Jaarrapportage 2015 - Zwolle Actief

1

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Terugblik 2015
2.1 Kwaliteit verbetering van coaching
2.2 Netwerk uitbreiden werkplekken
2.3 Dak- en thuislozen in beeld
2.4 Zondagactiviteiten
2.5 Inloopactiviteiten
2.6 Vrijetijdsactiviteiten
3. Harde cijfers
3.1 Algemeen
3.2 Dagbestedingsplekken
3.3 Betaald werk
3.4 Activering persoonlijke ontwikkeling
3.5 Vrije tijd
3.6 Inloop
3.7 Activering verslaving-en psychiatrische zorg
4. Samenwerkingen
4.1 Ketenpartners en regievoerders
4.2 MeerZorg
4.3 Onderneemtafel - Groepsbijeenkomsten
4.4 #Alarmbellen
4.5 Dichter bij de Overkant
5. Zwolle Actief in beeld
6. Ontwikkelingen voor 2016
*Verhalen/casuïstiek

2

Inleiding
Zwolle, maart 2016
Het tweede jaar van Zwolle Actief stond in het teken van positioneren naar doorontwikkelen. Zowel
deelnemers als coaches nemen hun plek in de Zwolse samenleving in. Met trots presenteren wij
hierbij de rapportage over 2015 met daarin vermeld de verhalen uit de praktijk en de cijfers.
Inleidend kunnen we alvast verklappen dat we met goede moed de dak- en thuislozen van Zwolle
begeleiden. Er is een grote diversiteit in de activering; van laagdrempelige dagbesteding, persoonlijke
ontwikkeling, het invullen van vrije tijd tot het toeleiden naar een betaalde baan.
De samenwerking met de organisaties en instanties is versterkt. Aan de andere kant hebben wij een
beter beeld gekregen van ondernemers en initiatieven die open staan voor de doelgroep. Dak- en
thuislozen krijgen zo steeds meer kansen in stad.
Na de eerste nacht in de nachtopvang worden de deelnemers al bezocht door een coach van Zwolle
Actief. Tegelijkertijd is er intensievere aandacht voor toeleiding naar verslavings- en psychiatrische
zorg. Dit laat zien dat we aanwezig zijn en direct een relatie leggen met de deelnemers en dat levert
resultaat op.
Zwolle Actief, aanwezig onder dak- en thuislozen.

