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Inhoudsopgave 
 
In deze uitgebreide verantwoording is meer achtergrond terug te vinden van de activiteiten en inzet 
van Stichting IDO in 2021. Alle beschikbare cijfers over onze inzet en ondersteuning is hierin 
opgenomen. Daarnaast is meer inhoudelijke achtergrond toegevoegd. Deze verantwoording vormt de 
bijlage van het jaarverslag 2021 van Stichting IDO 
 
Met de Lelystadse voedselbank is een nauwe en goede samenwerkingsrelatie. De subsidie ten 
behoeve van de voedselbank en de verantwoording van de activiteiten richting lokale overheid is 
ondergebracht bij het IDO. Om die reden gaan we in dit jaarverslag ook in op de activiteiten en 
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Wat we doen  
 

Wie we zijn 
Eenzaamheid, armoede, schulden of psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat mensen de weg 
naar de hulpverlening niet meer kunnen vinden. Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) is er 
voor mensen in Lelystad die in zo’n kwetsbare positie terecht zijn gekomen. In onze twee inloophuizen 
en tijdens de dagelijkse inloopspreekuren kan iedereen terecht voor hulp en verwijzen we door. Als 
het nodig is, geven we ondersteuning (bijv. voedselbank, schuldhulpverlening of noodhulp). Het IDO 
werkt namens acht kerken in Lelystad. Naast een klein aantal betaalde medewerkers zijn er 250 
vrijwilligers werkzaam.  
 

Onze missie 
De eigenheid en meerwaarde van het IDO schuilt in haar missie: ‘Helpen wie geen helper heeft’. Het 
IDO heeft een ondersteunende, aanvullende en versterkende rol in Lelystad. Het is het vangnet onder 
het vangnet van de reguliere hulpverlening. In tijden van crisis en bezuiniging is de meerwaarde 
daarvan helaas maar al te duidelijk. Een meerwaarde die veel te maken heeft met de grote groep 
vrijwilligers die praktisch helpen en doorzetten, trouw zijn in het naast mensen in een vaak zeer 
kwetsbare situatie te blijven staan. Een inzet die alleen maar lukt door de langdurige trouw en 
doorzettingsvermogen van al onze vrijwilligers. Dat vormt het grootste kapitaal van het IDO. Die zorg 
voor de meest kwetsbaren bindt de Lelystadse kerken samen. Het uitgangspunt ‘wat anderen goed 
doen, hoeven wij niet ook te doen’ helpt ons om nog scherper in te zetten op die mensen die vaak 
over het hoofd worden gezien of onder de radar blijven. De mensen die er snel uitvallen. 
 

Het werk van het IDO binnen drie programma’s 
Alle (onbetaalde en betaalde) medewerkers van het IDO voeren hun activiteiten uit binnen drie 
programma’s. In de inloophuizen, bij de inloopspreekuren, de schuldhulpverlening en bij alle andere 
inzet op verschillende plekken in de stad, wordt gewerkt aan ontmoeting, aan perspectief en aan 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening.  
 
Programmatische aanpak om impact te versterken 
Deze programmatische aanpak helpt ons om steeds weer bezig te zijn met het doel voor ogen: we 
willen de levenskracht van mensen versterken, hen helpen met stappen uit de armoede te zetten en 
een kring bieden waar je gezien en gehoord wordt, waar je weet dat je van waarde bent, steun kunt 
vinden en anderen tot steun kunt zijn. Onze verandertheorie (Theory of Change) die we met hulp van 
landelijke vermogensfondsen hebben ontwikkeld, speelt daarin een sleutelrol. Wat we doen, hoe en 
voor wie we het doen, welke impact we beogen en de weg ernaar toe om die te bereiken (pathway of 
change), zijn daarin geformuleerd. Tevens zullen we de opgestelde pathways of change blijven 
toetsen aan de praktijk en daar waar nodig deze aanpassen; daarmee helpt de ToC ons om te leren 
als organisatie en onszelf kwalitatief te versterken. 
 
Nieuwe beleidsperiode: bouwen aan verbinding 
In 2020 is de nieuwe beleidsperiode van start gegaan die beschreven wordt in het strategiedocument 
‘Bouwen aan verbinding’. Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dat we ons werk willen verdiepen: 
de impact onderzoeken en versterken, het werken vanuit wederkerigheid stimuleren, onze cultuur van 
presentie steeds weer voeden en onze interventie nog meer aanscherpen gericht op de ondersteuning 
van mensen in een kwetsbare situatie. 
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De Coronacrisis zette de wereld en ons werk op zijn kop. In 2021 konden we veel van onze 
activiteiten toch weer voortzetten. De activiteiten in 2021 zijn hieronder per programma beschreven. 
Daarnaast zijn ook de activiteiten beschreven die in het kader van capaciteitsversterking (binnen het 
programma ‘Meedoen! Samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds) en binnen het kenniscentrum 
van het IDO worden ontplooid. 
 

 
 

 



 5 

 
 

In september houden we een feestelijke barbecue voor alle vrijwilligers en gasten van het 
IDO. Na zoveel maanden van beperkingen was het heel fijn om weer onbekommerd buiten 
samen te zijn! 
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1. Programma Ontmoeting 
 

Inloophuizen weer open 
In 2021 zijn de inloophuizen het hele jaar weer open geweest. Doordat de inloophuizen onder een 
uitzonderingscategorie van de Coronamaatregelen vielen (vanwege de gerichtheid op een kwetsbare 
doelgroep) en de activiteiten voor de bestaande groep bezoekers daardoor doorgang konden blijven 
vinden, lukte het om in 2021 de huiskamers open te houden en dagelijkse warme maaltijden te blijven 
serveren. In de loop van het jaar kon ook de groepsgrootte langzamerhand uitgebreid worden. Maar 
door de 1,5 meter-regel bleef de capaciteit het hele jaar beperkt. Voor een inloophuis een grote 
worsteling als er grenzen gesteld moeten worden aan wie er binnen kan zijn!  
 
Tegelijkertijd waren we blij dat het vaste ritme van het jaar vastgehouden kon blijven worden. Het helpt 
de bezoekers van de inloophuizen om het dagritme vast te houden en regelmaat in het leven te houden. 
Het is een reden om het bed uit te gaan, een reden om de deur uit te gaan en een mogelijkheid om 
andere mensen te ontmoeten. We konden ook weer feestjes vieren: Pasen en Kerst werden in intieme 
setting gevierd – een hele week lang in kleine groepen – maar het was niet minder feestelijk. Daarna 
konden we ook weer burendag en multicultidag vieren. De jaarlijkse tradities die bevestigden dat het 
leven zijn gewone gang weer ging. 
 

 
De kerstpakketten worden ingepakt. 
 

Ogenschijnlijk gaat het leven door. Tegelijkertijd zagen we ook de gevolgen van de coronacrisis en de 
enorme behoefte die er was om weer in de inloophuizen bij elkaar te komen. We zagen de klap die 
mensen hadden gekregen van een voor sommigen zeer eenzame periode. Voor ons was het opvallend 
wat de impact van corona ook was: mensen die we soms niet meer zagen, die het huis ook niet meer 
uitkwamen. Coördinatoren van de inloophuizen merkten het op: hoe mensen soms ook wat wegzakten, 
niet makkelijk meer meededen. Het wel goed vonden en binnen bleven. Apathie leek op de loer te 
liggen. In 2021 hebben we dan ook echt ingezet op het weer opzoeken van mensen, ze actief weer uit 
te nodigen voor de maaltijd of een activiteit en mensen te bellen als we ze een tijdje niet zagen.   
 
