Procesevaluatie ZonMw-project ‘Borging Ons Raadhuis’
Leeswijzer: de tijd gaat van onder naar boven, dus lees van onder naar boven
1 Verbreden doelgroep door optimaliseren aanbod inclusief thuisvorm
Maand

activiteit
Resultaten
Inventariseren wensen deelnemers t.a.v. uitbreiding aanbod binnen Ons Raadhuis en thuis.
Optimaliseren activiteiten-aanbod en uitbreiden naar thuisdeelname
Nieuw aanbod (thuis) aanbieden met permanente evaluatie en bijstelling

SvZ
De wekelijkse computersoos loopt goed. De
september deelnemers komen op afspraak en met drie
2022
vrijwilligers is er ruimte voor zes tot negen
mensen die goed individueel geholpen
kunnen worden.

De gemiddelde advies-tijd is 45 minuten. Sommigen deelnemers komen een aantal
weken achter elkaar waardoor ze steeds verder komen in het oplossen van hun
ICT-problemen. Er komen ook deelnemers op goed geluk binnenwandelen bij de
computersoos en dat is prima. Want er zijn ook deelnemers die kort voor de
computersoos afzeggen of niet op komen dagen. Wij weten hier mee om te gaan
want dat is kenmerkend voor onze doelgroep van ouderen van 75+.

SvZ
augustus
2022

De eerste cursusgroep is vol. Eén deelnemer stopt na de eerste keer nadat blijkt
dat haar gehoorproblemen te groot zijn. Zij gaat een individueel traject volgen bij
de docent. Twee andere deelnemers stoppen na een paar keer omdat blijkt dat zij
persoonlijke problemen hebben en daar ondersteuning bij nodig hebben. Zij
hadden gehoopt afleiding te vinden in de cursus. Voor één van de twee kunnen we
een ondersteuningstraject bij Humanitas regelen. Er blijven drie deelnemers die tot
de cursus afmaken. 50% van de cursisten die blijven is ene mooi resultaat voor
deze doelgroep.
Op 2 november start de tweede serie van de cursus met een volle groep.

Woensdag 31 augustus startte de eerste
Tablet-cursus, een intensieve cursus van 8
bijeenkomsten voor maximala 6 deelnemers.
De cursus zal zes keer achter elkaar
gehouden worden.
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SvZ juli
2022

Op 19 juli, de laatste woensdag voor onze
vakantie, zijn er drie vrijwilligers die helpen
op de computersoos , is er een werkzaam
aanmeldsysteem waarbij mensen op afspraak
kunnen komen en een andere vrijwilliger die
binnenlopers met kleine vragen kan helpen.

Vanaf het begin van de computersoos in september zijn er 74 keer deelnemers
geholpen. Na afloop van de computersoos op 19 juli komen er vijf deelnemers die
zeggen na afloop tevreden en goed geholpen te zijn.
Met de oudste deelnemer van 92 die met haar laptop in de tas van haar rollator
komt wordt een extra afspraak thuis gemaakt om haar computer te updaten. Na
de zomer gaan we verder met het uitbouwen van de computersoos. Met deze eenop-een aanpak zitten we voor de doelgroep van Ons Raadhuis op de goede weg. En
we hebben het idee dat we een instrument in handen hebben waarmee we op
termijn mensen die aan huis gebonden zijn, kunnen leren bepaalde activiteiten via
Zoom of stream te volgen.

SvZ juni
2022

In het weekend van 18 juni staat er een
artikel in de kranten met de titel
‘Computersoos Ons Raadhuis wordt
leslocatie Seniorweb’.

Op woensdag 29 juni komen er 12 deelnemers naar de computersoos i.p.v. de
gebruikelijke vier of vijf. Die kunnen niet allemaal geholpen worden, maar het laat
zien waar we naar toe kunnen groeien. Net als met de opbouw van Ons Raadhuis is
ook met de opbouw van de computersoos tijd, geduld en vertrouwen nodig. En we
nemen de ruimte om de organisatie van de computersoos zorgvuldig op te zetten
en uit te bouwen.

SvZ april
2022

Op Bibliotheek Veluwezoom en alle locaties
ervan zijn officiële leslocaties van Seniorweb.
Voordat we zelf een aanvraag gaan doen om
officiële locatie te worden willen we
afstemmen met de bibliotheek. Zodat er wat
dat betreft geen ruis op de lijn is.

In de week van Op 14 april 2022 krijgen we groen licht van de bibliotheek van de
medewerker die de computer-cursussen coördineert. Ze heeft er namens
bibliotheek Veluwezoom geen bezwaar tegen als wij een officiële leslocatie
worden van Seniorweb. De bibliotheek wil de banden met Seniorweb juist los
laten. Zij hebben de ondersteuning van Seniorweb niet meer nodig.

Op 7 april is door een projectondersteuner
van de Wijkmakers een subsidieaanvraag
ingediend bij de gemeente Rheden. Een
subsidieaanvraag voor ondersteuning acties
vanuit de ‘coalitie SamenEén’ (Coalitie tegen

De subsidieaanvraag betreft twee deelprojecten: een kaartjesactie en een plan
voor meer vervoer op maat in Rheden en Velp. Ons Raadhuis is een van de
kartrekkers van het plan voor Meer vervoer op Maat. Het gesignaleerde probleem
dat kwetsbare ouderen geen gebruik kunnen maken van de huidige
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eenzaamheid’) waar Ons Raadhuis aan
deelneemt.
SvZ maart
2022

Op 9 maart komt de goedkeuring binnen van
het Dullertsfonds en van de Nicolaï
Broederschap voor een aanvraag voor een
project met seniorentablets.

vervoersmogelijkheden bleek gemeente breed te spelen. Door er een aanvraag
voor de coalitie van te maken kan het gemeente breed opgelost worden.

Het project zal gekoppeld worden aan de wekelijkse computersoos.

De computersoos wordt vanaf 12 januari
wekelijks gehouden. Vanaf 25 februari is de
1,5-meter afstand niet meer verplicht en dat
maakt dat de begeleiders en deelnemers op
een ontspannen manier aan vragen en
problemen kunnen werken.

