algemeen rapport cijfer geeft je Zwolle Actief

8,2

Ik wil Zwolle Actief adviseren om…
- overleg in aparte ruimten.
- doorgaan. Zwolle Actief is super.
- Lief te blijven!
- Zo door te gaan!
- Leren/luisteren (dan ook echt luisteren)
Vooral zo door gaan. super.
- Ook geen mening te hebben
- meer individuele plekken te krijgen.
- Dagbesteding in de bouw
- Geen advies
- met het werk wat ze doen, om meer mensen te helpen.
- Meer voor wat er gedaan kan worden persoonlijk, niet in groepsverband vaak.
- Communicatie ruis door veel wisseling van herberg personeel, wie moet ik hebben. Advies:
lijst ZA lijst + foto en tel.
- Vooral zo door te gaan.
- Kort gezegd, Zwolle Actief heeft mij goed benaderd en het loopt goed. Door te gaan met hun
werk. zeer geslaagd bowlen
- Zo door te gaan. Goed werk!
- zo door gaan!
- Vooral zo doorgaan ze hebben mij in alles gesteund.
- Zeker dit vol te houden en zo verder te gaan!
- Op deze positieve wijze door te gaan.
- mensen die succes hebben behaald successen vieren.
- een eigen spaarpot te hebben, om wat beter van dienst te zijn.
- Give peace a chance
- zij zoeken in de richting die op mij van toepassing is.
- Zo door te gaan.
- Nog betere communicatie en terugkoppeling.
Dit is wat ik verder nog met jullie wil delen…
-

-

Zo liefdevol opgevangen. Zo liefdevol wordt er tijd voor mij genomen. Ze strijd voor mijn
belangen. Ik weet zeker dat het met mij mede dankzij Zwolle actief goed gaat komen.
Geweldig bedankt. Gerton.
Bedankt.
uiteindelijk moet je het toch zelf doen.
Dat dit verder een mooi iets is om mensen die niets om handen hebben iets te laten doen en
nog paar euro bij te verdienen.
Gelukkig nieuwjaar.
Eerst had ik een coach waar het niet zo mee klikte, we begrepen elkaar niet. Nu wordt ik
door een andere coach van Zwolle Actief ondersteund. Dat gaat geweldig.
Ik vind Zwolle Actief effectief voor iedereen
wie doet wat, duidelijk maken, voorlichting!?
Dat ik graag dingen zou willen delen met de mensen wie we samen zijn. in het gebouw.
mede dankzij Zwolle Actief kan ik mijn hobby/passie weer uitoefenen. Thanks...
Dat 't in het begin niet werkte kwam doordat erop mij niet te bouwen was!!
Eerst contact ging te snel van mij ligt aan mij niet aan Zwolle Actief.
Ik zou zeggen 1 op 1 tijdens eerste kennismakingsgesprek, i.v.m. dat ik dat als individueel fijn
vind. - Ik weet niet of mijn activeringscoach met mijn andere begeleiders overlegt.
Ik ervaar mijn contact met mijn coach als uiterst plezierig en merk dat ik er bij hem als mens
toe doe. Hulde!!
mede door jullie heb ik een contract gekregen!
de wereld
ga zo door.
TXS.

Ondernemers en werkplekken
Aantal 20 respondenten
Stellingen
Zwolle Actief is gericht op een win-win situatie:
Zwolle Actief denkt mee met de ondernemer:
Zwolle Actief heeft goed zicht op de deelnemer:
Zwolle Actief stemt af op de individuele behoefte:
Zwolle Actief maakt samen afspraken:
Zwolle Actief is gefocust op resultaten:
Zwoll eActief komt afspraken na:
Zwolle Actief heeft regelmatig contact:
Zwolle Actief is makkelijk bereikbaar:
Welk algemeen rapport cijfer geef je aan Zwolle Actief:

7,9
7,6
7,2
7,5
7,9
7,2
7,7
7,0
7,4
7,5

Ik wil Zwolle Actief adviseren om...
-

-

Nog meer samen te werken, duidelijk werken aan doelen.
Minder binnen gekeerd te opereren en een onafhankelijk Stichting te worden.
Ga zo door, om mensen te motiveren. Om mensen aan een zinvolle dagbesteding te helpen.
Netwerk uitbreiden.
Goh, moeilijk... Ik ervoer alleen een tijdje geleden een moment dat volgens mij één coach mij
vroeg naar sportmogelijkheden voor een deelnemer die ik niet kon bieden maar die een
andere coach wel kon bieden via een collega van haar bij het Leger des Heils. Misschien dat
jullie onderling dit nog onder de aandacht kunnen brengen maar dat heb ik reeds
teruggekoppeld dus is bekend. Verder vooral zo doorgaan wat mij betreft
Wij begrijpen dat het hier om een lastige doelgroep gaat. Daarom lijkt het ons verstandig om
er samen goed boven op te zitten en het telefonisch contact hierover strak te houden.
vooral op deze ingeslagen weg door te gaan.
ook regelmatig bij Tactus te komen om daar cliënten te motiveren in beweging te komen.
Vooral zo door te gaan. Jullie onafhankelijke positie en horizontale structuur maakt jullie
krachtig en flexibel
Door te blijven gaan, en mensen blijven motiveren om in hun kracht gezet te worden.
Wij kennen jullie maar zijn niet heel zichtbaar/ bekent in Zwolle. Mag wel meer profileren.
doelstelling voor mensen in de goot.
zeer gemotiveerde mensen en resultaatgericht
Door te gaan! Volgens mij bereiken jullie veel met de deelnemers en jullie
samenwerkingspartners.

Dit is wat ik verder nog met jullie wil delen...
-

Alleen het volgende!!! "Samen zijn we sterk!!"
Julie geven mensen weer de menselijke waardigheid en de nieuwe zijn in het leven. Een zeer
goede instelling, ga zo door.
Ik vind het fijn en leuk om met en voor jullie te werken. Jullie weten me te vinden. Keep up
the good work!
Ik ervaar de samenwerking als zeer prettig.
spreek met elkaar af wat de werkwijze van jullie is, en informeer naar de werkwijze van de
instelling
We werken graag met jullie! keep up the good work!
Er mogen wel meer deelnemers van jullie naar Klus in de Wijk.
Verder uitbouwen

Resultaten Ketenpartners
Medewerker organisatie: anoniem
Zwolle Actief is gericht op samenwerking
Zwolle Actief maakt signalen bespreekbaar
Zwolle Actief neemt initiatief
Zwolle Actief werkt krachtgericht
Zwolle Actief is gefocust op resultaten
Zwolle Actief is zichtbaar
Zwolle Actief komt afspraken na
Zwolle Actief heeft een duidelijk doel
Zwolle Actief is zich bewust van hun invloed
Zwolle Actief is makkelijk bereikbaar
Welk algemeen rapportcijfer geef jij Zwolle Actief?

8
8
9
8
8
7
8
8
8
8
8

Medewerker Centrale Toegang
Zwolle Actief is gericht op samenwerking
Zwolle Actief maakt signalen bespreekbaar
Zwolle Actief neemt initiatief
Zwolle Actief werkt krachtgericht
Zwolle Actief is gefocust op resultaten
Zwolle Actief is zichtbaar
Zwolle Actief komt afspraken na
Zwolle Actief heeft een duidelijk doel
Zwolle Actief is zich bewust van hun invloed
Zwolle Actief is makkelijk bereikbaar
Welk algemeen rapportcijfer geef jij Zwolle Actief?

