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De Doarpskeamer:
het warme hart van Akkrum
Het lijkt een huis zoals alle andere huizen in die straat in Akkrum.
Er brandt licht en je ziet mensen bewegen achter de ramen.
Een bordje nodigt je uit om achterom te lopen. Via de gang kom je
in de huiskamer. En niet zomaar een huiskamer. Je wordt hartelijk
welkom geheten. Er wordt met liefde een kopje thee of koffie voor
je ingeschonken. ‘Ga even zitten, neem er een lekker koekje bij.
Hoe gaat het met je?’ Misschien kom je voor een praatje, gezelligheid of om een boek uit te zoeken uit de boekenruilkamer. Alles is
goed. Want jij bent welkom in de Doarpskeamer van Akkrum.
Agnes Kruiper (links)
en Hennie Sixma
Mede-initiatiefnemers van
De Doarpskeamer

In een doodgewone straat in Akkrum hebben vrijwilligers een bijzonder
project gerealiseerd. Ze hebben met visie, liefde, gezamenlijke inspanning
en hulp van onder andere Caleidoscoop een huiskamer gecreëerd waar
iedereen welkom is. Hennie en Agnes zijn allebei vanaf het begin bij dit
project betrokken.

Hennie: ‘In Akkrum is geen dorpshuis of multifunctioneel centrum.
Als je elkaar wilt ontmoeten, dan kan dat in de supermarkt of in het
lokale café. Daarom bedachten we het idee van de Doarpskeamer.
Een plek waar iedereen welkom is voor een praatje en een kopje koffie.

We wilden eigenlijk eerst een kringloopwinkel beginnen, maar daar
hadden we meer ruimte voor nodig. Een ruilkamer voor boeken, cd’s
en puzzels was wel haalbaar.’
Agnes: ‘Toen het idee eenmaal was ontstaan, gingen we op zoek naar een
pand. We hadden zelf al contacten gelegd met de gemeente, maar zochten
meer ondersteuning bij het realiseren van onze plannen. We legden ons
idee voor aan Jacqueline en Susan, opbouwwerkers bij Caleidoscoop, en
zij gingen voor ons aan de slag. Ze organiseerden een overleg met het
voltallige preventieteam van Caleidoscoop.’
Hennie: ‘De gesprekken met deze mensen brachten ons stap voor
stap verder. Met een groepje vrijwilligers zetten we onze visie, missie
en beleid op papier. Er ontstond een stichting met een bestuur. Susan
schoof regelmatig aan bij bestuursvergaderingen om te kijken of ze
ons verder kon helpen vanuit haar netwerk. Woningcorporatie Elkien
hielp ons aan dit huis, dat leegstaat in verband met sloop.
De komende tijd hebben we hier dus onderdak, maar we hopen in de
toekomst een vaste plek te vinden. Mede dankzij Susan hebben we
nu een stevig netwerk opgebouwd, dus we hebben er alle vertrouwen
in dat zo’n plek er komt.’

‘Een plek waar iedereen welkom is
voor een praatje en een kopje koffie’
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Voorwoord
Meedoen op maat aan de
samenleving is de beste vorm
van preventie.
Deze geactualiseerde visie legt volgens
mij goed uit waar we als Caleidoscoop
voor staan. Meedoen is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Wij geloven dat iedereen
een kans moet krijgen. Daarvoor is het
nodig dat alle partijen in het sociaal domein
samen optrekken. Dit jaar zetten we extra
in op het versterken van deze verbindingen.
Van het versterken van reeds bestaande
samenwerkingen, maar ook het verbinden
van minder voor de hand liggende samenwerkingsvormen.
Ik wil daarom ook graag de organisaties
om mij heen van harte uitnodigen om de
verbinding met Caleidoscoop te versterken.
Onze deur staat voor jullie open.
Imkje de Goede, manager, Harald de Kluizenaar,
directeur-bestuurder Caleidoscoop

Harald de Kluizenaar
Directeur-bestuurder
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Met een logboekje houden de vrijwilligers elkaar op
de hoogte van wat er gebeurt in De Doarpskeamer.