Zwolle Actief is een consortium van zes partijen: Travers, Tactus, RIBWGO, Leger des Heils, Dimence
en LIMOR
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2. Terugblik 2015
De terugblik op 2015 geeft een globaal beeld van de uitvoering en af en toe een casus om dit te
ondersteunen. Het geeft tegelijkertijd een beeld over de structurele samenwerkingen die wij hebben
met allerlei verschillende partijen. Later zal er meer geschreven worden over projecten waarin wij
participeren en / of initiatiefnemer van zijn.
2.1 Kwaliteit verbetering van coaching
Om de kwaliteit van coaching te verbeteren, hebben wij de stap genomen om ondersteuning te
krijgen vanuit de SRH-methodiek ( Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen ) . De huidige manier
van werken komt grotendeels overeen met deze methodiek en het geeft ons handvatten in de
coaching van deelnemers. In 2016 zullen de activeringscoaches een training gaan volgen om kennis
te krijgen van de instrumenten. Dit zal voornamelijk houvast geven aan een gedeelde manier van
werken en het nog beter opstellen van begeleidingsplannen. Tegelijkertijd geeft het eenduidigheid
voor deelnemers. Omdat de SRH-methodiek al aansluit bij de huidige manier van werken, is er veel
herkenning en hiermee ook verdieping in het professioneel handelen.
De presentiebenadering is een attitude van ons als professional. Wij zijn er onder de dak- en
thuislozen van Zwolle en dit betekent dat wij de tijd en aandacht voor hen hebben. Door bewust de
tijd te nemen, ontstaat beweging. Continu blijven wij dit ervaren; niet de deelnemer moet van alles
maar de deelnemer mag er zijn en wij zijn er voor hen. De angst zit erin dat het lijkt alsof je er alleen
maar bent en er niets gebeurt. Maar de praktijk wijst uit dat juist door er te zijn en de tijd te nemen,
deelnemers in actie komen.
Casus: Henk
Henk van 55 jaar komt berooid terug uit Roemenië met de pendelbus. Hij heeft zich gemeld bij de daken thuislozenopvang De Herberg. Omdat Henk als laatste in de regiogemeente heeft gewoond, besluit
de Centrale Toegang dat hij in Zwolle mag blijven. Na dit besluit kwam Henk in de caseload van
Zwolle Actief. Ik ben hem als activeringcoach gaan opzoeken om kennis te maken.
Op de vraag waarom en waardoor Henk dakloos is geworden en wat zijn wensen zijn ten aanzien van
de toekomst kwam er een heel verhaal. Henk is geboren als schipperskind en zijn ouders voerden over
de binnenwateren van Europa. Door een brand op het schip verloor Henk drie broertjes. Henk en zijn
zus bleven achter. Zijn zus bleef aan wal en Henk bleef op het schip van zijn ouders werken. Toen zijn
ouders het werk niet meer konden doen, gingen ze aan wal wonen en werd het schip verkocht. Henk
ging als zetbaas werken voor een rederij en moest met een matroos aan boord. De matroos woonde
in het voorschip. Henk besteedde te goede trouw zijn boekhouding en financiën aan hem uit. Daar
Henk het niet controleerde werd er misbruik van hem gemaakt en verdween er geld. Henk vond het
ongezellig aan boord. Hij maakte kennis met een buitenlandse vrouw die met hem mee voer. Al het
geld dat Henk verdiende, verdween naar het buitenland. Na enkele jaren - nadat er geen werk meer
was als schipper - is Henk bij zijn vriendin in Roemenië gaan wonen. Daar stond een mooi huis dat
was gebouwd van zijn geld. Omdat Henk daar geen geldelijke bijdrage meer leverde, werd hij op
transport gezet naar Nederland.
Henk zegt geen geld te hebben en te moeten bedelen voor een sigaret. Dit wil hij niet. Er moet een
uitkering worden aangevraagd en een ID-kaart. Ook blijkt er een belastingschuld te zijn. Wat Henk nu
wil is geld verdienen om een frikandel te kunnen kopen. We hebben voorgesteld om bij Tactus te gaan
kijken naar mogelijkheden voor werk. Omdat Henk vroeg wakker is, slecht slaapt, piekert en beelden
ziet, kan hij daar om 06.30 uur beginnen met schoonmaken en papier prikken, goed voor € 5,- per
dag. In eerste instantie is Henk gered maar omdat hij een drankprobleem heeft en geen weerstand
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kan bieden aan mensen die misbruik van hem maken, is het wenselijk dat hij in bescherming wordt
genomen door de zorginstanties. Via de huisarts heeft Henk een indicatie gekregen voor de zorg bij
Tactus, zodat verslavingszorg kan worden opgestart. Er is een vertrouwensband ontstaan met Henk
en hij kan het met iemand delen. De familiebanden worden weer aangehaald, al zijn deze flink
beschadigd.
Het belangrijkste in deze casus is geweest er te zijn voor iemand!
Een korte omschrijving van de presentiebenadering (*bron: Rino groep)
“Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander richt, zo leert zien wat
er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting daarop gaat
begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij / zij daarbij voor
de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen die slechts
verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en
liefdevolle trouw.”
Wij zijn aan de slag gegaan met het omschrijven van de interventie zoals wij die uitvoeren. Hierbij
hebben we ondersteuning gehad van Movisie. Doelstelling is om voor juli 2016 het ‘handboek’ op te
leveren. Dit document wordt geschreven voor de nieuwe medewerkers binnen Zwolle Actief, de
gemeente Zwolle en gemeenten die interesse hebben in de werkwijze van Zwolle Actief. Wij hebben
gemerkt dat er groeiende interesse is vanuit diverse steden in het land. Tot nu toe hebben wij
workshops gegeven en vertelt over onze manier van werken. Wat de mogelijkheden zijn om de
methodiek uit te rollen naar andere steden staat open voor volgend jaar.
In 2015 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder vijftien deelnemers en drie
werkplekken. Belangrijk resultaat uit het onderzoek is de discussie over de duurzame uitstroom van
deelnemers. Naar aanleiding hiervan is er voor gekozen om deelnemers maximaal een half jaar
langer door te begeleiden. Verder werken we aan optimalisatie van evaluaties. Door in het
registratiesysteem een eindevaluatie in te bouwen, kunnen wij snel interventies en resultaten
uitlezen.
2.2 Netwerk uitbreiden werkplekken
Wij zijn continu bezig met het zoeken naar nieuwe werkplekken voor onze deelnemers. We hebben
dat dit jaar gevonden bij nieuwe kleine initiatieven. Vaak gaat het om vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd
staan er steeds meer bedrijven en organisaties open om dak- en thuislozen een kans te geven. Wij
hebben een informatiefolder ontwikkeld voor ondernemers; kort en krachtig kunnen wij hierin laten
zien wat wij verwachten van een ondernemer en vice versa.
We zijn een aantal samenwerkingen aangegaan met bedrijven die uiteindelijk een betaalde baan
kunnen bieden. Dit is voornamelijk op het gebied van productie- en schoonmaakwerkzaamheden.
Het resultaat is dat een aantal deelnemers vast werk hebben gekregen en dat voor de doelgroep
perspectief naar een betaalde baan ontstaat.
Onze activeringsplekken op het gebied van werk, inloopplekken, vrijwilligerswerk, sociale initiatieven
en vrijetijdsinvulling hebben wij gebundeld in een portfolio. Dit geeft deelnemers de kans om over
een groot palet te kijken wat mogelijk is. Wij beginnen met de vraag ‘Wat wil jij?’ en dan komt het
regelmatig voor dat iemand niet zo goed weet wat hij/zij wil. Dan biedt de portfolio een belangrijk
instrument.
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Junior Kamer Zwolle heeft ons uitgenodigd een presentatie te geven over een gezamenlijk project.
De ondernemers van deze groep hebben geld opgehaald zodat we in 2016 kunnen gaan varen met
dak- en thuislozen. Tegelijkertijd hebben wij hen betrokken bij het leven van de doelgroep en hebben
zij meegewerkt aan het project van de stichting ‘Schipper mag ik ook eens Varen’.
In samenwerking met Stichting Present, Hemmink BV en De Herberg zijn we met een groot aantal
deelnemers naar een wedstrijd van PEC Zwolle geweest. Naar aanleiding van de wedstrijd is er een
werknemer geweest die structureel vrijwilligerswerk is gaan doen bij De Herberg. Daarnaast is het
contact met stichting Present, diverse projecten van Travers Welzijn, jongerenorganisatie Hart voor
Zwolle en De Herberg geïntensiveerd. Tevens wordt er met grote regelmaat contact met ons
opgenomen over nieuwe initiatieven in de stad. Een etentje tussen daklozen en jongeren en het
werken in een stadstuin zijn hier voorbeelden van.
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2.3 Dak- en thuislozen in beeld
De deelnemers die wij begeleiden komen voornamelijk via de Centrale Toegang binnen. Deze
samenwerking verloopt erg goed. Daarnaast proberen wij op allerlei manieren dak- en thuislozen in
beeld te krijgen. Deze komen voornamelijk in beeld via de Sociale Wijkteams. Wij hebben met alle
wijkteams contact opgenomen en hen betrokken bij het werk van Zwolle Actief. Hierdoor merken wij
dat Zwolle Actief bekend is bij organisaties. Het team heeft de wijken verdeeld onder de coaches.
Vanuit het contact met SWT Noord is er ondersteuning geweest vanuit Zwolle Actief inzake twee
