
Feiten en cijfers 2015 ZorgSaam Twenterand

ZorgSaam Twenterand is een organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Twenterand. Wij 
hebben een organisatiestructuur met een toezichthoudend bestuur, dat eindverantwoordelijk is en 
een directeur die dagelijks leiding geeft aan 25 medewerkers. De medewerkers ondersteunen 550 
vrijwilligers die voornamelijk de activiteiten uitvoeren.

Visie en missie
ZorgSaam Twenterand is een professionele, klantgerichte en dienstverlenende organisatie die zich 
inzet voor alle inwoners van de gemeente Twenterand. 
Onze missie is: ‘ZorgSaam Twenterand, besteedt zorg aan welzijn.’

BCF Begroting 2015
In opdracht van de gemeente Twenterand voeren 
wij werkzaamheden uit in het kader van beleidsgestuurde contractfinanciering (= BCF). Dit levert 
een keur aan diensten en activiteiten op die het mogelijk maken dat iedere Twenterandse inwoner 
kan meedoen. Naast BCF maken we initiatieven mogelijk door fondsenwerving. Deze gelden 
stellen wij weer beschikbaar aan de samenleving. Zoals licht- en geluidsinstallatie in theater Het 
Punt Vroomshoop, speeltuinvereniging ‘t Slot Vriezenveen, Moestuin, Eetmee, Seniorweb en 
Sportimpuls en Gezonde Leefstijl (tegengaan overgewicht jeugd).

Benchmark
Met vergelijkbare organisaties in Overijssel valt op 
dat de huisvestingskosten relatief hoog zijn. Dit 
wordt enerzijds veroorzaakt door het aantal 
locaties waar we gehuisvest zijn, maar ook door 
de huurprijzen in deze multifunctionele 
accommodaties. Een goede bereikbaarheid van 
onze dienstverlening voor de inwoners in de 
kernen achten we van groot belang.

• Jongerencoaching en jongerencentra 
• Welzijnsactiviteiten en diensten
• Beweeg-en gezondheidsactiviteiten voor 
   jong en oud 
• Centrum voor Jeugd & Gezin en LOES-loket 
• Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand 
• Zorginformatie•punten in Den Ham, Vriezenveen,
   Vroomshoop en Westerhaar

Ons uitgangspunt is het ondersteunen van mensen en het versterken van de eigen vermogens om 
zelfstandig te kunnen blijven functioneren en om mee te blijven doen in de samenleving. 
Zelfredzaamheid is hierbij het vertrekpunt. Al onze diensten en activiteiten zijn hierop gericht. Wij 
geven uitvoering aan de volgende onderdelen en bieden daarbij vraaggericht maatwerk:

De activiteitenkosten zijn relatief laag. Dit komt vooral door de inzet van honderden vrijwilligers. 
Vrijwilligers die geworteld zijn in onze gemeente en mede daardoor een grote betrokkenheid tonen.

Voor BCF ontvangen wij een contractbudget van € 982.161. Dit budget is voor kosten die te 
verdelen zijn in vier posten. In de cirkeldiagram hiernaast is te zien hoe deze verdeling er uit ziet.



Na invoering van de decentralisaties per 1 januari 2015 kregen we buitengewoon veel vragen te 
verwerken over wonen en huishoudelijke ondersteuning, pgb’s en mantelzorg.

Bereik inwoners per onderdeel
Het unieke bereik was ruim 15.317 inwoners. Dit 
is meer dan de helft (52 %) van de doelgroep-
bevolking in de gemeente Twenterand. 

De absolute aantallen zijn vanzelfsprekend vele 
malen hoger, omdat er herhaalde contacten zijn. 
Dit is vooral het geval bij jongerencoaching en de 
jongerencentra.

Bereik inwoners per kern
De Vriezenveense inwoners maken relatief gezien 
het meest gebruik van onze diensten en 
activiteiten. Den Ham daarentegen het minst. 

De bereikcijfers van onze websites en social 
mediakanalen laten nagenoeg eenzelfde beeld 
zien. De verdeling man : vrouw is 40 : 60. 

Zorginformatie•punt / Wmo-loket
De Zorginformatie•punten verwerkten 10.013 
aanvragen. Hiervan was 8.816 uniek. Er werd 447 
keer doorverwezen naar andere instanties. Alle 
aanvragen zijn binnen 2 werkdagen naar 
tevredenheid beantwoord.



