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Voorwoord
Zwolle Actief richt zich op dak- en thuislozen. Ook hier staan vraag-gestuurd werken, individuele aanpak en rehabilitatie centraal. Uniek is de samenwerking met het lokale bedrijfsleven dat werkplekken beschikbaar stelt. Elke deelnemer gaat met een activeringscoach in een individueel maatwerktraject aan de slag wat al snel leidt tot een werkplek en
werk in een omgeving waar de deelnemer affiniteit mee heeft. Eén van de positieve ‘bijwerkingen’ is dat deze vorm van
activering andere processen bij de deelnemer in gang zet: iemands intrinsieke motivatie wordt aangezwengeld waardoor deze ook bereid is zijn of haar andere problemen aan te pakken. Zwolle Actief is een initiatief van RIBW, Leger des
Heils, Dimence, Tactus, Travers en LIMOR.
2018 was voor Zwolle Actief een bijzonder jaar. Een jaar waarin we 177 deelnemers hebben begeleid, waarvan er in
verhouding meer aan het werk zijn gegaan. Een jaar waarin Tactus de huiskamer toegankelijk heeft gemaakt voor onze
deelnemers die anders buiten overlast veroorzaken. 2018 is de subsidie gecontinueerd. Dit jaar hebben we afscheid
genomen van activeringscoach Hilligje Dunnink en Hugo Bosch welkom geheten.
In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op 2018. De jaarcijfers van 2018 worden weergegeven in een infographic en er
wordt vooruitgekeken naar 2019 middels een jaarplan.
Wij willen onze deelnemers, gemeente Zwolle, maatschappelijke opvang de Herberg , hulpverlenende- en dagbestedingsinstanties bedanken voor de prettige samenwerking in 2018.
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Inleiding
Vanaf de start van Zwolle Actief in 2013 tot en met 2017 kreeg Zwolle Actief per kalenderjaar subsidie toegewezen
voor de activering van dak- en thuislozen. Hierdoor moesten de gestelde doelen binnen een kalenderjaar behaald
moesten worden. Daarnaast moest er een netwerk opgebouwd worden van uitzendbureaus, dagbestedingsorganisaties, opleidingen en met ketenpartners. Kortom we moesten onze plek binnen het zorglandschap veroveren. Inmiddels is het netwerk stabiel en is de subsidie vanaf 2018 gecontinueerd is. Dit houdt in dat de gestelde doelen verder
dan een kalenderjaar in de toekomst kunnen liggen. Hierdoor kunnen plannen die een kalenderjaar overstijgen verder
ontwikkeld worden. Daardoor is meer tijd en ruimte vrijgekomen voor verdieping. Deze verdieping is nodig omdat we in
de afgelopen 5 jaar hebben gesignaleerd dat de doelgroep dak- en thuislozen bestaat uit verschillende subgroepen die
elk hun eigen aanpak nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: (jonge) statushouders, licht verstandelijk beperkten (LVB) en de groep die minder gemakkelijk een traject accepteren. Door ons te verdiepen in deze subgroepen en te
kijken wat deze nodig hebben hopen wij deze mensen beter te kunnen begrijpen en meer handvatten hebben om deze
effectief te begeleiden.
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1.

Subgroepen

“Zorgmijders”
Vanuit contact, bouwen aan vertrouwen en uiteindelijk toch in beweging
Wij hebben in ons werk ook te maken met mensen die moeilijk in beweging komen. Voornamelijk hebben wij het hier
dan over mensen met een voorliggend probleem zoals; trauma, verslaving en/of psychiatrie. In het verleden hebben
wij aangegeven dat wij met deze groep vooral het contact zoeken doormiddel van “koffie drinken”. Dit kan een beetje
simplistisch overkomen. Daarom volgt hieronder een beschrijving van de interventies die wij hieronder verstaan. Het
gaat hier voornamelijk om op een laagdrempelige manier in contact te komen en proberen vast te houden.
Hoe krijgen we hen zover dat ze in contact met ons blijven en misschien een stap durven zetten richting dagbesteding,
sportactiviteiten, en/ of andere zingevende activiteiten. Bijvoorbeeld alleen al de verhuizing van de basis- naar de doorstart van de maatschappelijke opvang. (zie casus hieronder).
Een weergave van de diversiteit aan interventies:
-

