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1. Samen staan we sterk 
 

 

Over opladen en sterk staan 

Toen we midden 2018 aan bezoekers van de inloophuizen vroegen om mee te denken over waar we 

als IDO voor staan, of eigenlijk: wat er voor zorgt dat mensen elke dag naar de inloophuizen komen, 

de winkeltjes bezoeken of met hun kinderen samen naar de huiswerkbegeleiding, toen werd één ding 

duidelijk. Het IDO is een plek waar het er anders aan toegaat dan in de rest van de wereld. Een plek 

waar je kwetsbaar mag zijn. Waar je gewoon jezelf mag zijn en welkom bent; met alle wonden en 

kwetsuren die je door het leven hebt opgelopen. Je hoeft er niets hoog te houden. Eén van de 

bezoekers zei het heel duidelijk: “Voor mij is dit een plek om op te laden.” Veel mensen herkenden 

dat. Het was voor hen ook een plek om tot rust te komen, waar je weet dat je niet alleen bent en er 

niet alleen voor staat.  

 

We zijn in 2018 op zoek gegaan naar een nieuw motto voor op onze folders, voor de website en alle 

andere manieren waarop we naar buiten treden. Een motto om duidelijk te maken waar we voor staan, 

want dat is belangrijk. Al bijna 30 jaar is het IDO in Lelystad actief. Daarmee zijn we een bekende 

waarde in Lelystad, maar tegelijkertijd zijn we anders dan alle andere organisaties: we zijn namelijk 

geen hulpverleners – bewust niet. Ons bestaansrecht is niet dat we mensen de meest gespecialiseerde 

hulp kunnen leveren, maar dat we naast mensen staan, met hen meegaan en hen ondersteunen indien 

nodig en gewenst. Dat zijn vaak mensen die op grote afstand van de reguliere hulpverlening staan. 

Mensen die vaak ook verdwaald raken in het web van regelgevingen, instanties en voorzieningen. 

Daarom dat het zo belangrijk is om steeds opnieuw te zoeken naar manieren om mensen te bereiken 

die geen helper hebben en zo nabij te kunnen zijn. 

 

2018 was het jaar waarin we veel geïnvesteerd hebben in het ontwikkelen en versterken van onze 

aanpak. We hebben onze aanpak die gebaseerd is op de presentiebenadering verder aangescherpt en 

uitgebouwd. Gesteund door o.a. belangrijke financiële impulsen van het Oranje Fonds en het Fonds 

Franciscus kunnen we nu al meerjarig bouwen aan verdere ontwikkeling van onze schuldhulpverlening 

en het werk van de inloophuizen. Centraal daarin staat dat we nadenken hoe we de levenskracht van 

mensen kunnen versterken. Via de uitbouw van projecten of het opzetten van nieuwe activiteiten zoals 

Werken naar Werk bijvoorbeeld, waarbij we mensen begeleiden bij het zoeken naar werk, 

huiswerkbegeleiding of de oprichting van het IDO-koor waar mensen zich weer op een heel andere 

manier kunnen uiten. Maar ook door de inzet op laagdrempeligheid via de doorontwikkeling van de 

winkel. En tot slot ook via onderzoek gericht op het versterken van onze impact. In 2018 hebben we 

een Theory of Change voor het IDO ontwikkeld die de leidraad zal vormen voor de komende jaren en 

voor onze organisatieontwikkeling. Waar we misschien het meest trots op zijn is dat 2018 het jaar was 

waarin we konden versterken wat we al decennia doen: trouwe aanwezigheid in het leven van mensen. 

 

Onze bezoekers hebben geholpen met dat het beste samen te vatten: ‘samen staan we sterk’ zal het 

nieuwe motto luiden. Het is de kern van het IDO en meteen geeft het de ontwikkelrichting voor de 

komende jaren goed weer. Hoe blij we zijn met de inzet van een ieder, hoe ieders talent van waarde 

is en hoe we dat in de jaren die komen steeds meer zichtbaar willen maken en daar ruimte voor willen 

maken. 
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Opvallend in 2018 

 

Wat zagen we in 2018 in onze inloophuizen en -spreekuren? Waar maken we ons zorgen over? En 

soms ook: wat gaat er goed en welke stappen zien wij dat er gezet worden? 

Zorgmijding 

Het faillissement en de sluiting van het ziekenhuis in Lelystad is vooral voor mensen in een kwetsbare 

situatie heel zwaar. Dat maken we op uit signalen die we krijgen van bezoekers uit onze inloophuizen 

en –spreekuren. We zien dat mensen die soms toch al zorgmijdend zijn, het bezoek aan een ziekenhuis 

uitstellen. Ze zien op tegen de reis erheen of hebben geen idee hoe ze er moeten komen. Vooral 

mensen met financiële problematiek worden het slachtoffer van de nieuwe situatie met ziekenhuizen 

op afstand. In 2018 hebben onze vrijwilligers regelmatig – vaak in acute situaties – mensen naar het 

ziekenhuis gebracht die er anders niet waren gekomen. Het is een situatie die ons grote zorgen baart. 

 

Groeiend wantrouwen 

In de afgelopen jaren zien we het sluipenderwijs toenemen: het wantrouwen in instituties en formele 

instanties. Het is vaak een reden waarom mensen geen gebruik maken van de aanwezige 

voorzieningen of de regelingen die er zijn, niet benutten. In 2018 kwam het rapport “Een open deur? 

Onderzoek naar de gemeentelijke schuldhulpverlening” van de nationale ombudsman uit waar dit punt 

ook vanuit de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van schuldhulpverlening werd benadrukt. Het is 

een onderzoek waar het IDO samen met de andere schuldhulporganisaties in Lelystad, aan heeft 

deelgenomen. We vinden het van groot belang dat er alles aan gedaan wordt om het wantrouwen van 

mensen te verkleinen zodat de ondersteuning waar zij recht op hebben, ook ten goede van hen komt. 

 

Tweedeling 

Dat het economisch gezien goed ging in Nederland merkten we aan afname van het aantal vrijwilligers 

dat door werkloosheid op zoek was naar vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd zien we ook een grote groep 

kwetsbare mensen – vrijwilligers, cliënten en bezoekers – die  al jaren te maken hebben met een 

situatie van armoede of werkloosheid. De moeite van hen om weer aan te haken en mee te doen in 

de samenleving blijft onverminderd groot. 

 

Gebrek aan huisvesting in noodsituaties 

Evenals eerdere jaren zien we vooral voor gezinnen of alleenstaanden met kinderen die te maken 

hebben met het verlies van hun woning of die urgent een nieuwe woning zoeken, grote problemen 

om passende woonruimte te vinden. Zozeer dat hun leven er vaak geheel door ondersteboven wordt 

gegooid. 

 

Samenwerking 

De samenwerking met andere maatschappelijke organisaties om brede maatschappelijke problemen 

aan te pakken, helpt soms echt situaties te doorbreken die voor mensen zeer uitzichtloos waren. In 

het afgelopen jaar hebben we daar goede voorbeelden van gezien rond het voorkomen van 

huisuitzettingen, de ondersteuning van gezinnen met ernstige problematiek of het kansen bieden aan 

mensen die graag weer aan het werk wilden, maar weinig ondersteuning kregen.  
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2. De programma’s van het IDO 
 

De kracht van het IDO is dat alle activiteiten die er georganiseerd worden en alle initiatieven die er zijn 

organisch zijn ontstaan. Er is een vraag van iemand om hulp en er werd gewoon begonnen. Zo zijn de 

winkeltjes ontstaan; zo heeft de schuldhulpverlening zich ontwikkeld; zo kwamen de 

inloopspreekuren, taallessen of huiswerkbegeleiding er. We hebben steeds meer leren zien hoe 

belangrijk die samenhang is. Dat het één niet zonder het andere kan. Zonder inloophuizen zou onze 

schuldhulpverlening toch een stuk zakelijker zijn. Zonder de winkeltjes zou de drempel naar de 

inloophuizen groter zijn. Door de uitbouw van de drie programma’s van het IDO en door het versterken 

van de samenwerking ertussen hebben we in 2018 ingezet op het vergroten van onze impact in de 

ondersteuning van mensen. 

  

Binnen de volgende programma’s willen we  

 Sociale samenhang en ontmoeting 

 Participatie 

 Armoedebestrijding en schuldhulpverlening 

 

Programma ‘Ontmoeting’: samen leven 
 
De inloophuizen Waterwijk en Open Haven zijn ondertussen vaste waarden in Lelystad. Het IDO heeft 

2 inloophuizen. In Waterwijk staat inloophuis Waterwijk – drie geschakelde woningen waar ook de 

schuldhulpverlening zit. Het inloophuis is vier dagen in de week open. Ook in de Atolwijk hebben we 

een inloophuis, ‘Open Haven’, dat in 2018 vijf dagen per week open was. Het zijn huiskamers waar 

mensen naar toe gaan voor gezelligheid, voor dagelijks warm eten, maar vaak ook, waar men in 

noodsituaties aanklopt voor ondersteuning of om het verhaal kwijt te kunnen. Het belangrijkste waar 

de inloophuizen zich op richten, is dat mensen hun verhaal er kwijt kunnen, dat er geluisterd wordt en 

er langzamerhand een relatie en vertrouwen ontstaat. Op die manier wordt schaamte overwonnen en 

wordt er samengeleefd.  

