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Op het moment dat wij dit document 
“Terugblik op 2021… Op weg naar 2023” 
aan het schrijven zijn, lijkt het coronavi-
rus redelijk onder controle te zijn (hoewel 
er nog steeds nieuwe varianten de kop 
opsteken). Tegelijkertijd ervaart de hele 
wereld onzekerheid door de oorlog in 
Oekraïne. Als we met elkaar het idee 
hadden dat we leefden in een wereld 
waarin wij alles redelijk onder controle 
hadden, hebben de afgelopen twee jaar 
ons geleerd dat dit niet het geval was. 
Midden in deze onzekerheid, valt het 
niet altijd mee om rust en vertrouwen te 
kunnen ervaren. Echter, het vertrouwen 
op God zal ons de steun en rust geven, 
ook in deze onzekere tijden.

Controle speelt op vele terreinen een rol 
in ons leven; zo ook binnen de organisa-
ties waar we werken. Controle kan -tot 
bepaalde hoogte- ons een gevoel van rust 
en veiligheid geven, maar het kan ons ook 
beperken in onze creativiteit en inspiratie. 
Daarom is het goed om bewust te zijn over 
hoe wij omgaan met controle en vooral 
welk doel de controle heeft en welke rol 
deze in het geheel speelt? 

Management richt zich op beheersing op 
grond van feiten, cijfers en getallen. De 
jaarverslagen zijn meestal juist gericht op 
deze feiten, cijfers en getallen en mede 
hierdoor krijgen wij natuurlijk een beeld 
over de organisatie, over de successen, 
kwaliteit en ontwikkelpunten. Maar… hoe 
belangrijk is het dat er binnen de organi-
satie ook aandacht is voor het stimuleren 
van individuen en teams om energiek, 
toegewijd en vitaal te kunnen werken. Aan 
de ene kant is er een groot verlangen naar 
werkomgeving en samenwerking waarin 
autonomie, vertrouwen, motivatie en 
vakmanschap centraal staan, terwijl we aan 
de andere kant verstikt worden door regels, 
normen, kaders, structuren en andere 
types van controle.

Juist bij een groeiende organisatie staat de 
professionalisering centraal bij de beleids-
voering; het waarborgen van de kwaliteit en 
het verder blijven ontwikkelen. Tijdens dit 
proces speelt het vinden van balans “regels 
(controle) versus vrijheid (vertrouwen)” een 
belangrijke rol. Vrijwel niemand wil het, 
maar toch wint ‘het systeem’ vaak -zonder 
dat we er erg in hebben- van ‘de mensen’. 

Binnen Caritas Urk is er de afgelopen jaren 
ook veel aandacht besteed aan anders 
registreren en het meten van kwaliteit. 
Doelstellingen, indicatoren en andere 
meetinstrumenten helpen ons om de 
kwaliteit van ons werk te bewaken en te 
verbeteren. Binnen Caritas Urk willen wij 
deze instrumenten niet als normatieve 
controlemechanismen gebruiken, maar 
vooral als hulpmiddel voor onze interne 
processen om zo ons werk (en onszelf) 
juist verder te kunnen ontwikkelen. We 
streven naar een gezonde balans tussen 
regels en vrijheid!

Afgelopen jaren is binnen Caritas Urk een 
start gemaakt voor de kwaliteitsmeting en 
-beheersing met behulp van een Balans 
Score Card. Dit instrument is bedoeld 
als een intern hulpmiddel voor onszelf om 
een beter beeld te krijgen van de kwaliteit 
binnen ons werk. We streven hierdoor 
vooral naar meer inspiratie, vrijheid en 
vertrouwen!

In dit document kunt u -per taakveld- 
inzien hoe de medewerkers de kwaliteit 
intern meten met behulp van deze Balans 
Score Card. Naast de cijfers en getallen, 
is dit document -zoals u van ons gewend 
bent- vooral vertellend geschreven; vertel-
lend over het werk in het algemeen en 
specifiek over het (corona)jaar 2021. 
Tot slot werpen wij nog -per taakveld- een 
blik op de toekomst.  Aan het eind van dit 
document vindt u een overzicht van de 
maatschappelijke effecten, zoals gemeente 
Urk deze vastgesteld heeft, aangevuld met 
de informatie over welk taakveld/werksoort 
van Caritas Urk een bijdrage aan deze 
maatschappelijke effecten levert.

Vanuit Caritas Urk blikken wij wederom 
terug naar een jaar, waarin bijna alles 
anders was dan anders. Tegelijkertijd kijken 
wij met vol vertrouwen naar de toekomst 
en hopen wij ook de komende jaren een 
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan 
het welzijn van de Urker bevolking op basis 
van inspiratie, vrijheid en vertrouwen.

Anne Salomonson
Directeur-bestuurder
Juni 2022
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ORGANISATIE 
EN BELEID 

Caritas Urk is actief binnen de  gemeente Urk 
op het terrein van welzijn en partici patie 
van de (kwetsbare) burgers. Het verster-
ken van eigen kracht en regie over eigen 
leven staan centraal binnen het werk van 
Caritas Urk. Caritas Urk is uitgegroeid tot 
een brede welzijnsorganisatie, die zichtbaar 
is binnen de gemeente Urk en heeft als 
organisatie een centrale rol in het welzijns-
werk voor jong en oud. Caritas Urk is een 
belangrijke schakel geworden voor de 
algemene voorzieningen ter ondersteuning 
van de inwoners op Urk. 

MISSIE 
Caritas Urk levert een bijdrage aan een 
samenleving waar zorg voor elkaar centraal 
staat en iedereen -naar eigen vermogen- 
mee kan doen.

VISIE
Caritas Urk is een brede welzijnsorganisatie 
voor iedereen; stimuleren en ondersteunen 
van eigen kracht staan centraal in het werk. 
Caritas Urk is een zichtbare organisatie 
binnen de gemeente Urk en wordt gezien 
en erkend als een professionele innovatieve 
organisatie, die de maatschappelijke 
veranderingen aan kan en deze kan trans-
formeren in het beleid van welzijn en 
(informele) zorg.
Tevens is Caritas Urk een goede samen- 
werkingspartner voor maat schappelijke-  
en zorgorganisaties. Caritas Urk (h)erkent  
de waarde van samen werking en is een 
welzijnsorganisatie die mede daardoor,  
verankerd is in de Urker gemeenschap.

DOELSTELLING
De doelstelling van Caritas Urk is breed 
en staat als volgt beschreven in de 
stichtingsstatuten:

“In stand houden en zo nodig bevor-
deren van de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van de kwetsbare 
burgers. 
Het ondersteunen en verlichten in de 
taak van de mantelzorgers, bieden van 
zinvol vrijwilligerswerk en het coördi-
neren van de vrijwilligershulp.
Stimuleren van de participatie in de 
breedste zin van het woord, met als 
uitganspunt het versterken van eigen 
kracht en het netwerk.
Het bieden van educatieve-, sociaal 
culturele- en sportactiviteiten aan 
diverse doelgroepen.
Het in stand houden en stimuleren 
van buurtfuncties, bijvoorbeeld d.m.v. 
exploitatie van één of meerdere buurt-
huizen om daarmee bij te dragen in de 
uitvoering van de taak in de opbouw 
van het maatschappelijke en culturele 
leven van de Urker samenleving.”

IDENTITEIT 
Caritas Urk is een algemene stichting met 
een christelijke grondslag. Dit betekent 
dat er op basis van Christelijke waarden 
gewerkt wordt. Er wordt rekening gehou-
den met achtergrond, waarden, behoeften 
en wensen die er bij de doelgroepen leven; 
dit allemaal zonder het algemene karakter 
van de organisatie te verliezen.

KERNWAARDEN
De 10 kerntaken fungeren als basis voor de 
invulling van de overige taken:
1.  Het ondersteunen en versterken van de 

mantelzorg binnen de gemeente Urk.
2.  Het bieden van zinvol vrijwilligerswerk, 

gericht op het ondersteunen van 
zelfredzaamheid en het bevorderen 
van de maatschappelijke participatie 
onder senioren, jongeren en specifieke 
doelgroepen.

3.  Het stimuleren van de participatie 
vanuit eigen kracht/samen kracht.

4.  Het bieden van ondersteuning en 
begeleiding aan de burgers om de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid te 
bevorderen en in stand te houden.

5.  Het bieden van zinvolle dag- en vrije-
tijdsbesteding voor senioren, mensen 
met beperking en jongeren.

6.  Stimuleren en ondersteunen van de 
burgerinitiatieven en coördineren van 
vrijwillige inzet hierbij.

7.  Coördineren van het vrijwilligerswerk 
(incl. maatschappelijke stages) in de 
breedste zin van het woord.

8.  Het bieden van dienstverlening ter 
ondersteuning van de zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid.

9.  Het aanbieden van sport, spel en 
culturele ontmoetingsmogelijkheden 
voor jongeren, senioren en mensen 
met een beperking.

10.  Het verhuren van sport- en spelmate-
riaal en zaalverhuur.
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CLUSTERS
De 10 kerntaken krijgen meer vorm en 
inhoud binnen de verschillende clusters, 
van waaruit Caritas Urk haar werkzaamhe-
den verder uitvoert:
1. Samen Zorgen
2. Meedoen!
3. Buurtsport- en jongerenwerk
4. Samenleving 

PERSONEEL
Eind 2021 bestond het team van Caritas Urk 
uit 24 medewerkers. In totaal vervullen deze 
medewerkers 16.9 fte’s (formatieplaatsen). 
Daarnaast werkt de directeur-bestuurder op 
basis van 0,61 fte.

ALGEMENE RESULTATEN
Op basis van het Productieve Partner-
schap zijn de volgende algemene resultaten 
ook voor 2021 vastgesteld:
•  Caritas Urk levert een belangrijke 

bijdrage aan het vergroten van het zelf 
organiserend vermogen van de samen-
leving, zodat minder inwoners (dus ook 
jeugd!) gebruik maken van specialisti-
sche maatwerkondersteuning. 

•  Caritas Urk zorgt ervoor dat eigen 
kracht, particuliere initiatieven en de 
mogelijkheden vanuit het eigen netwerk, 
informele zorg en algemene voorzienin-
gen de basis vormen voor het werk.

•  Tot de basistaak van Caritas Urk behoort 
het geven van informatie en advies, 
vraagverheldering en meedenken bij het 
vinden van een passende oplossing. 

•  Taken, verwachtingen en doelstellingen 
worden proactief door Caritas Urk 
opgepakt. Eveneens worden behoeften 
van de doelgroep gepeild en worden 
activiteiten positief geïnitieerd en 

proactief onder de aandacht gebracht, 
waarbij de efficiëntie centraal staat. 

•  Caritas Urk signaleert leemtes, hiaten 
en trends rondom welzijn, algemene 
voorzieningen, cliëntondersteuning en 
(informele)zorg.  
Samen met de gemeente en andere 
partners in het veld zoeken zij passende 
oplossingen hiervoor. 

•  Caritas Urk versterkt de algemene 
voorzieningen als een krachtige basis 
voor de sociale infrastructuur. 

•  Caritas Urk volgt de (landelijke) ontwik-
kelingen en vertaalt deze tot lokale 
vraagstukken.  
Daarbij heeft Caritas Urk aandacht voor 
innovatie en blijft zich ontwikkelen. 

BESTUURSMODEL
Bij een groter groeiende organisatie is het 
van belang de verschillende rollen, taken 
en bevoegdheden tussen het bestuur en 
toezicht goed en duidelijk vast te leggen. 
Dit is mogelijk door middel van een Raad 
van Toezicht-model. Leidend hierbij is 
de Good Governance Code; een route 
naar kwalitatief, professioneel, meetbaar, 
gedocumenteerd en controleerbaar bestuur 
en beleid. 

In 2021 was de Raad van Toezicht als volgt 
samengesteld:
Dhr. L. van der Zwan (voorzitter)
Dhr. C.A. ten Napel  (lid en interim 

voorzitter)
Mevr. E. Schurink-Mossel (lid)
Dhr. H. de Ruiter  (lid)
Mevr. G. Koffeman (lid)

De Raad van Bestuur is: 
Mevr. A. Salomonson



6

INTERNE PROCESSEN  
EN KWALITEIT

Interne processen dragen bij aan de 
professionaliteit van de organisatie, maar 
ook aan de continuïteit en kwaliteit. De 
afgelopen jaren heeft de professionalise-
ring centraal gestaan bij de beleidsvoering 
van Caritas Urk; het waarborgen van de 
huidige kwaliteit en het verder ontwik-
kelen van professionaliteit hebben op 
verschillende terreinen op de voorgrond 
gestaan. 

INTERNE PROCESSEN 
Caritas Urk heeft een intern protocollen
boek, waarin alle lopende zaken en afspra-
ken opgenomen zijn. 
Naast dit praktische protocollenboek, 
zijn de beleidsmatige en management
afspraken, inclusief de financiële stroom-
lijnen en de risicoanalyse vastgelegd. 
 
Caritas Urk is een platte organisatie zonder 
leidinggevenden tussen de directie en het 
team. Wel werkte Caritas Urk in 2021 
nog met de functie teamcoördinator, die 
functioneel ondersteuning bood aan de 
teamleden bij de uitvoering en innovatie 
van het werk. 
Vanaf april 2022 is deze functie afgeschaft 
en is de organisatiestructuur aangepast. 
Er is gekozen voor een stevigere verbin-
ding tussen het team en directie door het 
cluster overleg op een andere manier in 
te richten; afstemming en innovatie zijn 
toegevoegd aan dit overleg. In 2023 zal 
deze nieuwe manier van werken geëvalu-
eerd worden.

