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2019 was een mooi en succesvol jaar voor Ons Raadhuis. En wij hadden dat niet kunnen
doen zonder de waardevolle bijdragen en ondersteuning van onze fondsen en sponsoren.
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Inleiding
Voor u ligt het verslag van Ons Raadhuis over het jaar 2019. Ons Raadhuis is een ontmoetingscentrum waar 55+ers elkaar ontmoeten en actief kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten
en creatieve bezigheden. Het is een belangrijke tussenvoorziening voor ouderen, die op zoek zijn
naar zingeving en levensvreugde. Het is ook een plaats waar professionals en vrijwilligers zich met
enthousiasme en geduld inzetten om voor alle betrokkenen een thuisgevoel te creëren. Dit is het
afgelopen jaar bijzonder goed gelukt met gemiddeld 335 activiteit-deelnames per week. De
gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 77 jaar.
Een bijzonder jaar
2019 was een jaar waarin bijzondere dingen plaatsvonden:
➢ In februari werd door John Jansen van Galen, journalist, schrijver, radiopresentator en
Velpenaar, de buurtbieb geopend. De buurtbieb is een initiatief van enkele deelnemers, die
het jammer vonden hun boeken zonder nieuwe bestemming te moeten wegdoen. Dus
hebben zij in de Mariazaal van Ons Raadhuis de buurtbieb ingericht. Deze wordt goed
gebruikt en heeft tevens geresulteerd in een prachtige aankleding van de zaal. Elke dag
vullen de buurtbieb-vrijwilligers de gaten die ontstaan zijn door meegenomen boeken.
➢ In 2018 ontvingen we de door een deelnemer voorgedragen Goed Doel-opbrengst van het
eerste vat nieuwe haring van de haringparty van café ’t Pintje in Velp. Het hoge bedrag van
€ 3850,- besloten we uit te geven aan meubels en attributen voor in de keuken. Op vrijdag 15
maart 2019 kwamen de eigenaren van ’t Pintje deze nieuwe keuken officieel openen. De
professionele keukenbanken maken het werken in de keuken een stuk makkelijker en
hygiënischer.
➢ In maart werd het boekje ‘Van achter naar voor de Geraniums’, dat gemaakt is door
deelnemers van Ons Raadhuis, opgenomen in het Cultureel Erfgoedcentrum van Gelderland.
Dat werd met een feestelijke ontvangst in Rozet in Arnhem gedaan waarbij vrijwel alle
schrijvers, illustratoren en de projectbegeleider aanwezig waren.
➢ Op 1 april vormde Ons Raadhuis het decor voor minister Hugo de Jonge en enkele hoge
ambtenaren. Zij kwamen praten over de structurele financiering van de praktijk
ouderengeneeskunde in Velp. De minister toonde zich zeer geïnteresseerd in het concept
van Ons Raadhuis. Hij heeft uitgebreid met deelnemers en vrijwilligers gepraat en aan een
activiteit meegedaan.
➢ Op vrijdag 17 mei brachten ‘De dames van de Raad’, zoals de vrouwelijke gemeenteraadsleden zich graag noemen, hun jaarlijkse uitje deels door op Ons Raadhuis . Dit was op
initiatief van wethouder Gea Hofstede. Zij namen deel aan de les ‘Bewegen Maar’, sloten zich
aan bij het uurtje ‘Voorlezen van een literair boek’ door vrijwilligers van boekhandel Jansen
& de Feijter, of bleven in de Mariazaal om met vrijwilligers en deelnemers over allerlei
onderwerpen te praten.
➢ Op maandag 5 augustus, de eerste dag na de zomersluiting, werd de nieuwe website
gelanceerd. Een professionele sitebouwer, Frank Hoek van Frankma.nl, luisterde goed naar
onze wensen en ontwierp een prachtige heldere nieuwe site waar we veel informatie maar
ook beeld en video in kwijt kunnen. En de aanpak werd anders georganiseerd waardoor er
nu meer mensen aan de site kunnen werken.
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➢ Bijzonder waren een paar heel druk bezochte borrelmiddagen. Een ervan was in november
met het theaterprogramma ‘Er hangt liefde in de lucht’ door het gezelschap ‘Het begint’. Zij
brachten een liedjesvoorstelling rond het thema liefde.
Over eerste liefde, familie, kinderen, vriendschap en afscheid. Het was humoristisch, gezellig
en ontroerend met een advocaatje met slagroom aan het eind.
Ook heel goed bezocht, zelfs door kinderen en kleinkinderen, was in oktober de film over de
bevrijding van Velp.
➢ Bij de live-muziek-optredens, dit jaar van drie gezelschappen - Samusa (mei), Groovando
(juni) en Duo Retired (augustus) - is de zaal altijd ‘uitverkocht’. Evenals bij de optredens van
de twee eigen koren SolLaSido (in juli en met kerst) en Soeria Canta (februari, april, oktober
en kerst).
➢ Een grote aanwinst is Boogie-Woogie-pianist Big Hand Tom die vanaf september bij het
maandelijkse Open Podium tussen de uiteenlopende bijdragen een nummertje speelt.
Op het Open Podium vertellen deelnemers de prachtigste verhalen en anekdotes. En worden
fraaie gedichten voorgedragen. Waarvan hier een voorbeeld. Een gedicht van Toyo Shibata
uit de bundel ‘Geef de moed niet op’ voorgedragen door H. van Hasselt.

