Organisatie
Programma
Cluster

ContourdeTwern
Preventie
KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

Aangevraagd bedrag

Verlening 2017
- Budgetsubsidie: € 340.007
-Huurvergoeding € 41.914

Vaststelling 2017
Budgetsubsidie: € 340.007
Huurvergoeding: € 41.914
Totaal:
€ 381.921

Projectsubsidies:
- Projectsubsidie invoering netwerkcoach
€ 18.000
- Projectsubsidie taalcoaching € 29.230
- Project Tegemoetkoming Verklaring
omtrent gedrag € 4.684 en extra
subsidie € 1.400
- Projectsubsidie doorontwikkeling
mantelzorg € 15.000

Projectsubsidies:
- Projectsubsidie invoering
netwerkcoach € 18.000
- Projectsubsidie taalcoaching € 27.302
- Project Tegemoetkoming Verklaring
omtrent gedrag € 3.603
- Projectsubsidie doorontwikkeling
mantelzorg € 11.475
Extra projectsubsidies:
- WeHelpen € 10.500
- Eenzaamheidsproject Café van
toen en nu € 10.000
- Valpreventie € 6.100

Toets ASV

Op 23 juni 2016 is de aanvraag
ingediend.

Afwijkingen t.o.v.
ASV
Samenvatting
aanvraag

Geen.

Activiteiten

ContourdeTwern vraagt budgetsubsidie
en projectsubsidies aan.
ContourdeTwern levert hiervoor
prestaties op het gebied van de
Algemeen, Seniorenadvisering,
seniorenwerk en ondersteuning mensen
met functiebeperking, Wijkgericht
werken, Steunpunt Mantelzorg en
ondersteuning vrijwilligers en
maatjesproject. De prestaties worden
geleverd aan (kwetsbare) inwoners
binnen de gemeente Krimpen aan den
IJssel. De projectsubsidies worden
aangevraagd in het kader van invoering
netwerkcoach, uitvoering taalcoaching,
tegemoetkoming VOG en door
ontwikkeling mantelzorg.
Met de budgetsubsidie zal
ContourdeTwern op een toegankelijke en
kwalitatief verantwoorde wijze de
volgende functies uitvoeren.

Aanvraag binnen op 3 mei 2018 en
voldeed aan gestelde criteria.
De aanvraag bevat zowel de
verantwoording van de budgetsubsidie
als de verleende projectsubsidies

ContourdeTwern (hierna CdT) voldoet
aan alle prestatiesverplichtingen
opgenomen in de
subsidieovereenkomst 2017.

De activiteiten zijn uitgevoerd zoals
opgenomen bij de verleningsinformatie
(voor een gedetailleerde beschrijving
van de prestaties/activiteiten wordt u
verwezen naar het jaarverslag (ter
inzage, zaaknummer ZK16003803)).

Algemeen
a. Deelname team consulenten
KrimpenWijzer.
b. Meer bekendheid werkzaamheden
ContourdeTwern binnen
KrimpenWijzer en KST.
c. Deelname aan diverse
publieksbijeenkomsten “Kracht van
Krimpen”.
d. Naamsbekendheid en externe
communicatie naar burgers.
e. Er wordt gebruik gemaakt van de
facebookpagina KrimpenWijzer.

Algemeen
Een sociaal werker van CdT neemt
structureel deel aan het team
consulenten KrimpenWijzer. De sociaal
werkers sluiten aan bij diverse
netwerkbijeenkomsten en andere
overlegvormen.
CdT heeft een bijdrage geleverd aan de
Kracht van Krimpen.
De sociaal werkers werken vanuit het
gezondheidscentrum. De sociaal
werkers hebben aandacht besteed aan
present werken en social media.

Seniorenadvisering, seniorenwerk en
ondersteuning mensen met
functiebeperking
ContourdeTwern zorgt voor afstemming
van beleid en uitvoering van de
organisaties op het terrein van oudere
inwoners en mensen met een
functiebeperking door middel o.a. inzet
van de seniorenadviseur. Met behulp van
vrijwilligers, ondersteund door een
seniorenadviseur, het bezoeken van
senioren en het geven van advies
(preventieve huisbezoeken). Het verder
ontwikkelen van preventieve
huisbezoeken.

