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1. Toelichting Projectplan
Vanuit Krimpenwijzer en verschillende organisaties binnen Krimpen aan den IJssel, zijn signalen
gekomen dat met name bij de kwetsbare burgers vaak eenzaamheid voorkomt. Dit als uitgangspunt
nemende heeft ASVZ en Pameijer i.s.m. MEE het idee geopperd om een project op te starten voor
deze kwetsbare doelgroep. Het doel van dit project is het bij elkaar brengen van mensen met
gedeelde interesses, in hun thuissituatie of op een gezamenlijk gekozen plek. Voor dit project zullen
vrijwilligers gezocht en ingezet worden. Elke vrijwilliger zal ondersteuning bieden aan een groep van
2-4 deelnemers.
2. Opdracht en doelstelling
Het doel van dit project is het bij elkaar brengen van mensen met gedeelde interesses, in hun
thuissituatie of op een gezamenlijk gekozen plek. Voor dit project zullen vrijwilligers gezocht en
ingezet worden.
3. Doelgroep
Kwetsbare inwoners van Krimpen aan den IJssel, die zelfstandig wonen of toewerken naar het
zelfstandig wonen. De kennis ligt bij mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met
autisme en mensen met psychosociale problemen. Bij deze doelgroep is het belangrijk om de
drempel heel laag te maken, dit kan doormiddel van het ophalen van de deelnemers of samen
afspreken.

-

4. Doelstellingen
Het sociale netwerk uitbreiden met als doel dat mensen zich minder eenzaam voelen
Sociale omgangsvormen/ - normen leren
Deel uitmaken van de samenleving

5. Deelnemers
Op 16 februari 2016 is de startbijeenkomst georganiseerd, waarbij ruim 20 kwetsbare burgers
aanwezig waren. Deze avond werd georganiseerd door twee medewerkers uit de werkgroep. Daarbij
was de wethouder Arnold de Leeuw, ambassadeur verbonden aan dit project, aanwezig.
Op deze avond waren er ook twee vrijwilligers aanwezig. Op dit moment nemen ongeveer 15 tot 20
mensen deel aan het project.
Bij de doelgroep van het project ”Bakkie Doen” is de behoefte tot contact groot. Een ieder die
aanwezig is, is op zoek naar vrienden.
6. Vrijwilligers
In het jaar 2016 en afgelopen jaar is gebleken dat het werven van vrijwilligers voor de kwetsbare
burgers lastig is. Ondanks alle inspanningen van het zetten van advertenties, een interview bij de
lokale omroep, het deelnemen aan de dagen van Kracht van Krimpen en vrijwilligersbijeenkomst in de
Pannekoe heeft dit niet geleid tot het krijgen van vrijwilligers. De vrijwilligers die zich in het begin
hadden aangemeld zijn er uiteindelijk toch mee gestopt. De verwachtingen lagen te hoog naar de
kwetsbare burger. Voor dit project blijft er een tekort aan vrijwilligers. Ook binnen de organisaties
Pameijer, ASVZ en Contour de Twern is de vraag neergelegd. Het werven van vrijwilligers blijkt in de
praktijk toch een stuk lastiger te zijn. Het vermoeden bestaat dat mensen het lastig vinden om deze
doelgroep te begeleiden, juist in een thuissituatie bij burgers thuis. In een grotere groep lijkt dit
makkelijker te gaan.
Het is gebleken dat er behoefte is aan contact vanuit de kwetsbare burger, dit zien we met name op
avonden van de gezamenlijke bijeenkomsten.
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7. Nieuwe doelstelling
Bij de evaluatie in 2016 van het project ”Bakkie Doen” was en is met de gemeente afgesproken dat
we de doelstelling voor 2017 aanpassen. I.p.v.in kleine groepjes uiteen zal de focus meer gaan liggen
op gezamenlijkheid.. De doelen zoals hierboven beschreven blijven van kracht.
2017 wordt grotendeels gewijd aan gezamenlijke bijeenkomsten met daaraan gekoppeld thema’s,
deze zullen als doel hebben om de kwetsbare burgers te leren hun eigen netwerk te vergroten en te
onderhouden.
Daarnaast blijven we ook in 2018 op zoek naar vrijwilligers.
8. Nieuwe vrienden
Vanuit de gezamenlijke bijeenkomst is er een groepje mannen ontstaan die regelmatig met elkaar
afspreken buiten deze bijeenkomsten om.
Tijdens deze bijeenkomsten zien we een groepje dames die we verder gaan begeleiden om zo ook
buiten deze bijeenkomsten af te gaan spreken. De dames hebben elkaar leren kennen op deze
bijeenkomsten.
Wanneer je kijkt naar de realisatie van de doelstelling dan zijn we op de goede weg gezien het
groepje wat is ontstaan en gaat ontstaan. In 2018 hopen we dat er nog meer groepjes zullen gaan
ontstaan.
9. Clientervaringen
De deelnemers aan dit project zijn enthousiast, ze kijken uit naar deze avonden. Sommige zijn zo
enthousiast dat ze al een half uur voor aanvang aanwezig zijn. Ze geven aan dat ze het fijn zouden
vinden om deze bijeenkomsten vaker te laten plaats vinden. Ze voelen zich thuis bij het project
“Bakkie doen” en bij gelijk gestemde.
10. Financiële voortgang in relatie tot begroting
Binnen de begroting die gemaakt is bij het begin van het project “Bakkie Doen” zijn er wat
verschuivingen geweest wat betreft de inzet van vrijwilligers en professionals. Binnen de begroting
was uitgegaan van meer vrijwilligers echter zijn de vrijwilligers erg minimaal en zien we dat het project
hoofdzakelijk gedraaid wordt door de professionals. Voor het komende jaar zal er qua financiën geen
verschuiving gaan plaats vinden. In 2018 zullen we wederom gebruik maken van de gezamenlijke
bijeenkomsten en proberen we vandaar uit nog meer groepjes te creëren. Deze gezamenlijke
bijeenkomsten zullen georganiseerd worden door en met professionals.
11. Knelpunten bij de uitvoering
De bijeenkomsten worden nog steeds georganiseerd door de professionals. Dit heeft tot gevolg dat er
een verschuiving gaat heeft plaats gevonden binnen de begroting van 2016 en 2017. Voor 2018
betekent dit dat deze gecontinueerd wordt.. De gelden zullen meer gaan zitten in professionals en
bijeenkomsten in grotere groepen met daaraan thema’s gekoppeld. Qua financiën zullen er geen
knelpunten zijn daar we kunnen schuiven met posten binnen de begroting die ingediend is bij
aanvang van het project “Bakkie Doen”.
Het project is gebaseerd op het uiteindelijk laten draaien met vrijwilligers, vooralsnog is het verkrijgen
van vrijwilligers nog niet optimaal. Door vrijwilligers te betrekken bij de algemene bijeenkomsten
proberen we vanuit deze bijeenkomsten op een natuurlijke manier kleinere groepjes te creëren.
12. Verwachtingen omtrent de realisatie van de doelstellingen van het project
De verwachting is dat we, door gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren, vrijwilligers kunnen
betrekken bij het tot stand komen van kleine groepjes en dat zij deze groepjes kunnen gaan
ondersteunen in het vergroten van hun netwerk/vriendenkring.
Wanneer blijkt dat vrijwilligers uit zullen blijven dan gaan we ons focussen op de groep om hen zo
zelfstandig te maken dat de voortgang na de subsidie door kan blijven gaan. Dit wordt dan het doel
van 2018/2019.
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