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Stichting ZorgSaam Elburg -  Jaarverslag 2017   

In le iding                                                                                                                                                                                    
In 2017 heeft stichting ZorgSaam Elburg zich verder 
doorontwikkeld. Ons doel is dat mensen naar 
tevredenheid worden ondersteund en dat maatjes 
voldoening vinden in het werk dat ze doen. 
De kracht van wat ZorgSaam Elburg doet ligt vooral in de 
eenvoud, het laagdrempelige concept, het vertrouwen 
dat hulpvragers ons geven en de vrijwillige inzet van 
maatjes.     

Hulpvragen en maatjes                                                                                                                                                                            
ZorgSaam Elburg krijgt steeds meer bekendheid. We zien dit terug in de toenemende aantallen met 
daaronder een toelichting: 

            

De hulpvragen komen uit meerdere kernen van de gemeente Elburg: 

 

  

0	

10	

20	

30	

2015	 2016	 2017	

aantal	maatjes		
per	einde	van	het	jaar	

0	

10	

20	

30	

40	

2015	 2016	 2017	

aantal	hulpvragen	per	
einde	van	het	jaar	

hulpvragen	en	herkomst	gemeente	2017	

Elburg	

t	Harde	

Doornspijk	

Hoge	Enk	

overig	



2	
Jaarverslag	2017	Stichting	ZorgSaam	Elburg	

De inhoud van de hulpvraag is als volgt onder te verdelen: 

 

Van de maatjes wordt verwacht dat ze lid zijn van een kerk. De kerkelijke achtergrond is heel divers: 

 

Toel ichting 
In het algemeen gaat men er vaak van uit dat vrijwilligers vandaag de dag moeilijk te vinden zijn.  
De ervaring van ZorgSaam Elburg is dat er steeds weer maatjes gevonden worden of dat iemand zich 
aanmeldt. Men voelt zich aangesproken door een stukje in het kerkblad (‘ik had het al vaker zien staan’) of 
hoort van een ander wat het inhoudt en krijgt de vraag ‘is het iets voor jou’? Ook krijgen we aanmeldingen 
via de vacature bank van Wiel. Alle manieren om bekendheid te geven aan het werk dragen bij aan het 
vinden van nieuwe vrijwilligers.  
Voor de groei van het aantal hulpvragen geldt dat ZorgSaam Elburg intussen een zekere bekendheid bij en 
relatie met de professionele organisaties heeft opgebouwd die hun cliënt soms doorverwijzen. Hoewel we 
niet altijd kunnen zorgen voor een match lukt het vaak toch wel.  
 
De balans tussen het aantal maatjes dat ingezet kan worden en de hulpvragen is aardig in evenwicht. Je wilt 
hulpvragers niet te lang laten wachten, maar voor maatjes die zich aangemeld hebben is het ook prettig om 
binnen een redelijke tijd aan de slag te kunnen.  
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Een aantal maatjes komt al voor langere tijd bij dezelfde persoon, sommige al sinds de start in 2015. Als dan 
gevraagd wordt of het nog bevalt is het antwoord dat er al zo veel is opgebouwd aan vertrouwen dat men 
niet zou willen stoppen. ZorgSaam Elburg zet bewust in op een duurzaam contact, maar je kunt ook de vraag 
stellen of het nog nodig, of zelfs wenselijk, is dat mensen dit contact (na een bepaalde periode) continueren 
onder de paraplu van ZorgSaam Elburg of dat men dit privé zou willen voortzetten? De reactie is dat mensen 
het toch prettig vinden dat er iemand/een organisatie is om op terug te vallen en waar ze met eventuele 
vragen terecht te kunnen. Met regelmaat is er contact met de maatjes en wordt dit ook bespreekbaar 
gemaakt. Verder kan nog worden opgemerkt dat praktische- en incidentele vervoersvragen vaak een korte 
duur hebben, waarna een maatje meestal weer opnieuw inzetbaar is. 

