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Bestuursverslag 2019
Speelveld en plaatsbepaling
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) omschrijft maatschappelijke
ondersteuning onder meer als: ‘het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van
personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel
mogelijk in de eigen leefomgeving. ‘ AanZet veronderstelt dat gemeenten in hun Wmo-beleid aan
deze doelgroepen een prioritaire plaats toekennen.
In de opvatting van het bestuur is AanZet een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor
mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Door het bieden van een veilige,
gelijkwaardige en laagdrempelige omgeving kunnen mensen met ervaring(en) in de geestelijke
gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of vrouwenopvang werken aan herstel,
persoonlijke groei en ontwikkeling. Cliënten heten bij AanZet vrijwilligers. In het handelen van de
professionele medewerkers ligt de focus op het activeren en stimuleren van de eigen kracht en
zelfregie van vrijwilligers.

ANBI
AanZet is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De leden van het bestuur zijn vrijwilligers en
genieten voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Statuten
De statuten van Stichting AanZet zijn laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2016. Onder gelding van deze
statuten, artikel 9, is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Volgens de statuten is het
bestuur beleidsbepalend en -bewakend. Het bestuur ziet het tevens als zijn taak om het beleid van
AanZet mede te ontwikkelen. Het bestuur stelt de kaders vast en formuleert samen met de directeur
de strategische koers.
Het bestuur geeft uitvoering aan zijn taak en rol door:
•
•
•
•
•

het houden van bestuursvergaderingen, ongeveer 10 maal per jaar;
maandelijks overleg dat de voorzitter van het bestuur heeft met de directeur over
lopende zaken en tevens om de bestuursvergadering voor te bereiden;
het bijwonen van en het participeren in (thema)bijeenkomsten van directeur en
medewerkers;
het bijwonen, als toehoorder, van externe bijeenkomsten van netwerken waarin waar
AanZet een relevante rol speelt;
jaarlijkse zelfevaluatie.

De voorzitter onderhoudt regelmatig contact met de directeur. De penningmeester doet dat ook
over financiële onderwerpen. Hij neemt ook een aandeel in het contact met het
administratiekantoor en de accountant.

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Bestuursleden zijn na hun eerste benoeming eenmaal
herbenoembaar.
Onderstaande tabel laat zien:
•
•
•

wie de bestuursleden zijn;
hun functies;
het jaar van hun eerste benoeming;

•
•

het jaar waarin zij volgens rooster aftredend zijn;
in welk jaar de zittingsduur eindigt.

naam

functie

Eerste
benoeming

Aftredend volgens
rooster

einde
zittingsduur

Sita Reinsma

voorzitter

2015

2019

2023

Cees Oprins

vice-voorzitter en
secretaris

2015

2019

2023

Chris
Marsman

penningmeester

2015

2019

2023

Trees Flapper

lid

2017

2021

2025

Jos Pieters

lid

2017

2021

2025

Vergaderingen
Het bestuur komt acht à tien keer per jaar in vergadering bijeen. De vergaderingen worden
voorbereid door de voorzitter van het bestuur, samen met de directeur. De directeur is, als regel, bij
de vergaderingen van het bestuur aanwezig.
De voornaamste agendapunten in 2019 waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jaarplan en begroting;
jaarstukken 2018;
periodieke rapportages (inhoudelijk en financieel);
personeelszaken;
bewaken van de financiële continuïteit, gericht op gemeenten en projectfinanciering;
de herijking van de meerjarige strategie van de organisatie;
interne beleidsontwikkeling en formuleren organisatiedoelen
het inventariseren van mogelijkheden tot samenwerking met andere organisatie op het
terrein van zorg en welzijn;
voornemen om met Support Fryslân in gesprek te gaan over samenwerking en fusie;
het samenwerkingsverband met andere vrijwilligersorganisaties in Leeuwarden (VOL).

