Super-Actief

Jaarverslag 2019
2019 - HET JAAR VAN DE VERDIEPING!

U leest het jaarverslag van stichting Super-Actief van 2019
Het vijfde jaar van Stichting Super-Actief, het tweede jaar Wijksteun met
ondersteuning van het Oranjefonds en het jaarlijks kinderkamp dat weer
een succes was en deelname van de Kegelaars die wij ondersteunen.
Het was het jaar voor vernieuwing van het kinderkamp, verdieping van
Wijksteun en uitbreiding voor Super-Actief met de Kegelaars en onze
ondersteuning aan Vitale Woongemeenschappen in serviceflat Mazesteyn.

Kinderkamp Kralingen-Crooswijk
Het kinderkamp werd dit jaar voor het 33ste jaar georganiseerd.
Het was weer een groot succes met veel blije kinderen en een fijne
groep begeleiders.
Omdat vrijwilligerswerk verandert, omdat het lastiger wordt om jonge
kwalitatieve goede leiding aan te trekken hebben we dit jaar geëxperimenteerd
met het opstellen van een vacature die we via social media hebben gedeeld.
We hebben aan de vacature een vergoeding verbonden en een
sollicitatieprocedure uitgevoerd. Deze combinatie bleek erg goed te werken.
Wij hebben nieuwe begeleiders aangetrokken die uit het onderwijs kwamen
of zzp’er zijn en ervaring hebben met kinderen. Begeleiders worden ieder jaar
opnieuw geworven zodat we jaarlijks kunnen vaststellen wat nodig en gewenst
is. Dit systeem houden we daarom ook in 2020 aan. Naar aanleiding van de
evaluatie en de financiën die door dit systeem oplopen, kiezen we er voor
om in 2020 de vergoeding aan te passen naar een lager bedrag waardoor de
kosten beter in de hand zijn te houden.
Ieder heeft genoten en is blij en gezond huiswaarts gekeerd. Een apart verslag
wordt op de site van Super-Actief.nl geplaatst. Daarin kunt u het programma
en het financieel overzicht lezen. Het faciliterend werk voor het kinderkamp
wordt eveneens uitgevoerd door vrijwilligers. De enige professionele inzet
voor het kamp bestaat uit kindercoaches die in dienst zijn bij Stichting Dock en
het kamp begeleiden.

Wijksteun
Het tweede jaar waarin we Wijksteun professioneel betaald kunnen
uitvoeren, waardoor we de kans krijgen om ons project Wijksteun
te ontwikkelen. Methodiek Wijksteun heeft een ongekende groei
doorgemaakt waarop wij geweldig trots op zijn. De methodiek is
doorontwikkeld en uitgevoerd in de praktijk.
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Wijksteun Super-Actief - Sociaal werk van hart tot hart

steun Super-Actief
erk vAn hArt tot hArt

Wijksteun is de methodiek die wij ontwikkelen om op een kleinschalige
Super-Actief

werkwijze het netwerk van mensen die alleen zijn of eenzaam zijn te
vergroten. We nemen deel aan het programma SamenOuder en bezoeken de
trainingsdagen ervan. We worden gecoacht door Kees Penninkx van ActivAge.
Naast coachen heeft hij ons geholpen om de methodiek te beschrijven.

Wijksteun Super-Actief
SociAAl Werk
vAn hArt tot hArt

Eind 2019 is het boek in concept afgerond in het voorjaar 2020 hopen wij
het eerste boek te overhandigen aan de wethouder Welzijn van Rotterdam
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en aansluitend te delen met alle beleidsmakers en welzijnsorganisaties in
Rotterdam.
In 2019 zijn 27 matches gemaakt van ouderen met Wijksteun vrienden. Er zijn
in totaal 59 vrijwilligers actief voor Wijksteun. Allereerst voor individuele steun
aan ouderen, maar ook veel ouderen zelf die meehelpen met het organiseren
van activiteiten of zelf een wijksteun vriend worden. De oudste wijksteun
vriend is in 2019 93 jaar, de jongste is 21 jaar. In 2019 is de toename van het
aantal jongere wijksteun vrienden groeiend. Eind 2020 hebben wij 6 wijksteun
vrienden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar.
Hoewel we geen systeem hebben bedacht voor wijkbewoners die zo af en toe
helpen zien we dat daar een toename in is, we kunnen steeds meer mensen
even bellen om een keer te helpen. Ze willen dan niet geregistreerd worden
als vrijwilliger, maar wel even helpen. De community building in de wijk groeit
hiermee, meer mensen helpen en ondersteunen elkaar.