Spaargeld
Weet je, als ik van iemand
vriendschap krijg
Zet ik die op een spaarrekening in mijn hart
Op eenzame momenten
neem ik die vriendschap op
en voel me weer prima
Leg jij voortaan ook maar
zo’n spaarpotje aan
Veel beter, geloof me
dan een pensioenuitkering

Het jaar 2019 was een mooi jaar, dat eindigde met opnieuw een toegenomen aantal betrokken
vrijwilligers! We gaan dan ook met groot vertrouwen 2020 tegemoet.
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Ons Raadhuis

Flexibele financiële aanpak voor deelnemers
In Ons Raadhuis kunnen ouderen deelnemen aan een zeer uitgebreid aanbod van activiteiten.
Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor deelname. De eigen bijdrage betalen zij in de vorm van
een strip die in 2019 € 3,30 kostte. (Met ingang van januari 2020 is de prijs per strip € 3,50
geworden).
Elke activiteit kan met een strip betaald worden. Deze zijn te krijgen in de vorm van 5- of 10strippenkaarten. Gelrepas-houders hebben een eigen strippenkaart met strippen die door de
financiële steun van de Gelrepas-regeling € 1,25 per stuk zijn.
Mensen bepalen zelf wanneer ze komen en gaan en aan welke activiteit ze deelnemen. Niet komen
betekent dat het niets kost.
De deelnemers zijn blij met deze flexibele aanpak. Hun plannen worden regelmatig opeens gewijzigd
door oproepen van het ziekenhuis, een plots opdoemende lichamelijke malaise, familie, vrienden of
buren die opeens hulp nodig hebben, crematies of begrafenissen of het weer waardoor het een risico
is om op pad te gaan. Deze flexibele regeling is een belangrijke factor voor het succes van Ons
Raadhuis.
Onderscheidend en aanvullend
Ons Raadhuis heeft zich, met instemming van de gemeente Rheden en stakeholders, kunnen
ontwikkelen mits het een centrum zou worden met een onderscheidend en aanvullend aanbod. In de
eerste periode zagen de buurt- en inloophuizen ons als een vergelijkbaar initiatief en waren ze
bezorgd om de verdeling van de subsidie in de gemeente. Afgelopen jaar bleek door spontane
bezoeken aan Ons Raadhuis of ontmoetingen op het Sociaal Café, dat de contacten met andere
buurt- , inloop- en ontmoetingshuizen in de gemeente Rheden goed zijn. Ze erkennen dat wij er zijn
voor een doelgroep die ze zelf moeizaam kunnen bedienen. Geven aan blij te zijn naar ons door te
kunnen verwijzen.
Tussenvoorziening
Ons Raadhuis is een tussenvoorziening. Ons Raadhuis maakt het mogelijk dat mensen, die niet meer
voldoende meekunnen met de activiteiten van clubs, verenigingen en buurthuizen, een plek vinden
waar ze zich welkom voelen en waar ze weer naar behoefte kunnen halen en brengen. Er is geen
indicatie nodig om deel te nemen, er is professionele begeleiding aanwezig en bezoekers houden zelf
de regie over wanneer zij aan welke activiteiten willen deelnemen. De tussenvoorziening is zo
genoemd omdat het mensen ontvangt die niet meer goed een plek vinden in de activiteiten van de
sport- en gezelligheidsverenigingen en buurthuizen en voor wie een dagopvang (nog) niet aan de
orde of gewenst is.
Schaal geschikt voor monitoring
Het lukt medewerkers en vrijwilligers van de 30-35 deelnemers per dagdeel te weten wat er speelt in
het leven van deze deelnemers. Doordat er altijd een vaste, professionele kracht in Ons Raadhuis
aanwezig is, kunnen mensen een handje geholpen worden en heeft deze professional de bezoekers
‘in beeld’. Door het frequente contact (vaak minimaal wekelijks) kan gemonitord worden en kan er
aan vroegsignalering en preventie gedaan worden. Als mensen enkele malen onaangekondigd niet
verschijnen zoeken de activiteitencoaches contact, mits daar van tevoren toestemming voor is
gegeven.
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Bijdrage fondsen, subsidieverleners en sponsoren

De bijdragen van fondsen, subsidieverleners en sponsoren worden gebruikt om zowel de directe
kosten voor de activiteiten te betalen (kosten van materialen en vergoedingen voor docenten), als de
indirecte kosten (huisvesting, personeel, ICT, verzekeringen, inrichting, financiële kosten, onderhoud
en inrichting).
De meeste fondsen geven gerichte subsidies voor projecten en niet voor structurele kosten, terwijl
juist structurele kosten gemaakt worden ten behoeve van de continuïteit van Ons Raadhuis. We zijn
daarom extra blij met de structurele bijdrage van gemeente Rheden, zowel in haar aandeel in de
begroting als in de langjarige relatie met Ons Raadhuis.
Projecten met fondsen als financier
Het bestuur heeft voor 2019 bij fondsen subsidie aangevraagd zodat de bezoekers aan de activiteiten
kunnen deelnemen waar ze om vragen. De activiteiten zijn verdeeld naar zes clusters, zie Tabel 1. De
fondsen die in 2019 een financiële bijdrage hebben geleverd aan deze geclusterde activiteiten zijn:
Stichting Doen, Provincie Gelderland, Kansfonds en Rhederhofbeheer.
Voor deze clusters zijn in totaal 15.145 keer activiteiten uitgevoerd door een deelnemer.
Cluster

