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Stichting ZorgSaam Elburg - Jaarverslag 2018   

Inleiding                                                                                                                                                                             
ZorgSaam Elburg krijgt steeds meer bekendheid.  
In 2018 weten particulieren en formele 
zorgorganisaties Stichting ZorgSaam Elburg goed  
te vinden.  
Zie onderstaande grafieken met korte toelichting. 
 
Hulpvragen en maatjes                                                                                                                                                          
 

   

Als coördinatoren treden we regelmatig op als bemiddelaar, wat maakt 
dat er geen stijging te zien is in de hulpvragen t.o.v. 2017.   

         

 
 

Toelichting 
In het afgelopen jaar zijn er verschillende maatjes gestopt. Vanwege gezondheid, verhuizing van maatje 
en/of hulpvrager, drukke werkzaamheden, maar ook de behoefte om na een paar jaar een andere 
uitdaging aan te willen gaan. Een natuurlijk verloop, waar we uiteraard alle begrip voor hebben. Het 
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verrassende is dat zich ook weer nieuwe maatjes melden. Dit n.a.v. een stukje in één van de kerkbladen, de 
vacaturebank van Wiel of mond op mond reclame voor onze organisatie.  Het totaal aantal maatjes blijft 
stabiel, het schommelt tussen de 20-25. 
 
Gemiddeld komt er eens per week een nieuwe hulpvraag binnen. De meesten daarvan komen via de mail 
of per telefoon en zijn voor het merendeel ‘sociaal’ van aard. Mensen beschikken over een beperkt 
netwerk en hebben behoefte aan een maatje; om hun verhaal kwijt te kunnen, de Nederlandse taal te 
oefenen, te  winkelen, naar het bos gaan etc.  
Het zijn vaak professionele organisaties die hun cliënt doorverwijzen en/of aanmelden. Er zijn hulpvragen 
bij die niet onder onze doelgroep vallen en/of dermate complex zijn dat we ze teruggeven aan de 
betreffende aanvrager. 
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 praktische vragen zijn naast een klus in huis/tuin vnl. vervoersvragen. Het betreft meestal een 
(controle)afspraak in het ziekenhuis. Behalve vervoer gaat het dan ook om begeleiding ter plekke en bezoek 
aan de arts. Gelukkig hebben we een maatje die die taak vaak op zich neemt.  
De balans tussen het aantal maatjes dat ingezet kan worden en de hulpvragen is in evenwicht. Soms is er 
direct of binnen heel korte tijd een maatje beschikbaar, soms moet men een paar maanden wachten. 
Gemiddeld hebben we vier à vijf open hulpvragen.  

 
ZorgSaam Elburg zet bewust in op een duurzaam 
contact. Veel maatjes komen al voor langere tijd bij 
dezelfde persoon. Vaak is er een band en 
wederzijds vertrouwen ontstaan. Een dergelijk 
duurzaam contact zou je privé kunnen voortzetten. 
In 2018 was daar in één situatie sprake van. In de 
praktijk blijken mensen het prettig te vinden dat ze 
op iemand/een organisatie terug kunnen vallen 
voor eventuele vragen.  

De eerste match dateert van augustus 2015, de 
start van ZorgSaam Elburg. Dit jaar bleek het 
mogelijk om twee hulpvragers met elkaar in 
contact te brengen. Uiteraard werd dit eerst met 
hen afzonderlijk besproken en met wederzijds 
goedkeuren volgde er een ontmoeting samen met 
één van de coördinatoren. De twee ontmoeten 
elkaar nu regelmatig en ZorgSaam Elburg trekt zich 
geleidelijk terug.  

 
In 2018 is er tweemaal een maatjesavond gehouden in één van de zaaltjes van het gebouw van het Leger 
des Heils aan de Beekstraat. Het thema van de avond op 25 april was ‘Verbinding – een schakel zijn’. 
We informeerden de maatjes over: de pilot dagbesteding, de aanpak van Team Doe’th bij een 
multiproblem situatie en de aanpak van eenzaamheid in gemeente Elburg. Daarna was er ruimte voor 
kennismaking en ontmoeting.  
Op de avond van 21 november hebben we met elkaar genoten van de gerechten die door ieder van ons 
waren meegenomen. Het ‘rondje’ vertel in het kort iets over je ervaringen als maatje. Voor velen een 
eyeopener hoe divers de hulpvragen zijn en wat er (hier en daar) zoal bij komt kijken.  
Zoals inmiddels gebruikelijk was er voor ieder de eindejaarattentie en hebben de hulpvragers  
een kerstgroet ontvangen. 
 