Directeur
Het bestuur delegeert, overeenkomstig artikel 10 van de statuten, de dagelijkse leiding van de
organisatie aan de directeur. De directeur is daarnaast verantwoordelijk voor de voorbereiding van
het beleid en voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur stimuleert het ontwikkelen
van nieuwe projecten en het aanboren van financiële bronnen voor de realisatie daarvan.
De voorzitter van het bestuur voert een gestructureerd overleg met de directeur. Daar waar nodig
hebben delegaties van het bestuur, samen met de directeur, contact met stakeholders zoals
gemeenten of andere organisaties op het terrein van zorg en welzijn.

Functioneringsgesprek
Jaarlijks vindt tussen het bestuur (voorzitter en secretaris) en de directeur een functioneringsgesprek
plaats waarin de resultaten van het afgelopen jaar worden besproken. Deze resultaten worden
schriftelijk vastgelegd en dit verslag wordt door beide ondertekend. Het bestuur waardeert de

stimulerende inbreng en de grote betrokkenheid van de directeur bij de ontwikkeling van de
organisatie. Het afgelopen jaar heeft de directeur zich opnieuw met verve ingezet voor de
samenwerking binnen VOL (vrijwilligersorganisaties in de gemeente Leeuwarden).

Vertrek directeur en aantrekken van een opvolger
Eind 2019 werd bekend dat Titia Huisman, sinds 2016 de directeur, AanZet zou gaan verlaten. Het
bestuur heeft de invulling van de hierdoor ontstane vacature gekoppeld aan het voornemen om met
Support Fryslân in gesprek te gaan over samenwerking en fusie. De hiertoe gevolgde procedure
voorzag in gesprekken met delegaties van de vrijwilligers, de medewerkers en het bestuur. Deze
procedure heeft geresulteerd in de benoeming en aanstelling van de heer Erik Blank tot directeur van
Stichting AanZet per 1 februari 2020 voor 20 uur per week.

Gemeenten
Het bestuur heeft zich, samen met de directeur, in 2019 opnieuw beijverd voor de samenwerking
met de diverse gemeenten in het werkgebied van AanZet. Het blijft van belang om de subsidiërende
gemeenten te informeren over de plaats die AanZet kan innemen in het belang van hun inwoners
met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid. In de gemeente Leeuwarden, die wijzigingen van
beleid heeft aangekondigd binnen het sociale domein, heeft een aantal vrijwilligersorganisaties zich
verenigd in het samenwerkingsverband VOL. Het bestuur is bij het aangaan van dit
samenwerkingsverband nauw betrokken geweest.

Financiële continuïteit
Het bestuur houdt toezicht op de exploitatie en zet in op het realiseren van een sluitende exploitatie.
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat. Voor het jaar 2020 voorziet het bestuur
evenwel frictiekosten die gepaard zullen gaan met de voorgenomen fusie met Support Fryslân.
Voorts voorziet het bestuur extra kosten voor capaciteitsuitbreiding van personeel voor de realisatie
van projecten. In de resultaatbestemming is met de verwachte hogere kosten rekening gehouden.

Zelfevaluatie
In januari van elk jaar evalueert het bestuur zijn eigen functioneren aan de hand van de volgende
onderwerpen:
a) statutaire taak en verantwoordelijkheid van het bestuur, de toegevoegde waarde van het
bestuur voor de organisatie;
b) mogelijke verschuivingen in de taak- en rolopvatting van het bestuur;
c) de geldende taak- en rolverdeling;
d) de kwaliteit van samenwerking binnen het bestuur;
e) het functioneren van de voorzitter, secretaris en penningmeester;
f) het algehele beeld waar AanZet staat in het veld van zorg en welzijn.