De Kegelaars
De Kegelaars zijn aangehaakt bij Super-Actief om een rechtsvorm te hebben
waarmee ze de club voor verstandelijk gehandicapte bowlers veilig kunnen
stellen. Er is in 2019 een fonds aangeschreven die de Kegelaars ook een
mooi bedrag hebben toegekend. Daarmee kunnen 60 deelnemers 1x per
maand 2 uur bowlen en genieten. Er zijn 7 vrijwilligers betrokken. Voor de
Para Olympics die georganiseerd is door de Kegelaars is een bedrag van de
gebiedscommissie geschonken. Het jaar was voor hen fantastisch.
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Financiën
We ontvangen geen subsidie van de gemeente, alleen van fondsen,
maar we hebben onze financiën voor onze projecten aangevuld,
door tussen schoolse opvang voor de Openbare basisschool
de Esch uit te voeren en door ondersteuning van bewoners
initiatieven. We mogen ook nog eens jaarlijks rekenen op een
aantal bewoners die de kinderen een fijn kamp gunnen met een
financiële bijdrage, zij adopteren een kind dat anders niet op kamp
kan omdat de ouders de financiën hiervoor niet kunnen missen of
doneren een bijdrage.
We zijn een organisatie waar veel kleine bijdragen een geheel maken.
In 2019 hebben we extra steun gekregen van diverse fondsen voor het
kinderkamp (8). Voor Wijksteun waren dat bijdragen van het Oranjefonds
en de stichting Marquerite-Antoinette. Onze grote dank gaat uit naar ieder die
ons steunt. Met geld, middelen en/of met raad en daad.

Het bestuur en personeel
Het bestuur bestond in 2019 uit 3 bestuursleden.
De penningmeester, de heer D. Beems die vanaf de oprichting
penningmeester is, mevrouw H. van Veen-Grootveld en de heer
N. van den Oever die beiden zijn toegetreden in januari 2018.
Per 15 januari 2018 zijn de twee oprichters van de stichting, Anita Kornman
en Clara van Vliet van Laar in dienst
genomen voor 12 uur per week voor
de duur van het project Wijksteun,
zodat zij de methodiek Wijksteun
kunnen ontwikkelen, experimenteren.
In 2019 is dat aantal uren uitgebreid
naar 16 uur per week in een
projectcontract.
Op 1 januari 2018 zijn er 15 vrijwilligers
betrokken bij Wijksteun en 15 bij het
Kinderkamp. Op 31 december 2018
Anita Kornman

Clara van Vliet

zijn er 37 vrijwilligers betrokken bij
Wijksteun, 15 bij het kinderkamp,
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6 bij de tussenschoolse opvang en 3 voor de specifieke opdrachten die wij
uitvoeren als onderaannemer voor welzijnsorganisatie Dock. In december
2019 zijn er 59 vrijwilligers betrokken bij wijksteun, 15 bij het kinderkamp
en het team van coördinatie is uitgebreid met 2 vrijwilligers die veel uren
ondersteunen. 1 persoon die de administratie aanpakt en in goede banen leidt
en 1 persoon die als coach rouwverwerking actief is. Beide op vrijwillige basis.
Voor de tussenschoolse opvang is een vakkracht op huurbasis actief
gedurende 6 -8 uur per week maar dit is in juli 2019 beëindigd. De school vult
verder de tussenschoolse opvang zelf in.

