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1
Inleiding

2021 was een jaar met volop beweging door veel nieuwe 
ontwikkelingen. We hebben geïnvesteerd in gebiedsgericht 

werken en daar sociaal werkers voor aangetrokken. Voor Elkaar 
In Arnhem is doorontwikkeld en uitgebouwd tot een netwerk 
van betrokken organisaties. We hebben voor de gemeente 
het project inzake de Blokhuisgelden uitgevoerd. Een mooi 
project, waarbij ruim twee ton aan middelen in Arnhem verdeeld 

onder 24 organisaties tot vernieuwende initiatieven tegen 
eenzaamheid bij ouderen heeft geleid. We hebben ‘Ontmoeten en 

meer’ ingevoerd, waarbij laagdrempelige inloop en ontmoeting op onze 
locaties tot ontwikkeling is gekomen.  
 
SWOA is onderdeel van de sociale basis in Arnhem en investeert volop in de 
samenwerking in het netwerk met alle partners, de gemeente en vele vrijwilligers 
initiatieven. Wij gaan daarbij voor gelijkwaardige samenwerking en elkaar versterken 
waar mogelijk.  
  
Maar ook SWOA zelf, als organisatie met 36 medewerkers en 480 vrijwilligers, is 
verstevigd. Onze groepsbegeleiding staat goed als zelforganiserend team. Trainingen, 
intervisie en coaching hebben daarbij zeker geholpen, maar vooral de enorme inzet en 
bevlogenheid van onze sociaal werkers groepsbegeleiding. Onze gebiedsteams zijn in 
juni enthousiast van start gegaan en hebben in elk van onze vier gebieden een stevige 
basis gelegd in de samenwerking alles ten behoeve van onze doelgroep. We zien een 
toename van onze deelnemers aan allerlei activiteiten en veel enthousiasme dat er 
zoveel mogelijk is.  
 
Dit jaar heeft corona ons niet opnieuw stilgelegd, maar het drukte helaas wel weer een 
stempel. SWOA heeft er alles aan gedaan om het werk voor onze deelnemers zoveel 
mogelijk door te laten gaan. Dat is grotendeels gelukt, maar door de lockdowns konden 
niet alle activiteiten doorgaan zoals we wilden. Dit was een realiteit die we niet konden 
beïnvloeden, maar door flexibiliteit van ons allemaal hebben we steeds gezocht naar 
mogelijkheden, naar dingen die wél konden.  
 
In dit jaarverslag geven wij zakelijke informatie over het jaar 2021. Een uitgebreider 
sfeerbeeld is te vinden in ons digitale publieksjaarverslag swoa.nl/jaarverslag2021/. 
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 facebook pagina swoa.arnhem.  

Bea Schouten 
Directeur-Bestuurder
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2
Waar staat SWOA voor?

2.1. De basis

SWOA is als organisatie al ruim 50 jaar diepgeworteld in 
de Arnhemse samenleving. 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 bevlogen professionals en vrijwilligers. 
SWOA is trots op zijn vrijwilligers en ondersteunt, 
schoolt en begeleidt hen professioneel. SWOA is een 
veerkrachtige organisatie, werkend voor ouderen 
met meerdere en mindere mate van kwetsbaarheid. 
Gezamenlijk met partners geven wij mede vorm aan de 
sociale basis in Arnhem. 
 
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 arbeidsmark en biedt 
diverse stagemogelijkheden.  
 
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 de 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, ook voor 
jongvolwassenen en verbindt 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 werkt gebiedsgericht, 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 
duidelijk privacyreglement en werkt aan openheid en 
zichtbaarheid via de website.  

 
Vooruitblik 
SWOA wil in 2022 het gebiedsgericht werken verder 
verstevigen en heeft haar personele inzet daar ook op 
ingericht.  
We werken door aan het versterken van het WelZijn 
van onze deelnemers door het verder vernieuwen van 
ons aanbod. We gaan in 2022 met doelgroepenpanels 
werken om beter beeld te krijgen bij de wensen en 
verwachtingen van verschillende doelgroepen.  
 
Preventie staat voorop. Dat blijkt uit onze inzet op de 
thema’s gezondheid en bewegen, kunst en cultuur en 
zingeving. Daarnaast zetten we in op het verstevigen 
van onze inzet bij mantelzorgondersteuning, informele 
hulp (Voor Elkaar In Arnhem), dementie, eenzaamheid, 
diversiteit (nieuwkomers en cultuursensitief werken) en 
duurzaamheid. Op alle onderdelen neemt SWOA deel 
aan relevante netwerken.  
 
SWOA maakt haar vakmanschap zichtbaar door een 
nieuw kwaliteitscertificaat van Sociaal Werk Nederland, 
de certificering staat gepland voor begin april 2022.  
Daarnaast wil SWOA in 2022 haar vrijwilligersbeleid 
actualiseren en daarvoor eerst de wensen/verwachtingen 
van vrijwilligers anno 2022 in kaart brengen. 
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2.2. Financieel beleid  
  
Analyse 
Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief resultaat 
van € 42.963, veel beter dan het begrote resultaat 
van - € 256.327. Dit is met name veroorzaakt door het 
betere resultaat van groepsbegeleiding binnen de Wmo.  
Redenen zijn zowel verbeteringen binnen SWOA zelf en 
daardoor een hogere pro-ductie als door een verhoging 
van de tarieven vanuit de aanbesteding per 1 mei 2021. 
Door het negatieve resultaat neemt het eigen vermogen 
van SWOA licht af. 

Corona bepaalde ook dit jaar deels de financiële 
ontwikkelingen in het welzijnsdeel, maar wel minder 
dan in 2020. Het is SWOA gelukt om 89% van de 
afgesproken welzijnsactiviteiten, deels aangepast, uit 
te voeren (2020 61%). Daardoor zijn er wel minder 
variabele kosten gemaakt dan voorzien. We verwachten 
het resterende subsidiebedrag terug te betalen aan de 
gemeente (€ 219.672). De definitieve vaststelling van het 
subsidiebedrag moet nog plaatsvinden.

Bij de overige producten hebben we extra projecten 
uitgevoerd en daardoor is het resultaat hier ook € 16.628, 
veel hoger dan begroot.
  
Verwachting  
De begroting 2022 is opgesteld op basis van de 
verwachtingen voor dat jaar en sluit met een negatief 
resultaat van - € 74.503, met name veroorzaakt door 
een negatieve uitkomst bij Begeleiding Wmo-zorg. In 
2021 is een ontwikkelplan voor Begeleiding gestart 
waarbij maatregelen worden genomen om de exploitatie 
kostendekkend te maken.

Liquide middelen  
SWOA is risicomijdend in beheer van haar liquide 
middelen. De liquide middelen zijn ondergebracht bij twee 
systeembanken. Er zijn geen beleggingen.
  
Vrij besteed vermogen/ Reserves en de 
afspraken daarover 
Het vrij besteed vermogen is door het bestuur met 
goedkeuring van de Raad van Toezicht deels geoormerkt. 
Dit komt tot uitdrukking in de bestemmingsreserves.
  
Financiële ontwikkeling  
De bedrijfsopbrengsten zijn in 2021 met € 143.000 
toegenomen ten opzichte van 2020.  Dit wordt 
veroorzaakt door een toename van de opbrengsten bij 
alle categorieën: subsidie + € 73.000, Wmo + € 27.000 en 
Overige + € 43.000.  

De totale kosten stegen van € 3.005.000 naar 
€ 3.082.000 met € 77.000. Deze stijging valt weg tegen 
de aanwending van een bestemmingsreserve van ruim 
€ 148.000. Dit betreft de vrijval uit de 
bestemmingsreserves instandhouding huisvesting 
(€ 111.000) en het in 2020 uitgevoerde extra inzet in 
Activerend werk (€ 27.000). Deze vrijval wordt niet via de 
staat van baten en lasten geboekt. De aanwending betreft 
zowel de personele lasten als de huisvestingslasten. 

Het bedrijfsresultaat steeg met bijna € 66.000 naar 
- € 43.000. Hierin is opgenomen de verwachte 
verrekening met de gemeente Arnhem inzake de 
budgetsubsidie.

Ten opzichte van de begroting 2020 is het nettoresultaat 
toegenomen met ruim € 213.000. De opbrengsten zijn 
bijna € 64.000 hoger en de kosten zijn ruim € 149.000 
lager. Hier hebben met name de Wmo-producten en de 
categorie overige beter gepresteerd dan verwacht.
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3
Dienstverlening SWOA

3.1. Inleiding 
 
Samenwerken in het netwerk 
SWOA heeft met Rijnstad en MVT een nauwe 
samenwerking en een aantal projecten worden samen 
uitgevoerd. Ook participeert SWOA actief in het 
culturele netwerk, in het netwerk dementie, mantelzorg, 
Community of Care 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. 

In het jaar 2021 hebben de bestuurders van de 
welzijnsorganisaties Rijnstad, SWOA en MVT met elkaar 
de samenwerking verstevigd. Er is daarnaast gezocht 
naar kansen om de gezamenlijke dienstverlening 
efficiënter te maken. Wij hebben daarin de mogelijkheden 
verkend binnen onze systemen voor registratie en 
verantwoording en hebben de mogelijkheden voor het 
delen van huisvesting onderzocht. We verwachten in de 
tweede helft van 2022 tot een verdere samenwerking 
hierin te komen.  
 
