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Zwolle   Ac�ef   
  

  

Zwolle  Ac�ef  richt  zich  op  de  ac�vering  van  dak-  en  thuislozen.  Uitgangspunt  is  dat  het  voor  ieder                   
mens  goed  is  om  ac�ef  de  dag  in  te  vullen.  Ac�ef  bezig  zijn  gee�  rich�ng  aan  je  leven.  Je  voelt  je                       
gezien   en   je   ervaart   dat   je   ertoe   doet.     
Vanuit  verschillende  par�jen  werken  zes  medewerkers  als  ac�veringscoach  in  een  zelforganiserend             
team.  Samen  met  de  deelnemers  ontwerpen  de  coaches  een  maatwerktraject  voor  een  passende               
daginvulling,  met  heldere  stappen  voor  de  toekomst.  Zwolle  Ac�ef  maakt  hierbij  gebruik  van               
bestaande  inloopcentra,  ac�veringsplekken  en  lokale  ondernemers.  Een  stuurgroep  houdt  zicht  op             
de   koersvastheid   van   het   team.   
Maatwerk  is  leidend  in  de  aanpak  van  Zwolle  Ac�ef.  Met  elke  dak-  en  thuisloze  wordt  gekeken  hoe  hij                    
of  zij  het  maximale  uit  zichzelf  kan  halen  door  de  wensen,  talenten  en  mogelijkheden  in  kaart  te                   
brengen.  Met  de  ondersteuning  en  aanmoediging  van  de  zes  coaches  (presen�ebenadering)  groeien              
de  deelnemers  in  zelfvertrouwen  en  vinden  zij  een  ac�eve  plek  in  de  samenleving.  Door  aan  de  slag                   
te  gaan  ontstaat  er  ook  op  andere  gebieden  beweging,  bijvoorbeeld  op  het  terrein  van  verslaving,                 
financiën   en   wonen.   

  
Betrokken  par�jen  zijn  Dimence  (ggz),  Leger  des  Heils,  LIMOR,  RIBW  (maatschappelijke  opvang),              
Tactus  (verslavingszorg)  en  Travers  (Welzijn).  Zij  bundelen  de  krachten  om  daklozen  te  ac�veren  en                
rehabiliteren.   

  

  
  

   



Samenva�ng   
  
  

“Blijf   thuis!”   Dat   is   makkelijk   gezegd,   maar   wat   als   je   geen   dak   boven   je   hoofd   hebt?”   

    

Allemaal  hebben  we  dit  jaar  gemerkt  hoe  het  is  als  je  leven  deels  tot  s�lstand  komt.  De  impact  van  het                      

coronavirus  en  de  maatregelen  van  de  overheid  die  erop  volgen,  is  ook  voor  dak  en  thuislozen  enorm.  De                    

maatschappelijke  opvang  moet  vanaf  maart  afschalen  en  bewoners  elders  onderbrengen.  De  straten,  normaal               

een  bron  van  inkomsten,  zijn  uitgestorven.  Inloopvoorzieningen  en  dagbestedingsplekken  zijn  gesloten  of  zeer               

beperkte   toegankelijk,   waardoor   er   in   het   najaar   noodgedwongen   een   dagopvang   opent.     

  

Ook  dit  enerverende  jaar  is  Zwolle  Ac�ef  aanwezig  onder  dak  en  thuislozen.  We  zijn  trots  hoe  we  in  steeds                     

veranderende  omstandigheden  onverminderd  beschikbaar  zijn  geweest  voor  onze  deelnemers.  We  zoeken  hen              

op,   luisteren   naar   hun   verhalen   en   ze�en   ons   met   hen   in   voor   passende   dagac�vering.     

We  hebben  dit  jaar   176  deelnemers  in  onze  caseload,  waarvan   121  ac�eve  trajecten .  In  dit  jaarverslag                  

beschrijven  we  hoe  zij  zijn  geac�veerd  en  op  welke  plekken  zij  terechtkomen:  inloopvoorzieningen,               

dagbesteding,  opleiding,  werk,  sport,  muziek,  vrijwilligerswerk,  maar  ook  passende  (psychiatrische  of             

verslavings)zorg.     

  

Zowel  in  het  team  van  ac�veringscoaches  als  in  de  stuurgroep  vinden  veel  personele  wijzigen  plaats.  In  het                   

voorjaar  starten  twee  nieuwe  coaches,  die  snel  en  goed  zijn  ingewerkt.  In  het  najaar  stopt  een  ervaren  coach                    

vanwege   een   ingrijpende   ziekte,   wat   veel   impact   hee�   binnen   het   team.     

Binnen  de  stuurgroep  nemen  we  afscheid  van  een  aantal  belangrijke  kartrekkers.  Hun  plekken  worden                

ingenomen  door  nieuwe  gezichten  met  een  frisse  blik.  We  kijken  uit  naar  een  pre�ge  samenwerking  en                  

hernieuwde   energie.     

  

Al  met  al  is  het  een  jaar  dat  we  niet  snel  zullen  vergeten.  Het  blij�  prach�g  mooi  om  te  zien  dat  als  je  goed  naar                           

mensen  luistert  en  hen  steeds  opnieuw  vertrouwen  gee�,  dat  zij  met  vallen  en  opstaan  stappen  durven  ze�en                   

op   weg   naar   een   betere   toekomst.     

We   wensen   je   veel   leesplezier!   

 

Klaas   Klein   

Marianne   Esselink   

Andre   Broeks   

Maaike   Twigt   

Hugo   Bosch   

Egbert   Jan   Tijssen   
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1. Jaarcijfers   
  

  

Aanmeldingen  CT  |   Het  afgelopen  jaar  hebben  we  136  nieuwe  aanmeldingen  gekregen  vanuit  de  centrale                 
toegang  (GGD).  Het  aantal  aanmeldingen  verschilt  per  week.  Over  het  algemeen  zien  we  een  kleine  s�jging  in                   
de   koudere   maanden   van   het   jaar.   

  
Trajecten  |   Onder  een  traject  verstaan  we  (1)  een  kennismaking  +  (2)  een  maatwerkplan  +  (3)  de  uitvoering  van                     
dit  plan  met  tussen�jdse  evalua�e  en  bijsturing.  Dit  aantal  is  hoger  dan  de  aanmeldingen,  omdat  we  dit  jaar  40                     
lopende  trajecten  meenemen  uit  2019.  Veel  trajecten  zijn  de  eerste  weken  erg  intensief,  maar  lichter  wanneer                  
mensen   eenmaal   een   plek   hebben   gevonden.   

  
Geen  traject  |  het  komt  regelma�g  voor  dat  mensen  wel  aangemeld  worden,  maar  tegen  die  �jd  al  vertrokken                    
zijn,  geen  begeleiding  willen,  of  dat  mensen  met  spoed  geplaatst  worden  in  een  woning,  waarna  andere                  
organisa�es   de   begeleiding   oppakken.     

  
Spreiding  deelnemers  |   vanwege  de  afschaling  binnen  de  Herberg,  zijn  deelnemers  ook  geplaatst  op  andere                 
loca�es  in  Zwolle  (hotel  lumen,  domus),  in  Hardenberg  (de  Mulderij)  of  was  het  toegestaan  in  hun  eigen                   
netwerk  te  verblijven.  Dit  betekent  in  sommige  gevallen  dat  trajecten  meer  �jd  of  vervoerskosten  met  zich                  
meebrachten.   
 