Seniorenadvisering, seniorenwerk en
ondersteuning mensen met
functiebeperking
De seniorenadviseur is werkzaam als
consulent in het team van de KW.
De seniorenadviseur krijgt senioren in
beeld via de preventieve huisbezoeken
of via doorverwijzing vanuit het netwerk
van de seniorenadviseur, via
buren/familie van de cliënt of doordat zij
zich zelf aanmelden. De
seniorenadviseur heeft 50 nieuwe
cliënten in 2017 gekregen en 5 cliënten
die vanuit 2016 blijvend werden
gemonitord.

Het organiseren van een open inloopplus
met een aantal betrokken partners.
Onder de doelgroep vallen personen met
psychische en/of psychosociale stoornis,
lichte handicap, licht-vergeetachtigheid
(niet dementerend) en/of met een
verstandelijke beperking. Inzet op
professionalisering van vrijwilligers in de
omgang met de doelgroep en meer
zelfstandig begeleiden van de doelgroep.
Het participeren in besturen en
werkgroepen en onderhouden contacten.
Begeleiden en ondersteunen van
vrijwilligers. Indien nodig organiseren van
een wervings/informatiebijeenkomst voor
nieuwe deelnemers. PR-activiteiten door
de coördinator. Waar nodig deelnemers
op andere vormen van dienstverlening
KrimpenWijzer attenderen.

In 2017 zijn in totaal 1192 75-jarigen
en ouder aangeschreven. Het aantal
bezochte senioren was 374. Het aantal
opgeleide en actieve
seniorenvoorlichters is 12.
De laagdrempelige
ontmoetingsvoorziening in de Gouden
Regen biedt een uitstekende basis om
andere mogelijkheden tot ontmoeting te
verkennen. Voor sommigen is
ontmoeting een opmaat naar
(vrijwilligers)werk. Er komen gemiddeld
20 bezoekers. Er zijn vier vrijwilligers
die de inloop draaiend houden.
De koffie-inlopen in de
ontmoetingsruimten van de Parkrand,
Gouden Regen, Vijverhoek, Sperwer en
Palet worden door 25 vrijwilligers in
stand gehouden en georganiseerd.
In 2017 kwam de verhalengroep 20
maal op een woensdagmiddag bijeen.
Deze groep wordt begeleid door twee

vrijwilligers. De groep heeft 9
deelnemers.
Wijkgericht werken
Initiëren en coördinatie van sociaal
culturele activiteiten en
ontmoetingsactiviteiten op basis van
signalen en behoeften met
ondersteuning van de sociaal werker.
Ondersteunen bewoners/
vrijwilligersgroepen en
bewonersinitiatieven.
Er worden in 2017 diverse activiteiten
georganiseerd met verschillende
doelgroepen. Hierbij geven we specifieke
aandacht aan mensen met een
beperking.
In eerste helft van 2017 wordt een
rapportage over Oud-Krimpen
opgesteld.
Samen met actieve bewoners eerste
activiteiten opstarten in de tweede helft
van 2017.
Voor nieuwkomers het organiseren van
activiteiten gericht op:
Samen leven
Dagbesteding/tegenprestatie
- Kennismaking Nederland en Krimpen
Steunpunt Mantelzorg
De uitvoering van een Steunpunt
Mantelzorg.
Het in standhouden, ondersteunen en
ontwikkelen van het Steunpunt
Mantelzorg. Mantelzorgers
ondersteuning geven door organisatie
van activiteiten en bijeenkomsten.
Organiseren van drie thema- en
voorlichtingsbijeenkomsten voor nader te
bepalen mantelzorgdoelgroepen.
Begeleidingsgroep en klankbordgroepen
samenstellen en organiseren.
Medewerking verlenen aan het
Alzheimercafé en Parkinsoncafé.
Minimaal eenmaal per jaar een activiteit
met en voor jonge mantelzorgers
organiseren. Eenmaal per jaar informatie
geven over jonge mantelzorgers aan
professionals en/of geïnteresseerden.