vragen en één man die ‘bankhopt’ wordt nu begeleid. Het contact met SWT heeft ook opgeleverd
dat gezamenlijk zal worden gekeken naar plekken bij ondernemers en uitwisseling van
participatiebanen en leerplekken.
We hebben een sheet ontwikkeld met daarin omschreven wat wij doen en wat wij verwachten van
de SWT’s. We nemen deel aan het Netwerk van Duurzame Participatie, waardoor we nog meer
verbinding zoeken met organisaties. Hierin bieden wij expertise en kunnen wij zelf ook vragen
stellen. Hier komt ook de preventieve en adviserende rol van Zwolle Actief naar voren. Verder
hebben wij afspraken gemaakt met de soepbus van het Leger des Heils en sluiten wij aan bij het
zwerftafeloverleg.
2.4 Zondagactiviteiten
Met de GiftCity is er een samenwerking geweest in de vorm van een pilot voor de zondagen
gedurende de winterperiode van 2014/2015. Deelnemers konden daar een aantal keren gebruik van
maken. In de winter van 2015/2016 is het niet tot een vaste samenwerking gekomen. Wel zijn de
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contacten gelegd met het Diaconaal Platvorm en er zal in 2016 met hen naar een structurele
oplossing worden gekeken voor de zondagen in de maanden met de letter ‘r’ in de maand, tijdens de
herfst en winter 2016/2017.
Naast het fitnessen hebben we een samenwerking met MacsMoves, maatschappelijke sportcoach,
opgebouwd. Zwolle Actief heeft Macs Moves ingehuurd om eenmaal per maand op de
zondagmiddag een activiteit aan te bieden variërend van sportactivering tot aan zondagsactiviteiten.
Zo zijn deelnemers naar de film geweest en zijn gaan karten, klimmen, poolen, vissen en bowlen.
Elke activiteit vanuit MacsMoves is gericht geweest op het in beweging krijgen van de deelnemers.
De activiteiten zijn ontwikkeld op basis van de vragen van de deelnemers. Vanuit betrokkenheid
ontstaat er verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke activiteit.
2.5 Inloopactiviteiten
Inloop van 9.00 – 10.00 uur in de Herberg, verzorgt door Zwolle actief:
De mensen die nieuw in de Herberg zijn binnengekomen, worden op de eerstvolgende dag tussen
8.30 en 10.00 uur actief opgezocht in de Herberg. Tot die tijd mogen bewoners in de Herberg blijven.
Nieuw in 2015 is dat een vaste coach een praatje maakt en de nieuwe bewoner daarbij op zijn gemak
stelt. Bijkomend voordeel is dat de coach direct een idee heeft van de gemoedsgesteldheid van de
nieuwe bewoner. Volgens de afspraken van de ’Meerzorg’ (zie 4.2) wordt de signalering van
vermoedelijke psychische en verslavingsproblemen direct doorgegeven aan de begeleiding in de
Herberg. Tijdens dit gesprek heeft menig bewoner de kans gepakt om zijn hart te luchten over wat
hem is gebeurd of dwarszit.
In dit gesprek wordt aangegeven waar ze overdag naar toe kunnen gaan voor warmte, gezelligheid,
een praatje met daarbij een gratis kop koffie of een kop soep. Probleem voor hen is dat ze niet weten
waar ze die dag naar toe moeten. Veel mensen kennen Zwolle niet of weten de weg niet te vinden
naar de verschillende inloopplekken en buurthuizen die Zwolle rijk is. Deze plekken staan in onze
portfolio. Ook wordt er door de coaches contact gehouden met de contactpersonen van de inlopen.
De route ernaar toe wordt uitgelegd tijdens dat eerste contactmoment.
Alle deelnemers kunnen van 9.00 tot 10.00 uur vrij binnenlopen in de huiskamer van de Herberg, die
gereserveerd is voor Zwolle Actief. Naast hun vragen worden hier vaak de eerste afspraken gemaakt
voor intake en voor activering van de deelnemers.
Inloop ‘Bij Bosshardt’
Direct vanuit de Herberg kunnen deelnemers lopend naar ‘Bij Bosshardt’ toe. Vanaf 10.00 uur tot
15.00 uur in de middag zijn ze welkom. In samenwerking met de contactpersoon van ‘Bij Bosshardt’
wordt er een programma in de Herberg opgehangen waarop de activiteiten staan vermeld van die
maand. Ook is er contact over bijzondere openingstijden, b.v. tijdens de feestdagen. Tevens kunnen
deelnemers helpen met de lunch klaarmaken of koken voor de andere bezoekers in ‘Bij Bosshardt’.
Inloop de Bres
Dit is een inloop- en buurthuis in het centrum van Zwolle waar activiteiten worden georganiseerd
tijdens o.a. de feestdagen en waar spelletjes kunnen worden gedaan op de vaste openingstijdens
gedurende de hele werkweek. Het biedt dezelfde gezelligheid als ‘Bij Bosshardt’. Deze inloop
overlapt qua tijd de openingstijden van ‘Bij Bosshardt’. Deelnemers kunnen van hieruit naar de
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Herberg lopen voor de maaltijd zodat in ieder geval de hele dag niemand gedwongen buiten hoeft te
zijn.
Tactus
De huiskamer van Tactus is alleen voor de deelnemers die een intake hebben gehad bij Tactus en
geschikt zijn bevonden voor deze huiskamer. In 2015 zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt
tussen Tactus en Zwolle Actief.
Verder kan er de hele dag gebruik worden gemaakt van de inlopen van Vluchtelingenwerk, alle
Wijkcentra van Travers en Cultuurhuis-Stadshagen. Een geliefd plekje bij veel deelnemers is de
bibliotheek. Bij deze laatst genoemde inlopen is de koffie niet gratis en hier wordt, uitgezonderd de
bibliotheek, bijna geen gebruik van gemaakt.
2.6 Vrijetijdsactiviteiten
Wij zien bij de deelnemers een toename ontstaan voor invulling van hun vrije tijd. Dit varieert van
georganiseerde activiteiten tot het individueel meedoen bij een vereniging.
In samenwerking met Hart voor Zwolle, organiseren zij verschillende woensdagavonden
voetbalkijkavonden. Deelnemers kunnen dan op groot scherm een voetbalwedstrijd kijken. Naast dat
bewoners het fijn vinden om iets te doen, ontstaan er ook positieve en leuke contacten. Wij zijn ook
samen met Hart voor Zwolle en MacsMoves betrokken geweest bij ondersteuning van een wedstrijd
van Landstede Basketbal.
Wij hebben gezien dat er bij deelnemers ook individuele behoeftes zijn om contact te maken met
interesses uit het eigen verleden. Hieruit is voort gekomen dat wij contact hebben weten leggen met
een muzisch creatief zingevingstherapeut. Dit heeft opgeleverd dat een deelnemer die veel overlast
veroorzaakte, trouw twee keer per maand is gaan drummen.
Ook gaf een deelnemer aan de Nijmeegse vierdaagse te willen lopen en inmiddels wordt zij hierbij
ondersteund. Verder is een deelnemer gaan schaken bij een schaakvereniging in Berkum en doen er
deelnemers mee aan theater- en kookworkshops.
Casus: Winston
Winston is een kunstenaar en kwam rechtstreeks uit Ierland terug naar Nederland. Hij belandde in de
daklozenopvang in Zwolle. In het verleden was hij verslaafd en na een aantal weken in De Herberg is
Winston weer gaan gebruiken om maar niet te hoeven denken aan zijn problemen. Tegelijkertijd
besefte Winston dat hij wel van de ‘rotzooi’ - zoals hij dit zelf noemde - af wilde blijven en dan voor
altijd. Zijn doel was zo snel mogelijk naar een verslavingskliniek te gaan, echter daar zijn lange
wachtlijsten voor. Met Winston hebben wij rustig contact gelegd en het werd snel duidelijk dat hij niet
stil kan zitten en van de straat af wil zijn. In eerste instantie hebben wij hem bij het opstellen van zijn
CV en met het solliciteren ondersteund. Het werd wel snel duidelijk dat het vinden van een baan niet
zo snel ging lukken bij Winston en daarom wilde hij graag ondersteuning richting een goede
dagbesteding. In het verleden heeft Winston veel gekookt en wij zijn gaan kijken bij De Brasserie van
het Workcenter 50|50. Daar voelde Winston al snel een klik met de mensen en ging daar voor vier
dagdelen aan de slag. Hij had veel onrust in zich en begon ook als vrijwilliger in de tuin van de
Groentefabriek. Al snel kwam hij in gesprek met andere deelnemers over het project van de Stichting
‘Schipper Mag Ik Ook Eens Varen’. Hij kwam naar ons toe met de vraag of we daar een keer zouden
kunnen kijken want dit leek hem wel wat. Winston heeft een verleden in de scheepsvaart waardoor er
grote interesse bij hem was voor dit schip. Bij De Brasserie liep het na een aantal weken toch niet
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lekker en daarom zocht Winston wat anders. Het schip was een prachtige plek voor Winston. Hij
ontving een fiets van ons zodat hij zelfstandig naar zijn werkplek kon in Hasselt. Dit gaf hem enorm
veel vertrouwen. In de overige uren waarin Winston niets hoefde te regelen, was hij actief met een
groep om te koken in wijkcentrum Holtenbroek, sportte met MacsMoves en deed klusjes in De
Herberg. Winston is een man die altijd bezig is. Uiteindelijk kan hij naar een afkickkliniek. Drie
maanden later stuurt hij een bericht dat het goed met hem gaat. Veel dingen in zijn leven heeft hij
een plek kunnen geven en hij kan de stap maken naar begeleid wonen. Hij voelt zich sterk. In zijn
bericht zegt hij dat De Herberg geen geweldige plek was om te verblijven, maar de mensen wel. Hij
heeft vanuit hen steun ervaren en dat heeft hem er doorheen geholpen. Hij sluit zijn bericht af met de
woorden: “Het moment van zelfdoding was dichtbij maar jullie hebben mij er doorheen geholpen. Ik
leef weer”.