Er wordt gekozen voor een aanpak waarbij deelnemers van tevoren afspreken en
hun vraag omschrijven. De begeleiders kunnen dan de tijd inschatten die ze nodig
hebben om het probleem te kunnen oplossen. En dat blijkt een goede aanpak.
Soms hebben mensen 1,5 uur begeleiding nodig.
Er komen geen reacties op oproepen in de Nieuwsbrieven voor méér vrijwilligers
om bij de computersoos komen helpen. Een van de computersoos-begeleiders ging
op 3 maart 2020 op bezoek bij de computersoos in Duiven, ons inspirerende
voorbeeld. Hij krijgt van de organisatoren daar de tip om officiële leslocatie van
Seniorweb te worden. Onze vrijwilligers kunnen dan ‘ambassadeur’ worden en dat
levert aantrekkelijke voordelen op zoals deelname aan een jaarlijkse
ambassadeurs-dag, korting op hardware en software, tips voor apps en persoonlijk
advies van medewerkers van Seniorweb. We gaan uitproberen of we daarmee
meer vrijwilligers krijgen voor de computersoos.

Op 28 januari kondigt de gastvrouw die de
kaartjes verstuurt zeer plotseling aan dat ze
stopt als vrijwilligster. In de nieuwsbrief van
februari komt een oproep en daarop meldt
zich een nieuwe vrijwilliger.

Vanaf maart kunnen de activiteitencoaches weer vragen om kaarten te versturen
naar deelnemers, vrijwilligers of docenten.
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SvZ
februari
2022

Op vrijdagen 28 januari en 4 februari werd
het streamexperiment nog een keer
uitgevoerd.

SvZ januari Op vrijdagen 14 en 21 januari is een stream2022
experiment uitgevoerd bij de activiteit
‘voorlezen’.

Donderdag 13 januari heeft de coördinator
overleg met M. Loos van Incluzio als
voorbereiding op de werkgroep mobiliteit
van de coalitie eenzaamheid van de
gemeente Rheden.

SvZ
december
2021

Het stopte omdat het geen nieuwe luisteraars opleverde die via streamen wilden
meeluisteren. Daarnaast voelden de voorlezers en luisteraars in Ons Raadhuis zich
niet prettig bij de situatie. Verder had het experiment voldoende informatie
opgeleverd om te concluderen dat we streaming alleen in bijzondere gevallen
inzetten. Bijv. bij ziekte van een vaste deelnemer die via streaming tijdelijk wil
blijven meedoen. En bij een lockdown.
Er is een eigen microfoon-set aangeschaft en er is een handleiding voor het
streamen geschreven waar de ROC-stagiair een eerste aanzet voor heeft gegeven.
Geslaagd experiment, met twee voorlezers, twee luisteraars in de zaal in Velp en
naast vier mensen van de ‘techniek’ vijf deelnemers thuis.
Er wordt met een zeer eenvoudige opstelling opgenomen. De camera is de camera
van de laptop van Ons Raadhuis, het geluid van de voorlezer wordt opgenomen
met een revers-microfoon. De reacties van de luisteraars in Velp met een kleine
condensator microfoon. Het geheel wordt gestreamd via het youtube-kanaal van
Ons Raadhuis. Zie Bijlage 3 voor evaluatie Stream-experiment.

Een vrijwilligster van Ons Raadhuis is coördinator geweest bij vierhetleven en stelt
voor eens kennis te nemen van hun vervoer-regel-systeem. Ze wil een
demonstratie regelen. www.vierhetleven.nl .
In het overleg met een groep van Twenterand komt naar voren dat
www.dagendoen.nl werkt met een systeem van vrijwillige chauffeurs die één-opéén vervoeren.
Het zijn twee systemen voor het vervoer door vrijwilliger chauffeurs die de moeite
van het onderzoeken waard zijn.

1 december is de eerste dag van stagiair B.
Sarykaya van ROC Astrum studierichting ITsystem and Devices. Hij komt ondersteunen
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bij de computersoos. In overleg tussen
vrijwilligers computersoos en hem ontstond
het idee om hem het stream-experiment van
de activiteit ‘Voorlezen’ uit te laten voeren.
Het stream-experiment zal plaatsvinden op
vrijdagen 14 en 21 januari 2022.

Svz
november
2021

L. Schilder lid van de projectgroep borging
Ons Raadhuis namens de deelnemers schrijft
een ‘Evaluatie optimaliseren thuisaanbod’
(Bijlage 1).
Zij formuleert tien conclusies die de basis
vormen voor de stappen die nog zullen en
kunnen worden gezet in het deelproject tot
en met juni 2022.
De vervolgstappen die zullen worden gezet
zijn:
Stream-experiment
Vervoersprobleem uitwerken
Signalerende functie door begeleiders en
docenten
Uitbouwen computersoos
Scholing van vrijwilligers in Houding en
gedrag bij een bezoek ‘Achter de voordeur’.

Conclusies.
1) Deelnemers die niet meer naar OR kunnen komen waarderen vooral contact met
mensen (deelnemers, vrijwilligers, professionals) van OR. Dit contact kan
meerdere vormen hebben. Bezoek, telefoontjes, WhatsApp, mailen, een kaartje
krijgen. Zij hebben minder behoefte aan, of zijn minder in staat tot, het via ICT
blijven meedoen met gerichte activiteiten. Dat laatste heeft ook te maken met de
reden om thuis te blijven, die vaak een mentale of fysieke beperking betreft. Zoals
(beginnende) dementie, verlies van zicht, gehoor of mobiliteit of een ziekteepisode door een operatie of een tijdelijke aandoening.
2) Deelnemers blijven ook thuis vanwege een vervoersprobleem. Het ontwikkelen
van hulpmogelijkheden daarbij is wenselijk. Genoemd zijn: het meenemen van
mensen in je auto, gebruik maken van MVT, ‘goede doelen mannenclubs’ zoals de
Rotary of de Lions, de blabla-car en een (nog te ontwikkelen) carpool-app, en het
maken van een plan-programma voor meerijden.
3) Het thuis meedoen aan activiteiten lukt nog het beste bij activiteiten die met
opdrachten werken die een deelnemer thuis kan ontvangen of van de site kan
halen. Zoals bij Taal voor thuis en kleurplaten. Daarbij kan interactie met de
docent over de opdracht plaats vinden via mailverkeer.
4) Activiteiten die relatief gemakkelijk via Zoom kunnen worden gevolgd zijn:
lezingen, presentaties, vergaderingen en gesprekken rond een bepaald thema, c.q.
koffie-uurtjes, mits daar een duidelijke leiding bij is.
5) Activiteiten waarbij actief bewegen centraal staat, zoals Yoga en line dance, zijn
minder geschikt om aan mee te doen via Zoom.
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Op 8 november werd de 1,5-meter afstand
weer ingevoerd in Ons Raadhuis vanwege de
toenemende besmettingen. Daarmee liep de
belangstelling voor de computersoos meteen
terug.