Aantal deelnemers

Unieke deelnemers*

Samen koken samen eten

2641

180

Creatief

1629

108

Zelfexpressie

1142

60

Ontmoeten

4050

195

Hersenfit

1831

200

Sport en Bewegen
Welness en Gezondheid

3852

194

Totaal

15.145

Tabel 1 Overzicht van aantal deelnemers aan clusters activiteiten
* deelnemers doen aan activiteiten in de verschillende clusters mee. Totaal aantal unieke deelnemers
in de clusters samen is daarom groter dan het totaal aantal unieke deelnemers aan Ons Raadhuis.
Sponsoren
Naast fondsen waren er in 2019 ook sponsoren die een bijdrage leverden:
➢ Winkeliers en ondernemingen gaven ons korting: Appeldoorn, ICT-visie, Baktotaal, Bakker
Theunissen, Bakker Christiaan, Bakker Borggreve en De Gelderlander.
➢ Winkeliers en ondernemingen schonken producten: Peeze, Baktotaal, Readshop, Jansen & de
Feijter, Bruna, Paperclip Velp.
➢ Winkeliers en ondernemingen leverden een dienst: Jansen & de Feijter en Peter Krynen
keramiek.
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➢ We namen deel aan het Matchevent van de Arnhemse Uitdaging (27-juni 2019) en de
beursvloer van de Dieren-Rhedense uitdaging (4 november 2019)*.
➢ In 2019 waren we voor de Rotary Rheden – Rozendaal een Goed Doel bij de Posbankkerstwandeling en dat heeft een groot bedrag van 2000 euro opgeleverd.

* Het resultaat van het Matchevent in Arnhem was een bezoek aan de kadootjes-bank als
antwoord op de vraag om goodie-bags voor onze vrijwilligers. Het leverde de toezegging op van
‘Van Lochem Bouw’ om hout te leveren voor een tuinbank, die bij ReVabo BBL-opleidingen bouw
en hout in Oosterbeek gemaakt zal gaan worden.
De Beursvloer van de Doesburg-Rhedense uitdaging leverde de toezegging op van Hoornstra Bouw
& Infra om in een deel van de tuin een fietsenstalling te maken, een toezegging van een adviseur
van de gemeente om grondig te kijken naar subsidiemogelijkheden en de toezegging van een
éénpersoons-klusbedrijf om de buitenkast met programma en foto’s op te knappen.

Voor fondsen, subsidieverleners en sponsoren van Ons Raadhuis zie pagina 3 van dit Jaarverslag. U
vindt ze ook onderaan de homepagina van onze website https://onsraadhuis.com/
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Activiteiten en deelnemers 2019

Activiteiten
Ons Raadhuis wil graag een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten hebben zodat er voor
alle deelnemers iets is wat aanspreekt. De activiteiten worden op verzoek van de ouderen
ontwikkeld. Ons streven is om op elke openingsdag per dagdeel minimaal twee verschillende
activiteiten te hebben. Dat is in 2019 voor ook het laatste dagdeel, woensdagmiddag, tot stand
gekomen. In 2019 waren er 31 wekelijkse, vijf twee-wekelijkse en zes maandelijkse activiteiten. Daar
bovenop nog 12 regelmatig terugkerende activiteiten.

Activiteiten in 2019
Vaste rooster, wekelijks
Yoga (2x)
Ki (Japans)
Tai Chi (2x)
Bewegen maar (2x)
Dance-Fit
Meditatie
Kookproject (2x)
Dagelijkse lunch (5 x)
Handwerken
Creatief kleuren
Realistisch kleuren
Schilderen met docent
Boetseren met docent
Recreatief zingen
Soeria Canta, projectkoor
Schaakclub
Wandelgroep
Voorlezen literair boek (samenwerking met
Jansen & de Feijter)
Vrijdagmiddagborrel (met of zonder livemuziek)
Masseren
Internetcafé
Sieraden-repaircafé
Spelletjesmiddag
Tweewekelijks
Divers, poëziegroep
Schrijfcafé Tijd voor Taal
Poëziegroep
Line Dance 55+
Toneelgroep

Maandelijks
Lezingen: kunst, geschiedenis of medische
lezingen
Film, filmhuis-kwaliteit
Maandfilm, keuze van een deelnemer
Sjoelcompetitie
High-tea
Denkgesprekken: filosofische gesprekken over
een thema o.l.v. praktisch filosoof
Regelmatig terugkerend
Cursus strovlechten
Taarten decoreren (thematisch pasen, sint,
kerst, Valentijn)
Porselein schilderen
Klankschaalconcert
Cabaret met taart
Bloemschikken of ikebana (Japans
bloemschikken). Ook thematisch als pasen,
kerst
Thema-lunch (Pasen, sint, Kerst)
Cursus mindfulness
Gespreksgroep verliesverwerking en
levenservaring
Gespreksgroep mantelzorgers
Luister-concerten
Vakantie-filmserie door R. Soerink

Tabel 2 Overzicht van alle activiteiten in 2019
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Aantallen deelnemers
In 2019 is 15.145 keer een activiteit uitgevoerd door ongeveer 250 unieke ouderen per week. Dat
‘een activiteit is uitgevoerd’ betekent meestal deelname aan een activiteit uit het rooster. Maar
bestaat soms ook uit een bezoek aan Ons Raadhuis voor koffie en een praatje of gesprek, of het lezen
van de krant, of een vrijwilliger die actief is geweest.
Met de 46 weken dat Ons Raadhuis geopend is geweest, is dat gemiddeld 335 keer per week, 67
deelnemingen per dag. Voor aantallen deelnemingen per activiteit zie bijlage 1.
Aard van de deelnemers
Ons Raadhuis i is op 1 maart 2016 geopend. De gemiddelde leeftijd wijzigt nauwelijks met een
verschuiving van 78 jaar in 2014 naar 77 jaar in 2019.
Jaar