3. Harde cijfers over 2015
Met trots presenteren wij hierbij onze harde cijfers van 2015. Het geeft een beeld van hoeveel daken thuislozen, die wij deelnemers noemen, hebben begeleid. Wat onze deelnemers hebben gedaan
om zichzelf te ontwikkelen en iets van hunzelf toe te voegen aan de Zwolse samenleving.
3.1 Algemeen
Coachingstrajecten
Niet begeleid:
Begeleid:
Unieke aanmeldingen in 2015

:

192 deelnemers
36 deelnemers
156 deelnemers
118 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.
Geactiveerd:
Niet geactiveerd:

145 deelnemers
11 deelnemers

Van de deelnemers is 93 % 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 van 7% 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;
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).
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Bij start van het traject:
- Trede 1 – 3 deelnemers
- Trede 2 – 127 deelnemers
- Trede 3 – 17 deelnemers
- Trede 4 - 5 deelnemers
- Trede 5 – 4 deelnemers
Bij de huidige of uitstroom meting van het traject:
- Trede 1 – 1 deelnemer (verschil met instroom -2)
- Trede 2 – 39 deelnemers (verschil met instroom -88)
- Trede 3 – 89 deelnemers (verschil met instroom +72)
- Trede 4 - 20 deelnemers (verschil met instroom (+15)
- Trede 5 – 7 deelnemers (verschil met instroom +3)

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 Dagbestedingsplekken
1 Werkplek
2 Werkplekken:

95 deelnemers
28 deelnemers

Gemiddeld aantal dagdelen: 4,55
Gemiddeld aantal dagdelen: 3,98

95 deelnemers zijn actief op 1 werkplek. Van die groep hebben 28 deelnemers 2 werkplekken.
Van de deelnemers maakt 61% gebruik van dagbestedingsplekken. Dit is zowel vrijwilligerswerk, als
werk onder begeleiding. Van deze groep werkt 29% nog bij een andere werkplek.
In totaal worden er door het doen van dagbesteding 543 dagdelen ingevuld door onze deelnemers.
Met ongeveer 4 uur per dagdeel komen we op een totaal van 2172 uur aan arbeid op 34
verschillende werkplekken.
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Het grootste gedeelte van de deelnemers maakt gebruik van het Workcenter 50|50 van het Leger
des Heils, klussen op de Herberg, De Werkelaar van de RIBW en van Tactus verslavingszorg.

Dagbestedingsplekken totaal
Bij Bosshardt
Bloemink Security
Bureau Opstart
Conrad Catering
De Herberg
De Werkelaar
Doe Het Zelf Garage
Driezorg
Focus
Free2Move
Garage Van Harten
Gewoon Appeltaart
Hedon
Herbergkrant
Hoeve Ittersum
Klus in de Wijk
Kringloop
Novon
Pauropus
Restaurant de Balie
Restaurant Vidi Veni

34
1x
1x
2x
1x
15x
9x
2x
2x
1x
1x
1x
2x
2x
1x
2x
1x
1x
5x
2x
1x
2x
12

Rode Kruis
Schipper Mag ik Ook Eens Varen
Stichting het Verre Oosten
Stichting Karwij
Tactus
Travers Wijkcentrum Holtenbroek
Vluchtelingenwerk
Wijkboerderij de Klooienberg
Wijkcentrum de Enk
WijZ
Workcenter 50|50
WRZV Hallen
Zorgboerderij Vechterweerd

1x
6x
1x
1x
7x
1x
1x
1x
1x
1x
43x
1x
3x

Casus: Warner
Warner heeft zich in februari 2015 bij De Herberg gemeld. Hij is via het voorportaal naar de
nachtopvang gegaan. Omdat hij een jongere is, is hij aangemeld voor het Logeerhuis van LIMOR. Zijn
coach van Zwolle Actief heeft een fotoshoot voor hem geregeld. Bij het inloophuis van De Bres speelt
hij piano. Hij gaat in het Logeerhuis wonen. De samenwerking met LIMOR verloopt goed; we worden
betrokken als er MDO’s ( Multi Disciplinair Overleg ) zijn.
Sinds een paar maanden werkt Warner bij Bureau Opstart van de RIBW. Hij doet dit werk twee
dagdelen per week. Regelmatig ga ik koffie met hem drinken in de stad om het contact te
onderhouden en te bespreken hoe het op zijn werk gaat. Ook ga ik met regelmaat bij Opstart langs
om daar contact te onderhouden.
3.3 Betaald werk
Betaald werk:

25 deelnemers

Rechtstreeks via Zwolle Actief:
Ondersteuning door Zwolle Actief:
Deelnemer zelf werk gevonden:

6 deelnemers
5 deelnemers
14 deelnemers

Van het totaal aantal deelnemers heeft 15% betaald werk gevonden. Een gedeelte deed dit op eigen
kracht en een gedeelte heeft dit gedaan met ondersteuning; 25% van de deelnemers die een
betaalde baan hebben gevonden, hebben wij rechtstreeks begeleid. Wij zien hierbij ook dat het
netwerk van ondernemers die een baan kunnen bieden, groter wordt.
Betaald werk rechtstreeks ZA (6)
Asito
Bloemink Security
Horeca
Horeca
Novon

Ondersteund door ZA (5)
Fusion Electronics
PetFood Hattem
Uitzendbureau
Uitzendbureau
Zwolle Eet