6) Het via Zoom aanbieden van een activiteit hangt ook af van de motivatie van de
docent en/of de deelnemers om dit te willen doen. Die blijkt er bij verscheidene
activiteiten niet te zijn.
7) Docenten, vrijwilligers en actieve deelnemers vervullen een belangrijke
signalerende functie in het bewaken van hoe het met mensen gaat en hen zo
nodig daarbij te ondersteunen (via vervoer, bezoekjes, vinger aan de pols houden).
Deze – nogal onzichtbare - functie is essentieel om deelnemers bij Ons Raadhuis
betrokken te houden en zo mogelijke eenzaamheid te bestrijden.
8) Voor het uitbreiden van de toepassingen vanuit Ons Raadhuis via Zoom zou er
nieuwe apparatuur moeten worden aangeschaft. Het is de vraag of dat gezien het
relatief geringe animo de moeite en kosten waard is. De apparatuur van Cultureel
Podium Jansen en de Feijter kan in principe ook gebruikt worden voor activiteiten
daarbuiten. Voorwaarde is dat er goede afspraken worden gemaakt en dat er een
vertrouwd persoon is voor de bediening. Willem Franken is bereid die rol te
vervullen.
9) Het aanbod van de computersoos wordt gewaardeerd. Deelnemers komen er
vanuit een tweeledige behoefte. Zij komen voor de gezelligheid en om en passant
digitale vaardigheden bij te spijkeren.
10) Het oproepen van mensen om deel te nemen aan de meedenkbijeenkomsten of
huisbezoeken via de nieuwsbrief bleek niet effectief. Ter plekke uitnodigen werkte
wel. Het is dus de vraag hoe goed dit medium werkt en of er verbeteringen nodig
zijn.
Wat betreft het optimaliseren van het aanbod is er verder nog behoefte uitgesproken aan
een training Omgaan met dementerenden en een Maatjes-project.

Hun conclusie is dat streamen en de computersoos haalbare ICT-onderdelen zijn
Op 4 november schrijven de ondersteuners
voor Ons Raadhuis.
van de computersoos een kort document
‘Enkele gedachten over het gebruik van ICT in
Ons Raadhuis (Bijlage 2).
Verkenning gebruik zoom bij activiteiten
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Vrijwilliger W. Franken heeft een ‘ verkenning’ uitgevoerd van de mogelijkheden
om Zoom (of andere vergelijkbare software) bij Ons
Raadhuis te gebruiken, zie Bijlage 4. Aanleiding was de wens om thuiszitters een
mogelijkheid te bieden om van huis uit deel te kunnen nemen aan Raadhuis
activiteiten.
Hij heeft een achttal activiteiten bezocht en vanuit deze invalshoek bekeken.
Samenvatting en mijn eerste conclusie.
Zoom is primair geschikt om vergaderingen te doen en lezingen uit te zenden.
Het is mijns inziens niet zo geschikt voor de meeste Raadhuisactiviteiten
omdat daar vaak interactie in zit die zich niet leent voor transmissie via
Zoom. Wat mensen thuis missen is vooral de gezelligheid, en die kan met Zoom
maar heel beperkt overgebracht worden.
Mijn voorstel zou zijn om te onderzoeken welke nieuwe activiteiten met Zoom
kunnen worden ontwikkeld en dus eerder het aanbod van Ons Raadhuis uit te
breiden dan dat we het in huis brengen. Ik denk met name aan de volgende
zaken:
* Zoom gebruiken voor vergaderingen.
* Tijdens de computersoos gelegenheid bieden om Zoom te installeren en
er mee te oefenen, daar lijkt wel behoefte aan. Dit helpt deelnemers op
andere manier om isolement te doorbreken, met name contact met familie te
verbeteren.

SvZ
oktober
‘21

Reacties op Meedenkbijeenkomst van nietaanwezigen

Enkele deelnemers en vrijwilligers die niet kunnen komen op de
Meedenkbijeenkomst laten dit weten.
Het levert een aanbod op van vijf mensen die wel bij deelnemers langs willen gaan.
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Het levert via drie deelnemers die al bij mensen op bezoek gaan, informatie op
over zeven deelnemers die we al lang niet meer gezien hebben.
Meedenkbijeenkomst op 1 oktober 2021
o.l.v. vertegenwoordiger deelnemers

Op deze bijeenkomst zijn vijf deelnemers aanwezig waarvan vier ‘nieuwe’
gezichten: zij waren niet op de eerste Meedenkbijeenkomst. De vier ‘nieuwe’
gezichten willen contact houden met Ons Raadhuis via telefoon of bezoek. Een
deelnemer gaf aan dat zij ervaart bij mensen die zij bezoekt dat een ansichtkaart
namens de leiding veel indruk maakt.
Een deelnemer kent mensen die naar Ons Raadhuis zouden komen als ze geen
vervoersprobleem hadden. Dat wordt herkend door de leiding en andere
deelnemers. We kunnen mensen hierbij helpen. Met deelnemers die aanbieden te
willen chauffeuren, of door vrijwilligers van MVT te benaderen. We zullen in elk
geval informatie over de Plusbus en Regiotaxi op onze site zetten.
Wellicht is er een programma voor meerijden te vinden dat ons kan helpen.
Op deze bijeenkomst hadden we deelnemers willen werven die ouderen die niet
meer naar Ons Raadhuis komen gaan benaderen met enkele vragen. Maar de
opkomst is geringer dan verwacht. En een van de aanwezigen vindt het
onbetamelijk om mensen ernaar te vragen. Bij verdere bespreking hiervan blijkt
dat drie aanwezigen al mensen bezoeken die niet komen (niet meer, tijdelijk niet
of nog niet konden komen) van wie ze al weten wat de reden is waarom ze niet
kunnen komen.