1. Inleiding
Voor je ligt het jaarplan voor 2019. We hebben dit jaarplan het
thema ‘Versterk de verbinding’ gegeven. Dit thema komt
op allerlei manieren terug in ons werk.
Caleidoscoop versterkt in 2019 de verbinding met de inwoners van
de gemeente Heerenveen, maar ook tussen de inwoners onderling, zodat er een stevig netwerk ontstaat waarop mensen kunnen
terugvallen. Daarnaast versterken we de verbinding met de organisaties waarmee we als Caleidoscoop samenwerken, zoals
onderwijsinstellingen, de gemeente, onze collega-welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Hierna
lees je hoe we dit thema in 2019 handen en voeten gaan
geven.
Ons jaarplan is ontwikkelings- en actiegericht. We vinden
preventie en meedoen belangrijk en dit zie je dus terug
in de activiteiten die we in 2019 gaan ondernemen.
Net als vorige jaren werken we in 2019 vanuit de
stevige basis die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ook ondersteunen we bij nieuwe initiatieven en bouwen we verder aan onze netwerken.
Dit doen we door van ‘onderaf’ samen met de
mensen in de wijken en dorpen te werken, en
iedereen te stimuleren om mee te doen aan
onze samenleving.
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In 2016 won De Doarpskeamer de Aanmoedingsprijs Zilveren Duim.
De prijs bestond uit een bokaal en een zilveren speld van een opgestoken duim.

2. Wat we doen
Caleidoscoop voert het welzijnswerk uit namens
de gemeente Heerenveen. Jaarlijks maken we met
de gemeente prestatieafspraken, waarin we het
gemeentelijk beleid naar uitvoering vertalen. Per
halfjaar evalueren we deze afspraken en waar nodig
sturen we bij.
In de volgende drie schema’s geven we weer wat
wij doen en voor welke doelgroepen we werken. De
schema’s vatten de dagelijkse werkzaamheden en
activiteiten samen. Voor een overzicht van onze volledige inzet verwijzen we je naar onze website www.
caleidoscoopheerenveen.nl.
Verderop in dit jaarplan belichten we een aantal van
deze activiteiten, die het komende jaar een extra
ontwikkeling doormaken.
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Op www.caleidoscoopheerenveen.nl vind je meer
informatie over onze organisatie en wat we doen.

Kenniscentrum
vrijwilligerswerk

VSP’er in de wijk

Vrijwilligersvacaturebank
Hart voor
Heerenveen

Steunpunt De Barones
Mijn Huis op Maat
Vrijwilligers
Servicepunt (VSP)

Concrete voorbeelden
van ons werk

Klussendienst Graag Gedaan

Mantelzorgcoördinatie

Individueel
WeHelpen

VSP -auto
Buurtbemiddeling

Maatjesprojecten

9 | Jaarplan 2019

HeerenveenHelpt.nl
Budgetmaatjes

Ondersteuning wijk- en
dorpsorganisaties

Opbouwwerker
bouwt en verbindt

Ondersteunen van
bewonersinitiatieven
met opbouwwerk

Concrete voorbeelden
van ons werk
In
groepsverband

Trainingen voor
vrijwilligers
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Voorbeelden van
bewonersinitiatieven:
‘haak maar aan’,
koffieochtenden,
daginvulling,
Doarpskeamer Akkrum

Preventieteams

Preventief
werk in de
woonservicezone

Pilot Maatschappelijke
Diensttijd

Gezinsmaatjes
Speelinstuif

Concrete voorbeelden
van ons werk

Huiskamers
Jongerencentrum Casa

Jeugd &
jongeren

Ambulant
jongerenwerk

Ontmoetingscentrum
Jonge Ouders (OJO)