 
 



3 
 

PR en communicatie 
In maart en oktober schrijven we de redacties van kerken aan met het verzoek om een bericht te plaatsen 
in het kerkblad. Doel hiervan blijft betrokkenheid genereren, maatjes werven en gemeenteleden oproepen 
om oog te hebben voor kwetsbare burgers en indien nodig hen te wijzen op het bestaan van ZorgSaam 
Elburg.  
In het kerkblad Contact van de Hervormde Gemeente Elburg is elke maand de pagina met info te vinden  
over een aantal informele zorgorganisaties, waaronder ZorgSaam Elburg.  
Er staan regelmatig nieuwe berichten / foto’s op Facebook. Deze pagina en de website worden beheerd 
door bestuursleden en de coördinator.  
In het voor- en najaar verschijnt er een nieuwsbrief. Deze is ook te lezen via de website. 

Toerusting en informatie   
Regelmatig zijn er bijeenkomsten waar coördinatoren en/of bestuursleden aan (kunnen) deelnemen: 
vergaderingen van het Diaconaal Platform,  Kerk & Zorgdag (vanuit de PKN in Utrecht), een 
lunchbijeenkomst “Prettig oud worden in de eigen omgeving” (door Movisie en Erasmus Universiteit), een 
inspiratiebijeenkomst met een inleiding over eenzaamheid en daarna een keus uit diverse workshops 
(Gemeente Elburg) en maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimertrefpunt.   
In 2018 konden maatjes en andere belangstellenden zich inschrijven voor de cursus ‘Grip op verwardheid’.  
 
Bestuur en organisatie 
Medio 2018 is een nieuwe secretaris Marijke Petersen benoemd. Hiermee kwam een einde aan de dubbele 
taak van de vorige secretaris Annemarie Bergstra, die naast Hanneke Hiscock, coördinator was geworden. 
Vanaf het begin was Joop Rikkers, eerst als lid van de werkgroep en daarna als voorzitter bij ZorgSaam 
betrokken. Deze nestor, aan wie we veel dank verschuldigd zijn, wilde aan het eind van 2018 stoppen. Tot 
onze vreugde was een van de bestuursleden Bettie Schooten bereid om deze taak over te nemen. Aan het 
eind van het jaar bestond het bestuur uit 5 personen (Ria van Ramshorst als penningmeester en Hilga 
Nagelhout als algemeen lid). De wens blijft om iemand te betrekken met ICT en PR kwaliteiten.  
De coördinatoren hebben geen zitting in het bestuur. Jaarlijks wordt er met hen een evaluatiegesprek 
gehouden.  
                                                                                                                                              
Er wordt maandelijks vergaderd m.u.v. enkele maanden in de zomer. De coördinatoren wonen de 
vergaderingen bij en hebben een waardevolle inbreng vanuit de praktijk. Een verzoek van de coördinatoren 
was soepeler om te gaan met de voorwaarde voor kerkelijke betrokkenheid van de maatjes. In goed 
overleg kwam er ruimte voor maatjes met een niet kerkelijke betrokkenheid. Uiteraard wordt hier 
zorgvuldig mee om gegaan.  
 
De nieuwe Wet op de privacy, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook voor 
ZorgSaam Elburg de nodige consequenties. Er is gewerkt aan een nieuw cliëntregistratiesysteem. Daarnaast 
is er een verwerkingsregister opgesteld en is de vrijwilligersovereenkomst en gedragscode aangepast. 
Hulpvragers wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen.                 
Bovengenoemde is beschreven in Omgang Persoonsgegevens bij ZorgSaam Elburg (zie website).  

Coördinatoren 
De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor het dagelijks reilen en zeilen van ZorgSaam Elburg. Wanneer 
er aanmeldingen van maatjes of hulpvragen binnen komen wordt per situatie bekeken wie van beide 
contact met hen opneemt. Door contact met hulpvragers en het zijn van een luisterend oor gebeuren er 
dingen die je niet altijd terugziet in de cijfers. Mensen worden geïnformeerd over mogelijkheden of 
verhelderen hun eigen hulpvraag. Er wordt gewezen op activiteiten door anderen georganiseerd (o.a. Wiel) 
die ook kunnen bijdragen aan het verminderen van isolement of eenzaamheid. In bepaalde situaties wordt 
gekeken of hulpvragers voor elkaar iets kunnen betekenen. ‘We ervaren steeds vaker dat we een schakel 
zijn in een samenspel van verschillende spelers; d.w.z. mensen informeren en doorverwijzen en soms 
helpen een eerste stap te zetten’. De coördinatoren achten deze (tijd)investering als heel zinvol.  
Naast begeleiding en administratie zijn de coördinatoren samen met bestuursleden betrokken bij PR 
activiteiten, externe contacten, werving van maatjes en bij de samenwerking met de (in)formele 



4 
 

organisaties.  
Gemiddeld besteden de coördinatoren 8 tot 10 uur p.p. 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. 