SvZ sept
‘21

Woensdag 29 september start computersoos

Om beeld te krijgen van wat er speelt en leeft onder deelnemers rond gebruik van
smartphone, tablet en laptop, starten we de computersoos op. Het idee is dat
wanneer we daar meer van weten, we beter weten hoe we internetoplossingen
aan kunnen gaan bieden voor activiteiten van Ons Raadhuis. De computersoos is
elke woensdag 14.00 – 15.30 uur en wordt begeleid door twee vrijwilligers.
Inspirerend voorbeeld is de computersoos Duiven (https://www.scsduiven.nl/
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waar één van de twee vrijwilligers op bezoek is geweest. De verhouding is er één
op één: 1 vrijwilliger per deelnemer en er zijn gemiddeld 15 vrijwilligers en 15
deelnemers aanwezig.
Svz sept.
2021

Inventarisatie:

Resultaat:

Tai chi

Bij de groep geen behoefte aan thuisactiviteiten

Meditatie

Bij een van de meditatielessen wordt op 21 juli een Zoom-experiment uitgevoerd.
Zie Bijlage 5. De conclusie is dat Meditatie op Zoom een optie is voor maximaal vier
afwezigen. Maar het moet goed voorbereid worden. En de groep moet het van
tevoren weten.

Koffieuurtje

Is in lockdown opgestart en werd geleid door een medewerker. Koffie-uurtje bleef
beperkt tot een vijftal deelnemers. Drie van deze vijf gaven op de
Meedenkbijeenkomst van 9 juli aan het positief te vinden. Alleen wel de vraag om
verbetering op een paar punten in de begeleiding.

Bij de twee kleurgroepen door de docente
kleuren

Kleurplaten zijn te downloaden vanaf de site. Of ze worden opgestuurd of ze
worden thuisgebracht. Geen behoefte aan samen thuis kleuren.
Bij deelnemers géén behoefte aan thuis-variant.

Bij schilderen via docente. Die opperde een
aanpak waarbij een schilderpakket met
opdracht aan huis wordt gebracht en zij
commentaar levert via telefoon/ whatsappgesprek
Taal voor thuis, docent is bereid hybride te
gaan werken.

Opdracht staat nu op de site, is ook open voor nieuwe deelnemers. Deelnemers
kunnen uitgewerkte opdracht insturen of mailen naar de begeleidster.
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Yoga via de docente

Ki via de docente

De yogadocente wil zelf niet met Zoom werken en de deelnemers in haar twee
groepen hebben er volgens haar geen behoefte aan.
Op Meedenkbijeenkomst 9 juli gaf één deelnemer aan wél mee te willen doen aan
yoga op zoom. En pleitte voor een slechtziende aan huis gebonden deelneemster
G. G. die dat ook zou willen.
Geen behoefte aan Ki via Zoom. Begeleidster heeft Ki via Zoom vroeg in de
lockdown opgestart. Maar het beviel niet, vooral omdat minder dan de helft van
de groep in staat was eraan mee te doen.
Geen behoefte aan een thuis-variant, handwerken thuis doen ze toch al.

Handwerken via de begeleiders
Denkgesprekken via begeleider

Begeleider heeft Denkgesprekken via Zoom vroeg in de lockdown opgestart maar
het beviel niet. Een handjevol deelnemers wilde het aangaan maar het leverde
twee deelnemers dermate frustraties op dat hij er helemaal van af zag.
Geen behoefte aan thuis-variant bij begeleiders en ook niet bij deelnemers.

Koortjes SolLaSiDo en Soeria Canta via
begeleiders
Divers Poëzie groep via begeleider

Seizoengesprek info via begeleidster

Geen behoefte aan thuis-variant. De begeleider wilde er ook in de lockdown niet
aan beginnen.
In de lockdown is de begeleidster gestart met Seizoengesprek via Zoom en dat
lukte goed. De meester deelnemers kregen het voor elkaar om te werken met
Zoom. De begeleidster wil niet hybride werken in de zin van een live-bijeenkomst
met iemand via Zoom erbij. ‘Dan moet je een keertje overslaan’.
Geen behoefte aan thuis-variant zowel niet bij begeleidster als bij deelnemers.

Line Dance informatie via begeleider
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Meedenkbijeenkomst 9 juli o.l.v.
vertegenwoordiger deelnemers

10 deelnemers aanwezig. Wanneer zij niet naar Ons Raadhuis kunnen komen
willen vier contact houden via bezoek aan huis, telefonisch of Whatsapp-gesprek.
Drie willen contact houden door deelname aan een activiteit zoals yoga via Zoom.
En drie willen helemaal niets als ze niet naar Ons Raadhuis kunnen komen.

Ontwikkeling training ‘Wat doe je wel en niet achter de voordeur’ voor vrijwilligers.
Werven van vrijwilligers voor nieuw aanbod.
SvZ maart
2022

Eind maart biedt Incluzio met haar
‘Vrijwilligersacademie’ de cursus
‘Gastvrijheid’ aan. Het is nog niet de cursus
‘neutraal bezoek aan een oudere o.i.d.’ waar
Ons Raadhuis behoefte aan heeft. Maar het
is een begin.

Er doen tien vrijwilligers van Ons Raadhuis, voornamelijk gastvrouwen, mee aan de
cursus Gastvrijheid.

SvZ
november
2021

Nog niet gestart.

Gesprek met lid projectgroep L. Kelderman van MVT heeft de tip opgeleverd dat
Humanitas dergelijke trainingen gratis aanbiedt.
Er zijn geen mogelijkheden bij Vitaal en Veilig thuis, dat heeft coördinator H.
Marsman van STOER aangegeven. De training die zij geven is uitsluitend bedoeld
voor hun vrijwilligers.
Er is contact geweest met E. Magnin van Innoforte maar die heeft geen tijd om een
training te ontwikkelen.
Ex-medewerker T. Verhoef beveelt aan aan te sluiten bij een Maatjes-project.

Svz sept
2021
2021

Nog niet gestart.

Plan: onderzoeken mogelijkheid bij Vitaal en Veilig thuis. Of samenwerking
Innoforte Edith Magnin casemanager samen met T. Verhoef.

Organiseren succesvol gebleken activiteiten tegen eenzaamheid: schrijfclub, samen koken samen eten en
gespreksgroepen
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SvZ
In oktober wordt de eerste warme maaltijd
september bereid en geserveerd om 17 uur
2022

Op nadrukkelijk verzoek van deelnemers starten we op woensdag 4 oktober met
een project waarin we voor maximaal 20 deelnemers om 17 uur een eenvoudige
warme maaltijd aanbieden. We kunnen dit project gedurende twee jaar met een
professionele kok uitvoeren. De behoefte aan een gezonde warme maaltijd samen
met anderen onder de huidige deelnemers is erg groot. Maar ook niet-deelnemers
informeren al naar de start van de warme maaltijden.