Ac�vering:   inloop,   dagbesteding,   werk   etc:   
Vanwege  corona  hebben  we  dit  jaar  veel  moeten  improviseren.  Hoewel  het  aantal  beschikbare  plekken  vaak                 
beperkt  was,  hebben  we  voor  nagenoeg  alle  deelnemers  geschikte  plekken  kunnen  vinden.  De  inhoud  van  de                  
ac�vering   komt   later   in   dit   verslag   uitgebreider   aan   de   orde.   

  
Verslavingszorg/psychiatrie  |   op  zoek  naar  passende  ac�vering  en  vanuit  de  presen�ebenadering  waarin  we               
vaak  veel  en  warm  contact  met  deelnemers  hebben,  komt  het  vaak  voor  dat  we  deelnemers  (in  overleg  met                    
regievoerders)   kunnen   toeleiden   naar   passende   zorg.   

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
NOTE:   graag   zouden   we   de   cijfers   hierboven   verder   preciseren   aan   de   hand   van   de   zelfredzaamheids-matrix,   
die   we   ook   invoeren   in   ons   registra�esysteem.   Maar   het   systeem   levert   momenteel   niet   deze   output...   

Aanmeldingen   CT   136   

Trajecten   176   

Geen   traject   55   

Inloopvoorzieningen   42   

Dagbesteding   66   

Betaald   werk   27   

Opleiding   /    inburgering   16   

Vrije   �jd:   sport/muziek/etc   27   

Verslavingszorg/Psychiatrie   30   



2. Verhalen   
Uitgangspunt  van  Zwolle  Ac�ef  is  het  leveren  van  maatwerk.  Vanuit  de  presen�ebenadering  zoeken  we  met                 
elke  deelnemer  naar  een  passende  daginvulling.  Naast  de  cijfers  hierboven  maken  de  verhalen  hieronder                
concreet   duidelijk   hoe   Zwolle   Ac�ef   mensen   ondersteunt   op   weg   naar   herstel   en   rehabilita�e.   

  
Younes  |  een  43  jarige  man  uit  Iran  meldt  zich  bij  de  Herberg.               
Meneer  is  uitgeput  door  wat  hij  hee�  meegemaakt:  een  jeugd            
onder  de  taliban,  een  huwelijk  vol  manipula�e,  geen  contact           
meer  met  zijn  kinderen.  Bij  Focus  ontdekken  we  de  vele  talenten             
die  hij  hee�.  Hij  start  met  gitaar-  en  schilderlessen,           
traumaverwerking  via  Ipsi  en  een  traject  om  zijn  kinderen  weer            
te  zien.  Hij  knapt  op  van  de  warme  aandacht,  en  trakteert  ons  als               
dank  op  een  perzisch  diner.  Wanneer  hij  een  huis  vindt  in             
Nijkerk,  helpen  we  hem  om  nieuw  netwerk  op  te  bouwen,  zodat             
hij   hoop   houdt   op   een   goede   afloop.     

  
Robbie   |  een  oud-deelnemer  (73jr)  stroomt  in  2014  uit  via  Housing  First.  Als  iets  hem  niet  lukt,  belt  hij  nog                      
al�jd  met  zijn  ZA-coach,  die  hem  dan  doorstuurt  naar  het  SWT.  In  december  belt  Robbie  weer.  Het  gaat                    
helemaal  mis.  Of  we  af  kunnen  spreken.  Robbie  hee�  een  conflict  met  zijn  begeleiding,  dreigt  uit  huis  gezet  te                     
worden,  hee�  geen  advocaat  en  de  rechtszaak  dient  al  binnen  een  paar  maanden.  Zijn  coach  van  toen  pakt  het                     
gelijk  serieus  op  en  zoekt  samen  met  een  stagiaire  naar  een  goede  advocaat.  Na  een  aantal  interven�es,  is  de                     
huisuitze�ng  van  de  baan  en  kan  de  casus  terug  naar  de  begeleiding  die  door  Robbie  in  een  eerder  stadium  op                      
de   zijlijn   was   gezet.     

  
Frits  |  wanneer  in  2001  zijn  zoontje  overlijdt,  gaat  alles  mis  in  het               
leven  van  Frits.  Hij  raakt  depressief,  zijn  rela�e  gaat  kapot  en  hij              
vlucht  naar  Spanje.  Het  blijkt  een  begin  van  een  lange  zwer�ocht             
door  Europa.  Nergens  staat  hij  in  systemen,  maar  nu  hij  bijna  60  is,               
zoekt  hij  rust  en  keert  terug  naar  NL.  De  drempel  naar  opvang  en               
begeleiding  is  hoog,  maar  koude  nachten  in  het  bos  drijven  hem             
tot  wanhoop.  In  contact  met  ZA  uit  hij  zijn  angst,  dat  het  gebrek               
aan  een  CV  icm  zijn  lee�ijd  een  belemmering  vormt  om  te  werken,              
maar  twee  dagen  later  loodsen  we  hem  naar  binnen  bij  Scania.  Hij              
kan  zijn  geluk  niet  op,  is  inmiddels  teamleider  en  moedigt  andere             
deelnemers   aan   hier   ook   aan   de   slag   te   gaan.     

  

3. Ac�vering     
Zwolle  Ac�ef  richt  zich  op  de  ac�vering  van  dak  en  thuislozen.  Bij  binnenkomst  in  de  Herberg  wijzen  we  de  weg                      
naar  inloopvoorzieningen  (3.1).  Wanneer  de  centrale  toegang  van  de  GGD  groen  licht  gee�  voor  een  start  in                   
Zwolle,  zoeken  we  een  passende  dagbestedingsloca�e  (3.2)  of  leiden  we  toe  naar  een  opleiding  of  betaald                  
werk  (3.3).  Daarnaast  zoeken  we  naar  andere  vormen  van  daginvulling  die  een  posi�eve  invloed  hebben  op  het                   
welzijn   van   deelnemers,   zoals   muziek,   sport   en   vrijwilligerswerk   (3.4).     

  

3.1   |   Inloopvoorzieningen   
Elke  ochtend  ontmoet  een  coach  van  Zwolle  Ac�ef  de  nieuwkomers  in  de  Herberg.  We  maken  kennis  en  wijzen                    
de  weg  naar  inloopvoorzieningen  in  de  stad  zoals  wijkcentra,  de  bibliotheek,  de  huiskamer  (Tactus),  Bij                 
Bosshardt  (LDH)  en  inloophuis  de  Bres.  Tijdens  de  1e  en  2e  lockdown  zijn  veel  van  deze  ontmoe�ngsplekken                   
beperkt   toegankelijk   of   gesloten.   Om   die   reden   zijn   we   op   zoek   gegaan   naar   alterna�even.   



  
1e   Lockdown   |   S�ch�ng   Focus   (mrt-aug)   
In  maart  sluiten  veel  dagbestedings  en  inloopplekken  hun  deuren           
voor  nieuwe  mensen.  In  onze  zoektocht  naar  een  plek  waar  zij             
overdag  wel  kunnen  zijn,  vinden  we  een  fijne  partner  in  s�ch�ng             
Focus.  We  spreken  af  dat  deelnemers  hier  kunnen  komen  voor            
dagbesteding,  koffie,  toilet  en  een  praatje  (50  dagdelen  per  week).            
Focus  wordt  vanaf  dat  moment  onze  vaste  uitvalsbasis.  We  kijken            
dankbaar  terug  op  deze  gastvrije  plek  en  mensen.  We  hebben  hier             
veel   en   goed   contact   kunnen   hebben   met   onze   deelnemers.   

