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1
Inleiding

2020 was het jaar van grote veranderingen. Veranderingen in de 
samenleving door de komst van corona. En veranderingen binnen 
SWOA door de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder en door 
veranderingen binnen de groepsbegeleiding.

Vooral corona heeft veel impact gehad en heeft het grootste deel van het 
jaar veel van onze deelnemers en (vrijwillige) medewerkers gevraagd, 
namelijk flexibiliteit, schakelen, afschalen, opschalen en weer afschalen. 
We hebben minder en ook andere dingen gedaan dan verwacht. Maar 
ondanks de beperkingen hebben we kansen gegrepen. Er is geïnvesteerd 
in onderlinge betrokkenheid en betrokkenheid met vrijwilligers. Er is 
een betere samenwerking met het netwerk ontstaan en de relatie en 

betrokkenheid met de gemeente is verstevigd. Binnen SWOA is geïnvesteerd in verduurzaming van 
onze locaties door het aanbrengen van ledverlichting en geluidswerende schermen op het hoofdkantoor 
en het verbeteren van het binnenklimaat door plaatsing van grote kamerplanten. 

SWOA heeft er alles aan gedaan om het werk voor onze deelnemers zoveel mogelijk door te laten 
gaan. Ondanks beperkingen is er toch veel gedaan. Een greep uit onze activiteiten:

• Aanbesteding en anders organiseren van de groepsbegeleiding;
• Aanwezig geweest bij veel sociale tafels in de wijken en samen met de partners activiteiten
opgezet;

• Voor Elkaar In Arnhem (VEIA) in coronatijd opgestart en uitgebouwd;
• Gewerkt aan extra voorliggende voorzieningen, nieuwe energie in de Burgemeesterswijk bij
de Bakermat;

• Actieve deelname aan het netwerk dementie;
• Zomeractiviteiten met als thema vakantielanden;
• Talloze huisbezoeken: met beschermingsmaatregelen zijn onze huisbezoeken doorgegaan en
hebben wij onze kwetsbare ouderen sinds juni goed in beeld kunnen houden;

• Nieuwe aanmeldingen voor Activerend Werk;
• Veel maaltijden bezorgd aan huis;
• Regenboogworkshops met samen eten;
• Kerstmaaltijden bezorgd aan inwoners in een kwetsbare situatie;
• Lunchpakketten en maaltijden verzorgd voor dak- en thuislozen;
• Onze PlusBus heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Samen met de AutoMaatje-chauffeurs zijn
veel ritten gereden. Vooral zorgritten, omdat de gewone uitstapjes veelal niet konden;

• En nog veel meer.

In dit jaarverslag geven wij zakelijke informatie over het jaar 2020. Een uitgebreider sfeerbeeld is te 
vinden in ons digitale publieksjaarverslag. Bekijk dat ook eens, ik hoop dat u daar plezier aan beleeft. 
Actuele informatie door het jaar heen is te vinden op www.swoa.nl en op onze Facebookpagina swoa. 
arnhem. 

Bea Schouten
Directeur-Bestuurder

http://swoa.nl/jaarverslag2020/
https://swoa.nl
https://www.facebook.com/swoa.arnhem
https://www.facebook.com/swoa.arnhem
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2
Waar staat SWOA voor?

SWOA is een bevlogen organisatie en is al meer 
dan 50 jaar diepgeworteld in Arnhem. Centraal 
in ons werk staan de Arnhemse ouderen en 
hun WelZijn. Met professionals en vrijwilligers 
werken wij daar elke dag weer aan. Wij richten 
ons daarbij op het creëren van saamhorigheid 
en het uitdagen van mensen tot ontplooiing. We 
staan naast onze doelgroep en ondersteunen 
alleen waar nodig. 

SWOA werkt met deskundige professionals en een 
grote groep gedreven vrijwilligers. SWOA is trots op zijn 
vrijwilligers en ondersteunt, schoolt en begeleidt hen 
professioneel. SWOA is een veerkrachtige organisatie, 
werkend voor en met ouderen. Gezamenlijk met partners 
geven wij mede vorm aan de sociale basis in Arnhem. 
Om meer recht te doen aan maatschappelijke 
ontwikkelingen heeft SWOA een nieuwe visie en strategie 
ontwikkeld. 

De kern van onze visie
SWOA gelooft dat ieder mens in staat moet zijn het leven 
te leiden zoals ieder dat zelf wil. Ook al ben je wat ouder. 
Soms kun je dit even niet meer alleen en heb je daar hulp 
bij nodig. SWOA stimuleert ouderen te kijken naar hun 
mogelijkheden en kwaliteiten en deze ook te gebruiken. 
Ontplooiing staat daarbij voorop. De overtuiging dat 
mensen meer in hun mars hebben dan ze wellicht zelf 
denken, is de motor van onze (vrijwillige) medewerkers. 
SWOA werkt ook aan activering van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

SWOA zet vooral in op aandacht voor preventie en 
informele zorg, zodat inzet van formele zorg later, minder 

of slechts tijdelijk nodig is. Om dit te bereiken, werken 
wij vanzelfsprekend samen met onze partners, die ons 
versterken in wat we doen en waar we voor staan. We 
zijn al meer dan 50 jaar in regio Arnhem in de wijken 
te vinden en kennen deze en hun bewoners goed. We 
houden de lijnen kort en denken graag mee over waar de 
kansen liggen. 

SWOA is flexibel en vernieuwt wanneer nodig haar 
dienstverlening. Voor SWOA is werken aan diversiteit 
vanzelfsprekend: SWOA is voor iedereen en verbindt ook 
generaties aan elkaar. Dit is ook zichtbaar in ons eigen 
personeelsbestand (betaalde en vrijwillige) medewerkers, 
dat een afspiegeling is van de Arnhemse samenleving. 

Uitgangspunten:
     • SWOA sluit aan bij de behoeften uit de wijk, de 
       behoeften van de inwoners zelf.
     • SWOA werkt vanzelfsprekend samen met alle 
       relevante partners in de wijken en stemt haar aanbod 
       af.
     • SWOA is een open organisatie en is aanspreekbaar 
       op houding en gedrag
     • SWOA maakt haar kwaliteit in- en extern zichtbaar 
       door haar HKZ-certificaat, het Roze Loper keurmerk 
       en het Vrijwillige Inzet Goed Geregeld keurmerk.   
       SWOA heeft een duidelijke klachtenregeling en een 
       duidelijk privacyreglement en werkt aan openheid en 
       zichtbaarheid via de website. 
     • Wij maken gebruik van de inzichten die de coronatijd 
       heeft opgeleverd. We werken in kleinere groepen. 
       Door de coronatijd zijn er meer vrijwilligers die zich  
       kortdurend en projectmatig willen inzetten.

Afbeelding 2.1. - Organogram SWOA
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Organisatiestructuur 
SWOA is een stichting met een Raad van Toezicht als 
toezichthoudend orgaan en een directeur-bestuurder als 
bestuursorgaan.

Het managementteam bestaat uit een manager welzijn, 
manager bedrijfsvoering, twee projectadviseurs en de 
directeur-bestuurder. De managers verantwoorden zich 
aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Vooruitblik
SWOA heeft een 8-tal uitdagingen voor de komende 
jaren gedefinieerd. Met passie en energie zullen wij in 
2021 aan deze uitdagingen werken. 

1. Deelnemen aan kennisnetwerken: SWOA zet op 
    alle niveaus in op het delen van haar kennis en 
    het actief deelnemen aan relevante kennisnetwerken. 
    Zowel in de gebieden en gemeentelijk, alsook 
    provinciaal en landelijk. 

2. Keten van voorzieningen: SWOA acteert in de 
    keten van ontmoeten voor iedereen in de 
    wijken. Dat geven wij vorm door ontmoetingen, 
    groepsbegeleiding en met voorliggende voorzieningen 
    als maatwerkvoorzieningen groepsbegeleiding. SWOA 
    zet volop in op gebiedsgericht werk en ontwikkelt de 
    komende jaren meer voorliggende voorzieningen. 

3. Ondersteuning mantelzorgers: SWOA is een van de 
    partners van het Arnhems Mantelzorgakkoord 
    (MZA) en werkt hierin nauw samen met Mantelzorg & 
    Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT). Ambities vanuit dit 
    akkoord worden verwerkt in onze dienstverlening. 

4. Eenzaamheid: Alle dienstverlening van 
    SWOA is gericht op voorkomen (preventie) of 
    verminderen van eenzaamheid. SWOA participeert 
    in eenzaamheidscoalities in de wijken en werkt 
    outreachend. 

5. Armoedeproblematiek: SWOA voert 
    Thuisadministratie en Financieel Café uit als onderdeel 
    van de financiële keten rondom armoede. SWOA 
    ontwikkelt haar aanbod door en werkt intensief samen 

    met Rijnstad en Humanitas. Dat leidt tot één centrale 
    toegang voor financiële vragen in Arnhem. De 
    komende jaren zal deze samenwerking tot 
    verdergaande afspraken leiden. 

6. Arnhem Dementie Vriendelijk: Het doel is dat 
    mensen met dementie zo lang mogelijk thuis 
    kunnen wonen en mee blijven doen en dat inwoners 
    bekend raken met het ziektebeeld (herkennen en 
    er mee omgaan). Er wordt o.a. ingezet op training 
    voor professionals, vrijwilligersorganisaties, inwoners, 
    buurtinitiatieven, sleutelfiguren in diverse gebieden en 
    de winkeliers/verenigingen.

7. Preventie: Welzijn en zorg zijn rechtstreeks aan 
    elkaar verbonden en kunnen elkaar versterken. Met 
    voorliggende voorzieningen en bijvoorbeeld Welzijn op 
    Recept, draagt SWOA bij aan het uitgangspunt van de 
    Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
    dat welzijn zorg moet vervangen. Succesvolle inzet 
    ondersteunt activering en participatie van ouderen en 
    draagt bij aan het zelfstandig kunnen blijven 
    functioneren. 

8. Duurzame open organisatie: SWOA richt zich op 
    duurzame bedrijfsvoering en een duurzaam 
    personeelsbeleid. SWOA werkt aan een 
    open aanspreekcultuur, passende scholing, ruimte 
    voor stagiaires en ontwikkelmogelijkheden voor 
    iedereen. Met Activerend Werk werkt SWOA aan 
    arbeidsparticipatie. SWOA is zuinig met materialen, 
    middelen en haar energie verbruik. 

Financieel Beleid

Analyse
Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat 
van - € 96.856, ongeveer gelijk aan het begrote resultaat 
van - € 98.068. Dit negatieve resultaat wordt met name 
veroorzaakt door de afschrijvingen van de in eerdere 
jaren uitgevoerde verbouwingen van onze locaties. 
Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd, die in een 
aantal jaren vrijvalt in de resultaatbestemming. Door het 
negatieve resultaat neemt de reservepositie van SWOA 
af. 
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De financiële ontwikkelingen in 2020 zijn voor een 
groot deel bepaald door de corona-epidemie: we 
hebben minder, maar vooral ook andere dingen gedaan 
dan gepland. Financieel was dit mogelijk door de 
toezeggingen van de gemeente Arnhem met betrekking 
tot de subsidie. De uitbetaling daarvan wordt naar 
redelijkheid voortgezet. Daarnaast heeft de Regio 
Centraal Gelderland een toezegging gedaan t.a.v. de 
Wmo-productie; stilliggende productie in de periode 
maart tot en met juni wordt gecompenseerd. 

Ook in de tweede helft van het jaar is de productie door 
corona duidelijk lager. SWOA heeft haar activiteiten 
binnen de beperkingen zo veel mogelijk door laten 
gaan en daar waar mogelijk de uitgaven aangepast 
aan de situatie. Bespreking met gemeente Arnhem 
inzake de uiteindelijke vaststelling van de subsidie en 
de compensatie moet nog plaatsvinden. De overall 
productie over 2020 is 61% van onze activiteiten in het 
welzijnsdomein.