Jongerenwebsite
WhatTheFean
Zomerspelweken
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Centrum voor
Jeugd & Gezin
In School

3. Focus in 2019
Hoe creëer je een samenleving waarin iedereen
meetelt en waarvan iedereen zich deel voelt? Een inclusieve samenleving ontstaat naar ons idee vooral

Centra voor Meedoen

door iedereen te laten meedoen op een manier die

Centra voor Meedoen is enerzijds een gedachtegoed en

bij hem of haar past. ‘Meedoen op maat’, noemen we

anderzijds een concreet en tastbaar concept. De gedachte

dat. We richten ons daarom niet alleen op de kwets-

achter Centra voor Meedoen is, dat inwoners door op maat

bare inwoners, maar ook op de mensen die hun me-

mee te doen aan de samenleving hun talenten kunnen ont-

de-inwoners kunnen helpen met hun talenten, zoals

dekken en ontwikkelen.

de vrijwilligers en maatjes die zich dagelijks voor anderen inzetten. We willen dat alle inwoners van de
gemeente Heerenveen de mogelijkheid hebben om
zingeving te ervaren en mee te doen aan de samenleving. Daarnaast hebben we extra aandacht voor
kwetsbare groepen, zoals mantelzorgers en mensen
met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.
Hoe we dat doen? Naast de doorlopende, reguliere
activiteiten die we uitvoeren, vervolgens evalueren

Concreet betekent dit dat dichtbij, dus in eigen

Om de activiteiten echt van de wijken en dorpen

wijk of dorp, er een laagdrempelige plek is voor

te laten zijn, is betrokkenheid van de inwoners van

en door inwoners. In de ideale situatie kunnen ze

groot belang. Uitrollen en loslaten is daarom geen

daar vijf dagen in de week, van maandag tot en

duurzame oplossing. Het aantal activiteiten groeit

met vrijdag, terecht. De bezoekers worden indivi-

in zijn eigen tempo: soms snel, soms traag. Ook

dueel begeleid naar ‘meedoen op maat’. Nog voor-

blijkt dat een deel van de inwoners eerst geholpen

dat mensen uitvallen of vereenzamen, creëren we

moet worden om ‘op gang te komen’. Daarom rich-

op die manier een plek waar ze welkom zijn.

ten we ons in 2019 op de vorming van één centrale Centra voor Meedoen-locatie, die in samenwer-

en waar nodig bijsturen (zie ook de schema’s op

Vanuit de Centra voor Meedoen-gedachte bouwen

pagina 9, 10 en 11), is er in 2019 een aantal onder-

we stap voor stap aan een netwerk waar inwoners,

werpen waar we extra aandacht aan besteden. Deze

vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten,

omschrijven we hierna. De afspraken die we hebben

samen activiteiten organiseren of aan activiteiten

Dit is de plek waar mensen met een grote afstand

gemaakt met de gemeente over de doorlopende ac-

deelnemen. Een proces dat vooral mét inwoners

tot meedoen aan de samenleving weer dagritme

tiviteiten, zijn vastgelegd in aparte documenten.

wordt opgepakt. Dit initiatief laten we van onder-

kunnen krijgen en begeleid worden in het ont-

af groeien, zo veel mogelijk vanuit het initiatief

dekken van hun talenten en voorkeuren. Mogelijk

van de inwoners van een wijk of dorp. Tijdens dit

stromen ze daarna door naar meedoen op maat,

groeiproces laten we zo een stevig fundament

bijvoorbeeld betaald werk, vrijwilligerswerk of be-

ontstaan.

schermd werk.
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king met de gemeente als algemene voorziening
functioneert.