 

Steun van Fonds Franciscus voor de inloophuizen 

In 2018 hebben we belangrijke steun gekregen bij de ontwikkeling van het 

werk in de inloophuizen. Het Fonds Franciscus gaf ons een grote financiële 

bijdrage waardoor we in staat waren om plannen te ontwikkelen om de 

betekenis en inzet van de inloophuizen naar de toekomst toe te versterken.  

Daarnaast konden we investeringen doen waar we anders niet toe in staat 

waren. Zo konden we reeds langgekoesterde plannen om de winkel van het 

IDO te vergroten en daarmee de toegankelijkheid te doen toenemen, 

omzetten van droom naar een concreet plan. Ook rond het opfrissen van het interieur van de 

huiskamers kon in beide inloophuizen samen met bezoekers worden nagedacht en konden plannen 

worden gesmeed. Tot slot waren we ook in staat om de bezetting van de inloophuizen met extra 

mankracht te versterken. Iets wat door toename van de problematiek waarmee we in de afgelopen 

jaren te maken krijgen, ook dringend nodig was.  
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Activiteiten  

De inloophuizen zijn op één ding gericht: relaties bouwen. Alle activiteiten die er plaats vinden - van 

samen koken tot de wekelijkse workshop haken, van taalles tot de workshop bloemschikken – zijn erop 

gericht om elkaar beter te leren kennen en te weten dat er een plek is waar je welkom bent. 

 
Eén van de grootste prestaties van de inloophuizen is dat er gedurende de hele werkweek, dag in dag 

uit, gekookt wordt voor gasten en bezoekers. Voor twee euro kunnen gasten meedoen aan de maaltijd 

en krijgen ze een gezonde en gevarieerde maaltijd voorgeschoteld. Daarnaast kunnen mensen bijna 

dagelijks terecht in de huiskamers van de inloophuizen.  

 

Het IDO-koor 

In 2018 is het IDO-koor van start gegaan. Begonnen als een gelegenheidskoor om de 

kerstvieringen en kerstdiners van het IDO extra luister bij te zetten met kerstliederen, 

ontwikkelde het zich daarna toto een koor dat wekelijks oefent op donderdagochtend. Het koor 

wordt gevormd door vrijwilligers en bezoekers van de inloophuizen die het fijn vinden om samen 

te zingen.  

Motto is dat het er niet om gaat hoe zuiver je kunt zingen, maar hoe goed je recht uit het hart 

kunt zingen. Het koor ontwikkelde zich daarna tot een groep mensen die het fijn vinden om 

samen te zingen en elkaar daardoor beter leren kennen. Vanuit ons doel om de levenskracht van 

mensen te versterken, is zingen belangrijk. Het helpt emoties te verwerken en anders dan met 

woorden uiting te geven aan je gevoelens.  

En het hele IDO kan ervan meegenieten! 
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Hieronder een aantal van de overige activiteiten die in het afgelopen jaar georganiseerd zijn vanuit de 
inloophuizen. 
 

100 bezoekers een dagje uit 

In totaal gingen 100 bezoekers van de inloophuizen een dagje uit rond de zomermaanden. Twee volle 

bussen – één vanuit Waterwijk en één vanuit Open Haven vertrokken ’s morgens vroeg om te gaan 

varen. Over de Friese meren en van Kampen naar Vollenhoven ging de tocht. Een zeer gezellige dag 

voor mensen die vaak geen enkele dag per jaar op vakantie gaan! 

 
Bezoekers van het inloophuis met de boot op het Sneekermeer 

Lelystadse verwendag 

Ook dit jaar heeft het IDO weer stevige ondersteuning geboden bij de organisatie van de Lelystadse 
verwendag (Lelystadse Uitdaging). Daarnaast zijn ook mensen via het IDO uitgenodigd om mee te 
doen.  

 
 

Eén van onze bezoeksters die uitgenodigd was voor de verwendag schreef er een impressie over: 
 

Wat was het een heerlijke dag! We werden ontvangen in de hal van plein 201 (Hanzeborg) Nadat  je je kon 

opgeven voor een workshop kon je ook een lootje trekken waarmee je prijzen kon winnen later op de dag. 

Vervolgens kreeg je koffie of thee met iets lekkers. Er was een vrolijke, verwachtingsvolle sfeer en aan alles 

was gedacht. Ik zelf ben bij de kapper geweest... Geweldig! Vriendelijke mensen die dit graag voor je 

wilden doen. Daarna naar de grote zaal waar Roy Oostwegel gezellig aan het zingen was. De maaltijd was 

heerlijk; KFC eet ik tenslotte niet elke dag. Na de maaltijd was er nog een bingo waarbij ik een high tea 

voor 2 personen gewonnen heb. Vervolgens bij de uitgang kregen we een Lelypas van €10 en konden we 

op de bus stappen richting groene sluis waar je ook nog eens €10 mocht besteden. Het was een dag om 

niet meer te vergeten en ik voelde mij echt verwend.  
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Kerst in de inloophuizen 

De inloophuizen zijn op hun drukst in de tijd rond Kerst en Pasen. Het zijn belangrijke feestdagen die 

gevierd worden. Pasen is gevierd met een brunch en Kerst met een heerlijk diner voor Waterwijkgasten 

en een warme kerstviering voor de mensen in Open Haven. Tussen kerst en oud en nieuw waren beide 

inloophuizen open, omdat dit door mensen vaak ervaren wordt als een moeilijke en stille tijd. 

 

 

Hélène: ‘Ze zijn gewoon op zoek naar wat gezelligheid en gezelschap’ 
 
De vrolijke Hélène (59) is elke week een ochtend te vinden in inloophuis Waterwijk. 
Hoewel ze zelf de nodige zorgen heeft door haar broze gezondheid, vindt ze het 
ontzettend leuk om zich als gastvrouw voor het IDO in te zetten. ‘Sommige bezoekers 
zijn wat afgestompt en passief geworden door alles wat ze al hebben meegemaakt. Ik 
vind het een uitdaging om ze weer te activeren. Zo vertel ik ze bijvoorbeeld over een 
goed boek dat ik heb gelezen. Ook vind ik het leuk om samen met mensen die weinig 
financiële middelen hebben, iets creatiefs te maken. Zo maakten we al eens van een 
doorgezaagde petfles een vogelvoedersilo. Het is heel eenvoudig, maar ze vonden het 
geweldig! 
 
Natuurlijk kost vrijwilliger zijn ook wel energie. Niet iedereen kan altijd goed met elkaar 
overweg en soms moet je sussend optreden. Ik probeer het vaak met humor op te 
lossen. Maar de meeste bezoekers bedoelen het niet kwaad. Ze zijn gewoon op zoek 
naar wat gezelligheid en gezelschap. Iemand die een kop koffie met ze drinkt en naar ze 
luistert. Daar maak ik graag tijd voor vrij en zo hoef ik even niet over mijn eigen sores 
na te denken.’  
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Schoolontbijt 

Kinderen die zonder ontbijt naar school moeten, omdat er geen geld is voor gezond eten. Om in 

contact te komen met deze kinderen heeft het IDO in samenwerking met Welzijn Lelystad in 2018 

schoolontbijten georganiseerd op scholen in de Zuiderzeewijk en de Jol. Wekelijks werden er ontbijten 

voor schooltijd georganiseerd waar zo rond de 40 kinderen aan deelnamen. Na afloop van het ontbijt 

kon er door ouders nog samen koffiegedronken worden. Het is een beloftevolle start voor een project 

waarbij we in contact komen met kinderen die in armoede opgroeien. 

 

De inloophuizen in cijfers 

 

Open Haven – Aantal bezoekers en maaltijden 

 2018 2017 

 

2016 

Inloophuis    

Verstrekte maaltijden 4404 4.576 4.382 

Aantal bezoekers 5101 6.501 ** 

 

Inloophuis Waterwijk - Aantal bezoekers en maaltijden 
 

 2018 2017 2016 

Inloophuis    

Verstrekte maaltijden 2393 2.418 2.383 

Gratis maaltijden 744 687 1.000 

Aantal bezoekers 5448 5.040 ** 

 

** Omdat we sinds 2017 een nieuwe tellingsmethode hanteren, waarbij we uitsluitend de 

daadwerkelijk getelde aantal bezoekers verwerken, zijn de cijfers over 2016 niet meegenomen 

vanwege gebrek aan vergelijkbaarheid.   
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Programma ‘Perspectief’ 
 

In het programma ‘Participatie’ ondersteunen we mensen die willen bouwen aan perspectief. Door 

middel van taaltraining, ondersteuning bij het zoeken naar werk, de klussendienst via Hulp in praktijk 

en de tweedehands kledingwinkels willen we mensen ondersteunen die stappen in hun leven willen 

zetten of willen bouwen aan vaardigheden en het versterken van hun levenskracht. Speciale aandacht 

daarbij hebben we voor (ex-)gedetineerden en hun partners. Maar wat is perspectief? Dat is voor 

iedereen verschillend. Voor de één betekent het weer gewend raken aan een dagritme en werken aan 

structuur in het leven, voor de ander is het oefenen in het aangaan en onderhouden van relaties en 

contacten, voor een derde is het ondersteuning krijgen bij het zetten van stappen richting betaald of 

onbetaald werk. Het IDO wil daarbij voor mensen die dat willen en zoeken een springplank zijn.  