Opzoeken in de Herberg direct na aankomst en hierna voortdurend kort te blijven opzoeken.
Deelnemers opzoeken op plekken waar ze veel heengaan, zoals De Bres, de bibliotheek of op straat.
In de Herberg ’s ochtends blijven bezoeken en begroeten bij naam.
Direct tijd hebben om te luisteren en wensen serieus te nemen.
Samen koffie drinken, wandelen, fietsen en sporten.
Met praktische zaken helpen, zoals ziekenhuis, paspoort, kleding, enz.
Betrekken van deelnemers bij projecten waar zij hun verhaal doen.

Naast interventies die direct gericht zijn op de deelnemers zijn wij ook actief ten opzichte van het zorgnetwerk rondom
hen heen. Zo zijn wij ook extra alert op voorliggende problemen en maken die bespreekbaar met ketenpartners.
- Vroeg-signaleren van problematiek bij deelnemers
- Signalen direct bespreken met ketenpartners
- MDO organiseren met ketenpartners en deelnemer om duidelijkheid voor de deelnemer te verschaffen wie waar
regie in neemt en wat er van de deelnemer zelf wordt verwacht.
- Doorverwijzen en begeleiden naar verslavingszorg/psychiatrie
- Deelnemen aan overleggen met gemeente, politie/herberg/ verslavingszorg en omwonenden.
Het kan ook zo zijn dat wij ervaren dat een deelnemer vanuit zichzelf contact zoekt met een collega die deze deelnemer niet in zijn caseload heeft. Wij zijn dan in staat om snel te schakelen in begeleiding.
Wij komen in beweging, omdat de ander moeilijk in beweging komt. Dit kan er voor zorgen dat deelnemers vertrouwen krijgen in de activeringscoaches, een essentiële sleutel in het ondersteunen van de deelnemers. Het is continue
zoeken hoe wij omgaan met mensen die moeilijk in beweging komen. De problematiek vraagt meestal wat anders dan
‘standaard’ dagactivering.
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Voorbeeld uit de praktijk:
“Ik heb B. leren kennen in de basis (nachtopvang) van de Herberg als iemand die iedereen op een afstand hield, niets
nodig had van een ander en geen ambities om een stap te zetten in wat voor richting dan ook. Hij zat al 3 jaar in de Herberg toen ik coach van hem werd, hiervoor had B. een andere coach die van alles geprobeerd heeft.
Ik ben begonnen met ‘s ochtends ‘goedemorgen B.’ te zeggen en als coach voegde ik daaraan toe; ‘Je weet mij te vinden he!’. Steevast was het antwoord een vriendelijke glimlach en verder werd ik genegeerd. Tot op een keer, nu een paar
maand geleden , B. ineens vroeg om een gesprek. Er kwam een uitgebreid verhaal over familiezaken, wonen ed. zonder
een directe hulpvraag. Maar we waren in contact! Ik stelde voor dat hij één stap ging maken, nl. van de basis naar ‘de
doorstart’. Iets wat hij altijd ver van zich afgooide, maar nu leek hij daar oren naar te hebben. Dit snel aangegeven bij de
woonbegeleiding, hopende op een lege plek.
Ik was dan ook heel blij, dat toen hem voorgesteld werd die week te ‘verhuizen’, ik hem de volgende week aan de andere
kant van de Herberg aantrof. Nu is B. bezig met een vervolgstap naar een eigen woning, samen met de woonbegeleiding.”
-casus van medewerker Zwolle Actief