POMP

Ontwikkeling opvoedondersteuning

Vanuit de Centra voor Meedoen-gedachte is er nog een

Door de inzet van opvoedondersteuning krijgen ouders en verzorgers ant-

ander initiatief, namelijk POMP. POMP is een vervolg op

woord op hun opvoedingsvragen. Ze leren andere mensen met soortge-

het project Frijstiper waar mensen als vrijwilliger aan de

lijke vraagstukken kennen en delen ervaringen. De kinderen hebben een

slag konden gaan bij evenementen van Leeuwarden Frys-

fijne en veilige plek om hun vrije tijd door te brengen, waardoor ze niet

lân Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018).

meer op straat hoeven rond te hangen.

POMP is gericht op het begeleiden van inwoners met een
uitkering, wonende in de gemeente Heerenveen. Deze
groep wordt begeleid en gereactiveerd naar duurzaam
meedoen aan de samenleving via (vrijwilligers)werk. Dit
sluit aan bij de Centra voor Meedoen-gedachte en geldt als
een tussenstap, zolang er nog geen algemene voorziening
voor deze doelgroep is gerealiseerd. Caleidoscoop wordt
ingezet bij het project POMP van de afdeling WIMO van de
gemeente Heerenveen.

In 2019 intensiveren we de samenwerking

In 2019 gaan we het volgende doen:

met scholen, Jeugdgezondheidszorg en de

-	
We intensiveren de samenwerking met

netwerkteams en breiden we de activiteiten

scholen, de Jeugdgezondheidszorg en de

rondom opvoedondersteuning uit. Hierdoor

netwerkteams en breiden de activiteiten

zetten we de opvoedondersteuning meer ge-

rondom opvoedondersteuning uit.

biedsgericht en op maat in. Ons doel is om in

-	We zetten de eerste stappen om een nieuwe

de toekomst een nieuwe vorm van opvoedon-

vorm van opvoedondersteuning te creëren.

dersteuning te creëren.

Dit doen we door verbindingen te leggen

In 2019 zetten we daartoe de eerste stappen:

In 2019 gaan we het volgende doen:

we gaan verbindingen leggen tussen bestaan-

-	We faciliteren en inspireren de inwoners om het aantal ac-

de activiteiten en vergroten elkaars netwerk.

tiviteiten in wijken en dorpen te laten groeien.

Verder worden gezinsmaatjes ingezet in de

-	We realiseren één centrale locatie, los van de dorp- en

gemeente. Hierbij komen getrainde vrijwilli-

wijkcentra. De gemeente ondersteunt dit plan en in 2019

gers en studenten bij families thuis. Door met

vullen we dit verder in.

de kinderen te spelen, worden patronen zicht-

-	Binnen project POMP worden maandelijks nieuwe groe-

baar en kan – in de veilige eigen omgeving –

pen gestart waarin mensen vier weken begeleid worden

met ouders en verzorgers worden gesproken.

richting vrijwilligerswerk. Een medewerker van Caleidos-

Opvoedvragen worden zo op een natuurlijke

coop woont drie van de vier bijeenkomsten en de evalua-

manier besproken. De ervaringen in 2018 la-

tie bij. Ook levert de medewerker een bij de expertise van

ten zien dat hieraan een grote behoefte is. We

Caleidoscoop passende bijdrage aan de bijeenkomsten.

maken ook een groepsgerichte variant van
deze aanpak, zodat de ouders en verzorgers
een netwerk kunnen opbouwen.
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tussen bestaande activiteiten en elkaars netwerk te vergroten.
-	We zetten gezinsmaatjes in bij families om
bij hen thuis opvoedvragen te bespreken.
-	We organiseren een groepsgerichte variant
van de gezinsmaatjes.

Ontwikkeling jongerenwerk
Binnen de visie van Caleidoscoop (‘Meedoen op maat aan de samenleving is de beste
vorm van preventie’) starten we in 2019 een proces van doorontwikkeling binnen het
jongerenwerk. De centrale vraag hierbij is: hoe kan het jongerenwerk nog beter aansluiten bij de vragen vanuit de doelgroep?