Betaald werk zelf gevonden (14)
Abott
Bouw
Cofely
Coffeeshop
Kabelbedrijf
13

Phoenix Pallets
Productiewerk
Rotocoat Ijsselmuiden
Sandd
Stratenmakersbedrijf
Terug in loondienst
Betaald Werk
Verkoopadviseur
Winkel
Casus: Kees
Kees is een man van 54 jaar. Hij ontvangt een WAJONG-uitkering. Hij is samen met zijn broer en zieke
schoonzus elders uit een huis gezet en dakloos geworden. Kees is iemand die meer zorg nodig heeft,
zowel lichamelijk als geestelijk. Hij is snel wantrouwend en slikt hiervoor medicatie.
Kees is bereid om actief te zijn en wil heel veel tegelijk doen. Het is een uitdaging om hem op de juiste
werkplek te plaatsen. Via zijn broer hoor ik dat hij iemand kent die bij Zwolle Actief in de portfolio zit
als werkgever. Het contact is snel gelegd en Kees is hier samen met mij als activeringscoach op intake
geweest.
De werkgever kent hem nog goed en weet welke belemmeringen het werk kunnen stagneren. Met
goede afspraken mag Kees hier komen (proef)werken en wordt hij begeleid om zich aan de afspraken
te houden. Een maand later ondertekenen we een contract voor twee dagdelen per week. Kees is
trots op zijn baan.
Na twee maanden volgt er een evaluatie waaruit blijkt dat Kees al vier dagdelen per week werkt en
hij bij zijn werkgever een veiligheidscursus gaat volgen. Ook wil hij zich verder ontwikkelen om zijn
plantenkennis te vergroten. Dit door middel van ‘training on the job’.
Zijn werkgever zet zich in om Kees het maximale bij te laten verdienen, naast zijn uitkering. In de
toekomst gaat zijn broer voor dezelfde werkgever begeleid vrijwilligerswerk doen. Op deze wijze zien
de broers elkaar iedere dag. Dat is belangrijk omdat ze vanuit De Herberg ieder op een andere plek
zijn gaan wonen.
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3.4 Activering persoonlijke ontwikkeling
Activering persoonlijke ontwikkeling:

70 activiteiten

Naast werken in de Zwolse maatschappij hebben deelnemers zich op allerlei manieren persoonlijk
ontwikkeld. Het gaat in totaal om 70 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

1x

Activering richting Kadera

1x

Activering richting reclassering

1x

Columnist bij de Swollenaer

1x

Computercursus

3x

Heftruckcertificaat

1x

Fotografieklus

1x

Muzische Creatieve therapie

1x

Ondersteund richting Focus

1x

Ondersteund richting KVH JP van de Bent

1x

Ondersteunen bij uitzoeken illegaliteit

1x

Ondersteuning Beroepskeuze/Opleiding

8x

Ondersteuning bij eigen kook initiatief

1x

Ondersteuning bij financiën

1x

Ondersteuning bij het minderen van drugs

1x

Ondersteuning bij maatje

1x

Ondersteuning eigen ondernemerschap

1x

Ondersteuning Inburgering

3x

Ondersteuning mobiliteit

4x

Ondersteuning naar moedergroep

1x
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Ondersteuning richting medische zorg

2x

Ondersteuning richting woning

2x

Ondersteuning schrijven levensverhaal

1x

Ondersteuning sollicitatie

13x

Ondersteuning stoppen met roken

1x

Ondersteuning Uitkering

2x

Ondersteuning verwijderen tatoeages

1x

Re-integratie SoZaWe

5x

Taalcursus

4x

Tandheelkunde

1x

Vinger aan de pols

3x

Vrijwilliger activiteit Zwolle Actief

1x

3.5 Vrijetijd
Individueel gebruik gemaakt van vrijetijdsaanbod:

41 deelnemers

Naast werken en de persoonlijke ontwikkeling is het invullen van de vrijetijd een belangrijk onderdeel
waarin deelnemers geactiveerd worden. In totaal hebben 26% van de 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.

Vrijetijd (41x)
Fitness

19x

Hardlopen

1x

Individueel MacsMoves

6x

Drummen

2x

Schaakvereniging

1x

Sporten

5x

Theater

3x

Voetbal

3x

Zwemmen

1x
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Zondagsactiviteiten met MacsMoves:

41 deelnemers

Naast het individuele aanbod wordt er in samenwerking met MacsMoves op de zondag activiteiten
aangeboden. Er zijn 5 verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij 27 verschillende deelnemers
aan mee hebben gedaan. In totaal zijn er 41 deelnemers die gebruik hebben gemaakt van de
zondagsactiviteiten.
3.6 Inloop
Aantal deelnemers die gebruik maken van de inloopplekken:

35 deelnemers

22% van onze deelnemers maakt 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 verslaving- en psychiatrische zorg
Activering richting verslavings- en psychiatrische zorg:

31 deelnemers

20% 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.

4. Samenwerkingen
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de structurele samenwerking tot aan de projectsamenwerking.
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4.1 Ketenpartners en regievoerders
De samenwerking met regievoerders en ketenpartners is verbeterd. Wij worden meer betrokken bij
overleggen over deelnemers en maken structureel onderdeel uit van de plannen die gemaakt
worden. Tegelijk zien we dat de rol van regievoerder verschillend wordt opgepakt. Wij hebben een
structureel overleg met De Herberg, het contact met de Centrale Toegang is verschoven van
positioneren naar onderhouden. Maandelijks sluiten wij aan bij het zwerftafeloverleg en hebben
daardoor een intensieve samenwerking met het team zwerfjongeren. De samenwerking met Sociale
Zaken is goed en er vindt maandelijks en uitvoeringsoverleg plaats.
Zwolle Actief is betrokken geweest bij het Regionaal Kompas op het gebied van ketensamenwerking.
Tijdens een bijeenkomst van het Regionaal Kompas hebben wij een workshop gegeven over
positionering van organisaties en het belang van activering en dagbesteding. Verder sluiten wij met
regelmaat in de stad aan bij discussies over dak- en thuislozen. Een voorbeeld hiervan is de discussie
over zwerfjongeren, georganiseerd door Club Cele.
4.2 MeerZorg

Wij zijn gestart met een structurele oplossing voor de groep chronisch daklozen. In de aanbesteding
wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen mensen; de chronisch daklozen, de
relatief korte daklozen en acuut daklozen. Bij de eerst genoemde groep, de chronisch dakloze
mensen, zijn uit de ervaringen van Zwolle Actief de volgende problemen gesignaleerd die de
activering en hulp op maat bemoeilijken:
·

·
·

Mensen die nieuw in de Herberg binnenkomen gaan achteruit als ze niet snel adequate hulp
krijgen en als er geen gebruik gemaakt wordt van de veerkracht en motivatie die nieuwe
mensen vaak in de eerste week bij de Herberg nog wel hebben. In plaats daarvan gaan ze
zich settelen (hospitaliseren) in de Herberg. Dat zorgt voor een langzamere uitstroom of voor
een in- en uitstroom die elkaar constant afwisselen, terwijl er niet wezenlijk iets verandert
ter verbetering van de leefomstandigheden van de chronisch dakloze.
Het is lastig om deze doelgroep aan zorg en activiteit te binden, mede doordat het vaak
moeilijk voor hen is om zich aan afspraken te houden.
Het bieden van optimale verslavings-, psychiatrische-, activering- en woonbegeleidingshulp
is een continu zoekproces.