Gemeente 
De afstemming en samenwerking met de gemeente 
Arnhem is goed. SWOA denkt actief mee bij tal van 
inhoudelijke ontwikkelingen waaronder op het thema 
gezondheid en preventie en de Arnhem Oost Aanpak. 
SWOA heeft in 2021 gebiedsgericht werken in vier 
gebiedsteams opgezet. Elk gebied sluit aan bij het 
werkterrein van twee Teams Leefomgeving (TLO’s). 

Daarnaast werkt SWOA aan het zichtbaar maken van de 
effecten van de dienstverlening via Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI’s). Ook dit gaat in nauwe samenwerking 
met de gemeente en de welzijnspartners.  

SWOA heeft in vier gemeentes maatwerkvoorzieningen 
Wmo geleverd: Arnhem, Renkum, Rheden en 
Overbetuwe. Maatjes Regio Arnhem werkt in de 
regiogemeenten: Westervoort, Overbetuwe en 
Rozendaal.  
 
Corona  
In 2021 werd corona business as usual. We hebben 
veelvuldig geschakeld tussen volledig open, deels 
open en meer en minder activiteiten in de gebieden. 
Onze meest kwetsbaren deelnemers hebben we altijd 
kunnen opvangen, er zijn geen sluitingen van de 
groepsbegeleiding meer geweest. Door onze inzet is 
het grootste deel van onze activiteiten uitgevoerd, of 
aangepast uitgevoerd.  
 
Vrijwillige inzet  
Veel van de activiteiten die SWOA uitvoert worden door 
vrijwillige medewerkers verricht, dan wel ondersteund 
door vrijwillige medewerkers. Gelukkig konden veel 
werkzaamheden doorgaan, maar we zagen wel dat 
de onzekerheid door corona een grote impact had. 
Vrijwillige medewerkers misten de activiteiten, misten 
ook het werken op kantoor en onze vrijwillige chauffeurs 
meldden dilemma’s rondom het veilig vervoeren van 
onze deelnemers. Ondanks dat is er gelukkig nog steeds 
veel enthousiasme om bij SWOA te werken en neemt de 
vrijwillige inzet nu weer toe. 
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3.2. Centrale stedelijke dienst Vervoer  
 
SWOA PlusBus  
Ook de SWOA PlusBus heeft in 2021 te 
kampen gehad met corona. Veel ritten 
konden hierdoor helaas niet doorgaan, 
maar we hebben in elke situatie gekeken 
naar mogelijkheden. Hierdoor konden we 
bijvoorbeeld ouderen blijven ondersteunen 
met het doen van boodschappen. 

De volgende ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden in 2021: 
• Wij zijn actief gebruik gaan maken van 

het nieuwe registratiesysteem RegiVervoer. De 
vrijwilligers hebben hiervoor uitleg gekregen vanuit 
AdSysCo.  

• Intern wordt de bus meer gebruikt voor 
georganiseerde activiteiten vanuit de 
groepsbegeleiding 

• Extern wordt de bus meer gebruikt door 
samenwerkingspartners  

Nadat diverse uitjes niet door konden gaan ontvingen wij 
meerdere signalen van ouderen dat zij het missen om 
weer eens gezellig ergens naartoe te kunnen. Ze tonen 
hierin wel begrip voor de situatie. 

waarvan
207 

gelrepas- 
houders

469 
ingeschreven 

klanten

Ritten

52

27 
vrijwilligers

Leeftijd 

deelnemers

42 %: 60 - 74
57%: 75+

 

AutoMaatje  
In 2021 heeft AutoMaatje veel inwoners kunnen 
vervoeren. Ook kwamen er maandelijks vele nieuwe 
aanmeldingen binnen. De naamsbekendheid van 
AutoMaatje blijft groeien en partners weten ons sneller 
te vinden. Vanwege de coronamaatregelen moesten 
wij ervoor kiezen om in bepaalde periodes alleen 
noodzakelijke ritten uit te voeren; ritten met een medische 
achtergrond.  

 Ontwikkelingen in 2021: 
• Het aantal ritten in Arnhem-Zuid blijft meer dan in 

Arnhem-Noord. Dit vraagt naar meer vrijwilligers die 
in Arnhem-Zuid wonen. In 2020 was de verdeling 
70%-30% en dat blijft in 2021 ongeveer gelijk.  

• In 2021 kreeg AutoMaatje een recordaantal nieuwe 
aanmeldingen. 

• Vrijwilligers waren bereid om meer ritten aan te 
nemen, zodat alle deelnemers vervoerd konden 
worden 

1901
gereden ritten

357 
nieuwe 

deelnemers

99 
vrijwilligers

waarvan
30

gestart in 2021
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Maaltijdservice

41.372
Maaltijden 

bezorgd

€ 1.848,-
aan reparatie-kosten 

voor twee auto’s

27
vrijwilligers

Unieke 
klanten

313
Waarvan 

101 
   actieve 

     GelrePas-
     houders

Maaltijden aan huis  
Het werven van nieuwe klanten heeft 
in 2021 veel aandacht gehad en dat zal in 
2022 ook gebeuren. Er zijn acties uitgevoerd 
als het adverteren in wijkkranten, folders uitdelen en 
diverse winacties voor klanten. De Maaltijdservice had 
in 2021 daarnaast veel klanten die eenmalig gebruik 
hebben gemaakt van de Maaltijdservice door middel van 

een proefpakket.  
Onze vrijwillige bezorgers zijn tijdens de 

bezorging altijd alert op signaleren wanneer het niet meer 
zo goed gaat met een klant en geven dit door aan onze 
sociaal werkers.  
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3.3. Stedelijke diensten ingezet in de 
       wijken  
 

Wmo-activiteiten 
 
Begeleiding  
Sociaal werkers van SWOA bieden altijd begeleiding op 
maat in overleg met de inwoner 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 kijken 
we naar een passende 
invulling buiten onze 
eigen organisatie en 
ondersteunen we dit proces 
tot het wordt overgenomen. 

Flexibele begeleiding  
Flexibele begeleiding gaat om relatief eenvoudige 
vragen en kost minder tijd. In maximaal tien contacten 
wordt ernaar gestreefd om hulpvragen op te lossen. 
Daarnaast wordt dit traject ook ingezet bij een uitgebreide 
vraagverheldering, met een mogelijke doorstroom naar 
een structurele inzet van begeleiding vanuit de WMO.  
 
Aanmelden voor flexibele begeleiding kan via 
verschillende kanalen. De gebruikelijke route is via 
het Sociaal Wijkteam, maar we zien een toename in 
doorverwijzingen via bijvoorbeeld de telefoonlijn van 
Voor Elkaar in Arnhem, Welzijn op Recept vanuit de 
huisartsen, deelname aan een Eenzaamheidscoalitie, 
of intern via diensten zoals activerend werk of 
thuisadministratie. Opvallend is ook de instroom vanuit de 
diverse ontmoetingsactiviteiten tijdens de lockdowns.  
 
Flexibele begeleiding is in 2021 vooral ook ingezet met 
de vraag om toe leiden naar algemene voorzieningen 
met betrekking tot ontmoeting. Door het continue op- 
en afschalen van maatregelen zijn veel voorliggende 
voorzieningen in de stad stil komen te liggen. Vooral 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. 

Groepsbegeleiding  
Naarmate mensen ouder worden, treden er steeds meer 
veranderingen in hun dagelijks functioneren op. Sommige 
van die veranderingen hebben negatieve effecten, met 
als gevolg dat het steeds moeilijker voor ze wordt om 
verbonden te blijven met de samenleving. SWOA wil 
met inzet van groepsbegeleiding de veerkracht van 
deelnemers versterken met aandacht voor hun talenten 
en mogelijkheden. 
  
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 bevorderen wij:  
• het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van 

ouderen  
• een zinvolle invulling van de dag  
• de sociale contacten zowel tijdens als buiten de 

activiteiten 
• aandacht voor- en zorgdragen bij aan het ontlasten 

van mantelzorgers. 
 
De ondersteuning wordt vastgelegd in een 
begeleidingsplan, het Mijn Plan/Ons Plan. 
Groepsbegeleiding is een belangrijk onderdeel in de 
keten van verschillende voorzieningen die bestaat binnen 
Arnhem. De inzet van groepsbegeleiding draagt bij aan 
de zelfredzaamheid waardoor ouderen al dan niet met 
hun partner, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
wonen en/of dat mantelzorgers ontlast worden. Eind 2021 
is de klanttevredenheid 
gemeten met een heel 
mooi resultaat. Gemiddeld 
geven de deelnemers de 
groepsbegeleiding 8,4 
als totaalwaardering. Dat 
is een stuk hoger dan de 
scores in 2017 en 2019 
(7,8).

59
deelnemers 
begeleiding 1999

Contacturen

235
deelnemers

Flexibele 
begeleiding 1205

Contacturen

160
deelnemers 

61.605
Gerealiseerde 

uren

Score KTO 

8,4
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Activerend Werk  
Het product Activerend Werk van SWOA is vorig jaar 
intern en extern meer op de kaart gezet. 
De begeleiding wisselde medio vorig jaar en wijzigde 
daarmee van drie naar twee coördinatoren, naast de 
begeleiding op de werkvloer door collega’s en vrijwilligers. 
Er zijn nieuwe documenten gemaakt t.b.v. de best 
passende dienstverlening aan de deelnemer.  
 