Uitgangspunt is dat ieder mens zelf bepaalt wat goede ondersteuning is en wat perspectief geeft aan 

het leven. In het onderstaande worden de activiteiten uitgelicht die erop gericht zijn dat mensen 

(weer) deelnemen aan het leven en zich gesteund voelen daarbij. 

 

Werken naar werk 

Het project ‘Werken naar werk’ ondersteunt mensen bij het solliciteren en zoeken naar betaald werk. 

In het project staat het daadwerkelijk vinden van een baan niet voorop. Soms is het al een prachtige 

prestatie als door de ondersteuning en inzet van een maatje de uitkering behouden blijft. De afstand 

tot de arbeidsmarkt is voor sommige mensen zo groot dat het vinden van een baan vaak niet reëel 

lijkt. Door mensen te ondersteunen bij hun sollicitatieplicht en hen wekelijks daarin bij te staan, willen 

we vooral dat ze ondersteund worden hierbij en dat daarmee de stress van het solliciteren niet alleen 

gedragen hoeft te worden. Daardoor houden mensen het langer vol: je hebt niet het gevoel er alleen 

voor te staan. Op die wijze beogen we de ‘bandbreedte’ van mensen te vergroten, waardoor er bij hen 

weer meer ruimte komt om op zoek te gaan hoe ze het leven willen vormgeven en hoe ze tot bloei 

kunnen komen. Het inloopspreekuur van Werken naar Werk is iedere donderdagmiddag. In 2018 is de 

vrijwilligersgroep gegroeid tot 5 vrijwilligers, is er gewerkt aan de doorontwikkeling van het project en 

is er een goede training ontwikkeld voor de opleiding van nieuwe werkmaatjes.  

In 2018 zijn er 122 contacten geweest met deelnemers. In totaal waren er 22 unieke deelnemers die 

gedurende 2018 begeleiding kregen. 
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Geo: ‘Ik vind het mooi dat mensen me hun vertrouwen geven’ 
 
Geo Arnold (69) hoorde al jaren geleden over het werk van het IDO. Het sprak 
hem erg aan, dus toen hij met pensioen ging, werd hij vrijwilliger. ‘Als je 
werkzame leven ophoudt, sta je maatschappelijk gezien toch een beetje aan de 
zijlijn. Via mijn vrijwilligerswerk blijf ik actief, heb ik contact met mensen en 
ervaar ik een stukje zingeving. Ik ontdekte dat aardig wat bezoekers van het IDO 
geen baan hadden. Onder de noemer ‘Werken naar werk’ ben ik toen samen met 
anderen begonnen met een inloopspreekuur.  
 
De mensen die bij ons komen, kunnen niet altijd terecht bij het UWV of de 
gemeente. Dat komt vaak omdat ze de Nederlandse taal nog niet goed beheersen 
of omdat ze niet met de computer om kunnen gaan. We hebben ook mensen die 
in de schuldsanering zitten en verplicht moeten solliciteren. Maar als je geen 
goede brief kunt schrijven en niet met de computer overwe g kunt, is dat niet te 
doen. Sommige mensen begeleid ik maanden- of zelfs jarenlang. Niet iedereen 
komt aan (betaald) werk, maar als mensen via onze hulp de schuldsanering 
volhouden, is dat ook een mooi doel. Ik vind het mooi dat ik wat kan betekenen 
voor anderen en dat mensen me hun vertrouwen geven.’  
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Taalles 

 

In Open Haven wordt bijna dagelijks en in Waterwijk wordt twee keer per week door vrijwilligers 

taalondersteuning geboden. Een zeer diverse groep mensen neemt deel aan de taalles. Ook het niveau 

is sterk verschillend: van mensen die geen woord Nederlands spreken en analfabeet zijn tot het bieden 

van grammaticale ondersteuning vlak voor de inburgering. Het doel van de taalles blijkt vaak uit wat 

erop volgt: na verloop van tijd durven mensen een volgende stap aan: naar school of vrijwilligerswerk 

dat hen nieuwe contacten biedt. De groep deelnemers is in 2018 gegroeid naar zo’n 25 personen. Voor 

Syrische en Eritrese jonge mannen wordt aparte ondersteuning geboden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

De ondersteuning vanuit de taalles reikt verder dan puur de ondersteuning op het gebied 

van taal. Zo wist een Eritrese jonge vrouw die hoogzwanger was en op het punt van 

bevallen stond niet waar ze heen moest, nu het ziekenhuis in Lelystad was gesloten. Ze 

belde in paniek naar één van onze taalvrijwilligers. Zij heeft haar rond middernacht naar 

het ziekenhuis van Almere gebracht voor verdere ondersteuning bij de bevalling van haar 

kind.  
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De tweedehandskledingwinkels 

 

Het IDO heeft twee tweedehandskledingwinkels: ‘Het Ruim’ in Open Haven en De ‘Bijna-gratis Winkel’ 

naast inloophuis Waterwijk. De kledingwinkels zijn van groot belang voor het IDO. Hier komen weer 

andere mensen dan die naar de maaltijden en de inloop in de huiskamer komen. Er worden veel 

gesprekken gevoerd tijdens het winkelen; vaak door mensen die de drempel naar andere activiteiten 

hoog vinden. In 2018 stonden beide winkels in het teken van verbouwing. In Waterwijk is na een 

inbraak het glas en raam vervangen. Daarnaast is in de zomer de vloer (incl. vloerbalken) van de winkel 

door onze bouwkundige vrijwilliger Joop de Jong, ondersteund door zijn vrouw, geheel vervangen en 

zijn er werkzaamheden aan het dak uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Joop de Jong, onze 

bouwkundige expert, 

vervangt de vloer in de 

winkel Waterwijk. 
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In Open Haven is gewerkt aan een nieuw plan om de winkel te verplaatsen van de achterzijde naar de 

voorzijde van het pand. Daarmee zal niet alleen het vloeroppervlak, maar ook de uitstraling, 

bekendheid en laagdrempeligheid flink vergroot worden.  

 

In 2018 waren in Waterwijk en Open Haven 23 vrijwilligers actief in de winkels.  

 

 Open Haven Waterwijk 

Omzet winkel € 3.210,- € 1.925,- 
 

Aantal bezoekers 2404 1980 

 

Met aftrek van de lasten en investeringen was er een netto-opbrengst van de beide winkels 

 van € 1.781,-. 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp in Praktijk 

Het project Hulp in Praktijk (HiP) werd al in Lelystad uitgevoerd vanuit diverse kerken maar is vanaf 

2014 ondergebracht bij het IDO om op deze manier nog meer onze integrale dienstverlening zichtbaar 

te maken. Vrijwilligers van HiP gaan bij de hulpvragers thuis ‘de klus klaren’. In Lelystad stonden in 

2018 31 personen geregistreerd als potentiële hulpbieder. Zij hebben aangegeven voor welke klussen 

ze benaderd kunnen worden.  

 

In 2018 zijn in totaal 65 hulpvragen via Hulp in Praktijk uitgevoerd. De vragen zijn heel divers en vaak 

praktisch van aard. Hierbij valt te denken aan: hulp in de tuin, mankracht, loodgietersklussen, 

schoonmaken, verven, ophangen, electraklusjes, meubels in elkaar zetten, voedselpakket ophalen, 

bezoeken, behangen, vloer leggen, boodschappen, inpakken, ordenen, vervoer arts ziekenhuis.  

 

Huiswerkbegeleiding 

In 2018 kwam een moeder van drie kinderen bij het IDO langs met een vraag. Ze merkte dat ze zelf 

niet goed haar kinderen kon ondersteunen bij het maken van hun huiswerk omdat ze de taal niet 

machtig was. Kon het IDO niet helpen? Met twee vrijwilligers zijn we begonnen op beide locaties. En 

al gauw groeide de groep kinderen die iedere woensdagmiddag kwam om geholpen te worden met 

het huiswerk. Een heel trouwe groep kinderen, voornamelijk uit allochtone gezinnen, komt wekelijks 

naar de inloophuizen. We hebben grote bewondering voor hun inzet en doorzettingsvermogen 

waarmee ze op hun vrije middag hun huiswerk maken, uitleg vragen en samen werken! Eind 2018 

waren er vier vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding actief, met een groep deelnemende kinderen 

die tussen groep 5 en de middelbare school in zitten. 