Om de betrokkenheid van het team te blijven 
vergroten en de onderlinge afstemming en 
samenhang niet uit het oog te verliezen, 
wordt er -naast de functioneringsgesprek-
ken- extra aandacht besteed aan overleg en 
afstemming. Dit gebeurt o.a. door:
• Teamoverleg 
• Inloopdag 
• Adviserend Coördinatie Team (ACT) 
• Het clusteroverleg

Bestuurlijk/beleidsmatig vindt er eveneens 
structureel overleg plaats. Naast de 
reguliere vergaderingen met de Raad van 
Toezicht heeft de directeur-bestuurder 
regelmatig een afstemmingsoverleg met de 
voorzitter van de Raad van Toezicht. Ook 
heeft de directeur-bestuurder elke maand 
een overleg met de financiële adminis-
tratie. Wekelijks is er afstemming tussen 
management ondersteuning, financiële 
administratie en de directeur-bestuurder.

KWALITEIT
Het huidige registratiesysteem zal vervan-
gen worden in 2023. Dit systeem voldoet 
niet volledig aan de verwachtingen en 
wensen. Daarom wordt er nu ook nog 
gedeeltelijk handmatig geregistreerd. 

In 2020 en begin 2021 werd -wegens de 
corona- tijdelijk GEEN klanttevredenheid 
gemeten. De reden hiervoor lag aan het 
feit, dat het werk en de dienstverlening 
door de coronamaatregelen anders en 
aangepast uitgevoerd werden. Elke vorm 
van hulp en ondersteuning werd -in deze 
bijzondere tijd- met open armen ontvan-
gen door de klant. Het laatste kwartaal van 
2021 is weer voorzichtig een start gemaakt 
met het meten van klanttevredenheid. De 
reacties waren positief en de verschillende 
taakvelden samen kregen een gemiddelde 
cijfer van een 8,8. De grote uitdaging blijft 
om voldoende evaluatieformulieren terug 
te ontvangen.

In 2023 zal de huidige methode m.b.t. 
het meten van klanttevredenheid ge  ë-
valueerd worden en -zo nodig- aan ge-
past worden. Tijdens deze evaluatie zal 
-naast klanttevredenheid in het alge-
meen- ook gekeken worden hoe er 
door de evaluatie nog beter inzichtelijk 
gemaakt kan worden of en wanneer 
de dienstverlening van Caritas  Urk 
helpend is.

In 2021 is een start gemaakt met de 
‘Balance Score Card’ als een intern beheer-
systeem.  Hierdoor kunnen de kwaliteit en 
resultaten van het werk nog beter gemoni-
tord worden.

Op basis van de Good Governance Code 
zijn alle interne processen en proto col len 
beschreven en vastgelegd. Denk hierbij 
o.a. aan: medezeggenschap, klachten-
procedure, scholingsbeleid, risico analyse, 
inhoudelijk meerjarenperspectief etc. 

SAMENWERKING
Caritas Urk wil een goede samenwerkings
partner zijn voor de collega’s uit de zorg en 
voor andere maatschappelijke organisa-
ties. Caritas Urk (h)erkent de waarde van 
samenwerking en is een welzijnsorganisatie, 
die mede daardoor, verankerd is in de 
Urker gemeenschap. 

De medewerkers zoeken verbinding en 
stemmen hun werkzaamheden af met de 
externe collega’s. Caritas Urk fungeert 
vaak als spin in het web en heeft vanuit 
de algemene voor    zieningen bij vele 
samenwerkings verbanden een coördinerende 
rol. Om de doorverwijzing naar het welzijn en 
de algemene voorziening nog makkelijker te 
maken voor de partners uit het veld, is eind 
2021 een start gemaakt met de voorberei-
dingen voor een verwijskaart. 

In 2021 is voor het eerst een tevreden
heidsonderzoek bij de samenwerkings-
partners gedaan. De respons was goed 
en de reacties waren positief en opbou-
wend. De samenwerkings partners 
hebben Caritas  Urk een gemiddelde 
cijfer van 8.2 gegeven.



7



8

SAMEN ZORGEN - 
 VRIJWILLIGERSWERK

Caritas Urk coördineert het vrijwilli-
gerswerk binnen de zorg en welzijn. Het 
vrijwilligerswerk levert een belangrijke 
bijdrage aan diverse algemene voorzienin-
gen, initiatieven en sociale netwerken. De 
(geschoolde) vrijwilligers geven hulp en 
ondersteuning aan kwetsbare inwoners en 
zijn één schakel in de keten ter ondersteu-
ning van eigen kracht.

VRIJWILLIGERSWERK
Particuliere initiatieven en inzet uit het 
eigen netwerk, ondersteund door het 
georganiseerde vrijwilligerswerk, zorgen 
voor een goede match tussen vraag en 
aanbod. De burger krijgt (extra) onder-
steuning van een vrijwilliger naast de inzet 
vanuit eigen netwerk of wanneer het eigen 
netwerk niet toereikend is. De hulp van 

vrijwilligers is ALTIJD ter ondersteuning en 
NOOIT in plaats van de professionele- of 
mantelzorg!

Het vrijwilligerswerk komen wij tegen in 
allerlei soorten en maten. Vrijwilligers 
van Caritas Urk zijn breed inzetbaar; 
een belangeloze inzet is steeds weer 
de verbindende factor. Veel van de 
vrijwilligers zetten zich in op verschil-
lende plekken voor diverse aanvragen 
en doelgroepen. De vrijwilliger is er 
ter ondersteuning van de participatie, 
als maatje, bij specifieke doelgroepen 
(zorgvrijwilliger), intramuraal bij verschil-
lende woonvormen en ondersteunt bij de 
dienstverlening van Caritas Urk.

Door corona hebben veel nieuwe vrijwil
ligers zich aangemeld bij Caritas  Urk, 
waaronder veel jongeren (leeftijd 20 – 
30 jaar). Vaak benoemden deze vrijwilli-
gers specifiek, dat deze crisis hen aan het 
denken gezet heeft. En ze hierdoor graag 
iets voor hun medemens willen doen! 
Een groep oudere vrijwilligers heeft 
daarentegen juist door de corona 
gekozen om afscheid te nemen van het 
vrijwilligerswerk.

Caritas Urk richt zich binnen het vrijwilli-
gerswerk op een aantal speciale doelgroe-
pen, waarbij er sprake is van verbinding met 
de participatieladder: de nieuwe Neder-
lander als vrijwilliger, de participerende 
vrijwilliger (vrijwilligers met een beperking) 
en mensen met een uitkering als vrijwilliger.

2021 367 53 87 32 111
52
59

57 219
Individueel
Groepsverband

400
350
300
250
200
150
100

50
0

Waarvoor en hoe worden de vrijwilligers ingezet

VW
inzetbaar

voor welzijn
& participatie

VW
inzetbaar
als maatje

ZorgVW VW
inzetbaar

woonvormen
(beperking)

VW
ingezet

‘t Kompas

VW
ingezet

Talma Urk
(incl. Het Dok)

Koppelingen
individuele

ondersteuning
zorgVW

2018 2019 2020 2021

Totaal aantal
vrijwilligers
ingeschreven 
bij Caritas Urk

963 978 945 890

Totaal aantal vrijwilligers
ingeschreven bij Caritas Urk

800
850
900
950

1000

Aantal
medelanders

als VW

23

Aantal
mensen met
beperking als

VW (extra
begeleiding)

Aantal VW
doorverwezen
van uit sociale

dienst

17 31

35
30
25
20
15
10

5
0

2021



9

Het vrijwilligerswerk bij Caritas Urk is 
goed en overzichtelijk georganiseerd. 
Iedereen die vanuit Caritas Urk vrijwil-
ligerswerk wil doen, krijgt eerst een 
kennismakingsgesprek. De talenten en 
wensen van de vrijwilliger staan centraal 
bij het kiezen van de geschikte vorm van 
vrijwilligerswerk.

De randvoorwaarden zijn helder en er 
wordt veel aandacht besteed aan de 
communicatie met en voor de vrijwilli-
gers. Voor vrijwilligers, die ingeschreven 
staan bij Caritas Urk, zijn richtlijnen 
en afspraken gemaakt m.b.t. scholing, 
evaluaties, ondersteuning en individuele 
begeleiding, verzekeringen, kosteloze 
aanvraag VOG, taak- en functieom-
schrijvingen, geheimhouding en natuur-
lijk de attentieregeling.

Interne doelstellingen en indicatoren  
(Balans Score Card) 
1.  Het bieden en coördineren van zinvol en  

vraaggericht vrijwilligerswerk. 
 Indicator: 
  De vrijwilliger is tevreden (90%).   

– Indicator is behaald 
2.  Voldoende (geschoolde) vrijwilligers.  

Indicator:  
Een vacature staat niet langer dan 6 weken open  
– Indicator is behaald

3.  Het vrijwilligerswerk voldoet aan de vraag 
m.b.t. het ondersteunen van zelfredzaamheid 
en het bevorderen van de maatschappelijke 
participatie van diverse doelgroepen (zowel 
intra- als extramuraal).  
Indicator: 

  Een hulpvraag is binnen 6 weken inge  vuld 
door een vrijwilliger 
– Indicator is behaald

4.  De hulpvrager ervaart de inzet van de 
 vrijwilliger als helpend. 

 Indicator: 
  80% van de hulpvragers, die de evaluatie-

formulier ingevuld hebben, ervaart de inzet 
als helpend. 
– Indicator is behaald

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA)JAAR 2021
In de eerste periode van 2021 heeft een groot 
deel van het vrijwilligerswerk nog stil gelegen; 
met name binnen het intramurale vrijwilligers-
werk. In de kwetsbare situaties konden in deze 
periode de vrijwilligers grotendeels wel door 
gaan. Met extra maatregelen en duidelijke 
afspraken kon dit op een veilige en verant-

woorde manier gebeuren. In deze periode 
is ongeveer 40% van de vrijwilligers actief 
geweest.
In de periode van juni t/m half oktober was er 
meer mogelijk door versoepelingen van de 
coronamaatregelen. In deze periode hebben 
de medewerkers van Caritas Urk weer veel 
van de vrijwilligers fysiek kunnen zien.
In het najaar van 2021 ontstond wederom 
een situatie zoals in het begin van het jaar (de 
maatregelen werden weer aangescherpt).

Registratievrijwilligers
Begin 2021 waren er nog ca. 30 vrijwilligers 
actief binnen de locaties van Talma Urk (bij de 
ingang) om de bezoekers te registeren. In de 
loop van 2021 werd er een digitaal registra-
tiesysteem in gebruik genomen en is de inzet 
van vrijwilligers hier gestopt. Voor de ZONL 
zijn de vrijwilligers langer actief geweest bij 
de ingang van het Dok (om de bezoekers te 
wijzen op het gebruik van het mondkapje).

Reorganisatie van het vrijwilligerswerk 
binnen Talma Urk
In de periode van juni t/m half oktober is de 
eerste stap gezet in de ‘reorganisatie’ van het 
vrijwilligerswerk binnen Talma Urk. Het vrijwil-
ligerswerk wordt nu zo georganiseerd, dat dit 
goed aansluit op het kleinschalig wonen. Alle 
vrijwilligers werden in deze periode in kleine 
groepen uitgenodigd voor informatiebijeen-
komsten (in totaal waren er 12 bijeenkom-
sten). Ook is in deze periode met de eerste 
voorbereidingen gestart voor de uitbreiding 
van het vrijwilligerswerk binnen de nieuw te 
openen Hofstee.

Samenwerking met InteraktContour
In september 2021 zijn er gesprekken met 
InteraktContour geweest over de coördi-
natie van vrijwilligers vanuit Caritas Urk. In 
november werd er een bijeenkomst voor deze 
vrijwilligers (totaal 14) georganiseerd. Vanaf 
dat moment staan ook de vrijwilligers van 
InteraktContour ingeschreven bij Caritas Urk.

Vrijwilligers aan het bellen
Ook tijdens het tweede coronajaar (2021) zijn 
er vrijwilligers aan het bellen geweest. Naar 
de vrijwilligers uit het bestand (te beginnen bij 
de oudsten), maar ook wekelijks naar burgers 
(cliënten), die eenzaam waren!

Acties richting de vrijwilligers
Omdat het door de coronasituatie dit jaar ook 
niet mogelijk was om op een verantwoorde 
wijze een event te organiseren voor vrijwilli-
gers en mantelzorgers, werd deze groep op 
een ander manier toch verrast. Eind april 
werd daarom bij alle vrijwilligers en mantel-
zorgers, die bekend zijn bij Caritas Urk, een 
leuke picknickbox voor een ‘Thuis – Event 
Picknickmoment’ bezorgd. Ook in 2021 
was er regelmatig extra contact d.m.v. een 
nieuwsbrief en/of email. De kerstattentie 
werd dit jaar in de vorm van een cadeaubon 
gegeven.