2016

2017

Gemiddelde
78 jaar
78 jaar
leeftijd
Tabel 3: ontwikkeling gemiddelde leeftijd

2018

2019

77 jaar

77 jaar

In december 2019 is de leeftijd van de oudste deelnemer 98 jaar en van de jongste 44 jaar. De
deelnemers die in 2019 jonger waren dan 55 jaar, waren vrijwilligers die een periode kwamen
‘schuilen’: een vrouw die herstelde van een ernstige ziekte en vier mensen in-between-jobs. Verder
twee vrouwen en een man die van Radar een tegenprestatie moesten leveren voor hun uitkering en
dat graag deden als vrijwilliger bij Ons Raadhuis.
Van de deelnemers was 70% alleenstaand, 85% vrouw en 80 % woonachtig in Velp.
Verloop van de deelnemers
Door de kwetsbaarheid van de deelnemers is er ook in 2019 een relatief groot verloop geweest
onder de deelnemers. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de samenstelling van een groep Bewegen Maar
in januari 2019 en januari 2020.
Tabel 4: aantal zelfde en nieuwe deelnemers aan activiteit Bewegen Maar in 2019
dag
dinsdag
vrijdag

Gemiddeld aantal
deelnemers
31
33

Aantal zelfde deelnemers
2019-2020
9
14

Nieuwe deelnemers
2019-2020
22
19

In deze leeftijdsgroep komen mensen op een gegeven moment niet meer door toegenomen klachten
van hun aandoeningen, incidenten als vallen en herseninfarcten, toegenomen dementie of
overlijden. Het verloop bij activiteiten als yoga, tai chi en meditatie is vergelijkbaar. Dat zijn ook
activiteiten voor de oudere ouderen.
In 2019 zijn er 125 nieuwe intakes geweest en het grootste deel daarvan is aan activiteiten deel gaan
nemen.
En zijn ook activiteiten waarvan de deelnemerssamenstelling minder wijzigt, zoals de poëziegroep,
de kleuractiviteiten, handwerken, schaken en zingen.
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Vrijwilligers

Ons Raadhuis is een bewonersinitiatief dat mocht starten als vrijwilligersorganisatie. Omdat het een
initiatief is voor ouderen die een handje hulp kunnen gebruiken, was het van begin af aan duidelijk
dat er op bescheiden schaal professionele ondersteuning nodig was. De vrijwilligers vormen het hart
van de organisatie, de professionele krachten ondersteunen, organiseren, sturen, begeleiden en
hebben de dagelijkse leiding.
Aantal vrijwilligers
In 2019 waren er gemiddeld 53 vrijwilligers actief voor Ons Raadhuis.
Tabel 5 aantal en type vrijwilligers
Type vrijwilliger
aantal
Bestuur
6*
Gastvrouw
22
Activiteit of workshop leiden
25
Ondersteuning
6
Totaal
59 **
* vierkoppig bestuur en twee adviseurs
** Het totaal aantal is groter dan het aantal vrijwilligers omdat er bijv. ook gastvrouwen zijn die
workshops geven of een activiteit leiden.
De grootste groep vrijwilligers zijn de gastvrouwen, 22 personen.
Daarnaast zijn er docenten/vrijwilligers die een activiteit verzorgen: schakers, voorlezers, klusjesman,
handdoeken-wasser, beweeglessen, poëziegroep, buurtbieb-runners, masseuse, PR-medewerker,
webmaster en bestuurslid.
Wat krijgen vrijwilligers van Ons Raadhuis?
- Zij kunnen met hun vragen en bespreekpunten terecht bij de activiteitencoach en/of de
coördinator.
- Als vrijwilliger mogen zij gratis aan een activiteit van 1 strip deelnemen.
- Vrijwilligers lunchen op hun dagdeel gratis in Ons Raadhuis.
- Er is tweemaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers.
- Zij kunnen deelnemen aan scholing voor vrijwilligers die in de gemeente Rheden wordt
aangeboden.
Zie website www.onsraadhuis.com/vrijwilligers
Wij stellen vanzelfsprekend onze vrijwilligers altijd op de hoogte van het aanbod voor scholing en
feestelijke bijeenkomsten voor vrijwilligers in de gemeente Rheden.
Er was geen interesse voor de ‘Waarderingsdag vrijwilligers gemeente Rheden en Rozendaal’ van
Radar januari 2019. Wij horen dat de reis naar Rheden een drempel is.
De PR-vrijwilliger heeft deelgenomen aan de taalcursus van twee avonden georganiseerd door Radar.
De vrijwilliger van de activiteit ‘Tijd voor taal’ ging naar een presentatie van ‘Dit is mijn verhaal’ met
ondersteuning van bibliotheek Veluwezoom op 25 oktober. Om te onderzoeken of ze iets dergelijks
in Ons Raadhuis zou kunnen opzetten en begeleiden.
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Bereik doelgroep en toeleiding

Hoe bereiken we onze doelgroep en verwijzers?
Ons Raadhuis richt zich op drie groepen ouderen: vitale ouderen, ouderen met een beperking en
ouderen met lichte dementie. De PR-mix waarmee we het aanbod naar onze doelgroep brengen
bestaat uit:
➢ Een algemene flyer over Ons Raadhuis die verspreid wordt op meerdere plekken in Velp, o.a.
het gezondheidscentrum, de praktijk ouderengeneeskunde, via de VOA’s).
➢ Flyers in Ons Raadhuis van alle activiteiten en de weekagenda, op papier.
➢ Website www.onsraadhuis.com.
➢ Elke week een stukje in de Regiobode en bericht op Rhedennieuws.nl. Soms plaatsen De
Gelderlander en de Arnhemse Koerier het aangeboden persbericht.
➢ A5-flyers voor één activiteit die door een vrijwilliger naar alle relevante flats en woningen
worden gefietst.
➢ Uitgebreide beschrijving van het aanbod aan activiteiten in de activiteitengids voor senioren
in de gemeente Rheden https://cultuurbedrijfriqq.nl/activiteitengids-65-plussersgemeenten-rheden-en-rozendaal
➢ Mond-op-mond reclame.
Om welke beperkingen gaat het bij ‘Ouderen met een beperking’?
Eenzaamheid bijv.
- wegvallen partner na een lang huwelijksleven
- bij 90-jarigen familieleden en kennissenkring overleden,
- geen kinderen of geen contact met kinderen
Zingevingsproblematiek; wat doe ik er nog toe?
Dagelijkse pijn
Chronische lichamelijke aandoeningen
Verminderde vitaliteit
Incontinentie
Slechte visus en vooruitzicht van verdere afname
Slecht gehoor en vooruitzicht van verdere afname
Depressieve gevoelens
Angstig, angsten
Instabiliteit / evenwicht-stoornissen / vermindering mobiliteit
Verminderd zelfvertrouwen door bijv. afname vaardigheden. Zowel manuele (weven, instrument
bespelen, boetseren, lezen, schrijven, hout draaien) als cognitieve (flexibiliteit, overzicht en
organisatievermogen). En door aftakelend lichaam.