Opdrachten als
onderaannemer van
Stichting DOCK
Van huisbezoeken 75+
Ook in 2019 hebben we weer de huisbezoeken 75+ uitgevoerd.
Maar dit keer de helft van de wijk omdat de gemeente Rotterdam
toeziet op meer kwaliteit in de huisbezoeken en de opvolging
ervan. De wijk wordt in 2 jaar verdeeld en bezocht. Tenzij er
meldingen komen waarbij het van belang is om direct een
huisbezoek af te leggen. Denk aan meldingen van huisartsen en
andere verwijzers.
We kondigen ieder huisbezoek aan, dat doen wij door een flat of een
combinatie van twee flats tegelijk een brief te brengen. Wij leveren de brieven
persoonlijk af, zodat we direct zien of brievenbussen vol zijn. In de brief
nodigen we mensen uit om te reageren. Ieder mag weigeren, accepteren en
een afspraak maken maar we hebben hen juist extra uitgenodigd om ons te
leren kennen, om bij ons langs te komen of om ons toe te laten voor een kop
koffie en een huisbezoek.
Ons streven blijft om alle ouderen in de Esch leren kennen. Wanneer wij
mensen kennen en zij ons, wordt het bieden van ondersteuning en het vragen
erna makkelijker. Door ons actief op te stellen willen wij de organisatie zijn
waar ouderen altijd terecht kunnen. Met kleine korte ondersteuning en bij
eenzaamheid. Levensgebeurtenissen als een partner verliezen of ziek worden
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kan het leven van de een op de andere dag veranderen en het netwerk kleiner
maken. Door in de wijk een netwerk van wijksteunvrienden te bouwen en
ouderen te kennen kunnen we snel hulp inschakelen wanneer dat nodig is.
Dat is ook gebleken, we hebben 185 mensen een aankondiging voor een
huisbezoek gestuurd en 123 huisbezoeken daadwerkelijk uitgevoerd.

Sociaal netwerk versterken
Naast de huisbezoeken hebben we iedere maand een activiteit georganiseerd
op de “eenzame” zondag. Wij hadden eerder van de ouderen gehoord dat
vooral de zondag als lastige dag ervaren wordt. Door de activiteiten op zondag
aan te bieden willen wij de eenzaamheid doorbreken, de saaie dag leuker
maken. We ontmoeten op deze wijze weer nieuwe mensen, want we werven
breed en sommige ouderen die een huisbezoek geweigerd hebben gaan wel
mee met één of meerdere activiteiten.
Wij hebben 9-maandelijkse activiteiten gedaan, waarbij gemiddeld 35
bezoekers aan deel namen.
We hebben 26 ouderen geholpen van WMO-aanvraag tot en met het matchen
van wijksteunvrienden. 7 ouderen zijn ons vervolgens gaan helpen als
vrijwilliger.
De methode begint zijn vruchten af te werpen, maar we stellen hem steeds bij
op basis van opgedane ervaring en blijven de methode verder ontwikkelen om
straks een mooie methode te delen in Rotterdam.
In de zomervakantie hebben we iedere week 2 activiteiten aangeboden.

Weduwe en weduwnaars
De weduwe en weduwnaars worden voor zover zij dat willen gebeld en
bezocht. In 2019 zijn er 9 nieuwe aanmeldingen en liepen er 6 nieuwe
casussen door. Opvallend was dat er vanuit het wijkteam ook een beroep werd
gedaan op de coach voor jongere mensen. In dit geval een moeder en zoon
van 12 jaar. Ook is er een beroep gedaan op de coach voor hulp aan iemand in
een ander deel van Kralingen.
Er zijn 2 workshops georganiseerd om het verdriet een plekje te geven. Een
herinneringsbord maken.
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Welkom in de Wijk
Dock heeft de opdracht Welkom in de wijk waarbij nieuwe bewoners welkom
geheten moeten worden, maar in 2018 bleek dat de AVG daarvoor geen
ruimte biedt. Niemand mag immers zomaar de gegevens doorgeven om
in aanmerking te komen voor een vorm van welkom heten. In 2018 was
deze opdracht daardoor niet gelukt. Voor 2019 was afgesproken dat we vier
bijeenkomsten zouden organiseren waar nieuwe bewoners extra welkom
waren. Wij hebben dat gedaan door op de Eurekaweek te staan van nieuwe
studenten bij de Erasmus universiteit, door een wijkfeest in Plantagepark de
Esch in samenwerking met Buurtcollectief, het CVD, Dock en Opzoomermee.
Maar bij beide activiteiten was er weinig belangstelling omdat we ook hiervoor
de bewoners niet op naam konden uitnodigen. In overleg met de manager
van Dock Kralingen-Crooswijk is besloten om deze opdracht niet verder uit
te voeren. We vinden het jammer, want een nieuwe bewoner ontmoeten kan
versterking voor je wijk betekenen, maar helaas blijkt het niet mogelijk te zijn.