  
Wanneer  de  maatregelen  voor  de  zomer  versoepeld  worden,  blij�  het  zoeken  mbt  dak  en  thuislozen.  Op  de                   
meeste  plekken  kunnen  we  alleen  op  afspraak  terecht,  zoals  bij  wijkcentra  of  bij  lokale  horeca.  Ook  is  het                    
aantal  plaatsen  zeer  beperkt,  zoals  Bij  Bosschardt.  Een  plek  waar  je  vrij  kunt  inlopen  is  er  niet,  uitgezonderd  de                     
huiskamer   van   Tactus.   Met   de   winter   op   komst   is   duidelijk   dat   hier   verandering   in   moet   komen.   

  
2e   Lockdown   |   50/50   Dagopvang   (okt-dec)   
Op  ini�a�ef  van  Zwolle  Ac�ef  en  in  overleg  met  het  Leger  des  Heils  en  de  gemeente  wordt  er  begin  november                      
een  dagopvang  geopend.  Loca�e:  de  eerste  verdieping  van  het  workcenter  van  het  Leger  des  Heils.  Na  een                   
voorzich�g  begin  blijkt  deze  opvang  een  schot  in  de  roos.  Deze  inloop  is  laagdrempelig,  goed  bereikbaar  en  de                    
sfeer  is  goed.  Zowel  onze  deelnemers  uit  de  Herberg  als  buitenslapers  weten  deze  plek  goed  te  vinden  en  zijn                     
hierdoor  beter  in  beeld.  Coaches  van  Zwolle  Ac�ef  begeleiden  nieuwkomers  naar  deze  dagopvang.  Doordat                
mensen  hier  veel  aanwezig  zijn,  is  het  makkelijker  om  in  contact  te  blijven  en  stappen  te  ze�en  mbt  ac�vering.                     
Deelnemers  zien  hier  hoe  andere  deelnemers  gesprekken  hebben  en  stappen  maken,  wat  hen  mo�veert  om                 
hetzelfde  te  doen.  De  een  vindt  werk,  waardoor  de  ander  ook  wil  solliciteren.  De  een  besluit  te  gaan  sporten,                     
en   moedigt   anderen   aan   hetzelfde   te   doen.   

Daklozen   &   publieke   ruimte   
Zo  nu  en  dan  vormt  de  aanwezigheid  van  daklozen  in  publieke  ruimtes  aanleiding  voor  gesprek.  Lokale                  
ondernemers  of  bv  een  bibliotheek  weet  zich  niet  al�jd  raad  met  hun  aanwezigheid.  Hoewel  het  vaak  niet  gaat                    
om  onze  deelnemers,  of  problemen  plaatsvinden  op  momenten  dat  er  geen  dagbesteding  mogelijk  is,  denk  we                  
als  ZA  graag  mee  over  een  construc�ef  vervolg.  Het  afgelopen  jaar  zijn  we  in  dit  kader  in  gesprek  geweest  met                     
vertegenwoordigers  van  de  gemeente,  stadkamer,  poli�e,  streetcare/CB,  Tactus,  Dimence  (roelenweg)  en             
ondernemers.   

  

3.2   |   Dagbesteding   
Zwolle  herbergt  veel  prach�ge  plekken  waar  onze  deelnemers  dagbesteding  doen.  Gecontracteerde  aanbieders              
in  het  kader  van  “Goede  Dagen  &  Perspec�ef  2019-2020”,  maar  ook  zorgaanbieders  die  niet  op  deze  lijst  staan                    
(bv  Kompas  en  Vakmensen),  en  tal  van  sociale  ondernemingen  (bv  restaurant  Saeed,  opgezet  door                
statushouders,   en   de   meubelwerkplaats   van   Abdi).     

● Beschikbaarheid  &  corona   |  Vanwege  corona  biedt  een  aantal  dagbestedingsloca�es  dit  jaar  minder               
plekken,  met  name  in  horecagelegenheden  als  de  Brasserie  van  het  workcenter  en  de  keuken  van  de                  
Gi�  City.  In  dat  geval  zoeken  we  alterna�even.  Over  het  algemeen  hebben  we  passende  dagbesteding                 
kunnen   vinden   voor   alle   deelnemers   die   dit   nodig   hadden.   



● Spreiding  deelnemers  |   Vanwege  Corona  worden  in  maart  het  aantal  beschikbare  bedden  in  de                
Herberg  gereduceerd.  Bewoners  worden  ondergebracht  in  hotel  Lumen,  Domus  en  de  Mulderij              
(Hardenberg).  Ook  op  deze  plekken  gaan  we  naar  hen  toe  en  zoeken  we  naar  passende  daginvulling.                  
Zo  zoeken  we  contact  met  de  gemeente  Hardenberg,  de  Stuw  van  het  RIBW  en  verschillende                 
uitzendbureau’s.     

● Overdracht  niet-gecontracteerde  zorg  |  Soms  plaatst  Zwolle  Ac�ef  deelnemers  bij  partners  die  geen               
contract  met  de  gemeente  hebben  rondom  dagbesteding.  Zolang  wij  vanuit  Zwolle  Ac�ef  deze  zorg                
kunnen  financieren  levert  dit  geen  problemen  op,  maar  dit  gebeurt  wel  wanneer  we  deze  zorg  willen                  
overdragen  via  het  SWT.  Het  is  onze  inten�e  om  hierover  in  gesprek  te  gaan  met  de  gemeente,  aan  de                     
hand   van   specifieke   situa�es.   

  

3.3   |   Opleiding   /   werk   
Veel  deelnemers  geven  aan  te  willen  werken  of  een  opleiding  te  willen  starten.  Hoewel  we  deze  voornemens                   
serieus  nemen,  vormt  de  onrus�ge  context  van  een  maatschappelijke  opvang  vaak  een  belemmering.  Posi�eve                
ontwikkeling  is  daarom  het  aanbod  van  individuele  kamers  -  eerst  bij  hotel  Lumen  en  Domus,  later  in  de  units                     
naast   de   Herberg,   waar   mensen   meer   rust   ervaren.   
    
3.3.1   Betaald   werk   
Een  baan  biedt  naast  inkomen,  structuur  en  perspec�ef.  Als  deelnemers           
gemo�veerd  zijn  om  te  werken,  geven  we  hen  graag  een  kans.  In  dat               
geval,  brengen  we  samen  werkervaring  in  beeld,  stellen  we  een  CV  op  en               
zoeken   we   naar   passende   banen.     

● Voldoende  vacatures   |  Over  het  algemeen  is  niet  moeilijk  om            
werk  te  vinden.  We  zijn  blij  met  de  vele  vacatures  bij  grote             
Zwolse  produc�ebedrijven  als  Scania,  Suez  PostNL,  Kuehne  &          
Nagel,  Wehkamp.  Dankzij  goede  contacten  met  betrokken         
uitzendbureaus,  hebben  we  een  flink  aantal  deelnemers  aan          
betaald   werk   kunnen   helpen.     

● VOG-perikelen  |  Las�g  punt  blijkt  regelma�g  de  vereiste  VOG.           
Veel  deelnemers  vinden  het  spannend  om  een  VOG  aan  te            
vragen,  omdat  ze  de  kans  er  een  te  krijgen  laag  inscha�en.  We              
zijn  hierover  in  gesprek  geweest  met  de  TIEM  en  de  gemeente.             
Jus�s  hee�  dezelfde  signalen  opgepikt  en  vanaf  mei  een  VOG            
check   beschikbaar   gesteld:    VOG-check   (jus�s.nl) .     