Via interne scholing is de Melba-methodiek besproken. 
Melba is een instrument waarmee er een vergelijking 
gemaakt wordt tussen de eisen van arbeidsplaatsen en 
de capaciteiten van potentiële werknemers. De methodiek 
wordt ingezet om te kijken naar de arbeidsvaardigheden 
van de deelnemer Activerend werk m.b.t. leerbaarheid en 
begeleidingsvorm. Daarnaast wordt er gekeken naar een 
arbeidsplek en de competenties die daar voor nodig zijn.  

De Activerend Werkplekken verdeeld over de locaties van 
SWOA en daarbuiten: 
• De Gaanderij: het buffet en de groepsbegeleiding; 
• De Petersborg: het buffet, de groepsbegeleiding en 

de houtbewerking; 
• De Weldam: de groepsbegeleiding; 
• Het hoofdkantoor: administratieve werkzaamheden; 
• Wijkcentrum Agnietenstraat: gastvrouw.

Welzijnsactiviteiten

Voorliggende voorzieningen

Elden met Elkaar
Elden met Elkaar is een voorliggende voorziening 
specifiek voor Eldenaren en kom tot stand door een 
nauwe samenwerking met dorpsplatform Elden, het 
Sociaal Wijkteam, Villa Oosterveld en SWOA. In het 
Dorpshuis in Elden worden onder begeleiding van 
professionals en vrijwillige 
medewerkers activiteiten 
georganiseerd voor ouderen 
die ondersteuning kunnen 
gebruiken. Twee maal per 
week is er Ontmoeting, 
Bewegen en een eenvoudige 
maaltijd. 

2
Flexibele trajecten 

die niet tot 
toewijzing leidden

11
Ontwikkeltrajecten 

van 2 naar 3

1
Ontwikkeltraject 

van 3 naar 4

• Interne doorverwijzing 
  (SWOA) 
• CAW 
• GGZ 
• SWT 
• Pro Persona

• RIBW 
• Siza 
• Neocura 
• GGZ Zorgplus 
• Grip

Doorverwijzing vanuit: 

535 
bezoekers 

54 
bijeenkomsten

De Thuyn  
De Thuyn in Elderveld is een samenwerkingsproject van 
SWOA en de Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld. 
In 2021 heeft het project zich positief ontwikkeld. De 
activiteiten van de Thuyn sloegen aan bij de diverse 
doelgroepen in Arnhem. De aantallen deelnemers aan 
deze stedelijke voorziening zijn gegroeid. In 2021 hebben 
wij de Thuyn tijdens de lockdowns open kunnen houden. 
Er is een grotere moestuin ter beschikking gekomen, 
wat weer meer mogelijkheden biedt. Voor de bezoekers, 
van verschillende leeftijden, biedt de Thuyn structuur en 
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zingeving. De open inloop, het laagdrempelige contact 
maakt dat bezoekers zich prettig voelen. Marianne: “ik 
voel me hier welkom. Ik kan hier 
mezelf zijn” Jan: “ Ik leer hier 
weer om te socialiseren”.

510 
bezoekers 

80 
bijeenkomsten

De Bakermat  
Activiteiten voor wijkbewoners startten mondjesmaat 
medio 2021 tot de lockdown in december. Een 
grootschalige en langdurige verbouwing zorgde een 
half jaar lang voor vertraging. In januari 2022 is de 
verbouwing klaar en wordt de koffieochtend uitgebreid 
van twee naar vijf dagdelen per week. SWOA zet 
in op het vergroten van haar zichtbaarheid in de 
Burgemeesterswijk e.o. door zeer regelmatig aanwezig 
te zijn in de Bakermat. In het kader hiervan hield SWOA 
ook twee keer een enquête in de wijk om inwoners hun 
mening te vragen over wonen in de wijk en bezoek aan 
de Bakermat.  
SWOA monitort de ontwikkelingen van het 
activiteitenaanbod van de Bakermat en geeft gevraagd 
en ongevraagd advies t.b.v. (kwetsbare) ouderen in de 
wijk. Er is een goede samenwerking met de coördinator 
binnen de Bakermat. 
 
Inloopvoorziening in Kronenburg
In de wijk Kronenburg is er medio 2021 gestart met een 
nieuwe inloopvoorziening voor inwoners. SWOA heeft 
hierbij meegekeken naar de inhoud van activiteiten en is 
vanaf oktober 2021 ook een aantal dagdelen aanwezig 
voor de doorontwikkeling van de voorziening: “de 
Fontein”.  

Bij de Fontein komt in 2022 ook een inloopspreekuur van 
Voor Elkaar in Arnhem om inwoners te ondersteunen bij 
informele hulpvragen.  
 
Overige inzet  
Eind 2021 is er een straatactie met een behoefte 
onderzoek in de wijk de Laar-West gedaan. Dit omdat er 
in dit gebied geen tot weinig ontmoetingsplekken voor 
o.a. ouderen zijn. TLO heeft gevraagd om mee te denken 
aan invulling van activiteiten voor de wijk, met als locatie 
een nieuw gebouw naast de Sporthal De Laar. SWOA 
bekijkt op maat met Rijnstad en TLO welke inzet nodig 
is voor 2022, om hiermee de voorliggende voorziening 
inhoud te geven.  
Daarnaast zijn er gesprekken met TLO en Wijkmakers 
om te bekijken welke rol SWOA kan nemen bij de 
eenzaamheidscoalitie in Malburgen/Immerloo/Duifje. 
SWOA ziet mogelijkheden om deze coalitie vorm te 
geven in dit gebied.  
 
Eind 2021 zijn er afspraken gemaakt met inwoners van 
de Coehoorn, om ontmoeting te realiseren voor deze 
inwoners. Daarvoor is een ruimte gereserveerd in Hotel 
Haarhuis. Wegens de lockdown heeft dit helaas stil 
gelegen, maar dit komt terug begin 2022. 
 
In september 2021 startte een ontmoetingsgroep 
in Klarendal, Agnietenstraat. Het is een wekelijkse, 
laagdrempelige ontmoeting op de woensdagochtend voor 
ouderen in de wijk Klarendal e.o. Direct vanaf het begin 
is het aantal bezoekers gemiddeld elf waarvan zeven á 
acht vaste bezoekers. Tevens komen de buurtconciërges 
met regelmaat op de koffie en gaan met de bezoekers 
in gesprek over de wijk. In december hadden we een 
kerst-crea-ochtend waar enkele nieuwe bezoekers op af 
kwamen.
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Maatjes Regio Arnhem  
 
Maatjes Regio Arnhem biedt ondersteuning voor en 
door inwoners van 18 jaar en ouder uit Arnhem en 
regiogemeentes als Westervoort en Overbetuwe. 
In gemeente Rheden worden netwerkcoaches in 
samenwerking met MVT Rheden ingezet. Daarvoor wordt 
een coördinator van Maatjes Regio Arnhem ingehuurd.  
 
Dienstverlening MRA bestaat uit:  
• Buddyzorg,  
• Vriendendienst Op Stap,  
• Mantelzorgondersteuning,  
• Netwerk coaching 
• Activerende ondersteuning.  
• Wandelmaatjes (nieuw) 
 
Maatjes Regio Arnhem is een voorliggende voorziening 
en vormt vaak een schakel tussen formele en informele 
zorg. Hierdoor kunnen kwetsbare mensen zich 
gesteund voelen, zich weer gaan ontplooien en worden 
mantelzorgers ontlast. Er is een grote verscheidenheid 
aan mensen die zich aanmelden voor een tijdelijk 
maatje. Bij het merendeel van de deelnemers is sprake 
van sociaal isolement. Nieuwe vrijwillige medewerkers 
krijgen altijd een basistraining en kunnen zich 
blijven ontwikkelen. Ook worden regelmatig (online) 
intervisiebijeenkomsten aangeboden. 

Aanvragen in 2021 betroffen met regelmaat aanvragen 
van mantelzorgers. De gevraagde ondersteuning is 
daardoor complexer geworden. Trajecten worden 
intensiever en vragen van maatjes ook andere 
vaardigheden. In trainingen wordt daar aandacht aan 
besteed.  
 
Er zijn in de coronaperiode vaker (kortdurende) 
praktische vragen gekomen, zoals het doen van 
boodschappen of het verzoek voor een maatje om mee te 
wandelen. De vrijwillige medewerkers van Maatjes Regio 
Arnhem bieden emotionele steun en praktische adviezen. 
De insteek is vooral activering. Zo mogelijk wordt er 
een koppeling gemaakt met Voor Elkaar in Arnhem of 
een andere organisatie. Er is een goede samenwerking 
met andere (keten)partners. Bovendien wordt het 
gebiedsgericht werken steeds meer geïntegreerd.

