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Voorwoord

Sinds 2014 heeft een aantal Zwolse organisaties op het terrein van welzijn en zorg de handen ineen
geslagen om dak- en thuisloze Zwollenaren meer perspectief te geven. Door hen te activeren en te
ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en talenten.
Inmiddels heeft Zwolle Actief het vierde jaar van haar bestaan afgerond. En we durven te zeggen dat
Zwolle Actief bijna niet meer weg te denken is.
In 2017 is Zwolle Actief verder uitgebouwd en verstevigd en wordt door anderen gevonden en
gewaardeerd. Het Verweij-Jonker Instituut onderzocht de activerende coaching van Zwolle Actief en
concludeerde dat de werkwijze van Zwolle Actief sterk is en veel vertrouwen genereert bij
deelnemers.
Het is goed om te constateren dat 2017 voor Zwolle Actief een jaar is geweest van verdere uitbouw
en stabilisatie. Nog hechter verankerd in de Zwolse samenleving, nog beter afgestemd op de
behoeften van deelnemers.
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Inleiding
Het vierde jaar dat Zwolle Actief in de stad aan het werk is onder de dak- en thuislozen ligt
inmiddels achter ons. Het concept zoals het bij aanvang is geschreven, is werkelijkheid
geworden. De dak- en thuislozen hebben in Zwolle een stap vooruit gemaakt en dat is dit jaar
zichtbaar geworden door het onderzoek van Verwey-Jonker instituut. Wij zijn trots op de
resultaten van de afgelopen jaren en de steun die wij krijgen door het ontvangen van subsidie
voor onbepaalde tijd. Samen zijn wij in staat de dak- en thuislozen in Zwolle zo te ondersteunen
dat nieuw toekomstperspectief mogelijk is. Zwolle heeft het goed voor elkaar en onze dank gaat
dan ook uit naar onze samenwerkingspartners, want samen maken wij de stad Zwolle.

Wij schetsen met dit jaarverslag een zo volledig mogelijk beeld van de trajecten die wij hebben
georganiseerd. Tegelijk is het maar een verslag. Individuele ondersteuning is niet te vatten in
woorden. Het zijn processen op maat in mensenlevens. Soms lukt het om hier iets zichtbaars
van te maken en dat doen wij in dit verslag doormiddel van verhalen en cijfers. Wij zijn dankbaar
voor het grote, wederzijdse vertrouwen tussen deelnemers en coaches. Dit vormt de basis voor
een goede samenwerking.

Wij wensen u veel leesplezier. Dit is een interactief jaarverslag en het is handig een QRcodescanner bij de hand te hebben! Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat
graag.

Zwolle Actief, april 2018
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Jaarcijfers
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2017 het jaar van onderzoek en voortzetting

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van hard werken met de dak- en thuislozen, een groot
onderzoek en de voortzetting van Zwolle Actief. In het jaarplan 2016/17 hebben wij een aantal
speerpunten benoemd waarvan we hier de uitwerking geven.


Uitbreiding van duurzame arbeidsplekken;



Meer aandacht voor vrijetijdsinvulling;



Altijd wat te doen voor onze deelnemers;



Structurele inloopplekken op de zondagen;



Gezamenlijke aanpak moeilijk te activeren deelnemers;



Onderzoek Zwolle Actief;



Altijd bereikbaar.

Uitbreiding duurzame werkplekken
De arbeidsmarkt trekt aan en dat merken wij. Een aantal deelnemers is in staat om direct de
arbeidsmarkt op te gaan. Om dit goed te faciliteren zijn wij samenwerkingen aangegaan met
Randstad Uitzendbureau, Tempo Team en Timing. Door samen te werken met de uitzendbureaus
vergroten wij de mogelijkheden richting werk en kunnen we ook beter werken aan een duurzame
arbeidsplek. Er is een nauwe samenwerking tussen de deelnemer, de consulent van het
uitzendbureau en de activeringscoach. Wij zien dat dit resulteert in direct perspectief voor onze
deelnemers. Daarnaast zijn er diverse bedrijven benaderd waar deelnemers aan de slag zijn gegaan.