Via wie naar Ons Raadhuis?
Sinds halverwege 2018 vragen we bij de intakes via wie de deelnemers bij Ons Raadhuis gekomen
zijn. In 2019 was dat voor het grootste deel via vrienden, kennissen of deelnemers/vrijwilligers van
Ons Raadhuis. De berichten in de krant blijken de tweede belangrijke bron te zijn.
Er komen ook veel verwijzingen via de praktijk ouderengeneeskunde en casemanagers. Zie daarvoor
paragraaf ‘dementerende ouderen’ verderop in dit hoofdstuk.
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Tabel 6 De verwijzingen op de ingevulde intakeformulieren in 2019
Via wie naar Ons Raadhuis in 2019
Rubriek
Dichtbij

Geestelijke begeleiding

Zorgprofessional

Organisaties

Kanalen ons Raadhuis

Overig

Partij
Partner
Mantelzorger
Vriend/kennis/deelnemer Ons
Raadhuis
Kind/casemanager/begeleider
totaal
Maatschappelijk werk
RIBW
Pro Persona – Braamberg
Wmo-consulent (Rheden)
Geestelijk Verzorger Regina
Pacis
totaal
POGB
Huisartsenpraktijk
totaal
Siza
Stoer
RIQQ
Welkomstpakket Nieuw
Schoonoord
totaal
Krant
Internet
Flyer ergens
Langslopen
Kraam (Midzomerfestival)
totaal
Viavia
Terug (na 2 jaar)
Geen respons
totaal
Totaal aantal intakes

Aantal deelnemers
3
1
32
6
42
1
2
3
1
1
8
2
7
9
1
3
1
1
6
25
6
3
3
1
38
12
2
8
22
125

Dementerende ouderen
In Ons Raadhuis zijn ouderen met lichte dementie welkom. En daarmee voorkomen we in sommige
gevallen de gang naar de dagbesteding of stellen deze uit.
Maar in 2019 zijn er minstens 35 gesprekken geweest in Ons Raadhuis en ongeveer 20 telefonische
gesprekken met kind, partner, casemanagers van Acare, Innoforte of STMG of persoonlijk begeleider
over mensen voor wie het te laat was om naar Ons Raadhuis te komen.
Het ging om mensen van wie wij inschatten dat ze maar enkele weken of maanden mee kunnen
draaien. Die raden wij af om te starten in Ons Raadhuis, omdat het vertrek dan ook weer snel komt.
En dat draagt voor deze ouderen niet bij aan hun welbevinden.
Deelnemers die in de loop van 2019 niet meer terecht konden in Ons Raadhuis door toegenomen
dementie werden samen met hun partner begeleid naar een dagbesteding.
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Voor mensen die wegblijven in Ons Raadhuis vanwege toename van klachten als doofheid, blindheid,
motorische problemen en algehele malaise, kunnen we jammer genoeg niet goed doorverwijzen.
Website
Begin 2019 bleek de opbouw van de website niet meer te voldoen aan de wensen van deelnemers,
docenten en vrijwilligers. Bovendien was de organisatie van de website riskant. Alleen de webmaster
had toegang tot de site en het bleek lastig dit anders te organiseren.
Tegen de zomer werd gekozen voor een nieuwe opbouw van de website en een vorm waarin de
coördinator en de PR-vrijwilliger samen met een nieuwe webmaster aan de site zouden kunnen
werken.
Na de zomervakantie werd de nieuwe website gelanceerd. Er zijn veel complimenten gegeven en na
lancering is de website na tips van gebruikers op enkele aspecten aangepast. We hoorden bijv. dat
praktijkondersteuners het papieren weekprogramma misten. Dat hebben we weer teruggeplaatst.
We kunnen geen relevante bezoekerscijfers van de website over 2019 laten zien. Bij de lancering van
de nieuwe site is de teller veranderd. Bovendien waarschuwt de webmaster voor het frequente
robotbezoek.
De website blijkt geen grote rol te spelen bij de werving van deelnemers voor Ons Raadhuis. Wel als
communicatiemiddel voor deelnemers en vrijwilligers.
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Ons Raadhuis: uitwisseling en samenwerking

Uitwisseling
Ons Raadhuis was in 2019 als concept voor een tussenvoorziening voor ouderen nog steeds uniek.
Er was dan ook veel belangstelling voor een bezoek. Wij zijn in 2019 op al deze verzoeken ingegaan.
Daarnaast heeft Ester Bertholet, initiatiefneemster van Ons Raadhuis, regelmatig een werkbezoek
gebracht aan en gesprekken gehad met collega SO's, managers van zorginstellingen, zorgondernemers en politici in Ons Raadhuis.
We investeren in goede contacten met de gemeente Rheden, met de politiek, met partners in het
sociale domein en met bedrijven en organisaties. We hebben elk verzoek gehonoreerd met een
bezoek van of een gesprek met organisaties als STOER, SWOA, Gemeentemuseum Arnhem,
Dorpshuis Elden, buurtfabriek Arnhem en RIBW.
In 2019 zijn we ongeveer 90 keer bezocht en zijn er rond de 12 presentaties geweest.
Zie bijlage 2 voor een opsomming.