De nieuwe Wmo-aanbesteding die per 1 juli 2020 is 
ingegaan heeft het resultaat negatief beïnvloed, met 
name bij het product groepsbegeleiding. Deze negatieve 
ontwikkeling wordt duidelijk in de begroting 2021. 

Verwachting 
De begroting 2021 sluit met een negatief resultaat van 
- € 256.628, veroorzaakt door een negatief resultaat
bij groepsbegeleiding. Medio 2020 zijn maatregelen
genomen en is een ontwikkeling gestart om de financiële
situatie bij groepsbegeleiding kostendekkend te maken.
Arnhem breed vindt met de gemeente overleg plaats
over de hoogte van de tarieven en de invulling van de
toewijzingen in de huidige aanbesteding.

Liquide middelen 
SWOA is risicomijdend in het beheer van haar liquide 
middelen. Haar liquide middelen zijn ondergebracht bij 
twee systeembanken. Van beleggingen, obligaties en 
aandelen is geen sprake. 

Vrij besteed vermogen/reserves en de afspraken 
daarover
Het vrij besteed vermogen is door het bestuur 
met goedkeuring van de Raad van Toezicht 
gedeeltelijk geoormerkt. Dit komt tot uitdrukking in de 
bestemmingsreserves.

Financiële ontwikkeling 
De bedrijfsopbrengsten zijn in 2020 met € 240.000 
afgenomen ten opzichte van 2019. Dit wordt veroorzaakt 
door een afname van de opbrengsten van de 
budgetsubsidie gemeente Arnhem (€ 244.000) en de 
WMO-zorgproducten: groepsbegeleiding en begeleiding 
individueel (€ 150 000). Daartegenover staat een de 
toename van de overige baten met ruim € 153.000).

De totale kosten daalden van € 3.201.000 naar 
€ 3.005.000 met ruim € 196.000. Deze daling wordt 
grotendeels veroorzaakt door de daling van de variabele 
activiteit- en organisatiekosten door het niet doorgaan 
van activiteiten in verband met de coronapandemie. 

Het bedrijfsresultaat daalde met € 44.000 naar -/- 
€ 97.000. Indien hier rekening wordt gehouden met de 
vrijval uit de bestemmingsreserves, die via de balans 
worden geboekt naar de algemene reserve, is het 
resultaat bijna € 30.000 positief. Hierin is opgenomen 
een verrekening met de gemeente van de subsidie 
AutoMaatje van ca. € 42.000, een verrekening met 
de Dullertsstichting van ruim € 8.000 inzake subsidie 
Thuisadministratie en een schatting van de verrekening 
met de gemeente Arnhem inzake de algemene subsidie 
van € 300.000. De afwikkeling van de subsidie 2020 met 
de gemeente is nog onderwerp van bespreking. 

Ten opzichte van de begroting 2020 is het nettoresultaat 
ongeveer gelijk (+ € 350). De opbrengsten zijn ca. 
€ 204.000 lager en de kosten ook. Deze dalingen zijn 
zoals genoemd het gevolg van de coronapandemie.

De begroting 2021 is opgesteld op basis van de 
verwachtingen voor het jaar 2021. Met name de situatie 
binnen groepsbegeleiding is hier van invloed, en maakt 
het verwachte resultaat negatief. 
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afscheid heeft kunnen nemen. Zij heeft uitstekend 
gefunctioneerd als directeur-bestuurder en de RvT had 
haar een mooi afscheid gegund!

Gert Hengelaar heeft na twee periodes afscheid 
genomen als toezichthouder. Tijdens een zomers 
etentje (dat kon toen gelukkig) hebben we hem kunnen 
bedanken voor het vele goede werk dat hij heeft gedaan. 
In zijn plaats is Erwin Duits benoemd. Erwin is ook 
benoemd tot voorzitter van de auditcommissie (financiële 
onderwerpen). In deze commissie heeft ook Lidewijde 
Koot zitting. Voor een overzicht van alle zittende leden, 
zie tabel 3.1.

De remuneratiecommissie (Barth van Eeten en Lidewijde 
Koot) heeft in de loop van 2020 een tweetal gesprekken 
gevoerd met de nieuwe bestuurder.

In 2020 is de Raad van Toezicht vijfmaal met de 
directeur-bestuurder bijeen geweest. De bijeenkomsten 
zijn voorbereid door de directeur-bestuurder en de 
voorzitter van de Raad van Toezicht. Alle informatie is 
conform de afspraken tijdig en in goede orde ontvangen. 
De Raad van Toezicht heeft daarnaast eenmaal zonder 
de directeur-bestuurder vergaderd. Dit was voor de 
(interne) evaluatie 2019 van de Raad van Toezicht. Buiten 
de vergadering om hebben de directeur-bestuurder 
en de voorzitter van de Raad van Toezicht regelmatig 
gesproken over actuele zaken. 

3.1. Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur bestaat uit een directeur-
bestuurder. In 2020 was dat tot 1 mei mevrouw 
Anita Huisman. Vanaf 1 mei is mevrouw Bea Schouten 
aangesteld als directeur-bestuurder. De directeur-
bestuurder functioneert op basis van de statuten en het 
reglement directeur-bestuurder. Hierin zijn zaken als 
verantwoording, verantwoordelijkheid en besluitvorming 
geregeld.

3.2. Raad van Toezicht
2020 was een enerverend jaar. SWOA nam afscheid 
van Anita Huisman die zeventien jaar onze bestuurder 
is geweest. Corona heeft alle gebruikelijk zaken volledig 
overhoop gegooid. Het is ons gelukt toch regelmatig 
bijeen te komen (meestal digitaal). 

Het gehele proces rondom de benoeming van de nieuwe 
directeur-bestuurder is goed verlopen. Na een eerste 
selectie heeft de adviescommissie, bestaande uit de 
diverse geledingen binnen SWOA, een eensluidend 
advies gegeven over de laatste twee kandidaten. Het 
advies was gelijkluidend aan de opvatting van de 
selectiecommissie, dus heeft de procedure geleid tot een 
unanieme keuze voor Bea Schouten als nieuwe directeur-
bestuurder.
Het is jammer dat Anita Huisman door een periode van 
arbeidsongeschiktheid en de coronatoestanden geen 

Naam Achtergrond Functie in RVT Laatste 
benoemingsdatum

Periode

De heer Barth van 
Eeten

Sociaal domein / 
politiek

Voorzitter Mei 2019 2

Mevrouw Lidewijde 
Koot

Bedrijfsleven financiële 
sector

Lid Januari 2017 1

De heer Gert Hengelaar 
Tot 1 mei 2020

Gezondheidszorg/ 
controller

Lid Juni 2016 2

De heer Erwin Duits
Vanaf 1 mei 2020

Gezondheidszorg / 
bestuurder

Lid Mei 2020 1

Mevrouw Mary Geurts Bedrijfsleven Lid Mei 2019 2

Mevrouw Hetty Huberts Non-profit / politiek Lid Mei 2017 1

Tabel 3.1. - Samenstelling van de Raad van Toezicht

3
Governance
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     • Beleid eigen vermogen SWOA
     • Risicoscenario’s
     • Verbetertraject groepsbegeleiding (voorheen  
       dagbesteding)
     • Samenwerking partners en VEIA
     • Vrijwilligersbeleid en -ondersteuning
     • Actuele onderwerpen/actuele ontwikkelingen.

Voor de leden van de Raad van Toezicht is een algemene 
profielschets opgesteld. Voor de voorzitter geldt een 
specifieke profielschets. De profielschetsen worden 
jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Deze 
profielschetsen liggen voor belangstellenden ter inzage 
op het hoofdkantoor van SWOA en zijn tevens - samen 
met de reglementen voor de Raad van Toezicht en 
de directeur-bestuurder - te vinden op de website van 
SWOA. 

De leden zijn onafhankelijk en worden voor vier jaar 
benoemd sinds de reglementswijziging in 2017. Ze zijn 
één keer herbenoembaar en ontvangen, indien gewenst, 
vanaf 2018 een vrijwilligers-vergoeding van € 1.500 
(voorzitter) of € 1.200 (leden). 

De Raad van Toezicht is sinds 2016 lid van de NVTZ. 

In 2020 besproken en goedgekeurde 
onderwerpen
     • Concept jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019, 
       inclusief accountantsverklaring. Het 
       accountantsverslag 2019 is besproken in 
       aanwezigheid van de accountant
     • Inhoudelijke en financiële halfjaar rapportage 2020
     • Waarneming directeur-bestuurder tot indiensttreding 
       nieuwe directeur-bestuurder
     • Vorming auditcommissie en opgesteld reglement
     • Gebruik van voornamen
     • Strategie en kaderbrief 2021
     • Strategische visie 
     • Begroting 2021 
     • Risicomatrix 2021
     • Jaarplan 2021
     • Vergaderplanning 2021

In 2020 besproken onderwerpen
     • Ontwikkelingen in de relatie met de gemeente zowel 
       op bestuurlijk als op ambtelijk niveau
     • Invulling vacature RvT en afscheid lid
     • Kennismaking nieuwe directeur-bestuurder
     • Kwartaalrapportages
     • Corona en werkwijze
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Tabel 4.1. - Samenstelling van de Klantenraad

In 2020 besproken onderwerpen 
     • Wijziging directeur-bestuurder
     • Corona: maatregelen en gevolgen voor de 
       dienstverlening
     • Eenzaamheid, zomeractiviteiten
     • Voor Elkaar In Arnhem
     • Jaarrekening en jaarverslag 2019
     • Jaarplan 2020
     • Halfjaar rapportage 2020
     • Strategische Koers 2021 e.v.
     • Strategie en kaderbrief en begroting 2020
     • Externe audit HKZ en Roze Loper
     • Ontwikkelingen in de organisatie
     • Klanttevredenheidsonderzoeken PlusBus en   
       Maaltijden aan Huis
     • Werkwijze Maaltijden als onderdeel van 
       Groepsbegeleiding
     • Website SWOA (gebruiksonderzoek)
     • Functioneren en taken Klantenraad

De Klantenraad heeft op locatie getoetst of de 
coronamaatregelen (routing, desinfectie etc.) goed 
georganiseerd was. De Klantenraad is geïnterviewd 
tijdens de externe audit HKZ/de Roze Loper.

4.1. Klantenraad 
De Klantenraad is in 2020 zes keer bijeengeweest 
voor overleg, waarvan vier keer voor een overleg met 
de directeur-bestuurder. Overleggen zijn i.v.m. corona 
ten dele digitaal gehouden. De klantenraad wil met 
haar adviserende taak aansluiten bij de overtuiging 
van SWOA, namelijk dat (kwetsbare) ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven.

Een voorbeeld is de maaltijd: een belangrijk onderdeel 
in het programma van de groepsbegeleiding. Door 
een wijziging in de subsidiëring zijn de kosten voor de 
maaltijden voor SWOA, tenzij een vergoeding gevraagd 
wordt aan deelnemers van de groepsbegeleiding. 
Samen met SWOA maakt de klantenraad een 
zorgvuldige afweging in hoeverre het vragen van een 
bijdrage een belemmering kan zijn voor de deelname. 
Groepsbegeleiding van SWOA maakt het namelijk 
mogelijk dat mantelzorgers langer voor cliënten kunnen 
zorgen. 

De wervingsactie begin 2020 heeft een aspirant 
klantenraadslid opgeleverd. Dit lid heeft besloten 
deel te nemen aan de raad zodra coronamaatregelen 
gestopt zijn. Een overzicht van de zittende leden per 21 
december 2020 is te vinden in tabel 4.1.

Mevrouw Anita Rabeling Lid
Mevrouw Joke Langius Lid
De Heer Peter Groeneboom Lid
De Heer Ben van Beersum Lid

Naam Functie in Klantenraad
Mevrouw. Sara van Laar - de Jong Voorzitter

4.2. Advies Commissie Vrijwilligers 
       Beleid (ACVB)
Als gevolg van de coronacrisis is het aantal 
vergaderingen dit jaar minder dan normaal het geval is. 
Gelukkig hebben we tot en met september nog op locatie 
kunnen vergaderen, zowel onderling als met directie en 
PVT. 