(Jonge) statushouders
“Wat opvalt is dat er het afgelopen half jaar steeds meer jonge vluchtelingen worden aangemeld. Uit landen zoals; Eritrea,
Syrië en Somalië. Waarbij opvalt is dat er veel vluchtelingen zijn die alleen Engels spreken of alleen Arabisch. Wij komen
taalproblematiek tegen en het regelmatig vertrekken en terug komen in de opvang zonder dat er vooruitgang is.
• Er is een groeiende groep van dakloze jonge vluchtelingen met een tijdelijke status.
• Wij gaan een aanpak ontwikkelen voor deze groep dak- en thuislozen.”
(halfjaarverslag Zwolle Actief 2018)
Op dit moment zijn wij bezig met onderzoek naar deze subgroep. We richten ons niet meer alleen op “jonge” statushouders, maar op statushouders in het algemeen.
Wij hebben contact met het Windesheim college te Zwolle, om de mogelijkheid te verkennen dat studenten dit onderzoek voor ons gingen doen. Dit is niet van de grond gekomen omdat de studenten een ander onderwerp gekozen
hebben. Hierdoor gaan we zelf onderzoeken wat de mogelijkheden voor Zwolle Actief zijn. Verder lopen er contacten
met gemeente en een interculturele dagbestedingsplek die beter aansluit bij deze doelgroep.
Op dit moment heeft de gemeente niet de regie over de monitoring en begeleiding van statushouders. Op dit moment
hebben statushouders zelf de regie om hulp te vragen bij bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). De gemeente heeft op dit moment geen duidelijke rol in de begeleiding van Statushouders. In 2020 komt er nieuwe wet- en
regelgeving over statushouders. De regie komt dan bij de gemeente te liggen. Dit houdt praktisch gezien in dat statushouders een regievoerder krijgen vanuit de gemeente.
Verschillende Zwolse hulpverlenende instanties hebben een convenant opgesteld waarin ze de intentie tonen deze
‘nieuwe Zwollenaren’ zo goed mogelijk helpen te integreren.
Wij gaan in 2019 de mogelijkheid verkennen om hierin deel te nemen. (https://voorelkaarzwolle.nl/ondertekeningconvenant/)
In de eerste helft van 2019 gaan wij in kaart brengen hoeveel mensen uit deze subgroep wij zien bij de maatschappelijke opvang en in traject hebben (gehad). Verder gaan wij kijken of wij ons als Zwolle Actief kunnen scholen met
als doel het beter begeleiden van deze doelgroep. Verder blijkt dat wij gebruik kunnen maken de tolkendienst bij de
Herberg (RIBW) en ook via de tolkendienst van LIMOR.
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Licht verstandelijk beperkten (LVB)
“Wij zien dat er een grote groep dakloze mensen met veel psycho-sociale problemen aankloppen bij de maatschappelijke
opvang. Onderliggend blijkt in een later stadium geregeld een lichtverstandelijke beperking (LVB) In het verleden is er
geprobeerd meer grip te krijgen op deze groep, omdat het vaak onduidelijk is wat zij kunnen. In gedrag lijken ze veel te
kunnen, maar ze worden vaak overschat. Hierdoor lopen ze meestal later in hun traject vast. Wij zouden het een grote
stap vooruit vinden als een capaciteitentest / diagnostiek (lees: LVB test) onderdeel zou uitmaken van het inschrijven.
Dit kan de begeleiding naar werk en huis meer steun geven en het wordt voor de deelnemer duidelijker wat hij wel en niet
kan. Op deze wijze kan misschien worden voorkomen dat de deelnemer terugvalt en opnieuw in de maatschappelijke
opvang terecht komt.
Er is weinig grip op de mogelijke LVB problematiek van deelnemers.”
Wij denken dat enerzijds capaciteitentest en anderzijds passende aanpak wenselijk is. Hiervoor gaan wij op 18 februari
’19 de training “Herkennen van en omgaan met LVB” van stichting MEE volgen. Aan hand hiervan gaan we bepalen hoe
we deze doelgroep beter kunnen ondersteunen.