Financiën 
De financiële middelen worden in 2018 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. Aan kerken die niet bij het Platform zijn aangesloten wordt 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. Gedurende een 
half jaar is aan een coördinator een vrijwilligersvergoeding verstrekt. 
De kosten voor de aanvraag van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) à € 41,35 worden vergoed door 
de gemeente. In 2019 verandert deze regeling.  
Na controle van de kascommissie is het boekjaar 2018 afgesloten met een positief resultaat, zie de 
jaarrekening. 

Samenwerking Diaconaal Platform en kerken in Elburg                                                                                  
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.  

Leden van de diaconie van de Ichthuskerk 
organiseerden samen met Stichting Wiel een 
bijeenkomst in wooncomplex Weidezicht. Dit in 
het kader van Burendag en de Week van de 
Verbinding. Bewoners, gemeenteleden van de 
Ichthuskerk en maatjes/hulpvragers waren 
hiervoor uitgenodigd. Het werd een geslaagde 
ochtend met spelletjes die afgesloten werd  met 
een lunch. 
Gemeenteleden van de geloofsgemeenschap 
Luctor et Emergo houden jaarlijks een 
‘tijdcollecte’. Hierbij wordt tijd vrijgemaakt door 
vrijwilligers voor allerhande klussen. Een aantal 
van hen regelden met een maatje en een 
coördinator van ZorgSaam Elburg de verhuizing 
van een hulpvrager van Elburg naar Almere. De 
persoon in kwestie was bijzonder verrast en blij 
met deze hulp. 

Samenwerking met lokale informele en formele zorgorganisaties 
In 2018 is de samenwerking tussen informele organisaties en tussen formele en informele organisaties 
gecoördineerd door stichting Wiel. Gezien de vele zorgtaken willen we inhoudelijk optimaal kunnen 
afstemmen”, aldus Froukje Hempenius van Stichting Wiel.        

Op 2 juli en 5 november er een zgn. Soeplunch, georganiseerd door Team Doe’th, waar formeel en 
informeel elkaar ontmoeten en in gesprek zijn aan de hand van een thema. Tijdens de ontmoeting op 5 
november heeft Hanneke Hiscock , coördinator van ZorgSaam Elburg, middels een PowerPoint iets vertelt 
over het werk, ontwikkelingen en uitdagingen van ZorgSaam Elburg en Vrijwilligershulp Elburg (VE). 

Het Platform Informele Organisaties (PIO) komt drie keer per jaar bij elkaar en kijkt hoe er samengewerkt 
kan worden, bijv. m.b.t. het werven van (jonge)vrijwilligers. De coördinatoren nemen deel aan deze 
periodieke bijeenkomsten. 
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De huidige invulling van loket Doe’th verloopt niet naar tevredenheid. Een stuurgroep verdiept zich hoe het 
loket ingevuld kan worden als sociaal trefpunt (in navolging van het succesvol financieel trefpunt). Aan 
ZorgSaam Elburg, en andere informele organisaties, wordt gevraagd of zij hier betrokken bij willen zijn. 
 
ZorgSaam Elburg is in de zomer van 2018 aanwezig geweest bij een casuïstiekoverleg van Team Doe’th. 
Dit overleg is bedoeld voor complexe problematiek, De onderlinge uitwisseling en afstemming bleek heel 
waardevol. Ook is de mogelijkheid van een zgn. planbijeenkomst besproken, hierbij gaat het om het actief 
betrekken van het netwerk van de betrokkene bij het antwoord op zijn/haar hulpvraag. 
 
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.  
Bij het voldoen aan de wet AVG is intensief samengewerkt, daar beide organisaties lokaal zijn en geen 
steun genieten van een landelijke koepel. 
 
Er zijn regelmatig contacten, vaak n.a.v. een hulpvraag met (wijk)verpleegkundigen van Icare en WZU 
Veluwe en met maatschappelijk werkers van Stimenz, MEE en het EBC. 
 
Tot slot   
ZorgSaam Elburg onderschrijft het belang van genoemde ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2018. Deze 
stemmen tot dankbaarheid en dagen uit het werk te continueren. Maar ook moeten we ons steeds 
beraden over wat we aankunnen, naast het eigenlijke werk – het matchen van maatjes en hulpvragers. 
Verder heeft het werven van bestuursleden blijvend onze aandacht. 
 

 