Meer aandacht voor vrijetijdsinvulling
Wij hebben dit jaar veel van onze deelnemers richting sportactiviteiten geactiveerd. Want als je
lijfelijk in beweging komt is dit goed en wij zien mensen meer optimistisch worden over hun
toekomst. Deelnemers weten ons te vinden voor sportactiviteiten zoals fitnessen, kickboksen,
crossfit, zwemmen, wielrennen, voetballen en hardlopen.

Altijd wat te doen voor onze deelnemers
Wij streven ernaar om een breed aanbod te hebben voor de deelnemers. De vraag ‘wat wil je?’, is
voor sommige deelnemers te groot. Om onze deelnemers te ondersteunen in hun zoektocht ‘wat is
er te doen’, hebben wij een portfoliosysteem ontwikkeld. Een sociale kaart met de werkplekken voor
dak- en thuislozen van Zwolle. Het systeem is gebouwd en wordt in 2018 gebruikt. Wij hebben een
folder ontwikkeld die elke deelnemer ontvangt met daarop de inloopplekken in de stad. Zo zijn
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deelnemers vanaf het begin goed geïnformeerd en hoeven ze niet te ‘zwerven’ in de stad.

Inloopplekken op zondagen
Wij onderhouden goede contacten met inloopplekken zoals Bij Bosshardt, De Bres en Wijkcentrum
Holtenbroek. Organisaties weten ons te vinden en in geval van overlast wordt actie ondernomen.
Vaak is een gesprek met de deelnemer en de organisatie dan voldoende. Een actieve rol hebben wij
gezamenlijk met deelnemers ingenomen bij het meedenken over de toekomst van De Bres. In
samenwerking met het Diaconaal Platform Zwolle wordt er 1x per maand een inloopmoment in de
Bres georganiseerd. Wij brengen hiervan deelnemers op de hoogte als mogelijke inloopplek in
Zwolle, naast andere plekken. Een aantal zondagen hebben wij MacsMoves ingehuurd en
sportmomenten georganiseerd.

Gezamenlijke aanpak moeilijk te activeren deelnemers
We hebben ervaren dat er niet genoeg of te moeizaam maatwerk wordt geleverd door zorgorganisaties. We zijn hierover met verschillende partijen in gesprek gegaan. De samenwerking tussen
Zwolle Actief, Tactus, Dimence en de Herberg heeft geresulteerd in screening, zorg en werk voor de
meest moeilijk te activeren groep dak- en thuisloze mensen. Zij kunnen overdag terecht bij Tactus
aan de Pannenkoekendijk. Daardoor zijn mensen in beeld en kunnen sommigen ook aan de slag bij
Tactus met bezigheden. Er wordt aan de hand van gesprekken tussen Tactus en de deelnemers
duidelijk waarin een arts en/of psychiater hulp kan bieden. We hebben inmiddels de ervaring dat
overdag minder wordt gedronken en mensen beter in hun vel zitten. De toeloop in de huiskamer bij
Tactus is veel groter geworden. Te verwachten is ook dat de overlast op straat verminderen zal. Wij
zijn meer aanwezig in de inloop en op vaste tijden in gesprek met Tactus. Zo kunnen we elkaar
informeren over de voortgang van onze deelnemers en welke rol ieder hierin heeft.

Onderzoek Zwolle Actief
Aan het einde van de 3-jarige pilot Zwolle Actief wilde de Gemeente Zwolle een onderzoek naar de
resultaten van de afgelopen jaren. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker instituut.
Ondersteuning die hiervoor nodig was hebben we gegeven in de volgende zaken:


Wij hebben contact gehad met de gemeente voor de start van het onderzoek. Hierin hebben
we aangegeven dat het belangrijk is dat de deelnemers in een veilige situatie hun mening
konden geven.