Vrouwen
Wij signaleren dat vrouwen zich niet altijd veilig voelen bij het gebruik van douches. Daarnaast geven ze aan een veilige
plek te missen om zich terug te trekken (al dan niet met kinderen). Een ruimte waarin dit beide geboden wordt is er op
dit moment niet. Wij hebben hier naar gezocht en blijven hier in 2019 mee doorgaan.
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3. Preventie en expertise
3.1. Voorlichting
Gemeenten
Omdat we in 2018 gemerkt hebben dat er steeds meer activeringscoaches komen bij verschillende instellingen, zijn wij
bereid om onze aanpak/expertise te delen.
In 2019 gaan wij een voorlichting ontwikkelen en contact te zoeken met gemeenten binnen de regio: dat zijn o.a. Hardenberg, Kampen, Dalfsen, Wijhe.

Scholen
Al een aantal jaar werken wij middels het dichterbij de overkant project samen met het Deltion College in Zwolle. Wij
zien dat dit project een positieve invloed heeft op de studenten. Ze krijgen meer begrip voor de doelgroep en tegelijktijdig heeft het een preventieve werking. Gezien deze positieve invloed gaan wij dit in 2019 uitbreiden naar meerdere
scholen.
“Elk jaar werken studenten en deelnemers van Zwolle Actief en de Herberg heel erg nauw samen met studenten van Deltion. Het project heet dichter bij de overkant. Het is de bedoeling dat de studenten een beeld krijgen van de dak en thuisloze mensen in Zwolle. Vaak gaat dat samen met vooroordelen. Dit geldt natuurlijk ook voor de deelnemers. Heel vaak
komen ze tijdens het project erachter dat de mensen waar ze mee samen werken leuke gezellige lieve sociale mensen
zijn. Elk jaar verrassen de studenten ons weer met een mooi eind resultaat. Ze luisteren en leren van elkaar en dat zie je
terug. Het was weer prachtig!!” –Zwolle Actief, Facebookpagina.

Overige organisaties
In 2018 is er een voorlichting gegeven over Zwolle Actief bij dagbestedingsplek de Kas van Kaat. Dit met als doel
werkgevers die ook bij deze voorlichting aanwezig waren te informeren over de werkwijze van Zwolle Actief. Wij gaan
in 2019 een voorlichting geven “Bij Bosshardt”. Wanneer er vraag is vanuit andere organisaties dan is het mogelijk
om meer voorlichtingen te geven. Hier gaan wij vrijwilligers informeren over onze werkwijze met de doelgroep dak- en
thuislozen. Eventuele vragen vanuit de vrijwilligers kunnen wij dan ook beantwoorden.

3.2. Databank effectieve interventies
Uit het Verwey en Jonker onderzoek (2017) bleek dat de methode die Zwolle Actief hanteert wellicht in de “databank
effectieve interventies” kan worden opgenomen. (https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies)
Hier is eerder naar gekeken, maar dit is tot op heden nog niet van de grond gekomen.
In 2018 is dit weer op de radar gekomen. We hebben ervoor gekozen om dit als punt mee te nemen in 2019. We gaan
kijken wat er precies nodig is voor deze databank, bepalen of we hieraan kunnen voldoen en kijken dit voldoende meerwaarde heeft. Dit bepalen we bij de halfjaarlijkse rapportage van 2019.
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3.3. Continueren dagbesteding bij niet WMO
gecontracteerde aanbieders
Het Sociaal Wijkteam werkt met een zogenaamde WMO-lijst. Hierop staan gecontracteerde bedrijven en/of zorginstellingen. Het is de bedoeling dat onze deelnemers uiteindelijk op één van deze plekken dagbesteding volgen. Zwolle
Actief kijkt wat passend is, ook al staat het bedrijf niet op de WMO lijst. Omdat wij deze plekken zelf financieren is dit
mogelijk.
Als een deelnemer gaat wonen mogen wij nog een half jaar begeleiden en financieren. Hierna is het de bedoeling dat
het Sociaal Wijkteam het over neemt. Deze financiert alleen de plekken op de WMO lijst. Hierdoor kan het gebeuren
dat de deelnemer een andere dagbestedingsplek moet zoeken terwijl hij daar nog niet aan toe is. Dat kan tot gevolg
hebben dat de activering stopt.
Wij hebben met de gemeente overlegd dat er jaarlijks 3 deelnemers na dat half jaar bij een niet gecontracteerd bedrijf
mogen blijven werken.
We merken dat er aanmerkelijk minder bedrijven en zorginstellingen op de WMO lijst staan. Dit kan er in de toekomst
voor zorgen dat de drie dagbestedingsplekken niet meer voldoende zijn.