Huisbezoeken vanuit de inloophuizen   
In 2020 werden we gedwongen veel vaker de deur uit te gaan in plaats van de deur open te zetten 
voor mensen die zelf naar ons toekomen. Het was één van de goede dingen die Corona ons bracht. In 
2021 zetten we dat dus door. Als nodig gaan we bij mensen op bezoek als de drempel te hoog wordt 
om het huis uit te komen of hulp te zoeken. In 2021 doen we dat ook een paar keer voor mensen die 
in voor hen zeer acute situaties terecht zijn gekomen: als een kind uit huis wordt gehaald of een 
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huisuitzetting dreigt. Het zijn situaties waarbij we aanwezig zijn zodat mensen niet het gevoel hebben 
er helemaal alleen voor te staan en hun hart kunnen luchten. Ook op vraag van wijkagenten of na een 
signaal van de huisartsen, gaan we langs. Meestal als de drempel voor mensen te hoog wordt om het 
huis uit te komen of als er geen andere hulpverlening meer binnen kan komen doordat mensen het niet 
meer vertrouwen of zich beschaamd gaan voelen door de reacties die ze eerder kregen of vrezen van 
anderen. 
 

 
 
 
Huiskamer in de Dukdalf 
Sinds midden 2019 heeft het IDO een huiskamer in De Dukdalf. De huiskamer begon op twee dagdelen 
waar koffie werd gedronken. In de afgelopen tijd heeft het zich door Corona langzaam, maar wel 
gestaag, ontwikkeld. Op dinsdag en op vrijdag zijn we de hele dag open. Er is een warme maaltijd 
gestart, er worden taallessen gegeven, er is een wekelijks inloopspreekuur naast de financiële 
spreekuren, huiswerkbegeleiding is begonnen. Langzamerhand worden er in 2021 steeds meer 
activiteiten door vrijwilligers ontplooid en groeit de groep die bij één of meer activiteiten betrokken is. 
De vrijwilligersbijeenkomst die in 2021 voor de vrijwilligers van de Dukdalf wordt georganiseerd, doen 
we buiten. Zo kunnen ook mensen met een kwetsbare gezondheid zich veilig voelen. 
 

De stress kan groot zijn als het maand na maand niet 
lukt om alle rekeningen te betalen en als schulden 
ontstaan. Het IDO probeert al jaren te helpen met 
goedkope warme maaltijden en kleding die ‘bijna 
gratis’ is. In 2021 starten we ook nieuwe initiatieven: 
 
Luierbank: 
Op initiatief van een paar jonge moeders en in 
samenwerking met Welzijn Lelystad starten we een 
luierbank. Mensen kunnen via het inloopspreekuur 
gratis luiers ophalen. 
 
Menstruatiebank: 
In samenwerking met het Armoedefonds starten we 
een menstruatiebank. Mensen kunnen gratis 
menstruatieartikelen ophalen. 
 
Weggeefkast:   
In beide inloophuizen beginnen we een weggeefkast 
waar mensen gratis spullen kunnen meenemen. 
 
Gratis mondkapjes en zelftesten: 
In samenwerking met het Armoedefonds delen we 
tienduizenden gratis mondkapjes en zelftesten uit. 
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Vrijwilligersbijeenkomst in MFA de Dukdalf 
 
Tegelijkertijd richten we ook het oog op de toekomst. Samen met Welzijn Lelystad ontwikkelen we 
een plan om vanaf 2022 de huiskamer door te ontwikkelen. We willen, voortbouwend op eerdere 
ervaring, in De Dukdalf een plek maken die een groot deel van de week open is, waar bewoners 
terecht kunnen met hun vragen en hun verhaal, waar de brug geslagen wordt naar hulpverlening als 
dat nodig is en het eigen initiatief en de talenten van mensen worden gestimuleerd en benut. Het 
moet een plek worden die een gastvrije, warme en betrokken uitstraling heeft; waar mensen voelen 
dat er aandacht en zorg is. 
 
Creatieve activiteiten starten weer op 
Waar we blij mee waren, was dat het ritme van creatieve activiteiten weer opgestart kon worden. Veel 
verschillende activiteiten zijn er georganiseerd waarbij mensen hun verborgen talenten konden 
ontdekken of gewoon samen lekker bezig zijn. Van bloemschikken tot schilderen, van houtbranden tot 
haken. Doordat op verschillende plekken in de huiskamers vaak wat te doen is, geeft dat een gezellige 
maar ook een actieve sfeer. Een sfeer waarin je zelf ook gestimuleerd wordt om iets te ondernemen. 
 
 

 
 

Alles in kerstsfeer! 
 
Het is niet te missen: de inloophuizen zijn in 
kerstsfeer. Tijdens de creatieve activiteiten is er heel 
wat afgeknutseld! Mooie kersthangertjes bijvoorbeeld. 
Vicky: “Ik vind het heel leuk om lekker bezig te zijn en 
te knutselen. Het is ook gezellig met de mensen. En ik 
vind het zelf ook fijn. Je komt even in een andere 
mindset in plaats van dat je alleen maar aan negatieve 
dingen denkt. Even iets vrolijks.” 
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Samen naar buiten 
In 2021 moesten we door de beperkende maatregelen waardoor slechts steeds een beperkte groep in 
het inloophuis kon zijn, op zoek naar creatieve vormen van contact en ontmoeting. We startten met 
een wandelgroep en zijn ook een scootmobielgroep. gestart. Deelnemers geven aan hoe belangrijk 
het was om erop uit te gaan. Naar buiten. Iets waarvoor de drempel in je eentje hoog kan zijn. Zo 
zegt één van hen in onze nieuwsbrief: “Dat wandelen geeft me weer ruimte in mijn hoofd en dan hoef 
ik even niet over lastige dingen na te denken. En die natuur en die lucht. Dat geeft me weer hoop .” 
De deelnemers geven aan blij te zijn met de ontmoeting. Het voorkomt een isolement. Het in 
beweging komen doet ook goed. Er komen mensen die we eerder niet kenden en die nog niet bekend 
waren bij het IDO. Sommige deelnemers zijn trots op zichzelf: ze hadden nooit gedacht dat 5 
kilometer wandelen mogelijk was. Het geeft rust en zet mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. 
 

 
 
 
Aandacht voor jongeren 
In 2021 is het IDO geselecteerd voor het programma de Verschilmakers van het Oranje Fonds. Samen 
met 25 organisaties uit heel Nederland nemen we daar drie jaar lang aan deel. We gaan 
experimenteren en onderzoeken hoe we als organisatie meer ruimte kunnen maken voor jongeren. In 
die zoektocht krijgen we begeleiding van landelijke organisaties en experts die daar veel ervaring mee 
hebben. Samen met een groepje jongeren zijn we in 2021 gestart met verkennende vragen: hoe 
ervaren jongeren de sfeer in de inloophuizen? Welke drempels ervaren ze bij jet inloopspreekuur? Zijn 
er andere manieren om ze te betrekken? En waar zouden zij het verschil kunnen maken? Na een 
verkennende fase gaan we in 2022 echt van start met een aantal experimenten. 
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De inloophuizen in cijfers 
In de cijfers van de inloophuizen is weer te zien hoe we langzamerhand weer opkrabbelden na 
corona. Tegelijkertijd haalden we de helft van het bereik van de periode van voor corona. 
Noodgedwongen door de beperkte capaciteit die veroorzaakt werd door de Coronamaatregelen.  
 
Onderstaande aantallen bezoekers gaat niet over unieke bezoekers, maar gaat over het aantal 
bezoekers op dagbasis. 
 