Samenwerking met gemeente Twenterand
Net als bij de uitvoering van andere diensten van ZorgSaam Twenterand, is nauwe 
samenwerking met de gemeente Twenterand van belang. Ook met de afdeling Werk en Inkomen 
zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Resultaat is dat 76 % van de aangemelde 
uitkeringsgerechtigden met een prestatieplicht bemiddeld is naar een ‘vrijwilligersbaan’.

Door deze veranderende rol is er een toenemende 
druk ontstaan op de inzet van personeel (0,6 fte). 
Toch zijn de prestaties van de afgelopen jaren 
geëvenaard mede door extra inzet van vrijwilligers.

Van de 144 beschikbare vacatures zijn er 96 nieuw 
aangemeld in 2015. Er is nog steeds een grote 
vraag naar vrijwilligers bij de organisaties, met 
name in het verenigingsleven. Bestuursfuncties
blijken lastig in te vullen. Vrijwilligers zetten zich 
het liefst in voor ouderenwelzijn en hulpverlening.

Participatiewet en IVT
Als gevolg van de Participatiewet is de gemeente Twenterand verplicht om inwoners, die een 
uitkering ontvangen via de bijstand, te stimuleren een tegenprestatie te leveren. Voor de 
uitkeringsgerechtigden die moeilijker bemiddelbaar zijn richting een betaalde baan wordt gekeken 
naar wat hij of zij nog wel kan. Het IVT heeft hierin sinds 2014 een rol toebedeeld gekregen via de 
afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Twenterand.

Bemiddelingen per kern
Wat opvalt is dat de kern Westerhaar duidelijk 
achterblijft als het gaat om het aantal beschikbare 
vacatures en matches.

Verder is het opmerkelijk dat Vriezenveen 
jarenlang koploper was als het gaat om matches 
in het vrijwilligerswerk. Nu is dat de kern 
Vroomshoop. Wellicht dat de verhuizing naar Het 
Punt hier een rol in heeft gespeeld.
Overigens zijn slechts 3 van de aangemelde 
vrijwilligers 65 jaar of ouder. 

Informatiepunt Vrijwilligerswerk
Twenterand (IVT)
Het bereik van het IVT is 907.  In deze cijfers is 
het bereik van de activiteiten ‘Vrijwilligersprijs 
Twenterand’ en de ‘Beursvloer Twenterand’ niet 
meegenomen.
Contacten vinden zowel mondeling als per 
nieuwsbrief en e-mail plaats. Het aantal geslaag-
de bemiddelingen (= matches) is 73,4 %. 



Jongerencoaching en jongerencentra
Het uniek aantal jongeren in de 
leeftijdscategorie 10 tot 18 jaar dat bereikt 
wordt is 789. Dit bereik vond voornamelijk 
plaats in de kernen waar we jongerencentra 
hebben. In Den Ham hebben we een tiental 
jongeren in beeld. Dit betreft vooral jongeren 
die experimenteren met drugs. 

Gezien de doelgroep wordt 24,9% van alle 
jongeren in de gemeente Twenterand bereikt. 
15% hiervan behoort tot de kwetsbare groep, 
dat zijn jongeren met meervoudige problemen.

Zorgsignalen
Naar aanleiding van het project Perspectief in 
2011, een samenwerking met de gemeente 
en maatschappelijk werk, is de 
signaleringsfunctie en coachingsrol van het 
jongerenwerk verstevigd. De methodiek 
‘jongerencoaching’ heeft tot doel het aantal 
directe meldingen voor jeugdhulpverlening te 
verminderen. De resultaten spreken voor zich.

Signaalscore jongerenproblematiek
Van de problematiek bij jongeren wordt per jongere een scoreformulier bijgehouden. Dit formulier 
is verdeeld over 10 leefgebieden. Het spreekt voor zich dat de leefgebieden communicerende 
vaten zijn. Er is dan ook vaak sprake van meervoudige problematiek. ‘Thuissituatie’ en ‘overlast’ 
scoren het hoogst. ‘Thuissituatie’ betreft onenigheid op het gebied van school, relatie en religie. Dit 
komt relatief het vaakst voor in Vriezenveen. ‘Overlast’ bestaat uit opstandig gedrag, vechten en 
vernielzucht. Dit scoort het hoogst in Westerhaar en Vroomshoop. 

 
Colofon
Dit is een uitgave van: 

De feiten en cijfers komen voort 
uit de BCF-verantwoording 2015. 
 
Voor meer informatie kunt u 
als volgt contact opnemen: 
contact@zorgsaamtwenterand.nl 
of bel (0546) 481 450.
Vraag naar mw. R. van Faassen