Wij hebben het onderzoek van het Verwey-Jonker instituut ondersteund door de deelnemers
te stimuleren om een cursus interviewen te volgen. Deze deelnemers hebben andere
7

deelnemers bevraagt naar hun ervaringen met het team van Zwolle Actief. Deze resultaten
zijn meegenomen in het onderzoek.


Daarnaast hebben we ook ondernemers en ketenpartners gevraagd om mee te doen aan het
onderzoek.



Wij hebben de onderzoekers steeds geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.

https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2017/evaluatie-van-activerende-coaching-vandak-en-thuislozen-in-zwolle
Altijd bereikbaar
Wij vinden het belangrijk dat wij vindbaar zijn op internet. Zo kan iedereen de activeringscoaches
direct bereiken en is het inzichtelijk wat Zwolle Actief doet en bereikt. Daarom hebben wij dit jaar
een nieuwe website gelanceerd met daarop een animatiefilm (QR-code) en centrale documenten.
Daarnaast is het logo vernieuwd waardoor beter herkenbaar is wat wij doen.
Wij zijn in 2017 minder dan voorheen, actief geweest op social media. Wij hebben ons op de kaart
gezet in Zwolle en organisaties weten ons te vinden. Wij zien dan ook geen effect van het minder
gebruik van social media.

Animatiefilm Zwolle Actief

Nieuwe website van Zwolle Actief
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Drie verhalen

Het verhaal van Kees:
Kees is een man van 54 jaar. Hij heeft 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 medicatie hiervoor.
Kees is bereid om actief te zijn en wil heel veel tegelijk. Het is een uitdaging om hem op de juiste
werkplek te zetten. Via zijn broer kent hij iemand die bij Zwolle Actief zit in de portfolio als
werkgever. Het contact is snel gelegd en Kees is hier, samen met de activeringscoach van Zwolle
Actief, op gesprek geweest.
De werkgever kent hem ook 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 en blijkt dat Kees al vier dagdelen werkt en bij zijn baas een
veiligheidscursus gaat volgen. Ook wil hij zich verder ontwikkelen in zijn kennis voor planten door
‘training on the job’ te vergroten.
Zijn werkgever zet zich in om Kees het maximale bij te laten verdienen naast zijn uitkering. In de
toekomst gaat zijn broer ook voor dezelfde werkgever begeleid vrijwilligerswerk doen. Op deze wijze
zien de broers elkaar nog iedere dag. Dat is belangrijk omdat ze vanuit de Herberg ieder op een
andere plek gaan wonen.

Het verhaal van Hans :
Dit is het verhaal van Hans. Een man die in door verschillende omstandigheden dakloos is geworden.
Hans wordt al meerdere jaren door Zwolle Actief begeleid. Hans heeft vrijwilligerswerk gedaan en is
inmiddels begonnen aan een vaste baan. Een proces van twee stappen vooruit en één stap terug.

Door relationele problemen, verlies van ouders, financiële problemen en problemen met de
woningcoöperatie is Hans terecht gekomen in de maatschappelijke opvang de Herberg. Hier gaf hij
aan iets te willen doen met koken. De activeringscoach zocht samen met Hans naar een passende
werkplek. Hans kon aan de slag in de keuken van Tactus verslavingszorg. Een plek waar hij zich thuis
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voelde. Hier kon hij de overstap maken van deelnemer naar vrijwilliger. Toch was het werken als kok
niet iets was dat Hans perspectief gaf. Hans kon gebruik maken van de WSNP (Wet Schuldsanering
Natuurlijk Personen), zodat hij van zijn schulden af kon. Dit gaf hem wel weer perspectief.
Onderdeel van de WSNP is het zoeken werk. Een deelnemer van Zwolle Actief heeft hem
voorgedragen bij een vrachtwagenbouwer. Hans kon per direct beginnen.
Door het vinden van betaald werk heeft Hans voldaan aan één van de belangrijkste voorwaarden van
de WSNP. Het is van belang dat Hans een plek krijgt in een gerenommeerde organisatie en dat hij zelf
verantwoordelijkheid neemt voor zijn leven.
Bij Hans is er meer openheid in zijn leven over de problemen waar hij tegenaan loopt. Hij vraagt hulp
en neemt verantwoordelijkheid waar hij kan.