Svz juni
‘22

Op vrijdag 24 juni wordt het boek
Ooggetuigen gepresenteerd aan een
volgestroomd Ons Raadhuis. Na de
presentatie is er een signeersessie gevolgd
door een feest met livemuziek.

Bij de presentatie is de wethouder aanwezig evenals een gemeenteraadslid van de
Christen Unie. Met het oog op het verzoek om meer subsidie hebben we alle
gemeenteraadsleden uitgenodigd voor deze lancering. Het is het begin van contact
met de gemeenteraadsleden want we zullen de leden die ons nog niet kennen van
het belang van het bestaan van Ons Raadhuis moeten overtuigen.

SvZ mei
‘22

De projectgroep ‘ooggetuigen’ legt de
laatste hand aan het boek ‘Ooggetuigen’.

Presentatie van het boek Ooggetuigen zal zijn op vrijdag 24 juni 2022.

SvZ maart
’22

Op 30 maart kookt een vrijwilliger een soep
Er zijn drie oningevulde gastvrouw-dagdelen. De huidige gastvrouwen vullen deze
voor maximaal 10 personen voor bij de lunch. vacatures. Het is voor gastvrouwen veel extra werk om tussen de middag een
warme maaltijd voor 20 personen te serveren (plus afwas!). Zolang het
gastvrouwenteam nog niet op volle sterkte is laten we geen warme maaltijd
bereiden tussen de middag. Een soepje is wel haalbaar.
Op 9 maart komt de goedkeuring binnen van
het Dullertsfonds en van de Nicolaï
Broederschap voor een aanvraag om in het
najaar te gaan experimenteren met koken in
het tweede deel van de middag.

Het idee is om twee keer per week om 17 uur een eenvoudige warme maaltijd aan
te bieden

SvZ feb ‘22
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Vanaf 28 februari is er weer een gewone
lunch, maken deelnemers, vrijwilligers en
medewerker met elkaar aan tafel hun eigen
boterhammen klaar.
Svz
oktober /
november
2021

Schrijfclub
Samen koken en samen eten
Gespreksgroepen

Op maandag 25 oktober startten we weer met lunch oude stijl waarbij Ons
Raadhuis de lunch verzorgt en deelnemers tegen betaling van een strip hun
boterhammen kunnen klaarmaken en in gezelschap aan een grote tafel met elkaar
kunnen lunchen. We wilden in november de warme lunch weer opstarten. Maar
door de aangescherpte maatregelen vanaf 6 november 2021 was dat niet mogelijk.
We hebben de versoepelingen weer teruggedraaid. We vragen deelnemers vanaf
maandag 8 november hun lunch weer zelf mee te nemen.
Vanaf de start in juni zijn de Seizoengesprekken doorgelopen. Halverwege oktober
startte weer een nieuwe serie ‘Mindfulness voor ouderen’ en is er een traject
‘Mindfulness Verdieping’ gestart voor eerdere deelnemers. En is het project
‘Ooggetuigen’ doorgegaan. De groep is nu op een punt aangekomen dat ze zich
buigen over de ‘uitgave’. Wat voor een boek gaat het worden.

Svz sept
2021

Schrijfclub
Samen koken en samen eten
Gespreksgroepen

In Ons Raadhuis waren er tot maandag 31 mei geen andere activiteiten dan een
koffieronde, zelf meegebrachte lunch en een theeronde ’s middags. Vanaf
maandag 31 mei zijn er weer activiteiten aangeboden.
Op woensdag 1 juni startte de training ‘Mindfulness voor ouderen’.
Op donderdag 3 juni startte het wekelijkse ‘Seizoengesprek’
Het Schrijfproject ‘Ooggetuigen’ startte op 16 juli.
Op woensdag 2 september ging de serie ‘Wat houdt mij bezig’ door gebrek aan
belangstelling niet van start. De begeleider gaat door met het ‘Seizoengesprek’
waar veel belangstelling voor is.
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Zolang er nog anderhalf meter afstand gehouden moet worden gaan we niet van
start met samen koken. De keuken is te klein om er met meer dan twee mensen in
te staan.

Beschrijving initiatief databank
SvZ 20 juni Verzoek om stand van zaken bij initiatieven
2022
die voor informatie bij Ons Raadhuis langs
geweest zijn. Er komt alleen reactie uit
Groningen.

De heer J. Verkuyl: ‘We hebben een stichting Clockhuys Plein opgericht. De
gemeente heeft een startsubsidie toegekend en we proberen sponsoren te vinden.
We gaan 30 september van start in de week van de Eenzaamheid. Het ging niet
snel maar het verloopt goed met een enthousiast bestuur en vrijwilligers en een
mooie locatie.’

SvZ
december
2021

Overleg Herma Barnhoorn en Irma Smeenk met
Katia Maas, Manager Ondersteuning MT van Leger des Heils , betrokken bij de
Wijkverpleging en de Ambulante ondersteuning. Zij heeft een landelijke
innovatieopdracht om een nieuw ambulant concept te ontwikkelen.
Ans Wimmers is sinds januari 2020 verantwoordelijk voor de aansturing van de
buurthuiskamers in Midden-Nederland.
Albrecht Boerrigter is sinds 1 juni in dienst bij het Leger des Heils als MT-er die
directie en MT- ondersteunt op het gebied van Kwaliteit en Beleid.