Namens het bestuur
Sita Reinsma
Voorzitter

Wat is AanZet
In 2019 hebben we meer dan 9.500 maal een ontmoeting met een kwetsbare burger mogen
hebben, een stijging ten opzichte van vorig jaar met 2.500 ontmoetingen (stijging van meer dan
25%).
AanZet is de plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen werken aan hun
persoonlijke en maatschappelijk herstel. Zij doen dat, door middel van vrijwilligersprojecten in de
gehele provincie Friesland. Niemand heeft een indicatie nodig, om bij AanZet aan de slag te gaan.
Als je bij AanZet wilt werken aan je persoonlijk en maatschappelijk herstel, meld je je aan. Dat kan
per telefoon, mail of door simpelweg binnen te lopen. Na het intakegesprek gaan we, samen met jou,
kijken wat het beste bij jou en jouw doelstellingen past. Jouw persoonlijk doel leggen we samen vast
in een stappenplan. Ieder half jaar evalueren we dat en kijken we wat de voortgang is. Zo nodig
stellen we het plan bij.
Iedere stap die mensen zetten, op weg naar herstel, is van grote waarde. Uiteindelijk is het mooi als
je na verloop van tijd (weer) door kunt stromen naar regulier vrijwilligerswerk, een opleiding of een
betaalde baan.
De oogst van AanZet
De oogst van AanZet laat zich vooral zien in de verhalen van mensen. Daarom kiezen we in ons
jaarverslag voor, enerzijds de feiten door middel van de cijfers. Anderzijds, wat ons betreft veel
belangrijker: de verhalen van de mensen zelf.
De oogst van AanZet is samen te vatten in twee aspecten:
Preventie & Participatie
Preventie: doordat kwetsbare burgers werken in projecten van AanZet zijn zij onderdeel van een
sociaal netwerk, waarbinnen zij gezien en gehoord worden. Dat brengt met zich mee dat zij minder
of helemaal niet afhankelijk zijn van professionals.
Kwetsbare burgers doen gewoon mee en ervaren zingeving in wat zij doen.
Participatie: kwetsbare burgers hervinden hun eigenwaarde, door deel te nemen aan onze
projecten. Daardoor herstellen zij beter, sneller en met meer basis. Zij ontwikkelen zich en vinden
(opnieuw) hun weg binnen de samenleving.
Vrijwilligers, worden daar waar nodig en gewenst, begeleid in hun herstel en ook in hun zoektocht
naar een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage. Regelmatig betekent dat: een opleiding
volgen, doorstromen naar regulier vrijwilligerswerk of het vinden van een betaalde baan. Daar zijn
onze vrijwilligers erg trots op. Wij ook!
Ervaringskennis
Vrijwilligers van AanZet delen hun ervaringskennis met andere kwetsbare burgers. Maar ook met
welzijnswerkers, thuiszorgers, beleidsmakers en beslissers. Eigenlijk met wie het maar wil horen!

Personeelssamenstelling en taken 2019
Bij AanZet werkten in 2019, 8 vaste beroepskrachten en 2 tijdelijke krachten, omgerekend 7,2 fte.
Twee krachten hebben (gedeeltelijke) zwangerschapsvervanging vervuld.
Het team bestond eind 2019:
Marije Klaver
Projectleider regio Noord en Oost Friesland
Jan Douwe Kronemeijer
Projectleider Smallingerland
Projectleider Maatjesproject
Marike Feenstra
Projectleider Zuid en West Friesland
Projectleider Leeuwarden
Projectleider de Fryske Marren (tot 1 september 2019)
Wietze Kooistra
Projectleider Receptie en PC Probaat
Johannes Altena (t/m 1 september 2019)
Projectleider Leeuwarden
Projectleider de Fryske Marren
Coby de Vries – Flootman (zwangerschapsvervanging)
Assistent Projectleider / Activiteitenaanjager
Yolanda Dijkstra
Activiteitenaanjager Smallingerland, Noord en Oost Friesland
Joeri Lippens (tijdelijk)
Projectleider Noord en West
Projectleider Steunpunt Zelfhulp
Judit Zijlstra
Management Assistent
Titia Huisman
Directeur

De oogst van AanZet
AanZet heeft in Friesland vele vrijwilligersprojecten. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de
loop van de projecten in 2019. U vindt dat voor uw gemeente terug in alle (deel)verslagen. We
hebben iedere gemeente voorzien van een eigen kleur, zodat u in een oogopslag kunt vinden
hoeveel inwoners van uw gemeente gebruik hebben gemaakt van dat bepaalde project. Ook vindt u
terug of - en hoeveel mensen uit uw gemeente doorgestroomd zijn naar betaald werk of naar ander
vrijwilligerswerk.