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
rapportcijfer: 8

Ik wil Zwolle Actief adviseren om...
Bij onduidelijkheden contact op te nemen.
Dit is wat ik verder nog met jullie wil delen...
Prettige samenwerking!
Twee Medewerkers van Limor:
Zwolle Actief is gericht op samenwerking
Zwolle Actief maakt signalen bespreekbaar
Zwolle Actief neemt initiatief
Zwolle Actief werkt krachtgericht
Zwolle Actief is gefocust op resultaten
Zwolle Actief is zichtbaar
Zwolle Actief komt afspraken na
Zwolle Actief heeft een duidelijk doel
Zwolle Actief is zich bewust van hun invloed
Zwolle Actief is makkelijk bereikbaar
Welk algemeen rapportcijfer geef jij Zwolle Actief?

1e
8
8
8
8
7
8
8
8
7
8
8

2e
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Ik wil Zwolle Actief adviseren om...
Ik heb het idee dat jullie soms niet allemaal op de hoogte zijn vd afspraken die er liggen. Bijv.
begeleiden op de Enkstraat.
Dit is wat ik verder nog met jullie wil delen...
Ik vind bovenal de samenwerking goed verlopen. Mooie samenwerking bij het logeerhuis! Ik stel het
erg op prijs dat er meegedacht wordt.

Twee medewerkers van de Herberg
Zwolle Actief is gericht op samenwerking
Zwolle Actief maakt signalen bespreekbaar
Zwolle Actief neemt initiatief
Zwolle Actief werkt krachtgericht
Zwolle Actief is gefocust op resultaten
Zwolle Actief is zichtbaar
Zwolle Actief komt afspraken na
Zwolle Actief heeft een duidelijk doel
Zwolle Actief is zich bewust van hun invloed
Zwolle Actief is makkelijk bereikbaar
Welk algemeen rapportcijfer geef jij Zwolle Actief?

1e
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

2e
9
8
10
9
8
10
9
8
9
10
8

Ik wil Zwolle Actief adviseren om...
1e Goed te kijken wat hun taak is. Schoenmaker blijf bij je leest.
Dit is wat ik verder nog met jullie wil delen...
1e Prettige samenwerking, zijn benaderbaar en makkelijk te vinden.
2e Ik vind het een fijne samenwerking met jullie!
Medewerker Team Zwerfjongeren
Zwolle Actief is gericht op samenwerking
Zwolle Actief maakt signalen bespreekbaar
Zwolle Actief neemt initiatief
Zwolle Actief werkt krachtgericht
Zwolle Actief is gefocust op resultaten
Zwolle Actief is zichtbaar
Zwolle Actief komt afspraken na
Zwolle Actief heeft een duidelijk doel
Zwolle Actief is makkelijk bereikbaar
Welk algemeen rapportcijfer geef jij Zwolle Actief?
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Medewerker GGD, P. Schudel
Zwolle Actief is gericht op samenwerking
Zwolle Actief maakt signalen bespreekbaar
Zwolle Actief neemt initiatief
Zwolle Actief werkt krachtgericht
Zwolle Actief is zichtbaar
Zwolle Actief komt afspraken na
Zwolle Actief heeft een duidelijk doel
Zwolle Actief is zich bewust van hun invloed
Zwolle Actief is makkelijk bereikbaar
Welk algemeen rapportcijfer geef jij Zwolle Actief?
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Ik wil Zwolle Actief adviseren om...
Zo door te gaan!
Dit is wat ik verder nog met jullie wil delen...
Bij vragen of onzekerheden eerst contact opnemen voor het handelen.
Deelnemersregistratie
We streven we ernaar om met een simpele druk op de knop gegevens uit te kunnen draaien die we
nodig hebben voor informatie over aantallen deelnemers, de resultaten van werk enz. Hier is een
begin meegemaakt. Allereerst zijn er veranderingen geïnventariseerd die een beter overzicht moeten
geven van bovengenoemde. Dat moet eerst gewijzigd worden voor de volgende stap gezet kan
worden. We hopen het afgerond te hebben aan het einde van 2017.