Wijkgericht werken
Ruim 7.015 inwoners hebben
deelgenomen aan structurele en
incidentele activiteiten.
De wijkrestaurants hebben 2.180
bezoekers gehad. Hierbij zijn 39
vrijwilligers betrokken en 24
nieuwkomers hebben zich in 2017 als
vrijwilliger hierbij actief ingezet.
Ruim 1.435 deelnemers hebben
deelgenomen aan het
zomerprogramma. Er werden 60
activiteiten aangeboden.
In de Vijverhoek is een
Foodsharingproject opgezet in
samenwerking met Qua Wonen en de
bewonersgroep.
In de Doornenbuurt is er een
behoefteonderzoek uitgevoerd. Naar
aanleiding van dit onderzoek is het
kinderlunchcafé gestart.

Steunpunt Mantelzorg
Het aantal geregistreerde
mantelzorgers bedraagt 857. In 2017
zijn 2 vrijwilligers gestart die contacten
onderhouden met mantelzorgers. Aan
de fundag hebben 14 jonge
mantelzorgers deel genomen.
Het project ZorgSaam heeft 75 cliënten
voorzien van een maatje en 22
vrijwilligers zijn actief.
In totaal is 12 keer het Alzheimer Café
georganiseerd.
Tijdens de jaarlijkse Dag van de
Mantelzorg zijn er 2 bijeenkomsten
georganiseerd, waarbij 160
mantelzorgers aanwezig waren.

Ondersteuning vrijwilligers en
maatjesproject
Coördinatie vrijwilligersloket:
Verwijzing professionele zorg
(KrimpenWijzer)
Verwijzing Steunpunt Mantelzorg
Aanmelding activiteiten,
belastingspreekuur, etc.
Verzorgen hulpvragen van
vrijwilligersorganisaties.
Registeren en regelen
formulierenhulp.
Rol gastvrouw/heer
gezondheidscentrum voor 8
dagdelen per week.
Bieden van een luisterend oor.

Ondersteuning vrijwilligers en
maatjesproject
Op 31 december 2017 is het aantal
geregistreerde vrijwilligers 346. De
vrijwilligerscoördinator is het
aanspreekpunt binnen de
KrimpenWijzer voor een ieder die
vrijwilligerswerk wil gaan doen of voor
diegene die een vrijwilliger zoekt.

Ondersteuning van
vrijwilligersorganisaties
Het in stand houden van het
Maatjesproject door begeleiding en
werving vrijwilligers en bemiddeling
tussen zorgvragers en vrijwilligers.

Bij de formulierenhulp zijn er 704
hulpvragen binnen gekomen die door
10 vrijwilligers zijn opgepakt:
- Spreekuur in het
Gezondheidscentrum, 407 hulpvragen
en 88 hulpvragen belastingspreekuur
- Huisbezoeken, 153 hulpvragen.

Het in stand houden van het
Vrijwilligersplatform Krimpen (VPK).
Het mogelijk maken van
ziekenhuisvervoer door inzet van
minimaal 14 vrijwilligers.
Het in stand houden van een
formulierengroep. Er wordt twee
wekelijks spreekuur georganiseerd in het
gezondheidscentrum. Incidenteel wordt
thuisondersteuning geboden. Jaarlijks
extra spreekuur voor het invullen van de
belastingformulieren.

In september 2017 is de pilot
“vrijwilligersacademie” gestart. Voor
vrijwilligers die actief zijn binnen zorg en
welzijn in Krimpen aan den IJssel zijn
een aantal workshops aangeboden.

Wekelijks is het vrijwilligersloket
geopend. Er zijn in 2017 1877
hulpvragen bij het loket binnen
gekomen.
Door 16 vrijwilligers van het
ziekenhuisvervoer zijn er 524 ritten
uitgevoerd.
Het VPK heeft twee keer vergaderd.
11 instellingen hebben aanspraak
gemaakt op de 46 euroregeling voor
vrijwilligers.
In 2017 zijn er 20 nieuwe vrijwilligers
gestart als Krimpens Maatje.