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
Binnen het vrijwilligerswerk zal de komen-
de jaren aandacht zijn voor digitalisering. 
Er zal gestart worden met een digitale 
nieuwsbrief, waarin ook ruimte is voor 
bijvoorbeeld filmpjes. Digitalisering 
biedt veel extra mogelijkheden binnen 
de communicatie, en de betrokkenheid 
en werving van vrijwilligers. Ook wordt 
gekeken hoe er op deze wijze meer effici-
entie gerealiseerd kan worden o.a. bij het 
aanbieden van korte online trainingen.
De vraag naar de vrijwilligers neemt toe en 
breidt zich steeds uit. De komende jaren 
zal er daarom ook aandacht moeten zijn 
voor de interne werkdruk en hoe de taken 
zo goed en efficiënt mogelijk onderling 
verdeeld kunnen worden.
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE EN 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD
Naast de mogelijkheid voor middelbare 
scholieren om Maatschappelijk Stage 
(MaS) te lopen, is er voor Urker jonge-
ren de afgelopen jaren ook de mogelijk-
heid geweest om deel te nemen aan 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

Al vanaf 2018 werken Caritas Urk en 
beide middelbare scholen, samen met 
de welzijnsorganisaties uit de gemeenten 
Noordoostpolder en Dronten, mee aan de 
landelijke proeftuin voor Maatschappelijke 
DienstTijd (MDT). In oktober 2020 werd 
door ZonMW een nieuwe projectperiode 
toegekend voor een periode van 2 jaar. 
Samen met de welzijnsorganisaties uit de 
Noordoostpolder, Dronten en Kampen 
werkt Caritas Urk nu mee aan deze tweede 
fase (4b) van de landelijke MDT onder de 
naam ‘Become a Local Hero’. 

Interne doelstelling en indicator  
(Balans Score Card) 
1.  MDT/MaS stimuleert een nieuwe  generatie 

vrijwilligers tot (blijvend) doen van 
 vrijwilligerswerk.

 Indicator: 
  10% van de MDT/MaS is ingeschreven  

als vrijwilliger.  
– Indicator is niet volledig behaald

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA)JAAR 2021
De tweede fase (4b) van MDT is eind 
2020 veelbelovend van start gegaan met  
de volgende thema’s: Zorg & Welzijn, 
Sport, Horeca, Cultuur en er is specia-
le inzet van jongeren vanuit het thema 
‘Politiek’ middels het jongerenpanel. Na 
de eerste informatiebijeenkomst op de 
middelbare scholen (najaar 2020),  
hebben zelfs 96 jongeren zich aangemeld 
voor MDT. 
Echter al snel kreeg ook MDT en MaS 
-wederom- last van de aangescherpte 
coronamaatregelen. Tijdens de corona  
was duidelijk te merken, dat zowel MaS als 
MDT minder prioriteit had voor de scholen 
en voor leerlingen zelf. De focus lag  
vooral op het minimaliseren van de 
leerachterstand bij de leerlingen. 
Daarnaast was er ook sprake van lang - 
durige ziekte van de medewerker.  
Wisseling van personeel in deze -al  
minder stabiele tijd door corona- is het 
werven en plaatsen van jongeren niet ten 
goede doen komen.
Er is wel voortdurend creatief gezocht naar 
mogelijkheden en vernieuwde voort-
gang van de projecten. Denk hierbij aan: 
zwaairoute, boodschappen doen, afval-
prikken, kaartactie, cakeactie en boeken 
bezorgen in samenwerking met de  
FlevoMeer Bibliotheek.

Nu in de periode dat activiteiten weer 
opgepakt kunnen worden, zien we dat het 
lastig is nieuwe jongeren te werven. De 
focus op scholen ligt nog steeds vaak op 
het inhalen van de leerachterstand. De 
scholen op Urk hebben naast het MDT 
ook nog een (verplichte) MaS. Daarom 
kunnen de jongeren kiezen tussen MaS 
en MDT. In beide gevallen gaat het om 
kennismaking met het vrijwilligerswerk. 
Juist in de coronatijd en ook daarna (o.a. 
door leerachterstand en andere problemen 
waarmee jongeren te kampen hebben 
gehad) wordt er op Urk al snel gekozen 
voor MaS; mede omdat bij MaS sprake is 
van veel minder uren (30 versus 80 uur). 

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
Samen met de scholen was al eerder 
gekeken naar de mogelijkheden om de 
al bestaande MaS te kunnen combine-
ren met elementen vanuit MDT. Vanuit 
deze gedachten is het idee ontstaan 
om te gaan werken met MaS-basis en 
Mas-plus. Leerlingen die meer dan basis-
kennismaking met het vrijwilligerswerk 
willen, kunnen kiezen voor MaS-plus 
met mogelijkheid voor verschillende 
workshops en aandacht ook voor eigen 
loopbaan- ontwikkeling.

In 2022 wordt onderzocht -samen met 
de partners en beide middelbare scholen- 
hoe de verbinding tussen MaS en MDT 
in de toekomst er uit kan zien en hoe er 
in 2023 verder invulling gegeven kan 
worden aan MaS-basis en MaS-plus.
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SAMEN ZORGEN - MANTEL-
ZORGONDERSTEUNING

Door de ondersteuning is er meer herken-
ning en erkenning, zowel bij de mantel-
zorgers zelf als binnen de omgeving. De 
ondersteuning levert een positieve bijdrage 
aan het delen van mantelzorgtaken (samen 
kracht). Hierdoor is er dan minder kans op 
overbelasting bij de centrale mantelzorger.

Mantelzorger is iemand, die langdurig en 
onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende partner, 
ouder, kind of ander familielid, vriend of 
kennis. Een mantelzorger is geen beroeps-
matige zorgverlener, maar geeft zorg 
omdat zij/hij een persoonlijke band heeft 
met degene(n) voor wie zij/hij zorgt.

MANTELZORGONDERSTEUNING
Mantelzorgondersteuning bij Caritas Urk 
is veelzijdig en vindt zowel individueel als 
in groepsverband plaats. De mantelzorger 
kan bij Caritas Urk terecht voor:
•  Informatie en advies
•  Emotionele- en praktische ondersteuning 
•  Ondersteuning om verlichting te vinden 

voor de zorgtaken
•  Stimuleren en vergroten van eigen 

kracht (empowerment)
•  Familieberaad/stimuleren van samen 

kracht
•  Contact met andere mantelzorgers
•  Thema- en informatiebijeenkomsten
•  Waardering voor mantelzorg (Dag van 

MZ, mantelzorgcompliment)
•  Ondersteuning bij het vinden van 

passende respijtszorg
•  Specifieke aandacht voor jonge 

 mantelzorgers. 

Naast het geven van informatie en advies, 
behoort het geven van emotionele en 
praktische ondersteuning tot de (kern)taak 
van de mantelzorgconsulenten. De vraag 
naar praktische ondersteuning wordt veelal 
aangeboden vanuit verschillende hoeken 
van de algemene voorziening. De vraag 
naar kortdurende en lichtere ondersteu-
ning is daarom minder geworden. De 
(hulp)vragen, die gesteld worden, zijn 
intensiever en vragen meestal meer tijd van 
de consulenten.

Groepsbijeenkomsten
Naast de individuele contacten is er 
aandacht voor het organiseren van 
verschillende groepsbijeenkomsten in de 
vorm van contactgroepen, cursussen en 
themabijeenkomsten. De groepsbijeen-
komsten zijn er in verschillende vormen en 
voor diverse doelgroepen.

Familieberaad
De laatste jaren is er veel aandacht 
besteed aan versterken van het netwerk en 
het delen van de mantelzorgtaken met en 
door meerdere mensen. Familieberaad is 
een hulpmiddel bij het afstemmen van de 
mantelzorgtaken onderling. We zien steeds 
meer dat familieberaad een meer natuurlijk 
proces is geworden binnen de families; de 
zorg wordt steeds meer op eigen initiatief 
gedeeld binnen het netwerk. 

 
Interne doelstellingen en indicatoren  
(Balans Score Card) 
1.  Nieuwe mantelzorgers hebben de weg naar 

Caritas Urk gevonden. 
 Indicator: 
  Per jaar zijn minimaal 60 nieuwe MZ in het 

bestand opgenomen. 
– Indicator is behaald

2.  De mantelzorger is eerder in beeld 
 (preventief werken).  
Indicator: 

  Per jaar heeft 10% van de nieuw aange- 
melde mantelzorgers de ervaren belasting 
op dat moment aangegeven als ‘licht’ (*).   
– Indicator is behaald 
(*) Afgesproken is, dat de algemene 
aan meldingen onderscheiden worden  
van de aanmeldingen rondom de  
Dag van Mantelzorg. 

3.   Er is gewerkt aan vermindering van de 
overbelasting bij de mantelzorgers.  
Indicator: 

  80% van de mantelzorgers geeft op het 
evaluatieformulier aan dat de ondersteuning 
helpend is geweest (dit betekent NIET dat 
de overbelasting volledig is weggevallen).  
–  Indicator is behaald
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SAMEN ZORGEN - MANTEL-
ZORGONDERSTEUNING

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA)JAAR 2021
In 2021 zien wij een forse toename van 
nieuwe mantelzorgers. Het bestand is 
gegroeid met 83 mantelzorgers ten 
opzichte van 2020. Het totaal aantal 
contactmomenten in 2021 was daartegen 
minder dan in 2020, maar nog altijd meer 
dan voor de corona. Het jaar 2021 was 
-wat corona betreft- rustiger en gedeelte-
lijk was er meer mogelijk doordat halverwe-
ge het jaar sprake was van versoepelingen 
m.b.t. de coronamaatregelen. 

Bijeenkomsten
In 2021 was het weer mogelijk om 
iets meer bijeenkomsten te organise-
ren. Ondanks dat de verruiming van de 
mogelijkheden juist in de zomermaanden 
viel, zijn er in totaal 25 groepsbijeenkom-
sten in verschillende vormen (ook online) 
georganiseerd. 
Het was mooi om te zien, dat de groep 
vrouwen die de cursus “Autisme bij je man, 
wat dan?” gevolgd hadden, hierna met 
elkaar in contact zijn gebleven.

Aandacht voor rouwverwerking
Binnen de mantelzorgondersteuning is er 
meer aandacht voor rouwverwerking; zowel 
na overlijden (ex-mantelzorgers) als bij het 
levend verlies. Er is tijdens een themabij-
eenkomst over rouwverwerking geïnventa-
riseerd naar de behoefte aan ondersteuning 
en groepsbijeenkomsten. Het is duidelijk 
geworden, dat hier een grote behoefte ligt. 
Binnen Caritas Urk zal onderzocht worden 
of en in welke mate er vanuit bestaande 
mantelzorgondersteuning mogelijkheden 
zijn deze vraag op te pakken.
In 2021 is er wel al een start gemaakt in de 
koppeling van een rouwmaatje en zijn er 
voorbereidingen getroffen voor het organi-
seren van rouwwandelingen in samenwer-
king met “Draag Elkanders Lasten”. De 
eerste wandeling vindt plaats in 2022.

Contact en extra aandacht 
Ook in het tweede coronajaar 2021 werd 
er via nieuwsbrieven en telefoontjes extra 
aandacht gegeven aan de mantelzorgers. 
Tijdens de lockdown in februari hebben alle 

mantelzorgers uit het bestand een kaart 
met een theezakje (even opfleuren) toege-
stuurd gekregen. 
Omdat het door de coronasituatie dit jaar ook 
niet mogelijk was om op een verantwoorde wijze 
een event te organiseren voor vrijwilligers en 
mantelzorgers, werd deze groep op een ander 
manier toch verrast. Eind april werd daarom bij 
alle vrijwilligers en mantelzorgers, die bekend zijn 
bij Caritas Urk, een leuke picknickbox voor een 
‘Thuis – Event Picknickmoment’ bezorgd. Ook 
in 2021 was er regelmatig extra contact d.m.v. 
een nieuwsbrief en/of email. Op de Dag van 
Mantelzorg werd dit jaar ook een attentie in de 
vorm van een cadeaubon gegeven. Voor deze 
dag werden er 89 nieuwe volwassen mantelzor-
gers aangemeld.

Bijscholing personeel
Ook de medewerkers van het taakveld 
‘mantelzorgondersteuning’ hebben in 
2021 samen met de cliëntondersteuners 
en de coördinator dagbesteding meege-
daan aan de scholing/pilot ‘Mijn Positieve 
Gezondheid’ waarin de werkwijze met het 
Spinnenweb in de praktijk toegepast wordt.

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
Het aantal mantelzorgers in het bestand 
neemt de laatste jaren fors toe. Het leggen 
van (eerste) contact met deze nieuwe 
mantelzorgers is belangrijk, maar kost ook 
veel tijd. Eind 2021 is besloten om vanaf 
2022 twee vaste vrijwilligers te vragen, die 
de mantelzorgers pro-actief kunnen bellen; 
het is belangrijk om te horen welke onder-
steuningsvraag er ligt. Ook is dit contact van 
belang i.v.m. het preventief werken (vroeg-
tijdig ondersteuning kunnen aanbieden).

De uitbreiding van de doelgroep “Naasten 
van mensen met psychische problemen” is 
van start gegaan en vraagt de komende tijd 
ook de nodige aandacht (en tijd). Eveneens 
blijft het ondersteuningsaanbod op specifie
ke doelgroepen van belang, maar dit vraagt 
ook veel extra tijd in de organisatie. Het 
blijft zoeken naar het evenwicht “doelgroep 
gericht versus algemeen”. 

Al met al vragen al deze ontwikkelingen en 
uitbreidingen voortdurend aandacht m.b.t. 
de werkdruk binnen het personeel. Deze 
toenemende ` mag uiteraard niet de kwaliteit 
van het werk in de weg staan.
Caritas Urk levert vanuit de mantelzorgon-
dersteuning een bijdrage aan de kerngroep 
“Angst en spanningsklachten”. Tijdig praten 
en hulp zoeken is hierbij belangrijk. Hiervoor 
is een speciale campagne ontwikkeld in 2021, 
die in de loop van 2022 van start is gegaan.