Inloophuizen – Aantal bezoekers en maaltijden 
 2021 2020 2019 2018 
Verstrekte maaltijden (totaal) 8.073 5.520 7.506 7.541 

Verstrekte maaltijden (in inloophuis) 5.440 1.679   

Verstrekte maaltijden (bezorgd/ 
opgehaald) 

2.633 

 

3.841   

Aantal bezoekers 4.503 2.069 9.661 10.549 

Activiteiten* 1.103 - - - 
• Pas sinds 2021 wordt het aantal deelnemers aan creatieve en sociale activiteiten bijgehouden bij het IDO 

 

Inzet uitgesplitst naar inloophuis 
Open Haven – Aantal bezoekers en maaltijden 

 2021 2020 2019 2018 
Inloophuis OH     

Verstrekte 
maaltijden 

2.844 985 4.795 4.404 

Aantal bezoekers 1.736 1.497 5.145 5.101 

Activiteiten 401 - - - 

 
 
Inloophuis Waterwijk - Aantal bezoekers en maaltijden 

 2021 2020 2019 2018 
Inloophuis WW     

Verstrekte 
maaltijden 

2.328 653 2.244 2.393 

Aantal bezoekers 2.217 480 4.516 5.448 

Activiteiten 596 - - - 

 

 
Huiskamer De Dukdalf - Aantal bezoekers en maaltijden 

 2021 2020 
Huiskamer Dukdalf   

Aantal bezoekers 550 92 

Aantal maaltijden 268 41 

Activiteiten 106 - 
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2. Programma Perspectief 
 
Een belangrijk element bij het maken van Theory of Change van het IDO was de nadruk die we wilden 
leggen op het versterken van levenskracht. Dat is vanuit de achtergrond: hoe kunnen we mensen helpen 
om stappen uit de armoede te zetten. Dat gaat verder dan het helpen met administratie, financiën en 
schulden. Het gaat ook verder dan een vangnet bieden en een plek bieden waar je altijd welkom bent 
en je verhaal kwijt kunt. Het heeft ook te maken met eigenwaarde, zelfvertrouwen en het versterken 
van de basisvaardigheden.   
  
Het versterken van levenskracht, daar richten we ons op binnen het programma perspectief. Met de 
activiteiten binnen dit programma ondersteunen we mensen bij het zetten van stappen in hun leven om 
zo de kwetsbare situatie waarin ze verkeren, te verminderen en te bouwen aan eigenwaarde en 
zelfvertrouwen. Speciale aandacht daarbij hebben we voor (ex-)gedetineerden en hun partners. 
Perspectief: dat is voor iedereen verschillend. Voor de één betekent het weer gewend raken aan een 
dagritme, functioneren in een team van collega-vrijwilligers 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. Perspectief is 
ook steun krijgen in de dagelijkse levensbehoeften die nodig zijn om goed te functioneren in de 
samenleving: warme of leuke kleding, je haar regelmatig geknipt of een goed werkende fiets. Kleine 
zaken die een wereld van verschil maken. 
 
Het IDO als springplank 
Het IDO wil voor mensen die dat willen en zoeken een springplank zijn. Dat doen we vooral door kansen 
te bieden om zich binnen het IDO en voor anderen in te zetten. Om die reden hebben we een heel 
gevarieerd en rijkgeschakeerd vrijwilligersbestand. We zijn er steeds alert op dat mensen die zich in 
willen zetten, zich ook in kunnen zetten. Dat doen we door extra begeleiding te geven als nodig en door 
drempels om aan het werk te gaan, weg te halen. We bieden ook een grote variëteit aan 
vrijwilligerstaken en verplichten VOG’s alleen voor het werk binnen het programma schuldhulpverlening 
en voor het werken met kinderen in de huiswerkbegeleiding. Met het werkbedrijf en Lelytalent werken 
we samen; we bieden ook plek voor vrijwilligers en stagiaires voor wie de sfeer en plek van het IDO 
steunend is. 
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Werken naar werk 
Het project ‘Werken naar werk’ heeft als doel mensen te helpen bij het solliciteren. We helpen 
bijvoorbeeld bij het maken van een curriculum vitae (cv), het opstellen van een sollicitatie- of 
motivatiebrief en het zoeken naar vacatures voor een geschikte baan. Daarnaast helpen wij ook bij 
het aanvragen van een WW-uitkering bij UWV of een bijstandsuitkering bij de gemeente. Bij het 
aanvragen van een WW-uitkering bij UWV moeten diverse formulieren worden ingevuld en stelt UWV 
een aantal verplichtingen, waaronder de sollicitatieverplichting. Ook moeten de cliënten zich bij ziekte 
ziekmelden en vervolgens ook weer beter melden. Eens per maand moeten de inkomsten digitaal 
worden doorgeven. Bij al deze zaken kunnen wij onze cliënten helpen. 
 
Doelgroep 
De doelgroep bestaat voor het overgrote deel uit mensen die laaggeletterd zijn of geen of 
onvoldoende kennis hebben van de computer, ICT en internet. Ook zijn er veel cliënten die de 
Nederlandse taal nauwelijks of onvoldoende beheersen.  
 
Waar komen onze cliënten vandaan 
Bij de intake van onze cliënten stellen wij naast de hulpvraag ook de vraag hoe zij ons gevonden 
hebben. Een groot deel werd doorverwezen tijdens het inloopspreekuur van het IDO. Daarnaast 
verwijst ook de gemeente Lelystad, UWV, MDF, het werkbedrijf en de verschillende wijkteams mensen 
door naar ons spreekuur. Andere mensen vinden ons door mond tot mondreclame, via kerken en 
soms door uitzendbureaus. 
 
Eén van de cliënten van Werken naar Werk heeft haar ervaringen met de hulp van een werkmaatje 
zelf opgeschreven: 
 
“Ik was op zoek naar een andere baan, omdat mijn contract bij mijn huidige baan zou stoppen. 
Ik ben zelf een digibeet, waardoor zelf online solliciteren voor mij heel erg moeilijk was. Toen besloot ik 
dat ik hulp nodig had. Omdat mijn contract nog niet verlopen was kon het werkbedrijf mij helaas niet 
helpen. Toen belde ik de gemeente voor hulp en zij stuurde mij door naar het MDF of IDO. Bij MDF was 
de wachtlijst te lang, waardoor ik contact opnam met IDO. 
 
Voor het gesprek met een medewerker van Werken naar Werk, was ik erg schichtig. Ik schaamde mij 
ontzettend omdat ik als volwassen vrouw zelf niet online kon solliciteren. Zodra het gesprek startte werd 
ik hierover meteen gerustgesteld. De medewerker vertelde mij dat dit heel normaal is en dat er meerdere 
mensen zijn die hier last van hebben en dat zij daar zijn om ook hierin hulp te bieden. 
We gingen meteen aan de slag met vacatures opzoeken. Toen werd al snel duidelijk dat mijn CV niet 
goed op orde was. We hebben goed nagekeken wat er miste en nu heb ik weer een mooi CV. We 
hebben toen op meerdere vacatures gesolliciteerd, maar aan het einde van het gesprek viel de 
medewerker een andere vacature op. Deze vacature sprak mij ontzettend aan en ik was er meteen 
positief over. 
 
Na dit goede gesprek ben ik meteen het winkeltje van Open Haven ingedoken en heb vol enthousiasme 
mooie kerstkleding gekocht. Ik was trots op mezelf dat ik om hulp durfde te vragen en dat het toch 
gelukt was om te solliciteren. Ik voelde mij zelfverzekerder, omdat ik nu iemand had die met mij mee 
kon kijken en denken. Ik had nu een maatje die mij steunde in het vinden van werk. 
 
Als ik nu iemand tegen zou komen die net als ik een digibeet is, zou ik zeggen: gewoon gaan! Het IDO is 
discreet en je hebt privacy om je problemen één op één met iemand te bespreken. IDO mag van mij nog 
wel 100 jaar blijven!” 
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Werken naar Werk in cijfers 
Het aantal cliënten van Werken naar werk is in 2021 op het hoge niveau gebleven van het jaar 
daarvoor.  