  
3.3.2   Opleiding   
Andere  deelnemers  star�en  met  een  opleiding,  zoals  een          
kappersopleiding  of  haalden  cer�ficaten..  Het  leverde  onbetaalbare         
momenten  op  wanneer  het  lukt  om  een  opleiding  af  te  ronden.  Voor  wie               
een  reguliere  opleiding  nog  teveel  gevraagd  is,  zijn  er  mooie  alterna�even             
om   jezelf   toch   te   ontwikkelen:   

● Roll-over  onderwijs  |  deze  samenwerking  tussen  het  Del�on  en           
het  LDH  biedt  onze  deelnemers  de  mogelijkheid  om  een  niveau  1             
of  2  opleiding  te  halen  in  de  rich�ng  van  zorg  en  Welzijn,  Horeca               
of  techniek.  De  deelnemers  gaan  een  dag  naar  school  en  zijn  drie              
dagen   ac�ef   op   een   leer/werktraject   of   stage.   

● Cer�ficaten  &  cursussen   |  een  aantal  deelnemers  ze�en  mooie           
stappen  door  een  he�ruckcer�ficaat  te  halen  of  een  opleiding  te            
starten   om   een   taxi-pas   te   verkrijgen.   

  



3.3.3   Vervoer   &   Kleding   
In  veel  gevallen  beschikken  deelnemers  bij  de  start  van  een  traject  niet              
over  een  vervoermiddel  om  naar  werk,  school  of  dagbesteding  te  gaan.  In              
dat   geval   voorzien   wij    in   een   fiets.     

● Vakmensen   |  hee�  ons  afgelopen  jaar  �entallen  fietsen  geleverd           
tegen  75/100  per  fiets.  Deze  fietsen  zijn  van  voldoende  kwaliteit            
wanneer  het  gaat  om  ri�en  in  de  stad.  Als  we  op  pad  gaan  naar                
een   ac�veringsplek   krijgen   ze   de   deelnemers   van   ons   een   fiets.     

● Dock24   |  soms  is  er  een  fiets  nodig  van  betere  kwaliteit,             
bijvoorbeeld  wanneer  mensen  een  aantal  dagen  aan  het  werk           
gaan  op  de  Hessenpoort  (ruim  een  half  uur  fietsen).  Deze            
mogelijkheid  biedt  de  fietsenwerkplaats  van  Dock24,  in  ruil  voor           
een   voucher   van   het   SWT.   

Naast  fietsen  voorzien  wij  OV-kaarten/tegoed,  wanneer  dit  nodig  is  om  te             
kunnen  starten  met  dagbesteding  of  werk,  of  wanneer  mensen  buiten            
Zwolle   geplaatst   worden   (in   Oldebroek   /   Hardenberg).     
Ook  verschaffen  wij  incidenteel  werkkleding,  wanneer  de  werkplek  hier           
niet   in   voorziet   en   deelnemers   hier   zelf   niet   over   beschikken.   

  
  

3.4   |   Vrije   �jd   
Samen  met  deelnemers  zoeken  we  naar  een  goede  invulling  van  hun  vrije  �jd.  Zeker  wanneer  werk  of                   
dagbesteding  nog  een  stap  te  ver  is.  Sport,  muziek  of  crea�eve  hobbies  en  vrijwilligerswerk  blijken  in  dat  geval                    
mooie   stappen   op   weg   naar   een   posi�eve   gezondheid   en   een   hoopvolle   toekomst.   

 
3.4.1   Sport   
Al  een  aantal  jaar  hebben  we  een  pre�ge  samenwerking  met  ProfitGym  in              
Dieze.  Zij  hebben  begrip  voor  de  situa�e  waarin  onze  deelnemers  zich             
bevinden  en  bieden  hen  passende  begeleiding.  Verschillende  deelnemers          
hebben  dankbaar  gebruikt  gemaakt  van  ons  aanbod  om  voor  max  50  euro              
sportkleding  aan  te  schaffen,  zodat  dit  geen  belemmering  vormt  om  in             
beweging   te   komen.   

  
Vanaf  september  worden  we  ondersteund  door  Leon  Ruitenberg,  een           
stagiair  die  een  sportopleiding  hee�  afgerond.  Binnen  de  kaders  van  de             
corona  maatregelen  hebben  we  onder  zijn  leiding  verschillende  mooie           
ac�viteiten  kunnen  aanbieden,  waaronder  tafeltennistoernooien  bij  de         
dagopvang  in  het  workcenter  en  wandel-  en  mountainbiketochten  op  de            
Lemelerberg.   

  
3.4.2   Muziek     
Dankzij  stagiaire  Suzan  Groothuis  kunnen  meerdere  deelnemers  gitaar  en/of           
zanglessen  volgen.  Deze  muzieklessen  gingen  vaak  hand  in  hand  met            
cruciale  stappen  in  trajecten.  Een  van  de  deelnemers  hee�  hierdoor  de  stap              
gemaakt   om   te   starten   met   een   opleiding   tot   produceren.   
Instrumenten  zoals  de  gitaren  hebben  we  kunnen  regelen  via  het  netwerk             
van   Present.   Hierdoor   deelnemers   ook   buiten   de   lessen   om   oefenen.   

  



3.4.3   Eerste   Hulp   bij   Verveling   
Via  Present  hebben  we  ook  Eerste-Hulp-Bij-Verveling  pakke�en  gekregen,          
bedoeld  voor  mensen  die  door  corona  aan  huis  gebonden  zijn.  Deelnemers             
die  alleen  op  een  kamer  terecht  komen  in  de  Mulderij  kunnen  hierdoor  toch               
aan  de  slag  met  talentontwikkelingen  en  crea�eve  hobby's  als  breien,            
handle�eren   

  
3.4.4   Vrijwilligerswerk   
In  de  buitenlucht  aan  de  slag  gaan  met  dieren  of  met  het  groen  maakt  dat                 
mensen  even  hun  problemen  vergeten  en  hun  hoofd  leeg  kunnen  maken.  Je              
zit  gelijk  lekkerder  in  je  vel,  waardoor  je  ook  zin  hebt  om  aan  de  slag  te  gaan                   
met  andere  stappen,  zo  vertelt  een  54  jarige  deelnemer.  Er  zijn  deelnemers              
aan   de   slag   gegaan   bij   de   wijkboerderijen   van   Travers,   het   dierenasiel.   

  
Andere  deelnemers  gingen  aan  de  slag  als  vrijwilliger,  zoals  in  een             
woonzorgcentrum  of  kregen  een  taalmaatje  via  s�ch�ng  Hart  voor  Zwolle.            
Het  is  ontze�end  mooi  om  te  zien  dat  zij  door  deze  ac�viteiten  goede               
ervaringen  opdoen  met  opbouwen  van  een  posi�ef  netwerk,  waardoor  ze            
groeien  in  zelfvertrouwen  en  zich  meer  van  waarde  voelen  in  de  onze              
samenleving.     