JONGE MANTELZORGERS  
(Man(n)TTIES)
Met jonge mantelzorgers bedoelen wij 
kinderen en jongeren, die in hun thuissituatie 
te maken hebben met een ziek familielid: 
vader, moeder, broer of zus en in sommige 
gevallen opa of oma. Jonge mantelzorgers 
zorgen voor hun naasten door praktische en/
of emotionele steun te bieden. Zij kunnen zich 
zorgen maken over de situatie thuis en kunnen 
door deze zorgsituatie zelf aandacht te kort 
komen. Caritas Urk heeft aandacht -door 
het organiseren van diverse activiteiten- voor 
jonge mantelzorgers van 6 tot en met 17 jaar. 
Voorheen was de leeftijd t/m 18 jaar. Daarom 
zien wij nu een kleine daling in het aantal jonge 
mantelzorgers in het bestand. Een aantal 18 
jarigen is doorgeschoven naar het bestand van 
volwassen mantelzorgers.

Interne doelstelling en indicator  
(Balans Score Card)
1.  Nieuwe jonge MZ (t/m 17 jaar) zijn aangemeld 

of hebben de weg naar Caritas Urk gevonden. 
  Indicator: 
  Per jaar zijn minimaal 10 nieuwe  

JMZ in het bestand opgenomen.  
– Indicator is behaald

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA)JAAR 2021
In 2021 zijn er een viertal activiteiten ge - 
organiseerd, het gemiddeld aantal deel - 
nemers per activiteit was 15á20. De sport-
coaches van Caritas Urk zijn betrokken  
bij de activiteiten, die voor de jonge 
mantelzorgers georganiseerd worden.
Als extra aandacht in het coronajaar hebben 
de jonge mantelzorgers een chocoladereep 
(met zelfontworpen wikkel eromheen) ter 
bemoediging gekregen. 
Op de Dag van Mantelzorg is aan de jonge 
mantelzorgers een cadeaubon thuis gestuurd. 
Voor deze dag werden er 12 nieuwe jonge 
mantelzorgers aangemeld.

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
In 2022/2023 zal er meer verbinding 
gemaakt worden met de jongerencoach en 
jonge mantelzorger vanaf 12 jaar en ouder.
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MEEDOEN! – CLIËNT-
ONDERSTEUNING

Caritas Urk heeft de wettelijke taak 
‘Cliëntondersteuning Sociaal Domein’ 
ondergebracht bij het ondersteunings-
team, van waaruit de consulenten te 
werk gaan. De consulenten denken met 
de burger mee, zij geven informatie, zij 
adviseren en ondersteunen. De consulen-
ten zoeken -samen met de burger- oplos-
singen vanuit het eigen netwerk en maken 
gebruik van de algemene voorzieningen en
 inzet van vrijwilligers, maar de consulenten 
weten ook de weg naar de professionele zorg.

De ‘cliëntondersteuning sociaal domein’ is 
breed en bestaat onder andere uit: 
De cliëntondersteuning sociaal domein  
is breed en bestaat onder andere uit: 
•  Het bevorderen en stimuleren van de 

participatie en integratie van (kwetsba-
re) burgers op basis van eigen kracht; 
uitgaande van mogelijkheden i.p.v. 
beperkingen.

•  Het geven van informatie en advies.
•  Vraagverheldering en samen met de 

burger zoeken naar een passende oplos-
sing.

•  Het bieden van ondersteuning en 
begeleiding.

•  Het vervullen van een brugfunctie 
tussen de burger, informele zorg en 
professionele zorg.

•  Het vroegtijdig bereiken van diverse 
doelgroepen en signalen oppakken om 
zoveel mogelijk preventief te werk te 
kunnen gaan.

‘Welzijn op recept’ is bedoeld voor mensen, 
die met psychosociale klachten kampen. 
Kern van de werkwijze is, dat de huisarts de 
persoon doorverwijst door middel van een 
‘warme overdracht’ naar de consulenten 
van het ondersteuningsteam. 

Interne doelstellingen en indicatoren  
(Balans Score Card) 
1.  (Kwetsbare) burgers weten de weg naar 

Caritas Urk te vinden. 
 Indicator: 
  Per jaar zijn minimaal 80 nieuwe cliënten in 

het bestand opgenomen  
– Indicator is behaald

  (Bij terugkomst < 3 maanden wordt client 
als bestaande geteld, bij terugkomst > 3 
maanden dan wordt client als nieuw geteld). 

2.  Er is gewerkt aan ondersteuning aan de 
(kwetsbare) burger, waardoor deze kan blijven 
meedoen in de maatschappij; uitgaande van 
mogelijkheden in plaats van beperkingen.  
Indicator: 

  80% van de cliënten (die het evaluatiefor-
mulier hebben ingevuld) geeft aan dat de 
ondersteuning helpend is geweest, zodat de 
client (zelfstandig) verder kan.  
– Indicator is behaald
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SPECIFIEK IN HET  
(CORONA)JAAR 2021
De cliëntondersteuners konden weer meer 
fysiek afspreken; vooral huisbezoeken 
waren nu meer mogelijk. Uiteraard met in 
achtneming van de op dat moment geldende 
maatregelen. Mensen waren blij dat er weer 
meer ruimte was om fysiek af te spreken.
De aard van (hulp)vragen is tijdens de 
corona niet veel anders geweest dan anders, 
wel blijven de hulpvragen zeer gevarieerd. 
De clientondersteuners bleven alert op de 
signalen, vooral m.b.t eenzaamheid. Waar 
nodig werd een vrijwilliger ingezet; deze extra 
aandacht bleef nodig.
Welzijn op Recept is opnieuw (na alle corona-
maatregelen) gestart. Cliëntondersteuners 
hebben samen met een aantal collega’s 
een brede voorlichting gegeven aan de 
medewerkers van het Dok.

In 2021 hebben de clientondersteuners 
samen met mantelzorgondersteuning en 
coördinator Dagbesteding de scholing 
rondom het zo genoemde Spinnenweb van 
Mijn Positieve Gezondheid gevolgd. Naar 
aanleiding van deze scholing werd een pilot 
gedraaid, waarin het Spinnenweb in de 
praktijk werd gebruikt. Na deze pilot zijn 
intern afspraken gemaakt hoe de medewer-
kers in de toekomst gebruik zullen maken 
van het Spinnenweb.
Ook was er de training over Nieuwe Wet 
Inburgering. De cliëntondersteuners werden 
op de hoogte gesteld van de verandering, die 
per 2022 wordt ingevoerd voor de nieuw-
komers.

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
De cliëntondersteuning blijft in beweging. 
De burgers weten met uiteenlopende 
vragen hun weg te vinden naar het onder-
steuningsteam van Caritas Urk.

Nieuwe Nederlanders
Na de interne evaluatie, is gebleken dat 
nieuwe Nederlanders steeds vaker hun 
weg naar het ondersteuningsteam van 
Caritas Urk vinden met de meest uiteenlo-
pende hulp- en ondersteuningsvragen. Het 
gaat om nieuwe Nederlanders, die vaak al 
langer dan 3 jaar in Nederland zijn of sowieso 
langer dan de inburgeringsperiode. Ook zal 
de Nieuwe Wet Inburgering in de praktijk 
verandering brengen in de werkwijze. In 
2022 vindt daarom afstemming en overleg 
met de gemeente plaats over deze doelgroep 
en welke rol van Caritas Urk bij de onder-
steuning in de toekomst verwacht wordt.

Nieuwe manier van indiceren
Gemeente gaat resultaatgericht indiceren. 
De cliëntondersteuners zijn meegenomen 
in deze training (samen met collega’s van 
ZONL). In 2022 wordt er vaker geëvalu-
eerd en bekeken of zorg op dezelfde wijze 
voortgezet moet worden.

Signaleringsfunctie
Op basis van de provinciale aanpak 
m.b.t. het huiselijk geweld zijn er 
afspraken gemaakt over de signale-
ringsfunctie en samenwerking met 
ZONL. In 2022 gaat deze samenwer-
king verder.

Afstemming cliëntondersteuning WLZ
In 2022 staan een nader kennismaken met 
de WLZ clientondersteuners van Flever 
op de agenda om zo de samenwerking 
te verbeteren en betere afstemming in 
praktijk te realiseren.
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MEEDOEN! – DAGBESTEDING 
‘MIT EENKANGER ‘

Mit Eenkanger is dagbesteding op basis 
van algemene voorzieningen en daarom 
toegankelijk voor iedereen zonder indicatie. 
Mit Eenkanger biedt de (kwetsbare) burger 
de mogelijkheid, om laagdrempelig een 
invulling voor de dag te vinden en zo ook 
(meer) contacten met anderen te hebben. 

Voorkomen van isolement en stimule-
ren van zelfredzaamheid zijn belangrijke 
uitgangspunten voor de activiteiten, die 
vanuit Mit Eenkanger georganiseerd worden. 
Er wordt gewerkt met losse activiteiten, 
arrangementen en/of met vaste dagdelen, 
afhankelijk van de vraag en behoefte van de 
deelnemer. 

Er is een breed en gevarieerd activiteiten
programma voor diverse doelgroepen. De 
vraag (behoefte) van de burger staat 
centraal bij het organiseren en ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten. Er is sprake van 
flexibiliteit en de coördinator werkt op basis 
van mogelijkheden en is oplossingsgericht. 

Het spreekt voor zich, dat ook in het tweede 
coronajaar de activiteiten gedeeltelijk of 
helemaal stil zijn komen te liggen. Daarom 
zien wij ook in 2021 dat de activiteiten minder 
vaak fysiek bezocht zijn dan voor de corona. 

Interne doelstellingen en indicatoren  
(Balans Score Card) 
1.  Diversiteit in dag- en vrijetijdsbesteding is 

aangeboden aan de (kwetsbare) burger. 
  Indicator: Door middel van een maand-

programma is inzichtelijk welke activiteiten 
zijn aangeboden en er worden per maand 
minimaal 20 verschillende activiteiten 
aangeboden.  
– Indicator is gedeeltelijk behaald

2.  De (kwetsbare) burger maakt gebruik van  
Mit Eenkanger als algemene voorziening  
en/of dagbesteding. 
Indicator: Per jaar worden er 20 nieuwe 
deelnemers in het bestand opgenomen.  
– Indicator is gedeeltelijk behaald

3.  De deelnemer ervaart de dagbesteding als 
helpend en zinvol  

  Indicator: 80% van de deelnemers, die het 
evaluatieformulier hebben ingevuld, geeft 
aan de dagbesteding als helpend en zinvol 

 te hebben ervaren.  
 – Indicator is behaald  

4.  Burgerinitiatieven zijn gestimuleerd en 
 ondersteund. 

  Indicator: Per jaar zijn minimaal 2 nieuwe 
initiatieven ondersteund  
– Indicator is behaald 

  (stimuleren tot zelfstandig doorgaan of 
opnemen in het aanbod van Mit Eenkanger)

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA)JAAR 2021
Hoewel in het jaar 2021 meer mogelijk was 
dan in het eerste corona jaar, werden er in 
2021 wederom veel activiteiten (tijdelijk/
gedeeltelijk) stopgezet. Dit had grote impact 
op de deelnemers van de dagbesteding op 
basis van algemene voorziening. Veel senio-
ren kwamen thuis te zitten; dit had directe 
gevolgen voor de deelnemers zelf, maar ook 
voor de mantelzorgers. Vanuit Caritas Urk 
was er daarom ook in 2021 extra alertheid 
op de signalen m.b.t. eenzaamheid bij de 
deelnemers en overbelasting bij de mantel-
zorgers.
De deelnemers van de verschillende dag - 
activiteitgroepen werden door de mede -
werkers van Caritas Urk regelmatig gebeld. 
Aan diegene, die vaker een luisterend oor 
of gewoon een gezellig praatje wenste, werd 
een belvrijwilliger gekoppeld. Waar nodig 
werden er éénopéén vrijwilligers ingezet of 
werd er gezocht naar andere alternatieven 
binnen de mogelijkheden die er waren. 
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MIT EENKANGER-SAMEN  
DE DAG DOOR
Vanuit de samenwerkende partijen is 
de ambitie uitgesproken om een brede 
samenwerking te creëren binnen de dag- 
en vrijetijdsbesteding, in combinatie van 
formele- en informele zorg voor diverse 
doelgroepen. Het uitgangspunt is om 
vanuit bestaande activiteiten verder samen 
te werken en door te ontwikkelen. 
De samenwerkingspartners zijn: ’s Heeren 
Loo, Philadelphia, Triade, Kwintes, Concern 
voor Werk, Talma Urk, Waypoint, Interakt-
Contour, Leger des Heils en Caritas Urk. 

De gemeentelijke doelstelling is, dat er 
mede door de samenwerking en verbinding 
tussen formele- en informele zorg een 
afschaling van 10% (van maatwerk naar 
algemene voorziening) gerealiseerd wordt. 
Vanuit de gezamenlijke proeftuin wordt, 
samen met de gemeente, onderzocht hoe 
er bij de aanvraag en ook bij de toewijzing 
breder naar de mogelijkheden vanuit de 
algemene voorziening gekeken kan worden. 
Hierbij zal ook aandacht zijn voor betere 
uitstroom van huidige WMO geïndiceerde 
deelnemers (participatieladder) of meer 

inzet vanuit de algemene voorziening in 
combinatie met maatwerk. 
Het proeftuinproject richt zich in eerste 
instantie op mensen met een beperking, 
deelnemers met NAH en mensen met 
een GGZ achtergrond, die al een WMO 
indicatie hebben (afschalen) of deze willen 
aanvragen (doorstromen). Later zal de 
doelgroep senioren meegenomen worden 
in de proeftuin. 