Uit het jaarverslag van de Bijna Gratis-winkel in Waterwijk: 

De financiën zijn niet het eigenlijke doel van de winkel. We helpen veel mensen vooruit, 

met goede en vooral goedkope kleding, en we hebben een luisterend oor, ook werd ons 

door klanten verteld, dat ze komen, vanwege de gezelligheid. We zijn dus een 

verlengstuk van het Inloophuis, en zo hoort het ook! 
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Buiten Re-integratie Centrum (Buiten-RIC) 

 

Al bijna 10 jaar zet het IDO zich in voor mensen in detentie, hun partners en kinderen. We 

hebben zorg voor deze mensen die vaak zeer wantrouwend staan tegenover de formele 

instituties en hulpverlening en daardoor moeizaam in contact komen daarmee. De kracht van 

de Lelystadse benadering op het gebied van nazorg ex-gedetineerden, waar het Buiten-re-

integratiecentrum (Buiten-RIC) een belangrijk onderdeel van vormt, is de integrale aanpak. 

Een goede afstemming en samenwerking tussen ketenpartners staat hierbij centraal. Dit 

bevordert in belangrijke mate de effectiviteit van de aanpak.   
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Ook het IDO zet zelf in op een integrale aanpak: vaak zijn vragen over financiën, schulden of 

bankzaken de eerste reden waardoor we in contact komen met mensen, maar na verloop van 

tijd opent zich een wereld die daarachter schuilgaat. Problemen met huisvesting, geen idee 

waar naartoe als mensen eenmaal weer buiten staan, geen netwerk om op terug te vallen of 

juist de zorg voor een gezin: vanuit het IDO komen we het allemaal tegen. De inzet van het IDO 

op gedetineerden kent daardoor twee speerpunten: 

 Ondersteuning op het gebied van financiële problematiek en schuldhulpverlening. 

 Ondersteuning aan Lelystedelingen in en na detentie vanuit een integrale aanpak waarbij ook 

het hele gezinssysteem onze aandacht krijgt. 

Kenmerkend voor de inzet van het IDO is: 

 We willen krachten bundelen: Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt voor ons. Lokaal 

werken we samen met 17 hulpverlenings- en maatschappelijke organisaties en participeren 

we in tal van samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben we met name met Exodus 

(nazorggroep Flevoland en OKD-groep Flevoland) een zeer nauwe relatie en zullen we de 

samenwerking in de toekomst steeds meer intensiveren. Op die wijze verbinden we onze 

kennis en expertise van de Lelystadse context en van schuldhulpverlening, met specialistische 

kennis op het gebied van detentie. 

 Concrete ondersteuning aansluitend bij de leefwereld van gedetineerden: hun vragen en 

behoeften zijn voor ons steeds het uitgangspunt. We helpen – als mogelijk - met de handen 

op de rug en sluiten aan bij de vragen en behoeften die mensen in detentie hebben. Van 

lakens, noodhulp, maaltijden tot de aanvraag van een ID-kaart of nieuwe bril; van 

schuldhulpverlening tot het zoeken naar werk of een huis: uitgangspunt is waar mensen zelf 

behoefte aan hebben. 

 Stigmatisering proberen we zoveel mogelijk te voorkomen: in de afgelopen tien jaar merkten 

we dat een goede uitstroom en re-integratie bevorderd wordt door mensen niet uitsluitend 

als gedetineerd of ex-gedetineerd te zien, maar als burger met vragen die daarvoor 

ondersteuning zoekt. In ons werk in de PI, maar ook daarbuiten profileren we ons daarom 

nooit als een organisatie die zich richt op gedetineerden, maar als een algemene organisatie. 

We richten ons op deze specifieke doelgroep, maar profileren ons er niet mee. We merken dat 

het de drempel verlaagd om bij ons binnen te stappen: mensen die net uit detentie komen, 

willen vaak niet meer aan het detentiedeel van hun verleden herinnerd worden of eraan 

herkenbaar zijn. 

 

Activiteiten in 2018 

De activiteiten die in het kader van het Buiten-RIC in 2018 ontplooid zijn, vonden zowel binnen als 

buiten de PI Lelystad plaats. In het kader van het project Buiten-RIC werden in 2018 de volgende 

activiteiten ontplooid: 

 In de PI Lelystad (inzorg als voorbereiding op nazorg) 

o Wekelijks inloopspreekuur binnen het Re-integratiecentrum (RIC). Op deze wijze krijgen we 

mensen in beeld die vaak bij de professionele hulpverlening niet volledig in beeld zijn. 

o Schuldhulp Tijdens Detentie: de activiteiten zijn gericht op het inventariseren van de 

schuldensituatie en het voorbereiden van het schuldhulptraject na detentie. 
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o Voorlichting op het gebied van financiën en schuldhulp via gespreksgroepen GV. In 2019 

wordt dit uitgebreid naar een cursus tijdens TRA-uren (gegeven zowel in de PI als in het 

Buiten-RIC) 

 

 Buiten de PI Lelystad (op de locaties van het IDO, in het kader van het project Buiten-RIC) 

o Noodhulp (kleding, meubels voor inrichten kamers, bemiddeling bij het zoeken van 

huisvesting in noodsituaties) 

o Dagelijks inloopspreekuur op twee locaties 

o Begeleiding op gebied van financiën 

o Inloopspreekuur ‘Buiten – RIC’ (op maandagmiddag) 

o Doorverwijzing naar taalles, werken naar werk, training ‘omgaan met je inkomen’, 

activerende activiteiten in het inloophuis, gebruik van warme maaltijden 

o Doorverwijzing naar formele hulpverlening (maatschappelijk werk,…) 

 

 Verdere uitbouw en ontwikkeling 

o In 2018 is er nauw overleg geweest met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de 

gemeente Lelystad waarbij afspraken zijn gemaakt over het leggen van contact en het 

geven van informatie en foldermateriaal aan partners van gedetineerden over de inzet van 

het IDO. Daarnaast hebben we ook deelgenomen aan workshops tijdens de Vader- en 

kindmiddagen, om zo contact met partners te leggen. 

o Voor mensen na detentie hebben we werkbegeleiding door maatjes ontwikkeld via het 

project ‘Werken naar werk’. Deze maatjes ondersteunen bij het soms taaie proces van het 

zoeken naar werk. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om binnen het IDO 

werkervaring op te doen in bepaalde vrijwilligersfuncties. 

Behaalde resultaten 

Nog steeds speelt de vernieuwde privacywetgeving ons parten bij de doorverwijzing van 

gedetineerden naar het inloopspreekuur in de PI Lelystad. Ondertussen zijn er wel afspraken gemaakt 

met de PI Lelystad, de nazorg coördinator en de gemeente Lelystad over een goede doorverwijzing. 

Onderdeel van het Buiten-RIC is de ondersteuning met behulp van noodhulp. In het afgelopen jaar is 

met name gebruik gemaakt van de mogelijkheid om na vrijlating kleding te krijgen uit ons 

kledingwinkeltje. In 2018 zijn er in totaal 12 keer mensen met een schuldhulpvraag in de PI Lelystad 

doorverwezen naar het inloopspreekuur (Buiten-RIC) voor verdere ondersteuning op het gebied van 

schulden.  
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Programma ‘Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening’ 
 

Mensen die vaak op grote afstand zijn komen te staan van de hulpverlening of van wie het wantrouwen 

in de reguliere hulpverlening zo is gegroeid dat ze er niet meer heen gaan, kloppen vaak bij het IDO 

aan voor hulp. Via onze inloopspreekuren, huisbezoeken, ondersteuning in crisissituaties of met 

budgetcoaching of als nodig budgetbeheer wordt door het IDO steun geboden. De wettelijke taak op 

het gebied van schuldhulpverlening in de gemeente Lelystad heeft de gemeente ondergebracht bij 

twee organisaties: Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) en IDO. Het IDO heeft hiervoor 

ontheffing van De Nederlandsche Bank verkregen. De wijze waarop het IDO vormgeeft aan die taak is 

uniek in Nederland. Schuldhulpverlening vanuit de presentiebenadering en de integrale ondersteuning 

die we daarbij bieden waarbij we veel breder kijken dan uitsluitend naar de financiële vragen van 

mensen, komt op geen enkele andere plaats voor.  

 

Schuldhulpverlening voor de meest kwetsbaren 

In 2018 hebben we de onderlinge samenwerking met de andere organisaties die actief zijn op het 

gebied van schuldhulpverlening verder versterkt. Voor het IDO is deze samenwerking van groot belang. 

Door het versterken van de samenwerking en ook van de mogelijkheden om beter door te verwijzen 

naar reguliere vormen van hulpverlening of lichtere vormen van begeleiding, houden we zelf de 

ruimte, tijd en aandacht om echt aanwezig te kunnen zijn voor die mensen die op grote afstand staan 

van de hulpverlening of niet in staat zijn om daarbinnen te functioneren en aan de verwachte eisen te 

voldoen. Door te werken aan een intensievere vorm van doorverwijzing of samenwerking, kan het IDO 

daardoor de voorwaarden scheppen om in de komende jaren de wijze van ondersteuning te versterken 

aan mensen die gemakkelijk buiten de boot vallen. De eigenheid van de schuldhulpverlening van het 

IDO wordt dan ook steeds meer bepaald doordat ze zich richt op mensen waarvan de financiële 

zelfredzaamheid zeer laag is. Dat vraagt maatwerk, een grote tijdsinvestering en aandacht voor de 

gehele mens, niet alleen voor de schulden. 