De ACVB heeft vijfmaal vergaderd, er is vier keer overleg 

geweest met directeur-bestuurder en PVT en vier keer 
met directeur-bestuurder alleen. Ook is er eenmalig 
overleg geweest met de PVT alleen. In dit jaar hebben 
we afscheid moeten nemen van Anita Huisman als 
directeur-bestuurder en hebben we kennisgemaakt en 
vergaderd met Bea Schouten als haar opvolger.

Voor een overzicht van zittende ACVB-leden, zie tabel 
4.2.

4
Overlegorganen
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4.3. Personeelsvertegenwoordiging 
       (PVT)
2020 stond in het teken van verandering binnen de 
PVT (zie tabel 4.3.). Naast deze wisseling, heeft SWOA 
sinds mei 2020 een nieuwe directeur-bestuurder: Bea 
Schouten. Al snel was er een actieve samenwerking 
met de PVT en directeur-bestuurder. Dit werkte erg 
motiverend om met de PVT een nieuwe koers in te gaan 
en een nieuwe basis te zoeken en neer te zetten. Dit 
is onder andere gedaan door het volgen van een PVT-
training. Vandaaruit is besloten enkele veranderingen 
door te voeren:
     • Het document ‘PVT-handvatten’ is up to date 
       gemaakt.
     • De jaarvergadering van de PVT heeft online 
       plaatsgevonden.
     • De PVT zal haar functie en taken uit gaan dragen 
       door een actievere rol aan te nemen en collega’s 
       te benaderen. Zowel individueel op inhoud als binnen 
       teamvergaderingen. 
     • De PVT heeft de ambitie om te investeren in een 
       meer actieve rol, waarin mee denken en 

       meebeslissen daar waar mogelijk geïntegreerd 
       worden. Zo zal de PVT meekijken bij het MTO wat 
       in 2021 plaats vindt en hierin een bijdrage leveren 
       vanuit haar rol.

Helaas heeft ook de PVT hinder ondervonden door de 
coronamaatregelen. Overleggen met externen hebben 
geen doorgang kunnen vinden. Uiteraard hebben wij 
gekeken hoe wij dit in 2021 vorm kunnen geven.

In 2020 besproken onderwerpen
Met directeur-bestuurder
     • Jaarplan en Jaarplanning 2020
     • Jaarrekening en jaarverslag 2019
     • Strategische Visie HRM beleid
     • Verwachtingen t.o.v. directie
     • Corona
     • Wijzigingen groepsbegeleiding
     • Visie/strategie
     • Rol en zichtbaarheid PVT
     • RIE
     • MTO 2021

Carlo Knüppe Secretaris / budgetbeheerder
Willem Sanders Lid
Kees Jansen Lid
Hans de Ronde Lid

Naam Functie in ACVB
Christine van Bennekom-Ceelen Voorzitter

Tabel 4.2. - Samenstelling van de ACVB

Sanne de Groot Lid

In 2020 besproken onderwerpen
     • Jaarrekening en jaarverslag 2019
     • Strategische visie, kaderbrief en begroting 2021
     • Strategische visie HRM beleid
     • Bespreking kwartaalrapportages van SWOA
     • Speerpunt: grenzen aan het vrijwilligerswerk
     • Bespreking VTO
     • Verlenging zittingstermijn, evaluatie en taakverdeling
     • Corona en de consequenties hiervan
     • Ontwikkelingen in de organisatie
     • Aanpassing groepsbegeleiding
     • Scholingsplan
     • Gesprekken met coördinatoren, o.a. over AutoMaatje
     • Afstemming samenwerkingsbehoefte met PVT
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Mevrouw Fiona Schneijderberg - Vanaf februari 2020 Lid
Mevrouw Manja de Bekker - Tot 1 mei 2020 Voorzitter

Mevrouw Mendy Mol Lid

Naam Functie in PVT
Mevrouw Roby Laarakker - Vanaf maart 2020 Voorzitter

Tabel 4.3. - Samenstelling van de PVT

Zonder directeur-bestuurder
     • Bedrijfsarts
     • Lawaai hoofdkantoor
     • Exitgesprek
     • Vacatures binnen SWOA
     • Directiebeoordeling
     • Bekendheid dienstverlening SWOA onder collega’s
     • Indeling overleggen

Jaarvergadering
     • Voorstellen PVT leden
     • Verwachtingen PVT
     • Nieuwe bestuurder
     • Corona
     • Wijzigingen groepsbegeleiding
     • Training PVT
     • Invulling jaarvergadering
     • MTO 2021

PVT & RvT
I.v.m. het aantreden van een nieuwe directeur-bestuurder 
is het functieprofiel Directeur/Bestuurder herzien. 
Daarnaast hebben de nieuwe PVT-leden zich voorgesteld 
en zijn de taken van de RvT besproken.

Jaarvergadering
In 2020 heeft de jaarvergadering voor het eerst online 
plaatsgevonden. Deze weg lijkt meer haalbaar voor 
collega’s om aan te sluiten. Afgelopen vergadering waren 
er negen collega’s aanwezig. In 2019 waren dit er drie.
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geconstateerd, te weten: 
Afspraken die individueel 
met cliënten worden gemaakt 
werden niet conform wet- en 
regelgeving (AVG) vastgelegd 
en de PKKK Q4 voldeed 
als directiebeoordeling 
beperkt aan de eisen van de 
norm. Voor deze feiten zijn 
passende verbeteracties opgesteld.

Om mogelijke risico’s zichtbaar te 
maken en daar waar nodig preventieve 
maatregelen uit te zetten, werken we 

met de BowTie systematiek. Eenmaal per twee jaar 
wordt dit instrument ingezet bij de primaire processen. 
Medewerkers en vrijwilligers worden actief ingezet bij het 
uitvoeren van deze risico-inventarisaties, geïnformeerd 
over de uitkomsten en betrokken bij het uitvoeren van 
maatregelen. In 2020 hebben wij de volgende PRI’s 
uitgevoerd: groepsbegeleiding, PlusBus, flexibele 
begeleiding en maaltijden aan huis.

Daarnaast maakt SWOA een risicomatrix om haar totale 
bedrijfsrisico’s in beeld te brengen. Deze is eind 2020 
bijgesteld en in de RVT vastgesteld. 

In het managementteam worden alle kwaliteitsafspraken, 
verbeteracties en aandachtspunten per kwartaal 
besproken en getoetst op realisatie. Deze 
kwartaalrapportages worden ook verder binnen SWOA 
met medewerkers besproken. 

5.1. Klanttevredenheidsonderzoek
Eind 2020 is een klanttevredenheidsonderzoek Maaltijden 
aan Huis uitgevoerd. Het KTO voor de Maatjes Regio 
Arnhem is doorgeschoven naar 2021 vanwege corona 
belemmeringen. De dienst Maaltijden aan huis wordt 
gemiddeld beoordeeld met een 7,6. Ook inhoudelijk wordt 
Maaltijden aan huis goed beoordeeld: voldoet aan de 
verwachtingen en klanten zouden de dienst aanbevelen 
aan familie en vrienden. Begin 2021 wordt gekeken of er 
verbeterpunten zijn waar SWOA mee aan de slag kan. 

5
Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit staat niet op zichzelf. Kwaliteit is 
ondersteunend aan de organisatie en geeft 
tegelijkertijd sturing aan het handelen van 
medewerkers en vrijwillige medewerkers. Het 
kwaliteitssysteem richt zich op voortdurende 
verbetering van de organisatie en de daarbij 
behorende dienstverlening. 

SWOA toetst haar kwaliteit aan de hand van de normen 
van het HKZ-systeem. SWOA kiest ervoor om kwaliteit en 
bedrijfsvoering te integreren. Medewerkers zijn daardoor 
breed betrokken bij verbeteringen t.a.v. kwaliteit. O.a. 
door medewerkers zelf hun de documenten te laten 
controleren en bijstellen. Op deze manier blijven 
medewerkers op de hoogte van de ontwikkelingen 
binnen SWOA. Daarbij zorgt dit ervoor dat vakmanschap, 
energie en creativiteit van medewerkers blijft ontwikkelen.

Continue verbetering
Met de inzet van deze audits zoeken we naar een 
continue verbetering van de dienstverlening. Hierbij 
wordt er gericht gekeken naar de werkprocessen de 
bedrijfsvoering. Bij de interne audits voeren (vrijwillige) 
medewerkers gesprekken met collega’s over de primaire 
processen en de bedrijfsvoering. Tijdens deze interne 
audits wordt er teruggeblikt op eerder besproken 
verbeterpunten en of de daarbij behorende acties zijn 
opgepakt. Daarnaast leveren de interne audits nieuwe 
verbeterpunten.

Interne Audits
11 Audits door

(vrijwillige) 
medewerkers11

Externe Audit

8 Interviews

De kwaliteitskeurmerken HKZ, Roze Loper en Vrijwillige 
Inzet: Goed Geregeld zijn de voor SWOA onderliggende 
keurmerken. De externe audit HKZ/Roze loper is in 2020 
uitgevoerd op 27 oktober door twee externe auditeurs. 
Het was een tussentijdse beoordeling, het certificaat 
loopt nog tot einde 2021. Er zijn twee niet kritische feiten 

Risico-inventarisatie 
4 Primaire processen
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103

5.2. Medewerkerstevredenheids-
       onderzoek 
Ook in 2020 heeft SWOA op verschillende manieren 
aandacht geschonken aan tevredenheid van (vrijwillige) 
medewerkers. Denk aan:
     • (Individuele) jaargesprekken
     • Intervisiebijeenkomsten
     • Overleggen
     • Exitgesprekken
     • Plannings- en beoordelingsgesprekken
     • Het idee voor een vrijwilligerswaarderingsweek kon 
       door corona niet doorgaan. Deze is verplaatst en in 
       plaats daarvan hebben alle vrijwilligers een attentie 
       en een bedankkaart ontvangen.
Verbeterpunten lagen dit jaar minder op beleidsniveau. 
Reden hiervoor is het vreemde coronajaar. Gesprekken 
stonden daardoor grotendeels in het teken van hoe 
samen de coronatijd zo goed mogelijk door te komen en 
onze inzet zo goed en veilig mogelijk te houden. Voor een 
groot deel van 2020 zijn de overlegorganen doorgegaan 
via digitale kanalen.

5.2. Klachten en complimenten
De klachten en incidenten
     • Gevallen deelnemer uit rolstoel
     • Uitvallen systeem RegiAct
     • Deelnemer weggelopen bij groepsbegeleiding
Alle klachten en incidenten zijn afgehandeld. Evaluatie 
heeft niet geleid tot organisatiebrede verbeterpunten.

Voorbeelden complimenten (geregistreerd 
op Yammer)
     • Complimenten voor de leuke activiteiten 
       (regenboogkookworkhop, activiteiten in de wijk, 
       VEIA)
     • Complimenten voor de attenties 
     • Waardering voor onze inzet tijdens corona, zowel 
       van deelnemers als van netwerkpartners



95 
vrijwilligers 

stopten in 2020

Gemiddelde tijd 
actief

2 
jaar

85 
nieuwe 

vrijwilligers

64
vrijwilligers
op meerdere 

plekken binnen de 
organisatie

Gemiddelde 
leeftijd

60,8

33
medewerkers

54,4%  45,4%

15,2%  84,8%

Gemiddelde 
tijd in dienst

< 4 jaar 57,5%
4 - 25 jaar 30,4%
> 25 jaar 12,1%

Instroom 7
Uitstroom 9

9
stagiairs

4 MBO

5 HBO

Ziekteverzuim

8% Waarvan 
Kortdurend

1,2%

557
vrijwillige medewerkers

Gemiddelde 
leeftijd

49,6
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ARBO en Preventie 
Het onder de aandacht brengen van ARBO-zaken in 
2019 werpt ook in 2020 zijn vruchten af. Storingen/
defecten worden snel gemeld, waardoor het oplossen 
hiervan ook direct in gang gezet kan worden. Doordat 
er veel thuis gewerkt is, kwamen enkele ARBO-
aspecten aan het licht over de thuiswerkplek. Hiervoor 
zijn op maat verschillende oplossingen bedacht en 
uitgevoerd, bijvoorbeeld het verzorgen van een groot (2e) 
beeldscherm of een goede bureaustoel.

