Wat is Zwolle Actief
Zwolle Actief richt zich op activering van dak-en thuislozen in Zwolle. Het uitgangspunt hierbij is dat het voor
ieder mens goed is om daginvulling te hebben. Dit kan variëren van iedere dag een kopje koffie drinken in een
buurthuis tot een volledig betaalde baan. Activiteiten buitsenshuis dragen op verschillende manieren bij aan
het gevoel van welzijn, leveren sociale contacten op en geven een gevoel iets te betekenen in de maatschappij.
Zwolle Actief heeft als doel samen met haar deelnemers op zoek te gaan naar passende daginvulling en hen
tijdens deze zoektocht te ondersteunen. De organisatie ligt in handen van zes partijen: LIMOR, het Leger des
Heils, Dimence, Travers Welzijn, Tactus en RIBW GO. Elk van deze zes partijen heeft een coach aangesteld. De
zes coaches samen vormen de organisatie van Zwolle Actief.
De aanpak
Iemand komt bij Zwolle Actief in beeld zodra de Centrale Toegang deze persoon heeft aangemeld bij Zwolle
Actief. Hierna volgt het eerste contact met een coach. Dit contact is gericht op kennismaking, informeren over
inloopplekken en het bespreken van een toekomstige activeringsplek met als doel dat de deelnemer niet op
straat hoeft rond te lopen. Samen brengen zij mogelijkheden, talenten, wensen en krachten in kaart. De coach
en de deelnemer ontwerpen samen een maatwerktraject met daarin heldere stappen naar de toekomst.
Daarna volgt de kennismaking op de activeringsplek. De coach heeft regelmatig contact met de deelnemer en
de activeringsplek. We maken hierbij gebruik van bestaande werkplekken en activeringsplekken. Daar waar
nodig zoeken wij ook samen met de deelnemer een passende plek binnen een bestaand bedrijf. Als een
deelnemer actief is, blijft de activeringscoach de deelnemer volgen en onderhoudt desgewenst contacten met
werkplek.
De resultaten in 2015
In 2015 zijn in totaal 192 deelnemers aangemeld bij Zwolle Actief via de Centrale Toegang. Van deze 192 zijn er
156 begeleid. De overige 36 hebben binnen enkele dagen de Herberg (daklozenopvang) verlaten en raakten uit
beeld bij Zwolle Actief.
Van de 156 deelnemers die begeleid zijn, zijn er 145 geactiveerd (93 % van 156), bijvoorbeeld via werk, sport,
leren, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd of ondersteuning bij behandeling. Begeleiding is op basis van
vrijwilligheid. De overige 7 % van het totale aantal wilde geen begeleiding. Met deze deelnemers is wel
regelmatig contact. De focus ligt hierbij op present zijn.
Van de deelnemers die geactiveerd werden, heeft 61 % dagbesteding gekregen en 15 % betaald werk.
In totaal zijn er 34 verschillende werkplekken gevonden voor dagbesteding en betaald werk.
Er werden 543 dagdelen ingevuld door alle deelnemers. Met gemiddeld 4 uur per dagdeel, is de uur inzet in
totaal 2.147 uur op 34 verschillende plekken.
Dagbestedingsplekken waren bijvoorbeeld Bloemink Security (beveiligingsbedrijf), Schipper Mag ik Ook eens
Varen (opknappen schip), Wijkboerderij de Klooienberg (tuinwerkzaamheden), Workcenter 50/50 (o.a. horeca
en fietsenwerkplaats), Novon (schoonmaakwerkzaamheden), Doe Het Zelf Garage (reparatie) en de Herberg
(schoonmaakwerkzaamheden).
Van de 24 deelnemers die betaald werk hebben gevonden, hebben 11 deelnemers dit direct of met
ondersteuning van Zwolle Actief gevonden, en 13 deelnemers op eigen kracht.
Daarnaast hebben deelnemers ondersteuning gekregen bij persoonlijke ontwikkeling. In totaal 70 activiteiten
hebben hieraan bijgedragen, variërend van het doen van een computercursus en het behalen van een
heftruckcertificaat, tot ondersteuning bij inburgering en het volgen van een taalcursus.
Tenslotte hebben 41 deelnemers gebruik gemaakt van vrijetijdsaanbod, zoals sport, muziek en theater, en
hebben 35 deelnemers gebruik gemaakt van laagdrempelige inloopplekken verspreid over de stad. 31
deelnemers zijn geactiveerd richting verslavings- en psychiatrische zorg.
Meer informatie
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met het consortium Zwolle Actief via
consortium@zwolleactief.nl, of met Glenda Huisjes van LIMOR via telefoon 085-485 60 00.