 2021 2020 2019 2018 2017 

Aantal cliënten 44 45 33 22 22 
Waarvan vrouwen 22 23    
Waarvan mannen 22 22    

Aantal afspraken 124 142 117 102 98 

Aantal cliënten die baan 
gevonden hebben 

11 11    

 
 
IDO Hulplijn 
Toen in de coronaperiode de inloophuizen dicht moesten, speelde de IDO Hulplijn een belangrijke rol. 
Het was een belangrijke manier waarop mensen contact met ons konden zoeken als ze hulp nodig 
hadden of niet goed wisten waar ze terecht konden voor hulp. De IDO Hulplijn is ook na Corona 
bereikbaar gebleven. We willen het uitbouwen tot de spin in het web op het gebied van praktische 
hulp. Bij de IDO Hulplijn is een groep vrijwilligers betrokken die op afroep ingezet kan worden. 
 
De IDO Hulplijn is per definitie ‘noodhulp’: we bieden praktische hulp als overbrugging tot meer 
structurele hulp geregeld is of als er geen andere vorm van hulp beschikbaar is. Vaak bestaat de hulp 
er ook uit dat we mensen op weg helpen om de juiste hulp die er is te vinden en de weg te wijzen in 
het grote aanbod van partijen en hulpverlening. We maken contact en houden vinger aan de pols tot 
de hulp geregeld is. In 2021 zijn we steeds meer gaan inzetten op de samenwerking met de 
huisbezoeken die vanuit de inloophuizen worden gehouden. Doordat we bij mensen op bezoek gaan 
waar vaak veel speelt, is het heel helpend dat we ook meteen praktische hulp kunnen bieden als dat 
nodig blijkt. 
 

 2021 2020 

Aantal hulpvragen via hulplijn 133 452 

Aantal gemaakte matches 81 435 

Aantal vrijwilligers betrokken  
bij IDO Hulplijn 

28 72 

 
De Bijna-gratis winkels 
Het IDO heeft al jaren tweedehandskledingwinkeltjes in de inloophuizen. In de Dukdalf zal in 2022 ook 
een winkel gestart worden. Het is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van het IDO om de 
laagdrempeligheid te bevorderen en om mensen te ondersteunen in dure tijden met kleding die 
betaalbaar is. De winkeltjes vervullen ook een belangrijke functie. 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. Opvallend is dat 
we ieder jaar weer een grote aanwas van kleding hebben. Zonder enige vorm van PR kunnen we de 
winkels goed bevoorraad houden.  
 
In 2021 waren in Waterwijk en Open Haven 28 vrijwilligers actief in de winkels. In de Waterwijk is de 
winkel in 2021 langere tijd beperkt open geweest in 2021 doordat de ruimte helaas te klein was om 
voldoende afstand te houden. 
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 Open 
Haven 

   Waterwijk   

 2021 2020 
(aug-dec) 

2019 2018 2021 2020 2019 

Omzet 
winkel 

€ 3.839 € 1.300 * € 3.210 € 1.440 € 697,- € 2.065,- 

Aantal 
bezoekers 

2.845 878 * 2.404 872 489 2.717 

 

*Doordat De Groene Sluis eindverantwoordelijke was over verkoop en omzet in 2019 hebben we geen cijfers beschikbaar van de omzet en 

aantal bezoekers. 

 

Huiswerkbegeleiding 
In 2021 kon de huiswerkbegeleiding weer doorgang krijgen in de inloophuizen. We hebben 
verschillende groepen voor kinderen in de bovenbouw van de lagere school en ook één groep voor 
middelbare school scholieren. In 2021 zijn de contacten met een aantal scholen weer aangehaald en 
zijn plannen voor verdere samenwerking en doorverwijzing besproken.  
 

 2021 2020 2019 
Aantal deelnemende 
kinderen (Totaal) 

299 200 429 

Open Haven 150 102 222 

Waterwijk 149 98 207 
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Taallessen 
Al meer dan 15 jaar worden er taallessen in de inloophuizen gegeven. Leren Nederlands spreken is 
een belangrijke vaardigheid die mensen kan helpen om zich thuis te gaan voelen in de samenleving, 
hun kans op werk te vergroten en om eenvoudiger mee te kunnen doen in de maatschappij. Bijna 
iedere dag dat de inloophuizen open zijn, wordt er taalles gegeven. Er wordt gewerkt op verschillende 
niveau’s. Van de eerste basisvaardigheden in het Nederlands tot B2 niveau. In kleine groepjes, onder 
leiding van een vrijwilliger, wordt er gewerkt aan de taalkennis van mensen. De taallessen zijn niet 
alleen belangrijk voor het vergroten van de taalkennis, maar ook voor de onderlinge sociale 
contacten. De gesprekken over politiek, gebruiken in verschillende culturen en wat men in het 
dagelijks leven tegenkomt en meemaakt, versterken de onderlinge band en wederzijds begrip voor 
elkaar.  
 
 2021 2020 2019 
Aantal deelnemers 
taallessen (Totaal) 

768 399 664 

Open Haven 433 212 358 

Waterwijk 302 187 306 

Dukdalf 33   
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Buiten Re-integratie Centrum (Buiten-RIC) 
Een misdadiger is meer dan zijn delict. Het is een kernwaarde voor het IDO in de zorg voor 
Lelystedelingen in én na detentie. Al ruim 10 jaar zet het IDO zich in voor mensen in detentie, hun 
partners en kinderen. De presentiebenadering die de theoretische achtergrond van onze aanpak en 
werkwijze vormt, is daarbij zeer helpend. Juist voor mensen met vaak een groot wantrouwen in 
overheid en instituties is de aanpak die start bij de eigen behoeften en leefwereld van mensen 
effectief. Belangeloosheid en vertrouwen zijn daarin cruciale kenmerken om verbinding te krijgen en 
ook na detentie contact te houden. 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 brug die tussen binnen en buiten gevormd wordt. Een integrale aanpak vormt daarbij de 
sleutel. 
 
De inzet in 2021 
Wat ons werk zeer gehinderd heeft in het afgelopen jaar is de coronacrisis. De maatregelen die in de 
PI Lelystad van kracht waren, verhinderden bijna iedere vorm van contact met de mensen waarvan 
we weten dat vaak steun zo noodzakelijk is. Konden we op al onze andere werkvelden in 2021 onze 
ondersteuning en hulp bijna op volle capaciteit doorgang doen laten vinden en was creativiteit daarbij 
mogelijk, het werk in de PI en het contact met gedetineerden daar lag bijna volledig stil. Voor ons 
werk was dat zeer hinderend. Het betekende namelijk dat we niet al ‘binnen de muren’ konden 
beginnen met het leggen van contact en het bouwen van vertrouwen. De warme overdracht van 
binnen naar buiten was daardoor niet mogelijk. Tegelijkertijd kwamen we wel met mensen die uit 
detentie kwamen in contact, maar dan bij onze spreekuren op onze locaties in de stad. Dat is jammer. 
Enerzijds omdat we betere hulp kunnen bieden als we ook eerder met mensen het contact hebben. 
Kostbare tijd gaat dan verloren. Anderzijds omdat we daardoor zeker een deel van de mensen die we 
anders hulp bieden, mislopen. We bereiken meer mensen buiten als het contact binnen al tot stand is 
gebracht. Begin 2022 hebben we wel weer goede afstemming met de PI Lelystad hoe het werk 
binnen de muren doorgang kan krijgen. We hopen dat we deze beperkende situatie in de komende 
maanden – mochten maatregelen weer gaan gelden – op een creatievere wijze in gezamenlijkheid op 
kunnen lossen. 
 
Integraal 
De noodzaak van het bouwen aan direct contact en een goede relatie van vertrouwen met mensen in 
detentie heeft te maken met onze integrale werkwijze. We geloven dat een inzet op alle verschillende 
levensgebieden- breder dan enkel financiën en schulden – mensen steun kan geven bij het opzetten 
van een nieuw leven buiten detentie. Daarom bieden we een diversiteit aan ondersteuningsvormen: 
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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 
dit drempelverlagend werkt 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 2021 
De activiteiten die we in het kader van het Buiten RIC in 2021 voor ogen hadden, bevonden zich 
zowel binnen als buiten de PI Lelystad.  