3. Het verhaal in cijfers
Met het verhaal in cijfers die onze tekst inzichtelijk maken en aangeven wat de meetbare resultaten
zijn besluiten we deze jaarrapportage. We zijn blij met deze cijfers, maar zullen altijd blijven streven
naar nog betere leef- en werkomstandigheden van de dak-en thuisloze mensen.

3.1 Algemeen
Doorstroom van deelnemers uit 2015 naar 2016
Aanmeldingen van deelnemers in 2016
Doorstroom van deelnemers uit 2016 naar 2017
Coaching trajecten
Niet begeleidt
Uitstroom

78
180
108
223
35
115

deelnemers
deelnemers
deelnemers

Wij krijgen met grote regelmaat deelnemers aangeleverd via de Centrale Toegang, Sociale Zaken of
het Sociale Wijkteam. Het kan voorkomen dat een deelnemer na een aantal dagen weer verdwenen
is; dit zijn de deelnemers die wij niet begeleid hebben.
Mannen
Vrouwen

186 deelnemers
37 deelnemers

Unieke coaching trajecten in :
2014 148 deelnemers
2015 156 deelnemers
2016 144 deelnemers

Van de deelnemers is het grootste gedeelte geactiveerd. Daarmee wordt bedoeld werken, leren,
persoonlijke ontwikkeling, sport, vrijetijd, ondersteuning richting behandeling, etc. dus allerlei
manieren waarop deelnemers geactiveerd zijn. Er is een klein percentage is niet geactiveerd. Dit zijn
de deelnemers die niets willen, maar waar we wel mee in contact zijn. Door present te zijn, in
gesprek te gaan, koffie te drinken, enz. zoeken wij contact. Dit houdt dus praktisch gezien in dat we
bij 100% van de deelnemers betrokken zijn.
Wij scoren van de zelfredzaamheidmatrix op het onderdeel dagbesteding. Daarbij zijn dit de
verschillende score-mogelijkheden bij de start van het traject.

1. Dagbesteding en veroorzaakt overlast.
2. Geen dagbesteding maar geen overlast
3. Laagdrempelige dagbesteding of arbeidsactivering
4. Hoogdrempelige dagbesteding of arbeidstoeleiding of tijdelijk werk en/of volgt
opleiding voor startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2)
5 .Vast werk en/of opleiding hoger dan startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2).

De grootste groep deelnemers stapt in op trede 2 van de ZRM en maakt de stap naar trede 3 en 4.
Een kleine groep blijft in trede 1 en een kleine groep maakt de stap naar trede 5.

ZRM
Start
Eind

1
10
8

2
148
56

3
41
97

4
19
46

5
5
16

223
223

Totaal overzicht van 2016
160
140
120
100
ZRM
80

Start

60

Eind

40
20
0
1

2

3

4

5

Overzicht start per trede van de ZRM in 2016

1
2
3
4
5

Overzicht einde per trede ZRM in 2016

1
2
3
4
5

Er zitten verschillen tussen de ZRM metingen en de cijfers vanuit de interventies en effecten. Het kan
namelijk zijn dat een deelnemer betaald werk heeft gehad en dat dit weer verloren is. Tegelijkertijd
kan het ook zijn dat een deelnemer vaste dagbesteding had maar hier niet mee verder wilde zodra hij
een woning had. Het laat tegelijkertijd zien dat de grootste sprong wordt gemaakt naar
laagdrempelige- en hoogdrempelige dagbesteding en opleiding en tijdelijk werk.

3.2 Activeringsplekken en aantal dagdelen

1 Werkplek
2 Werkplekken:
3 Werkplekken

84 deelnemers
35 deelnemers
5 deelnemers

Totaal:

124 deelnemers

Gemiddeld aantal dagdelen wat besteed wordt aan dagbesteding in
2016

Som = 794 dagdelen / 138 = 4,7
dagdelen per deelnemer

In 2016 is er gebruik gemaakt van 61 verschillende plekken waar onze deelnemers oa: scholing ,
werk, dagbesteding, sport etc hebben gedaan.
223 deelnemers – 124 deelnemers laagdrempelige dagbesteding / vrijwilligerswerk of scholing.