Door coronamaatregelen op alle SWOA-locaties 
zijn veel aanpassingen gedaan aan de standaard 
werkwijzen. Hieruit zijn geen noemenswaardige 
problemen voortgekomen, al kost het naleven van de 
coronaprotocollen veel tijd. Na het uitvoeren van de RI&E 
op de drie SWOA-locaties is een Plan van Aanpak (PvA) 
gemaakt. De punten in het PvA zijn in 2020 niet allemaal 
uitgevoerd. De uitvoering wordt begin 2021 voltooid. De 
voortgang wordt gemonitord via de kwartaalrapportages. 
In 2021 wordt wederom een interne RIE uitgevoerd en 
volgt een bijstelling van het PvA.

Stage
Ook bij stage geldt dat er door corona minder stagiairs 
dan anders bij SWOA hebben kunnen aansluiten. Naast 
de MBO- en HBO-stages worden ook op diverse locaties 
stageplaatsen aangeboden voor maatschappelijke 
en taalstages. Hiervoor wordt met een aantal scholen 
samengewerkt, waaronder het Westeraam college in 
Elst, Produs praktijkonderwijs en de Praktijkschool in 
Elderveld.

Vrijwillige medewerkers
Het aantal vrijwilligers in 2020 ligt lager dan in 2019. Een 
deel hiervan is toe te wijzen aan corona: meer vrijwilligers 
stopten, en minder vrijwilligers zijn gestart. Het aandeel 
mannelijke vrijwilligers neemt toe: er zijn dit jaar bijna vier 
procent meer mannelijke vrijwillige medewerkers dan in 
2019. De groep vrijwillgers is divers, met verschillende 
achtergronden. Voor de overige cijfers, zie het overzicht 
op pagina 14.

SWOA ziet, net als in 2019, dat meer vrijwilligers tijdelijk 
en/of projectmatig actief willen zijn. Ook zien we een 
toename van vrijwillige medewerkers die hun tijd bij 
SWOA gebruiken als re-integratie naar de arbeidsmarkt. 
Deze komen o.a. via Activerend Werk bij ons terecht. 
Mede hierdoor hebben wij een goede balans kunnen 
vinden in de ondersteuning van zowel vrijwilligers als 
deelnemers binnen SWOA.

Medewerkers in dienst
Het aantal medewerkers ligt ook lager t.o.v. van 2019. 
In fte was er een bezetting van 25,1 fte. Dit is een daling 
van 4 fte. In de corona-epidemie is ervoor gekozen 
om vrijgekomen formatieruimte bij het wijkgerichte 
werk tijdelijk niet in te vullen omdat deze activiteiten 
grotendeels stillagen. In 2021 verwachten we dit weer 
voortvarend op te pakken. Voor meer cijfers, zie het 
overzicht op pagina 14.

Ziekteverzuim
Het langdurige ziekteverzuim is niet werkgerelateerd 
en daardoor niet beïnvloedbaar door SWOA. Het 
ziekteverzuim bij SWOA is met 8% 2,1% hoger dan het 
laatste beschikbare percentage (5,9 % over de 1e 3 
kwartalen van 2020) in de branche WMD.

Vertrouwenspersoon
In 2020 is de externe vertrouwenspersoon niet benaderd. 
Daarmee is net als in voorgaande jaren geen beroep op 
de vertrouwenspersoon gedaan. 

6
Sociaal verslag
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       de stuur- en projectgroepen en bij de uitvoering van 
       de telefoondienst en de wijkcoördinatie. SWOA heeft 
       het registratieprogramma RegiMatch ter beschikking 
       gesteld en daarvoor een nieuwe inrichting gemaakt 
       die door alle medewerkers van Voor Elkaar in 
       Arnhem gebruikt kan worden. In de eerste helft van 
       het jaar is er ca. 72 uur per week ingezet voor VEIA. 
       Het project was zo succesvol dat versie 2.0 opgezet 
       gaat worden met de kernpartners. In totaal over de 
       hele periode vanaf 1 april is 0,9 fte ingezet voor VEIA
       en bijna 1,2 fte inclusief indirecte uren.
     • Op verzoek van de gemeente heeft SWOA in 
       samenwerking met de betrokken netwerkpartners 
       gedurende enkele weken ook (mede) lunch- en 
       avondmaaltijden verzorgd voor de groep 
       daklozen in Arnhem. In totaal zijn 750 
       lunchpakketten verzorgd en 100 avondmaaltijden.
     • Vanuit (voorliggende) groepsbegeleiding SWOA is 
       het project Snoezelkleden en -kussens opgezet 
       voor mensen met dementie om in deze lastige tijd 
       onrust bij hun weg te nemen. Voor dit project is (deel)
       subsidie toegezegd door de provincie Gelderland. 

Corona
Vanaf maart stond onze dienstverlening vooral in het 
teken van corona. Omdat tijdens de eerste lockdown 
onze normale werkzaamheden stillagen, zijn er 
alternatieve werkzaamheden verricht:
     • Huisbezoeken door (vrijwillige) medewerkers 
       mochten niet meer worden uitgevoerd. In plaats 
       daarvan is zoveel mogelijk telefonisch en 
       videocontact onderhouden, zowel door 
       beroepskrachten als vrijwilligers (zie tabel 7.1.).
     • Voor vrijwilligers was het onmogelijk om hun 
       werkzaamheden op locatie uit te voeren. Ook 
       met hen is het contact zoveel mogelijk via telefoon 
       en video in stand gehouden. Veel vrijwilligers 
       hebben zich aangemeld bij Voor Elkaar in Arnhem.
     • De club- en eetactiviteiten op locaties moesten 
       worden opgeschort. Met de clubs is steeds contact 
       onderhouden en voor de deelnemers aan 
       eetactiviteiten, die niet in staat waren om zelf voor de 
       warme maaltijd te zorgen, is geregeld dat maaltijden 
       aan huis werden bezorgd. Dit geldt ook voor de 
       deelnemers van de groepsbegeleiding die 
       deelnemen aan de eetactiviteiten op de locaties. 
     • Voor deelnemers van (voorliggende) 
       groepsbegeleiding werden wekelijks ‘thuispakketjes’ 
       gemaakt en bezorgd om de deelnemers ook 
       thuis zoveel mogelijk actief te houden. Ruim honderd 
       deelnemers kregen elke week hun pakketje 
       thuisbezorgd. Een activiteit met inzet van 
       beroepskrachten en vrijwilligers. 

7
Dienstverlening SWOA

Thuisadministratie 45
Maatjes Regio Arnhem 138

Totaal 347
Totaal uren inclusief 
indirect

Directe uren
Flexibele Begeleiding 164

Tabel 7.1. - Cijfers telefonisch en videocontact

Contacten

170
444

962

348

462 = 1 fte

Daarnaast zijn ook nieuwe activiteiten opgepakt.
     • Samen met Rijnstad en MVT en in nauw overleg 
       met de gemeente is de dienstverlening Voor Elkaar 
       in Arnhem opgezet. Dit beantwoordde in de eerste 
       lockdown echt aan een behoefte van de Arnhemse 
       inwoners. Zie voor de details hiervan en de cijfers 
       de afzonderlijke verslaglegging onder 7.3. Hiervoor 
       zijn (vrijwillige) medewerkers van SWOA ingezet bij 

1237 uur 
totaal uren

Voor Elkaar in Arnhem

850
Lunch- en avondmaaltijden 

voor daklozen

Cijfers nieuwe activiteiten

50
Snoezelkleden en 

-kussens
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Gemeente(n)
De afstemming en samenwerking met de gemeente 
Arnhem is verstevigd in 2020. De gemeente (ambtelijk 
en bestuurlijk) is zeer toegankelijk en betrokken bij de 
effecten van corona op de kwetsbare inwoners van 
Arnhem. Er vindt regelmatig afstemming plaats met onze 
contactambtenaar. SWOA heeft actief meegedacht bij 
tal van inhoudelijke ontwikkelingen waaronder corona, 
vrijwilligers, mantelzorg, dementie, wijkgericht werken en 
de herijking, waarvoor de directeur-bestuurder ook in de 
gemeenteraad heeft ingesproken. SWOA heeft in 2020 
een omslag naar meer wijkgericht werken gemaakt. Het 
SWOA-aanbod voor 2021 is gebiedsgericht uitgewerkt, 
in overeenstemming met de gemeentelijke systematiek. 
Daarnaast is SWOA gestart met het werken aan 
afrekenbaarheid van de dienstverlening door de effecten 
meer zichtbaar te maken via KPI’s. Ook dit gaat in nauwe 
samenwerking met de gemeente en de partners. 

De jaarverantwoording 2020 is anders van opzet dan 
de verantwoording over 2019. We hebben de nieuwe 
indeling van ons aanbod 2021 aangehouden, hetgeen 
aansluit bij de behoefte van de gemeente. Het was 
nog niet mogelijk om dit jaarverslag volledig vanuit de 
acht Arnhemse gebieden op te zetten. Met ingang van 
jaarverslag 2021 zal dat grotendeels wel het geval zijn. 

SWOA heeft in vier gemeentes maatwerkvoorzieningen 
Wmo geleverd: Arnhem, Renkum, Rheden en 
Overbetuwe. Maatjes Regio Arnhem werkt in de 
regiogemeenten: Westervoort, Overbetuwe en 
Rozendaal. 

Vanaf juni is de dienstverlening weer gefaseerd 
opgebouwd en vanaf oktober weer gefaseerd afgebouwd. 
Wel is de groepsbegeleiding opengebleven, werden 
huisbezoeken door onze seniorenadviseurs verricht en 
reden onze PlusBus en AutoMaatjes voor medische 
doeleinden. Alle overige dienstverlening was vooral 
telefonisch. Het ontmoeten was beperkt mogelijk. Er is 
sprake van lagere productiecijfers over heel 2020 (61% 
totaal voor de subsidieproducten) vanwege corona. Lang 
niet elke oudere durft aan activiteiten deel te nemen. 
Ook werd er met kleinere groepen gewerkt om de 
coronamaatregelen te kunnen handhaven.

Door een corona-uitbraak op onze groepsbegeleidings-
locatie de Weldam eind oktober en in december 
nogmaals hebben we onze locaties weer voor korte 
periode(s) moeten sluiten. Door ziekte (corona) onder 
onze seniorenadviseurs groepsbegeleiding is er veel 
inval nodig geweest om de groepsbegeleiding overeind 
te houden. Voor meer details zie de onderdelen 7.1 tot en 
met 7.3. 

Netwerk
In 2020 heeft het samenwerken in diverse netwerken 
een grote vlucht genomen. SWOA heeft met Rijnstad 
en MVT een nauwe samenwerking. Dit uit zich o.a. in 
het gezamenlijk indienen van de offerte voor VEIA. Ook 
participeert SWOA actief in het culturele netwerk, in het 
netwerk dementie, mantelzorg en in de alliantie tegen 
eenzaamheid. Zoals in de nieuwe visie van SWOA staat: 
SWOA werkt vanzelfsprekend samen met alle relevante 
partners in de wijken en stemt haar aanbod af.
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7.1. Centrale stedelijke diensten

PlusBus
De PlusBus heeft in 2020 veel minder ritten gereden 
dan in 2019. De reden hiervoor was corona. Wanneer 
mogelijk werd de bus ingezet voor boodschappen en 
rondritten, zodat de ouderen toch de deur uit konden. 
Ook reed de PlusBus indien mogelijk voor medische 
doeleinden en voor de dagbesteding.