2
verzorgde

basistrainingen
7

intervisie
bijeenkomsten

Waarvan

7
in regio-

gemeentes

122
Vrijwilligers

124
koppelingen

Thuisadministratie en Financieel Café 
 
De projecten Thuisadministratie en het Financieel Café 
worden uitgevoerd in samenwerking met Humanitas. Het 
Financieel Café heeft in 2021 negen maanden gedraaid 
en daarna zijn de werkzaamheden overdragen aan 
Goed Geregeld Arnhem (GGA). Zij organiseren nu de 
inloopspreekuren voor Arnhemse inwoners. Hierdoor 
is er een nieuwe samenwerking ontstaan tussen de 
Thuisadministratie en GGA, waardoor inwoners makkelijk 
doorverwezen en beter geholpen kunnen worden. De 
Thuisadministratieprojecten van SWOA, Humanitas en 
Rijnstad stemmen de werkwijze af. Er wordt gewerkt met 
één mailadres. Iedereen meldt zich centraal aan en op 
de achtergrond worden de aanmeldingen onder elkaar 
verdeeld.  
 
Doordat organisaties en inwoners ons beter weten 
te vinden stijgt het aantal aanmeldingen bij de 
Thuisadministratie. Wij hebben in 2021 met een wachtlijst 
moeten werken, omdat we de deelnemers niet meteen 
aan een vrijwillige medewerker konden koppelen. 
Gelukkig is de wachtlijst na een aantal maanden 
weggewerkt.  
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Bij hulpvragers is regelmatig sprake van meervoudige 
problematiek. Dit zorgt voor een intensievere begeleiding. 
PLANgroep vraagt sinds 2020 ondersteuning om 
mensen te helpen de administratie te ordenen en de 
juiste papieren te verzamelen voor de aanvang van een 
schuldhulpverleningstraject. 

3
verzorgde
trainingen

7
intervisie

bijeenkomsten

32
Vrijwilligers

175
koppelingen

Verder in 2021

Voor Elkaar in Arnhem
SWOA vervult de rol van sociaal makelaar voor ‘Voor 
Elkaar in Arnhem’. Dat betekent dat SWOA de trekker 
is voor de ontwikkeling en realisatie van VEIA 2.0. 
In de werk- /stuurgroep zijn ook MVT, Rijnstad, de 
Adviesbrigade, Eusebius parochie, St Nabij, gemeente 
en SWT aangesloten. Met de aangesloten partners 
is inhoud gegeven aan de gezamenlijke voordeur 
voor informele ondersteuning. Netwerkbijeenkomsten 
met de aangesloten wijkinitiatieven -organisaties zijn 
gestart en ondersteunen de beweging die Voor Elkaar 
in Arnhem is: Eén voordeur voor informele hulp en 
betere ketensamenwerking. Er is enthousiasme en 
draagvlak onder de ketenpartners. De vindbaarheid en 
toegankelijkheid voor de Arnhemmer is vergroot door een 
toegankelijke website en een publicitaire campagne.  

Daarnaast is met ondersteuning van SpectrumElan 
onderzocht hoe binnen Voor Elkaar in Arnhem vorm te 
geven aan de voordeur voor de brede vrijwillige inzet. 
Vanwege de relatie met de Vrijwilligers centrale is 
besloten dat Rijnstad dit onderdeel in 2022 beter kan 
trekken. Ook hier zijn ketensamenwerking en aansluiting 
bij het opgebouwde netwerk uitgangspunten.

Enkele resultaten:  
• Verbreding van corona gerelateerde vragen naar 

brede informele hulpvragen, zie onderstaand beeld 
(Het aantal inwoners dat inmiddels rechtstreeks de 
partners weet te vinden worden niet geregistreerd.)

• Naast bereikbaarheid via het stedelijk nummer en via 
de website zijn we gestart met 1 fysieke inlooplocatie: 
De Fontein in Arnhem-Zuid. Een tweede locatie 
in Arnhem Noord (het inloophuis st Marten) is in 
voorbereiding. Op deze locaties is een dagdeel per 
week een vrijwillige wijkcoördinator bereikbaar.  

• Aan het eind van het jaar is een inventarisatie gestart 
onder aangemelde vrijwilligers om te achterhalen 
of zij zich voor Voor Elkaar in Arnhem willen blijven 
inzetten, mogelijk voor ander vrijwilligerswerk of 
willen stoppen. Deze actie loopt nog door. 

50 
deelnemers 

van
37

organisaties 
sloten aan

2
netwerk-

bijeenkomsten

55
aangesloten 

wijkinitiatieven/
-organisaties

1505
contactmomenten 

tussen 
hulpvragers en 

vrijwilligers
244 

telefonisch 
afgehandelde 
hulpvragen

Blokhuishuisgelden / Vooruit aan de Rijn! 
Het Rijk heeft per gemeente een bedrag beschikbaar 
gesteld voor een extra boost aan activiteiten voor 
ouderen na de coronatijd. SWOA heeft vanuit gemeente 
Arnhem de taak gekregen om deze zogenaamde 
Blokhuisgelden (€ 260.774,-) stadsbreed uit te zetten 
bij alle samenwerkingspartners. Wij hebben het project 
de naam “Vooruit aan de Rijn!” gegeven. Alle partners 
konden een aanvraag indienen die allemaal één doel 
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hadden: Eenzaamheid beperken onder de ouderen. In 
totaal zijn er veertig aanvragen ingediend.  
 
De activiteiten variëren van samen eten, ontmoeten 
met diverse culturen, culturele voorstellingen, samen 
zingen maar ook mooie nieuwe vervoersprojecten zoals 
Fietsmaatjes, Max Mobiel. 
De activiteiten konden vanwege corona niet allemaal in 
2021 plaatsvinden en worden daarom in 2022 vervolgd. 

Cultuur 
In 2021 ontstonden veel nieuwe cultuurinitiatieven, 
wat beantwoordt aan een behoefte. In onderstaande 
tabel een overzicht van de activiteiten die hebben 
plaatsgevonden en tot stand zijn gekomen.

Zingcafé SWOA organiseerde in samenwerking met Stadscompagnie nieuwe, gezellige wijkkoren onder 
de naam Zingcafés. Uit de pilot op De Petersborg en De Weldam bleek dat deze zingcafés echt 
beantwoordden aan een behoefte. De combinatie deelnemers groepsbegeleiding en wijkbewoners 
werkt goed. 
  
In totaal namen 44 mensen deel aan de zingcafés.  
In 2022 wordt het Zingcafé op de locaties De Gaanderij en ‘t Altevelt verder uitgerold. 

AFCC/ Arnhem 
Cultuurparticipatie 
55+ 

Theater-
voorstellingen

Vanuit de Blokhuisgelden organiseerde SWOA in samenwerking met de DrieGasthuizenGroep en 
Musis & Stadstheater Arnhem twee matinee voorstellingen: 
• Cor Bakker met liedjes van toen (140 bezoekers) 
• Toneelgroep Dorst met de voorstellen “Brontë en Branwell” (155 bezoekers) 
De deelnemers genoten van de voorstelling met koffie met heerlijk gebak.  

Het Programma Arnhem Age Friendly Cultural City, onder de titel Het bruist aan de Rijn, werd half 
juli 2021 afgerond. Het programma, dat ruim twee jaar duurde, was succesvol, inspirerend en 
enthousiasmerend. Bijna alle betrokken partners, uit de kunsten, zorg en welzijn en maatschappelijke 
partners, gaven aan de ingeslagen weg van samenwerking te willen voortzetten. Dit alles voor en met 
de ouderen van Arnhem.

In september tekende onze directeur-bestuurder het nieuwe convenant voor 2021-2023 nu onder de 
titel Arnhem Cultuurparticipatie 55+. 

In november was de fototentoonstelling van Het Bruist aan de Rijn op elke SWOA-locatie een week te 
bezichtigen.  

Culturele 
programmering 
groepsbegeleiding 
en wijkbewoners 

Rozet heeft meermaals bewegen op muziek verzorgd. Dit werd erg goed ontvangen. 
Museum Arnhem is diverse keren op locaties geweest met hun programma Kunstkijken.  
Er is door een SWOA-vrijwilliger een diapresentatie gegeven over het erfgoed in Arnhem.  
De gemeentelijk boswachter heeft een presentatie gegeven over de stadsparken in Arnhem.  
Meermaals hebben de deelnemers kunnen genieten van poppen-/muziektheater.  
Met deelnemers is de “Nachtwacht on tour” bezocht op locatie bij DrieGasthuizen.  
Op 11 november ’21 werd het Hindoestaanse feest Diwali gevierd op De Petersborg. (40 deelnemers)  

Tabel 3.1. - Overzicht cultuuractiviteiten 2021
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Spoken word, De Gaanderij: In het kader van generaties en taal kwamen in september vijf jongeren 
en vijf senioren bij elkaar voor drie workshops. Zij maakten samen een spoken word/rap. De 
deelnemers willen dit graag voortzetten. 
Zaterdag 2 oktober presenteerden de deelnemers de rap/spoken word tijdens een 
ontmoetingsactiviteit in wijkcentrum De Laar. Er waren naast de presentatie van de rap ook andere 
optredens. Bezoekers werden uitgenodigd in gesprek te gaan over de wijk en de ontmoeting tussen 
generaties.  