Wij willen zo snel mogelijk met de dak- en thuislozen in contact komen. Als mensen in de Herberg
binnenkomen dan bezoeken wij ze de volgende dag. De coach vertelt in de eerste plaats waar
mensen overdag in een inloop- of buurthuis terecht kunnen. Dat is de eerste opvang. Tevens wordt
verteld wat Zwolle Actief kan doen voor hen. Hier wordt het eerste contact gelegd waardoor de
dakloze zich welkom en serieus genomen voelt en zijn verhaal kwijt kan, als hij dat zelf wil. Tijdens dit
eerste contact kan er al een signaal uitgaan dat wijst op behoefte aan verslavings-of psychiatrische
hulp.
Na ongeveer een week wordt de dakloze officieel aangemeld door de Centrale Toegang als
deelnemer, of er wordt bekend dat hij weer terug moet naar zijn eigen regio of stad. Als hij in Zwolle
blijft, neemt één van de coaches in overleg de deelnemer op in de caseload en gaat het
activeringstraject starten.
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Zwolle Actief werkt hierbij samen met De Herberg, Tactus en Dimence. Gelet op de signalering van
de behoefte aan een snellere toewijzing van adequate en samenhangende hulp voor de chronisch
dakloze deelnemers, is er in een overleg met de Herberg, Tactus en Zwolle Actief het volgende
afgesproken onder de noemer ‘MeerZorg’.






Tactus en de Herberg voeren een screening uit.
De bevindingen en de te nemen acties worden uitgewisseld tussen Tactus en de Herberg en
zij bereiden samen het toewijzingsoverleg voor, waarin zij de Centrale Toegang adviseren
over de regievoering.
De coaches van Zwolle Actief stellen zich in op de samenwerking. Vanuit de
presentiebenadering in het veelvuldig contact komt de deelnemer op de juiste werkplek,
indien mogelijk.

Het doel van de MeerZorg is dan ook dat nieuwe deelnemers in staat zijn om de eigen regie naar
vermogen weer op te pakken.
Officieel volgt er in 2016 een evaluatie van deze pilot. Bovenstaande zijn eerste bevindingen vanuit
Zwolle Actief.

4.3 Onderneemtafel - Groepsbijeenkomsten
In samenwerking met de Herberg en met een aantal ondernemers hebben wij twee
groepsbijeenkomsten gehad. Deze hebben erin geresulteerd dat zes deelnemers daadwerkelijk
stappen richting betaald werk hebben gemaakt. Daarnaast komen deelnemers in een positieve
spiraal door in contact te komen met mensen buiten het ‘daklozenwereldje’. De resultaten zijn dat
deelnemers cursussen zijn gaan volgen tot aan het starten van een eigen onderneming. In totaal
deden er aan de bijeenkomsten acht deelnemers mee. In het najaar starten we een nieuwe groep en
ontwikkelen we gezamenlijk een workshop. Wij zijn blij met ondernemers zoals Ittersum Hoeve,
OnderneemKracht, Onbeperkt Zelfstandig en Gewoon Appeltaart die zich inzetten voor de dak- en
thuislozen. De verdere ontwikkeling van de bijeenkomsten worden vorm gegeven met deelnemers
en ondernemers. Doelstelling is dat dit alles structureel onderdeel gaat uitmaken van het aanbod van
Zwolle Actief.
Casus: Klara
Klara is dakloos en heeft een postadres bij het Leger de Heils. Via Zwolle Actief gaat zij aan het werk
bij restaurant Deksels. Dit sluit mooi aan bij haar werkverleden in de horeca. Zij gaat hier vier dagen
per week aan het werk. Dit gaat goed; zij heeft het naar haar zin en wordt gewaardeerd voor haar
inzet.
Via een workshop van Zwolle Actief met ondernemers komt zij in contact met een lunchroom. Zij gaat
hier betaald aan het werk op basis van een 0-urencontract. De dagen dat zij onbetaald aan het werk
is, vult ze aan bij restaurant Deksels (nu werkt ze vaak 2/3 dagen bij de lunchroom en 1/2 dagen bij
Deksels).
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Tijdens dit traject zijn er meerdere afspraken met Klara en SoZaWe waarin haar traject wordt
besproken. Deze samenwerking verloopt goed.
Klara heeft nu een sollicitatieplicht van vier sollicitatie-activiteiten per week. Als coach ga ik
regelmatig met haar zitten om te bekijken hoe dit verloopt en haar hierin te ondersteunen. Ook ga ik
bij Deksels langs om te zien hoe het daar gaat. Bij de lunchroom ga ik niet langs; Klara wil graag
normaal zijn en geen begeleiding op de werkvloer zien.
4.4 #Alarmbellen
Een van de deelnemers kwam bij ons met het verlangen zijn verhaal op papier te zetten. Deze
deelnemer is illegaal geweest, slachtoffer van de Schipholbrand en dakloos. In samenwerking met
Zwolse ondernemers hebben we een crowdfundingsactie op touw gezet. Wij merken hierdoor dat de
contacten met ondernemers in Zwolle groeien. Het is goed om te ervaren dat dromen van
deelnemers gerealiseerd kunnen worden. Dit project draagt bij aan de beeldvorming van daklozen en
laat zien wat de kracht is als iemand echt wil. Zwolle Actief heeft de regie in dit project.

4.5 Dichter bij de Overkant
Zwolle Actief is betrokken geraakt in het project Dichter bij de Overkant. Een project waarin
studenten van het Deltion College kennis maken met de wereld van de dak- en thuislozen. Het
project heet Dichter bij de Overkant, omdat ze doormiddel van gedichten reflecteren op
ontmoetingen. Er vindt uitwisseling plaats wat er voor zorgt dat dak- en thuislozen zich gezien weten
en hun stigma verandert. Deze samenwerking vond plaats met CreatingBalance, De Herberg, Zwolle
Actief en de Herberg. In 2016 zal dit project vorm worden gegeven door het Deltion College en
Zwolle Actief. Dit heeft een goede samenwerking opgeleverd. Zwolle Actief geeft, samen met
deelnemers, ook met enige regelmaat voorlichting op het Deltion College. Wij zien dat het
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deelnemers goed doet hun verhaal te vertellen en er interesse voor is van studenten.