Wat de inhoud van de hulpvragen betreft is het overgrote deel ‘sociaal’ van aard. Dat betekent dat mensen 
graag contact met een vrijwilliger willen voor de gezelligheid, om hun verhaal kwijt te kunnen of om er 
samen op uit te gaan. Voor veel mensen is het moeilijk om zelfstandig naar buiten te gaan. Soms gaat het 
hierbij specifiek om fietsen op een tandem of duo fiets. Bij hulpvragen waarbij ondersteuning van de 
mantelzorger aan de orde is, zien we een lichte stijging. Hier is het vaak een combinatie van sociaal en 
ondersteuning van de mantelzorger. Vragen over hulp bij klusjes in en om huis zijn er niet zo veel. Ook 
incidentele vervoersvragen komen niet veel voor. Ondersteuning van vluchtelingen gebeurt alleen als het 
sociale aspect de belangrijkste component van de hulpvraag is en nadat de begeleiding van 
Vluchtelingenwerk is beëindigd. Ten overvloede merken we op dat de ondersteuning door maatjes echt 
aanvullend is op de professionele zorg. Die grens wordt goed in de gaten gehouden en zo nodig 
bespreekbaar gemaakt. 

De meeste hulpvragen komen uit Elburg, daarna gevolgd door ’t Harde. Dit beeld is niet gewijzigd sinds de 
start in 2015. Het vinden van maatjes in ’t Harde blijft een aandachtspunt. 

Verder rijst de vraag hoe groot we kunnen worden, zowel m.b.t. het aantal vrijwilligers als hulpvragen. In het 
beleidsplan (2017-2019) wordt een getal van 40 maatjes genoemd. Omdat dan gekeken moet worden welke 
maatregelen eventueel nodig zijn voor het op goede en verantwoorde wijze runnen van een 
vrijwilligersorganisatie als ZorgSaam Elburg. De tijd zal het leren. Vooreerst groeien we rustig door, waarbij 
een natuurlijk verloop voor enige correctie zorgt. 

Maatjes ondertekenen bij aanvang van de werkzaamheden een vrijwilligersovereenkomst, inclusief 
gedragscode. Daarnaast vraagt het bestuur van iedereen die een direct contact heeft met de hulpvragers 
een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) via de gemeente. Dit betreft de maatjes en de coördinatoren.       
In 2017 is er tweemaal een maatjesavond gehouden. Op 18 april in de Ichthuskerk, waren twee 
medewerkers van Stimenz uitgenodigd. Met elkaar gingen we in gesprek over de vraag wat je als maatje 
betekent voor iemand. Vanwege de eenvoud van de inzet is dat soms een vraag waar maatjes mee zitten. 
Vaak is het nl. meer dan je zelf denkt.                                       

De bijeenkomst op 2 november in het gebouw van het Leger des 
Heils had als doel kennismaking en ontmoeting, omdat er 
gedurende het jaar ook weer nieuwe maatjes instromen. Ieder had 
een voor-, hoofd-  of nagerecht meegenomen. Onder de maaltijd 
was er gelegenheid om ervaringen te delen. Dit alles onder leiding 
van de coördinatoren en enkele bestuursleden. Het concept is 
zeker voor herhaling vatbaar.

In het kader van het tweejarig bestaan hebben alle maatjes een 
kaartje met zonnebloem ontvangen met daaronder de tekst:     
With you it is different! 

De eindejaarattenties zijn op de maatjesavond in november 
uitgedeeld. Deze keer een reep van Tony Chocolonely met kaarten 
van Floris. De hulpvragers hebben een kerstgroet ontvangen.
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Nieuwe maatjes en hulpvragen blijven welkom (zie PR en communicatie). ZorgSaam Elburg staat vermeld in 
de vacaturebank van Wiel met de tekst: Ondersteuning wordt geboden ongeacht iemands levensovertuiging 
of achtergrond. Van maatjes wordt gevraagd dat zij kerkelijk betrokken zijn.  
 
PR en communicatie  
Er worden regelmatig berichten geplaatst in 
kerkbladen en in de lokale krant Huis aan Huis. 
Doel is te vertellen wat ZorgSaam Elburg kan 
betekenen voor kwetsbare burgers en maatjes te 
werven. Ook bij de LOE is er in 2017 tweemaal 
informatie gegeven via een interview. 

In het Huis aan Huisblad van Elburg van 21 
november 2017 heeft een artikel gestaan over 
een maatje met zijn hulpvrager (zie foto). Beiden 
verwoordden hoe zij het contact als waardevol 
ervaren.     
      