Kennismaking
Een van de taken die Super-Actief binnen de opdracht Dock op zich heeft
genomen is de kennismaking van bewoners onder elkaar. Hiervoor hebben we
maandelijks en in het tweede half jaar twee wekelijks en wekelijks activiteiten
aangeboden. Doel is dat bewoners elkaar vaker ontmoeten en kennis met
elkaar kunnen maken. Dit is ruimschoots behaald. De maandelijkse activiteiten
trokken gemiddeld 35 personen per activiteit. De activiteiten waren divers. De
tweewekelijkse activiteit, “Rummycub”, 12, de wekelijkse activiteit “Koffietijd”,
een wisselend aantal van 6 tot en met 14 personen.
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Bewoners initiatieven en Buurtcollectief
In de Esch bruist het van de bewoners initiatieven en er zijn een aantal kleine
stichtingen actief. Deze stichtingen en initiatieven hebben zich verenigd in het
Buurtcollectief. Het Buurtcollectief is een samenwerkingsverband dat zich in
zet om de wijk leefbaarder te maken, dat er voldoende sociale ondersteuning
is en dat de Huiskamer van de wijk blijft bestaan. Ook Super-Actief heeft
zich daarbij aangesloten. Als Buurtcollectief zijn wij onderaannemer
geworden van welzijnsorganisatie Dock. Super-Actief is daarin de penhouder
maar voert het grootste deel van de opdracht ook uit. Wijktuin de Esch,
partner in het buurtcollectief, voert de deelopdracht weerbaarheid van 50
basisschoolkinderen uit in samenwerking met Dock.
In 2019 is het Buurtcollectief gaan zoeken naar meer eenheid. Een visie die
gedeeld wordt met de wijk, de partners en de gemeente. Er is een logo voor
het Buurtcollectief ontwikkeld. Er wordt nagedacht over een rechtsvorm maar
de stap is gezet om er verder vorm aan te geven.

Resultaten 2019
Huisbezoeken

185 uitgenodigd

123 bezoeken uitgevoerd

Activiteiten

10 maandelijks en 13 gedurende

170 nieuwe ouderen ontmoet

		

de zomervakantie

Nieuwe bewoners leren

93 nieuwe bewoners

kennen door activiteiten

Weduwen en Weduwnaars

9 nieuwe aanmeldingen, 6 casussen

9 personen zijn gedurende

		

lopen door vanuit 2018

3-6 maanden bezocht

Verwijzing

Huisartsen, wijkverpleegkundigen,

17 personen die allen zijn bezocht

		

buren, woonzorg consulent, wijkteam		

Het totaal aantal vrijwilligers 59 actieve vrijwilligers voor Wijksteun,
15 voor het kinderkamp en 7 voor de Kegelaars.
Het aantal nieuwe vrijwilligers voor Wijksteun in 2019 is 22.
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2020

In 2020 ligt ons project Wijksteun vast in het boek “Wijksteun, sociaal werk
van hart tot hart”. We hebben daarmee twee doelen, dat de uitvoering van
het project Wijksteun voor de Esch gegarandeerd is en dat de gemeente
Rotterdam Wijksteun adopteert om het werk met ouderen in heel Rotterdam
te versterken. In 2020 zullen wij tevens onderzoeken of en hoe de stichting
Super-Actief met zijn werk verder moet gaan.

Verslag Anita Kornman
Zakelijk leider/Sociaal werker
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