Korte beschrijving van activiteiten per gemeente

Gemeente Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân is een relatief grote gemeente. We hebben in 2019, in overleg met deze gemeente,
een plan geschreven. Ten bate van dit plan hebben we onderzocht hoe en waar het wenselijk zou zijn
als AanZet daar activiteiten zou opstarten. Het plan is positief door de gemeente ontvangen,
vanwege tekorten in het Sociaal Domein, helaas voorlopig terzijde gelegd. Daarop hebben wij
besloten om op eigen initiatief, passend binnen de subsidie van de gemeente Súdwest-Fryslân, in
Workum te starten met een dependance van ons Maatjesproject. Dit met de gedachte dat we sneller
een netwerk op kunnen bouwen als we ter plekke vindbaar en bereikbaar zijn. Overigens is deze pilot
uit te breiden met bijvoorbeeld een dependance van ons computerproject PC Probaat.
Daarnaast bestaat in Sneek al jaren het Sociaal Café de Kronkel: hier komen veel kwetsbare inwoners
van Sneek samen, zij hebben daar hun plekje. Ze geven aan, dat ze zichzelf kunnen zijn en zich
gewaardeerd voelen bij het Sociaal Café. Er is op een positieve manier sociale controle. Men let op
elkaar en helpt elkaar. In 2019 is een start gemaakt met aandacht voor gezonde voeding en beweging
en dit wordt in 2020 voortgezet.

Gemeente Leeuwarden
In de gemeente Leeuwarden hebben we de afgelopen jaren volop meegedraaid met de innovatie van
het Sociaal Domein. We hebben zitting gehad in de initiatiefgroep van V-O-L, samen met Humanitas
en Stichting Support Fryslân. In dat kader hebben we talloze bijeenkomsten georganiseerd en/of
bijgewoond. We hebben samen met bovengenoemde initiators onderzoek voor de gemeente
Leeuwarden verricht. Eind 2019 hebben we samen met 16 deelnemende vrijwilligersorganisaties het
besluit genomen om te komen tot de oprichting van de Federatieve vereniging V-O-L.
Naast deze activiteiten is in Leeuwarden ook het Sociaal Café De Kronkel actief. Afgelopen jaar
hebben we te maken gehad met een sterke terugval in het aantal bezoekers. Dit heeft onder meer te
maken gehad met de huisvesting die niet meer geschikt bleek. Het is ons niet gelukt, om op korte
termijn, andere betaalbare en passende huisvesting voor het Sociaal Café te vinden. In het najaar van
2019 hebben we de draad weer opgepakt en zijn we in eigen huis verder gegaan. We hebben dit
besloten, nadat was gebleken dat aansluiting bij de te vormen buurtkamers nog niet mogelijk was. In

2020 zullen we passend onderdak realiseren, concrete plannen daartoe liggen ter goedkeuring van
de verhuurder.

Gemeente Harlingen
In de Gemeente Harlingen werken we binnen Nieuw Zuid aan de Sociale Inloop. Dit blijkt, in de
praktijk, een weerbarstig proces met veel pieken en dalen. Op verzoek van de gemeente hebben we
in het najaar van 2019 een herstart gemaakt. De inloop is open op vrijdagmiddag en er is eenmaal
per maand een gezamenlijke maaltijd. Sindsdien loopt het aantal bezoekers gestaag op. Zoals ons al
vaak is gebleken, is het opzetten van een Sociale Inloop een kwestie van consistente inspanning en
een lange adem.

Gemeente Waadhoeke
In de Gemeente Waadhoeke is AanZet vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van het
Makkersplak. AanZet heeft hier wekelijks haar inzet aan geleverd. We hebben eind 2019 besloten de
samenwerking met De Skûle voor het Makkersplak in haar huidige vorm te beëindigen en om te
zetten in nieuwe vormen van samenwerking. Het belang van een laagdrempelige inloopvoorziening,
en de inbreng van AanZet, wordt door alle betrokken partijen gezien en onderstreept. De gemeente
geeft nadrukkelijk aan een rol te zien voor AanZet. We zien dat proces met vertrouwen tegemoet.
Daarnaast weten inwoners de weg naar het Maatjesproject te vinden.