                          Wim v.d. Assem en Wim Spaan 

De foto’s van een fotograaf van de PKN (2015) worden nog steeds gebruikt voor PR doeleinden.      
In het najaar van 2017 is er maandelijks een pagina in het kerkblad Contact van de Hervormde Gemeente 
Elburg waar info te vinden is over een aantal organisaties, waaronder ZorgSaam Elburg, die praktische en 
sociale ondersteuning bieden. Dit heeft al meerdere hulpvragen opgeleverd en ook een nieuw maatje. Zelfs 
doorgestuurde stukjes naar het Veluws Kerkblad missen hun uitwerking niet!   

De website werd beheerd door een vrijwilliger. In het najaar heeft een van de bestuursleden zich hiervoor 
ook beschikbaar gesteld. De Facebook pagina wordt beheerd door de coördinator en een bestuurslid.  
In het voor- en najaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Een vrijwilliger verzorgt de opmaak en verstuurt 
deze in overleg met de coördinatoren. De nieuwsbrief is te lezen via de website.  

Toerust ing en informatie   
Regelmatig zijn er bijeenkomsten waar coördinatoren en/of bestuursleden aan (kunnen) deelnemen: 
vergaderingen van het Diaconaal Platform, expertmeeting Zorgzame Kerk en de Kerk & Zorgdag (beide van 
de PKN in Utrecht), maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimertrefpunt en het Project “Prettig oud 
worden in de eigen buurt” (door Movisie en Erasmus Universiteit). In 2017 was er een training over 
signalering o.l.v. een medewerker van Eleos georganiseerd door het Platform Informele Ondersteuning (PIO). 

Bestuur en organisat ie                                                                                                                                                    
Door de groei van het aantal maatjes en het aantal hulpvragen is besloten om een tweede coördinator aan 
te stellen. Dit moet zorgen voor verlichting van de werklast en voor continuïteit bij afwezigheid van de eerste 
coördinator. Per maart 2017 is de secretaris van het bestuur bereid gevonden om deze functie op zich te 
nemen.  
In de loop van 2017 heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld. Het bestuur bestaat eind 2017 uit vijf 
leden. Er wordt maandelijks vergaderd m.u.v. enkele maanden in de zomer. De coördinatoren maken geen 
deel uit van het bestuur, maar wonen de vergaderingen bij en hebben een waardevolle inbreng vanuit de 
praktijk. Eind december 2017 zijn er twee vacatures. Het vinden van een secretaris heeft prioriteit. 
Het bestuur heeft een beleidsplan 2017 - 2019 opgesteld. 
 
Coördinatoren 
De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor het dagelijks reilen en zeilen van ZorgSaam Elburg. 
Hulpvragen en aanmeldingen van maatjes komen per telefoon of per mail binnen. Per situatie wordt 
bekeken wie van beide contact met hen opneemt. M.n. voor de hulpvrager streven we naar een vaste 
contactpersoon. De coördinator bezoekt de hulpvragers om hun situatie en hulpvraag te inventariseren. 
Voert kennismakingsgesprekken met (aspirant) maatjes en zorgt voor een goede match tussen hulpvrager en 
maatje. Daarna is er periodiek contact met zowel maatjes als hulpvragers over het verloop van het contact.  
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Naast begeleiding behoort het bijhouden van de administratie van hulpvragen tot de taken. Samen met 
bestuursleden zijn de coördinatoren betrokken bij PR activiteiten, externe contacten, werving van maatjes 
en bij de samenwerking met de (in)formele organisaties.   
Op hulpvragen vanuit Vluchtelingenwerk wordt ingegaan wanneer het past binnen onze doelstelling. 
Gemiddeld besteden de coördinatoren 6 tot 8 uur per week aan genoemde taken. Om en om beschikken ze 
over de telefoon en zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar  