• In de PI Lelystad (inzorg als voorbereiding op nazorg) 
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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 Het inloopspreekuur heeft in 2021 vanwege de coronamaatregelingen helaas enkel 
incidenteel telefonisch plaats gevonden.  

o We hebben meegeholpen aan de jaarlijkse kerstpakkettenactie. In het kerstpakket was 
ook de folder van het IDO aanwezig met daarin het nieuwe nummer van het 
telefonische spreekuur.  
 

De beoogde activiteiten op het gebied van voorlichting (rond financiën en schuldhulp), aanwezigheid 
en presentaties op bijeenkomsten in de gevangenis, individuele ondersteuning van mensen en 
versterking van de samenwerking met de casemanagers en nazorg coördinator konden door de 
coronamaatregelen nauwelijks opgestart worden. We zijn begin 2021 gestart met de opzet van een 
telefonisch spreekuur. Door organisatorische problemen en gebrek aan capaciteit in de PIL werd dit 
maar minimaal uitgevoerd.  
 

• Buiten de PI Lelystad (op de locaties van het IDO, in het kader van het project Buiten RIC)  
Activiteiten die gepland stonden: 
o Noodhulp (kleding, meubels voor inrichten kamers, bemiddeling bij het zoeken van 

huisvesting in noodsituaties)  
o Dagelijks inloopspreekuur op drie locaties als voortzetting op spreekuur tijdens 

detentie. Ook in de coronaperiode waren deze inloopspreekuren fysiek open.  
o Begeleiding op gebied van financiën  
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, …)  

 
We merkten in 2021 dat de doorverwijzende functie van het inloopspreekuur in detentie was gestopt. 
Mensen na detentie kwamen wel op persoonlijk initiatief bij ons langs. 

 
Behaalde resultaten  

- Van het gebruik van het inloopspreekuur in de beide inloophuizen door ex-gedetineerden zijn 
geen gespecificeerde gegevens beschikbaar. Wij splitsen niet uit naar doelgroep. In onze 
werkwijze past het niet om naar een detentieverleden te vragen, waardoor we daar ook geen 
exacte gegevens van hebben.  

- In 2021 zijn in totaal 7 unieke personen geregistreerd die we ondersteund hebben in het RIC. 
In totaal zijn er door deze mensen 19 bezoeken gebracht aan het inloopspreekuur.  

- In 2021 zijn er in totaal 3 keer mensen met een schuldhulpvraag, met vragen over 
begeleiding bij het zoeken naar werk of zoeken naar huisvesting in de PI Lelystad 
doorverwezen naar het Buiten-RIC voor verdere ondersteuning.  

 
Verdere uitbouw en ontwikkeling in 2022 
Met de PI Lelystad zijn we op dit moment in overleg om veel meer in te zetten op een intensivering 
van het contact. Daarover lopen nu ook contacten op directieniveau om de inzet vlot te trekken en het 
jaarplan dat in 2021 maar zeer matig uitgevoerd kon worden, verder uit te kunnen zetten. 
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3. Programma Schuldhulpverlening 
 
De mensen voor wie we als IDO bestaan, zijn 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. Zij kloppen vaak bij het IDO aan voor hulp. 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.  
 
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 Budgetcoaching 

Schuldhulpverlening tijdens detentie 

Papieren brigade 

Schuldhulpverlening Hulp met perspectief 

Budgetbeheer 

Nazorg Begeleiding 

 
Toename van hulpvragen 
Op alle terreinen binnen het programma schuldhulpverlening en armoedebestrijding zagen we in 2021 
een toename van hulpvragen. In de eerste maanden zagen we het inhaaleffect.  
Mensen hadden – ondanks dat de hele coronaperiode de inloopspreekuren open waren – vragen 
uitgesteld of laten liggen. Tegelijkertijd zagen we in het laatste termijn van 2021 ook de gevolgen van 
een duurder wordend leven. Een trend die in 2022 doorzet en waar we ons echt zorgen om maken. 
De armoedegrens gaat erdoor omhoog en een grote groep mensen die het eerder net redde met het 
geld dat ze maandelijks te besteden hebben, begint nu echt het niet meer rond te krijgen. We horen 
ook in de inloophuizen hoe de stress hierover toeneemt. Binnen de schuldhulpverlening zien we hoe 
de hulpvragen van mensen en de financiële situatie steeds complexer wordt. Daarom neemt de 
noodzaak van een aanpak die breder gaat dan alleen financiën toe. 
 
Nieuwe vrijwilligers 
In maart 2021 starten we een nieuwe wervingscampagne voor vrijwilligers. Omdat het inwerken nog 
niet fysiek kan, ontwikkelen we een digitaal trainingsprogramma voor vrijwilligers. Na één week 
stoppen we de PR omdat we 35 nieuwe aanmeldingen hebben van mensen die interesse hebben. Na 
het kennismakingsgesprek starten 21 mensen de training voor budgetmaatje. In 2021 werken we 
hard om deze mensen te begeleiden bij hun nieuwe vrijwilligerswerk in de inloopspreekuren en de 
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begeleiding van cliënten. Dat is – door geldende maatregelen – nog niet zo eenvoudig. Het is 
moeizaam om in tweetallen te werken en we kunnen in de eerste maanden niet werken met een mix 
van beginnende en meer ervaren vrijwilligers. Er komt dus veel aan op de begeleiding en 
ondersteuning van de beroepskrachten. In 2021 zijn we wat betreft de inloopspreekuren helemaal 
overgestapt op de nieuwe registratiesoftware (Stip). Voor budgetbeheer implementeren we het 
programma Onview. Dit is noodzakelijk om zowel te voldoen aan de AVG-criteria, de supervisie van 
het budgetbeheer door professionele schuldhulpverleners te kunnen versterken en het eenvoudiger te 
maken dat in tijden van vakantie en ziekte het werk onderling overgedragen kan worden. Met al deze 
stappen hopen we de extra vragen en grotere belasting die zeker op ons af zullen komen, aan te 
kunnen. 
 

 
 

 

Werkplaats financiën  
Een leven dat steeds duurder wordt, mensen die er alles aan doen om het hoofd boven water te 
houden, maar helaas ook een te verwachten toename van mensen met schulden. Dit is een situatie 
die we niet vanuit het IDO alleen het hoofd willen en kunnen bieden. Hoe meer we in Lelystad de 
krachten bundelen, hoe beter. Om die reden zijn we in 2021 gestart met het project ‘Werkplaats 
Financiën’, een gezamenlijk initiatief van MDF, Humanitas Thuisadministratie, het IDO en de 
gemeente Lelystad. In de Werkplaats Financiën brengen we een gezamenlijk leerproces op gang met 
behulp van actietheoretisch onderzoek. In 2021 deden we onderzoek naar bezoekers van de 
inloopspreekuren en financieel spreekuren die zeer regelmatig langs komen. Door interviews met hen 
zoeken we naar manieren waarbij we effectiever kunnen inspelen ook op de ‘vraag achter de vraag’. 
We onderzoeken de percepties van mensen over de hulp die ze ontvangen en de benaderingswijze en 
destilleren de werkzame elementen van de huisbezoeken en waarom de samenwerking in deze 
aanpak als goed wordt gezien door de verschillende organisaties. In 2022 gaan we in de Werkplaats 
Financiën een aantal experimenten verder in gezamenlijkheid opzetten. 
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Schuldhulpverlening in cijfers 
 
Inloopspreekuren  
In 2021 zagen we het hoogste aantal bezoekers van de inloopspreekuren in de geschiedenis van het 
IDO. Aan de ene kant is het fijn dat mensen de weg naar de inloopspreekuren weten te vinden. Maar 
tegelijkertijd baart het ons zorgen dat er zoveel mensen hulp en ondersteuning nodig hebben. 
 