5. Zwolle Actief in beeld
Diverse keren is Zwolle Actief in de media verschenen. Een aantal keren op de radio, televisie,
kranten en in diverse publicaties op internet. Hierbij een kleine greep uit de media in 2015.
RTV Oost
RTV Oost heeft twee mooie reportages gemaakt, waaronder:
● de documentaire ‘Daklozen in Zwolle hangen niet meer op straat rond’. Deze documentaire geeft
een beeld van het dagelijks werk van Zwolle actief.
Lees en zie meer via: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=215224
● Daklozen vanuit de Zwolse opvang De Herberg werken samen met leden van de Zwolse
Juniorkamer aan een bijzonder schip voor mensen met een beperking.
Lees en zie meer via: http://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?nid=222616&cat=889
● Het project #Alarmbellen van deelnemer Chafik heeft o.a. aandacht gekregen in het programma
‘Overijssel Vandaag’.
Lees en zie meer via: http://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?nid=232459&cat=889
Movisie
In opdracht van staatssecretaris Van Rijn heeft Movisie 45 succesvolle dagbestedingprojecten in
kaart gebracht. Zwolle Actief is een van deze projecten. Zij hebben ons omschreven als één van de
vernieuwende dagbestedingprojecten in Nederland. De documentatie is te zien via de volgende links:
- Publicatie downloaden: https://www.movisie.nl/publicaties/vernieuwing-dagbesteding
- https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/persoonlijke-coaching-iedere-dakloze-zwolle
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6. Ontwikkelingen voor 2016
Het jaar 2016 is het laatste jaar van de driejarige pilot.

Festival Zwolle Actief
In april 2016 vindt het festival Zwolle Actief plaats . Genodigden zijn de deelnemers, ondernemers,
de gemeente Zwolle en andere geïnteresseerde gemeenten en organisaties.
Het is een feest van ontmoetingen tussen de genodigden om het doel van Zwolle Actief uit te
leggen, vragen te beantwoorden vanuit de geïnteresseerde partijen en tevens om verbindingen te
leggen of te versterken tussen de verschillende partijen zodat de samenwerking leidt tot werk en / of
activiteiten voor de deelnemers.
En natuurlijk om te vieren dat het werkt!
Toewijzing
In 2016 neemt een vaste coach structureel deel aan het toewijzingsoverleg.
SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen)
Het team start met de opleiding SRH.
Handboek
In 2016 wordt een handboek geschreven als interventieondersteuning.
Nieuwe zondag-inloop
In samenwerking met het Diaconaal Platvorm wordt er een zondaginloop georganiseerd. Deelnemers
ervaren de zondag - vooral in de herfst, de winter en in het vroege voorjaar - als lastig om in te vullen
en dit vult een dag in de week op.
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Casus

Wellicht ken je het wel, van die momenten dat je jezelf afvraagt waarvoor je het allemaal doet. Bij het
begeleiden van dak- en thuislozen zijn de stappen soms onzichtbaar; twee stappen vooruit en drie
terug. Je leest het goed, achteruitgang. De dagelijkse realiteit van ondersteunen is robuust. Plots gaat
mijn telefoon over, een oud deelnemer aan de telefoon.
Een aantal maanden geleden maakte ik kennis met een vrouw die dakloos was geworden door
huisuitzetting. Ze had geen werk meer en ze gaf aan dat dit de tijd was om aan zichzelf te gaan
werken en opnieuw te beginnen met haar leven. Dit deed ze. Vol enthousiasme is ze aan de slag
gegaan als vrijwilliger bij zorgboerderij Vechterweerd. Tot op de dag dat ze in één keer verdwenen
was.
Met regelmaat komen er mensen bij De Herberg binnen die officieel terug moeten naar de regio waar
ze vandaan komen. Dit gold ook voor haar; ze moest terug naar Harderwijk. Maar daar kwam ze
nooit aan. Ze wilde daar niet heen en belandde bij een kennis op de bank. Onbereikbaar, geen contact
meer mogelijk, we konden haar niet meer ondersteunen. Het gevoel bekroop mij dat ik van alles had
gedaan maar dat het niets had opgeleverd.
Totdat ze vandaag opbelde. “Dankzij jou heb ik nu een baan!”, riep ze uit. Ze heeft die baan gekregen
omdat ik haar bij het maken van haar CV had ondersteund. Nu gaat ze orders picken met perspectief
op een vast contract. Zij gaat verder bouwen aan haar toekomst. Haar dankbaarheid was voelbaar;
ze was blij met wat Zwolle Actief voor haar had betekend.
Op dat moment weet je weer waar je het voor doet. Bedankt voor je telefoontje!
Casus: Harrie
Harrie werd aangemeld via de Centrale Toegang. Ik had op dinsdagochtend een intakegesprek met
hem. Hij was behoorlijk teleurgesteld in het systeem. Harrie is zzp-er geweest en door de crisis in de
problemen geraakt. Hij werkte in de damwanden-bouw (veel in het water: vuilwater lassen /
damwanden plaatsen).
Ik vertelde hem over de Stichting ‘Schipper Mag Ik Ook Eens Varen’ en hij werd hier enthousiast over.
Ik heb direct Saz van SMIOEV gebeld en we konden meteen langskomen.
Harrie had geen fiets en zijn conditie was slecht. Hij is op de leenfiets van Zwolle Actief gegaan. Hij
had een goede klik met het schip en wilde de dag erna beginnen. We zijn vanaf het schip in Hasselt
naar de Werkelaar gefietst om een fiets uit te zoeken en langs Lasaulec om werkkleding te regelen.
Aan het eind van de dag was alles geregeld en de volgende dag kon Harrie aan het werk. Hij had het
de eerste dagen moeilijk omdat de afstand om te fietsen pittig voor hem was. Maar hij was er op tijd,
werkte hard en was de hele week op het schip. Zas was erg te spreken over hem.
Door zijn kennis kon hij ook meedenken over het verdere verloop van het schip. Hij had mooie dingen
te vertellen bij terugkomst op De Herberg en hield een gezond ritme vast. Er werden grote stappen
gemaakt op het schip, mede door Harrie. Na verloop van Tijd gaf Harrie aan dat hij met een
lasdiploma meer kansen zou maken op de arbeidsmarkt. We zijn dit samen gaan onderzoeken en
Harrie is gestart met een opleiding op Deltion, gefinancierd door Zwolle Actief.
Enige maanden later belde een oude werkgever van hem met de vraag of hij terug wilde komen voor
een klus in Frankrijk en Afrika. Harrie werkt daar inmiddels alweer bijna een jaar en is ook een jaar uit
De Herberg. Met Deltion is afgesproken dat Harrie aangeeft wanneer hij daar zijn opleiding afmaakt.
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Casus: Ruud
Ruud is een man van 61 jaar. Hij heeft drie serieuze relaties gehad, is getrouwd maar zowel zijn vrouw
als Ruud willen scheiden. Hij is voor een groot deel van zijn leven psycholoog geweest. Hij is levendig,
enthousiast, eigenzinnig en kan erg goed praten. Rob is zeer vriendelijk en goed in het leggen van
contact. Hij komt uit Zwolle en wil hier weer gaan wonen. Nu is hij dakloos. Hij is een alcoholist en
heeft een zwak hart.
Na een uitgebreide intake zijn we diezelfde dag nog gaan zoeken naar een passende activiteit. Hij was
op zoek naar een bezigheid waaruit hij zowel rust kon halen als iets terug kon geven in de vorm van
het begeleiden van mensen.
Hij gaf aan een aantal weken in Zutphen te zijn geweest voor een detoxbehandeling maar van echte
nazorg wilde hij niets weten. Ruud vond dat hij was genezen van zijn zucht naar alcohol en wilde van
de voorgeschreven medicatie voor zijn hart niet veel weten. Vanaf nu zou het allemaal weer de goede
kant op gaan. De echte oorzaak van zijn problemen was een vergiftigde relatie, aldus Ruud. Daarom
had hij de kliniek in Zutphen voortijdig verlaten en was tijdelijk ingetrokken in De Herberg. Na het
vinden van woonruimte wilde hij weer gaan werken als een vrijgevestigde psycholoog. Dat waren en
zijn nog steeds de plannen van Ruud. Ondertussen stond hij open voor allerlei activiteiten.
Vanwege zijn verblijf in een verslavingskliniek is het contact met de verslavingszorg in Zwolle weer
aangehaald. Iedere week had hij een gesprek met zijn begeleider. Ook kon hij dagelijks naar de
huiskamer aldaar. In het begin was hij er moeilijk van te overtuigen gebruik te gaan maken van deze
aangeboden hulpverlening.
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We hebben samen een intake gedaan bij een stichting waar Ruud tot rust kon komen en tegelijk iets
zou kunnen betekenen voor anderen. De plaatsing duurde lang en intussen wilde hij wel naar een
zorgboerderij om voor dieren te zorgen. Voordat beide daginvullingen gerealiseerd konden worden,
werd hij ziek. Na een aantal weken kreeg hij steeds meer moeite met het verblijf in De Herberg, sliep
hij minder goed en was hij het iedere dag lopen naar de bibliotheek moe. Hij werd wat stiller en onze
gesprekken gingen meer over wat hem echt dwars zat, zonder dat hij overal luchtig overheen ‘fietste’.
Na een paar terugvallen en ziekenhuisopnames is Ruud nu een maand vrij van alcoholmisbruik en
woont hij zelfstandig. De dagelijkse activiteiten bestaan voornamelijk uit het - met behulp van LIMOR
- bewoonbaar maken van zijn huis, het op orde krijgen van zijn papieren en proberen om een
scheiding zo positief mogelijk af te wikkelen. De daginvullingen op de zorgboerderij en bij Stichting F.
zijn, op verzoek van Ruud, voorlopig uitgesteld. Er staat nu een naambordje op zijn deur: drs. R.K,
vrijgevestigd psycholoog. Voor hem een dagelijkse herinnering aan een nog te realiseren toekomst.
Het wijkteam komt geregeld langs voor ‘de vinger aan de pols’ en verdere hulpvragen. Dit door
middel van keukentafelgesprekken.
Deze casus is op zich geen voorbeeld van een succesvolle activering , maar van iemand die alleen een
zinvolle daginvulling wilde. Door uit te gaan van de presentiemethode - datgene realiseren wat Ruud
belangrijk vond op elk moment en hier op aan te sluiten met krachtgericht werken - is het mogelijk
geweest om hem weer in zijn toekomst te laten geloven. Hiervoor was tevens een goede
samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen. Voor Zwolle Actief een goed moment om het contact
langzaam af te bouwen.