  

4. Coaches   &   Stuurgroep   
Zwolle  Ac�ef  wordt  gevormd  door  een  team  ac�veringscoaches  en  een  stuurgroep.  Afgelopen  jaar  is  er  veel                  
veranderd  in  de  samenstelling  van  beide  teams  (4.1).  Hoewel  de  coronamaatregelen  voortdurend  vragen  om                
improvisa�e  hebben  we  veel  van  onze  jaardoelen  kunnen  realiseren  (4.2).  Ook  is  er  een  nieuw  vij�arenplan                  
opgesteld   met   onze   visie   voor   de   komende   jaren   (4.3)   

  

4.1   |   Samenstelling   
Eind  2019  belee�  het  team  een  moeilijke  periode  doordat  een  aantal  coaches  stopt  en  de  belas�ng  van  de                    
andere  coaches  enorm  toeneemt.  We  zijn  daarom  blij  dat  het  team  dit  jaar  weer  op  volle  sterkte  komt  dankzij                     
Maaike   Twigt   (feb)   vanuit   het   Leger   des   Heils   en   Egbert   Jan   Tijssen   (apr)   vanuit   Travers   Welzijn.     
Met  deze  nieuwe  aanwinsten  is  er  weer  een  mooie  balans  tussen  een  aantal  coaches  met  veel  ervaring  en  een                     
aantal  jonge  coaches  met  frisse  ideeën.  De  nieuwe  coaches  brengen  een  andere  dynamiek,  als  ook  nieuw                  
netwerk   met   zich   mee.   Qua   belas�ng   komt   er   daardoor   meer   balans.     

In  juni  hebben  we  een  vormende  teamdag,  waarop  Evert  Dijk  uitdaagt  om  ons  uit  te  spreken  over  visie,  missie                     
en  werkwijze  van  Zwolle  Ac�ef  en  hoe  onze  persoonlijke  kwaliteiten  hieraan  bijdragen.  Na  deze  sessie  volgt  de                   
echte   teambuilding,   middels   het   bouwen   van   een   vlot   en   afsluitende   BBQ.     



Groot  is  de  klap  in  september  wanneer  duidelijk  wordt  dat  onze  ervaren  André  Broeks  erns�g  ziek  is.  Hij  moet                     
noodgedwongen  zijn  werkzaamheden  neerleggen.  Aan  het  eind  van  het  jaar  volgt  de  aankondiging  dat  Klaas                 
Klein  begin  volgend  jaar  afscheid  zal  nemen.  Waar  we  hoopten  op  stabilisering  van  het  team,  concluderen  we                   
dat   er   sprake   is   van   een   overgangsjaar.   

  
Afscheid   &   Welkom   |   stuurgroep   Zwolle   Ac�ef   
Net  als  in  het  team  vindt  ook  binnen  de  stuurgroep  vernieuwing  plaats.              
Onder  grote  dank  voor  hun  tomeloze  inzet  nemen  we  afscheid  van             
Annemiek   de   Wolf   (LDH)   en   Glenda   Huisjes   (LIMOR).     
Glenda  en  Annemiek  zijn  in  2014  de  ini�a�efnemers  geweest  van  Zwolle             
Ac�ef.  In  de  jaren  die  volgen  ze�en  zij  deze  innova�e  van  dagac�vering              
voor  Zwolse  dak  en  thuislozen  op  de  kaart.  Met  hun  enthousiasme,             
bevlogenheid  en  netwerk  blijken  zij  de  belichaming  van  het  succes  en  de              
groei   van   Zwolle   Ac�ef.     
Ook  nemen  we  voor  de  zomer  afscheid  van  René  Sipman  (Dimence)  en              
doet   Antoine�e   van   der   Veer   (Tactus)   �jdelijk   een   stap   naar   terug.     
De  vrijgekomen  plaatsen  worden  ingenomen  door  de  Bert  van  der  Vaart             
(LDH),  Hilligje  Dunnik  (LIMOR)  en  Wesley  Lammerts-van  Bueren          
(Dimence).   We   zijn   blij   met   hun   kri�sche   en   frisse   kijk   in   de   stuurgroep.   

  
  

4.2   |   Realisa�e   jaardoelen   
  

Doel     Realisa�e   

Stabiliseren   van   het   team:   
Inwerken   nieuwe   collega’s.   
Weer   één   team   worden.   

De   stabilisering   van   het   team   is   deels   gelukt.   Twee   nieuwe   collega’s   zijn   
succesvol   ingewerkt.   Maar   we   raakten   een   ervaren   collega   kwijt.   Als   team   
hebben   we   ook   in   corona�jd   veel   geïnvesteerd   in   onderling   contact.   

Opstellen   func�eprofiel   Op   basis   van   imput   van   coaches   en   stuurgroep   hee�   de   Zorganisa�e   een   
nieuwe   func�ebeschrijving   voor   ac�veringscoach   opgesteld.   Deze   is   in   
december   vastgesteld   door   de   stuurgroep.   

Intensiveren   van   contact   tussen   
team   en   stuurgroep   

Het   besluit   om   frequenter   samen   te   komen   is   na   de   zomer   teruggedraaid.   
De   nieuwe   jaarplanning   focust   op   sleutelmomenten   (6x).   

Professionaliseren   PR:   ac�ever   
gebruik   social   media,   
vernieuwen   van   de   website.   

Er   is   een   nieuwe   website   gemaakt.   Deze   staat   in   de   steigers   maar   moet   
nog   gevuld   worden   met   content.   
Het   gebruik   van   socials   is   dit   jaar   niet   geac�veerd.   

Registra�esysteem   updaten   of   
vervangen   zodat   we   beter   
inzichtelijk   maken   wat   we   doen.  

In   het   voorjaar   hebben   we   een   pilot   gedraaid   met   CRVS.   De   resultaten   
sluiten   niet   aan   bij   onze   wensen.   We   gebruiken   daarom   nog   Groupoffice,   
een   systeem   dat   simpel   in   gebruik   is,   maar   slechte   output   levert.  

Voorlich�ng   geven   aan   
gemeente   en   scholen   

We   geven   voorlich�ng   over   onze   doelgroep   in   verschillende   overleggen.   
We   hebben   dit   jaar   een   online   gastles   gegeven   (Del�on).   

Training   volgen   met   het   team:   
intercultureel   werken   

We   hebben   dit   jaar   geen   training   gevolgd.   Niet   als   team,   niet   individueel.   
Wel   hebben   we   een   nieuwe   inventarisa�e   gemaakt   waarin   we   ons   als   
team   en   individueel   willen   ontwikkelen.   

Implementeren   effec�eve   
interven�es   (Movisie)   

Een   doel   meegenomen   uit   2019.   De   inten�e   is   herhaaldelijk   uitgesproken   
om   hier   iets   mee   te   doen,   maar   de   uitvoering   hee�   niet   plaatsgevonden.   



  

4.3   |   Visiedocument   2020-2025   
Het  afgelopen  jaar  hebben  stuurgroep  met  coaches  een  update  gemaakt  van  de  manier  waarop  we  werken  en                   
de  focus  voor  komende  jaren.  De  weerslag  hiervan  is  te  vinden  in  onze  visiedocument  2020-2025.  De  focus  ligt                    
onverminderd   op   het   toeleiden   van   dak-   en   thuislozen   naar   ac�veringsplekken.   Verdere   aandachtspunten   zijn:   

  
● Het  op  de  kaart  blijven  ze�en  van  Zwolle  Ac�ef,  door  ac�eve  communica�e  via  social  media  en  door                   

het   ambassadeurschap   van   coaches   en   stuurgroepleden.   
● Het   bijdragen   aan   de   beweging   van   opvang   naar   wonen.   
● De   aandacht   voor   een   maatwerkaanpak   (bijzondere   doelgroepen)   
● Vertegenwoordiging  bij  het  toewijzingsoverleg  van  de  Centrale  Toegang  (GGD)  om  bij  te  dragen  aan                

een   integrale   aanpak   samen   met   regievoerders.   
● De  aandacht  voor  chronische  (of  ‘draaideur’)  daklozen.  Zij  zijn  een  primaire  doelgroep  en  ons  visie  is                  

dat   ac�vering   voor   iedereen   bijdraagt   aan   ontwikkeling   en   herstel.   
● De   kracht   en   specialis�sche   kennis   van   het   consor�um   volledig   benu�en.   