 

Doorontwikkeling Schuldhulpverlening Lelystad 

In 2018 is samen met de andere samenwerkingspartners gewerkt aan het plan ‘Doorontwikkeling 

Schuldhulpverlening’. Roeland van Geuns, lector Armoedeinterventies aan de Hogeschool van 

“Partijen hebben gezocht naar een zo integraal mogelijke hulpverlening waarbij zij hun krachten complementair 
inzetten. Zij hebben dat vertaald naar een zo concreet mogelijk doel. Dat concrete doel is: 

Realiseren dat mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden weer rust gaan ervaren zodat zij 
beter in staat zijn zo veel mogelijk regie op hun eigen leven (terug) te nemen en door preventie van 
schulden voorkomen dat mensen in een situatie van stress en gebrek aan rust terecht komen. 

Dat vraagt op korte termijn optimale toegankelijkheid van de schuldhulpverlening bij elk van de drie partijen. Maar ook 
via de ketenpartners die contact hebben met inwoners met schulden, moet deze toegankelijkheid geoptimaliseerd 
worden. Een en ander moet ertoe leiden dat: 

 Meer mensen met (dreigende) schulden geholpen worden, 

 Deze mensen eerder geholpen worden, en 

 Deze mensen sneller en effectiever geholpen worden. 
Op langere termijn willen partijen eraan bijdragen dat zo veel mogelijk mensen schuldenvrij zijn en zo veel als voor hen 
mogelijk is gezond financieel gedrag vertonen.”  

Inleiding van plan ‘Doorontwikkeling Schuldhulpverlening Lelystad, nov. 2018 (MDF, IDO, Humanitas)’ 

 



Stichting IDO, Lelystad  Jaarverslag 2018 

 
19 

 

Amsterdam heeft dat proces begeleid. Het is uitgemond in een document waarin de gezamenlijke 

beleidsrichting voor de komende jaren is neergelegd.  

 

Capaciteitsversterking 

In 2018 is er ook hard gewerkt in het kader van capaciteitsversterking aan de basisstructuur van de 

schuldhulpverlening. Het opleidingsaanbod en de begeleiding van vrijwilligers, een goed 

monitoringssysteem voor de resultaten en een nieuwe aanpak voor de supervisie van vrijwilligers is 

ontwikkeld. Daarnaast waren we in staat, door een verhoging van de subsidie van de Gemeente 

Lelystad ten behoeve van de verdere professionalisering van onze schuldhulpverlening, om een extra 

betaalde kracht vanaf 1 januari 2019 in dienst te gaan nemen. De capaciteitsversterking van de 

schuldhulpverlening werd mogelijk gemaakt door deelname aan het 

vijfjarige programma ‘Meedoen! Samen uit de armoede’ van het 

Oranje Fonds. Het jaar 2018 was het tweede programmajaar waarin 

we ondersteuning hebben ontvangen. 

Activiteiten 

Het werk van het programma ‘Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening’ is onderverdeeld in de 

volgende activiteiten: 

 

Programma Armoedebestrijding en schuldhulpverlening 

Crisisinterventie Noodhulp 

Noodfonds 

Preventie en vroegsignalering Inloopspreekuren 

Voorkomen Huisuitzettingen  

Ondersteuning bij beginnende schulden Schuldhulpmaatje 

Schuldhulpverlening tijdens detentie 

Papieren brigade 

Schuldhulpverlening Hulp met perspectief 

Trajectbegeleiding 

Nazorg Begeleiding 

 

Crisisinterventie 

Noodhulp  

Als mensen acuut geen eten hebben, de aanvraag van de voedselbank moeten afwachten of er is 

bijvoorbeeld iets misgegaan met de uitbetaling van de uitkering, dan kunnen ze bij ons een 

noodhulppakket aanvragen ter overbrugging van een paar dagen. Daarnaast ondersteunen we nog op 

tal van andere manieren om een acute crisissituatie te doorbreken of soms ook om te voorkomen dat 

een situatie tot een crisis verwordt. De noodhulp die door het IDO geboden wordt: 

 

 2018 2017 2016 

Noodhulppakketten 152 150 123 
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Noodfonds 

Het Noodfonds wordt vormgegeven in een samenwerking met vier van de kerken die lid zijn van het 

IDO (Ontmoetingskerk / Waterwijkviering, Lichtschip, Het Anker en Lichtbron). Volgens het protocol 

waarin de werkwijze vastgelegd is, wordt er geld verstrekt aan gezinnen of personen die voor een korte 

periode een extra financiële ondersteuning nodig hebben. De noodhulp wordt per week verstrekt, 

nadat er een verzoek via de coördinator Schuldhulpverlening van het IDO is beoordeeld en bij het 

noodfonds is ingediend. Ook aanvragen van het MDF worden via de coördinator ingediend.  

 

In 2018 hebben we, naast deze vorm van noodhulp waarbij wekelijks aan de deur contact is, ook 

geëxperimenteerd met een andere wijze van financiële ondersteuning waarbij het contact via onze 

schuldhulpverlening liep. De reden daarvoor was dat de drempel voor mensen om wekelijks bezoek 

aan de deur te ontvangen, groot bleek te zijn. 

 

In totaal is in 2018 door het IDO € 3.120,- aan noodhulp uitgegeven. 

Preventie en vroegsignalering 

Inloopspreekuren 

Vragen over de DigiD, over ingewikkelde brieven of over het voorgenomen besluit van de gemeente 

om de betaaldata van de uitkeringen te verschuiven: in 2018 bleek weer opnieuw hoe wezenlijk onze 

inloopspreekuren zijn in de ondersteuning van mensen, maar vaak ook bij het opsporen van grotere 

problematiek die achter de eerste vragen verborgen zit. Onze inloopspreekuren vervullen een 

toeleidingsfunctie voor het hele aanbod aan ondersteuning en hulpverlening.  

 

In 2018 hadden we vier inloopspreekuren: in beide inloophuizen (bijna dagelijks), in de PI Lelystad  en 

bij het Werkbedrijf. Daarnaast werkten we samen met de financieel spreekuren in het ROC. De 

inloopspreekuren hebben daarnaast ook een doorverwijzende functie. Heel vaak bestaat ons werk er 

vooral in om mensen de weg te wijzen in het woud aan regelgeving en instituties en dan mee te blijven 

kijken of men niet verzandt in wachttijden, loketten of procedures. Daarin hebben we een 

waakhondfunctie.  

 
 
 
Inloopspreekuren in cijfers 

Aantal bezoekers 

inloopspreekuren 

Open Haven Waterwijk PI Lelystad Totaal  

2018 1.131 965 50 2.146 

2017 1.167 1.006 82 2.255 
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Carla: ‘Er zijn heel veel mensen die buiten de boot vallen’ 
 

Carla (79) werkte jarenlang in een verzorgingshuis, tot ze daar op 69 -jarige leeftijd mee 

moest stoppen. Maar achter de geraniums zitten is niks voor haar. ‘Ik blijf liever actief 

en heb hier bij  het IDO leuke collega’s’.’ Drie keer per week is ze een ochtend te 

vinden in inloophuis Open Haven waar ze vragen beantwoordt tijdens het 

inloopspreekuur. ‘Er komt van alles langs. Sommige mensen durven hun post niet meer 

open te maken, anderen willen een aanvraag voor de Voedselbank doen. En soms zijn er 

echt schrijnende gevallen.  

 

Zo herinner ik me nog goed de meneer die hier binnen kwam die echt niks had. Geen 

huis, geen eten, geen kleding. Die hebben we toen een noodpakket meegegeven. Hij 

mocht kleren uitzoeken in ons tweedehandskledingwinkeltje. Hij was er zo blij mee! 

Dan besef je weer waarom je dit doet. Er zijn heel veel mensen die buiten de boot 

vallen. Wij kunnen ze weer een stukje op weg helpen. We hebben geen vooroordeel, 

maar helpen iedereen zonder aanzien des persoons. Ik vind het hartstikke mooi werk om 

te doen.’  
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Steun bij dreigende huisuitzettingen 

In 2018 is gewerkt aan een nieuw protocol ‘Preventie Huisuitzettingen’ met de samenwerkende 

partijen. In afwachting daarvan werden er door de woningcorporatie Centrada geen gegevens 

verstrekt over dreigende uithuiszettingen. Via onze inloopspreekuren kregen we helaas wel behoorlijk 

wat meldingen binnen. Soms rechtstreeks als mensen - vaak in paniek - een aantal dagen voor de 

datum waarop de huisuitzetting aangezegd was, bij ons aanklopten voor hulp of via doorverwijzing van 

andere hulpinstanties die niet goed wisten wat ze ermee aan moesten. In de maanden oktober en 

november hebben we in het inloopspreekuur een steekproef gehouden hoeveel meldingen van 

dreigende huisuitzetting er via ons spreekuur binnen kwamen. Het waren er elf. We zijn dan ook heel 

blij dat tegen het eind van het jaar het nieuwe protocol gereed was en de informatievoorziening 

hopelijk in 2019 weer goed op gang zal komen. 