Projecten
Taalcoaching
Inwoners van Krimpen worden in dit
project geholpen hun taalbeheersing te
verbeteren. In de praktijk zijn dit vooral
nieuwkomers, maar deelnemers kunnen
ook Nederlanders zijn die laaggeletterd
zijn. In 2017 zijn er 74 vrijwilligers actief.
Er zijn 108 cursisten geholpen. In het
Onderdak wordt twee keer per week
twee uur taalcoaching in groepslessen
gegeven.

Invoering Netwerkcoach
In 2017 zijn er 8 medewerkers vanuit de
KrimpenWijzer en 2 vanuit de NPV
opgeleid als trainer. Er zijn 14
koppelingen gemaakt, waarvan 7
succesvol zijn afgesloten. 13
vrijwilligers hebben de workshop “Zet je
netwerkbril eens op” gevolgd.
VOG
In 2017 is 66 keer een verklaring
aangevraagd. Het toegekende budget
was gebaseerd op 100 aanvragen.
WeHelpen
In oktober 2016 is WeHelpen gestart
onder de vlag van de KW. In 2017 zijn
diverse bijeenkomsten en acties
georganiseerd ter promotie van
WeHelpen. 313 unieke bezoekers
hebben de website bezocht en 14
hulpnetwerken zijn opgestart.
Doorontwikkeling mantelzorg
In samenwerking met Ceder Trainingen
was in september 2016 het onderzoek
“De mantelzorger in beeld” gestart.
Hierdoor is het ondersteuningsbehoefte
van mantelzorgers in beeld gebracht. In
november 2016 zijn alle mantelzorgers
uit het bestand uitgenodigd om tijdens
een bijeenkomst kennis te maken met
de drie persona’s, te weten jonge
mantelzorger Kees, mantelzorgers
Liesje Jansen en Karel Heuvelman. In
het vervolg op dit onderzoek en
bijeenkomst is op 31 januari 2017 een
werkconferentie georganiseerd voor de
professionals. Op basis hiervan wordt
er een actieprogramma ontwikkeld.
Café van toen en nu
(eenzaamheidsproject)
Er zijn 12 bijeenkomsten
georganiseerd, waaraan gemiddeld 28
bezoekers hebben deelgenomen.
-

Valpreventie
In oktober 2017 is in samenwerking met
de Fysiotherapie Krimpen, Ergotherapie
en de wijkverpleegkundige gestart met
de training Zicht op evenwicht. In 2018
zal het eerste traject worden afgesloten.
CdT heeft ruim voldaan aan alle

Bijzonderheden

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

Begroting 2017

De verleende budgetsubsidie van
€ 340.007 is hoger dan de aangevraagde
budgetsubsidie van € 335.007 omdat
besloten is het plafond van 46euroregeling voor vrijwilligers met
€ 5.000 te verhogen.
Voor het organiseren van activiteiten in
het kader van de uitvoering van de
beleidsnota “Kracht van Krimpen”
Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel
2015-2019 vraagt ContourdeTwern de
navolgende projectsubsidies te verlenen:
- Project Invoering netwerkcoach
€ 18.000,- Project uitvoering taalcoaching
€ 29.230,- Project Tegemoetkoming Verklaring
omtrent Gedrag € 4.684 en extra
subsidie € 1.400
-Projectsubsidie doorontwikkeling
mantelzorgondersteuning € 15.000
De aanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria gesteld in het
Beleidskader 2015 en de beleidsregels:
- 4.0. KrimpenWijzer
- 4.3. Informele zorg door
Vrijwilligersorganisaties
- 4.7 Preventieve Gezondheidszorg
- 4.9. Subsidiëring 2016
Tegemoetkoming VOG
KrimpenWijzer (Subsidieverlening
ContourdeTwern en MEE)
€ 517.050
Collectieve voorzieningen ex AWBZ
€ 37.138
Taalcoaching
€ 29.230
Gezondheidszorg
€ 85.000
Subsidieverlening
€ 15.000
Stimulering en onderst vrijwilligerswerk
€ 6.084

presentatieafspraken in de subsidieovereenkomst.
Het betreft hier naast vaststelling van
de budgetsubsidie eveneens de
vaststelling van de projectsubsidies