Het doel van de proeftuin is om de
uitstroom vanuit zorggerelateerde dagbe-
steding te stimuleren en op deze manier 
te groeien naar meer mogelijkheden 
vanuit algemene voorziening, het vrijwilli-
gerswerk, aangepast werk, etc. (participa-
tieladder). Of, juist meer gebruik maken 
van de ondersteuning in combinatie met 
formele- en informele zorg.

Voor de proeftuin wordt een overkoepelen
de coördinator aangesteld. Deze heeft een 
stimulerende rol bij het optimaal (leren) 
gebruik maken van elkaars deskundigheid 
en voldoende aandacht te hebben voor 
de mogelijkheden vanuit de algemene 
voorziening. De overkoepelende coördi-

nator levert actief een bijdrage aan het 
leren meer ‘out of the box’ denken. Ook 
levert de coördinator een bijdrage aan de 
coördinatie over wie wat wanneer doet en 
de registratie hiervan. De overkoepelende 
coördinator komt in dienst bij Caritas Urk.

Eind 2021 is het plan van aanpak geschre-
ven en is de projectsubsidie (voor 1 jaar) 
door de gemeente toegekend. In de loop 
van 2022 zal de proeftuin van start gaan.

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
Herstarten van de activiteiten na de 
corona staat centraal. Door ontwikkelen 
van dagbesteding op basis van algemene 
voorziening in verbinding met de proeftuin 
‘Mit Eenkanger-Samen de dag door’ staat 
op agenda in 2022/2023. 
Het gezamenlijke project van Zorggroep 
ONL, Talma Urk, Huisartsenpraktijk het 
Dok, PCOB en Caritas Urk zal gekoppeld 
worden aan de werkwijze binnen de proef-
tuin, op basis van de landelijke subsidie 
voor ondersteuning van thuiswonende 
dementerenden.
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MEEDOEN! – OVERIG

Zorg voor elkaar is één van de belangrijkste 
bouwstenen voor een samenleving waarin 
‘meedoen’ centraal staat. Op Urk zien wij 
hoe de eigen kracht ondersteund wordt 
door samen kracht: de (kwetsbare) burger 
krijgt hulp van familieleden, vrienden, buren, 
mensen uit hun kerk en andere naasten.

SAMEN KRACHT
Caritas Urk zet zich in voor, en onder-
steunt projecten en initiatieven die het 
meedoen in de samenleving stimuleren. 
Samen kracht is meer dan vrijwilligerswerk 
en mantelzorg en richt zich vooral op 
het eigen netwerk van de burger. Binnen 
Caritas Urk is er aandacht voor verbreding 
en versterking van het netwerk; waaronder 
specifiek aandacht voor ondersteuning 
en samenwerking met kerken en (buurt)
verenigingen. Particuliere initiatieven 
worden eveneens ondersteund en buren-
hulp gestimuleerd.

Interne doelstelling en indicator  
(Balans Score Card) 
1.  Burgerinitiatieven zijn gestimuleerd  

en ondersteund. 
  Indicator: Per jaar zijn minimaal 2 nieuwe 

initiatieven ondersteund  
– Indicator is gedeeltelijk behaald 
(stimuleren tot zelfstandig doorgaan  
of opnemen in het aanbod van 
Caritas Urk). 

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA) JAAR 2021
In 2021 zien we dat er weer meer koppe-
lingen zijn geweest tussen de kerken en 
Caritas Urk. Er is tijdens de corona steeds 
contact geweest met de kerken. Vooral de 
kerken waar voor de corona al regelma-
tig contact mee was, weten Caritas Urk 
nu ook te vinden. De vragen, die gesteld 
werden, zijn o.a. inzet van een vrijwilliger 
of extra ondersteuning vanuit het onder-
steuningsteam (cliëntondersteuning) van 
Caritas Urk.

De sportcoaches hebben ook tijdens de 
coronaperiode ondersteuning geboden aan 
de buurtverenigingen. Scholen, buurtver-
enigingen en particulieren maken gebruik 
van het sport- en spelmateriaal vanuit de 
Buurtschuur. Op deze wijze is de mogelijk-
heid gecreëerd om coronaproof activitei-
ten te organiseren. 
Tijdens de coronajaren (2020/2021) is er 
duidelijk minder vraag geweest voor onder-
steuning bij de buutverenigingen.

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
Voor de corona was er een werkgroep 
samengesteld binnen Caritas Urk om 
verder te gaan met het ontwikkelen van 
de training ‘Signalering, doorverwijzing 
en communicatie’. In 2022/2023 zal de 
werkgroep hier verder mee gaan. Deze 
training wordt in eerste instantie aange-
boden aan de kerken en daarna ook aan 

(sport)verenigingen. De website waarin het 
verenigingsleven eenvoudig in verbinding 
kan komen met burgers, die als vrijwilliger 
mee willen helpen, zal eind 2022/begin 
2023 in vernieuwde versie online gaan.

DIENSTVERLENING
De dienstverlening die door Caritas Urk 
aangeboden wordt levert een bijdrage 
aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
van de burgers. Deze ondersteuning is 
bij Caritas Urk zichtbaar en makkelijk te 
vinden voor de burgers.

Persoonsgebonden alarmering is een 
betrouw baar hulpoproepsysteem voor 
thuiswonenden die een vergrote kans 
hebben om in een noodsituatie terecht te 
komen. Caritas Urk verzorgt de alarmering 
op basis van een sociale indicatie en werkt 
samen met Talma Urk voor een zorgarran-
gement. Vervoer door vrijwilligers biedt een 
oplossing wanneer vervoer uit eigen netwerk 
niet mogelijk is. Deze inzet kan zijn voor 
praktische invulling (rijden) of voor begelei-
dende invulling (meerijden). Tafeltje Dekje is 
een warme maaltijdvoorziening. De maaltijd 
kan 7 dagen per week door vrijwilligers bij 
senioren en mensen met een beperking 
thuis bezorgd worden. Talma Urk verzorgt 
de maaltijden en Caritas Urk coördineert de 
bezorging door de vrij willigers.
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ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
De rolstoelbus is een onderwerp, die 
Caritas Urk samen met de gemeente voor 
het komende jaar op de agenda heeft 
gezet. Vanuit het vrijwilligerswerk is het op 
dit moment niet mogelijk om aanvragen 
voor rolstoelvervoer in behandeling te 
nemen. Een eigen rolstoelbus voor deze 
aanvragen, zowel voor het vervoer naar 
ziekenhuis en dokter als voor het sociale 
vervoer m.b.t. vrijetijds- en dagbesteding, 
zou een oplossing kunnen zijn. 

HUIS VOOR TAAL 
Huis voor Taal is een samenwerkingsverband 
tussen Flevomeer Bibliotheek, ROC Friese 
Poort en Caritas Urk. Een taalvrijwilliger 
wordt gekoppeld aan een laaggeletterde 
ter ondersteuning van taalachterstand 
en om mee te helpen bij de participatie. 
Caritas Urk heeft de coördinatie van Huis 
voor Taal. De medewerker doet de eerste 
intake en stemt dit verder af met ROC 
Friese Poort. Caritas Urk en ROC Friese 
Poort zijn samen verantwoordelijk voor het 
trainen van de vrijwilligers. In de bibliotheek 
is een fysieke plek ingericht voor Huis voor 
Taal en de bibliotheek draagt zorg voor 
de juiste (les)materialen. Samen met de 
bibliotheek organiseert Caritas Urk thema-
bijeenkomsten, zowel voor de deelnemers 
als voor de vrijwilligers. Waar nodig biedt 
Caritas Urk extra (praktische) ondersteuning 
aan de deelnemers. De consulenten van het 
ondersteuningsteam en vrijwilligers spelen 
bij deze extra ondersteuning een centrale 
rol. Herkenning en erkenning van laaggelet-
terdheid wordt door alle partijen onder de 
aandacht gebracht binnen de Urker samen-
leving. Er is samenwerking en afstemming 
met relevante organisaties, zoals: Vluchte-
lingenwerk, huisartsen, consultatiebureau, 
onderwijs, het bedrijfsleven, schuldhulpver-
lening, AMW, etc. 

Het formulierenhuis door vrijwilligers is 
er voor burgers (nieuwe Nederlanders), 
die ondersteuning nodig hebben bij het 
invullen van verschillende (overheids)
formulieren. De oefenprogramma’s Klik & 
Tik en de cursus Digisterker verhogen de 
zelfredzaamheid van de deelnemers wat 
digitale vaardigheden betreft.

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA) JAAR 2021
Huis voor Taal Urk is in 2021 geauditeerd 
en heeft naar aanleiding daarvan een 
voorwaardelijke certificering gekregen. 
De verbeterpunten zijn door de project- 
en stuurgroep uitgezet in een intern 
document. Naar aanleiding daarvan is een 
actieplan opgesteld. In overleg met de 
gemeente is afgesproken, dat Huis voor 
Taal Urk niet opnieuw een audit aan zal 
gaan in 2022.

In 2020 is de subsidie voor impulsproject 
bedrijfsleven door de gemeente toegekend. 
Vanwege de corona is in 2021 maar met drie 
bedrijven contact geweest in het kader van het 
project. In overeenstemming met de gemeente 
wordt het project voortgezet in 2022 (2023).

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
Ook in 2022 en 2023 zal de doorlopende 
leerlijn speerpunt blijven. De samenwerking 
met partners zoals schuldhulpverlening, 
huisartsen, gemeente, scholen en bedrijven 
blijft van belang hierbij.
Een kostendekkende begroting Huis voor 
Taal Urk staat centraal in onderhandelingen 
met de gemeente m.b.t. de toekomst van 
Huis voor Taal op Urk. De invulling vanuit de 
Regiovisie speelt hierbij ook een rol.

In 2022 wordt een nieuw plan van aanpak 
geschreven voor het jaar 2023. In dit plan 
wordt meer verbinding gezocht met de 
participatiewet. Er zal een Taalpunt ingericht 
worden, waarbinnen aandacht is voor: parti-
cipatie, laaggeletterdheid en zelfredzaamheid. 
Huis voor Taal wordt een onderdeel van dit 
Taalpunt. De bibliotheek neemt de algehe-
le coördinatie over. Caritas Urk blijft de 
vrijwilligers inzetten en er zal meer verbinding 
komen met de cliëntondersteuning.
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JEUGD- EN  
JONGERENWERK

Preventief werken is de basis voor het 
jongerenwerk bij Caritas Urk met als 
uitganspunt, dat de jongeren bereikt 
worden voordat (dreigende) problemen 
zich voordoen. Eveneens is het van belang 
dat jongeren gestimuleerd worden om hun 
vrije tijd plezierig en veilig in te vullen. 

OPDRACHT VOOR VERNIEUWING
Eind 2020 heeft de gemeente Urk een 
opdracht aan Caritas Urk gegeven om een 
voorstel te schrijven over aanvulling op het 
huidige jongerenwerk. Er zijn -naast de 
bestaande functies- twee nieuwe functies 
in het leven geroepen: jongerenwerker 
algemeen en een jongerencoach (met 
aandachtsveld meiden). Het uitgangspunt 
is, dat deze twee nieuwe functies geïnte-
greerd worden en een plaats krijgen binnen 
het al bestaande jeugd- en jongerenwerk bij 
Caritas Urk. Het doel hiervan is een samen-
hangend taakveld ambulant jongerenwerk te 
creëren, waarin de 4 verschillende deelge-
bieden invulling krijgen:
1.  Activeringsgericht ambulant 

jongeren werk 
2.   Accommodatiegebonden ambulant 

jongerenwerk 
3.   Vindplaatsgericht ambulant jongeren-

werk 
4.  Ondersteunend (hulpverlenings-

gericht) ambulant jongerenwerk.

UITGANGSPUNT
Het ambulant jongerenwerk binnen 
Caritas Urk heeft alles te maken met de 
gedachte dat jongeren in de leeftijd van 12 
tot 18 (23) jaar groeien naar zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. Begrippen die hieraan 
zijn verbonden zijn dan ook: ontwikkeling, 
ontplooiing en draagkracht vergroting. Hierbij 
is het ook van belang rekening te houden 
met het feit, dat jongeren niet altijd gelijke 
kansen en mogelijkheden hebben. De ene 
jongere heeft een grotere kans op risicoge-
drag dan de ander. Achtergrond, leefsitu-
atie, opleiding en handelingsmogelijkheden 
hebben invloed op de optimale mogelijkhe-
den om te groeien tot zelfstandigheid.

De inzet van het ambulant jongerenwerk 
bij Caritas Urk bevindt zich nog voor de 
eerstelijns zorg; oftewel het is een voorlig-
gende voorziening op de 0-lijn. Het 
ambulant jongerenwerk heeft een simpel 
principe: jongeren worden opgezocht op de 
plaatsen waar ze hun vrije tijd doorbrengen 
en er wordt (pro)actief contact gezocht en 
gehouden. Binnen alle facetten wordt aan 
de ene kant bekeken of er mogelijkheden 
zijn om de jongeren te activeren en aan de 
andere kant wordt bekeken of er obsta-
kels zijn voor jongeren in hun persoonlijke 
omstandigheden, die de groei en ontwikke-
ling in de weg kunnen staan. Integrale aanpak 
staat centraal in het werk en de medewerkers 
van Caritas Urk kunnen als ‘spin in het web’ 
fungeren.