3.4. Gezamenlijk uitjes aanbieden
In 2018 zijn er een aantal gezamenlijk uitjes geweest. (voetbalwedstrijd, kerstmarkt Oberhausen, social inclusion
games, concert Herberg + Hedon. Deelnemers zijn enthousiast. Vanuit de herberg krijgen we signalen dat deze uitjes
een positieve uitwerking hebben ook dagen erna. Aan de ene kant is dit een stuk vrijetijdsbesteding aan de andere kant
is de koppeling te maken naar PR en samenwerking met bedrijven/organisaties.
In 2019 uitbreiden: kijken wat bedrijven kunnen en willen bieden, delen op facebook, wellicht delen in lokale kranten.
Positief beeld versterken. Verder gaan wij naar de beursvloer om gratis uitjes te regelen. Zodat we deze uitjes structureel terug kunnen laten komen.
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4. Citaten

“Zwolle Actief staat voor mij al ruim anderhalf jaar
synoniem voor enthousiasme, doorzettingsvermogen,
houvast. Nooit te beroerd om daar waar een oplossing
ontbreekt, op zoek te gaan naar alternatieven. En dat met
juist wel het menselijke gezicht en dito benadering op
basis van gelijkheid en, erg belangrijk, zonder de geur van
de vanuit een zetel opererende bureaucratie.
Mooi gezegd al zeg ik het zelf. Nog meer hulde en ze
gaan ook daar naast hun schoenen lopen.”
– Anton, deelnemer Zwolle Actief

“Zwolle Actief heeft mij vertrouwen gegeven. Een
voorbeeld is: ‘Wat wordt gezegd blijft in de kamer’. Het
vertrouwen heeft bijgedragen aan stabiliteit en geloof in
mijzelf, hier heb ik ook lef van gekregen (het meervoud is
leven). In het contact heb ik steun ervaren, het was een
fijne samenwerking.”
– Cock, deelnemer Zwolle Actief