  

  

5. Samenwerkingspartners   
  
  
  
  
  
  

Zwolle  Ac�ef  werkt  nauw  samen  met  de  gemeente  Zwolle,  de  centrale  toegang  van  de  GGD,  de  Herberg  en                    
Tiem.  Iedere  dakloze  met  een  verblijfsbeschikking  krijgt  een  ac�veringscoach  toegewezen,  zodat  een  maatwerk               
traject  kan  worden  georganiseerd.  Deze  coach  signaleert  en  informeert  de  regievoerder  over  de  samenhang                
met   andere   leefgebieden,   zoals   wonen,   behandeling.     
Wanneer  een  deelnemer  een  huis  krijgt  toegewezen  con�nueren  we  de  begeleiding  maximaal  een  half  jaar                 
met  als  doel  dat  iemand  qua  dagac�vering  niet  in  een  gat  valt.  Dit  doen  we  in  overleg  met  de  nieuwe                      
regievoerder   ( LIMOR,   Crea�ng   Balance   of   het   Leger   des   Heils )   
Naast   frequent   contact   met   de   woonbegeleiders   van   de   Herberg,   hebben   we   regelma�g   contact   met:   

  
Team   VIA    (GGD)   
Team   zwer�ongeren    (GGD)   
TIEM   |  zij  zijn  eindverantwoordelijk       
dat  er  een  plan  ligt  rich�ng  scholing         
of  werk,  voor  alle  jongeren  tot  27  jaar          
die   een   uitkering   ontvangen.   
Daarnaast  nemen  we  deel  aan  het        
ToeWijzingsOverleg   van  de  GGD.  Hier      
worden  lopende  trajecten  besproken,      
regievoerders  vastgesteld  en  een  doel       
gesteld  rondom  wonen.  Omdat  we       
vaak  veel  contact  hebben  met       
deelnemers,  kunnen  we  zo  een       
bijdrage  leveren  aan  een  integrale       
aanpak   van   opvang   naar   wonen.   



Samenwerkingspartners   in   2020   

  

6. PR   &   Communica�e   
Website   
De  website  van  Zwolle  Ac�ef  stamt  uit  2014  en  is  toe  aan  een  update.  In  het  voorjaar  zijn  we  in  gesprek                       
geweest  over  een  nieuwe  site  met  Jacqueline  van  Heino  Media.  Zij  hee�  een  mooi  en  eigen�jds  format                   
ontwikkeld,   dat   in   het   najaar   in   gebruik   zou   worden   genomen..   
In  de  zomer  hebben  we  nieuwe  foto’s  gemaakt  met  het  team.  Ook  hebben  we  een  begin  gemaakt  met  nieuwe                     
content:  verhalen  en  foto’s  van  deelnemers.  In  het  najaar  hebben  we  vanwege  de  coronaperikelen,  de  ziekte                  
van  André  en  de  toenemende  druk  op  de  andere  coaches  ervoor  moeten  kiezen  om  de  vulling  van  de  website                     
uit   te   stellen   tot   een   beter   moment.   Dit   zal   in   2021   opgepakt   worden   

  

  
  

Dagbesteding   |    Buitenplaats   Vechterweerd,   S�ch�ng   Focus,   Tactus   (keuken,   papierprikken),   5050   

Workcenter   (hout,   crea�ef,   brasserie),   Binthout,   Kompas   hulpverlening   (garage),   Vakmensen,   Travers   

(Klooienberg,   Eemhoeve,   Dock24),   De   Gi�   City   (horeca,   bediening,   winkel),   TIEM   /   Pauropus,   RIBW   de   STUW,   

Kas   van   Kaat,   Abdi   mijnwand.nl,   Deksels   (kringloop)   

Uitzendbureau’s    |    Timing,   Manpower,   Randstad,   Olympia,   Unique,   Werkis.   

Bedrijven    |   Kuehne   &   Nagel,   Scania,   PostNL,   DHL,   Suez,   Euroma,   Wehkamp,   DHL   transport,   Vd   Weert,   Cotap,   

Huls�lr   BBL,   FEBO,   Prezero,   Conrad   catering,   Saeed   catering,   GOM   schoonmaakdiensten,   Care   schoonmaak,    

Scholing   |    Del�on,   Landstede,   rollover   Leger   des   Heils,   CVNN,   Raakvlakacademie,   Arbocentrum,   van   Buuren   

Vrije�jd    |   Profitgym,   Boksschool   Zwolle,   Stadkamer,   manege   Zwolle,   Zwembad   de   vrolijkheid,   SV   Zwolle,   

Dans   crea�ef,   Sportservice   

Vrijwilligersorganisa�es  |  Zwolle  Doet,  Samen  Zwolle,  S�ch�ng  Present,  S�ch�ng  Hart  voor  Zwolle,  S�ch�ng               

Taal  &  Taart,  christelijk  gereformeerde  kerk  Zwolle,  Humanitas  breigroep,  diaconaal  pla�orm,  Driezorg,              

IJsselheem   



Socials   
Zwolle  Ac�ef  hee�  accounts  op  Facebook  en  Twi�er,  maar  vanwege  onderbeze�ng  is  hier  het  afgelopen  jaar                  
nauwelijk  iets  mee  gedaan.  In  het  jaarplan  van  2021  is  meegenomen  dat  we  een  social  media  plan  maken,  om                    
Zwolle   Ac�ef   online   meer   zichtbaar   te   maken.   De   verhalen   van   deelnemers   zijn   mooi   genoeg   om   te   delen,     

  
Voorlich�ng   op   scholen   
De  afgelopen  jaren  hebben  we  vaak  gemerkt  hoe  goed  het  was  om  voorlich�ng  te  geven  op  scholen.  Hier  is                     
ook  terugkerende  project  Dichter  bij  de  Overkant  -  een  samenwerking  met  het  Del�on  uit  voortgekomen.  Dit                  
jaar   bleek   dit   las�ger   vorm   te   geven   in   verband   met   corona.     
Wel   hebben   we   dit   jaar   online   gastles   kunnen   geven.     