Daarnaast wordt met Centrada nog steeds een project uitgevoerd waarbij vrijwilligers op huisbezoek 

gaan bij het niet nakomen van betalingsregelingen die getroffen zijn. Vaak is dat een indicatie dat er 

meer aan de hand is dan in eerste instantie bleek.  

Ondersteuning bij beginnende schulden 

 

Schuldhulpmaatje 

Het maatjeswerk op het gebied van schuldhulpverlening bij het IDO richt zich op mensen van wie de 

schulden nog niet zo problematisch zijn dat ze voor budgetbeheer in aanmerking komen, maar wel 

ondersteuning nodig hebben. Voor het werk van onze Schuldhulpmaatjes zijn we aangesloten bij 

Vereniging Schuldhulpmaatje om op die manier opleiding, training en kennisdeling in het maatjeswerk 

te bevorderen. De grote meerwaarde van deze coaching via maatjesinzet is dat daarmee de autonomie 

zoveel mogelijk bij cliënten zelf blijft liggen. Zij blijven de hoofdverantwoordelijke over hun 

bankrekening, inkomsten en uitgaven. Een Schuldhulpmaatje ondersteunt hen daarbij. Doordat we de 

mogelijkheid hebben om – indien nodig – snel door te verwijzen naar trajectbegeleiding, merken we 

dat de maatjesinzet effectief is, vooral bij mensen met beginnende schulden. 

 
Papieren brigade 
Ondersteuning bieden we ook met het werk van de Papieren Brigade. Dit is een vrijwilligersgroep die 

zich richt op het ordenen van de administratie, zodat mensen weer overzicht krijgen over hun 

administratie en financiën en hierdoor de stress en onrust vaak afnemen. Vaak komt de administratie 

in tassen of dozen binnen. Vol ongeopende enveloppen, soms van jaren terug. Als dat weer allemaal 

in overzichtelijke mappen zit, kan er weer een begin gemaakt worden met het creëren van rust. 

 
 
Vrijwilligers aan het werk  
bij het ordenen van administratie 
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Schuldhulpverlening tijdens detentie 
Het project ‘Schuldhulpverlening Tijdens Detentie’ ondersteunt gedetineerde Lelystedelingen al 

tijdens detentie om te werken aan hun financiële situatie en zo de stap naar ondersteuning als men 

eenmaal buiten komt, te verkleinen. In dit project werken we samen met een brede groep van 

ketenpartners. Landelijk gezien zijn er weinig vergelijkbare projecten die schuldhulp al tijdens detentie 

met gedetineerden bespreekbaar maken en voorbereiden.  

 

In de afgelopen jaren merkten we dat de drempel voor mensen in detentie om hulp te zoeken op het 

gebied van schulden vaak hoog is. Liever ontkent men financiële problemen of probeert men ze te 

vergeten, met alle gevolgen van dien als mensen weer buiten staan. Ons inloopspreekuur bleek daarin 

van grote meerwaarde te zijn. Door een laagdrempelige aanpak waarbij Lelystedelingen met allerlei 

vragen bij ons terecht kunnen, komt na verloop van tijd de lopende schuldenproblematiek ook boven 

tafel. Onze aanpak in de PI Lelystad wordt gekenmerkt door: 

 een persoonlijke benadering, waarbij het bouwen van een vertrouwensband centraal staat.  

 een warme overdracht waarbij de aansluiting tussen inventariserende en 

voorwaardenscheppende activiteiten in de PI en concrete ondersteuning en hulpverlening 

buiten de PI uitgangspunt is. 

 aanvullende zorg vanuit de achtergrond ‘helpen waar geen helper is’ waarbij goede 

afstemming en overleg met de gemeentelijke nazorgcoördinator cruciaal is. 

 

 

Schuldhulpverlening 

De uitbouw van onze schuldhulpverlening is gericht op een aantal kernthema’s. Een outreachende 

aanpak gebaseerd op huisbezoeken, de presentiegerichte benadering die leidt tot een stress-

sensitieve werkwijze en het aanscherpen van de monitoring en kwaliteitsbewaking van het proces van 

budgetbeheer zal in het komende jaar prioriteit krijgen. 

 

Budgetbeheer 

In 2018 was het aantal cliënten waar we ondersteuning aan boden door middel van budgetbeheer 

stabiel. Tegelijkertijd keken we heel scherp of onze ondersteuning daadwerkelijk nodig was of dat er 

alternatieven waren om naar door te stromen. Mensen waarbij door onze begeleiding hun financiële 

situatie zo stabiel was dat er mogelijkheden waren voor deelname aan de reguliere 

schuldhulpverlening, geleiden we door. Vaak ook in een combinatie waarbij wij de sociale begeleiding 

op ons blijven nemen. Tegelijkertijd nam in 2018 het aantal complexe situaties met meer dan alleen 

financiële problematiek toe. Vooral het gebrek aan huisvesting – zeker in situaties met kinderen – 

baarde ons in de afgelopen periode zorgen.  

 

Hulp met perspectief 

Aan cliënten van de voedselbank bieden we vanuit het eerste contact tijdens de intake verdere 

ondersteuning op het gebied van schulden. Zo is ondersteuning door middel van een voedselpakket 

onderdeel van een breder ondersteuningsaanbod. Dit wordt geboden via onze inzet van ‘Hulp met 

perspectief’. 
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Nazorg  

Cliënten die het traject van schuldhulpverlening hebben afgerond, blijven we volgen. Zij krijgen nazorg 

om zo te voorkomen dat problemen zich snel weer herhalen. 

 

Schuldhulpverlening in cijfers 

Activiteiten 2018 2017 2016 

Aantal cliënten in begeleiding 120 123 118 

Voorkomen huisuitzettingen 5 16 12 

Wachtlijst per 01-01 

Wachtlijst per 31-12 

11 

3 

26 

11 

25 

Instroom 2018 80   

Uitstroom 2018 83   
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Alex: ‘Met schulden loop je niet te koop’ 
 

Alex (40) is vrijwilliger bij de schuldhulpverlening van het IDO. Hij ging zelfs 

wat minder uren werken, zodat hij een dag per week voor  het IDO aan de slag kon 

gaan. ’Vanuit mijn christen-zijn vind ik het niet meer dan logisch om iets voor een 

ander te doen. Voor veel mensen die bij ons aankloppen zijn wij het laatste 

vangnet. 

 

Met schulden loop je ook niet te koop. Soms hebben onze cliën ten een verslaving 

of iets anders waardoor ze niet bij andere instanties terecht kunnen. Bij ons zijn ze 

altijd welkom. We staan naast de mensen, zijn een maatje voor ze. We kunnen 

tijdelijk hun financiële zaken beheren en dan zorgen we ervoor dat de belan grijke 

betalingen als huur en zorgtoeslag gedaan worden. Maar mensen kunnen ook zelf 

het beheer houden en ons om advies vragen. Financiële problemen zorgen voor 

stress. Mensen liggen er wakker van. Dus als mensen door mijn hulp zich wat 

minder zorgen hoeven te maken, doet dat me heel goed.’  
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Kenniscentrum 
 
Bij het IDO is leren belangrijk. Leren van elkaar en leren van anderen. We willen onze inzet steeds weer 

onder de loep nemen en zoeken naar verbetering. Nieuwe methodieken uitproberen, ervaringskennis 

die wordt opgedaan benutten en mensen opleiden in de ervaring die we al eerder hebben opgedaan. 

Het kenniscentrum van het IDO speelt hier een belangrijke rol in. Het richt zich op innovatie, onderzoek 

en training. 

 

Innovatie 

Pilots en experimenten waarmee we nieuwe benaderingen uittesten en ervan leren. Soms ook als 

broedplaats, waarbij als het succesvol blijkt te zijn, het door anderen overgenomen kan worden. 

Het belangrijkste doel van onze innovatie is gericht op methodiekontwikkeling. Uitgangspunt daarbij 

is de presentiebenadering en andere relationele benaderingen in het versterken en onderbouwen van 

onze methodiek. 

 

Onderzoek 

Door jarenlange ervaring en nauwe contacten met mensen in een kwetsbare sociale of financiële 

situatie is het IDO een interessante plek voor onderzoek. We nemen dan ook regelmatig deel aan 

bredere onderzoeken die lopen en initiëren zelf soms ook onderzoek. Bijvoorbeeld voor evaluatie van 

onze inzet en benadering of gericht op het onderzoeken van nieuwe methodieken en benaderingen. 

Daarbij hebben we speciale interesse in praktijktheoretisch onderzoek waarbij ook de deskundigheid 

van bezoekers en cliënten wordt benut. We richten ons vooral op meer kwalitatieve en participatieve 

benaderingen van onderzoek. In het afgelopen jaar zijn er twee afstudeeronderzoeken uitgevoerd op 

het gebied van de schuldhulpverlening. Daarnaast is een pilot gehouden rond een nieuwe benadering 

waarbij een ‘deugdenaanpak’ ontwikkeld werd die is getest samen met onze bezoekers. 

 

Training 

We verzorgen vanuit het kenniscentrum trainingen voor al onze vrijwilligers en voor bezoekers van het 

IDO. Daarnaast participeren we ook actief in een aantal landelijke netwerken waarvoor we ook 

activiteiten helpen organiseren die gericht zijn op kennisdeling. 