Gemeente De Fryske Marren
Binnen de gemeente De Fryske Marren werkten wij samen met MIKS Welzijn. Onze medewerkers
waren als initiatiefnemer, aanjager en kenners van de doelgroep, intensief betrokken bij talrijke
initiatieven en inloopvoorzieningen. Doordat in de Gemeente De Fryske Marren besloten is om het
welzijnswerk aan te besteden en Tinten deze opdracht te gunnen, is de samenwerking met MIKS
beëindigd en zijn wij niet langer werkzaam in De Fryske Marren. Wij hebben zorg gedragen voor een
warme overdracht van zoveel mogelijk projecten waar wij werkzaam waren.

Gemeente Noardeast Fryslân
In de nieuwe Gemeente Noardeast Fryslân werken wij samen met Stichting Welzijn Het Bolwerk.
Samen zij wij verantwoordelijk voor de sociale inloopvoorzieningen in Dokkum, Kollum en de

Westereen. Ook weten inwoners de weg naar het Maatjesproject te vinden. De Buurtkamer in
Kollum wordt draaiende gehouden door Stichting AanZet. Randvoorwaarden zoals een locatie
worden gefaciliteerd door Raderwerk. Er is een goede onderlinge samenwerking, waarin beide
organisaties elkaar aanvullen.

Gemeente Achtkarspelen
In de gemeente Achtkarspelen is AanZet actief in de werkgroep van het wijk-GGD team,
Trochpakkers. Daarnaast vinden inwoners van deze gemeente hun weg naar het Maatjesproject.

Gemeente Smallingerland
Gemeente Smallingerland kent inmiddels twee sociale inloopvoorzieningen waar wij actief zijn:
Samen@Holdert en sinds 1 september Samen@Drait in samenwerking met MindUp en de M.O.S.
Ook zijn wij in deze gemeente actief in het wijk GGD-team Outreachend Team Verward Gedrag.
Daarnaast geven wij iPad trainingen in deze gemeente en werken wij actief samen binnen kleinere
projecten en overleggen met diverse lokale partijen.

Gemeente Opsterland
In de gemeente Opsterland is AanZet actief met het Maatjesproject. Daarnaast zijn in samenwerking
met meerdere partijen tabletcursussen georganiseerd in de gemeente.

Gemeente Tytsjerksteradiel
In Burgum werken we binnen de Buurtkamer, die gevestigd is in Glinstrastate. Deze Buurtkamer
wordt samen vorm gegeven met KEaRN Welzijn en inwoners uit de regio. Ook weten bewoners de
weg naar het Maatjesproject te vinden.

Sociale ontmoetingsplaatsen
Een sociale ontmoetingsplaats is een fysieke plek waar iedere (kwetsbare) burger van harte welkom
is. Er is koffie en er zijn activiteiten. De ontmoetingsplaats wordt altijd gerund door vrijwilligers, vaak
ook met een kwetsbaarheid. De professionele begeleiding is noodzakelijk, maar zoveel mogelijk op
afstand.
Bezoekers van sociale ontmoetingsplaatsen komen een bakje koffie halen, hun verhaal doen, of
gewoon om er even uit te zijn. Samen met de vrijwilligers wordt er bepaald welke activiteiten
aangeboden worden.
De ontmoetingsplaatsen worden altijd gerealiseerd in samenwerking met het lokaal regulier
welzijnswerk en vaak ook met andere partners. We zien dat in de meeste gevallen de kwetsbare
burgers de ontmoetingsplaatsen weten te vinden. Deze hebben namen als de ‘Buurtkamer’,
‘Makkersplak’ en de ‘Kronkel’.
Gemeente

Aantal bezoeken
totaal

Gemiddeld per
week

Vrijwilligers

De Fryske Marren

1.328

14

10

Tytsjerksteradiel

578

8

5

2.635

61

10

573

10

7

Noardeast Fryslân,
Dokkum

1.065

23

4

Noardeast Fryslân,
Kollum

125

4

2

Dantumadiel

899

18

7

Leeuwarden

69

1

10

Waadhoeke

546

11

6

Harlingen (sinds
november 2019)