DOEL
Het doel van het totale taakveld ambulant 
jongerenwerk is: 
“Jongeren in hun groeiproces naar volwas-
senheid zo te ondersteunen dat hun positie 
direct of op termijn verbetert. Jongeren mee 
laten doen en zelf actief maken”.

PRAKTISCHE INVULLING
De volgende praktische invulling draagt 
vanuit de vier deelgebieden bij aan het 
realiseren van de doelstellingen. Het 
ambulant jongerenwerk:

•  Heeft een belangrijke signalerende 
functie en werkt preventief

•  Kent de leefwereld van jongeren
•  Staat dicht bij de jongere
•  Organiseert activiteiten en ontmoe-

tingsmogelijkheden
•  Inspireert jongeren om te ontdekken 

waar ze goed in zijn
•  Functioneert als rolmodel
•  Motiveert het opbouwen van een sociaal 

netwerk
•  Draagt normen en waarden over
•  Stimuleert jongeren bewuste keuzes te 

maken
•  Moedigt het vinden van een toekomst-

perspectief aan
•  Ondersteunt bij het aanpakken van 

problemen
•  Fungeert als brug naar instanties
•  Bevordert een actieve participatie in de 

maatschappij. 
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Het jongerenwerk bij Caritas Urk richt zich 
op recreatieve, sportieve en culturele activi-
teiten om de betrokkenheid van jongeren 
in de samenleving in stand te houden en 
te vergroten. Het contact met jongeren 
is laagdrempelig. De medewerkers zijn te 
vinden op straat, bij scholen en de verenigin-
gen. Jongeren die geen oplossing of steun 
vinden in hun eigen netwerk, kunnen onder-
steuning krijgen bij Caritas Urk op alle (deel)
leefgebieden. Caritas Urk werkt ook samen 
met Reclassering Nederland en Bureau Halt.

Bij situaties, waarin sprake is van meerde-
re problemen op verschillende (deel)
leefgebieden, wordt doorverwezen naar 
of samenwerking gezocht met de externe 
collega’s (ook 1ste of 2de lijn). 

Interne doelstellingen en indicator  
(Balans Score Card)) 
1.  Jongeren hebben de weg naar Caritas Urk 

gevonden. 
 Indicator 1: Per jaar zijn 50 nieuwe 
jongeren geregistreerd en in contact 
geweest met 1 van de medewerkers van 
het ambulant jongerenwerk.  
– Indicator is behaald 
 Indicator 2: Het totaal aantal keren dat 
activiteiten bezocht worden door jongeren 
is gegroeid met 10% ten opzichte van het 
voorgaande jaar (dit zijn GEEN unieke 
bezoekers).  
– Indicator is wegens corona niet behaald

ACTIVERINGSGERICHT AMBULANT 
JONGERENWERK (SPORTCOACHES)
Activeringsgericht ambulant jongerenwerk 
draagt bij aan het creëren van mogelijkhe-
den voor alle jongeren om hun vrije tijd op 
een gezonde wijze en samen met andere 
jongeren door te brengen. Het organise-
ren van sport- en spelactiviteiten is een 
belangrijk onderdeel hiervan. Deze vorm 
van ambulant jongerenwerk draagt ook 
bij aan de doelstellingen van het IJslandse 
Preventiemodel (DURF!).

De activiteiten van de combinatiefunctie 
begeleider vrijetijdsbesteding/sportcoach zijn 
gebundeld en onder- gebracht bij het hoofd-
stuk over Sport & Cultuur.

ACCOMMODATIEGEBONDEN 
JONGERENWERK (BUURTHUIS  
DE ROTS)
Het uitgangspunt van accommodatiegebon-
den jongerenwerk is, dat alle jongeren de weg 
weten te vinden naar het buurthuis waardoor 
zij een veilige plaats vinden om hun vrije tijd 
leuk en leerzaam door te brengen. In het 
buurthuis is er gelegenheid voor ontmoeting 
met elkaar. Er worden diverse (sport & spel) 
activiteiten georganiseerd en de jongeren 
kunnen bij de jongerenwerkers terecht voor 
een praatje. 
Normaal gesproken is het buurthuis elke 
week van dinsdag t/m zaterdag open voor 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Op basis 
van de buurtfunctie wordt er elke woensdag-
middag een kinderactiviteit georganiseerd.

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA) JAAR 2021
Het spreekt voor zich dat door corona 
het buurthuis (bijna) het hele jaar dicht 
is geweest. Als alternatief waren er op 
de vrijdag- en zaterdagavonden extra 
buitenactiviteiten georganiseerd door 
de medewerkers. (Zie verdere inhoud en 
cijfers bij het hoofdstuk Sport & Cultuur).
Hoewel het buurthuis grotendeels dicht 
was, hebben de medewerkers gelukkig ook 
in 2021 contact gehad met de jongeren 
door de buitenactiviteiten en het straatwerk. 
De praatjes en verhalen die de medewerkers 
te horen kregen waren zeer waardevol. Het 
elkaar gewoon even zien, deed ook goed in 
deze bijzondere tijd. De jongeren vroegen 
veelvuldig: ”Wanneer gaat De Rots weer 
open?” Via WhatsApp was er ook regel-
matig contact met de jongeren en werden 
verschillende vragen beantwoord. De 
jongere kinderen konden elke woensdag-
middag thuis online een leuk knutselwerkje 
maken. Gelijk toen het mogelijk was om 
het buurthuis weer te openen, is dit ook 
gebeurd. Rond de kerstvakantie werden er 
ook nog speciale activiteiten in het buurhuis 
georganiseerd in samenwerking met de 
gemeente (DURF!). Deze werden bijzon-
der goed bezocht!

Interne doelstelling en indicator  
(Balans Score Card) 
2.  De jongeren bezoeken Buurthuis De Rots  

als een veilige plek, waar ze elkaar  
ontmoeten en waar activiteiten worden 
georganiseerd. 

   Indicator 1: Per week bezoeken  
minimaal 150 jongeren het buurthuis.   
– Indicator is wegens corona niet behaald

  Indicator 2: Er is een maandprogramma 
t.a.v. verschillende activiteiten per week. 
– Indicator is gedeeltelijk behaald
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VINDPLAATSGERICHT AMBULANT 
JONGERENWERK (STRAATWERK)
De plaats waar ambulant jongerenwerk 
jongeren opzoekt kan divers zijn, zoals: op 
straat, in winkelcentra, in en om de school, 
bij (sport)verenigingen, het buurthuis 
etc. Er wordt op een laagdrempelige wijze 
contact gelegd. De jongerenwerker biedt 
een luisterend oor. Signalering en preven-
tief werken zijn kenmerkend ook voor deze 
vorm van jongerenwerk.

Interne doelstelling en indicator  
(Balans Score Card) 
3.  Er is laagdrempelig contact gelegd met 

jongeren op de vindplaatsen en er is waar 
nodig ondersteuning aangeboden. 

   Indicator: De medewerker is per week 
minimaal 3 avonden op straat of andere 
locaties te vinden.  
– Indicator is behaald 

HET (CORONA)JAAR 2021
Deze vorm van jongerenwerk is in juli 2021 
van start gegaan (midden in het corona-
jaar). De eerste periode ging de aandacht 
van de medewerker vooral uit naar 
kennismaking met het netwerk en externe 
collega’s. Tijdens het coronajaar was er 
sowieso minder “normale” aanwezigheid 
en groepsvorming op straat. De medewer-
ker(s) van Caritas Urk hebben wel een 
actieve rol gespeeld bij de onrust (rellen) 
op straat rondom de coronaperikelen. 
Toen er weer meer mogelijk was, door 
versoepeling van de coronamaatregelen, 
was de straatwerker regelmatig op zater-
dagavond te vinden o.a. in de Torenstraat 
en bij de playground. Kennismaking en in 
gesprek komen met (groep) jongeren was 
het meest belangrijke hiervan. 
Tevens heeft de straatwerker in 2021 een 
rol gespeeld (samen met de gemeente) 
bij het aanpassen (veiliger maken) van 

de skatebaan. Ook was de jongerenwer-
ker van Caritas Urk nauw betrokken bij 
de communicatie met jongeren na de 
“nazi kleedpartij”. In samenwerking met 
de gemeente (DURF!) heeft de jonge-
renwerker ervoor gezorgd dat het later 
(in 2022) mogelijk was dat 2 vrijwilligers 
met een Joodse achtergrond hun verhaal 
konden vertellen bij de basisscholen.

ONDERSTEUNEND AMBULANT 
JONGERENWERK (JONGEREN-
COACH - PARTICIPATIE/MEIDEN)
Het werken aan ontwikkeling, ontplooiing, 
vergroten van draagkracht of juist vermin-
deren van draaglast, zijn elementen die 
meespelen bij de begeleiding en onder-
steuning van de jongeren; stimuleren van 
eigen kracht en vergroten van het eigen 
netwerk staan hierbij centraal! De maatjes-
projecten geven een waardevolle aanvulling 
aan deze vorm van ondersteuning.
Het ‘zo gewoon mogelijk’ mee kunnen 
doen in de samenleving op basis van eigen 
kracht -uitgaande van mogelijkheden in 
plaats van beperkingen- staat centraal in 
de participerende samenleving. Het onder-
steunen van jongeren met een (verstande-
lijke) beperking of met andere problemen 
bij het meedoen, hen stimuleren om zich 
verder te ontwikkelen om op die manier 
een passende dagbesteding, studie en/of 
werkplek te kunnen vinden, zijn belangrijke 
elementen in het werk van jongerencoach 
(participatie). Vroegtijdig (preventief) in 
contact komen, specifiek ook met meiden, 
maar ook jongeren in het algemeen om 
risicogedrag en problemen in de ontwikke-
ling te voorkomen is het belangrijkste doel 
van deze functie.

 

Interne doelstelling en indicator  
(Balans Score Card) 
4.  Er is gewerkt aan ondersteuning aan jonge-

ren bij dreigende problemen op verschillende 
(deel)leefgebieden. 

   Indicator: 80% van de jongeren geeft op 
het evaluatieformulier aan dat de onder-
steuning een positief effect heeft gehad op 
deelname aan het (zelfstandig) meedoen.  
– Indicator is gedeeltelijk gehaald

HET (CORONA)JAAR 2021
Het afgelopen jaar heeft in het teken van 
uitbreiding gestaan, met de komst van een 
jongerencoach-meiden is er een specifieke 
doelgroep bedient. Voor de jongeren-
coach-participatie heeft 2021 nog meer 
zicht gegeven op de doelgroep met een 
achtergrond vanuit het speciaal onderwijs, 
waarvoor het lastig is om volledig mee te 
doen. Er zijn bij deze doelgroep op verschil-
lende leefgebieden kwetsbaarheden. Of het 
arbeid/scholing betreft, zinvolle vrijetijds-
besteding of het hebben van een sociaal 
netwerk, het blijkt voor deze doelgroep 
lastig al deze leefgebieden voldoende in 
te vullen en te onderhouden. Bij deze 
doelgroep heeft de jongerencoach vaak 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die 
het samenwerkingsverband ‘Mit Eenkan-
ger-samen de dag door’ biedt in ’t Jeugd.
Ook de functie jongerencoach-meiden is 
vanaf juli 2021 een nieuwe functie binnen 
Caritas Urk. Bij deze nieuwe collega geldt 
hetzelfde als voor de nieuwe straatwerker: 
de eerste periode -na de zomer- was de 
aandacht vooral gericht op kennismaking 
met het netwerk en externe collega’s. 
In het laatste kwartaal zijn de individuele 
contacten op gang gekomen en werd ook 
weer met de speciale meidenactiviteit 
“Meiden Onger Eenkanger” gestart. 
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“Meiden Onger Eenkanger” vindt 1x per 
14 dagen plaats in het buurthuis De Rots 
en wordt per keer bezocht door ca. 22 
meiden van 11 tot 15 jaar. De jonge-
rencoach (meiden) heeft 9 individuele 
aanmeldingen gehad, waarvan 2 gekop-
peld zijn aan een maatje.

INZET VAN EEN MAATJE
Wanneer blijkt dat een jongere beter past 
bij “Een goeie moat kan gien kwoad”, zal 
er gekeken worden welke moat op dat 
moment het beste past bij de jongere en 
met wie naar verwachting de beste klik zal 
ontstaan. De jongerencoach kan nu een 
stap terug doen, maar blijft bereikbaar en 
beschikbaar, zowel voor de jongere als voor 
de vrijwilliger. 
Het project “Een moat in ’t gezin” is van start 
gegaan met de financiering vanuit het Oranje-
fonds, maar vanaf 2022 valt de structurele 
financiering onder Caritas Urk.  Binnen dit 
project ligt de focus meer op het hele gezin. 
Dit project is voortgekomen uit de signalen dat 
er meer speelde binnen een (gezins)systeem 
dan het zichtbare gedrag van de jongere, die 
gekoppeld was aan een moat of waarbij de 
jongerencoach betrokken was. 
Bij inzet van een maatje vanuit een voorlig-
gende voorziening, is het van groot belang 
dat er met de verschillende maatschappelij-
ke- en zorgorganisaties wordt samengewerkt. 
 