Pilotproject Springplank en
Maatschappelijke Diensttijd
Het pilotproject Springplank (een projectaanvraag
naar aanleiding van de landelijke Maatschappelijke

We willen inzetten op een betere verbinding

In 2019 gaan we het volgende doen:

Diensttijd) richt zich op jongvolwassenen van 17 tot

tussen de afzonderlijke rollen binnen het jonge-

-	Inzetten op een betere verbinding tussen de af-

27 jaar in de gemeente Heerenveen.

renwerk. Casa is voor de jongeren een ontmoe-

zonderlijke rollen binnen het jongerenwerk.

tingsplek die hun de mogelijkheid geeft om mee

- 	We zoeken samen met partners naar mogelijk-

te doen en mee te beslissen over Casa. We onder-

heden tot samenwerking en van kansen om jon-

zoeken in 2019 welke kansen er zijn om enerzijds

geren op maat te ondersteunen naar meedoen

nog meer jongeren te bereiken en anderzijds om

aan de samenleving.

hen, in samenwerking met bestaande en nieuwe

-	Samen met de gemeente Heerenveen op zoek

netwerkpartners, nog meer kansen te bieden hun

naar een nieuwe, permanente locatie voor Casa.

talenten te ontdekken, te ontwikkelen en hen uit
te dagen.
In 2019 wordt naar alle waarschijnlijkheid de huur
opgezegd van het gebouw waarin jongerencen-

Het project biedt een springplank naar hun toekomst
door samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijs mogelijkheden te creëren die passen
bij de talenten die zij willen en kunnen ontwikkelen.
Door de kwetsbare jongvolwassenen kansen en mogelijkheden te bieden, worden ze krachtiger en kunnen ze
een actieve en positieve rol vervullen in de gemeente.
Vanuit het pilotproject Springplank worden de jongeren
professioneel en op maat begeleid en voegen we dus
een ‘plus’ toe aan de huidige mogelijkheden.

trum Casa gevestigd is. Samen met de gemeente

We willen alle jongvolwassenen in de leeftijd van 17 tot

gaan wij in 2019 op zoek naar een nieuwe, perma-

27 jaar in de gemeente Heerenveen de mogelijkheid

nente locatie. De gemeente onderkent het nut en

bieden zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen met

de noodzaak van een jongerencentrum in het cen-

vrijwilligerswerk, zodat:

trum van Heerenveen.

-	er meer kans is dat ze zich in de toekomst inzetten
voor de samenleving;
-	ze zelfbewust de arbeidsmarkt kunnen betreden;
-	ze meedoen aan de samenleving op een manier die
bij hen past.
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Binnen de eigen gemeente kunnen we leren van
kennis, ervaring en inzichten die we opdoen in deze
proeftuin. Deze werkwijze ontwikkelen we in de
toekomst verder, zodat jongvolwassenen op een gestructureerde manier maatschappelijk geactiveerd
worden.

Leerbedrijf
Als Caleidoscoop gaan we in 2019 actief investeren in de welzijnswerker van de
toekomst, door het bestaande leerbedrijf verder uit te breiden. Dit doen we omdat

In 2019 gaan we het volgende doen:

we ook in de toekomst kwaliteit willen blijven leveren, en omdat het met de krappe

- Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan komt er een

arbeidsmarkt steeds moeilijker is om personeel te vinden.

projectorganisatie naast de bestaande organisatie.
- Mocht de aanvraag niet worden gehonoreerd, dan
geldt het plan als basis voor de verdere ontwikkeling van het jongerenwerk.

Samen met de andere Friese welzijnsinstellingen

Door de kennis van de opleidingen naar de prak-

zijn we daarom actief betrokken bij de invulling

tijk te brengen, leiden we de professional van de

van de opleiding Social Work (richting Welzijn

toekomst op in de regio, waarmee we bijdragen

en Samenleving) van NHL Stenden Hogeschool.

aan het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt.