Samenwerking
Als het kan werken we samen en dat zag er in 2019 als volgt uit:
Scalabor
In 2019 is geregeld dat een medewerker met lichamelijke en geestelijke beperkingen gedetacheerd is
namens arbeids-ontwikkelbedrijf Scalabor bij Ons Raadhuis. Er is een mooi pakket aan
werkzaamheden voor hem samengesteld en het bevalt beide partijen meer dan prima.
Radar
Met participatiecoach F. Okan van Radar zijn gesprekken geweest over vijf deelnemers die in het
kader van de tegenprestatie voor hun uitkering mogelijk vrijwilligerswerk konden en wilden doen in
Ons Raadhuis. Drie daarvan zijn er in 2019 geplaatst.
Siza
Het koor van het tegenover Ons Raadhuis gelegen Activiteiten Centrum Weldam van Siza dat
tegenover Ons Raadhuis gevestigd is, komt in principe twee keer per jaar optreden. Het is een vorm
van samenwerking omdat deelnemers van Ons Raadhuis mee komen zingen en soms instrumentaal
begeleiden. Ons Raadhuis zorgt ervoor dat de teksten van de liederen geprojecteerd worden.
Door ziekte van de Siza-begeleider in de kerstperiode bleef het beperkt tot een lente-optreden in
mei.
Stichting Vleugelmoer
In samenwerking met Stichting Vleugelmoer is het project ‘Dichter op de koffie’, dat eind 2018 is
uitgevoerd, in december 2019 afgerond met de presentatie van de dichtbundel in Ons Raadhuis .
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Ontwikkeling organisatie

Het bestuur is toegewijd bezig geweest met de aansturing van de verdere ontwikkeling van de
organisatie. En heeft zich bijvoorbeeld met behulp van externe begeleiding bezonnen over de
toekomstperspectieven. De continuïteit van financiering blijft een aandachtspunt.
Wrang is het gegeven, dat het veel moeilijker is om financiering te vinden voor initiatieven zoals Ons
Raadhuis, die goed lopen en hun waarde hebben bewezen, dan voor nieuwe initiatieven of
projecten.
Het bestuur maakt werk van maatschappelijk aandeelhouderschap en langdurige betrokkenheid van
bedrijven en serviceclubs. Dit vraagt veel energie en inzet en levert wisselende resultaten.

Op besluit van het bestuur is het volgende opgepakt en uitgevoerd:
➢ Tekst opgesteld voor Ons Raadhuis als Tussenvoorziening. Dit als een stap op weg naar de
begeleiding en ondersteuning van andere initiatieven voor een ontmoeting- en
activiteitencentrum voor ouderen als ‘Ons Raadhuis’.
➢ Werving en selectie van nieuwe bestuursleden.
➢ Fondsenwerving en subsidie-aanvragen voor 2020 en 2021.
➢ Nieuwe CAO geregeld voor de medewerkers vanwege het aflopen van de CAO voor
Gezondheidscentra. De medewerkers vallen nu onder de CAO Sociaal Werk.
➢ In augustus is er een sollicitatieprocedure opgestart voor de tweede activiteitencoach in
verband met het vertrek van ZZP-er Y. Beemsterboer die de functie van tweede
activiteitencoach vervulde. De nieuw geworven activiteitencoach J. Teeuwsen vond echter
snel een baan voor vier dagen per week. Zij werkte van oktober tot en met december 2019
bij Ons Raadhuis. Een andere kandidaat uit de procedure, J. Stellingwerff, werd vervolgens
als activiteitencoach aangesteld. Halverwege november startte haar inwerktraject zodat ze
vanaf 1 januari 2020 aan de slag kon.
➢ Het bestuur concludeerde dat de Denktank als instrument om meningen en ervaringen van
de deelnemers van Ons Raadhuis te peilen onvoldoende opleverde.
Daarop zijn er in 2019 twee klankbordbijeenkomsten georganiseerd. Op de eerste
bijeenkomst op 5 juli 2019 werd aan de 30 deelnemers gevraagd welke maatregelen Ons
Raadhuis zou kunnen nemen om meer financiering te ontvangen vanuit de private sector.
Het bestuur selecteerde de maatregelen die het meest kansrijk en uitvoerbaar leken en
presenteerde die in een tweede klankbordbijeenkomst op vrijdag 29 november aan 13
deelnemers.
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Indruk van 2019

Bewegen maar

Buurtbieb

Dansen

Minister op bezoek

Koor Soeria Canta

Line dance

Klankschaalconcert

Presentatie
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Bijlage 1

Aantal deelnemers aan activiteiten in 2019
In 2019 is 15.145 keer een activiteit uitgevoerd. In de 46 weken waarin Ons Raadhuis was geopend, is
dat gemiddeld 335 keer per week, gemiddeld 67 per dag.
‘Een activiteit is uitgevoerd’ betekent meestal deelname aan een activiteit uit het rooster. Maar is
soms ook een bezoek aan Ons Raadhuis voor koffie en een praatje of gesprek, of het lezen van de
krant, of een vrijwilliger die actief is geweest.
In 2019 was Ons Raadhuis 224 dagen geopend.
Boven de streep: totaal aantal deelnemingen - Onder de streep: Gemiddeld per bijeenkomst
maandag
yoga