Het aantal ingeschreven klanten in 2020 verschilt 
weinig met 2019. De nieuwe deelnemers hebben zich 
aangemeld voor de lockdown in maart. Qua cijfers 
zien wij in 2020 dalingen t.o.v. de cijfers van 2019. De 
volgende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden:
     • De PlusBus heeft de coronaperiode gebruikt om over 
       te stappen naar een nieuw programma: 
       RegiVervoer. Dit programma sluit beter aan op de 
       activiteiten van de PlusBus en is makkelijker in 
       gebruik dan het voorgaande programma. De 
       gegevens van alle klanten moesten handmatig 
       overgezet worden naar het nieuwe programma. De 
       volgende stap is de vrijwilligers meenemen in het 
       gebruik van het programma.

Opbouw verslaglegging
De verslaglegging over onze activiteiten is als volgt 
opgebouwd (conform ons aanbod voor 2021): 
7.1. Centrale Stedelijke diensten: 
     • PlusBus
     • AutoMaatje
     • Maaltijden aan huis 
7.2. Stedelijke diensten, wijkgericht ingezet 
     • Flexibele begeleiding
     • Groepsbegeleiding 
     • Voorliggende voorzieningen 
     • Maatjes Regio Arnhem
     • Activerend Werk
     • Administratie/ financieel 
     • Projecten en thema’s 
 – VEIA
 – Age Friendly Cultural City
 – Ouderenmishandeling en huiselijk geweld
 – Mantelzorg
 – Handig Gelderland
 – Roze activiteiten
 – Levensboek (geen subsidieproduct)
7.3. Onze inzet in de gebieden
     • Wijkactiviteiten/ontmoeting. 

487 
ingeschreven 

klanten

Ritten
2020: 1233
2019: 3274
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       chauffeurs uit Arnhem-Zuid meer ritten rijden.
     • We merken dat chauffeurs en deelnemers tijdens 
       de rit onderlinge afspraken maken over 
       vervolgritten. Wanneer de deelnemer ons belt om de 
       rit te boeken, wordt er meteen ook aangegeven dat 
       chauffeur x bereid is om hem/haar te vervoeren. 
       Onder drukke omstandigheden is dit fijn. Wel houdt 
       het officeteam in de gaten dat alle beschikbare 
       chauffeurs ingezet worden en dat niet alle ritten naar 
       één vrijwilliger toe gaan. 
     • Per 2021 neemt Avan de passen in van deelnemers 
       die minder dan twaalf keer in het jaar gebruiken 
       hebben gemaakt van hun Avanpas. Verwachting 
       is dat voor deze mensen AutoMaatje een alternatief 
       is. Bij aanmeldingen kijken we goed of mensen echt 
       niet in staat zijn met het openbaar vervoer te gaan. 
       Alleen dan komen ze in aanmerking.
     • Een vrijwilliger van AutoMaatje heeft een eenvoudig 
       beschikbaarheidssysteem voor ons 
       geprogrammeerd. Vrijwilliger chauffeurs kunnen in 
       dit systeem wekelijks hun beschikbaarheid 
       doorgeven. Doordat de meeste vrijwilligers het goed 
       bijhouden, is het makkelijker een match te maken. Dit 
       zorgt voor verbeterde efficiency en meer werkplezier 
       voor de backoffice.
     • Op de backoffice zijn we, vanwege drukte, 
       opgeschaald van twee naar drie vrijwilligers. De 
       afspraak is om met de gemeente toenemende 
       drukte te blijven bespreken, zodat er samen gekeken 
       kan worden naar oplossingen. Ieder kwartaal is er 
       daarom overleg met de gemeente.
     • Voor AutoMaatje is een aparte financiële 
       verantwoording gemaakt.

     • Uit het KTO in 2019 bleek dat klanten graag 
       willen meedenken over het organiseren van uitjes. 
       In januari 2020 is hier een start mee gemaakt door in 
       het PlusBuskrantje een oproep te doen voor 
       suggesties.
     • Uit hetzelfde KTO bleek dat ouderen niet meer elke 
       maand een krantje willen ontvangen, maar eens 
       per twee maanden. Dit omdat de meeste klanten van 
       de PlusBus GelrePas houders zijn, die maar 1 keer 
       per twee maanden gebruikt kan worden. Ouderen 
       willen dan het leukste uitje kunnen kiezen in die twee 
       maanden.
     • In 2020 is een pinapparaat aangeschaft, om 
       minder contant geld te hebben in de bus.
De PlusBus was onderdeel van het vervoersplan, 
waar alle vervoersonderdelen integraal onder vallen. 
Er is bijvoorbeeld gekeken hoe de PlusBus andere 
vervoersprojecten kan ondersteunen. Tijdens de 
eerste lockdown kwamen wij chauffeurs tekort voor 
de groepsbegeleiding, dus werd de bus ingezet om 
de deelnemers thuis op te halen. Dit werkte prima en 
het was mogelijk om meerdere mensen tegelijkertijd te 
vervoeren. 

AutoMaatje 
AutoMaatje is een toegankelijke, voorliggende 
voorziening voor inwoners van Arnhem met een 
mobiliteitsbeperking. Met AutoMaatje vervoeren 
vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen 
een geringe onkostenvergoeding in hun eigen auto. 
Het project is een samenwerking tussen SWOA en 
de ANWB. AutoMaatje bestaat nu al iets langer dan 
twee jaar en blijft een succesvolle aanvulling op het 
bestaande vervoersaanbod. Diverse organisaties 
weten ons steeds sneller te vinden. Denk bijvoorbeeld 
aan thuiszorgorganisaties, de Sociale Wijkteams en 
Teams Leefomgeving. Het aantal aanvragen van ritten 
blijft hierdoor dan ook steeds stijgen. Onder normale 
omstandigheden werd het AutoMaatje vaak ingeschakeld 
voor boodschappen, familiebezoek en voor medische 
ritten. Vanwege corona worden er op dit moment alleen 
medische ritten opgepakt.

Ontwikkelingen in 2020:
     • AutoMaatje wordt in Arnhem-Zuid meer gebruikt 
       dan in Arnhem-Noord. Dit heeft als gevolg dat 

1379 
ritten

70% 
Arnhem-Zuid

30% 
Arnhem-Noord
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Maaltijdservice

3 4 5

Promotieacties
Adverteren website 

indebuurt
Adverteren in de 

Arnhemse Koerier Folders uitdelen

46.586
Maaltijden € 2.054,-

aan reparatie-kosten 
voor twee auto’s

22
vrijwilligers

1

Winactie voor 
bestaande klanten

Korting bij aanmelden 
nieuwe klant

2

Adverteren in de 
wijkkrant

meer op wijkniveau 
adverteren

Commercieel lokaal 
platform

Effectief voor naams-
bekendheid

1e bestelling 35% 
korting

De vrijwilligers die werken vanuit de voedselbank voelen 
zich hier goed thuis. Zij hebben bij de voedselbank een 
eigen werkruimte gekregen.

Voor cijfers over de Maaltijdservice, zie bovenstaande 
figuur.

Maaltijden aan huis
Diverse vrijwilligers van de maaltijdservice bereiken nu 
een leeftijd waarbij het van belang is hun rijgedrag te 
blijven toetsen. Er zijn nog geen alarmerende signalen 
binnengekomen. Tijdens de lockdown hebben de 
vrijwilligers allemaal doorgewerkt. Om dit mogelijk te 
maken zijn er beschermende maatregelen genomen 
volgens de richtlijnen van het RIVM.

Gemiddeld 
aantal klanten

219
Waarvan 

75 
actieve 

GelrePas-
houders
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medewerkers en zorgde ervoor dat de huisbezoeken te 
allen tijden konden doorgaan als er voldaan werd aan de 
maatregelen voor een veilige en verantwoorde omgeving.

Flexibele begeleiding 
Flexibele begeleiding gaat om relatief eenvoudige vragen 
en kosten minder tijd. In maximaal tien contacten wordt 
ernaar gestreefd om vragen op te lossen. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld met vraagverheldering naar aanleiding van 
keukentafelgesprek.

Aanmeldingen voor (flexibele) begeleiding gaan vrijwel 
altijd via de sociale wijkteams. We zien dat in 2020 via 
meerdere kanalen flexibele trajecten zijn binnengekomen. 
Bijvoorbeeld via de telefoonlijn van Voor Elkaar in 
Arnhem, via Welzijn op Recept vanuit de huisartsen, via 
deelname aan een Eenzaamheidscoalitie in de wijken 
Malburgen, Immerloo en ’t Duifje, maar zeker ook vanuit 
de diverse ontmoetingsactiviteiten tijdens de lockdown. 

Flexibele begeleiding is in 2020 vooral ingezet met de 
vraag op ontmoeting. Door het continue op- en afschalen 
van maatregelen zijn veel voorliggende voorzieningen 
in de stad stil komen te liggen. Ook in deze trajecten 
zien we dat er vaak behoefte blijft aan een klankbord/
luisterend oor en wordt er steeds gekeken naar wat wél 
nog mogelijk is. 

7.2. Stedelijke diensten, 
 wijkgericht ingezet

Begeleiding (Wmo)
Seniorenadviseurs van SWOA bieden altijd 
begeleiding op maat in overleg met de deelnemer en 
wijkcoach. Afspraken en doelen worden vastgelegd 
in een begeleidingsplan: het Mijn Plan/Ons Plan. Het 
uiteindelijke doel is het bevorderen van zelfredzaamheid 
en participatie. Als een vraag niet aansluit bij een van 
onze activiteiten of dienstverlening dan zoeken we een 
passende invulling buiten onze diensten en begeleiden 
we dit proces tot het wordt overgenomen.

Vanwege de coronaperiode is de doorstroming naar 
voorliggende voorzieningen en activiteiten in de 
wijk of binnen SWOA grotendeels stil komen te liggen. 
Tijdens de eerste lockdown was fysieke begeleiding aan 
huis niet mogelijk. Begeleiding werd toen via telefonisch 
contact of beeldbellen ingezet. Deze andere werkwijze 
leidde tot het flexibel in kunnen spelen op situaties. Het 
methodisch handelen werd aangepast. De uitdaging in 
de praktijk was vooral ook buiten de gebaande paden 
te denken bij de invulling van de begeleidingstrajecten. 
Mooi neveneffect hiervan is dat mensen digitaal 
vaardiger werden en het betrekken van het netwerk 
werd vereenvoudigd omdat mensen meer thuis moesten 
blijven. 

In 2020

98
deelnemers 
begeleiding

101
in 2019

Tijdens de coronaperiode veranderde de invulling van 
begeleiding voor velen en was er een groeiende behoefte 
aan een klankbord/luisterend oor. Na de eerste lockdown 
zijn er maatregelen getroffen om 1 op 1 contact weer 
in te zetten aan huis. Daarop is een coronaprotocol 
vastgesteld hoe te werk te gaan bij een huisbezoek. Dit 
protocol is afgestemd met medewerkers en vrijwillige 

In 2020

336
deelnemers 

flexibele
begeleiding225

in 2019

1371
contact-

momenten

De stijging in het aantal deelnemers is te verklaren 
vanwege de ontmoetingsvraag zoals in de vorige alinea 
is toegelicht. Naar aanleiding van contactmomenten 
met Arnhemse inwoners vanuit de telefoonlijn Voor 
Elkaar in Arnhem werden er eveneens flexibele trajecten 
aangemeld.
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     • De zelfredzaamheid van ouderen vergroten, 
     • Een zinvolle invulling van de dag bieden, 
     • Sociale contacten bevorderen,
     • Mantelzorgers ontlasten. 

De ondersteuning is vastgelegd in een begeleidingsplan, 
het Mijn Plan/Ons Plan. Groepsbegeleiding is een 
belangrijk onderdeel in de keten van verschillende 
voorzieningen die bestaan binnen Arnhem. Binnen de 
wijken staat prettig wonen en elkaar ontmoeten centraal. 
Groepsbegeleiding is in de keten Zorg en Welzijn een van 
de onderdelen die maken dat mensen, al dan niet met 
hun partner, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
wonen en/of dat mantelzorgers ontlast worden.