WEERZIEN – 
Het na-covid 
programma i.s.m. 
Rozet en Rijnstad  

Phion (voorheen 
het Gelders 
Orkest)

Rozet nam op 10 september de ouderen van groepsbegeleiding De Weldam mee in twee interactieve 
voorstellingen onder de naam ‘Blijven Meedoen’.  
De docenten dans activeerden aan de hand van een verhaal van Toon Tellegen de ouderen om mee 
te doen, met elkaar in gesprek te gaan en uiting te geven aan emoties en fantasie.  

In De Weldam nodigden op 18 november Muziektheater De Plaats en Phion mensen uit voor een 
etentje, een Makan Dulu. Indonesisch voor: Aan tafel! Niet aan tafel bij ons, maar aan tafel bij de 
mensen in Presikhaaf. Er werd voor de mensen gekookt, muziek gemaakt en verteld. 

Vervolg tabel 3.1. - Overzicht cultuuractiviteiten 2021

Gezondheid, leefstijl en bewegen  
 SWOA vindt het als organisatie belangrijk dat iedereen 
lekker in z’n vel zit. Daarom proberen wij zo veel mogelijk 
mensen te motiveren om met gezondheid en bewegen 
aan de slag te gaan. Daarbij richten wij ons op eigen 
(vrijwillige) medewerkers en op onze deelnemers. Tijdens 
de hele coronapandemie bleek dit ook een belangrijk 
thema voor de samenleving. 

Onze activiteiten: 
• We zetten voor collega’s een uitdagingskalender op 

met kennis over bewegen, leefstijl en voeding. Hierbij 
is de nadruk gelegd op hoe je dit kun implementeren 
op je werk.  

• Vanuit het Sportbedrijf Arnhem is er een workshop 
georganiseerd voor de (vrijwillige) medewerkers 
waarin uitgebreid besproken is wat bewegen en 
voeding betekent voor de gezondheid. Hierbij kregen 
we tips hoe ouderen te motiveren meer te gaan 
bewegen en wat voor bijdrage voeding levert aan 
gezondheid. 

• We hebben meer verbindingen kunnen leggen met 
organisaties die zich bezighouden met bewegen en 
voeding. 

• Voor onze deelnemers op de groepsbegeleiding 
wordt er op een aantal momenten in de maand 
gymles gegeven door een professional.  

• SWOA is aangesloten bij het preventieakkoord, 
waarbij wij samen met de gemeente en andere 
partners meer activiteiten op het gebied van preventie 
proberen te faciliteren (ook hier is bewegen en 
voeding een belangrijk topic) 

• Samen met Fietsmaatjes Schaarsbergen wordt er 
een platform opgezet voor duofietsen, zodat inwoners 
met een beperking ook de kans krijgen om te fietsen 

• Naast wandelmaatjes, is er in 2021 ook gewerkt aan 
het project natuurwandelingen.
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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 geprofileerd via 
sociale media en columns in de Arnhemse Koerier. Dit 
zal ook in 2022 gecontinueerd worden. De website www.
aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties/arnhem 
is verbeterd.  
 
Gezamenlijk wordt gekeken hoe het principe van veilig 
ouder worden onder de aandacht te blijven brengen. Zo 
zijn er plannen gemaakt om in 2022 themabijeenkomsten 
te organiseren voor zowel netwerkpartners als 
mantelzorgers en inwoners. 
 
SWOA heeft al jaren een meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling en werkt daarmee. Medewerkers met 
individuele klantcontacten zijn op maat geschoold, via 
intervisie en caseloadbesprekingen wordt gemonitord. 
 
In 2021 is de lokale alliantie gestart met het organiseren 
van casuïstiekbesprekingen om de zes weken. Tijdens 
deze besprekingen komen netwerkpartners samen en 
wisselen informatie uit met als doel om samen met lokale 
partners te kijken wat er geleerd kan worden. SWOA 
neemt hieraan deel.

Versterking Mantelzorg respijtzorg 
Landelijk is de visie “mantelzorg(vriendelijk)” verder 
uitgediept: deze wordt gedragen door gemeenten (VNG), 
Mantelzorg.NL, werkgevers, zorgverzekeraars en het 
ministerie van VWS. De Arnhemse aanpak, het Arnhems 
Mantelzorg Akkoord (MZA) sluit hierbij aan. SWOA neemt 
deel aan de stuurgroep en heeft daadkrachtig inhoud 
gegeven aan het Gideonschap. De Gideon brengt het 
onderdeel mantelzorg onder de aandacht, draagt dit 
uit binnen en buiten de SWOA en probeert het door 
te ontwikkelen. Binnen de dienstverlening van SWOA 
wordt aandacht besteedt aan de positie en draagkracht 
van de mantelzorgers. (Vrijwillige) medewerkers worden 
geschoold in de lijn van het MZA. Daarnaast heeft 
SWOA zich actief en inventief opgesteld binnen het 
samenwerkingsverband met als doel de positie van de 
mantelzorger te versterken. 

Regenboogactiviteiten  
SWOA heeft in 2021 weer diverse activiteiten opgezet en 
uitgevoerd voor de LHBTIQ+ doelgroep in samenwerking 
met diverse andere partijen zoals Vitanos en Bureau 
Mindmix:

• De eerste Regenboog kookworkshop vond plaats 
in augustus 2021. Deze stond vooral in teken van 
elkaar weer mogen zien, en ervaringen uitwisselen, 
na een lange lockdown. Op de Coming-Out dag, 11 
oktober 2021, vond de tweede kookworkshop plaats. 
Hierbij was ook de wethouder Diversiteit Martien 
Louwers aanwezig. Zij deed naast de opening ook 
mee aan de kookworkshop. En de derde, en laatste 
kookworkshop van 2021 vond plaats in november, 
tijdens de ‘Week van Respect’. Het thema was 
‘respect en wederkerigheid’. Deze workshops worden 
altijd als zeer waardevol en interessant ervaren. 
Bezoekers hebben het contact met elkaar gemist.  

• SWOA Regenboogsalon: Door de lockdown in het 
eerste kwartaal van 2021 ontvingen we signalen 
vanuit de roze ouderen dat er behoefte ontstond 
aan contact (vanwege toename in isolement). Dit 
heeft geresulteerd in het opzetten van een digitale 
Regenboogsalon, vooral gericht op de LHBTI+ 
doelgroep, maar ook voor mensen met affiniteit 
met het thema. In maart 2021 is het digitaal gestart 
en in juni 2021 is het fysiek vervolgd op locatie 
De Weldam. Bij deze nieuwe ontmoetingsactiviteit 
hebben we aandacht voor o.a. coming-out, 
seksualiteit en religie, voorkomen van eenzaamheid. 
Deze activiteit is nu structureel iedere derde vrijdag 
van de maand. Onder deze doelgroep is een 
klanttevredenheid gemeten met als resultaat een 
goed.  

• De Radboud Universiteit heeft in 2020 onderzoek 
gedaan naar het effect van de door SWOA 
georganiseerde activiteiten voor de roze ouderen. 
De resultaten van dit onderzoek zijn in het najaar 
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13
Nieuwe 

aanmeldingen

van 2021 gepresenteerd. Uit het onderzoek 
is naar voorgekomen dat de deelnemers de 
regenboogactiviteiten weten te waarderen.  

• SWOA heeft in 2021 samen met Visable ID een plan 
van aanpak opgesteld voor het ambassadeurschap 
Roze Loper. Dit plan wordt aan de bestuursadviseur 
diversiteit en inclusie van de Gemeente Arnhem 
voorgelegd. Wij verwachten in 2022 hiermee aan 
de slag te gaan bij zorg- en welzijnsorganisaties in 
Arnhem. 

• Project LATER: Dit is een project gericht op 
verbetering van het toekomstperspectief van LHBTI-
ouderen in Nederland. In 2021 hebben de eerste 
verkenningsgesprekken plaatsgevonden met SWOA 
en in 2022 zal dit verder worden uitgerold. 

• Scholing: In 2021 hebben er in mei twee 
scholingsdagen plaatsgevonden voor de 
medewerkers van SWOA over de geschiedenis van 
transgender in Nederland. 

• SWOA heeft in oktober de externe audit gehad voor 
het certificaat de Roze Loper. Hiervoor is SWOA 
met vlag en wimpel geslaagd! 

Levensboek 
Een prachtig project waarbij het door een vrijwilliger 
(schrijver) opgetekend levensverhaal van een oudere 
(verteller) in boekvorm wordt weergegeven. 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. Achter elk 
levensboek gaat een wereld van betrokkenheid, inzet en 
vele uurtjes werk schuil.

10
Regenboog-

bijeenkomsten

151
Bezoekers

16 
vertellers

6
boeken

24 
Vrijwilligers

Waarvan er
7

starten in 
2022
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3.4. Onze inzet in de gebieden 
 
Inleiding  
SWOA werkt sinds juni 2021 met gebiedsteams. Deze 
beweging was een logisch gevolg op de ontwikkelingen 
binnen Gemeente Arnhem, waarin al een tijd gewerkt 
wordt vanuit acht gebieden. Binnen SWOA leidde dit 
tot gebiedsgerichte aanpak en inzet en is gekozen 
voor het werken vanuit vier gebiedsteams: Noord-Oost, 
Noord-West, Zuid-Oost en Zuid-West. Binnen deze 
gebiedsteams zijn alle vakgebieden vertegenwoordigd.