HET IJSLANDSE PREVENTIE-
MODEL/DURF!
Het IJslandse Preventiemodel heeft veel 
raakvlakken met het jongerenwerk. Denk 
aan buurt- en welzijnswerkers, sportcoa-
ches, jongerencoach, maar ook de mogelijk-
heden vanuit Maatschappelijke Stage 
en -DienstTijd. Welzijn levert, naast de 
preventie, een belangrijke bijdrage aan 
sport en vrijetijdsbesteding bij jongeren, 
maar kan ook een stimulerende rol spelen 
bij ouderenparticipatie. Door goede 
afstemming en verbindingen kan vanuit het 
jongerenwerk efficiënter en slagvaardiger 
gewerkt worden ter ondersteuning van 
jongeren, maar ook ter ondersteuning van 
de ouders en het hele gezin. Caritas Urk 
is actief betrokken bij de ontwikkelingen 
en initiatieven, die plaats vinden onder de 
paraplu van DURF!

Interne doelstelling en indicator   (Balans Score Card) 
5.  De verbinding met Durf! is gemaakt  

(zowel in uitvoering als in beleid). 
    Indicator: Per kalenderjaar is inzichtelijk 

hoe Caritas Urk mee participeert in de 
uitvoering, diverse processen en/of het 
beleid van Durf!  
– Indicator is behaald

ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
Het door ontwikkelen van het huidige 
jeugd- en jongerenwerk volgens het nieuwe 
plan stond in 2021 centraal. De komen-
de jaren zal deze ontwikkeling voortgezet 
worden. De verschillende karakters binnen 
het straatwerk zullen vooral onder de 
aandacht zijn; er wordt gezocht naar de 
juiste invulling en balans m.b.t. preventie 
versus handhaving. Vanuit welzijn is het 
van belang dat de laagdrempeligheid en 
het preventieve karakter van het werk niet 
verloren gaan.

Welzijn op rapport
Al voor corona was het idee ontstaan 
om vanuit het Jeugd- en Jongerenwerk 
extra verbinding te maken met de scholen 
(zowel PO als VO). Het idee hierachter 
is dat de leerkrachten met behulp van een 
‘Menukaart’ geïnformeerd worden over 
de mogelijkheden van de activiteiten en 
ondersteuning van Caritas Urk; inclusief 
de maatjesprojecten. Welzijn op rapport 
kan een mooi hulpmiddel zijn om jongeren 
(pro)actief in verbinding te brengen met 
welzijn in het algemeen en specifiek met 
het werk van de jongerencoach. In 2022 is 
de menukaart ontwikkeld en deze wordt in 
2022/2023 geïntroduceerd bij de scholen. 

Door deze nieuwe inzet en onderlinge 
verbindingen, kan het jongerenwerk zich 
efficiënter en slagvaardiger richten op de 
ondersteuning van jongeren, maar ook 
op de ouders en het hele gezin. Hierdoor 
kan het jongerenwerk een waardevol-
le bijdrage blijven leveren ook aan het 
gedachtengoed m.b.t. het IJslandse 
Preventiemodel (DURF!).

Aanbod training ouders
In samenwerking met partners binnen 
Durf! wordt voor ouders van jongeren 
(12+) ook in 2022 een training aangebo-
den van 5 avonden. 

Aandacht voor 16+
In de praktijk blijkt, dat vooral jonge-
ren tot 14 á 15 jaar deelnemen aan de 
(sport)activiteiten van Caritas Urk. 
In 2020 is er binnen Caritas Urk een 
werkgroep opgericht, die zich specifiek 
bezighoudt met de vraag: ‘Hoe kunnen 
wij jongeren tussen de 16 en 18 jaar beter 
bereiken?’. Mede met behulp van het 
jongerenpanel en inzet vanuit de nieuwe 
manier van werken hoopt Caritas Urk 
in 2022/2023 meer in verbinding te 

komen met deze doelgroep en meer 
te kunnen organiseren voor deze 
doelgroep. Ook vanuit de sportcoaches 
zal er meer aandacht gegeven worden 
aan sportactiviteiten speciaal voor 
jongeren van 16 jaar en ouder.

Buurthuis De Rots en de verbouwing
De verbouwing is eind 2021 van start 
gaan en wordt afgerond voor de zomer 
van 2022. Door de zolder te verbou-
wen ontstaat er extra ruimte. Deze 
ruimte kan specifiek ingezet worden 
o.a. voor jongeren vanaf 16 jaar. Ook 
zullen er vanaf 2022, in samenwerking 
met een groep ouders, meer thema en 
muziekavonden georganiseerd worden. 
Samen met de jongeren uit de Koffiebar 
zal voor de vrijdag- en zaterdagavond 
samenwerking gezocht worden. Uiter-
aard zijn de doeavonden, georganiseerd 
door de sportcoaches, ook weer in 2022 
van start gegaan. De speciale avond 
voor meiden ‘Meiden Onger Eenkanger’ 
is eveneens in 2022 weer begonnen. 
De nieuwe jongerencoach zal samen 
met een groep vaste vrijwilligers hierbij 
betrokken zijn. De nieuwe algemene 
jongerenwerker zal zich voornamelijk 
richten op het straatwerk, maar hij zal 
ook regelmatig te vinden zijn in het 
buurthuis om zo in contact te komen 
met de jongeren.

Verbinding met DURF!
In de loop van 2022 neemt Caritas Urk de 
uitvoerende coördinatie (inclusief project-
leider) DURF! over van de gemeente. 
Een nog betere verbinding en afstemming 
op de uitvoering met interne en externe 
partners is het belangrijkste doel hiervan. 
Gemeente Urk blijft kaderscheppend 
en zal zich vooral gaan richten op het 
overkoepelende beleid en visie rondom 
DURF! Caritas Urk gaat zich meer richten 
op de uitvoerende coördinatie en ook de 
organisatie van de (gezamenlijke) activitei-
ten op de werkvloer.
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SPORT & 
CULTUUR URK
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Vanuit Sport & Cultuur Urk worden diverse 
activiteiten georganiseerd voor een 
 brede doelgroep. Het aanbod van activitei-
ten is inzichtelijk weergegeven met een
maandrooster. De sport- en cultuurcoaches 
zijn zichtbaar voor de inwoners van Urk.

Sport & Cultuur Urk wordt gereali-
seerd door samenwerking met diverse 
lokale partners, waaronder: FlevoMeer 
Bibliotheek Urk, Zwembad ’t Bun, 
Fysiotherapiepraktijk Fytac, Voortgezet 
Onderwijs en Caritas Urk. De algehele 
coördinatie van Sport & Cultuur Urk 
ligt in handen van Caritas Urk. Samen-
werking onderling (zoeken naar afstem-
ming en koppeling met elkaar) is het 
uitganspunt bij het organiseren van de 
activiteiten. 

De algemene doelstellingen vanuit de 
gemeente Urk, die als basis voor Sport & 
Cultuur gebruikt worden, zijn:
•  Alle inwoners van de gemeente Urk 

hebben de mogelijkheid om te bewegen/
sporten en om deel te nemen aan 
cultuur.

•  Het Sport & Cultuuraanbod is bekend bij 
alle inwoners, inwoners raken vertrouwd 
met het aanbod en de drempel wordt 
verlaagd. 

Als achterliggende doelstelling heeft het 
project Durf! extra aandacht. 

SPORTCOACHES BIJ CARITAS URK
Caritas Urk heeft sportcoaches in dienst 
voor jongeren in het algemeen en speci-
fiek voor het voortgezet onderwijs. De 
sportcoaches van Caritas Urk dragen 
zorg voor afwisselende programma’s voor 
de doelgroepen. Er is een terugkerend 
aanbod, maar ook ruimte voor eenmalige 
activiteiten. De vraag van de jongeren 
speelt een belangrijke rol bij de organisatie 
van de activiteiten. Beide sportcoaches 
werken nauw samen met andere collega’s; 
zowel intern als extern. Ook werken zij 
samen met (sport)verenigingen en kerken 
en stemmen zij -zo nodig- hun activitei-
ten af. Normaal gesproken verzorgen de 
sportcoaches buitenschools sportaan-
bod zowel bij de basisscholen als bij het 
voortgezet onderwijs. Door de corona is 
er in het afgelopen jaar voor een aange-
paste invulling gekozen. Het aanbod aan 
actviteiten was divers en de belangstelling 
bij de jongeren is groot geweest. Daarnaast 
ondersteunen en helpen zij de buurtver-
enigingen bij het organiseren van (sport)
activiteiten. 

Interne doelstelling en indicator  
(Balans Score Card) 
1.  Er is diversiteit in de activiteiten voor 

verschillende leeftijden en doelgroepen. 
    Indicator 1: Er wordt gewerkt met een 

maandprogramma en een week - 
programma dat wekelijks naar buiten 
wordt gebracht.  
– Indicator is gedeeltelijke behaald 
Indicator 2: Er worden per maand 
minimaal 10 verschillende terug- 
kerende activiteiten aangeboden.  
– Indicator is behaald 

Georganiseerde Sport & Spelactiviteiten
Basis- & Voortgezetonderwijs
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SPECIFIEK IN HET  
(CORONA)JAAR 2021
Tijdens de eerste lockdown (2020) werden 
alle activiteiten (fysiek) stopgezet. De 
sportcoaches hebben destijds alle activi
teiten online aangeboden. Gelukkig was 
het later mogelijk om fysiek activiteiten 
te organiseren voor jongeren onder 18 
jaar. Grotendeels werden de activiteiten 
in 2021 ook nog buiten georganiseerd. 
Wegens corona werd gekozen de activitei-
ten zo algemeen en laagdrempelig mogelijk 
te organiseren. 
Naast het aanbod doordeweeks en 
zaterdag, werden er tijdens de schoolva
kanties speciale programma’s opgezet in 
samenwerking met (sport)verenigingen en 
de gemeente. De sportcoaches hebben 
in 2021 extra tijd en aandacht besteed 
aan het organiseren van activiteiten voor 
jongeren tot 18 jaar. Ook is er specifiek 
aandacht geweest voor individuele onder
steuningstrajecten. Later is deze individu-
ele ondersteuning (gedeeltelijk en waar 
mogelijk) overgenomen door vrijwilligers. 
Buurtverenigingen werden actief onder-
steund. Tijdens de zomervakantie specifiek 
door aanbod via de zgn. ‘Menukaart’ en het 
‘DoeBoek’. 

BEWEEGTEAM
Het beweegteam is bedoeld voor senio-
ren, chronisch zieken en mensen met een 
beperking en wordt uitgevoerd in samen-
werking met Fytac Fysiotherapie. Het 
beweegteam heeft als doel de doelgroep 
zoveel mogelijk te laten instromen in het 
reguliere beweegaanbod. De activiteiten 
worden door Caritas Urk gecoördi-
neerd en Caritas Urk zoekt -zo nodig- 
beweegmaatjes voor de deelnemers. 
Fytac zorgt voor de beweegadviezen en 
organiseert samen met de medewer-
kers van Caritas Urk activiteiten voor de 
doelgroep. Kinderen met een beperking 
hebben specifiek de aandacht binnen het 
beweegteam (Super Cool).

Interne doelstelling en indicator  
(Balans Score Card)
1.  Binnen het beweegteam is aanbod ook 

voor jongeren met een beperking.  
    Indicator: Minimaal 2x per maand is 

een activiteit georganiseerd.  
– indicator is gedeeltelijk behaald 
wegens corona

2.  Er is voldoende beweegaanbod voor 
senioren en mensen met beperking.  

  Indicator: er zijn minimaal 4 verschil-
lende beweeggroepen voor deze 
doelgroep  
– indicator is behaald (wegens corona  
niet gedurende het hele jaar)

SPECIFIEK IN HET  
(CORONA)JAAR 2021
In de eerste lockdown (2020) kwamen de 
activiteiten voor de beweeggroepen geheel 
stil te liggen. In deze periode zijn online 
activiteiten aangeboden, o.a.: beweegfilm-
pjes via Facebook. Ook in 2021 waren er 
grotendeel geen fysieke activiteiten voor 
deze doelgroep. Er werden zoveel mogelijk 
-als alternatief- kleine wandelengroepen 
voor senioren in het leven geroepen en de 
Fietsclub is ook zo lang mogelijk door blijven 
fietsen. Later was het nog mogelijk eenop
een met een vrijwilliger te wandelen. Een 
aantal deelnemers van de wandelgroepen 
heeft zelf initiatief genomen om regelmatig 
met elkaar af te spreken. 
Vanuit Super Cool (bewegen voor mensen 
met een beperking) is actief contact 
gezocht met de woonvormen om hen intern 
te ondersteunen met het bedenken van 
beweegactiviteiten. 
Met alle deelnemers van activiteiten is tijdens 
de corona steeds regelmatig contact geweest, 
o.a.: telefonisch, via WhatsApp, via mail  
en nieuwsbrieven en er zijn kleine attenties 
verstuurd om een hart onder de riem te 
steken. Deelnemers die aangaven het zelfstan-
dig (thuis) bewegen moeilijk te vinden hebben 
wij doorverwezen naar ‘Mit Een kanger’.  
De coördinator heeft deze deelnemers 
 activiteiten voor thuis aangeboden. 
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ONDER AANDACHT IN 
2022/2023
In 2023 komt de nieuwe sportnota. 
Daarom is afgesproken, dat het jaar 2022 
met de bestaande afspraken uitgevoerd 
zal worden. In de loop van 2022 zullen 
de nieuwe afspraken voor 2023 gemaakt 
worden. Verder zal er de komende jaren 
aandacht zijn voor de onderstaande 
punten.

Individuele begeleiding voor jongeren met 
overgewicht
Vanuit OWZ ‘Gezond op Urk’ is voor de 
coronapandemie een plan van aanpak 
geschreven voor individuele begeleiding 
van kinderen en jongeren met overge-
wicht. Wegens de corona is dit initiatief 
tijdelijk stopgezet. In 2022 wordt opnieuw 

gekeken hoe hier meer vorm en inhoud 
aan gegeven kan worden en wat er voor de 
uitvoering financieel en praktisch nodig is. 