591

Ki

13
313

dinsdag
tai chi

Bewegen
Maar

7

lunch

creatief
kleuren
hand
werken
boetseren
Denkgesprekken

woensdag

292
7
848

lunch

13
399

14
boetseren 119

9
69
4
81

realistisch
kleuren

19

652

10
417

Soeria
Canta

schilderen

629

4
210

schaken

5
146

zingen

3
465

7

231
6
345

Dance Fit

8
347

lunch

8
417

Toneelgroep
Schrijfcafé
Internetcafé

9
59
8
104
6
83/5

mindfulness
lunch

film

lezing

Divers
poëzie

9
362

yoga

661

ACTA

15
82

8
89
9
354
8
95
10
126
16
210

8
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280
7
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Totaal

totaal

totaal
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meditatie
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Koken

losse.
actv.
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bezoek en
vrijw

gem.
per dag

tai chi

vrijdag

8

Wandel
120/
club
6
los
586
bezoek en
13
vrijw.

3031

donderdag

gem. per
dag

3415

74

gem. per
dag

88

losse
act.
los
bezoek
en vrijw.

556

2209

Totaal

2441

47

gem.
per dag

54

13

276

12

losse
actv.
los
bezoek
en vrijw.

271
585

totaal

4017

gem.
per dag

93

14
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Bijlage 2

Bezoeken aan Ons Raadhuis en presentaties in 2019
Bezoeken aan Ons Raadhuis
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Gemeente en politiek
Vrijdag 11 januari - B. Burger, werkgroep gemeente Renkum voor initiatief als Ons Raadhuis.
Maandag 14 januari - Bezoek wethouder G. Hofstede met wethouder en ambtenaar
Westervoort.
Maandag 1 april - Minister Hugo de Jonge en hoge ambtenaren.
Vrijdag 17 mei - Bezoek van de ‘dames van de Raad’. Wethouder G. Hofstede, griffier en 12
vrouwelijke raadsleden.
Donderdag 18 juli - Overleg R. Roodsasz, ontwikkelmanager gemeente Rheden.
Donderdag 21 november - Deelname aan ‘Samen redzaamheid’, bijeenkomst van gemeente
Rheden voor en over buurtnetwerken.
Bezoek en opnames door pers voor regionale of landelijke publicatie
Vrijdag 22 februari - Fotograaf Thijs Wolzak voor Zorg & Welzijn.
Maandag 4 maart - Interview Henk Aalders, De Gelderlander over Ons Raadhuis n.a.v.
opening Buurtbieb.
Woensdag 26 juni - Opnames voor promo-filmpje voor matchevent Arnhemse Uitdaging.
Maandag 5 augustus - Opnames in Ons Raadhuis voor portret deelnemer Mieke Reijling voor
EenVandaag o.l.v. Carolien van de Heuvel.
Vrijdag 8 november - Opnames voor FNO-congres eindconferentie Meer Veerkracht Langer
Thuis.
Maandag 25 november - Lancering Behandelpaspoort door Ester Bertholet met opnames
door Een Vandaag o.l.v. Carolien van de Heuvel.
Bezoek door organisaties uit sociale domein
Donderdag 21 februari - Kennismaking met A. Postma, opvolger H. Boersma STOER.
Woensdag 27 maart - L. Vellema, dorpshuis Elden en J. Teeuwsen, medewerker SWOA.
Donderdag 28 maart - Overleg A. de Kleijn, bibliotheek Veluwezoom.
Vrijdag 5 april - J. Holtakkers, Klarendalse Molen in Arnhem.
Vrijdag 26 april - Coaches wijkteam Arnhem, M. Hoekstra en A. Timmer.
Vrijdag 3 mei - O. Filiz, participatiecoach Radar uitvoering Oost.
Woensdag 15 mei - Wijkteam Arnhem Noord, P. Steeghs-Peters, M. Brokers en A. Reit
(SWOA).
Woensdag 12 juni - K. van der Veen, overleg met buurtbieb-commissie over Passend Lezen.
Vrijdag 15 juni - Bezoek van I. van Dijk, beweegcoach sportbedrijf Rheden.
Woensdag 17 juli - I. Jansen, krachtcoach Radar voor Rozendaal.
Woensdag 15 augustus - H. Riksen, buurtfabriek Arnhem.
Dinsdag 27 september - Y. Giesen, casemanager van Attent uit Dieren.
Vrijdag 11 oktober - Zorgteam Velp.
Donderdag 19 december - V. van Meegen, medewerkster dagbesteding SWOA.
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PR-acties
➢ Donderdag 28 maart - Bezoek aan Rozet met deelnemers geraniumproject, opname boekje
‘Van achter naar voor de geraniums’ in Gelders Erfgoedcentrum.
➢ Zaterdag 22 juni - Deelname aan Midzomerfestival Velp.
➢ Vrijdag 13 december - Deelname aan kerstmarkt Ulepas.
➢ Zaterdag 21 december - Deelname met groep vrijwilligers en deelnemers aan Posbankkerstwandeling 2019 door Rotary Rheden Rozendaal.
Jong volk: Studenten – stagiairs
➢ Vrijdag 22 maart - M. Wilterdink Toegepast Gerontoloog i.o. Radboud UMC, anesthesioloog.
➢ Tot en met juni elke dinsdagmiddag na school (15 uur) gastvrouw I. Kiers basisschoolleerling
groep 8.
➢ Vrijdag 17 mei - A. Reyers, student Toegepaste Gerontologie Eindhoven.
➢ Dinsdag 26 november - Smaaktest door drie eerstejaars HAN-studenten Food& Business met
een hangop-product voor het project 'Dairy Development'.
➢ Vanaf begin september elke vrijdagmiddag A. den Hartog maatschappelijke stage HAN
Ergotherapie.
➢ December bezoek van zes studenten van Hall-Larenstein interviews naar beleving
milieuvervuiling.
Onderzoek
➢ Donderdag 11 april - Focusgroep NIVEL i.v.m. evaluatie FNO MVLT.
Financiën
➢ Vrijdag 22 november - Stichting Doen, bezoek met het oog op mogelijke vervolgfinanciering.
➢ Donderdag 28 november - Bijeenkomst regionale fondsen.
Samenwerking
➢ Donderdag 31 januari - Gesprek met W. Venes van Rotary Arnhem-Oost.
➢ Vrijdag 1 februari - Overleg met F. Hogebosch van Gemeentemuseum Arnhem over
kunstlessen.
➢ Vrijdag 8 februari - Overleg met W. Jansen van Jansen & de Feijter over mogelijke
samenwerking tussen de besturen van Ons Raadhuis en stichting cultureel podium Jansen &
de Feijter door I. Smeenk en A. Wolsink.
➢ Woensdag 3 april - Bezoek door E. van Hall, coördinator van de Serre van Rozendaal.
➢ Maandag 15 april - F. van Huijgevoort gesprek over mogelijke samenwerking praktijk Cambio
voor narratieve therapie.
➢ Maandag 29 april - Telefonisch overleg Hilda Boersma STOER.
➢ Donderdag 18 april - Overleg Scalabor, verkenning mogelijkheid detachering M. Pieper.
➢ Woensdag 15 mei - Bezoek Menno Driessen RIBW Arnhem & Veluwe Vallei; peilen
geschiktheid cliënt als vrijwilliger op Ons Raadhuis op gebied van ICT.
➢ Woensdag 15 mei - Optreden van Weldamkoor SIZA o.l.v. A. Maas.
➢ Donderdag 13 juni - Overleg Scalabor, bestendiging detachering M. Pieper.
➢ Donderdag 25 april - Bezoek aan kadootjesbank Arnhemse Uitdaging i.v.m. goody-bag voor
vrijwilligers.
➢ Vrijdag 26 april - Weldam SWOA J. Pelzer over mogelijke samenwerking rond keramiek-oven.
➢ Donderdag 6 juni - Bezoek door I. Paulus en M. Hulst, bibliotheek Veluwezoom project ‘Dit is
mijn verhaal’ en verkennen mogelijkheden samen werking met Innovisus.
➢ Vrijdag 21 juni - Overleg R. Koershuis Doesburg–Rhedense Uitdaging, kennismaking.
➢ Donderdag 8 augustus - Overleg S. Appeldoorn Zij-aan-Zij over RI&E.
➢ Donderdag 15 augustus - Overleg E. Berkvens BHV.nl met Zij-aan-Zij over mogelijk
gemeenschappelijke nascholing.
Pagina 20