Indirect gevolg van de coronacrisis is dat veel hulpverlening en instanties hun hulp en het contact 
digitaal hebben vormgegeven. Zo helpen we meer dan 500 keer met digitale ondersteuning in het 
contact met instanties. Vooral het contact met de gemeente Lelystad is voor veel mensen moeizaam. 
Het uploaden van digitale documenten (vaak via telefoon), het vinden van de juiste hulp, het zijn 
zaken die zonder de hulp van onze vrijwilligers nauwelijks mogelijk zijn. Door de digitalisering zien we 
de uitsluiting van groepen mensen die digitaal niet vaardig zijn echt toenemen. In 2021 is het 
inloopspreekuur in MFA de Dukdalf langzaam aan het wortelen. We zien er vooral mensen komen die 
tegelijkertijd ook onze huiskamer bezoeken.  
 
Aantal bezoekers 
inloopspreekuren 

Open 
Haven 

Waterwijk PI 
Lelystad 

Huiskamer  
Dukdalf 

Huis-
bezoeken 

Totaal  

2021 1.067 1.462 10 131 266 2.936 
2020 1.083 1.065 6 38 101 2.293 
2019 1.015 1.085 67 - 2 2.169 
2018 1.131 965 50 - 5 2.149 

 
Door de invoering van het nieuwe softwaresysteem kunnen we voor het eerst ook het aantal unieke 
bezoekers bijhouden dat onze inloopspreekuren bezoekt. Dit zijn 1.592 mensen. 
 
Voorkomen huisuitzettingen en outreachende inzet 
In 2021 is het aantal huisbezoeken dat we hebben afgenomen sterk toegenomen ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dat heeft met name te maken met onze eigen ingezette koers dat we zelf vaker op 
huisbezoek gaan. We kiezen er steeds meer voor om bij mensen even langs te gaan als we ze een 
tijdje niet gezien hebben, we geen contact krijgen of we vermoeden dat er meer aan de hand is als 
mensen een paar keer niet op een afspraak zijn geweest. Het aandeel huisbezoeken in het kader van 
voorkomen huisuitzettingen is ten opzichte van 2020 redelijk stabiel gebleven. 50 keer zijn we op 
basis van een dergelijk signaal op pad gegaan. 
 
Aantal afgelegde 
huisbezoeken 
(unieke cliënten) 

Huisbezoeken 

2021 266 
2020 101 
2019 2 
2018 5 

 

Schuldhulpverlening  
In 2021 hadden we iets minder cliënten in begeleiding dan in 2020, maar voor het IDO nog steeds 
behoorlijk hoog. Het streven van het IDO is om het aantal cliënten in begeleiding niet te laten 
groeien. De organisatie zou dat niet aankunnen: het zou ten koste gaan van de aandacht en tijd die 
we nodig hebben voor de begeleiding van mensen. Daarbij zien we dat door de toenemende 
complexiteit van de hulpvragen de tijdsbelasting per cliënt in de afgelopen jaren echt toenam. Een 
extra reden om zeer zorgvuldig te blijven kijken naar voor welke cliënten de hulp van het IDO 
noodzakelijk is omdat zij nergens anders terecht kunnen of vanwege de aandacht en zorg die voor 
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hen onontbeerlijk is om het vol te houden en welke mensen met wat extra aandacht en steun ook 
goed door onze partnerorganisaties ondersteund kunnen worden. Een steeds betere samenwerking is 
daarom essentieel. 
 
Ook dit jaar is de hogere uitstroom te verklaren doordat we een aantal langer lopende trajecten 
formeel hebben afgesloten. Het zijn trajecten waarbij de hulp en ondersteuning er vooral uit bestaat 
dat we een vinger aan de pols houden en mee blijven kijken naar de financiën. Natuurlijk betekent dit 
niet dat we de hulp en het contact met deze mensen ook beëindigen, maar ze worden niet meer in de 
cijfers meegenomen, omdat de begeleiding die we bieden licht is. 
 

Activiteiten 2021 2020 2019 2018 
Aantal cliënten in begeleiding 151 163 128 120 

Voorkomen huisuitzettingen 50 55 2 5 

Wachtlijst per 01-01 
Wachtlijst per 31-12 

2 

9 

15 

2 

3 

12 

11 

3 

Instroom (hele jaar) 39 53 34 80 

Uitstroom (hele jaar) 45 51 18 83 

Kennismakingsgesprekken 
(intake schuldhulpverlening) 

50 55 66 - 

 

Noodhulp in cijfers 
We zagen een toename in de noodhulp die we boden. Dat is terug te zien in de cijfers van de financiële 
hulp die we bieden. De materiele noodhulp die we bieden (voedsel, kleding, meubelen, witgoed,…) is 
dit jaar verstrekt via de IDO Hulplijn. Opvallend bij de noodhulp die we boden, was dat veel mensen 
voor noodhulp in aanmerking kwamen omdat zij geen beroep meer konden doen op hun directe 
netwerk. In eerdere jaren zagen we vaker dat mensen daar ook (voor een deel) financiële steun konden 
krijgen. Nu zagen we ook dat het netwerk van mensen in een steeds kwetsbaardere situatie kwam. Dat 
ook zij – door een duurder wordend leven – geen vet meer op de botten hadden. Een zorgwekkend 
signaal. 
 

 2021 2020 2019 2018 
Noodhulp* 
(financieel) 

74 keer 

€ 9.616,- 

60 keer 

€ 11.629,- 

28 keer 

€ 4.824,- 

€ 3.137,- 

 
*In deze cijfers zijn zowel de cijfers van de noodhulp van het IDO als van het noodfonds meegenomen. 
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4. Voedselbank Lelystad 
 

Ook in het 2e jaar van de coronapandemie kon de Voedselbank Lelystad wekelijks voedselhulp 
verlenen; alle 52 weken van 2021 konden we open zijn. Als voedselbank zijn we een essentiële 
winkel. In 2021 werden 13.813 voedselpakketten uitgedeeld. Door de 1½m corona maatregelen kon 
het winkelmodel niet worden benut. Er werden kant en klare pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers 
werkten in kleine groepen. Dankzij de fantastische aanvoer en vele voedseldonaties waren de 
pakketten in 2021 heel goed gevuld. Iedere klant kan daar een groot deel van de week van eten. 
 

Klanten 
Eind 2021 waren er 249 klanten. In januari 2021 waren er 299. Dat is niet eenvoudigweg een 
terugloop. Ook het verloop (202) speelt een rol. In 2021 waren er 455 unieke klanten. Klanten 
kunnen stoppen omdat ze dankzij een periode met voedselhulp het weer zelf kunnen redden. Het is 
telkens weer een feestje als een klant kan zeggen: ‘dankzij jullie voedselhulp kan ik nu weer op eigen 
benen verder gaan’. Soms krijgen we op zo’n laatste dag een mooie bedankkaart. 
 