  
Videoreportage   RTV   Oost     
In  het  maatschappelijke  debat  ontstond  onrust  over  de          
dagopvang  van  daklozen  in  de  coronaperiode.  Omdat  we          
merkten  dat  maatschappelijke  beeldvorming  niet  in        
overeenstemming  was  met  de  werkelijkheid  van  daklozen  in          
Zwolle   hebben   we   contact   gezocht   met   TV   Oost.     
Zij  hebben  vervolgens  een  prach�ge  video  reportage         
gemaakt  over  onze  interven�es  in  de  corona  periode,  die          
mooi   zichtbaar   maakt   hoe   Zwolle   Ac�ef   werkt.   

h�ps://www.rtvoost.nl/nieuws/328391/Niemand-hoe�-buiten-te-blijven-bij-aangepaste-dagbesteding-voor-da 
k-en-thuislozen-in-Zwolle   

  
  

7. Signalen   
Zwolle  Ac�ef  is  niet  alleen  aanwezig  onder  daklozen,  maar  vanuit  het  dagelijks  contact  met  onze  deelnemers                  
vaak  ook  een  spin  in  het  web  van  de  vele  instellingen  die  zorg  bieden  aan  deze  doelgroep.  Zodoende  hebben                     
we  goed  in  beeld  waar  gaten  vallen  en  problemen  ontstaan.  Hieronder  volgen  een  aantal  observa�es  rondom                  
dak   en   thuislozen   in   het   jaar   2020:   

  

Signalen   Toelich�ng   

Voor-   en   nadelen   dagopvang   Noodgedwongen   is   er   in   het   najaar   weer   een   dagopvang   geopend.   Dit   biedt   
voordelen:   buitenslapers   en   deelnemers   zijn   beter   in   beeld,   dagelijks   in   
contact   met   de   coaches.   Maar   ook   nadelen:   de   aanwezigheid   van   een   
dagopvang   betekent   minder   prikkels   om   met   passende   dagac�vering   aan   
de   slag   te   gaan.   Mensen   stagneren,   omdat   ze   de   inloop   comfortabel   vinden.  

Beperkte   horeca   plekken   In   2020   zijn   plekken   in   de   Horeca   zeer   beperkt.   Dit   maakt   dat   een   aantal   
deelnemers   geen   dagbesteding/opleiding   meer   kan   doen   in   deze   rich�ng.   
We   hebben   weliswaar   andere   plekken   kunnen   vinden,   maar   toch   wordt   dit   
ervaren   als   een   gemis.     

Gecontracteerde   zorg   Een   aantal   deelnemers   hebben   we   geplaatst   bij   dagbestedings-partners   die   
geen   WMO   contract   met   de   gemeente   hebben,   omdat   deze   plekken   beter   
passen   bij   de   betreffende   deelnemers.   Zolang   zij   onder   Zwolle   Ac�ef   vallen   
is   dit   geen   probleem,   maar   bij   de   overdracht   naar   het   SWT   blijkt   dit   las�g   
omdat   het   SWT   geen   contract   kan   sluiten   met   deze   aanbieders.   



  
  

8. Jaarplan   2021   

    
Nieuw   elan   binnen   team   en   stuurgroep   
Binnen  het  team  maar  ook  binnen  de  stuurgroep  krijgen  we  te  maken  met  verschuivingen  en  nieuwe                  
managers.  Sommige  managers  die  al  jaren  betrokken  waren  bij  Zwolle  Ac�ef  moeten  wij  nu  missen,  en  voor                   
sommige  nieuwe  managers  is  Zwolle  Ac�ef  geheel  nieuw.  Wij  willen  zichtbaar  blijven,  en  ze�en  ons  in  om                   
Zwolle  Ac�ef  op  de  kaart  te  blijven  ze�en,  maar  willen  dit  ook  doen  naar  onze  managers  toe.  We  hopen  dat                      
ons   enthousiasme   aanstekelijk   werkt   zodat   er   aandacht   is   en   blij�   voor   Zwolle   Ac�ef   !     

    
Ac�ever   gebruik   Social   Media      
We  willen  meer  aandacht  besteden  aan  social  media,  om  onszelf  op  de  kaart  te  blijven  ze�en  en  zo  anderen                     
uitnodigen  mee  te  kijken  in  het  werk  wat  we  doen.   Daarnaast  willen  we  ook  blijven  spreken  voor  de  daklozen                     
en  probleem  gebieden  in  het  hulpverleningssysteem  aankaarten.  Ook  willen  we  dit  meer  doen  laten  leven                 
onder  de  deelnemers  die  we  begeleiden  en  hen  hierin  mee  nemen  en  uitdagen  hun  verhaal  te  delen,  om                    
anderen  tot  inspira�e  te  zijn!  Dus  meer  ac�ef  op  de  bestaande  socials  en  het  aanmaken  van  een  Instagram                    
account!     

Toename   jongeren   in   MO   Met   de   logeerhuizen   en   de   woningen   van   het   LDH   (FastFord   en   TakeOff)   is  
er   de   inten�e   om   jongeren   tot   27   jaar   niet   in   de   Herberg   te   laten   verblijven.   
We   zien   helaas   een   toename   van   het   aantal   jongeren   in   de   MO.   Voor   veel   
alterna�eve   loca�es   zijn   wachtlijsten.   Hierdoor   staan   kwetsbare   jongeren   
langere   �jd   bloot   aan   een   complexe   context   met   veel   gebruik   (drank   &   
drugs)   en   verkeerde   voorbeeldfiguren.   

Toename   3-MMC   verslaving   In   2020   geven   verschillende   organisa�es   zorgwekkende   signalen   af   met   
betrekken   tot   een   nieuwe   drug:   3-MMC.   Deze   drug   is   legaal   te   verkrijgen   en   
extreem   verslavend.   Ook   wij   merken   dat   veel   jongeren   die   in   de   Herberg   
verblijven   in   de   ban   raken   van   dit   middel.   Het   effect   van   dit   drug   is   dat   veel   
van   deze   jongeren   vaak   erg   somber   zijn   en   nergens   meer   zin   in   hebben,   wat   
het   moeilijk   maakt   hen   te   ac�veren.   Zie   bijvoorbeeld   de   link   hieronder:   
www.dimence.nl/nieuws/jongeren-greep-vernie�gende-partydrug-3-mmc- 
ze-ogen-lamgeslagen   

Preven�e   &   huisuitze�ngen   De   regievoerder   is   verantwoordelijk   voor   verhuizingen.   Wij   ondersteunen   
waar   nodig.   We   constateren   dat   dit   vaak   niet   goed   geregeld   is.   Het   zou   
mooi   zijn   als   woningbouwvereniging   eerder   informeren.   Of   dat   de   
gemeente   Zwolle   niet   ruimt,   maar   een   standaardprotocol   opstelt,   hoe   
mensen   gebruik   kunnen   maken   van   opslag,   zodat   mensen   niet   hun   kwijt   
raken   of   schulden   opbouwen.   Met   dit   signaal   uit   2019   is   voor   ons   gevoel   
niets   gebeurd.   

Tussen   wal   &   schip   Met   enige   regelmaat   zien   we   dat   mensen   vast   komen   te   zi�en   tussen   
psychiatrie   en   verslavingszorg.   Ze   zijn   te   verslaafd   om   een   behandeling   te  
krijgen   bij   de   psychiatrie,   terwijl   verslavingszorg   erop   wijst   dat   onder   de   
verslaving   een   psychiatrisch   probleem   ligt,   dat   eerst   aangepakt   moeten   
worden.   Iedereen   wijst   naar   elkaar,   mensen   vallen   tussen   wal   en   schip.   

Vervoerskosten   De   vervoerskosten   waarin   Zwolle   Ac�ef   voorziet   zijn   dit   jaar   enorm   
gestegen   doordat   veel   deelnemers   geplaatst   zijn   buiten   Zwolle   

   Compleet,   stabiel,   ruimte   voor   ontwikkeling   



        
Intensiever   samenwerken   met   Dock24   /   SamenZwolle   
Ons  streven  is  om  een  nauwere  samenwerking  met  Dock24  van  Travers  te  ontwikkelen.  In  de  prak�jk  komen                   
we  hier  niet  heel  veel  terwijl  het  een  ontze�end  fijne  en  mooie  dagbestedingsplek  is.  Ook  zouden  we  hierin                    
een  samenwerking  aan  kunnen  gaan  waarin  we  via  Dock24  goede  fietsen  kunnen  regelen  voor  onze                 
deelnemers.   