30

3

7.849

153

Smallingerland (2)
Súdwest Fryslân

Totaal

61

De oogst van:
Sociale Inloop Sneek
Franscina was eerder vrijwilliger bij de Inloop en was bekend met Borderline. Zij ging een studie doen
en had daardoor geen tijd meer voor vrijwilligerswerk. Afgelopen zomer kwamen we haar weer tegen
bij de begrafenis van een vrijwilliger. Zij is opnieuw vrijwilliger geworden en was nog maar 2
maanden terug, toen ze vertelde dat het voelde als een warme jas. Ze had de inloop zo gemist en
voelde zich gelijk weer thuis. Ook haar man vertelde dat ze weer opbloeide. Ze heeft weer contact
met oude kennissen en is weer nuttig, ze kan wat voor een ander betekenen en dat doet haar heel
goed. En zaken die ze heeft geleerd tijdens haar studie kan ze toepassen tijdens haar vrijwilligerswerk.
Win win win!!!

PC Probaat
Is de computerwerkplaats van AanZet. In dit project worden gebruikte computersets door onze
vrijwilligers professioneel schoon gemaakt en voor weinig geld beschikbaar gesteld aan mensen met
een kleine beurs. Ook reparaties worden door de vrijwilligers van PC Probaat uitgevoerd.
Er is een intensieve samenwerking met verschillende afdelingen van Stichting Leergeld.
Daarnaast is er een wekelijkse samenwerking met Estafette Leeuwarden: vrijwilligers van AanZet
houden spreekuur in de winkel van Estafette. Daar kunnen bezoekers terecht, om tegen een geringe
vergoeding een gebruikte computer te kopen. Daarnaast krijgen de bezoekers ook advies en kunnen
ze er terecht voor de reparatie van hun computer en/of randapparatuur. Voor de vrijwilligers
betekent dit dikwijls, dat zij hun grenzen behoorlijk verleggen door in een open omgeving te werken,
waarbij je niet van te voren weet wie je klanten zijn en met welke vragen zij komen.
In totaal hebben 817 mensen in 2019 een hulpvraag bij PC Probaat neergelegd.
Gemeente

Vrijwilligers

De Fryske Marren

Klanten
28

Tytsjerksteradiel

1

28

Smallingerland

2

3

Súdwest Fryslân

2

2

Noardeast Fryslân

1

3

Leeuwarden

10

270

Waadhoeke

1

47

Harlingen
Totaal

Vrijwilligers
doorgestroomd

14

18
17

400

14

Aantal vrijwilligers: Dit getal is het aantal vrijwilligers wat uit de desbetreffende gemeente afkomstig
is. De vrijwilligers helpen niet alleen klanten in hun eigen gemeente, maar ook klanten uit andere
gemeenten.
Aantal vrijwilligers = Aantal vrijwilligers op 31 december 2019.
Vrijwilligers doorgestroomd = Vrijwilligers doorgestroomd over heel 2019.

Steunpunt Zelfhulp wordt Rijk van Ervaring
Bij dit steunpunt zijn meer dan 50 zelfhulpgroepen aangesloten. Het steunpunt organiseert
bijeenkomsten en faciliteert de zelfhulpgroepen. Daarnaast organiseert het steunpunt vier maal per
jaar inspiratiesessies voor welzijnswerkers, ambtenaren en collegiale instellingen. In 2019 was het
thema van de inspiratiesessies: ‘Fysieke en Mentale Vitaliteit’. We werken bij de voorbereiding en
uitvoering van deze sessies altijd samen met professionals en ervaringsdeskundigen.
Rijk van Ervaring
In 2019 hebben we de overgang ingezet van Steunpunt naar Rijk van Ervaring. Deze overgang houdt
in dat wij sterk en creatief gaan inzetten op het delen van ervaringskennis. Wij doen dit door middel
van een website waarop gesproken, geschreven en gefilmde ervaringsverhalen te vinden zijn. Deze
ervaringsverhalen worden geschreven binnen de zogenaamde herstelfasen. Wij verwachten dat deze
wijze van ervaringsdelen zeer breed toegankelijk is. De ervaringsverhalen zijn niet alleen van mensen
die te maken hebben (gehad) met psychische kwetsbaarheid, maar ook die van hun verwanten.
Voor Rijk van Ervaring is een aparte website ingericht met daarop geschreven, vertelde (filmpjes en
podcasts) ervarings- en herstelverhalen. Daarnaast biedt de website informatie over het
herstelproces en ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot psychische kwetsbaarheid.
Wie werken er bij Rijk van Ervaring?
Gemeente