F inanciën 
Stichting ZorgSaam Elburg heeft een bankrekening bij de Rabobank, staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 64819531 en heeft de ANBI status.                             
De financiële middelen worden in 2017 gevormd door een subsidie van de gemeente voor maatschappelijke 
ondersteuning en bijdragen van kerken. De diaconieën van de verschillende kerken/geloofsgemeenschappen 
die zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform krijgen jaarlijks een verzoek om een bijdrage, met als richtlijn 
een klein bedrag per lid. Aan kerken die niet bij het Platform zijn aangesloten is om een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Sommige kerken bestemmen jaarlijks een collecte voor ZorgSaam Elburg. Maatjes, bestuursleden 
en coördinatoren verrichten hun inzet op basis van vrijwilligheid.  
Er is een aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer Achmea. Deze voorziet in gevallen waarbij de 
collectieve vrijwilligersverzekering via de gemeente niet vergoedt.  
De aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) à € 41,35 was in 2017 een hoge kostenpost. Op 
politiek niveau is gelobbyd om de aanvraag financieel aantrekkelijker te maken. Het resultaat daarvan is dat 
vrijwilligersorganisaties de kosten door de gemeente vergoed krijgen. Deze regeling geldt vanaf 2de week 
van juli 2017. Dit kan d.m.v. een restitutieformulier dat zowel door de vrijwilliger als de secretaris van de 
organisatie moet worden ingevuld en ondertekend. Voorwaarde is wel dat de organisatie staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel.                                                                                                                                       
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat. 

Samenwerking Diaconaal  P latform en kerken in E lburg                                                                                  
ZorgSaam Elburg hecht aan contact met de kerken in Elburg, omdat het bijdraagt aan draagvlak voor de 
diaconale betrokkenheid bij de kwetsbare medemens, binnen en buiten de kerk. 
In bijeenkomsten van het Diaconaal Platform worden de aanwezige afgevaardigden bijgepraat over de 
ontwikkelingen binnen ZorgSaam Elburg. Ook wordt de aandacht gevestigd op de noodzaak van financiële 
ondersteuning door de lokale kerken. In 2017 is ZorgSaam Elburg uitgenodigd geweest door de diaconie van 
de Hervormde Gemeente Elburg en het pastoraal team van de Ichthuskerk te Elburg om iets te vertellen 
over het werk van ZorgSaam Elburg. Samen met Vrijwilligershulp Elburg is er een contact met de Hervormde 
Gemeente tot stand gekomen dat leidt tot meer onderlinge uitwisseling en samenwerking, o.a. door de 
informatiepagina in Contact. 

Samenwerking met lokale informele en formele zorgorganisat ies 
In 2017 heeft de regisseur informele ondersteuning Gerry van Boven de onderlinge samenwerking tussen de 
vrijwilligersorganisaties meer vorm en inhoud gegeven. Ze werd daarin ondersteund door de regiegroep. Tot 
het najaar van 2017 maakte een van de coördinatoren van ZorgSaam Elburg hier deel van uit. De functie 
regisseur informele ondersteuning is per 31 december 2017 
opgeheven. Stichting Wiel draagt zorg voor de borging en een 
contactpersoon zodat wat reeds bereikt, of in gang gezet is niet 
verloren gaat. 

In 2017 leidde deze samenwerking tot o.a. een paginagroot 
artikel in het Huis aan Huisblad over informele ondersteuning, 
een hulpwijzer en een intakeformulier dat door alle organisaties 
wordt gebruikt en waardoor overdracht makkelijker wordt en 
hulpvragers niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen. 
Uiteraard is bij overdracht expliciete toestemming nodig van de 
betrokkene. Ook is er een logo ontwikkeld voor PIO. 
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ZorgSaam Elburg neemt actief deel aan periodieke bijeenkomsten van het Platform Informele Ondersteuning 
en bijeenkomsten met PIO en formele organisaties. 

Met regelmaat is er overleg tussen de coördinatoren van ZorgSaam Elburg en Vrijwilligershulp Elburg. Hierbij 
wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking op uitvoerend niveau. Zo is er gesproken over 
mogelijkheden voor registratie van gegevens, een training netwerkversterking voor coördinatoren en is er 
gezamenlijk contact gezocht met de Hervormde Gemeente Elburg met een verzoek om meer samenwerking 
(zie samenwerking kerken).

In de loop van het jaar zijn er contacten, vaak n.a.v. een hulpvraag, met (wijk)verpleegkundigen van Icare en 
WZU  Veluwe en met maatschappelijk werkers van Stimenz. 
  
Tot s lot    
De ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2017 stemmen tot dankbaarheid en dagen uit om het werk van 
ZorgSaam te continueren: het aantrekken van maatjes blijft nodig evenals PR activiteiten om de 
mogelijkheden van ZorgSaam Elburg onder de aandacht te brengen.  
Verder heeft het werven van bestuursleden en de consequenties van de nieuwe wet op de privacy (AVG) 
onze aandacht in 2018. 