De 249 klanten op 31 december hadden samen 261 kinderen onder de 18 jaar. De 455 unieke klanten 
staan voor 1.206 monden (alle mensen in de huishoudens van klanten). Dat betekent dat in 2021 
ruim 1,5% van de Lelystadse bevolking kon worden geholpen met een voedselpakket. 42.6% Klanten 
zijn eenpersoonshuishoudens, 38.9% zijn 2 – 4 persoons huishoudens en 18.4% zijn huishoudens van 
4 of meer personen. 
Voedselhulp wordt gegeven op basis van landelijke criteria, die binnen de Vereniging Voedselbanken 
Nederland zijn afgesproken. Voor het berekenen van die criteria wordt gewerkt met door het Nibud 
berekende basisbedragen. De vaststelling vindt plaats in de algemene ledenvergadering van de 171 
aangesloten voedselbanken.  
Voor voedselhulp hanteren we in Lelystad drie soorten huishoudens: P1 staat voor een huishouden 
van 1 persoon, P2 is voor 2 t/m 4 personen, P3 zijn 5 personen of meer. 
Er zijn vele redenen waarom mensen het vragen van hulp bij de voedselbank uitstellen. Schaamte is 
een bekende reden, ook onbekendheid speelt mee. Als iemand voedselhulp vraagt is de urgentie soms 
groot en de voorraadkast leeg.  
Om snel te kunnen helpen, wordt bij aanmelding meteen een maand voedselhulp gegeven. In die 
maand wordt via de schuldhulpverlening de intake nauwkeuriger met de klant doorgenomen. Als 
voedselbanken nemen we liever het risico van een maand onterechte hulp dan iemand in de kou te 
laten staan. 
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Geen pakket zonder traject. 
De intake via schuldhulpverlening is een essentieel onderdeel van het traject om klanten naast 
voedselhulp ook hulp te bieden om uit hun soms problematische situatie te komen. 
Schuldhulpverlening kan daarbij helpen. Voor de intake werkt de voedselbank nauw samen met de 
schuldhulpverlening van het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad) en van MDF 
(Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). Op het niveau van de klantenadministraties is er 
periodiek overleg tussen MDF – IDO - voedselbank.    

 
Vrijwilligers; grote maatschappelijke waarde. 
In december 2021 waren 122 vrijwilligers actief, dat is inclusief de 12 vrijwilligers die in de boomgaard 
in de Groene Velden werken. De oogst daarvan is geheel voor de voedselbank. De vrijwilligers zorgen 
voor het oogsten en onderhoud van de boomgaard. Verder zijn er 9 vrijwilligers die beschikbaar zijn 
voor winkelacties. 
In 2021 konden we 29 nieuwe vrijwilligers welkom heten. Eenzelfde aantal is gestopt. 
Een voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat geldt ook voor het bestuur. 
De inzet van vrijwilligers vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde.  
Uitgaande van de uurtarieven die in de welzijnssector voor vrijwilligers worden gehanteerd is het werk 
van Voedselbank Lelystad €1.064.020 waard. Dat is ruim 20x de exploitatiesubsidie van de gemeente 
Lelystad. Ook dat geld is dus heel goed besteed.    
 
Corona 
Het Armoedefonds kon in 2021 beschikken over grote voorraden mondkapjes en zelftesten. Die 
hebben zij bestemd voor de klanten van de voedselbanken en voor het veilig kunnen werken door de 
vrijwilligers. 
Bij het uitgeven van voedselhulp zijn twee zaken van groot belang: afstand kunnen houden en het 
dragen van mondkapjes. Om de afstandsnorm te kunnen handhaven worden niet meer dan drie 
klanten tegelijk binnen gelaten. Uiteraard draagt iedere klant die binnenkomt een mondkapje. De 
klant die dat weigert krijgt wel voedselhulp en ontvangt die dan buiten de deur. Natuurlijk is 
desinfectiemiddel ruim beschikbaar op de looproutes door het pand. Zowel voor de klanten als de 
vrijwilligers. 

 

Voedselverwerving 
In 2021 was er een heel goede aanvoer van voedsel. Op dinsdagmorgen wordt een rit gemaakt voor 
de aanvoer van vers gesneden en verpakte groenten. Dinsdagmiddag rijdt de koelauto voor het 
ophalen van onder andere invriesbare vleesproducten bij een distributiecentrum van een landelijke 
supermarktketen. Woensdagmorgen is er een rit naar het distributiecentrum van de voedselbanken 
regio Noord-Holland waarbij we zijn aangesloten. 
Op de andere dagen zijn er ritten in Flevoland voor de agrarische producten, zoals aardappelen en 
uien, vliegtuigmaaltijden en aardappelproducten. Werkelijk uniek is de regelmatige levering van vers 
gevangen, gerookte en vacuümverpakte forel. 
Dagelijks wordt bij enkele supermarkten brood gehaald. Daarbij zitten vaak ook kratten diepgevroren 
vlees. 
 
Voedselveiligheid 
Ook in 2021 is de inspectie op bezoek geweest. De vrijwilligers en het bestuur zijn trots op de bij de 
inspectie behaalde 95 punten. De resterende vijf punten zijn snel gerealiseerd. 
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Bij voedselveiligheid hoort ook de persoonlijke hygiëne. In februari werd de sanitaire ruimte voor de 
vrijwilligers gerenoveerd. In corona-tijd werken we met een minimaal noodzakelijk aantal vrijwilligers 
tegelijk op de werkvloer. Daarom is voor de schoonmaak een professioneel bedrijf ingehuurd. 
 

Arbo-veiligheid 
In 2021 zijn de bestaande stalen stellingen vervangen door diepere stellingen. Hiermee wordt 
voorkomen dat uitstekende pallets bij langsrijden worden geraakt en een gevaarlijke kettingreactie 
van vallende voorraden veroorzaken. 
Veiligheidsschoenen en warme jassen (werken in de koeling, vriescel) zijn altijd beschikbaar.  
 

Nieuw 
Nieuw in 2021 is de aandacht die via het Armoedefonds is gegeven aan menstruatiearmoede. Het 
Armoedefonds heeft ook de voedselbank Lelystad aangewezen als steunpunt en levert daarvoor de 
producten. De klanten stellen dit zeer op prijs, het scheelt hun zeker in kosten. 
 
Bestuur 
Corona vroeg de laatste twee jaren om veel praktische aanpassingen. De aangepaste werkwijze kon 
goed worden uitgevoerd in het tot winkel verbouwde deel van het pand. De komst van veel nieuwe 
vrijwilligers en werken in veel kleinere teams om besmetting te voorkomen, zijn opgevangen door 
snellere introductie en kortere aansturing. 
Bestuur en coördinatoren overleggen frequent, zodat ook de aanpassingen in de operationele 
uitvoering door de vrijwilligers met enthousiasme en in een fijne werksfeer kunnen worden 
uitgevoerd. Het bestuur kan samenwerken met een sterk team van coördinatoren. Samen zijn we ook 
in 2021 in staat geweest om Voedselbank Lelystad ook in de corona-tijd sterker en slagvaardiger te 
maken. 
In 2021 is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid voor vrijwilligers- en klantenbeleid en zijn de 
taken binnen het bestuur herverdeeld. 
Voor betalingen is in het bestuur het 4-ogen-principe doorgevoerd. Een tweede bestuurslid fiatteert 
betalingen boven een afgesproken grensbedrag via haar of zijn eigen account bij de voedselbank 
bank.  
De naam Voedselbank Lelystad is vastgelegd in de nieuwe statuten. Daarin is vermeld dat de stichting 
in 2005 is opgericht als De Korenaar.  
De statuten zijn in 2021 aangepast en gewijzigd zoals overeengekomen in de Algemene 
Ledenvergadering van de Vereniging Voedselbank Nederland. De statuten voldoen aan de wettelijke 
vereisten van de WBTR. Ook de al eerder ingevoerde zaken met betrekking tot integriteit zijn nu 
statutair vastgelegd. Ieder die in nauw contact met klanten komt heeft een VOG. Alle vrijwilligers 
hebben de vrijwilligersovereenkomst getekend. 
Vanaf de oprichting van de voedselbank in 2005 heeft de gemeente Lelystad een koppeling gelegd 
tussen de subsidie aan de Inloophuizen van het IDO en de exploitatie van de voedselbank. Bij de 
herhuisvesting van de voedselbank in 2017 is het basisbedrag voor exploitatie en huisvesting van de 
voedselbank voor jaren vastgelegd. Tussen beide stichtingen is in een overeenkomst de verdeling en 
verantwoording van de subsidie geregeld. 
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5. IDO in 2021 
 

Vrijwilligers 
Op 31 december 2021 had het IDO 289 actieve vrijwilligers. De tijdelijke vrijwilligers zijn daar niet in 
meegerekend. 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 2021 zijn in totaal 6 stagiaires op MBO- en HBO-niveau bij het IDO actief geweest (1 in Inloophuis 
Waterwijk, 1 in Inloophuis Open Haven en 4 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 2021 was er bij het IDO 8 FTE personeel in dienst, verdeeld over 11 betaalde 
personeelsleden in loondienst. 
 