“Contact heeft gebracht dat er iets meer vertrouwen
is gekomen in mensen. Zwolle Actief heeft niet allerlei
voorwaarden die te hoog zijn voor mij, maar sluiten aan
op wat ik wil. “
-Joshua, deelnemer Zwolle Actief.
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5. Het verhaal van een deelnemer.
In april 2017 kreeg ik een jongeman uit Eritrea in mijn caseload. Hij was zijn huis uitgezet omdat hij hier een wietplantage had. Hij vertelde me dat hij in Nederland aangekomen was en geen sociaal netwerk had. Er zijn vervolgens
mannen op zijn pad gekomen die zijn taal spraken en ( achteraf gebleken ) het doel hadden om misbruik te maken van
zijn onwetendheid om wiet te kunnen verbouwen. Ze hadden het zo gespeeld dat mijn deelnemer ervan uitging dat dit
toegestaan was in het “vrije” Nederland.
De kwekerij heeft twee maanden in zijn huis gestaan, waarna deze ontdekt werd. De mannen die dit georganiseerd
hadden waren met de noorderzon vertrokken. Mijn deelnemer werd zijn huis uitgezet en omdat er geen bewijs was dat
deze kwekerij maar twee maanden had bestaan, werd mijn deelnemer aangeklaagd voor 50.000 euro plus de 6ooo
euro voor de woningbouw voor de ontruimingskosten.
Nu sliep hij bij de Herberg. Hij gebruikte geen drugs of alcohol en had geen psychische klachten. Hij voelde zich niet
happy bij de Herberg, Hij wilde graag overdag ergens aan het werk. Hij moest nog inburgeren en sprak geen Nederlands.
We zijn naar “gewoon Appeltaart” gegaan en hier is hij aan het werk gegaan, ook we zijn we de inburgering gaan
opstarten. Hij ervaarde weer grip en perspectief. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om zijn situatie omtrent de
wietkwekerij te verhelderen.
Gaandeweg kwam mijn deelnemer met het verhaal dat zijn vader zijn laatste twee koeien had verkocht om zijn vlucht
naar Europa te bekostigen. Hij voelde zich schuldig naar hem toe en ontweek contact met hem. Zijn vader had een
oogoperatie nodig en hij wilde hier graag in bijdragen, Ik ben een crowdfunding gestart en heb hem aangemeld bij Hart
voor Zwolle om mee te lopen met de halve marathon. We hebben 325 euro opgehaald voor zijn vader en hij is inmiddels in Soedan geopereerd. Hij kan nu weer veel beter zien.
Ondertussen is de rechtszaak geweest. Er werd 50.000 euro geëist, en mede door een verklaring van Gewoon Appeltaart en ik en een rechter die het verhaal geloofde is de 50.000 euro van tafel.
Omdat er een wiet convenant is, (d.w.z. wanneer je gepakt wordt met een wietplantage) mag je twee jaar niet reageren
op huurwoningen, woont hij bij het EBC in Oldebroek.
Inmiddels heeft hij met een goed gevolg zijn inburgering afgesloten en is hij uit de uitkering. Hij werkt bij Scania.
In maart mag hij weer reageren op huurwoningen.
Omdat het moeilijk voor hem is om de vroege dienst
te draaien bij Scania omdat hij hier om 6.00 uur moet
beginnen en het openbaar vervoer hier niet goed op
aansluit kan hij naar de tijdelijke woning aan de Enkstraat om van hieruit zijn laatste stap te zetten naar een
eigen woning.
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6. Jaarplan 2019
Inleiding
Dit plan is tot stand gekomen door de voorgaande jaarplannen gezamenlijk door te nemen.
In kaart te brengen welke punten afgerond zijn en welke nog relevant zijn. Tot slot hebben we gekeken welke punten
nog ontbraken en deze bijgevoegd. Hieruit zijn de onderstaande punten ontstaan.

1. Voorlichting gemeenten etc. (Jenske en Marianne)
(Vertellen wat we bij Zwolle Actief doen. Expertise delen bij gemeenten, scholen of andere relevante instanties.)
Doel: Kennis en ervaringen delen
Scholen: Jonge mensen hebben niet direct een oordeel, zien hoe dakloosheid kan ontstaan en zijn voorbereid op
situaties in hun eigen leven. Bijvangst: Begrip en meer positieve beeldvorming. (dichterbij de overkant). Zelf benaderen
scholen, Zwolle beginnen, wanneer er tijd is; verder de regio in. In kaart brengen, aanbod in format.
Gemeenten: meer vertellen wat ZA doet met als doel het verspreiden van de werkwijze.
Instanties. Contact zoeken met gemeenten binnen eigen regio: naar gemeenten toe. Landelijk op uitnodiging. inspelen
op volgende stap decentralisatie.

2. Databank effectieve interventies (Andre en Hugo)
(Oriënterend: wat is er voor nodig om in deze databank te komen, wat is de meerwaarde hiervan?
moeten we dit gaan doen?) 4x per jaar toetsen laatste keer november. Eventueel in gang zetten wanneer wenselijk.

3. PR (Jenske en Klaas)
(Facebook, delen van activiteiten. Bedrijven die iets betekenen meenemen/taggen in berichten. Organisaties vragen of
ze willen sponseren met activiteiten in ruil voor een post o.i.d. contact leggen met lokale kranten om positieve verhalen
te delen).
Wij willen uitjes voor de deelnemers. Aansluiting zoeken voor meer gratis uitjes.
Wij zien en horen wat deze uitjes doen: binnen Herberg.
SamenZwolle, bedrijven.