VERHAAL
Een gastblog geschreven door vrijwilliger Rik
Ik zoek een donker getinte man, krullerig kort geknipt haar dat overloopt in een baard, diepliggende
ogen die onderzoekend maar ook geamuseerd de wereld inkijken en met een bijzonder tenger
postuur. Zijn naam is Achmed. Terwijl ik door de tunnel van station Zwolle loop, ontdek ik vele
Achmeds. Ik schaam me een beetje als ik langdurig een man opneem die aan de beschrijving voldoet.
Zal ik op hem afstappen? Toch maar niet. Ik schaam me omdat ik Achmed eerder heb gezien en hem
nu niet kan onderscheiden van andere Achmeds.
Via ‘Hart voor Zwolle’ (een vrijwilligersorganisatie die hulpvragen van mensen verbindt met
jongvolwassenen) ben ik bij Achmed en Zwolle Actief uitgekomen. Achmed heeft een maatje nodig
voor de twee dagen waarin hij zijn staatsexamen NT2 gaat maken. Ik ben student GPW (Godsdienst
Pastoraal Werk) en vind het tijd worden mijn idealen eens om te gaan zetten in daden. Ik kom er
meteen achter dat ik vanuit de theorie uit mijn opleiding geen contact kan leggen met Achmed, dat
moet ik zelf doen.
Voor het eerste gesprek met hem en zijn begeleider Arend Jan van Zwolle Actief ben ik nerveus. Ik
vraag me af welke houding ik aanneem als vrijwilliger tegenover Achmed. Het antwoord van ArendJan is simpel: “Wees gewoon jezelf”. Ik begrijp nu pas hoe waar dit cliché is. Als ik mezelf ben, kan ik
een verbinding maken gebaseerd op gelijkwaardigheid. Ik ben geen hulpverlener, ik ben er gewoon
twee dagen voor hem omdat een mens niet alles alleen hoeft te doen.
Alles wat ik van Achmed weet, heeft hij zelf verteld. Ik krijg geen informatie over zijn achtergrond en
verleden. Ik hoef ook niet meer te weten, het zou mijn vooroordelen activeren. Wij komen uit
verschillende culturen en we hebben verschillende achtergronden. Als hij dingen uit zichzelf vertelt,
voel ik me vereerd. Maar er ontstaat ook afstand als de verhalen zo ver van mijn werkelijkheid
verwijderd liggen dat ik me niet meer in hem kan inleven.
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Ik neem Achmed tussen twee examens door mee naar mijn huis om te eten. Hij zegt: “Wij lijken een
beetje op elkaar. Ik kom ook altijd te laat”. Dat is niet het enige gemeenschappelijke. We hebben
allebei tegenvallers meegemaakt in ons leven. We moeten allebei dealen met de dingen die we
hebben meegemaakt. We delen onze zwakheden en onze overwinningen. Ik begrijp een beetje hoe
groot de bergen zijn die hij moet verzetten.
Terwijl ik van het station naar de plek loop waar hij zijn examens heeft, het al bijna een uur later is en
het examen zo begint, heb ik de hoop opgegeven dat Achmed komt. Tot hij uit het niets komt
aanrennen en zich verontschuldigt: “Sorry dat ik te laat ben! Is het al begonnen? Ik ben blij dat je er
bent.” Ik ben ook blij dat hij er is. En ik had hem meteen herkend.
*Alle namen zijn gefingeerd
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