JAARCIJFERS 2017
Aanmeldingen

118

Centrale Toegang

Sociale Wijkteams

171

totaal in 2017

gestart

87

Sociale Zaken

205

115

per 01-01-17

90

Trajecten

per 31-12-17

afgerond

144

Aanmeldingen

in 2016

dak- en thuislozen

sport en
vrijetijdsinvulling

118

11

opleidingen

trajecten
gestart

53

47

45

117

niet begeleid

156

activering richting
verslaving / psychiatrie

in 2015

dagbestedingsplekken

Diverse redenen:
– vertrokken na aantal nachten bij de Herberg
– vertrek naar eigen regio
– vertrek i.v.m. beschikking
– geen contact mogelijk

Activering
werkervaring
(betaald / vrijwillig)

41

Er wordt echter wel veel tijd gestoken door mensen in het proberen te
contacten en het contact leggen met de organisaties er om heen. Het zoeken
naar contact is een substantieel onderdeel van ons werk. Hierdoor kan het ook
voorkomen dat wij nog wel met een dakloze in contact komen waar andere
organisaties geen zicht meer hebben op die persoon, waardoor hij toch in een
traject kan komen. Het is dus zinvol werk waardoor mensen in beeld komen.

148

45

inloopplekken

in 2014

Deelname
dagbesteding

Dagbestedingsplekken

gemiddeld

4,1 dagdeel

117
deelnemers

75

deelnemers
geactiveerd naar
1 dagbestedingsplek

35

deelnemers
geactiveerd naar
2 dagbestedingsplekken

deelnemers
geactiveerd naar
3 dagbestedingsplekken

Opleidingen

verschillende soorten
activeringsplekken

45

Betaald werk

opleiding
Windesheim
of zelfstudie

Roll-over
onderwijs

54

7

deelnemers
hebben werk
gevonden

(Leger des Heils)

33

taxiopleiding

MBO opleiding
Landstede en
Deltion

korte cursussen
EHBO/BHV, HACCP,
mindfulness en
compassietrainer

zelf werk
gevonden

29
deelnemers
hebben werk
gevonden
in 2016

8

Activering
richting zorg

45

12

met ondersteuning
van coaches

actief direct begeleid
naar werkgever

25

indirect begeleid naar werkgever
o.a. CV maken, sollicitatietraining,
vacatures zoeken

Stappen op de
ZelfredzaamheidsMatrix

deelnemers
met psychische
en/of verslavingsproblematiek

5

7

8

3

7
26

42

49

47

Activering
sport en vrijetijd

178

85

deelnemers

Overige activering
Door de persoonlijke benadering en het
leveren van maatwerk is niet alles te
vatten wat wij doen in de trajecten.
Opsomming van de diversiteit bij de ondersteuning.
Activeringen richting een woning, helpen bij
boekpresentatie, ondersteunen van een bibliotheekpas, het ondersteunen
van deelnemers bij een open podium avond, ondersteuning bij inboedel bij
de meubelloods, project met Deltionstudenten, ondersteuning uitstroom
EBC, ondersteuning van mobiliteit door middel van fietsen, presenteren
Deltion College, ondersteuning bij solliciteren, racefiets doormiddel
van crowdfundingsactie, maken van een CV, ondersteuning nieuw
gebit, ondersteuning richting opleiding, ID kaart regelen, helpen bij een
zoeken maatjes, MDO’s organiseren, ondersteuning richting zelfstandig
ondernemerschap, ondersteuning van sportkleding, ondersteunen naar
woonplekken zoals EBC, FastForward, HousingFirst, ondersteuning naar
een SWT, fondsenwerven voor een gitaar, ondersteunen uitkeringsaanvraag,
briefadres, fotografiecursus, ondersteuning reiskosten, ondersteuning naar
Dock24, ondersteuning bij gemeente Kampen, ondersteuning naar logeerhuis,
Jeugdzorg en consultatiebureau, participatiefonds, re-integratie, meedoen
aan onderzoek Zwolle Actief, ondersteuning richting persoonlijkheidstest,
ondersteuning psychologisch onderzoek, vrouwenavond in de Herberg,
wandelen, gesprekken over euthanasie.

startmeting

hoogste meting

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM 2013)
DOMEIN

Dagbesteding

1
acute
problematiek

2
niet
zelfredzaam

3
beperkt
zelfredzaam

4
voldoende
zelfredzaam

5
volledig
zelfredzaam

Geen dagbesteding
en veroorzaakt
overlast.

Geen dagbesteding
maar geen overlast.

Laagdrempelige
dagbesteding of
arbeidsactivering.

Hoogdrempelige
dagbesteding of
arbeidstoeleiding of
tijdelijk werk en/
of volgt opleiding
voor startkwalificatie
(havo, vwo, of mbo-2).

Vast werk en/of
volgt opleiding
hoger dan startkwalificatie (havo,
vwo, of mbo-2).

www.zwolleactief.nl
ontwerp: annemariezijl.nl