Ontmoeten en Meer  
SWOA benutte de coronatijd onder andere om na te 
denken over haar locaties en ontmoetingsmogelijkheden. 
Begin 2021 is daarvoor de visie Ontmoeten en Meer 
opgesteld. “Het maakt niet uit of een inwoner middels een 
toewijzing voor groepsbegeleiding, een club/voorliggende 
voorziening, binnen activerend werk, of gewoon voor een 
kop koffie/activiteit binnen komt lopen. De behoeften van 
de inwoners staan centraal en wijkinitiatieven worden 
ondersteund”  

De eerste ervaringen zijn divers. In 2022 zetten we deze 
ingezette lijn door.

Inzet in de wijken 
Onze inzet in de wijken uit zich voornamelijk door het 
zoeken van samenwerking en het (mede) organiseren 
van diverse wijkactiviteiten. 

Gebiedsteam Zuid-Oost 

Samenwerking 
In 2021 zijn er in gebiedsteam Zuid-Oost ruim 70 
activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten variëren 
van wekelijks terugkerende activiteiten tot eenmalige 
activiteiten. Bij organisatie/facilitering van deze 
activiteiten werken we in team Zuid-Oost samen met 
onder andere Rijnstad, (de vrijwilligers van) huiskamer De 
Duiventil, wijkcentrum De Fresh, huiskamer de Fontein, 
Coalitie tegen de eenzaamheid in Malburgen en met de 
Koffiebus van Vragenderwijs.

Een aantal activiteiten uitgelicht

Proef de Hindoestaanse Cultuur 
Kennismaken met de Hindoestaanse cultuur, en dan 
specifiek met stoelyoga en het Diwali (lichtjesfeest). 

I.s.m. de Hindoestaanse Ouderengroep “Milan”. 

Biljart De Petersborg 
Vrijwel dagelijks is het mogelijk om te biljarten op De 
Petersborg: van vrij biljarten, tot biljartcompetities en 

(dames) biljartles. 

2
Bijeenkomsten

65
Deelnemers

273
Bijeenkomsten

1203
Deelnemers
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Zingcafé Petersborg 
Eind 2021 startten de zingcafés o.a. op De 

Petersborg: Gezellig samen (leren) zingen en andere 
wijkgenoten ontmoeten. I.s.m. De Stadscompagnie.

Fitt by Dance 
Jong en oud(er) komen samen bij deze full 

body workout in de vorm van dans. I.s.m. Fitt by 
danceclub.

17
Bijeenkomsten

182
Deelnemers

20
Bijeenkomsten

166
Deelnemers

Gebiedsteam Zuid-West

Samenwerking 
In het gebied Zuid-West zit locatie De Gaanderij van 
SWOA. Hier vinden diverse activiteiten plaats voor 
de inwoners rondom Elderveld/Schuytgraaf/Elden en 
de Laar. Binnen deze locatie maken diverse clubs 
en verenigingen gebruik van de ruimtes. Onze visie 
‘Ontmoeten en meer’ wordt uitgedragen: iedereen 
is welkom en deelnemers van groepsbegeleiding en 
wijkbewoners ontmoeten elkaar.  
 
In 2021 zijn er in gebiedsteam Zuid-West ruim 65 
activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten variëren 
van wekelijks terugkerende activiteiten tot eenmalige 

activiteiten. Bij organisatie/ facilitering van deze 
activiteiten werken we in team Zuid-West goed samen 
met onder andere de Sociale Wijkteams, Teams 
Leefomgeving, Rijnstad Vitanos en de serviceflats 
Elderburen en die van Vivare. Daarnaast nemen we deel 
aan de eenzaamheidscoalitie en het project ‘Oud worden 
in Elderveld’. 

Een aantal activiteiten uitgelicht

 
Gymfit 

Stichting Gym en Turnen Arnhem neemt 
wijkbewoners en deelnemers groepsbegeleiding mee 

in samen bewegen en aan je conditie werken.   

57
Bijeenkomsten

357
Deelnemers

Mediatrefpunt 
De vrijwilligers van Mediatrefpunt helpen inwoners 

verder met vragen over tablet, telefoon en computer.

158
Bijeenkomsten

436
Deelnemers
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Zomerweken Franse Lunch met Quiz 
Een van de activiteiten tijdens de zomerweken: een 
Franse lunch met Sportquiz. Zowel wijkbewoners als 

deelnemers groepsbegeleiding namen deel.

1
Bijeenkomst

60
Deelnemers

Wandeling Nationale Diabeteschallenge 
Samen wandelen om zo diabetes tegen te gaan. 
Wekelijks vertrok een groep wandelaars onder 

begeleiding vanaf De Gaanderij. I.s.m. Sportbedrijf 
Arnhem.

 
20

Wandelingen

110
Wandelaars

Gebiedsteam Noord-Oost 

Samenwerking 
 In 2021 zijn er in gebiedsteam Noord-Oost ruim 40 acti-
viteiten georganiseerd. Deze activiteiten variëren van we-
kelijks terugkerende activiteiten tot eenmalige activiteiten. 
Bij organisatie/facilitering van deze activiteiten werken we 
in team Noord-Oost samen met onder andere de diverse 
buurthuizen, Rijnstad, Wereldhave, Presikhaaf University 
en Vitanos. 

Een aantal activiteiten uitgelicht

Somalisch Wijkdiner 
Somalische dames kookten heerlijk voor de 

wijkbewoners en gaven een mooie presentatie over 
hun land hebben. 

  

1
Bijeenkomst

55
Deelnemers

Soep met liefde 
Jonge vrijwilligers bezorgden soep bij alleenstaande, 

oudere Presikhavers. I.s.m. Vitanos en leerpark 
Presikhaaf. 

7
Rondes 549

Deelnemers

Vrije Inloop 
Wanneer Corona het toeliet was het voor 

wijkbewoners mogelijk om dagelijks even binnen te 
lopen op locatie de Weldam. Dit zorgde voor een 
uitbreiding in het kader van ontmoeten en meer.

134
Deelnemers
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Spelletjeszondag 
Wekelijks komen op zondag diverse wijkbewoners 
samen voor een spelletjesmiddag. Van bordspellen 

tot een kaartje leggen.

26
Bijeenkomst 198

Deelnemers

Gebiedsteam Noord-West 

Samenwerking 
In 2021 zijn er in gebiedsteam Noord-West 12 activiteiten 
georganiseerd. Deze activiteiten variëren van wekelijks 
terugkerende activiteiten tot eenmalige activiteiten. Bij 
organisatie/facilitering van deze activiteiten werken we in 
team Noord-West samen met onder andere de diverse 
buurthuizen, ontmoetingsgroepen, Jeugdcentrum Vogel-
wijk, de koffiebus van Vragenderwijs, en de Bakermat. 

Een aantal activiteiten uitgelicht

Koffiebus Vragenderwijs 
In diverse wijken in Arnhem Noord-West in de buurt 
opgehaald hoe mensen de leefbaarheid in de wijk 

ervaren en wat zij missen.   

5
Bijeenkomsten 147

wijkbewoners 
gesproken

Agnietenstraat bijeenkomsten 
N.a.v. een gesprek met wijkbewoners Klarendal, is in 
oktober een wekelijkse ontmoetingsgroep opgestart 

op de Agnietenstraat.

15
Bijeenkomsten 87

Deelnemers

Letter voor Letter   
In navolging van het initiatief in ’t Duifje, is eind 2021 
Letter voor Letter opgestart in Klarendal/Sint Marten. 

Buurtbewoners kunnen zich aanmelden voor het 
sturen van een brief. Een samenwerking tussen 

Villa Klarendal, het Inloophuis, SWOA, Rozet, het 
Wijkatelier, Stichting de KIM en stichting Rijnstad. 

Het project loopt door in 2022. 

20
Aanmeldingen

Telefooncirkel Klarendal/Sint Marten   
De telefooncirkel bestaat uit een klein groepje 

mensen die elkaar een paar keer per week bellen 
om even een contactmomentje te hebben. I.s.m. 

Rijnstad. 

8
Deelnemers

558
Telefoontjes
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4
Governance

4.1. Organisatiestructuur
 
SWOA is een stichting met een Raad van Toezicht als 
toezichthoudend orgaan en een Raad van Bestuur 
als bestuursorgaan. De Raad van Bestuur bestaat uit 
de directeur-bestuurder Bea Schouten. De directeur-
bestuurder functioneert op basis van de statuten en het 
reglement directeur-bestuurder. Hierin zijn zaken als 
verantwoording, verantwoordelijkheid en besluitvorming 
geregeld.  
 
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. 

4.2. Maatschappelijk Verantwoord 
       Ondernemen
 
SWOA hecht veel waarde aan duurzaamheid binnen haar 
organisatie en aan de SDG (sustainable Development 
Goals, de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling). 