SWOA kijkt samen met de deelnemers naar 
mogelijkheden, talenten en vaardigheden. Vanuit deze 
basis organiseert SWOA zinvolle groepsbegeleiding 
op maat. Er zijn diverse mogelijkheden, waaronder 
groepsbegeleiding op een van de drie SWOA-locaties, 
waar eveneens creatieve ruimten of de timmerwerkplaats 
beschikbaar zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om buiten 
de locatie iets te ondernemen, zoals het maken van een 
wandeling, meehelpen met tuinieren of voorlezen op een 
basisschool in de buurt. SWOA werkt hiervoor samen met 
partners als Artez, Introdans, Rozet, Vitanos, Rijnstad, 
de Stadsboerderijen, het Openluchtmuseum en diverse 
scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Groepsbegeleiding en corona
Net als bij alle andere takken binnen SWOA, heeft 
corona veel invloed gehad op de uitvoering van 
groepsbegeleiding. Tot de eerste lockdown half maart 
is er net als voorgaande jaren ingezet op gezond eten, 
bewegen en meedoen. Dit werd zowel binnen als buiten 
de locaties vormgegeven in samenwerking met diverse 
partners uit de wijk. 

Tijdens de eerste lockdown, waarbij groepsbegeleiding 
werd stilgelegd, is er veel energie gestopt in het 

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept is in oktober 2019 gestart. Welzijn op 
Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale 
klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor 
te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door 
naar een welzijnscoach. Welzijn op Recept is een 
samenwerking met Rijnstad.

24 
opgepakte

 verwijzingen 
in 2020

13 
vragen 

afgerond

11
mee naar 

2021

De tot nu toe aangesloten huisartsenpraktijken (HAP) 
zijn: Novum, Dovenetel, Presikhaaf, De Graaf & Bos, 
Elden, Velperbeek, De Blauwe Jachthoorn, Johan de Witt 
& Cornelis. 

Vanwege Corona kunnen wij nu helaas veel mensen niet 
doorverwijzen of toe leiden naar activiteiten. Wij maken 
wel kennis met nieuwe deelnemers en houden contact 
(op een laag pitje) en zodra activiteiten weer open gaan, 
dan pakken wij dit met deelnemers op.

Groepsbegeleiding (Wmo)
Wanneer mensen ouder worden is het soms lastig 
verbonden te blijven met de samenleving. Sommige 
dingen gaan steeds moeilijker, maar talenten en 
mogelijkheden gaan niet verloren.

Groepsbegeleiding biedt opvang aan zelfstandig 
wonende ouderen die deelnemen aan activiteiten 
op één of meer dagen/dagdelen per week en 
hierbij ondersteuning nodig hebben. Met inzet van 
groepsbegeleiding wil SWOA: 

https://rijnstad.nl
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heeft positief bijgedragen aan het flexibel inspelen op 
de uitvoering van het werk met de op- en afschaling 
naar aanleiding van de coronamaatregelen die van 
grote invloed zijn op groepsbegeleiding en aan de 
samenwerking tot een integraal team.
De financiering van de groepsbegeleiding is divers. Denk 
hierbij aan deelname vanuit aanbesteding Wmo, in onder 
aanneming via andere organisaties en op basis van een 
persoonsgebonden budget vanuit de Wlz.

Cijfers
De lichte stijging in het aantal deelnemers verklaren wij 
door de toename van de klanten vanuit onderaanneming 
en persoonsgebonden budget. 

ontwikkelen van activiteitenpakketjes. (Vrijwillige) 
medewerkers brachten deze bij deelnemers thuis, 
zodat mensen thuis gericht aan de slag konden. 
Daarnaast werd er intensief contact gehouden met zowel 
deelnemers als mantelzorgers via telefoon, beeldbellen 
en een appgroep voor mantelzorgers. Op deze wijze 
konden de beroepskrachten monitoren hoe het thuis ging 
met het welzijn van de deelnemers en indien nodig actie 
ondernemen. 
Daarnaast is er ‘dagbesteding aan huis’ ontwikkeld. 
Dit was een tussenvorm voor mensen die ook na het 
opheffen van de eerste lockdown nog niet in staat 
waren om naar de groepsbegeleiding te komen. Tijdens 
dagbesteding aan huis gingen seniorenadviseurs op 
gepaste afstand op huisbezoek, ter ontlasting van de 
mantelzorger en om contact te blijven houden met de 
deelnemer.

Gedurende de rest van het jaar zette SWOA er fors op in 
om het bieden van groepsbegeleiding zo goed mogelijk 
vorm te geven binnen de kaders van de RIVM-richtlijnen, 
zodat de gezondheid/veiligheid van de kwetsbare en 
oudere deelnemers, maar ook die van de betrokken 
(vrijwillige) medewerkers, zo min mogelijk risico liep.

Het is door corona een buitengewoon moeilijk jaar 
geweest, ook op andere onderdelen die te maken 
hebben met groepsbegeleiding; er is sprake van minder 
toewijzingen, beperkte mogelijkheden voor ontmoeten, 
geen mogelijkheden voor nieuwe voorliggende 
voorzieningen, minder innovatie, weinig inzet vrijwilligers, 
geen/beperkte uitwisseling van personeel tussen 
verschillende locaties en ook minder uitwisseling tussen 
organisaties. Daarnaast heerst de angst voor besmetting 
enorm onder de deelnemers en zijn er ook een aantal 
deelnemers die nog niet durven te komen naar de 
groepsbegeleiding op locatie. Hiermee zit er een stijging 
in de no-show cijfers op groepsbegeleiding.

In 2020 is de maandelijkse intervisie voor de 
beroepskrachten doorgezet in een digitale vorm. Dit 

In 2020

208
deelnemers 

groeps-
begeleiding

201
in 2019

Vervoer groepsbegeleiding 
In 2020 heeft SWOA-deelnemers van de 
groepsbegeleiding vervoerd die niet door AVAN vervoerd 
konden worden. Hiervoor zijn verschillende redenen, van 
extra ondersteuning nodig hebben tot mensen die door 
corona angstig zijn om vervoerd te worden in een vol 
busje door AVAN. Daarnaast zijn er door corona minder 
chauffeurs bereid om te rijden. Daarom zijn chauffeurs 
van AutoMaatje benaderd. 

In 2020 zijn er meer deelnemers in onder aanneming 
bij de groepsbegeleiding omdat er een Wlz-indicatie is 
aangevraagd en/of gekregen. Zodra een aanvraag voor 
Wlz aan wordt gedaan kan AVAN niet meer worden 
ingezet. Deze deelnemers worden dan door SWOA-
vrijwilligers vervoerd. 

In totaal heeft SWOA in 2020 60 personen (tijdelijk) 
vervoerd naar onze groepsbegeleidingslocaties.
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Voorliggende voorzieningen 

Elden met Elkaar
Elden met Elkaar is een voorliggende voorziening 
specifiek voor Eldenaren. Een nauwe samenwerking 
tussen het dorpsplatform Elden en SWOA biedt deze 
mogelijkheid. 

Ook Elden met Elkaar heeft een groot deel van de 
coronaperiode haar activiteiten stil moeten leggen. 
Ondanks dat hebben we toch nog een flink aantal 
bijeenkomsten kunnen organiseren.

Tijdens de diverse lockdowns is er veel contact geweest 
met alle bestaande bezoekers. Er werd wekelijks gebeld 
en om de week kregen bezoekers een thuispakket van 
SWOA. Deze bestond uit onder andere doe-het-zelf 
opdrachten en beweegactiviteiten. Hierdoor bleven de 
bezoekers goed in beeld en betrokken bij het project. Dit 
is als erg positief ervaren. 

Tijdens de herstart zijn de activiteiten aangepast op 
groepsgrootte en in twee fases gerealiseerd: in fase 1 
stond ontmoeting centraal en in fase 2 het oppakken van 
de activiteiten. Voor cijfers zie onderstaande figuur.

Activerend Werk (Wmo)
Activerend Werk is een integrale benadering van 
arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk, en het 
arbeidsfit maken van mensen die daar een langdurig 
traject voor nodig hebben. Activerend Werk is gericht 
op ontwikkeling, het opdoen van werknemers- en 
vakvaardigheden in een passende werkomgeving. Er 
is gekeken naar hoe we Activerend Werk methodisch 
neer kunnen zetten. Hierbij hebben we gebuikt gemaakt 
van de MELBA-methodiek. Deze methodiek kijkt naar 
arbeidsvaardigheden en wat de deelnemer hierin kan 
leren en of waar begeleiding een vereiste is. 

In 2020 is flink geïnvesteerd in Activerend Werk. Door 
extra personele inzet, netwerken, het aanpassen van 
documenten, het informeren van de collega’s intern 
en de coördinatoren vrijwilligerswerk. Er is nauw 
contact met het Centrum Activerend Werk en de 
teamleiders van de wijkcoaches. Zij delen de informatie 
onder de wijkcoaches. Er zijn contacten gelegd met 
jongerenorganisaties. Ook is het product Activerend Werk 
d.m.v. filmpjes, folders en via internetkanalen als LinkedIn 
en Facebook op de kaart gezet. 

Door al deze acties zijn er veel aanmeldingen Activerend 
Werk binnengekomen en zijn de eerste deelnemers 
gestart. Helaas heeft corona ook een grote invloed 
gehad. Nieuwe trajecten werden on hold gezet en/of 
uitgesteld. Ook heeft corona een effect op het netwerken, 
daar de locaties deels gesloten waren of zijn. Uiteraard 
investeren wij in alternatieven als beeldbellen en zoeken 
wij hier wat wel kan. 

728 
bezoekers 

in 2020

1167 
in 2019

84 
bijeenkomsten

in 2020
148 

in 2019
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organiseerde de gemeente een bijeenkomst met als 
onderwerp ‘waar een nieuwe inloopvoorziening moet 
voldoen’. Diverse partijen vanuit Welzijn en Zorg werden 
hiernaar gevraagd. De informatie die is opgehaald is 
verwerkt in een ‘praatplaat’: een illustratieve weergave 
van het plan. Medio 2021 kan er naar verwachting gestart 
worden met de inloopvoorziening.

Overige inzet 
Naast bovengenoemde beschrijvingen wordt SWOA 
ook vanuit andere wijken bevraagt over het mogelijk 
opzetten van een voorliggende voorziening. Gesprekken 
zijn gevoerd vanuit Huis voor de wijk (Immerloo) en het 
sport- en wijkcentrum ESA (Rijkerswoerd). Vervolg is 
afhankelijk van gesprekken met TLO en gemeente. 

Maatjes Regio Arnhem 
Maatjes Regio Arnhem biedt professionele ondersteuning 
aan klanten en vrijwilligers in Arnhem en regiogemeentes 
als Westervoort, Duiven en Rozendaal. MRA bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

• Buddyzorg,
• Vriendendienst Op Stap,
• Mantelzorgondersteuning,
• Netwerk coaching en Activerende ondersteuning.

Maatjes Regio Arnhem vormt vaak de schakel/verbinding 
tussen formele en informele zorg. Het is een voorliggende 
voorziening die kwetsbare mensen helpt, zonder gebruik 
te maken van dure professionele zorg. Het is hiermee 
een goedkope, preventieve voorziening. Activering, 
vergroten van het sociale netwerk en behoud of herstel 
van eigen regie vormen de uitgangspunten. Er is geen 
leeftijdsgrens en qua achtergrond of problematiek is 
er een grote verscheidenheid aan mensen. Bij het 
merendeel van de deelnemers is er sprake van sociaal 
isolement. 

De Thuyn 
De Thuyn in Elderveld is een samenwerkingsproject 
van SWOA, een ZZP’er/inwoonster, de Biologische 
Tuinbouwvereniging Elderveld en Wijkteams Arnhem. 