Daarnaast versterken we de verbinding met de

Voor de professionals die al in Heerenveen wer-

mbo-opleidingen op het gebied van welzijn.

ken, houden we door dit initiatief hun kennis upto-date.

We willen bij Caleidoscoop het idee van een ‘leven
lang leren’ steeds meer vorm geven.

In 2019 gaan we het volgende doen:

Daarom zijn de lezingen, workshops en lessen die

- Leerbedrijf verder vorm en inhoud geven.

docenten op locatie geven, ook toegankelijk voor

- Input leveren voor vormgeven curriculum Social

de medewerkers van Caleidoscoop, zodat zij ge-

Work van NHL Stenden Hogeschool en dan met

zamenlijk gebruikmaken van de opleidingsmoge-

name de richting Welzijn en Samenleving.

lijkheden. In jongerencentrum Casa realiseerden
we voor dit leerbedrijf een klaslokaal.

- Gezamenlijk met andere Friese welzijnsorganisaties gebruikmaken van de opleidingsmogelijkheden door lezingen, workshops en lessen toegankelijk te maken voor professionals.
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Mantelzorg
Mensen vinden het heel gewoon om iets voor hun familieleden of buren te doen. Soms is het iets
eenvoudigs: bijvoorbeeld af en toe een pannetje soep brengen naar de buurman, maar het kan
ook veel meer zijn dan dat. Denk aan een jonge student die thuis woont en zijn jongere gehandicapte broertje opvangt om zijn ouders te ontlasten. Mantelzorg is er in heel veel vormen en voor
veel mensen zo vanzelfsprekend dat ze zich geen mantelzorger noemen.

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lo-

De aanbevelingen uit dit onderzoek leveren ons

pen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bij-

input voor onze inzet naar deze doelgroep in

voorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moe-

2019. Afhankelijk van de uitkomsten van het on-

ten stoppen met werken of hun sociale contacten

derzoek kan er ook aandacht zijn voor de inspan-

verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzor-

ningen van jonge mantelzorgers. Ons streven is

gers te ondersteunen, maar ook om hen tijdig te

om de doelgroep jonge mantelzorgers in 2019

vinden. Om hier op een preventieve manier mee

beter te bereiken en professionals er meer bewust

aan de slag te gaan, is het van belang om zo veel

van te maken dat er veel jonge mantelzorgers zijn.

mogelijk mantelzorgers binnen de gemeente in

Deze jongeren worden vaak zwaar overbelast en

beeld te krijgen en hen waar mogelijk te ontzor-

dreigen in een isolement te raken, wat weer van

gen of ondersteunen.

invloed is op hun ontwikkeling. Door hen vroegtijdig te bereiken, kan er preventieve hulp op maat

In 2018 zijn wij een onderzoek gestart naar het in

worden geboden.

een vroeg stadium in kaart brengen van mantelzorgers en het voorkomen van overbelasting bij

In 2019 gaan we het volgende doen:

deze groep mensen. Dit onderzoek wordt uitge-

-	Mantelzorgers in 2019 nog eerder en

voerd door adviseur Jos Voppen. Hij richt zich op de

beter bereiken.

vraag: hoe kunnen we mantelzorgers vroeg vinden

-	Professionals er meer bewust van maken

om hen vervolgens vroegtijdig te ontlasten en pro-

dat er veel (jonge) mantelzorgers zijn.

beren te voorkomen dat ze overbelast raken?
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Verstevigen opbouwwerk
De gemeente betrekt inwoners en ondernemers bij gemeentelijke taken en speelt in op maatschappelijke initiatieven
die in de samenleving spelen. Om dit succesvol te laten verlopen, is niet alleen de begeleiding van opbouwwerkers onmisbaar, maar ook hun ervaring met groepsprocessen.