Het project ‘Super Cool’
Dit is een provinciaal project (vanuit 
landelijke subsidiegelden) voor kinderen 
met een beperking. Stimulering naar 
lokaal en regionaal sportaanbod staat in dit 
project centraal. De activiteiten die verder 
uitgewerkt kunnen worden zijn o.a.: de No 
Limit Challenge, de Beweeg- & Beleefdag, 
het ondersteunen van beweegactiviteiten 
op de BSO van ’s Heeren Loo, gemixt 
voetballen op woensdagmiddag (kinderen 
met en zonder een beperking voetballen 
samen) en een fietsgroep. In 2021 is er al 
aandacht geweest voor deze doelgroep. 
De verdere uitwerking van dit project zal in 
2022/2023 meer vorm krijgen.

Verbinding met DURF!
Sportcoaches spelen een belangrijke rol 
binnen het IJslandse Preventiemodel. 
Denk hierbij aan de gezonde leefstijl in het 
algemeen en aan sport als invulling van 
vrijetijdsbesteding voor jongeren. Ook de 
ouderparticipatie door middel van samen 
sporten of betrokken zijn als vrijwilliger 
tijdens de (sport)activiteiten kan door 
sportcoaches gestimuleerd worden. In 
de loop van 2022 neemt Caritas Urk de 
uitvoerende coördinatie (inclusief project-
leider) DURF! over van de gemeente. 

Een nog betere verbinding en afstemming 
op de uitvoering met interne en externe 
partners is het belangrijkste doel hiervan. 
Gemeente Urk blijft kaderscheppend 
en zal zich vooral gaan richten op het 
overkoepelende beleid en visie rondom 
DURF! Caritas Urk gaat zich meer richten 
op de uitvoerende coördinatie en ook de 
organisatie van de (gezamenlijke) activitei-
ten op de werkvloer.

Samenwerking en verbinding
Aandacht voor samenwerking met sport en 
cultuuraanbieders is een belangrijke pijler 
voor het komende jaar. In 2022 zal de 
verdieping met het reguliere sportaanbod, 
waaronder o.a. het gezamenlijk aanbie-
den van clinics, nog meer aandacht en 
structurele inhoud krijgen. Sport, spel en 
bewegen is belangrijk voor alle doelgroe-
pen. In het komende jaar wordt extra 
aandacht besteed aan de versteviging van 
het aanbod voor chronisch zieken en de 
verbinding hiervoor met ‘Mit Eenkanger’. 
Ook wordt in het komende jaar nog meer 
aandacht en inhoud gegeven aan activitei
ten voor jongeren 16+. Het is belangrijk de 
jongeren zelf mee te laten denken, zodat er 
een aansprekend aanbod ontstaat.
Naast het aanbieden van een gezonde 
vrijetijdsbesteding zal in 2022 de verbin-
ding met de ‘Gezonde Leefstijl’ worden 
uitgebreid. Bewustwording creëren is 
hiervan een belangrijk onderdeel. 
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SAMENLEVING

Caritas Urk beheert twee buurthuizen: 
’t Jeugd en De Rots. Naast dag- en vrijetijds-
besteding kunnen inwoners en verenigingen 
terecht bij Caritas Urk voor het gebruik 
van ruimtes tegen betaling op basis van een 
‘sociale huurprijs’. Ook verhuurt Caritas Urk 
sport- en spelmateriaal. Daarnaast levert 
Caritas Urk een bijdrage aan het organiseren 
van de grote gemeentelijke activiteiten.

BUURTHUIZEN
Gebouw ’t Jeugd
Vanaf 2018 heeft ’t Jeugd een speciale 
invulling gekregen door de samenwer-
king Mit Eenkanger-Samen de dag door. 
Hierdoor worden de ruimtes van het 
gebouw vooral ingezet voor mensen met 
een beperking en de organisaties die -op 
welke wijze dan ook- deze doelgroep 
ondersteunen.

Gebouw De Rots
Gebouw De Rots is eigendom van 
beheerstichting De Rots. Het gebouw wordt 
gebruikt door Stichting De Koffiebar en 

Caritas Urk. Stichting De Koffiebar huurt de 
kelder 3 dagdelen per week. De resterende 
dagen maakt Caritas Urk gebruik van het 
hele gebouw. De ruimtes in De Rots worden 
door Caritas Urk, naast de activiteiten voor 
jeugd- en jongerenwerk, ook gebruikt voor 
verhuur aan maatschappelijke organisaties 
op basis van een ‘sociale huurprijs’. Volgens 
een vast rooster zijn de verschillende ruimtes 
ingedeeld voor verhuur. Normaal gesproken 
worden de ruimtes wekelijks door 10 á 15 
organisaties gehuurd. Het totaal aantal vaste 
huurders bestaat uit 25 verenigingen en/
of organisaties. Wegens de corona is het 
(bijna) het hele jaar niet mogelijk geweest om 
ruimtes te verhuren aan maatschappelijke 
organisaties.

BUURTSCHUUR
Caritas Urk is eigenaar van een pand op 
het industrieterrein van Urk. In dit pand 
is op dit moment de AKKU (Amateur 
KunstKring Urk) gehuisvest. In 2022 is de 
AKKU naar De Rots verhuisd. De Buurt-
schuur is in het najaar van 2021 verkocht.

SPORT- EN SPELMATERIAAL
Caritas Urk beschikt over een uitgebrei-
de voorraad van sport- en spelmateriaal. 
Naast de verhuur van ruimtes, is er de 
mogelijkheid om via Caritas Urk ook sport- 
en spelmateriaal te huren. Dit materiaal 
wordt door de sportcoaches gebruikt, maar 
wordt ook verhuurd aan buurtverenigingen, 
stichtingen, kerken en particulieren.

De coronapandemie heeft geen negatieve 
invloed gehad op verhuur van sport- en 
spelmateriaal. Er is 181 keer gebruik 
gemaakt voor het huren van materialen 
door 77 verschillende huurders. 

GROTE ACTIVITEITEN
In samenwerking met de vaste groep 
vrijwilligers organiseert de buurt- en 
welzijnswerker elk jaar de avond4daagse. 
Het spreekt voor zich dat beide activiteiten 
in 2021 geen doorgang konden vinden 
wegens corona.
Koningsdag 2021 werd met groot succes 
door Caritas Urk samen met de gemeen-
te volledig online georganiseerd. In de 
toekomst zal onderzocht worden op welke 
wijze Caritas Urk betrokken zal blijven bij 
het organiseren van Koningsdag. 
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MAATSCHAPPELIJK  
EFFECTEN EN CARITAS URK

1. OP URK IS DE BASIS OP ORDE
Thema gemeentelijk beleid Betrokkenheid Caritas Urk
Preventie •  Cliëntondersteuning

•  Mantelzorgondersteuning
•  Jeugd- en Jongerenwerk; incl. 

maatjes
•  Sport & Cultuur
•  Dagbesteding
•  Vrijwilligerswerk/-hulp

Huisvesting •  Betrokkenheid via project 
 Inclusieve Samenleving 

•  Inzet vrijwilligerswerk 
 intramuraal

Vrijetijdsbesteding •  Sport & Cultuur
•  Jeugd- en Jongerenwerk
•  Vrijwilligerswerk
•  Dagbesteding
•  MaS en MDT

Zelfredzaamheid •  Cliëntondersteuning
•  Mantelzorgondersteuning
•  Ondersteuning door vrijwilligers
•  Dagbesteding
•  Jeugd- en Jongerenwerk; incl. 

maatjes
•  Huis voor Taal

Bij de volgende specifieke doelstellingen van de gemeente Urk 
speelt Caritas Urk een zelfstandige rol:
1.  90% van de inwoners ouder dan 75 jaar woont zelfstandig 

thuis, met of zonder begeleiding
2.  Het gebruik van de algemene voorziening Mit Eenkanger is 

met 25% toegenomen
3.  De deelname aan naschoolse- of sportactiviteiten is met 10% 

gestegen

2. WE PASSEN OP ELKAAR
Thema Betrokkenheid Caritas Urk
Veiligheid •  Signalering vanuit Jeugd- en 

jongerenwerk
•  Ondersteuning door straatwerk
•  Veilig plekje vrijetijdsbesteding in 

buurthuis
•  Ondersteuning buurten 

en wijken vanuit buurt- en 
 welzijnswerk

Gezonde leefstijl •  Sport & cultuur
•  Jeugd- en jongerenwerk
•  Dagbesteding

Maatschappelijke opvang •  Betrokkenheid project 
 Inclusieve Samenleving

•  Verbinding en afstemming met 
Waypoint en Leger des Heils

Leven lang leren •  Huis voor Taal
•  Verbinding leerplicht/RMC met 

Jeugd- en Jongerenwerk 
•  MDT 

Bij de volgende specifieke doelstellingen van de gemeente Urk 
speelt Caritas Urk een zelfstandige rol:
1.  Het aantal inwoners met een gezonde leefstijl is met 10% 

gestegen
2.  Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt is met 5% 

gedaald

Bij de volgende specifieke doelstelling van de gemeente Urk speelt 
Caritas Urk een ondersteunende rol:
1.  65% van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermis-

handeling is met goed gevolg verlopen.

Gemeente Urk heeft een viertal maatschappelijke effecten geformuleerd. Vanuit verschillende taakvel-
den levert Caritas Urk een bijdrage aan deze maatschappelijke effecten. In onderstaand schema is te zien 
welke onderdelen er vanuit het werk van Caritas Urk, een bijdrage leveren aan de gemeentelijke thema’s 
per maatschappelijke effect. 
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3. HELPEN WAAR NODIG
Thema Betrokkenheid Caritas Urk
Maatwerk (geïndiceerd) •  Ondersteuning vanuit taakveld 

cliëntondersteuning op weg naar 
maatwerk

•  Vervoer door vrijwilligers
•  Bijdrage in de samenwerking 

vanuit Jeugd- en Jongerenwerk
Schuldhulpverlening •  Voorlichting vanuit cliënt-

ondersteuning en Jeugd- en 
 Jongerenwerk

•  Praktische ondersteuning/inzet 
vrijwilligers

•  Verbinding met Hulp en Steun en 
Algemeen Maatschappelijk werk

Talentontwikkeling •  Mas en MDT
•  Jeugd- en Jongerenwerk
•  Huis voor Taal 
•  Vrijwilligerswerk voor status-

houders
•  Vrijwilligerswerk voor mensen 

met een beperking
Werk en inkomen •  Jeugd- en Jongerenwerk

•  Vrijwilligerswerk als opstap naar 
betaald werk

•  Mit Eenkanger met betrekking 
tot de participatieladder

•  Clientondersteuning
Maatschappelijke 
 participatie

Alle clusters en taakvelden 
zijn vanuit welzijn en algemene 
voorzieningen gericht op het 
stimuleren van de maatschappelijke 
participatie

Bij de volgende specifieke doelstellingen van de gemeente Urk 
speelt Caritas Urk een ondersteunende rol:
1.  50% van de uitkeringsgerechtigden participeert in de 

 samenleving
2.  90% van onze inwoners met een maatwerkvoorziening is 

tevreden over de geleverde zorg
3.  Het aantal schuldhulpverleningstrajecten is met 10% 

 afgenomen

4. WE BLIJVEN IN VERBINDING
Thema Betrokkenheid Caritas Urk
Gezondheidszorg •  Verbinding onderhouden en 

 uitbreiden van uit alle clusters en 
taakvelden met de partners

•  Signaleren en doorverwijzen en 
voorlichten vanuit diverse clusters

Sociale monitoring •  Cliënttevredenheidsonderzoek  
per taakveld

•  Tevredenheidsonderzoek partners
•  Jaarverslag
•  Vertelsessie
•  Interne registratie en monitoring
•  Benutten landelijke onderzoeks-

resultaten voor doorontwikkeling 
eigen beleid

Landelijke, regionale en 
lokale samenwerking

•  Verbinding onderhouden en uitbrei-
den alle taakvelden met partners

•  Verbinding onderhouden met 
 collega-instellingen 

•  Verbinding onderhouden met 
bovenlokale (gezondheids)organi-
saties

•  Verbinding onderhouden met 
 diverse adviesraden

Inwoners •  Ondersteunen burgers van  
0 - 100 jaar in de breedste zin, 
vanuit alle taakvelden en clusters

•  Burgerinitiatieven ondersteunen  
en faciliteren

•  Verbinding onderhouden met 
kerken en andere maatschappelijke 
organisaties. 

Bij de volgende specifieke doelstellingen van de gemeente Urk 
speelt Caritas Urk een zelfstandige rol:
1.  50% van de subsidies boven € 10.000,= zijn op basis van 

Productief Partnerschap tot stand gekomen
2.  75% van het vastgestelde nieuwe beleid is langs de Adviesraad 

Sociaal Domein geweest

Bij de volgende specifieke doelstellingen van de gemeente Urk 
speelt Caritas Urk een ondersteunende rol: 
3.  De vaccinatiegraad is met 10% gestegen



Caritas Urk
Singel 9a, 8321 GT Urk
Telefoon 0527 683346
info@caritasurk.nl
www.caritasurk.nl
www.vrijwilligerswerkopurk.nl

Onze openingstijden
Maandag – Vrijdag 09.00 – 16.00 uur
Tussen de middag van 13.00 – 14.00 uur gesloten