Activeringsplekken
Air Nautic
Anton Pieckmuseum
Automonteur
AWZO
Bierton
Bij Bosshardt
Binthout
Broodjeshuis 'De Kletsmajoor'
Buitenplaats Vechterweerd
Bureau Opstart
Buurthuis
Cafetaria
Cultuurhuus Oldebroek
Custom Cruisers
CVNN
De GiftCity
De Herberg
De Werkelaar

Infra Grondwerk
Juridisch- en Maatschappelijk Adviseur
Kinderboerderij Hattem
Klus in de Wijk
Klussen Steenwijk
Kompas
Kringoop Zwolle Zuid
Kuehne & Nagel
Landstede
MacsMoves
Marven Techniek
Novon
Paardenboerderij Heerde
Pauropus
Posthuus Kampen
Preszent
Restaurant VidiVeni
Schipper Mag Ik Over Varen

Deltion Project
DHZ Travers
Focus
Free2move
Gewoon Appeltaart
Gitaarschool Kampen
Glenn Music
Groen voorziening
Hartog Schilderwerken
Hedon
Hoeve Ittersum
Huismeester RIBW

Social Plus Re-integratie
Stichting Kringloop Zwolle
Stichting Verre Oosten
Straatkrant
Stug Doorgaan
Tactus
Theater Leger des Heils
Urbana
Welzijn Kampen
Wijkboerderij Klooienberg
Wijkcentrum Holtenbroek
Workcenter 50|50
Zorgboerderij Vechterweerd

3.3 Betaald werk
Betaald werk wordt rechtstreeks via Zwolle Actief geregeld of via ondersteuning en bemiddeling. In
een aantal situaties hebben de deelnemers zelf een werk gevonden. Dit kunnen baan zijn in de
bouw, productiewerk of in de schoonmaakbranche. Van de 223 deelnemers zijn er 29 deelnemers
in loondienst.

3.4 Overige Activering

Naast werken in de Zwolse maatschappij hebben deelnemers zich op allerlei manieren persoonlijk
ontwikkeld. Het gaat in totaal om verschillende activiteiten. Voornamelijk hebben deelnemers
ondersteuning gehad bij sollicitaties en het starten van een opleiding. Zo hebben deelnemers
deelgenomen aan een lascursus, heftruckcursus, rijbewijscursus, maar ook opleidingen aan de
Landstede, Deltion en Hogeschool Windesheim. Een deelnemer heeft zijn inburgeringsexamen en
daarmee ook zijn startkwalificatie (NT2) behaald. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden van het
werken aan persoonlijke ontwikkeling van deelnemers.
Activering richting Creating Balance
Activering richting Kadera
Activering richting reclassering
Columnist bij de Swollenaer
Computercursus
Heftruckcertificaat
Fotografieklus
Muzische Creatieve therapie
Ondersteund richting Focus

Ondersteund richting KVH JP van de Bent
Ondersteunen bij uitzoeken illegaliteit
Ondersteuning Beroepskeuze/Opleiding
Ondersteuning bij eigen kook initiatief
Ondersteuning bij financiën
Ondersteuning bij het minderen van drugs
Ondersteuning bij maatje
Ondersteuning eigen ondernemerschap
Ondersteuning Inburgering
Ondersteuning mobiliteit
Ondersteuning naar moedergroep
Ondersteuning richting medische zorg
Ondersteuning richting woning
Ondersteuning schrijven levensverhaal
Ondersteuning sollicitatie
Ondersteuning stoppen met roken
Ondersteuning Uitkering
Ondersteuning verwijderen tatoeages
Re-integratie SoZaWe
Taalcursus
Tandheelkunde
Vinger aan de pols
Vrijwilliger activiteit Zwolle Actief