Bedrijfsvoering energiebewust
Wij zijn zuinig op energiegebruik, hebben overal 
ledlampen en sensors. We gaan zorgvuldig met afval om 
en letten op klimaat aspecten. Een aantal voorbeelden:   
• Onze inkoopcriteria leiden tot selectie van bedrijven 

die duurzaamheid betrachten:  
 • SMB Willems is ons schoonmaak bedrijf 
 • Foodconnect (onze maaltijd verstrekker): korte 

   ketens en duurzame verpakkingen 
 • Vitanos (korte ketens) 
• Bij projecten houden we hier rekening mee: 
 • Onze Maxmobielen zijn volledig elektrisch.  
 • Onze biljarts zijn vervangen door exemplaren  
   die niet verwarmd hoeven te worden, besparing 
   ca 17.500 KwH per jaar.  
 • Groene tuinen (klimaat) 
• Thuiswerken (beperken reiskilometers) wordt 

gestimuleerd 

Social Return Of Investment
Wij staan open en bieden plek voor mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt. Een deel van onze vrijwillige 
medewerkers heeft een rugzakje en werkt via SWOA aan 
het vergroten van hun zelfstandigheid. Via activerend 
werk bieden wij mensen een begeleide werkplek. Via 
Scalabor hebben wij iemand in dienst genomen. Ook 
SMB Willems stimuleert het werken met deze doelgroep. 

4.3. Raad van Toezicht
 
2021 was een volledig coronajaar. Door corona zijn we 
wederom in onze gebruikelijke manier van werken, in een 
onvoorspelbaar ritme, keer op keer verrast. Met vallen 
en opstaan is het ons opnieuw gelukt toch regelmatig 
(meestal digitaal) bijeen te komen.  

Het was voor onze directeur-bestuurder Bea Schouten 
haar eerste volledige kalenderjaar bij SWOA in dienst. In 
de loop van het jaar heeft de renumeratiecommissie twee 
officiële gesprekken met de directeur-bestuurder gevoerd. 
Een keer een voortgangsgesprek en een keer een 

Afbeelding 4.1. SWOA Organogram
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beoordelingsgesprek. De uitkomst was dat de Raad van 
Toezicht onze bestuurder een prima beoordeling heeft 
gegeven over het jaar 2021. 

In het afgelopen jaar 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 
een zelfevaluatie gehouden en een studiebijeenkomst 
met een externe begeleider. Buiten de vergadering om 
hebben de directeur-bestuurder en de voorzitter van de 
Raad van Toezicht elkaar regelmatig gesproken over 
actuele zaken.  

De Raad van Toezicht vindt dat 2021 voor SWOA, zeker 
gezien de moeilijke omstandigheden door corona, goed 
verlopen is en waar we, zowel inhoudelijk als financieel, 
met gepaste trots op terug mogen kijken! 

In 2021 besproken en goedgekeurde 
onderwerpen 
• Jaarverslag en jaarrekening 2020 
• Twee leden van de RvT, Mary Geurts en Hettie 

Huberts, gaan toezicht houden op kwaliteit 
• Werkwijze klankbordgroep kwaliteit 
• Inhoudelijke en financiële halfjaarrapportage 2021 
• Aanpassing reglement RvT inzake stakende 

stemmen 
• Strategische visie kwaliteit 
• Begroting 2022  
• Vergaderplanning 2022

In 2021 besproken onderwerpen 
• Benchmark sociaal werk 
• Ontwikkelingen groepsbegeleiding 
• Zelfevaluatie RvT 
• Kwartaalrapportages 
• Negatieve bankrentes 
• Evaluatie accountant 
• Samenwerking in het welzijnsdomein 
• Kaderbrief 
• Jaarplan 2022 
• Actuele onderwerpen en 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 ook - 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. 

Naam Achtergrond Functie in RVT Laatste 
benoemingsdatum

Periode

Barth van Eeten Sociaal domein / 
politiek

Voorzitter Februari 2019 2

Lidewijde Koot Bedrijfsleven financiële 
sector

Lid Januari 2021 2

Erwin Duits Gezondheidszorg / 
bestuurder

Lid Mei 2020 1

Mary Geurts Bedrijfsleven Lid Mei 2019 2

Hetty Huberts Non-profit / politiek Lid Mei 2021 2

Tabel 4.1. - Samenstelling van de RvT
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5
Overlegorganen

5.1. Klantenraad
 
De Klantenraad is een keer fysiek bijeengeweest voor 
overleg. Digitaal overleg bleek eerder niet succesvol en 
corona richtlijnen maakte het onmogelijk vaker bijeen te 
komen. In dit overleg is onder andere gesproken over 
de gevolgen van corona voor de klanten van SWOA 
en voor het functioneren van de raad. Ook is de raad 
geïnformeerd over Voor Elkaar in Arnhem.  
 
In wat informelere zin is telefonisch contact onderhouden 
met de afzonderlijke leden, waarbij gesproken is over 
jaarverslag, maaltijden en de audit Roze Loper.  
 
Het was opnieuw moeilijk voor de klantenraad 
om haar adviserende taak uit te kunnen voeren. 
Ondertussen is vanuit SWOA gezocht naar andere 
vormen van klantenraadpleging. Eind 2021 is definitief 
besloten om te stoppen met de uitvoering van 
klantenraadpleging via een klantenraad. Gewerkt wordt 
aan doelgroepenpanelbijeenkomsten. SWOA verwacht in 
2022 de eerste drie bijeenkomsten te organiseren, ieder 
gericht op een bepaald thema.  
 
Helaas heeft de klantenraad door overlijden afscheid 
moeten nemen van een van haar leden. Zie 
onderstaande voor de samenstelling van de Klantenraad.

5.2. Adviescommissie 
       Vrijwilligersbeleid (ACVB)
 
In 2021 heeft de ACVB ondanks de belemmerende 
coronamaatregelen toch min of meer haar 
vergaderplanning kunnen uitvoeren, deels middels Teams 
en deels op kantoor of andere locatie. 

Helaas moest aan het eind van het jaar tot tweemaal toe 
de kennismakingsbijeenkomst met twee 
kandidaat-leden worden uitgesteld t.g.v. de lockdown. De 
vergaderingen met directie en PVT konden ook doorgang 
vinden (digitaal of live). We zijn in twee bijeenkomsten 
geïnformeerd over respectievelijk het mantelzorgakkoord 
en Voor Elkaar in Arnhem. 

Veel tijd en energie heeft de ACVB gestoken in haar 
project “grenzen aan het vrijwilligerswerk”. 
Uiteindelijk is dat tot tevredenheid afgerond en 
gepresenteerd aan de directie die de aanbevelingen 
positief heeft beoordeeld. 

Ondanks dat soms vergaderdata en vergadervorm 
moesten worden aangepast bleef de onderlinge sfeer 
prima en voelde iedereen in de commissie zich nauw 
betrokken met elkaar en met SWOA. 
 
De ACVB heeft zich in 2021 vooral bezig gehouden met: 
• Het project “grenzen aan het vrijwilligerswerk” 
• Mantelzorgakkoord 
• Participatie VTO 
• Strategische visie kwaliteit 
• Nieuw format eigen groepsevaluatie 
• Zoeken naar nieuwe commissieleden 

De personele bezetting van de ACVB is in 2021 
ongewijzigd gebleven.

Tabel 5.1. - Samenstelling van de Klantenraad

Anita Rabeling Lid
Joke Langius  (overleden) Lid
Peter Groenenboom Lid
Ben van Beersum Lid

Naam Functie
Sara van Laar - de Jong Voorzitter

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

Naam Functie
Christine van Bennekom-Ceelen Voorzitter

Sanne de Groot Lid
Tabel 5.2. - Samenstelling van de ACVB
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5.3. Personeelsvertegenwoordiging 
       (PVT)
 
De PVT investeerde dit jaar voornamelijk in het meer 
zichtbaar zijn en het betrekken van de achterban. In 
plaats van een eenmalige jaarvergadering, sloten leden 
van de PVT aan bij diverse werkoverleggen. Dit werd 
door collega’s als erg prettig ervaren. In 2022 zetten 
we deze lijn daarom voort door aan te sluiten bij de 
gebiedsteam-overleggen, waarbij we iedere keer een 
thema centraal zetten. Een thema wat we hierin mee 
willen nemen is duurzame inzetbaarheid. Dit naar 
aanleiding van een gevolgde training  

 

In 2021 hebben we net als voorgaande jaren contact 
gehad met de RvT, vertrouwenspersoon en bedrijfsarts. 
Met regelmaat vonden gesprekken met directie en 
ACVB plaats. Belangrijkste thema’s hierbij waren de 
ontwikkelingen binnen groepsbegeleiding en andere 
ontwikkelingen/wijzigingen binnen de organisatie.

De leden van de PVT waren in 2021 dezelfde als in 2020, 
zie tabel 5.3.

Fiona Schneijderberg Lid
Mendy Mol Lid

Naam Functie in PVT
Roby Laarakker Voorzitter

Tabel 5.3. - Samenstelling van de PVT

Secretaris / budgetbeheerder
Lid
Lid
Lid

Functie
Voorzitter

Lid
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6
Kwaliteitsbeleid

6.1. Kwaliteitskeurmerk

SWOA heeft in 2021 de overstap van het keurmerk HKZ 
naar het keurmerk van Sociaal Werk Nederland (SWN) 
in gang gezet, aangezien dit nu meer aansluit bij de visie 
en ontwikkelingen van SWOA. In 2021 hebben we een 
zelfevaluatie vormgegeven n.a.v. de normen volgens 
Sociaal Werk Nederland. In het voorjaar van 2022 vindt 
de externe audit plaats om dit certificaat te behalen.  
 