Vrijwilligers

Noardeast Fryslân

1

Dantumadiel

1

Leeuwarden

4

Totaal

6

Maatjesproject
Binnen het Maatjesproject van AanZet worden mensen met een psychische kwetsbaarheid
gekoppeld aan vrijwilligers die met hen activiteiten ondernemen. De maatjes en de aanvragers
worden vanuit het project begeleid gedurende 1,5 jaar. Maatjes helpen andere mensen op weg naar
een leven met sociale contacten en activiteiten buitenshuis.
Binnen het Maatjesproject is hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe database. Vanaf 2020 wordt
dit systeem gebruikt voor alle registraties. Daarnaast is een spreekuur in Workum gestart voor
bewoners, zo is het Maatjesproject dichtbij voor mensen met een sociale kwetsbaarheid. Het
Maatjesproject heeft met andere Maatjesprojecten in Friesland samengewerkt en met diverse
Mbo’s- en Hbo’s. Zij hebben studentmaatjes beschikbaar gesteld.
Gemeente

Vrijwilligers

Deelnemers

Achtkarspelen

3

12

Dantumadiel

5

4

De Fryske Marren

13

12

Harlingen

2

2

Heerenveen

6

0

Leeuwarden

62

94

Noardeast Fryslân

13

20

Ooststellingwerf

1

0

Opsterland

6

7

Smallingerland

17

27

Súdwest Fryslân

19

31

Tytsjerksteradiel

7

10

Waadhoeke

7

15

Weststellingwerf

2

0

Buiten Friesland

2

0

165

234

Totaal

De oogst van:
Vrijwilliger E
‘AanZet staat voor mij voor fijn, samen, mensen wat blijer maken, jezelf kunnen zijn, veilig.’
‘Het bakje koffie smaakt hier veel lekkerder dan thuis. Sinds ik naar de ontmoeting kom heb ik weer
zin om eruit te gaan en samen met iemand koffie drinken is veel leuker dan alleen’.

Administratie en Receptie
Op de receptie van AanZet werken 8 vrijwilligers. Zij nemen de telefoon op en handelen alle
klantcontacten voor PC Probaat af. Op de administratie, werken 4 vrijwilligers, zij doen een deel van
de boekhouding, in samenwerking met een administratiekantoor. De verantwoordelijke is de
projectleider Administratie en de eindverantwoordelijke de directeur.
Wie werken er bij de Receptie en Administratie?
Gemeente

Vrijwilligers

Vrijwilligers
doorgestroomd

Tytsjerksteradiel

1

Smallingerland

1

1

Noardeast Fryslân

1

Leeuwarden

15

4

Totaal

17

6

Aantal vrijwilligers = Aantal vrijwilligers op 31 december 2019.
Vrijwilligers doorgestroomd = Vrijwilligers doorgestroomd over heel 2019.

iPad-trainingen
De iPad trainingen van AanZet worden aangeboden aan 65 plussers in samenwerking met Sûnenz,
Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland, Bibliotheek Smallingerland, Dorpshuizen en
Wijkcentra. De trainingen worden voornamelijk in de regio Zuidoost Friesland georganiseerd. Voor de
Kwadrantgroep heeft AanZet een laagdrempelige cursus gegeven aan medewerkers gericht op
digitale vaardigheden.
Wie deden er mee aan de iPad-trainingen?
Gemeente

Deelnemers

Vrijwilligers

Leeuwarden

28

10

Noardeast Fryslân

20

Ooststellingwerf

12

Opsterland

10

Smallingerland

179

4

Totaal

249

14

Aantal vrijwilligers: Dit getal is het aantal vrijwilligers wat uit de desbetreffende gemeente afkomstig
is. De vrijwilligers helpen niet alleen klanten in hun eigen gemeente, maar ook klanten uit andere
gemeenten.