3.5 Vrijetijd
Individueel gebruik gemaakt van vrijetijdsaanbod:
Naast werken en de persoonlijke ontwikkeling is het invullen van de vrijetijd een belangrijk onderdeel
waarin deelnemers geactiveerd worden. In totaal hebben 76 deelnemers gebruik gemaakt van
activering op het gebied van vrije tijd. Het grootste gedeelte heeft gebruik gemaakt van de fitnesspas
die wij voor hen hebben aangeschaft. Doordat deelnemers hier onbeperkt kosteloos gebruik van
kunnen maken, doen zij dit ook.
Vrijetijdsbesteding 59 deelnemers zijn geactiveerd richting vrijetijd besteding, 31 deelnemers maken
gebruik/geactiveerd richting een inloop

Vrije Tijd
Schilderen
Crossfit
Dammen
Fietsen
Fitness
Zwemmen
Cultureel
Kickbocksen
Koken
Zondagactiviteit
Biljarten
Musiceren
Travers vrouwenactiviteit
Schaken
Wandelen

Zondagsactiviteiten met MacsMoves:
Naast het individuele aanbod wordt er in samenwerking met MacsMoves op de zondag activiteiten
aangeboden. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij een wisselend aantal
deelnemers mee hebben gedaan
3.6 Inloop

Van onze deelnemers maken een aantal gebruik van de verschillende inloopplekken in de stad.
Voornamelijk zijn dit het inloophuis De Bres en huiskamer van de buurt Bij Bosshardt. Incidenteel
wordt er gebruik gemaakt van Vluchtelingenwerk.
3.7 Activering naar verslaving- en psychiatrische zorg
Meerzorg 45 mensen begeleid richting verslaving en/of psychiatrie waarvan er 9 richting psychiatrie
30 richting verslaving 6 richting verslaving en psychiatrie.
Bij een aantal van onze deelnemers ondersteunen wij richting zorg. Het grootste gedeelte, 65%, gaat
richting de verslavingszorg en 35% richting de psychiatrische zorg. Voornamelijk wordt door Tactus
en Dimence hieraan invulling gegeven.

3.7 Eindevaluatie:
1. Uitstroom van deelnemers naar:
Begeleid wonen
Detentie
Overig
Regiobeleid
Vertrokken
Woning met ambulante ondersteuning
Zelfstandig wonen

2. Interventies gedaan door de coaches richting :
Activering richting sport
Verslavingszorg
Coaching gesprekken
Sportpas
Ondernemers
Solliciteren
Laagdrempelig contact
Ondersteuning
Zoeken naar dagbestedingsplekken

In het aantal interventies is er vaak een combinatie van verschillende interventies per deelnemer. Er
worden meerdere interventies per deelnemer gedaan.

Beeldmateriaal 2016

Zwolle Actief | aanwezig onder dak- en thuislozen

Beeld 2016

Het Zwolle Actief festival geopend door wethouder Nelleke Vedelaar

De eerste talentavond van het Workcentre 50|50 in samenwerking met Zwolle Actief

Samen met deelnemers en coaches naar Daklozen dag Amsterdam

Na tien weken Jan Henk onze ervaringsdeskundige-in-opleiding binnen onze gelederen te hebben
gehad, heeft hij zijn diploma gehaald

Samen met elkaar successen vieren!

Voor de tweede keer ondernemers en deelnemers bij elkaar gebracht tijdens de tweede workshop
‘Toekomst Richting Betaald Werk’

Chafik ontvangt uit handen van uitgever Cees Scholten, na een succesvolle crowdfundingscampagne,
zijn levensverhaal #Alarmbellen

Tijdens de boekpresentatie van #Alarmbellen. Yvonne de Haan tekende het verhaal van Chafik op

Met dank aan Junior Kamer Zwolle (JCI) konden wij met alle deelnemers genieten van een dag
Giethoorn