Versterk de verbinding met externe partijen
Samen met externe partijen werken we aan onze gezamenlijke visie op preventie. In de preventieteams werken professionals van GGD Fryslân, Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân
(SMWF) en Caleidoscoop samen in een gebiedsgerichte aanpak. Caleidoscoop levert een
groot aantal werkers en vervult een coördinerende rol.

We nemen in veel situaties in wijken, dorpen en bij initiatieven

In 2019 gaan we de verbindingen met ex-

In 2019 gaan we het volgende doen:

de rol op ons van onafhankelijk procesleider. Dit betekent dat

terne partijen versterken. Deze partijen zijn

-	
Het netwerk van wijkgerichte aanbod

we mensen die anders niet of nauwelijks gehoord worden,

onder andere mbo- en hbo-opleidingen in

wordt verstevigd door intensiever samen te

helpen hun stem te laten horen. De rol van het opbouwwerk

ons werkveld en andere maatschappelijke or-

werken met partners op het gebied van on-

verandert niet; het is meer inspelen op en aansluiten bij nieuwe

ganisaties. Daarnaast intensiveren we de sa-

derwijs, kinderopvang, woningbouw, vrij-

ontwikkelingen, en alert zijn op wat er speelt in de samenleving.

menwerking met onze Friese collega-organi-

willigersorganisaties en ook met bijvoor-

saties. Dit doen we onder andere door kennis

beeld Plaatselijk Belang en de wijkagent.

uit te wisselen en het in 2019 organiseren van

-	Kennis delen door middel van workshops,

Wij pakken vanuit onze natuurlijke rol de taken op voor actuele thema’s en onderwerpen, zoals ‘nieuwe democratie’ en
‘energietransitie’, en zorgen voor een helder proces (vanuit het

een symposium voor stakeholders.

oogpunt van de inwoners) met duidelijke stappen, zowel in

Als organisatie maken wij zo deel uit van een

het voor- als in het nazorgtraject.

groot Fries netwerk waar kennis, deskundigheid en ervaringen kunnen worden uitgewis-

In 2019 gaan we het volgende doen:

seld. Hiermee vergroten we de kwaliteit die

-	Nieuwe netwerken ontwikkelen, ervoor zorgen dat bestaan-

wij in de gemeente Heerenveen leveren.

de netwerken actief blijven en oude en nieuwe netwerken
met elkaar verbinden.
-	Ons verdiepen in nieuwe thema’s die onze aandacht vragen,
zoals energietransitie en bewonersparticipatie, zoals ‘nieuwe
democratie’. We ondersteunen actief bewonersinitiatieven
op het gebied van deze thema’s.
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lezingen en gastcolleges in samenwerking
met mbo- en hbo-opleidingen.
-	Organiseren van een symposium voor stakeholders. Met dit symposium zetten we ons
stevig neer als welzijnsorganisaties in Friesland en vormen we een volwaardige gesprekspartner.

4. Bedrijfsvoering
Voor wat betreft de bedrijfsvoering hebben we een aantal concrete doelstellingen voor 2019.
De belangrijkste doelstellingen lees je hieronder per onderwerp.

Personeel

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te

Organisatie

Het jaar 2018 kenmerkte zich door een hoog ziekte-

versterken, zetten we scholing in. In 2018 zijn we ge-

In 2017 en 2018 heeft onze organisatie zich voorbe-

verzuim. Grotendeels niet werkgerelateerd, maar wel

start met het actief stimuleren van het gebruik van het

reid op het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Neder-

met een groot effect op de organisatie. We brengen

loopbaanbudget en dit blijven we doen in 2019. Onze

land. We krijgen ondersteuning bij dit proces door

enige lucht in de werkpakketten van de medewer-

medewerkers nemen in 2019 deel aan organisatiebre-

het kwaliteitsinstituut CIIO. In 2019 werken we hier

kers; deze ruimte kan door de medewerker naar eigen

de trainingen over de samenwerking in het sociaal

verder aan, zodat we eind 2019 het kwaliteitslabel

inzicht worden gebruikt. Om de effecten van deze

domein op het gebied van gegevensdeling (op initia-

van Sociaal Werk Nederland kunnen voeren.

maatregelen te monitoren, voeren we in 2019 een

tief van de gemeente Heerenveen) en daarnaast aan

tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers uit.

aanvullende trainingen op het gebied van kwaliteit.