9 december Teamsoverleg met groep van
Leger des Heils

Het initiatief komt van Albrecht Boerrigter die Ester Bertholet heeft ontmoet op de
Eindhoven Design Week. Hij heeft voor dit overleg drie vragen voor ons:
1 wat zijn de vier poten van de aanpak van Ester en wat is de plaats van OR daar
in?
2 financiering van Ons Raadhuis
3 aanpak Ons Raadhuis
2 december Teamsoverleg met Groep
Vriezenveen

Overleg Herma Barnhoorn en Irma Smeenk via Teams met:
Wout Oldhoff, bestuurder van Vriezenhof, verpleeghuiszorg, thuiszorg,
dagbesteding
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Bezoek van andere initiatieven

Svz sept
2021

Evelien van Opbergen, sinds 1 maart directeur bestuurder van Zorgsaam
Twenterand. Brede Welzijnsinstelling (Jeugdwerk, vrijwilligerscentrum, meldpunt
eenzaamheid). Vergelijkbaar met Incluzio maar veel kleiner en regionaal. Evelien
was met haar organisatie betrokken bij aanbesteding gemeente Rheden! Niet
gegund.
Discha Langeler, Sociaal werken bij Zorgsaam Twenterand. Doet huisbezoeken,
projecten met ouderen, GGZ-inloop.
Jeannet Klinkien, werkzaam bij Vriezenhof adviseur Informele zorg.
De groep wil een ‘Ons Raadhuis’ beginnen, een ‘tussenvoorziening’, en wil
geïnformeerd worden. Een eerdere fysieke afspraak kan vanwege corona-perikelen
niet doorgaan.
In september zijn twee groepen op bezoek gekomen in ons Raadhuis om bijgepraat
te worden over het initiatief. Bezoekers waren beleidsmakers en initiatiefnemers
uit een gemeente die geïnteresseerd zijn in het opstarten van een
tussenvoorziening voor ouderen.
In beide gevallen werd de groep
- ontvangen met koffie en gebak
- hadden zij een gesprek met initiatiefnemer E. Bertholet
- werden ze rondgeleid door Ons Raadhuis
- lunchten ze daarna met deelnemers. Speciaal voor deze gelegenheid hadden
gastvrouwen een lunch bereid met broodjes en soep. Deelnemers werden van
harte uitgenodigd deel te nemen aan deze gratis lunch en met de gasten te praten
en hun vragen te beantwoorden.
Op donderdag 23 september delegatie ontvangen van Stichting de Meent
ontmoetingsplaats wijk Den Bosch Zuid onder leiding van Jan Erik de Wildt, interim
manager en trendwatcher.
Op donderdag 30 september delegatie uit Groningen en Schiermonnikoog onder
leiding van geriater J. Verkuijl van Martini ziekenhuis Groningen.
Pagina 15

Opname in databank succesvolle sociale
interventies.

Om kans te maken opgenomen te worden moet de interventie op een tweede
plaats in Nederland bestaan. Tot nu toe was dat de Bakermat in Arnhem, die zou
op dezelfde manier gaan werken als Ons Raadhuis. Maar de gemeente is van koers
veranderd. De Bakermat wordt nu een buurthuis, het wordt geen centrum voor
ouderen.
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2 Structurele financiering
Maand

activiteit
resultaten
Voorbereiding, op zoek naar experts voor advies bestuur, financiële model, betrekken ondernemers en crowdfunding

SvZ april
2022

Uit de quick-scans van de verschillende
We besluiten het zwaartepunt van de acties te leggen bij de voorbereiding van en
fondsen blijkt dat we op dit moment niet
het lobbyen voor een hogere subsidie van de Gemeente. Een subsidie waarmee de
meer in aanmerking komen voor subsidie. Of personele en huisvestingslasten gedekt kunnen worden.
omdat we niet nieuw zijn of omdat ons
project niet aansluit bij de thema’s.

SvZ maart
2022

In maart regelen we een directe
doneermogelijkheid op de site
https://onsraadhuis.com/vriendschapoverzicht/steun-ons-raadhuis/

Op woensdag 16 maart zijn we één van de stemlokalen bij de landelijke
verkiezingen. We regelen affiches met er op een QR-code waar meteen op
gedoneerd kan worden.

SvZ
november
2021

Professionele subsidieaanvragen

Er is een offerte overeengekomen met J. Hankel die het bestuur op verzoek zal
ondersteunen met subsidieaanvragen bij fondsen.
Het bestuur heeft een model opgesteld waarin alle mogelijke financiële bronnen
zijn uitgewerkt en aan de respectievelijke bestuursleden zijn toebedeeld.

September
2021

De lustrumviering wordt gepland op vrijdag 22 april 2022. Dit zal ook de start zijn
van een crowdfunding- en vriendenwerf-factie ten behoeve van Ons Raadhuis
.
De site zal aangepast worden met een betaalfunctie zodat er onder andere
gedoneerd kan worden. Er wordt een offerte aangevraagd voor verbouw van de
site aan de huidige sitebeheerder F. Hoek.
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Vrijwilliger communicatie en vrijwilliger samenwerken ondernemers zijn al in de
eerste maand van de start van het project gestopt als vrijwilliger. Het is nog niet
gelukt vervangers te vinden.

SvZ sept
2021

Opstellen en vaststellen plan structurele financiering, voorbereiding crowdfunding en samenwerking
ondernemers
SvZ juli
2022

De aanvraag van Ons Raadhuis voor 125.000
i.p.v. 80.000 euro subsidie is in de
Kadernotitie 2023-2027 opgenomen.

We moeten afwachten tot november bij de begrotingsbehandeling of ons verzoek
om een hogere subsidie ook ingewilligd wordt. Het bestuur zal voor de mogelijke
uitkomsten (minder subsidie, zelfde subsidie, iets meer subsidie) scenario’s
ontwikkelen

SvZ 30 juni
2022

Op 30 juni zetten we een bericht op de site
voor de gemeenteraadsleden.
https://onsraadhuis.com/2022/06/30/voorde-raadsleden-van-de-gemeente-rheden/

We doen dit omdat op dinsdag 5 juli de gemeenteraadsvergadering plaatsvindt
waarin de kadernota voor 2023-2026 wordt vastgesteld. Wij willen graag dat ons
verzoek om meer subsidie wordt opgenomen. Met een raad met wel 50% nieuwe
leden is er een grote kans dat zij ons nog niet kennen. Vandaar deze informatie
over Ons Raadhuis op een rij.

Op 21 juni sturen we alle raadsleden een
kennismakingsbrief, een uitnodiging voor de
lancering van het boek Ooggetuigen op 24
juni en de resultaten van een enquête onder
de deelnemers.