In 2020 heeft het project zich positief ontwikkeld. De 
activiteiten van de Thuyn sloegen aan bij de diverse 
doelgroepen in Arnhem, waardoor het in 2020 is 
ingezet als een stedelijke voorziening. De aantallen in 
deelnemers zijn gegroeid, maar door de lockdown en 
beperkingen hebben ook deze activiteiten stilgelegen. De 
behoefte aan deze activiteit is in 2020 gegroeid en er is 
een stijging in het aantal deelnemer per keer naar rond 
de 4-5. Dit biedt kansen voor 2021 om door te groeien en 
door te ontwikkelen. Voor overige cijfers zie onderstaande 
figuur.

De Bakermat
Hoewel later dan gepland, was de aankoop van het 
kerkgebouw Bakermat in september 2020 een feit. 
SWOA werd na een gesprek met het TLO aangewezen 
als partner om iets op te zetten voor de (kwetsbare) 
ouderen in de Burgermeesterswijk. Helaas vonden er 
door de coronamaatregelen weinig activiteiten plaats; de 
activiteiten die werden georganiseerd moesten na een 
paar weken stoppen. Er is goede hoop dat medio 2021 
de eerste activiteiten voor kwetsbare ouderen definitief 
kunnen starten.

Inloopvoorziening in Kronenburg
In de wijk Kronenburg is behoefte aan een 
inloopvoorziening voor de wijk: breed ingezet voor 
diverse doelgroepen. Begin 2020 zijn hiervoor 
verkennende gesprekken geweest met o.a. SWOA en 
Rijnstad, onder sturing vanuit Team Leefomgeving, 
Gemeente Arnhem en het Sociaal Wijkteam. Eind 2020 

317
bezoekers 

in 2020

185
in 2019

70
bijeenkomsten

in 2020

100
in 2019
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Er zijn in de coronaperiode vaker vragen gekomen op 
het praktische en kortdurende vlak, zoals het doen van 
boodschappen of het verzoek voor een maatje om mee 
te gaan wandelen. De vrijwilligers van Maatjes Regio 
Arnhem bieden emotionele steun en praktische adviezen. 
De insteek is vooral activering van klanten. Zo mogelijk 
is er een koppeling gemaakt met Voor Elkaar in Arnhem. 
Voor overige cijfers, zie onderstaande figuur.

Thuisadministratie en Financieel Café 
Thuisadministratie en het Financieel Café worden 
uitgevoerd in samenwerking met Humanitas. Het 
Financieel Café is een inloopspreekuur voor éénmalige 
korte vragen. Thuisadministratie ondersteunt mensen die 
langere ondersteuning nodig hebben. Het Financieel Café 
kan daarmee een voorloper zijn op de Thuisadministratie, 
maar kan ook dienen als nazorg voor deelnemers die 
ondersteuning van de Thuisadministratie hebben gehad.

Ook Stichting van Schulden naar Kansen en de 
Dullertsstichting subsidiëren de dienstverlening. Stichting 
van Schulden naar Kansen geeft daarnaast medewerkers 
de mogelijkheid om als vrijwilliger (Fred) in de projecten 
deel te nemen. 

Vrijwilligers geven in één op één contact aandacht, 
ruimte en tijd aan mensen in een kwetsbare positie. 
Het kan gaan om hulp bij praktische zaken, hulp bij het 
doorbreken van sociaal isolement, het omgaan met een 
chronische, levensbedreigende ziekte of het vinden van 
een weg in onze complexe samenleving. Maatjes Regio 
Arnhem bewijst de kracht van het contact. 

Nieuwe vrijwilligers krijgen altijd een basistraining. 
Daarnaast worden er regelmatig intervisiebijeenkomsten 
aangeboden. Vanwege de coronamaatregelen hebben 
die in de loop van het jaar voornamelijk digitaal 
plaatsgevonden.

Een deel van de koppelingen is niet gelukt vanwege de 
lockdownperiode waarin deelnemers en vrijwilligers er 
veelal voor kozen om thuis te blijven.

Cijfers 2020
De aanvragen in 2020 betreffen steeds vaker zowel 
de mantelzorger als de deelnemer. De gevraagde 
ondersteuning is daardoor complexer geworden. 
Trajecten worden intensiever en vragen van de 
vrijwilligers ook andere vaardigheden. In de basistraining 
wordt hier steeds nadrukkelijk aandacht aan besteed. 

2
verzorgde

basistrainingen

4
intervisie

bijeenkomsten

Maatjes 2020

124
koppelingen

Waarvan
13

in
regio-

gemeentes

128
Vrijwilligers
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PLANgroep.

PLANgroep is sinds dit jaar een nieuwe aanvrager van 
hulp voor de Thuisadministratie. Zij vragen ondersteuning 
om mensen te helpen de administratie te ordenen en de 
juiste papieren te verzamelen voor de aanvang van een 
schuldhulpverleningstraject.

Door de opheffing van Boost komt deze samenwerking 
met het FC te vervallen. Boost zorgde voor een groot 
deel van de klanten voor het Financieel Café. Daar 
tegenover staat dat we kijken naar een mogelijke 
samenwerking met het nieuwe initiatief van Rijnstad: 
één ingang voor financiële dienstverlening en juridische 
vragen. In 2020 is een start gemaakt om te kijken hoe het 
Financieel Café hierbij aan kan sluiten.

Projecten en Thema activiteiten 

Voor Elkaar in Arnhem, VEIA
SWOA is in maart 2020 - in samenwerking met MVT, 
Rijnstad en de gemeente - gestart met ‘Voor Elkaar 
In Arnhem (VEIA)’. Alle partijen voelden de urgentie 
om samen snel iets te doen voor mensen die geraakt 
werden door corona. Daarmee werd in korte tijd een start 

Ondanks dat door corona het Financieel Café een aantal 
maanden gesloten is geweest én er geen huisbezoeken 
zijn gedaan, is het aantal aanmeldingen en bezoeken 
ongeveer gelijk gebleven en zelfs iets gestegen. Ook 
het aantal vrijwilligers bleef ongeveer gelijk. Het aantal 
intervisies/scholingen ligt afgelopen jaar wel lager dan 
het jaar ervoor. Reden is dat het vanwege corona niet 
mogelijk was bij elkaar te komen. Het lukte pas later 
in het jaar om digitale bijeenkomsten te organiseren. 
Onderwerpen die tijdens de scholingen aan bod zijn 
geweest zijn onder andere de Arnhemse Dialoog en de 
Energiebank. Voor cijfers zie onderstaande figuur.

De vragen die binnenkomen bij Thuisadministratie en het 
Financieel Café blijven net als vorig jaar meer complex. 
Bij hulpvragers is regelmatig sprake van meervoudige 
problematiek. Dit zorgt voor een intensievere begeleiding.

Samenwerking
De samenwerking met de organisaties Rijnstad en 
Humanitas is in 2020 verder geïntensiveerd. Naast de 
gezamenlijke communicatie, doorverwijzingen en warme 
overdrachten, is er een gezamenlijk mailadres opgesteld: 
info@thuisadministratiearnhem.nl. Eind van afgelopen 
jaar is dit mailadres ingezet als Pilot voor de wijkteams en 

220
Financieel Cafe

bezoekers

Waarvan
2

Freds37
Vrijwilligers

10
intervisies/ 
trainingen

Financiele dienstverlening 2020

164
koppelingen

140 in 2019

35 in 2019

20 in 2019

220 in 2019
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gemaakt met de invulling van alle ketenpartners om te 
komen tot een gezamenlijke voordeur voor informele 
ondersteuning. 

Dit in eerste instantie corona initiatief is doorontwikkeld. 
Hierbij is de samenwerking gezocht met o.a. stichting 
NAbij, mede-initiatiefnemer van een eerdere werkgroep 
met gelijkluidende doelen; een voordeur informele 
zorg en betere ketensamenwerking. Er is intensief 
samengewerkt met veel partijen in de stad en in de 
wijk. Voor VEIA vult SWOA de rol van sociaal makelaar 

in namens de andere twee aanvragende partijen MVT 
en Rijnstad. Dat betekent dat SWOA daarmee ook de 
trekker is voor de ontwikkeling en realisatie van VEIA 2.0. 
In de werk- en stuurgroep zijn ook de Adviesbrigade en 
SWT aangesloten. 

Aan het einde van 2020 heeft VEIA kaarten in 
samenwerking met de gemeente kaarten verspreid. Doel: 
Arnhemmers oproepen tot omzien naar elkaar tijdens en 
rond de feestdagen. 
Voor cijfers zie onderstaande figuur.

VEIA 2020

488
Beantwoord of doorverwezen 

+ vragen doorgezet naar de wijk

Vrijwilligers via

70
bestaande en nieuw 

(wijk)initiatieven/
organisaties*

• In december is een inventarisatie gestart onder de 70 (wijk)
initiatieven /organisaties om te achterhalen wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Deze actie loopt nog door.

Aantal 
Matches

1383
Waarvan 

113
uniek

466
individueel 

aangemelde 
vrijwilligers

+
21.000 

kaarten 
verspreid
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Versterking mantelzorg en respijtzorg 
Het Arnhems Mantelzorg Akkoord (MZA) dateert uit 
2019. SWOA is aangesloten bij de stuurgroep. In 2020 
is de regierol ondergebracht bij het MVT. Door corona 
zijn geplande bijeenkomsten uitgesteld en hebben later 
digitaal plaats gevonden. De ambities van het MZA 
worden door Arnhemse organisaties, waaronder SWOA 
ten volle gedragen. Binnen de dienstverlening van SWOA 
wordt aandacht besteed aan de positie en de draagkracht 
van de mantelzorgers. (Vrijwillige) medewerkers worden 
geschoold in de lijn van MZA. 

Handig-Gelderland/ de technologie trolley
Handig (Hulp bij Alledaagse Noodzakelijke Dingen is 
Gemakkelijk) is een meerjarig onderzoek in meerdere 
Gelderse regio’s. SWOA neemt deel aan de projectgroep 
Arnhem, samen met Attent zorg en behandeling, MVT, 
de HAN en K&E advies. Per 1 augustus heeft Zon MW 
de projectsubsidie stopgezet. Zij verwachtten niet dat de 
hoofddoelstelling van het project gehaald zou kunnen 
worden. De projectgroep Arnhem heeft tijdens evaluaties 
aan de HAN laten weten ontevreden te zijn over de 
werkwijze en de resultaten. Eind 2020 is het project 
afgesloten. De Arnhemse partners in de projectgroep 
staan nog achter de gedachte dat eerder gebruik van 
technologie door mensen met lichte of matige cognitieve 
beperkingen kan leiden tot langer thuis kunnen blijven 
wonen. Gemeente Arnhem is gevraagd begin 2021 
een vervolgoverleg te organiseren om te komen tot een 
praktische invulling voor Arnhem

Roze activiteiten 
Het project Roze Cast (samenwerking met Introdans) is 
afgerond in februari 2020. In 2020 heeft SWOA in kader 
van Roze Loper een drietal Regenboog-Kookworkshops 
gedaan, in samenwerking met Vitanos en Mindmix. 

• De eerste bijeenkomst, na de eerste lockdown in
augustus 2020, was vooral gericht op LHBTIers,
jonger en ouder. Een soort weerzien: hoe heb je de
eerste golf van corona en lockdown ervaren en
hoe ben je er mee omgegaan. Verdriet, vreugde en
zelfreflectie kwamen hierbij aan de orde. Het zorgde
ook voor uitwisseling en herkenbaarheid en leren van

Age Friendly Cultural City (AFCC) 
SWOA is een van de partners in dit project waarbij 
participatie door ouderen in kunst en cultuur op 
diverse wijzen wordt gestimuleerd onder de noemer 
‘Het bruist aan de Rijn’. SWOA neemt deel aan de 
stuurgroep en de werkgroep. Het project heeft geleid 
tot veel samenwerking en uitwisseling. Zo zijn er op 
SWOA-locaties veel vernieuwende culturele activiteiten 
ondernomen zoals muziek, theater, sieraden en 
tentoonstellingen. 