4. Overdracht dagbesteding (Jenske en Marianne)
(Na ZA, overdracht naar WMO. Beperkte aanbestedingen.
Verhuizing is al een grote stap, als daarnaast ook dagbesteding gelijk veranderd is de kans groot dat mensen vastlopen, onze taak dit te voorkomen. Dit traject met nieuwe contactpersoon Jeanine Hartman oppakken in 2019. (generalisatie)

5. Verandering functiebeschrijving (Klaas en Hugo)
(Dekt de naam activeringscoach de lading nog van wat we doen binnen ZA? Naam van functie en/of beschrijving wijzigen als er een passende naam en beschrijving wordt gevonden, dit overleg met het team oppakken. Klopt het profiel
met wat we nu doen met hoe we in eerste instantie zijn opgezet).
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6. Het registratiesysteem (Arend Jan)
Als het goed is gaan we mee met het systeem van Travers, als het goed is dit in het voorjaar 2019 Klaar. Als onze lijst
met specificatie niet voldoende uitgelicht wordt is gaat het niet door..

7. Doelgroepen binnen MO
(Verdieping vinden in populatie waar bestaat deze uit. Denk hierbij o.a. aan LVB problematiek en Statushouders, vrouwen, “Moeilijk te activeren doelgroep”. Ook niet uit het oog verliezen: mensen zonder grote mentale- of verslavingsproblematiek bijv. financieel kwetsbaar!)
-Statushouders onderzoek: Hugo + Andre
-Vrouwen (goede plek): Marianne
-LVB (training): Arend Jan.

8. SRH + Recovery College (Andre)
•
•

(21 maart met alle collega’s naar recovery college Utrecht)
Initiatiefnemer scholing/training SRH

Taken van ieder teamlid (na herverdeling 9-10-18)
Arend Jan:
• Cijfers Half+ Jaarverslag.
• Website (i.s.m. Jacqueline)
• Deltionproject? (samen met Jenske)
• Zingeving
Marianne:
• Overlegrooster maken
• Deltion project (Marianne gaat meelopen)
• Agenda opstellen
• Eerste uitleg aan nieuw aangekomenen in de Herberg plus eventuele signaleringen doorgeven aan de
woonbegeleiding.
• Contact onderhouden met de inloophuizen en wijkcentra . Eventueel bemiddeling van incidenten die hier
plaatsvinden.
• 1e dinsdagochtend in de maand zwerftafeloverleg
• 1e woensdagochtend in de maand overleg bij Tactus over de deelnemers die hier vanuit ZA werken.
• Bedenken en opzetten van ‘vrouwelijke projecten’ (samen met Jenske de kerstmarkt)
• Folder ZA: actueel houden , zorgen dat er voldoende blijven om uit te delen
Andre:
• Bezoek recoveryschool regelen
• Zingeven (met Klaas)
• SRH
• Onderzoek statushouders
• Klankbordgroep
• SOZAWE overleg (met Andre)
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Jenske:
• Financiën
• Sport
• Nieuwe deelnemers verdelen
• Toewijzingsoverleg
• Exellijst bijhouden
• Half- en jaarlijkse rapportage
• Deltion project (met Arend Jan en stagiaire Marianne)
Hugo:
• Onderzoek statushouders
• Sporten (met Jens)
• Facturen accorderen
• Methode format
• Jaarplan- Ontwikkeling team (a.d.h.v. teamdag met Klaas)
• Half- en jaarlijkse rapportage
• SOZAWE overleg (met Andre)
Klaas:
• Lijst regievoering bijhouden
• SWT: contactpersoon sociaal wijkteam?
• Present contactpersoon
• Herberg contactpersoon
• Jaarplan- Ontwikkeling team (a.d.h.v. teamdag met Hugo)
• Zingeving (met Andre)
• Nieuwsbrief Tactus/Herberg
SOZAWE OVERLEG (hilligje)
BEGELEIDINGSCOMMISSIE

16