 

Voorbeelden van reguliere trainingen die in 2018 zijn aangeboden: 

- Twee keer de basistraining presentie (6 dagdelen) 

- Twee keer de introductiecursus schuldhulpverlening (3 dagen) 

 

Daarnaast hebben we ook in ons aanbod van permanente educatie voor vrijwilligers trainingen 

aangeboden op het gebied van o.a. sociale hygiëne, omgaan met agressie, gespreksvaardigheden, 

motiverende gespreksvoering en intervisie rond casuïstiek. 

 

In onze trainingen hebben we o.a. samengewerkt met trainers van Hogeschool Windesheim, Stichting 

De Kim en de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. De middagtrainingen op het gebied van 

schuldhulpverlening werden gegeven door onze eigen NEN-gecertificeerde schuldhulpverleners. 
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Deelnemers aan de presentietraining 

 

 

Lopende projecten  

- Kenniswerkplaats Windesheim 

Met de Hogeschool Windesheim is een convenant afgesloten om te komen tot een 

kenniswerkplaats bij het IDO. Het doel is om praktijkkennis, onderzoeks- en opleidingservaring 

bij elkaar te brengen en de kruisbestuiving te benutten. 

 

- Impactonderzoek Schuldhulpverlening 

Het IDO is één van de deelnemende organisaties aan het vierjarige programma ‘Meedoen! 

Samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds. Onderdeel van dit programma is dat er 

onderzoek verricht wordt naar de impact van de geboden ondersteuning in de 

schuldhulpverlening en dat we daarmee steeds op zoek zijn naar het versterken van onze 

impact in de ondersteuning die we bieden. 

 

- Pilot Kwetsbare Vrijwilligers 

De inloophuizen van het IDO participeren in de landelijke pilot Kwetsbare Vrijwilligers, 

geïnitieerd door Netwerk DAK. In deze pilot worden methodieken onderzocht en 

experimenten uitgetest gericht op goede begeleiding en ondersteuning van mensen die in een 

kwetsbare situatie zitten en als vrijwilliger actief zijn. 

 
 

 
 
 
 
 



Stichting IDO, Lelystad  Jaarverslag 2018 

 
28 

 

3.  Voedselbank ‘De Korenaar’ 
 

De stand van zaken op 31 december in een oogopslag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuwe huisvesting 

In 2018 heeft Voedselbank Lelystad, stichting de Korenaar, verder genoemd voedselbank, zich 

gesetteld in het nieuwe pand, Wigstraat 2 in Lelystad. Met bouwkundige aanvullingen is het pand meer 

geschikt gemaakt voor de logistiek van de voedselbank. In oktober kon de nieuwe koel- vriescel in 

gebruik worden genomen, zodat ook de energierekening omlaag kan. Daarmee werd het 

verhuisproject afgerond. 

Op zaterdag 17 maart 2018 werd het nieuwe pand officieel geopend door wethouder mevr. Janneke 

Sparreboom. Het was een feestelijke en goed bezochte bijeenkomst. 

Succesfactoren 

Aan de drie succesfactoren is in 2018 ruimschoots voldaan. De subsidie van de gemeente is toereikend. 

Dat blijkt uit de jaarrekening van de voedselbank. Ook zorgden de bijdragen van bedrijven en andere 

donaties die we kregen ervoor dat we de konden investeren in de geplande inrichting. Tenslotte was 

de aanvoer van voedsel dit jaar goed. Met de inzet van een goed team voor voedselverwerving konden 

dit jaar meer winkelacties worden gehouden. Vier grote supermarkten werken daaraan van harte mee. 

En natuurlijk zijn er de vrijwilligers die alles doen wat we als voedselbank te doen hebben om te kunnen 

delen, van de schoonmaak in de hal tot de bestuurlijke taken. Het werven van vrijwilligers voor 

leidinggevende taken is een blijvende uitdaging. 

 

 

Op 31 december 

246 huishoudens, 

Aanvragers zijn voor 

60% vrouwen en  

40% mannen. 

Dit jaar 11.367 

voedselpakketten 

uitgedeeld, 

 

 

 

 

 

met 585 personen, 
Gemiddelde duur 14 

maanden. 

260.000 kg voedsel 

verwerkt. 

waarvan 215 kinderen 

jonger dan 18 jaar. 

 

De voedselbank deelt 

jaarlijks zo’n 350.000 

producten uit. 

Het kost ongeveer  

€ 5,25 om een 

voedselpakket samen te 

stellen. 
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Winkelconcept 

Een belangrijk onderwerp in 2018 was de eigen studie naar de mogelijkheden van een winkelconcept. 

Onderzoek wijst uit dat mensen eigenwaarde ontlenen aan de vrijheid om keuzes te maken. Ook voor 

de klanten van de voedselbank geldt dat zij winnen aan eigenwaarde en zelfstandigheid wanneer ze 

de keuzevrijheid hebben om zelf te bepalen hoe zij hun voedselhulp samenstellen. Meerdere 

voedselbanken werken al met dit model. Gebleken is dat afstemmen op de lokale mogelijkheden 

belangrijk is. 

Cliënten. 

Op 31 december 2018 waren er 246 klanten. Dat betekent 585 personen, waarvan 215 jonger dan 18 

jaar. 66 Klanten zijn in de loop van 2018 gestopt. Daarmee zijn in 2018 312 huishoudens klant of klant 

geweest bij de voedselbank. Voedselhulp wordt voor 60% door vrouwen aangevraagd, 40% mannen 

vragen die hulp. Voedselhulp wordt gemiddeld 14 maanden lang verleend. Wekelijks zijn er mutaties 

in de aantallen klanten, nieuwe komen, anderen stoppen en na iedere drie maanden wordt bekeken 

of verlenging nodig is.  

Het aantal klanten dat langer dan 36 maanden gebruik maakt van voedselhulp neemt toe. Dit vindt 

een oorzaak in de langere termijnen waarop schulden kunnen worden afbetaald en door de toename 

van bewindvoering. Schuldsanering komt in de huidige aanpak binnen Lelystad pas later in beeld. Voor 

een deel verklaart dit het grotere aantal uitgedeelde pakketten. In 2018 zijn de landelijke 

toewijzingscriteria ruimer vastgesteld. Een deel van de stijging in 2018 kan daarmee worden verklaard.  

Aantallen voedselpakketten. 

In 2018 werden voor Lelystad 11.367 voedselpakketten samengesteld en uitgereikt. Een toename van 

ruim 2.000 pakketten ten opzichte van 2017. De totale productie aan voedselpakketten bedroeg 

13.042 pakketten. 1.675 Voedselpakketten waren voor Voedselbank de Kostmand te Zeewolde met 

wie we samenwerken voor de opslag en het maken van de pakketten. 
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Voedselpakketten zijn onderverdeeld in: P1voor een persoon alleen, P2 voor een huishouden tot 4 

personen, P3 voor de grotere huishoudens.  

 P1 P2 P3 Totaal 

2014 4.847 5.314 1.231 11.392 

2015 4.640 4.665 1.429 10.734 

2016 4.121 4.308 1.266   9.695 

2017 3.901 4.297 1.097   9.295 

2018 5.001 4.954 1.412 11.367 

 

In grafiekvorm is de stijging van het aantal pakketten duidelijk te zien. 2018 zat op ongeveer hetzelfde 

niveau als 2014. 

 

In de loop van het jaar varieert het aantal voedselpakketten per week met vooral in de zomer een 

lagere vraag. Dit verschijnsel doet zich voor sinds het oprichten van onze voedselbank en blijkt ook 

landelijk wel voor te komen. Ieder jaar is een toename in de herfst te zien. Dat was ook in 2018 het 

geval.  
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4.  IDO in 2018 
 

Vrijwilligers 
Op 31 december 2018 had het IDO 278 actieve vrijwilligers. Dat is een groot kapitaal van onmisbare 

waarde waar we zuinig op willen zijn. In dit geheel vormt voedselbank stichting de Korenaar als één 

van de ca. 166 leden van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken een aparte stichting waar alleen 

met vrijwilligers wordt gewerkt.  

 

Stagiaires 
In 2018 zijn in totaal 15 stagiaires op MBO- en HBO-niveau bij het IDO actief geweest (2 in Inloophuis 

Waterwijk, 2 in Inloophuis Open Haven en 11 bij IDO Schuldhulpverlening). Het IDO wordt als een 

organisatie ervaren waar veel kansen zijn om je te ontplooien en initiatief te nemen. Ondanks dat 

stagiaires geen financiële stagevergoeding van ons ontvangen, werken ze vaak met plezier bij het IDO. 

 

Betaalde krachten 

Op 31 december 2018 waren er bij het IDO 6 FTE personeel in dienst verdeeld over negen betaalde 

personeelsleden. 