We stellen aan deelnemers die in de laatste twee weken van mei in Ons Raadhuis
komen de vraag om de volgende zin af te maken ‘Als Ons Raadhuis er niet zou zijn,
dan zou ik ….’. Maar we nodigen mensen ook uit om als ze willen een langere
beschrijving te geven. Voor ruim 50 uitspraken die deze actie oplevert zie Bijlage 6.
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SvZ april
2022

Svz
februari
2022

Inzenden subsidieaanvraag 2023 – 2027 met
als opvallende punt aanvraag voor een
ruimere subsidie.
6 april 2022 Bezoek van penningmeester aan
gemeenteambtenaar G. Starink en
wethouder G. Hofstede.

Uitnodiging aan penningmeester van ambtenaar en wethouder om kennis te
maken. Dit n.a.v. de brief aan de politieke partijen. Ambtenaar en wethouder
waren niet ingelicht en voelden zich overvallen. Dit gesprek diende ook om elke
rimpel die er nog zou zijn weg te strijken. En dat is gelukt.

Bezoek door twee leden van de VVD-fractie
gemeente Rheden aan vrijdagmiddagborrel
n.a.v. agendapunt
gemeenteraadsvergadering.

Ze nemen een boodschap mee naar de gemeenteraad over het belang van Ons
Raadhuis voor de oudere inwoners van de gemeente Rheden.

SvZ januari Penningmeester en ex-penningmeester
2022
sturen een brandbrief naar de politieke
partijen van de gemeente Rheden over de
financiële problemen die er op Ons Raadhuis
af komen doordat fondsen minder bereid zijn
subsidie toe te kennen aan lopende
initiatieven.
SvZ
december Begin december stopt M. Markus als
2021
secretaris van het bestuur van Ons Raadhuis.
De vacature is op 19 januari 2022 uitgezet
onder andere in kranten, databank Gelderse
handen, Arnhemse Uitdaging, Doesburg
Rhedense Uitdaging, linked Inn.en. Door

De brief wordt naar de griffie gestuurd met als doel deze naar alle raadsleden te
verspreiden. Maar wordt onbedoeld een agendapunt op de aanstaande
gemeenteraadsvergadering. Het was niet de bedoeling maar de urgentie wordt
daarmee helder, ook voor de ambtenaar en de wethouder.

Op 14 januari 2022 nemen de nieuwe penningmeester Petra van Stijn en het
nieuwe bestuurslid met portefeuille personeel Frank Westers voor het eerst deel
aan een bestuursvergadering.
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Svz
november
2021

onophoudelijk werven zijn er twee nieuwe
bestuursleden.
M. Markus komt met voorstel site aan te
passen met financiële functies zodat er via de
site geld kan worden gestort bijv. Donaties of
Legaten geregeld. In de site van Bliss-to-Shine
ziet zij een goed voorbeeld.
Advies van fotografe M. Pluim om te gaan
overleggen met regisseur activiteiten van BIZ

Frank Hoek, de site beheerder van Ons Raadhuis komt na bestudering van de site
met een stappenplan om de site aan te passen met betaalfunctie. Hij wil daarbij
voor een zacht prijsje ondersteunen.

T. Stuut en P. van Stijn gaan in overleg met
Jan Huurman van BIZ. We zullen een soort
van digitale lustrumviering gaan organiseren
voor ondernemers en serviceclubs.
Meedenkbijeenkomst 19 november

SvZ is sept
2021

De bedoeling van deze Meedenkbijeenkomst was om deelnemers te werven om
mee te werken aan de lustrumviering en om ideeën te verzamelen. De opkomst
was gering (coronabesmettingen namen toe), slechts drie deelnemers/vrijwilligers
namen deel. Toch werd er een ferm besluit genomen; om de lustrumviering niet
door te laten gaan op 22 april. Aan de ene kant vanwege de onzekere situatie door
de coronacrisis. Maar ook doordat de deelnemers/vrijwilligers aangaven dat ze het
zelf eng vinden om naar een bijeenkomst met veel mensen te gaan. Daar voelen ze
zich in dit geval dan min of meer verplicht toe.

Er wordt een datum geprikt voor het lustrum. Wordt georganiseerd voor en uitgevoerd rond het lustrum op vrijdag 22 april 2022.
Daar zal de crowdfunding als instrument
worden ingezet.
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SvZ juli
2021

Uitwerking onderwerp crowdfunding

Is vanwege corona doorgeschoven naar februari-maart 2022. Daarmee schuiven
alle stappen uit dit deel van het project een paarmaanden op.

3 Ons Raadhuis Landelijk onder de aandacht
Maand

Activiteit

resultaten

SvZ juli
2022

Zie overzicht 3.2. presentaties 2022 hier onder

SvZ
december
2021

Zie overzicht 3.2.’Uitdragen initiatief Ons
Raadhuis in 2021’ hieronder

SvZ sept
2021

Verzoek aan starters4communities om
ondersteuning.

In oktober uitslag dat ons Raadhuis niet uitgekozen is.

Pitch van bestuurslid P. Bootsman komt op de
site

https://onsraadhuis.com/wp-content/uploads/2021/12/Pitchstarters4communities.pdf
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3.2

Uitdragen initiatief Ons Raadhuis in 2021

doelgroep

Organisatie

Waar

Wie Wat

Beleidsmedewerker Gert van Putten

Gemeente Arnhem

Teamsoverleg

IS

Info-uitwisseling

beleidsmakers en uitvoerders in de
ouderenzorg

zorgvisie congres

EB

Presentatie

beleidsmakers en uitvoerders in de
ouderenzorg

Joannes van Wierstichting

EB

Presentatie

beleidsmakers en uitvoerders

Zilveren Kruis

EB

Brainstormsessie

opleiders bestuurders in de zorg

Masterclass – de Meent

Ons Raadhuis

EB

Werkbezoek

Geriaters Groningen

Martini ziekenhuis, zorginnovatieforum,
gemeente Groningen, Ouderenwerker
Schiermonnikoog, gerontoloog en 2
geriaters.
Actiz

Ons Raadhuis

EB

Werkbezoek

Dutch Design
Week
Teamsoverleg

EB

Presentatie

HB
IS

Info-uitwisseling

Teamsoverleg
Webinair
onderwijssessie

HB
IS
EB
EB

Info-uitwisseling

Bestuurders in de zorg
initiatiefgroep Adequaat aanbod act. en ontm.
ouderen

Zorgsaam Twenterand en De Vriezenhof

beleidsmakers en uitvoerders buurtkamers

Leger des Heils

adviseurs zorg en welzijn
studenten geneeskunde en verpleegkunde

Proscoop
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College
onderwijs

Uitdragen initiatief Ons Raadhuis in 2022
doelgroep

Organisatie

Waar

Wie Wat

beleidsmakers en uitvoerders in de
ouderenzorg

zorgvisie congres

11 mei 2022

EB

Presentatie

Bestuur, coördinator en vrijwilligers

de Bakermat Buurthuis Arnhem

24 mei 2022

EB

Presentatie

Gemeente Rheden, zorgverleners Velp,
paramedici, zorgverzekeraar, medewerkers
Sociaal Domein.