➢ Donderdag 24 oktober - Overleg E. Oomen van Zorgbelang over sponsoring.
➢ Met F. Okan van Radar vijfvoudig overleg met potentiele vrijwilligers over plaatsing. Mensen
moeten van de gemeente vrijwilligerswerk doen om uitkering ter behouden. Van vijf
voorgestelde mensen zijn er inmiddels drie als vrijwilliger aan het werk.
En verder
➢ Een aantal niet op datum geregistreerde onaangekondigde bezoeken van penningmeester en
activiteiten-coördinator van de Paperclip (ontmoetingscentrum in Velp-zuid).
➢ Krachtcoach W. van Vliet van Radar en rondleiding van nieuwe collega’s door E. Reuling
Gemeente Rheden.
➢ En verder bezoeken van mensen die langskomen met een aanbod. Wat soms uitmondt in
niets, of in een eenmalige (bijv. lezing of concert) of vaste (bijv. film, toneel of koor)
activiteit.

Tot slot
Lezingen en presentaties in het land
➢ Vrijdag 18 januari - Presentatie op symposium Velp ‘Ons Raadhuis als voorbeeld van een
tussenvoorziening’, I. Smeenk.
➢ Dinsdag 22 januari - FNO centrale afsluiting in groepsdiscussie door I. Smeenk.
➢ Donderdag 11 april - I. Smeenk en vrijwilliger N. Haring nemen deel aan FNO-bijeenkomst
Best Practice op Nivel Utrecht.
➢ Woensdag 4 september - ‘Ons Raadhuis een tussenvoorziening’ voor Unie KBO in Rheden
door A. Wolsink.
➢ Donderdag 28 november - Presentatie voor vrijwilligers van MVT over Ons Raadhuis door I.
Smeenk.
Presentaties door Ester Bertholet, initiatiefneemster van Ons Raadhuis
Zij heeft de volgende presentaties gegeven over Ons Raadhuis in combinatie met presentatie
over de praktijk Ouderengeneeskunde:
➢ 15 maart - Presentatie op het zorgvisie congres 'Ouderenzorg op de juiste plek'.
➢ 21 maart - Presentatie bij de Masterclass Eerstelijnsbestuurders aan de Universiteit Tilburg.
➢ 6 juni - Presentatie bij de themabijeenkomst van COSBO 'In de herfst van je leven' in de
Elleboog in Nieuw Schoonoord te Velp.
➢ 3 oktober - Presentatie tijdens de studiedag van de Guus Schrijvers academie over
'Ouderenzorg in de eerste lijn'.
➢ 4 en 5 november - Presentatie op het regiocongres van West Brabant / Zeeland van Verenso.
➢ 27 november - Deelnemer aan de 'rondetafelconferentie' van FNO.
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