  
Op�maal   gebruik   van   de   zomerperiode   
In  de  zomerperiode  zien  we  dat  onze  deelnemers  meer  buiten  zijn  en  soms  ook  moeilijker  vindbaar.  In  de                    
prak�jk  hebben  we  dan  vaker  ‘’no-shows’’  en  het  lijkt  ons  goed  om  hierin  voor  onszelf  momenten  te  creëren                    
om   met   zaken   aan   de   slag   te   gaan   waar   we   normaliter   minder   �jd   voor   hebben.   

  
Gecontracteerde   WMO   dagbestedingsplekken   bezoeken     
De  gemeente  hee�  WMO  partners  die  dagbesteding  regelen.  Dat  zijn  er  een  stuk  minder  geworden.  Als  een                   
dagbestedingsplek  niet  aangesloten  is,  kunnen  wij  wel  financieren  maar  kan  het  SWT  niet  overnemen.  Het  is                  
belangrijk  dat  deze  plekken  er  wel  blijven!  Het  lijkt  ons  goed  om  te  kijken  naar  wat  daarin  het  aanbod  nu  is  en                        
wat  er  veranderd.  Zij  kunnen  de  dagbesteding  dan  makkelijker  van  ons  overnemen  als  iemand  weer  zelfstandig                  
woont.   

  
Por�olio   onder   de   loep/   nieuwe   plekken   opzoeken   
We  hebben  een  bestaand  por�olio,  en  het  lijkt  ons  goed  hier  nog  eens  aandach�g  naar  te  kijken.  Welke                    
samenwerkingen  lopen  er  nog  en  welke  niet,  en  waar  kan  het  contact  weer  worden  aangezwengeld.  Maar  ook                   
is  het  goed  om  te  blijven  zoeken  naar  nieuwe  verbindingen  en  kansen!  Dus  hopelijk  kunnen  we  er  in  de  loop                      
van   dit   jaar   meerdere   mooie   plekken   aan   toe   voegen.   

  
Bedankjes   en   cadeautjes    einde   van   het   jaar     
Dit  was  al�jd  een  gewoonte  van  ons,  een  kleine  a�en�e  voor  de  samenwerkende  par�jen.  Dit  is  er  al  een  paar                      
jaar  bij  in  geschoten.  Dit  willen  we  weer  graag  weer  gaan  doen.  Hier  in  het  team  ook  aandacht  func�onarissen                     
op   gaan   ze�en,   zodat   hier   aandacht   voor   blij�.   

  
Herintroduceren   van   aandachtsfunc�onarissen     
Door  al  het  verloop  en  het  steeds  wisselen  van  collega’s  of  niet  volledig  zijn  als  team  merken  we  dat  er                      
behoe�e  is  aan  aandacht  func�onarissen.  Goed  om  de  verschillende  taken  weer  helder  te  krijgen  en  deze                  
onderling  te  verdelen.  Hopelijk  zijn  we  dit  jaar  weer  op  volle  kracht  qua  team  met  2  nieuwe  collega’s  die  ons                      
komen   versterken!   

  
Ontwikkelen   van   een   inwerkprogramma     
Dit  willen  we  graag  gaan  ontwikkelen.  Fijn  voor  de  nieuwe  collega’s,  maar  ook  goed  voor  ons  om  dit  document                     
te   creëren   waarin   we   omschrijven   wat   we   doen   en   waar   de   punten   van   aandacht   liggen.   

  
Voorlich�ng   geven   op   scholen     
Dit  hee�  Zwolle  Ac�ef  al�jd  ac�ef  gedaan  en  hierin  hee�  Corona  ook  wel  wat  roet  gegooid,  maar  ook  het  niet                      
volledig  op  sterkte  zijn  van  het  team.  Deze  fijne  samenwerking  willen  we  graag  weer  oppakken  als  dit  weer                    
mogelijk  is!  Wij  hebben  dit  al�jd  met  veel  plezier  gedaan,  en  ook  het  betrekken  van  de  deelnemers  hierin  was                     
een   groot   succes.   

  
VOG   problemen   onder   de   aandacht   brengen  
We  blijven  er  tegenaan  lopen  dat  het  een  uitdaging  is  om  deelnemers  te  plaatsen  die  een  stra�lad  hebben.  Via                     
contact  met  Jus�ce  zijn  we  erachter  dat  we  bezwaar  kunnen  maken  als  iemand  geen  VOG  kan  krijgen,  middels                    
een  mo�va�ebrief  vanuit  de  deelnemer.  Dit  lukt  zeker  niet  al�jd.  Graag  willen  we  dit  aanpakken  en  hierin                   
uitzendbureaus  en  gemeente  benaderen  en  onszelf  als  coaches  en  deelnemers  meer  onder  de  aandacht                



brengen  zodat  ze  ook  zien  dat  wij  betrokken  zijn,  werkbezoeken  brengen  en  meedenken.  Maar  naast  dat  hopen                   
we  zo  ook  dat  er  meer  vertrouwen  ontstaat  en  ze  deelnemers  een  kans  gunnen.  Streven  is  om  in  de  loop  van                       
dit  jaar  een  ‘’GEEN  VOG  =  OKE!’  lijst  te  kunnen  maken.  Dit  maakt  onze  werkwijze  ook  makkelijker  en  kunnen  we                      
hopelijk   sneller   mensen   plaatsen.   

  
Contract   fietsen   bij   Vakmensen   heroverwegen     
We  zijn  momenteel  niet  geheel  tevreden  over  de  kwaliteit  van  de  fietsen  die  we  geleverd  krijgen.  We  hebben  al                     
een  behoorlijke  �jd  een  contract  lopen  bij  Vakmensen,  en  zij  vragen  €75,-  per  fiets.  Hier  al  verschillende                   
gesprekken  over  gevoerd  en  ze  willen  de  prijs  nu  naar  €100,-  opvoeren  want  dan  krijgen  we  ook  betere  fietsen.                     
Voor  hun  worden  de  onderdelen  ook  steeds  duurder.  We  overwegen  om  hierin  nauwer  samen  te  werken  met                   
Dock24  en  sociaal  wijkteam,  zo  kunnen  we  zelfs  betere  fietsen  krijgen  en  het  kost  ons  niks.  We  maken                    
momenteel  nog  wel  gebruik  van  de  fietsen  van  Vakmensen.  We  moeten  hier  nog  een  klap  op  geven  wat  we                     
ermee   willen.     

  
Investeren   in   teamontwikkeling     
We  vinden  het  belangrijk  om  ons  te  blijven  ontwikkelen.  Hierin  willen  we  ook  gebruik  maken  van  onze                   
moederorganisa�es  en  het  aanbod  aldaar.  Goed  om  ook  straks  met  het  gehele  nieuwe  team,  als  we  weer                   
compleet  zijn  te  kijken  naar  waar  de  behoe�es  liggen.  Eerder  zijn  al  genoemd;  psychopathologie,  verslaving,                 
lvb,  en  eventueel  aanpak  sociaal  media  (online).  Verder  willen  wij  teambuilding  en  intervisies  warm  houden,  en                  
hierin   kijken   wat   de   mogelijkheden   zijn   in   deze   �jden   van   lock   down.   Online   verkennen   wat   er   mogelijk   is.     

  
  