Betaalde medewerkers op 31 december in dienst van het IDO 
Naam Functie 
José van den Dool  
Erica Euving 
Frouke Fennema 

Manager inloophuizen 
Projectontwikkeling en fondsenwerving 
Coördinator inloophuis Waterwijk  

Gerjan Geertsma Teamleider schuldhulpverlening 
Sigrid Kamp Administrateur 
Marja van der Koelen Coördinator inloophuis Open Haven 
Charissa Kok 
Veerle Rooze 
Jakob Stolk 

Presentiewerker (t.b.v. Huiskamer Dukdalf) 
Directeur 
Kwartiermaker Jongeren maken de Stad 

Marjam Veerman 
Anneke Uhlenbeck 
 

Schuldhulpverlener 
Opbouwwerker 
 

Externe inhuur (ZZP-basis of detachering) 
Danielle van Giersbergen          Schuldhulpverlener  
Leroy van den Hurk           Jongerenwerker (Creative Change Makers) 
Marchien Timmerman          Presentietrainer 
 
Bestuur IDO 
Op 31 december 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
Samenstelling bestuur op 31 december 2021 
 
Dhr. Dik van den Dool, voorzitter 
Dhr. Willem van Dijk, secretaris 
Dhr. Albert Kok, penningmeester 
Mevr. Ester Mgina - van Vugt, bestuurslid 
Bestuurslid (vacant) 
Bestuurslid (vacant) 
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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 2021 was de bestuurssamenstelling van Stichting de Korenaar als volgt: 
 

 

Governance 
Juridische structuur 
Stichting IDO is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 
39075775. 
ANBI 
Stichting IDO is aangemerkt als ANBI-instelling. Hierdoor zijn giften aan de organisatie, binnen de 
geldende regels, fiscaal aftrekbaar. 
Gedragscode 
Stichting IDO heeft voor zowel haar betaalde medewerkers als voor vrijwilligers een gedragscode. Met 
de gedragscode willen wij ongewenst gedrag, zoals discriminatie, geweld, misbruik en fraude, 
voorkomen. 
Vertrouwenspersoon 
Het IDO heeft een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Dirk Kamminga is bereikbaar voor iedereen die 
bij het IDO betrokken is: betaalde en onbetaalde medewerkers, cliënten en bezoekers. Zijn 
contactgegevens worden maandelijks in de nieuwsbrief vermeld. 

Samenstelling Deelnemersraad 
 
Dhr. J. Ovinge, voorzitter,    namens de Protestantse Gemeente Lelystad 
Dhr. B.P.C. van Bilsen, secretaris  namens Evangeliegemeente De Pijler 
Dhr. E. Den Hartog,     namens de Hervormde Gemeente Lelystad 
Dhr. J.D.J. de Vries,     namens de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
Mevr. A.M.H. Ester-van der Weij,   namens de RK H. Norbertusparochie 
Dhr. H. Holwerda  namens de Christelijke Gereformeerde en 
   Nederlands Gereformeerde Kerk ‘Het Anker’ 
Dhr. C.B. Boot     namens Gereformeerde Gemeente Lelystad  
De zetel van de Baptistengemeente Lelystad was in 2021 vacant 

• Voorzitter a.i., Dhr. Kees van Arendonk	
• Secretaris, dhr. Kees van den Haspel 	
• Penningmeester, dhr. Jan Willem van der Hoek	
• Lid, dhr. Gerrit Licht	

	

 

 



 29 

 

Integriteitsbeleid en VOG 
Vrijwilligers van het IDO zijn in principe welkom zonder VOG. Dat is een fundamentele keuze voor ons. 
Ook mensen die uit detentie komen of een strafblad hebben, kunnen bij ons een nieuwe kans krijgen. 
Onze begeleidingsstructuur is daarop ingericht. Voor een aantal vrijwilligersfuncties – waar grote 
zorgvuldigheid vereist is – stellen we bij aanvang van de werkzaamheden een VOG verplicht: vrijwilligers 
die met kinderen werken (huiswerkbegeleiding) en vrijwilligers die met hulpvragen en financiën van 
anderen te maken krijgen (vrijwilligers inloopspreekuur, budgetbeheer) moeten via de ‘Gratis VOG’-
regeling een VOG aanvragen voordat zij bij het IDO van start gaan. 
 

Verantwoording en geheimhouding 
Het IDO rapporteert niet aan anderen over individuele personen. Zo wordt er aan reguliere hulpverlening 
nooit informatie over een cliënt gegeven zonder toestemming en worden aan andere instanties ook 
nooit persoonsgegevens verstrekt (BSN, namen, adresgegevens) tenzij dit door de cliënt zelf als helpend 
en ondersteunend wordt ervaren voor de hulp die hij kan krijgen. Vanuit onze identiteit als een 
belangeloze organisatie waar iedereen naartoe kan gaan, hechten wij zeer aan deze regel van 
vertrouwen. 
 
WBTR 
In 2021 heeft het bestuur van het IDO stappen ondernomen om te voldoen aan de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtpersonen. Als onderdeel daarvan werd een statutenwijziging voorbereid die in 2022 zal 
worden ingevoerd. 
 

Nationale netwerken 
In 2021 waren we verbonden met Netwerk DAK. Via Kerk in Actie zijn we ook met een landelijke 
diaconaal netwerk en Eurodiaconia verbonden. 
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6. 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.  
 
Samenwerking met Gemeente Lelystad 
Een belangrijke partner is de gemeente Lelystad. 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 2020 onder 
verantwoordelijkheid van wethouder John van den Heuvel en na zijn overlijden bij zijn opvolger David 
de Vreede.  
 

Samenwerkingspartners 
Stichting IDO maakt onderdeel uit van de keten van schuldhulpverlening in de gemeente Lelystad. Met 
de vele andere partijen en organisaties in het sociaal domein wordt nauw samengewerkt. In 2021 is de 
samenwerking met maatschappelijk werk, de wijkagenten en een aantal huisartsen geintensiveerd. 
Wijkagenten komen wekelijks koffiedrinken in het inloophuis. In samenwerking met een aantal 
huisartsen zijn we een medisch spreekuur in het inloophuis gestart dat goed bezocht wordt, met name 
door mensen die niet snel naar de huisarts zouden gaan uit angst voor extra rekeningen.  
 

 

 

• 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 
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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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7. Financiën 
 
Het boekjaar 2021 is met een bescheiden positief resultaat afgesloten. Ook in 2021 is de meerjarige 
steun van een aantal landelijke fondsen op het gebied van capaciteitsversterking terug te zien in de 
financiële cijfers. Daarnaast zorgen ook de projectsubsidies voor het project Jongeren maken de stad 
en de huiskamer in de Dukdalf voor een toename van de subsidiebaten ten opzichte van de reguliere 
subsidie die was begroot over 2021. Een aantal projecten (De Verschilmakers, Dichten Vangnet, Project 
IDO Hulplijn gefinancierd door Corona Herstelfonds) is pas toegekend na het opstellen van de begroting 
van 2021. 
 
In onderstaande staat van baten en lasten zijn de resultaten van het jaar 2021 verwerkt.  
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Naast de staat van baten en lasten is onderstaand de balans opgenomen. 
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Naast de staat van baten en lasten van het IDO nemen we in dit jaarverslag ook de staat van 

baten en lasten van Voedselbank Stichting de Korenaar op.  

 
 

 