Het verhaal van Anna
Anna is een vrouw van midden veertig als ze in de Herberg komt. Ze weegt nog maar heel weinig en
is erg ziek door jarenlang gebruik van heroïne en andere middelen. Omdat verslaving het grootste
probleem is op dat moment, leidt de activeringscoach haar eerst naar de verslavingszorg, op haar
eigen verzoek. Ze wil graag afkicken maar dat kan ze niet alleen. Dagbesteding pakt ze ook in eerste
instantie bij de verslavingszorg op.
Na veel vallen en opstaan en heel veel medicatie stabiliseert Anne qua gezondheid en haar gewicht
neemt iets toe. Het contact met de activeringscoach is regelmatig en verdiept zich. De coach kan
haar ook in andere problemen ondersteunen. Anne komt terecht bij een kickboksschool waar ze een
aantal maanden wordt begeleid om haar agressie te leren beheersen en tevens haar onderliggende
trauma’s te verwerken.
Anne wil graag iets met mode doen. Vanaf dat moment gaat ze bij het Leger des Heils werken in de
kledingwinkel.
Het gaat niet altijd van een leien dakje, omdat ze regelmatig ziek is. Maar ze geeft niet op! Ze krijgt
een plek bij beschermd wonen in de Herberg. Anne heeft haar BHV diploma heeft gehaald en is
helemaal clean geworden. Het contact met haar moeder en tante is ook hersteld. Sinds augustus
heeft ze een woning met ambulante zorg en een baan bij de Werkelaar als receptioniste.
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Beeldverslag

Deelnemer aan de slag bij Binthout

Dankzij een actie met het Talentenpodium
krijgt deelnemer een gitaar!

Aan het werk bij Scania

Gezamenlijk project met daklozen en
Deltion studenten
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Dit filmpje gaat over Sociaal ondernemen en geeft een inkijkje van een deelnemer die aan de slag is
bij Binthout:
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Jaarplan 2018

Visie & Missie
Wij staan voor het bieden van nieuw perspectief aan dak- en thuislozen.
Wij gaan voor een actieve plaats voor elke dak- en thuisloze in de Zwolse samenleving.

Doelen
-

Effectievere aanpak ontwikkelen om deelnemers die moeilijk te activeren zijn nog meer
perspectief te bieden;
Een divers aanbod van activeringsplekken en laagdrempelige sportfaciliteiten in Zwolle;
Onze werkwijze verder optimaliseren zodat we nog efficiënter en effectiever zijn.

Strategie
a) Effectieve aanpak ontwikkelen voor de moeilijk te activeren doelgroepen door:
-

aan te sluiten bij overleggen van Tactus / CB Top 25 overlastgevers Zwolle;
up-to-date registratiesysteem te implementeren met de meest actuele informatie;
de aanpak maandelijks te monitoren, evalueren en bij te sturen tijdens het teamoverleg.

b) Een divers aanbod genereren van activeringsplekken in Zwolle door:
-

het gebruik van het portfoliosysteem;
goede samenwerking met drie uitzendbureaus. Meerdere uitzendbureaus erbij betrekken en
promoten van een gezamenlijke aanpak;
inzicht in wet- en regelgeving arbeidsparticipatie (training/voorlichting);
inzicht in en bijdrage aan nazorgtrajecten;
het aanbod van vrijetijdsbesteding uit te breiden, met name in het weekend.

c) Ons werk efficiënter en effectiever organiseren door:
-

te werken met een nieuw deelnemersregistratiesysteem;
Inloopochtenden meer doeltreffend te organiseren;
onze taken duidelijk te definiëren, zodat we ons daar nog meer op kunnen richten.

13