 

Betaalde medewerkers op 31 december in dienst van het IDO 

Naam Functie 

Frouke Fennema Presentiewerker (Open Haven) 

Sigrid Kamp Administratief medewerker 

Marja van der Koelen Sociaal werker (Open Haven) 

Veerle Rooze Directeur 

Anita Schrijver Sociaal werker (Waterwijk) 

Gerreke Mataheroe 

Jakob Stolk 

Projectondersteuner 

Jongerenwerker 

Marjam Veerman 

Anneke Uhlenbeck 

IDO Schuldhulpverlening 

Opbouwwerker 

 

Bestuur IDO 

Op 31 december 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

 

 
 
 

Samenstelling bestuur op 31 december 2018 

 

De heer Dik van den Dool, voorzitter 

De heer Willem van Dijk, secretaris 

De heer Albert Kok, penningmeester 

De heer Martin Adriaanse 

De heer Reinder Spriensma 
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Deelnemersraad 
De betrokkenheid van de acht kerken komt tot uitdrukking in hun participatie in de Deelnemersraad. 

Wat betreft de bevoegdheden en taken is deze raad te vergelijken met een Raad van Toezicht. De 

Deelnemersraad heeft eindverantwoordelijkheid voor het vaststellen van het jaarverslag en het 

goedkeuren van de door het bestuur opgestelde begroting. Daarnaast is de Deelnemersraad belast 

met het benoemen van bestuursleden en dient zij haar goedkeuring te geven aan de benoeming van 

de directie door het bestuur. Elke deelnemende kerk heeft één afgevaardigde in de Deelnemersraad. 

De Deelnemersraad heeft een eigen voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. 

De voorzitter van het IDO-bestuur en de directeur zijn als adviseur aanwezig bij de vergaderingen van 

de Deelnemersraad. 

 

Bestuurssamenstelling ‘Stichting de Korenaar’  

Omdat Stichting de Korenaar een zelfstandige stichting is, heeft zij ook een eigen bestuur. Op 31 

december 2018 was de bestuurssamenstelling van Stichting de Korenaar als volgt: 

 

  

Samenstelling Deelnemersraad 

 

Mevrouw J. Nuijt-Verschoor, voorzitter, namens de Protestantse Gemeente Lelystad 

De heer B.P.C. van Bilsen, secretaris  namens Evangeliegemeente De Pijler 

De heer M.J. Louwerse,    namens de Hervormde Gemeente Lelystad 

De heer J.D.J. de Vries,    namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 

Mevrouw A.M.H. Ester-van der Weij,   namens de RK H. Norbertusparochie 

De heer H. Wels, opgevolgd door de  namens de Christelijke Gereformeerde en 

Heer H. Holwerda   Nederlands Gereformeerde Kerk 

De heer C.B. Boot    namens Gereformeerde Gemeente Lelystad  

De zetel van de Baptistengemeente Lelystad was in 2018 vacant 

 Voorzitter, J.H.A.L.G. Visser  
 Secretaris, C. van den Haspel  
 Penningmeester, L. Keegstra  
 Lid, H.H. Keverling Buisman  
 Lid, W. Noppers  
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5.  Het IDO in verbinding 
Het IDO is geen organisatie die op zichzelf staat. Wij kunnen ons werk niet doen zonder de vele andere 

organisaties waarmee wij contacten onderhouden. Soms eenmalig of een enkele keer, met andere 

organisaties intensief, mogelijk zelfs dagelijks. Het werk van het IDO is niet mogelijk zonder hen. Bij die 

relaties kunnen we een onderscheid maken in de organisaties waarmee we een professionele relatie 

hebben opgebouwd en organisaties waarmee we verbonden zijn vanwege hun historische en/of 

financiële betrokkenheid bij het werk van het IDO. Enkele relaties behoren tot beide categorieën met 

als duidelijkste voorbeeld de gemeente Lelystad. Wij zijn blij met de contacten die we met hen 

onderhouden omdat we zonder hun steun en betrokkenheid ons werk niet kunnen doen. Hieronder 

gaan we nader in op onze relaties. 

 

Lelystadse kerken 
We noemen allereerst de Lelystadse kerken, die het IDO hebben opgericht en aan het IDO een deel 

van hun diaconale taak hebben overgedragen. Het betreft: 

 

De kerken steunen het IDO vooral door het menselijke kapitaal van de vrijwilligers, die een groot deel 

van ons totale vrijwilligersbestand uitmaken. Daarnaast geven de kerken ook financieel steun aan het 

IDO en aan IDO Noodhulp. De relatie met de kerken wordt bestuurlijk vormgegeven doordat iedere 

kerk een afgevaardigde heeft in de Deelnemersraad. Daarnaast zijn er de contacten met de individuele 

kerken en diaconieën die we in 2018 verder hebben aangehaald.  

 

 
 

 

 
 
 
De zondagsschool van de Baptistengemeente 
had ondergoed en sokken voor ons gespaard en 
kwam dit in inloophuis Open Haven 

overhandigen! 

 

  

 Baptistengemeente Lelystad 

 Christelijke Gereformeerde Kerk / Nederlands Gereformeerde Kerk  

 Evangelische Kerk De Pijler 

 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 

 Hervormde Gemeente Lelystad 

 Protestantse Gemeente Lelystad 

 Rooms-katholieke Kerk, Heilige Norbertus Parochie 

 Gereformeerde Gemeente Lelystad 

 

 



Stichting IDO, Lelystad  Jaarverslag 2018 

 
35 

 

Samenwerking met Gemeente Lelystad 
Een belangrijke partner is de gemeente Lelystad die opnieuw inhoud heeft gegeven aan de afspraken 

die in het overleg in 2009 zijn gemaakt. Het IDO is verheugd over de erkenning door de gemeente 

waardoor het IDO een plaats heeft in de gemeentelijke keten van hulpverlening. Maandelijks vindt er 

een overleg plaats tussen de directeur van het IDO en de beleidsambtenaar. Bij de vorming van het 

nieuwe College van burgemeester en wethouders zijn de taakvelden van het IDO ondergebracht in één 

portefeuille, in 2018 onder verantwoordelijkheid van wethouder John van den Heuvel en wethouder 

Nelly den Os.  

 

Samenwerkingspartners 

Stichting IDO maakt onderdeel uit van de keten van hulpverlening in de gemeente Lelystad. Met de 

vele andere partijen wordt samengewerkt. Hieronder een overzicht van de partijen met wie het IDO 

samenwerkt en wat de aard van die samenwerking is.  

 

Organisatie Inhoud van de samenwerking 

Gemeente Lelystad Eropafteam, Schuldhulpverlening Tijdens Detentie (STD), 

ketenoverleg nazorg, schuldhulpverlening, afdeling WIZ, 

afdeling Beleid  

Maatschappelijke Dienstverlening 

Flevoland 

Schuldhulpverlening, intake cliënten voedselbank, Centrada / 

voorkoming hoge huurschulden 

Stichting Welzijn Lelystad Schoolontbijt, Buurtkamers, Gast aan Tafel, Eropaf team, 

sociale wijkteams, vrijwilligersvacaturebank 

Kwintes Eropaf team, sociale wijkteam 

Humanitas Thuisadministratie 

GGD Ketenoverleg nazorg, Schuldhulpverlening tijdens Detentie 

(STD), Vangnet en Advies 

Leger des Heils Nachtopvang voor crisissituaties 

IRISzorg Crisissituaties 

Politie Wijkagenten, ketenoverleg nazorg, EropAf team 

Exodus STD, ketenoverleg nazorg 

 

We noemen hier ook het netwerk van relaties met industriële bedrijven, winkels en agrarische 

bedrijven dat Stichting De Korenaar onderhoudt. Door deze relaties bleef het mogelijk om wekelijks 

een verantwoord voedselpakket samen te stellen, ook als de aanvoer vanuit het landelijk depot minder 

werd.  
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6. Financiën  
Het boekjaar 2018 is met een bescheiden positief resultaat afgesloten. Hier ligt een aantal zaken aan 

ten grondslag. Zo hebben we om de verdere uitbouw en professionalisering van onze 

schuldhulpverlening mogelijk te maken, een verhoging van de gemeentelijke subsidie ontvangen. In 

2018 hebben we hard gewerkt om deze vernieuwing ook duurzaam in de organisatie te verankeren. 

Dat heeft o.a. geleid tot een sollicitatieprocedure voor een nieuwe teamleider schuldhulpverlening. 

Deze extra personeelslasten zijn in de begroting 2019 terug te vinden. Ook voor de voedselbank was 

2018 een transitiejaar. De verhoging van de subsidie ‘inloophuizen en voedselbank’ – eveneens 

vanuit de gemeente Lelystad – heeft ervoor gezorgd dat voedselbank De Korenaar in de komende 

jaren een stabiele situatie op het gebied van huisvesting tegemoet kan zien. Met name bijdragen 

vanuit de landelijke fondsen hielpen het IDO in het afgelopen jaar sterk in te zetten op 

capaciteitsversterking. Daarmee kregen we een grote impuls om de stabiliteit en (toekomstige) 

investering en innovatie in onze inloophuizen en schuldhulpverlening in de komende periode 

mogelijk te maken. 

In onderstaande staat van baten en lasten zijn de resultaten van het jaar 2018 verwerkt.  
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Naast de staat van baten en lasten is onderstaand de balans opgenomen. 
 

 

 

      

      

 

 