SWOA kiest ervoor om kwaliteit en bedrijfsvoering te 
integreren. Medewerkers zijn daardoor breed betrokken 
bij verbeteringen t.a.v. kwaliteit. Op deze manier blijven 
medewerkers op de hoogte van de ontwikkelingen 
binnen SWOA. Daarbij zorgt dit ervoor dat vakmanschap, 
energie en creativiteit van medewerkers zich blijft 
ontwikkelen.

Continue verbeteren
De kwaliteitskeurmerken Roze Loper en Vrijwillige 
Inzet: Goed Geregeld zijn de voor SWOA onderliggende 
keurmerken. De externe audit Roze loper is in 2021 
uitgevoerd op 7 oktober door 2 externe auditeurs. Dit was 
een herbeoordeling en het certificaat is hiervoor behaald. 

Om mogelijke risico’s zichtbaar te maken en daar waar 
nodig preventieve maatregelen uit te zetten, werken 
we met de Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI). 
Eenmaal per twee jaar wordt dit instrument ingezet bij 
de primaire processen i.s.m. medewerkers en vrijwillige 
medewerkers. In 2021 hebben wij de volgende PRI’s 
uitgevoerd: Thuisadministratie, AutoMaatje, Activerend 
Werk, Maatjes Regio Arnhem en Educatie en Recreatie.  
 
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.

6.2. Klanttevredenheidsonderzoeken  

In 2021 is het 2-jaarlijks KTO Maatjes uitgevoerd en het 
KTO Groepsbegeleiding. In 2021 zijn er ook verkennende 
gesprekken geweest om doorlopend kwaliteit te meten 
van onze dienstverlening. Hiervoor zijn we in gesprek 
met de organisatie Ervaringwijzer. In 2022 start met deze 
organisatie een pilot binnen SWOA. 

Intern hebben wij eind 2021 twee korte 
klanttevredenheidsonderzoeken gedaan binnen het 
project Elden met Elkaar en de Regenboogsalon, 
waardoor we de inhoud van deze activiteiten komend jaar 
kunnen verbeteren en de behaalde resultaten kunnen 
borgen.

Risico-inventariatie
4

primaire processen

KTO Cijfer 
Maatjes

8

KTO Cijfer 
Groepsbegeleiding

8,4

6.3. Medewerkerstevredenheids-
       onderzoek  

In 2021 zetten wij een nieuw instrument in voor toetsing 
van de medewerkerstevredenheid, namelijk de app 
Everybody Frank. Alle medewerkers ontvangen per week 
drie vragen m.b.t. de volgende onderdelen: 
• Persoonlijke drijfveren (wat beweegt jou om je werk 

te doen) 
• Competenties (inzicht krijgen in je competenties door 

zelfreflectie en feedback van je collega’s) 
• Werkbeleving (o.a. werkgeluk, werkstress, corona) 
• Feedback module (Iedere medewerker heeft Trustees 

die op jou reflecteren waardoor je meer inzicht krijgt 
in je ontwikkelpunten en talenten) 
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Managementteam en medewerkers kwaliteit hebben 
inzicht in het dashboard waarin per gebiedsteam of op 
basis van functieprofielen uitkomsten in te zien zijn en 
hiermee op basis van volledige anonimiteit inzicht te 
krijgen is in de tevredenheid van medewerkers. Daardoor 
kan er tijdig bijgestuurd worden.  

Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de 
tevredenheid van medewerkers tijdens; 
• (Individuele/teamverband) werkoverleggen 
• Intervisiebijeenkomsten 
• Exitgesprekken 
• Plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.

Werkgeluk 
Medewerkers

7,6

6.4. Klachten en Complimenten

Voorbeelden klachten en incidenten
• Ongepast gedrag vanuit een club naar bezoeker.
• Weglopen van deelnemer groepsbegeleiding.
• Deelnemer onwel geworden op locatie.
Alle klachten en incidenten zijn afgehandeld en hebben 
onder andere bijgedragen aan een vernieuwde inzet van 
scholing voor het vergroten van kennis van ziektebeelden.

Voorbeelden complimenten
• Complimenten voor de ontwikkeling van activiteiten 

in tijden van de lockdown, zoals bijvoorbeeld de 
Regenboogsalon en maaltijdvoorzieningen rondom 
bepaalde feestdagen.

• De inzet van sociaal werkers in een lastige tijd voor 
oudere inwoners.

• Complimenten inzet van medewerkers bij het 
coordineren van wijkgerichte inzet rondom de 
Blokhuisgelden.

• Waardering voor onze innovatieve ideeen om 
in samenwerking met andere organisaties voor 
kwetsbare groepen toch activiteiten aan te bieden.

15 13

Organisatie-
trots
8,3

Werkstress
Medewerkers

4,7

Aantal 
beantwoorde 

vragen
5100
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7
Sociaal Verslag

Vrijwillige medewerkers
Het aantal vrijwilligers is in december 2021 iets lager dan 
in 2020. Dit komt grotendeels door het lang stilliggen 
van activiteiten waardoor vrijwilligers besloten hebben 
helemaal te stoppen.

SWOA ziet, net als in 2020, meer vrijwilligers die tijdelijk 
en/of projectmatig actief willen zijn. Ook zien we een 
toename van vrijwilligers 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  
SWOA had op 31 december 2021 36 medewerkers in 
dienst, waaronder detachering via Scalabor, iets hoger 
dan het aantal medewerkers ultimo 2020. In FTE vertaald 
een bezetting van 28,4 FTE. Een stijging van 3,3 FTE ten 
opzichte van 2020. De gemiddelde leeftijd is iets lager 
dan in 2020. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim bedraagt 5,5%, waarvan 0,9% 
kortdurend verzuim. Het langdurige ziekteverzuim is 
grotendeels niet werkgerelateerd en daardoor niet 
beïnvloedbaar door SWOA. Het ziekteverzuim is 2,7% 
lager dan het laatste beschikbare percentage (6,1% over 
de 1e 2 kwartalen van 2021) in de branche WMD. Zie 
hiervoor ook grafiek 7.1 op bladzijde 29.

Vertrouwenspersoon 
In 2021 is de externe vertrouwenspersoon niet benaderd. 
Daarmee is net als in voorgaande jaren geen beroep op 
de vertrouwenspersoon gedaan.  
 
ARBO en Preventie 
In 2021 is veel thuisgewerkt. Een aantal collega’s had 
hiervoor hulpmiddelen nodig en die zijn als maatwerk 
aangeboden. Ook na corona blijven onze collega’s 
hybride werken. Op de locaties is het dit jaar beduidend 
minder druk geweest vanwege de (gedeeltelijke) 
lockdowns. Doordat de locaties minder intensief werden 
gebruikt waren er ook minder storings- en slijtage 
meldingen.  

Het naleven van de coronamaatregelen is het hele jaar 
van toepassing geweest. Het is wel merkbaar dat het 
naleven van de maatregelen steeds meer moeite kost. 
Het blijft dus nodig iedereen er aan te herinneren dat dit 
nog steeds belangrijk is. De organisatie heeft Corona 
beschermingsmaterialen en zelftesten beschikbaar 
gesteld voor de (vrijwillige) medewerkers. 

Nieuwe 
vrijwilligers in 2021:

103

Vrijwilligers met 
diverse culturele 

achtergronden t.o.v. 
totaal vrijwilligers.

54%  46%

43
Actief in meerdere 

functies

Totaal actief geweeste 
vrijwilligers in 2021:

591
Totaal actieve 

vrijwilligers eind 
2021:

433

Gemiddelde 
tijd actief

4,5 
jaar

Gemiddelde 
leeftijd

62,1
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22
stagiairs

13 
mbo

9 
hbo

De RI&E is uitgevoerd. Hieruit kwamen geen gebreken, 
slechts een paar aandachtpuntjes welke zijn opgenomen 
in het plan van aanpak. De voortgang wordt gemonitord 
via de kwartaalrapportages. 

Stage 
In 2021 vonden 22 mensen een stageplek bij SWOA. 
Duidelijk weer meer stagiaires dan vorig jaar, omdat we 
meer hebben kunnen/mogen doen. 

Naast de mbo en hbo-stages worden ook op 
diverse locaties stageplaatsen aangeboden voor 
maatschappelijke en taal stages. Hiervoor wordt met een 
aantal scholen, waaronder het Westeraam college in Elst, 
Produs praktijkonderwijs en de Praktijkschool in Elderveld 
samengewerkt.

36
Medewerkers

Gemiddelde 
tijd in dienst

< 4 jaar 57,2%
4 - 25 jaar 31,4%
> 25 jaar 11,4%

Gemiddelde 
leeftijd

48,8
31   5

Instroom 7
Uitstroom 9

Tabel 7.1. - Verzuimpercentage 2021
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Locaties:
Hoofdkantoor/bezoekadres    
Kazerneplein 2     
6822 ET Arnhem    
tel: 026-3272266
e-mail: info@swoa.nl

De Petersborg
Slochterenweg 40
6835 DX Arnhem
tel: 026-3230850
       
De Gaanderij     
Driemondplein 1    
6843 AN Arnhem    
Tel: 026-3810265    

De Weldam
Middachtensingel 39
6825 HG Arnhem
tel: 026-3611741
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