De vaststelling voldoet aan de
subsidiecriteria gesteld in het
Beleidsregels 2015:
- 4.0 KrimpenWijzer
- 4.3 (In)formele zorg door
Vrijwilligers
- 4.7 Preventieve Gezondheidszorg
- 4.9 Subsidiëring 2016
Tegemoetkoming VOG
Budgetsubsidie
De budgetsubsidie wordt vastgesteld op
het verleende bedrag van € 381.921.
Het overschot van € 10.291 wordt
gestort door CdT in de
egalisatiereserve. De egalisatiereserve
staat nu op € 6.986 (tekort eind 2016
van € 3.782 en overschot 2017
€ 10.768).
Projecten
De projectsubsidies waren in totaal voor
€ 94.914 verleend en worden
vastgesteld op een bedrag van
€ 86.980. Er wordt voor € 7.934
terugbetaald en voor € 7.851 in
bestemmingsreserves gestort.
Dit bedrag is opgebouwd uit de
volgende bedragen:
- Project Taalcoaching € 27.302
(overschot van € 1.928 dient aan de
gemeente worden terugbetaald)
- Project Café van toen en nu € 10.000

(€ 205 naar bestemmingsreserve)
- Project Invoering Netwerkcoach €
18.000 (€ 343 naar
bestemmingsreserve)
- Project VOG € 3.603 (overschot van
€ 2.481 dient aan de gemeente te
worden terugbetaald)
- Project WeHelpen € 10.500 (€ 1.203
naar bestemmingsreserve)
- Project doorontwikkeling mantelzorg
€ 11.475 (overschot van € 3.525 dient
aan de gemeente worden terugbetaald)
- Valpreventie € 6.100 (€ 6.100 naar
bestemmingsreserve)

Van de projectsubsidies dient een
bedrag van € 7.303 in een
bestemminsgreserve gestort te worden
en moet CdT € 7.934 terugbetalen aan
de gemeente.
Post / Budget

Uit onderstaande posten vindt
financiering plaats van dit
subsidiebedrag. Deze posten zijn
toereikend voor het totaalbedrag.
442485/6716107 KrimpenWijzer
(Subsidie ContourdeTwern)
442487/6714101 Gezondheidszorg
442485/6620401 Informele zorg
vrijwilligersorganisatie

De vaststelling leidt niet tot
overschrijding van de bij de verlening
genoemde budgetten.

Uit onderstaande posten vindt
financiering plaats van de
projectsubsidies. Deze posten zijn
toereikend voor het totaalbedrag.
442487/6620703 Collectieve
voorzieningen ex-AWBZ (Taalcoaching)
442487/6482101 Volwasseneneducatie
(Taalcoaching)
442487/6716107 KrimpenWijzer
(Netwerkcoach)
442487/6620601 Stimulering en onderst
vrijwilligerswerk (Tegemoetkoming VOG)
Beslissing

ContourdeTwern een budgetsubsidie
voor 2017 verlenen van € 340.007 en in
totaal aan projectsubsidies
€ 68.314. Tevens wordt een bedrag van
€ 41.914 beschikbaar gesteld voor de
tegemoetkoming in de huur. De
budgetsubsidie en projectsubsidies
verlenen overeenkomstig de concept

De budgetsubsidie op het verleende
bedrag van € 381.921 vast te stellen.
Cdt toestemming te verlenen een
bedrag van € 10.219 in de
egalisatiereserve te storten. Deze
reserve heeft hierdoor een positieve
stand op 31-12-2017 van € 6.986.
In de beschikking van 2016 was

beschikking en de concept
subsidieovereenkomst.

opgenomen dat CdT eind 2017 een
egalisatiereserve moest hebben van
minimaal nul of een positief saldo. Dit is
dus gelukt.
De projectsubsidies in totaal vast te
stellen op € 86.980. CdT toestemming
te verlenen voor de vorming van
bestemmingsreserves ter hoogte van
€ 7.851.
Een bedrag van € 7.934 dient terug
betaald te worden aan de gemeente.