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

2 juni

EB

Jubileum POGB
10 jaar

Lokale politici en bestuurders en
beleidsmedewerkers

Gemeente Rheden, Rhederhofbeheer,
lokale politieke partijen

24 juni 2022

EB
IS

Presentatie boek
Ooggetuigen
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4 Optimaliseren communicatiemix + beoordeling op AVG
Maand
SvZapril
’22

activiteit
onderzoek huidige communicatiemix / AVG
Afspraak met Gerrit Woerts 11 april . Nadat
de afspraken op respectievelijk 6 december
2021 en 27 januari 2022 door Gerrit Woerts af
moeten worden gezegd, komt het er in april
eindelijk van.

SvZ
december
2021

Bij de Arnhemse Uitdaging wordt de vraag om
hulp bij Communicatie-advies neergelegd. De
vraag luidt specifiek; Wie werpt een frisse blik
op de communicatiemix van Ons Raadhuis?
Drie bureaus reageren en met één ervan,
https://www.woerts-consultancy.com/
wordt een afspraak gemaakt.

SvZ sept
2021

Er moet een deskundige gezocht worden: ZZPer of stage voor de HAN.

Betrokkenen
Vrijwilliger communicatie, vrijwilliger PR, PL-er
Gerrit Woerts geeft het advies de unieke punten van Ons Raadhuis onophoudelijk
te communiceren.
Dat we een TUSSENVOORZIENING zijn, géén buurthuis.
Dat Ons Raadhuis meer is dan ontmoetings- en activiteiten-organisatie.
Ons Raadhuis is een VRIJWILLIGERS-ORGANISATIE.
En ook een ONDERZOEKSLOCATIE (afstudeerstages o.a. KUN en Windesheim,
innovatieproject 1e-jaars Universiteit Nijmegen Basisarts, onderzoek UMCG en
onderzoek Universiteit Nijmegen)
En een INNOVATIECENTRUM (klankbordgroep voor Universiteit Nijmegen, nieuwe
activiteiten en projecten voor ouderen)
Met korte lijnen naar de zorg.
De relatie met de gemeente is van levensbelang. Die relatie is goed, en als er
onverhoopt iets misgaat herstellen we die altijd.
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5 Samenwerking partners Sociaal Domein
Activiteit

Resultaat

SvZ juli
2022

Op 11 juli was er een bijeenkomst van de
coalitie tegen Eenzaamheid SamenEén Velp.

De aanwezige beleidsmedewerker van de gemeente Rheden maakte bekend dat
de projectaanvragen zijn gehonoreerd. Dat betekent dat Ons Raadhuis samen met
andere partijen in 2022-2023 meewerkt aan een project ‘Vervoer op maat’.
Hopelijk op weg naar verdere verbreding van de doelgroep doordat aan huis
gebonden mensen Ons Raadhuis kunnen bezoeken.

Svz april
2022

Op 7 april is door een projectondersteuner van
de Wijkmakers een subsidieaanvraag
ingediend bij de gemeente Rheden. Een
subsidieaanvraag voor ondersteuning acties
vanuit de ‘coalitie SamenEén’ (Coalitie tegen
eenzaamheid’) waar Ons Raadhuis aan
deelneemt.

De subsidieaanvraag betreft twee deelprojecten: een kaartjesactie en een plan
voor meer vervoer op maat in Rheden en Velp. Ons Raadhuis is een van de
kartrekkers van het plan voor Meer vervoer op Maat. Het gesignaleerde probleem
dat kwetsbare ouderen geen gebruik kunnen maken van de huidige
vervoersmogelijkheden bleek gemeente-breed te spelen. Door er een aanvraag
voor de coalitie van te maken kan het gemeente-breed opgelost worden.

SvZ
maart
2022

Donderdag 31 maart bijeenkomst stand van
zaken Vitaal en Veilig thuis van STOER

Ons Raadhuis is partner van Vitaal en Veilig thuis. De bezoeken de eerste vier
maanden leverden tot nu toe geen verwijzingen op naar Ons Raadhuis. Bij een
verwijzing ontvangt de organisatie een mail. Wél naar sportbedrijf, brandweer en
politie.

Maandag 21 maart Coalitie tegen
eenzaamheid bijeenkomst in de Poort

Bespreken voortgang van de twee werkgroepen.

Coalitie tegen eenzaamheid, bijeenkomst op
maandag 24 januari in Teams.

Start werkgroepen, Ons Raadhuis trekt werkgroep ‘Mobiliteit op maat in
gemeente Rheden’.

SvZ
januari
2022

Pagina 25

SvZ Dec
2021

In de Coalitie tegen eenzaamheid worden
werkgroepen gevormd. Incluzio wil weten of
ze Ons Raadhuis kunnen ondersteunen bij het
verbreden van de doelgroep.

Overleg op woensdag 12 januari overleg met Mick Loos, ZZP-er bij Incluzio, lid van
het collectief https://dewijkmakers.nl. Voorstel; aan het werk met vervoer.
Maandag 20 december vijfde bijeenkomst (overleg in Teams) van de Coalitie tegen
Eenzaamheid Gemeente Rheden.
Samenwerkingsovereenkomst met STOER in project Vitaal en Veilig thuis.
Partnerboekje ter inzage in Ons Raadhuis.
Via Beweegakkoord in gesprek met Beweegcoach Incluzio, op weg naar tweede
docent Bewegen Maar in Ons Raadhuis.
Via RIQQ schilderes gevonden die in de Frida Kahloo-week in Ons Raadhuis (laatste
week januari 2022) een lezing kan komen geven.

Februari
2021

Overzicht van gewenste partners uit het
sociaal domein

STOER, MVT, Incluzio, Buurt- en Inloophuizen Velp, Innoforte, RIQQ, Sport-en
Beweegakkoord Rheden en Rozendaal, bibliotheek.
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