Projecten
AanZet was ook in 2019 actief in verschillende projecten in de provincie, zoals bijvoorbeeld:
GGD Wijkteams
AanZet neemt sinds 2018 in gemeente Smallingerland en in gemeente Achtkarspelen deel aan de
GGD Wijkteams, gericht op mensen met verward gedrag. Wij brengen met name het
cliëntperspectief in tijdens de besprekingen.
De verwardheid voorbij
In samenwerking met MEE Friesland en o.a. GGZ Friesland hebben we een bijdrage kunnen leveren
aan het tot stand komen van de HULPkaart. Ook waren we betrokken bij twee kenniscafés waar
deelnemers kennis konden maken met de beleving van iemand met een stoornis in het autistisch
spectrum, door middel van een VR-bril.
SamenLeeuwarden
SamenLeeuwarden (www.samenleeuwarden.nl) is halverwege 2019 gelanceerd als dé plek voor
vrijwillige inzet binnen de gemeente Leeuwarden. AanZet heeft met Support Fryslân en Amaryllis
deelgenomen aan de projectgroep die de totstandkoming van de site heeft bewerkstelligd. Tijdens
de Vrijwilligersbeurs Leeuwarden in de Harmonie is de website feestelijk gelanceerd. AanZet blijft
betrokken bij de stuurgroep met oog op het bewaken van de (door)ontwikkeling van de site,
promotie, ambassadeurschap en input leveren vanuit eigen kennis en praktijk.

Doorstroom
Bij AanZet werken mensen aan hun persoonlijk herstel. Regelmatig brengt dat met zich mee dat
mensen doorstromen naar betaald werk, opleiding of regulier vrijwilligerswerk. Wij juichen dat toe;
doorstroom zien wij als een succes voor de vrijwilliger. In 2019 hebben wij voor het eerst specifiek
ingezet op doorstroom van de vrijwilligers voor wie dat een wens en een mogelijkheid is.
Gemeente

Vrijwilligers
doorgestroomd

Fryske Marren

5

Tytsjerksteradiel

1

Smallingerland

2

Noardeast Fryslân

9

Dantumadiel

4

Leeuwarden

2

Buiten Friesland

1

Totaal

24

De oogst van:
Stefan
Eind 2015 ben ik afgestudeerd op Bedrijfseconomie op de NHL Hogeschool. Vanwege mijn PDDNOS
heb ik moeite om te communiceren met mensen die ik nog niet ken. Dit betekent dat ik bij
sollicitatiegesprekken vaak dichtsla.
Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij het Steunpunt Zelfhulp. In het begin dacht ik: wat is zelfhulp
eigenlijk? Eén van de eerste dingen die ik zei was: ik houd niet van bellen dus ik wil dat zo weinig
mogelijk doen. Mijn collega´s konden wel lachen om deze opmerking.
De laatste jaren heb ik me bij AanZet goed ontwikkeld. Een aantal voorbeelden: ik ben assertiever
geworden, neem meer initiatief, ben beter geworden in bellen (maar het is nog steeds niet leuk om te
doen) en ik ben in de communicatie sterk verbeterd. Daarnaast heb ik geleerd om voorzitter en
notulist te zijn bij de wekelijkse vergadering.
Inmiddels heb ik ook een baan gevonden voor 2 dagen in de week. Mijn vrijwilligerswerk bij AanZet
heeft er zeker aan bijgedragen dat ik dit werk heb gekregen. Dit werk sluit aan bij de opleiding die ik
heb afgerond. Bovendien is alles goed geregeld en er wordt rekening gehouden met mijn
beperkingen. Het is op dit moment de ideale werkplek voor mij. Daar ben ik erg tevreden mee.