SWOA draagt dit project zelf en het project is separaat 
verantwoord aan het Fonds Cultuurparticipatie. 

Ouderenmishandeling – Huiselijk geweld 
SWOA neemt deel aan de lokale alliantie veilig ouder 
worden en is lid van de kopgroep van deze alliantie. 
De alliantie heeft zich het afgelopen jaar zichtbaarder 
geprobeerd te maken. Zo heeft ieder lid van de alliantie 
een column geschreven in de Arnhemse Koerier. 
SWOA heeft in haar column geschreven over de extra 
kwetsbaarheid voor ouderen in coronatijd. 
Verder zijn we gezamenlijk aan het kijken hoe we het 
principe van veilig ouder worden onder de aandacht 
kunnen blijven brengen. 

Daarnaast heeft Regioplan SWOA geïnterviewd over 
de meldcode Huiselijk geweld, kindermishandeling en 
financiële uitbuiting in coronatijd. Regioplan interviewt 
verschillende organisaties over dit onderwerp waarna zij 
verslag uitbrengen aan de gemeente. 

SWOA heeft al jaren een meldcode Huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Sinds 1 januari 2019 is 
de verbeterde meldcode in werking getreden en 
geïmplementeerd binnen SWOA. Zo is de Regeling 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
aangepast en besproken met medewerkers in het 
6-wekelijks overleg. Medewerkers met individuele
klantcontacten zijn op maat geschoold via intervisie/
supervisie en een verplicht gestelde training over de
toepassing van de meldcode. Monitoring verloopt via
intervisie/supervisie en caseloadbesprekingen.

https://www.vitanos.nl
https://mindmix.nl
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9
in be-

handeling

SWOA samen met andere door de Gemeente benaderde 
partners, Visible ID en Wielewaal web, een plan maken 
dat in 2021 ten uitvoer komt. 

Levensboek 
Het levensboek is een door een vrijwilliger (schrijver) 
opgetekend levensverhaal van een oudere (verteller). 
Achter elk traject, elk proces gaat een wereld van 
betrokkenheid, inzet en vele uurtjes werk schuil. Bij het 
vertellen van het levensverhaal gaat het niet zo zeer om 
de feiten, maar om de persoonlijke kijk van iemand op zijn 
leven en de wijze waarop hij daar betekenis aan geeft. 
Dit proces is onlosmakelijk verbonden aan reminiscentie, 
het ophalen en stil staan bij persoonlijke herinneringen. 
Positieve reminiscentie kan het zelfvertrouwen van 
mensen in de laatste levensfase versterken.

In 2020 is het ondanks corona nog mogelijk geweest 
om twee levensboekbijeenkomsten (informatie/
scholingsbijeenkomsten) voor de vrijwilligers te houden. 
De 1-op-1-contacten zijn tijdelijk onderbroken en weer 
opgepakt. De geplande PR-activiteiten om nieuwe 
vertellers te werven zijn helaas niet gerealiseerd. 
Ondanks dat zijn er in 2020 zes nieuwe vertellers 
aangemeld. Levensboek is niet subsidie gerelateerd en 
bedruipt zichzelf. Voor overige cijfers zie onderstaande 
figuur.

       elkaars ervaringen.
     • De tweede bijeenkomst in september 2020, stond 
       meer in het kader van diversiteit in de breedte. Er 
       waren LHBTI-deelnemers, maar ook ongeveer 
       vijftig procent vrouwen met een migranten 
       achtergrond aanwezig. 
     • De derde Regenboog-Kookworkshop, vond plaats 
       in het kader van Coming Out Dag 2020 in Café 
       Bosch. Deze ging over LHBTI-rechten en het belang 
       van zichtbaarheid van de LHBTI’ers in de breedte 
       (inclusieve samenleving) en respect voor elkaars 
       diversiteit.

SWOA heeft in 2020 de Radboud Universiteit 
gefaciliteerd. Zij hebben onderzoek gedaan naar het 
Welzijn van Roze Ouderen (LHBTI-ouderen) en het 
effect van de Regenboog-Kookworkshops op het welzijn 
van deze groep. De resultaten van het onderzoeken 
zijn eind februari 2021 bekend. In een gesprek met 
de verantwoordelijk medewerker van de Radboud 
universiteit eind januari 2021 blijkt dat de Regenboog-
Kookworkshops als belangrijk worden ervaren. 

SWOA is door de gemeente benaderd om met een 
aantal andere partijen ambassadeur voor de Roze Loper 
te worden en de aandacht voor LHBTI bij Arnhemse 
Welzijn- en Zorginstellingen te promoten. Daarvoor gaat 

28 
vertellers

21
boeken 12

gedrukt

25 
Vrijwilligers
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konden ondervangen. Op deze wijze konden we onze 
signaleringsfunctie goed uitvoeren.
De activiteiten die zijn uitgevoerd zijn allen goed bezocht.

In de loop van 2020 vroeg de herijking van de sociale 
basis om een nieuwe aanpak in het wijkgericht werken. 
De vraag was een intensievere samenwerking onderling 
tussen welzijnsorganisaties en kleinere initiatieven 
binnen het welzijnswerk in Arnhem. Het oprichten van 
Voor Elkaar in Arnhem was een mooi vertrekpunt om 
die samenwerking te versterken. SWOA bewoog actief 
mee in het vraagstuk vanuit Gemeente Arnhem om een 
vernieuwd aanbod te doen voor 2021. Dit aanbod heeft 
geleid tot gebiedsgericht werken. Er is door SWOA een 
aanbod gedaan om wijkgericht werken specifieker te 
maken naar de 8 gebieden, aansluitend op de bestaande 
Teams Leefomgeving en Sociaal wijkteams. Dit aanbod 
is afgestemd in sociale tafels met daarin de speerpunten 
of gesignaleerde behoeftes vanuit Team Leefomgeving, 
Sociaal Wijkteam, Team Werk en inkomen van Gemeente 
Arnhem.

Daarnaast heeft SWOA in 2020 een projectplan 
geschreven met een aanbod van voorliggende 
activiteiten in het nieuwe buurthuis De Bakermat in de 
Burgermeesterswijk in Arnhem. Hier wordt in 2021 een 
officieel besluit in genomen. SWOA is ook betrokken bij 
het ontwikkelen van een voorliggende voorziening voor 
ouderen in de wijk Kronenburg in Arnhem. Hier ligt de 
focus op ontmoeten voor senioren. De Gemeente Arnhem 
geeft hier in samenwerking met Team Leefomgeving en 
o.a. SWOA-invulling aan. Ook dit krijgt een vervolg in 
2021.

In 2019 zijn bijna 10.476 uur activiteiten in de wijken 
georganiseerd met 20.951 uur inzet van met name 
vrijwilligers en vaak gekoppeld aan een maaltijd (2019 
ruim 22.5000 uur met 44.972 uur inzet vrijwilligers). De 
inzet van vrijwilligers is natuurlijk ook gedaald doordat 
de activiteiten een groot deel van het jaar hebben 
stilgelegen door Corona. De activiteiten zijn in 2020 vaker 
georganiseerd voor kleine groepen ivm de Corona-regels. 
Het aantal deelnemers is daarom niet vergelijkbaar met 
het aantal in 2019.

7.3. Onze inzet in de gebieden
Wijkgericht werken van SWOA zag er in 2020 anders uit 
dan voorgaande jaren. Er is een tweedeling te maken in 
de periode voor de eerste lockdown in maart en de tijd 
erna, waarin er sprake was van op- maar ook afschaling 
in het aanbod van wijkgerichte activiteiten. De periode tot 
half maart heeft er als volgt uitgezien: 
     • Er zijn samen met wijkbewoners specifieke 
       activiteiten georganiseerd ter ondersteuning en 
       verbinding van mensen in wijk.
     • Groepen zijn ondersteund zodat zij in staat waren 
       om zelf activiteiten op te zetten en deze zelfstandig 
       uit te voeren.
     • SWOA heeft met nieuwe groepen overleg gehad 
       over hun wensen en ideeën en heeft hen 
       ondersteund om deze te realiseren. Waar mogelijk 
       zijn wijkbewoners met soortgelijke ideeën bij elkaar 
       gebracht en gestimuleerd om dit samen vorm te 
       geven.
     • Samenwerking tussen diverse andere organisaties 
       en initiatieven in de wijken is geïnitieerd.
     • Voor voorbeelden van activiteiten, zie tabel 7.1.

Alle activiteiten richten zich op verbinding en 
ontmoeting. (Vrijwillige) medewerkers doen dit zoveel 
mogelijk zelfstandig. Medewerkers zijn betrokken bij 
de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op basis van 
behoefte uit de wijk. Zij ondersteunen de vrijwilligers op 
maat, afhankelijk van de behoefte. 

Door de lockdown zijn veel van de geplande activiteiten 
in 2020 stil komen te liggen. De beperkingen zorgden 
ervoor dat ontmoeting niet meer vrijblijvend was voor 
inwoners van Arnhem. Het gevolg: steeds weer moeten 
op- en afschalen aan de hand van de maatregelen 
vanuit het RIVM. SWOA organiseerde in deze periode 
daar waar mogelijk diverse ontmoetingsactiviteiten op 
de drie locaties. SWOA vervulde de trekkersrol bij de 
zomeractiviteiten, de week van de eenzaamheid en de 
kerstactiviteiten voor de oudere inwoners van Arnhem. 
Dit alles in nauwe afstemming met Gemeente Arnhem en 
andere partijen. De activiteiten werden specifiek ingericht 
om inwoners elkaar weer te laten ontmoeten en werden 
ondersteund door medewerkers die mogelijke problemen 
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Tabel 7.1. - Voorbeelden wijkactiviteiten 2020

Activiteit

Opstart de 
Duiventil

Dag van de 
Ouderen
Zomer-
activiteiten

Een tegen 
eenzaamheid

Kerst-
maaltijden

Inloop koffie-
uurtjes

Toelichting

De ondersteuning van wijkbewoners en andere vrijwilligers bij de 
opstart van de nieuwe buurthuiskamer de Duiventil. SWOA is daar 
na de officiële opening in 2020 gestart met het Financieel Café en 
betrokken bij de ondersteuning van vrijwilligers met het opzetten 
activiteiten gericht op ontmoeting.
I.s.m. met de Duiventil een inloopmiddag voor inwoners: mogelijkheid 
tot een kopje koffie, gebakje en bingo.
Met diverse landenthema’s verschillende ontmoetingsmaaltijden 
georganiseerd, in combinatie met beweeg- en creatieve activiteiten.

I.s.m. Vitanos, Yes en You, De Stadskeuken en Rijnstad vijf 
ontmoetingsactiviteiten georganiseerd in combinatie met eten 
en bewegen. Thema’s: ervaringen tijdens de coronaperiode een 
eenzaamheidsproblematiek onder de inwoners. SWOA anticipeerde 
op eventuele vragen vanuit aanwezige wijkbewoners: ondersteuning 
bij een op te zetten ontmoetingsinitiatief en hulpvragen gericht op 
ontmoeting in de wijk of het inzet van flexibele begeleiding aan huis om 
beter in hun vel te zitten.

Begin juli zijn we begonnen met inloop koffieuurtjes, om mensen elkaar 
weer te laten ontmoeten en hun coronaverhaal te laten vertellen. Deze 
koffieuurtjes hebben tot half augustus gelopen

Aantal 
bereike 
mensen

Wijken

170 Het Duifje

25 Het Duifje
De Petersborg

155 De Weldam
De Petersborg
De Gaanderij

90 De Laar
Arnhemse Broek
Sleden
Stadscentrum
Klarendal

305 Heel Arnhem

115 De Weldam
De Petersborg 
De Gaanderij

I.s.m. Vitanos, Rozet en de kaartenactie vanuit voor Elkaar in Arnhem: 
kerstmaaltijden rond te brengen voor kwetsbare inwoners in Arnhem 
die tijdens de kerstperiode geen of weinig contacten mochten hebben 
door de coronamaatregelen.
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