Er is een krapte op de arbeidsmarkt en mede daarom
is het belangrijk om ook in 2019 in te zetten op het
binden en behouden van medewerkers. Dit doen we
onder andere door een leven lang leren, zoals dit in
de paragraaf over het leerbedrijf is omschreven.

Financiën/afdeling Ondersteuning
Welzijnswerk wordt gefinancierd met publiek geld

Informatie en ICT

vanuit de gemeente. Dit houdt in dat we de verant-

Met de invoering van de nieuwe privacywetgeving in

woordelijkheid hebben hiermee doelmatig om te

2018 hebben wij onze werkprocessen goed tegen het

gaan en financiële risico’s te vermijden. Om de over-

licht gehouden. Acute situaties zijn direct opgepakt,

head beperkt te houden, heeft Caleidoscoop een klei-

waardoor wij nu volledig voldoen aan de wet. Toch is

ne maar professionele afdeling Ondersteuning.

er nog een aantal wensen om slimmer en efficiënter
te kunnen registreren, bijvoorbeeld het monitoren

Communicatie

van bewaartermijnen van data. In 2019 passen we

Met de vormgeving van dit jaarplan is een start ge-

daarom het cliëntregistratiesysteem aan.

maakt om al onze communicatiemiddelen verder te
professionaliseren en af te stemmen op onze visie
en koers. In 2019 willen we dit doorvoeren in al onze
communicatie-uitingen, zowel intern als extern.
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Huisvesting
Het hoofdkantoor van Caleidoscoop, Wijkcentrum
De As, is in 2018 ingrijpend verduurzaamd: daken
en vloeren zijn geïsoleerd en het verwarmingssysteem is aangepast. In 2019 vinden er nog enkele afrondende werkzaamheden plaats, waaronder
het afstemmen van de luchtbehandeling op het
verwarmingssysteem en de verdere reductie van
energieverbruik door installatie van ledverlichting.

Het gebouw waarin ons jongerencentrum Casa
gevestigd is, wordt in 2019 naar alle waarschijnlijkheid verkocht door de verhuurder. Dit betekent dat wij op zoek moeten naar een nieuwe
locatie. Dit doen wij samen met de gemeente
Heerenveen. De gemeente onderkent de nut en
noodzaak van een jongerencentrum in het centrum van Heerenveen.

Begroting
Percentage
van de omzet

Begroting
2019 totaal

Begroting
2018 totaal

2019 t.o.v.
2018

Budgetsubsidie

75,7%

1.481.817

1.398.276

106%

Projectsubsidie

21,0%

411.164

525.485

78%

Overige projecten

1,0%

19.267

36.358

53%

Overige opbrengsten

1,0%

20.160

18.300

110%

Baten

Verhuur

1,3%

25.750

27.000

95%

100%

1.958.158

2.005.420

98%

Lasten
Loonkosten

70,8%

1.385.450

1.464.371

95%

Overige personeelskosten

6,9%

135.331

138.297

98%

Huisvestingskosten

6,1%

118.665

132.620

89%

Organisatiekosten

8,3%

162.582

112.180

145%

Afschrijvingen

1,0%

18.710

27.316

68%

Kosten activiteiten

2,4%

46.593

34.375

136%

Overige bedrijfskosten

Saldo baten en lasten
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0,9%

17.675

20.250

87%

96,3%

1.885.006

1.929.409

98%

3,7%

73.152

76.011

96%
In 2016 won het vrijwilligersinitiatief De Doarpskeamer
de Aanmoedingsprijs Zilveren Duim.
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