Huiskamer voor iedereen!

ONZE PLANNEN VOOR DE KOMENDE JAREN
Warm ontmoeten en verantwoord vernieuwen
De Klup is een begrip in Apeldoorn. We willen aantrekkelijk
en waardevol zijn en blijven voor kwetsbare mensen in de
Apeldoornse samenleving. Welke kansen liggen er, hoe
bouwen en innoveren we onze diensten? Dit zijn vragen die
voor ons liggen. Maar het belangrijkst is de vraag, voor wie
doen we het.
Kwetsbare mensen hebben een vraag. En daar willen wij
graag een passend antwoord op geven!

Wat willen we?

Inclusieve ontmoeting en vrijetijdsbesteding in
Apeldoorn. Dit willen we op de volgende manier bereiken:
1. We hebben een aantrekkelijk, waardevol en

vernieuwend voor iedereen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensen met een beperking
Vrijwilligers
Burgers
Bedrijven
Mantelzorgers/organisaties
Stagiaires
Verenigingen en organisaties
Gemeenten
Sponsoren

2. We werken samen, verbinden en netwerken
Samenwerken met elkaar binnen en buiten de Klup is
vanzelfsprekend. Binnen de Klup met onze deelnemers en
vrijwilligers en buiten met ons brede netwerk.
Daardoor kunnen we:
• van elkaar leren
• ontwikkelingen signaleren
• anticiperen op trends en kansen in Apeldoorn
• ons aanbod met een grote maatschappelijke opbrengst
realiseren.
3. We spelen in op wet- en regelgeving
We praten proactief mee om de belangen van onze
organisatie en dus onze (potentiële) deelnemers te
behartigen. Dit door te laten zien wat we doen en wat
daarvan het effect is.
We zorgen er via een actief netwerk voor dat we goed zicht
hebben op toekomstige wet- en regelgeving, om tijdig te
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
We doen dit, omdat wij de Klup zien als ambassadeur van
mensen met een beperking en de vrijwilligers in de
verschillende netwerken.

4. We zijn expert in het ondersteunen van vrijwilligers
• De kwaliteit en de motivatie en inzet van onze
vrijwilligers bepalen het succes van de Klup en dat
willen we behouden.
• De vrijwilligers hebben de ruimte: zij zijn dé experts in
de uitvoering.
• Er is een inspirerende en motiverende manier van
begeleiding van de vrijwilligers.
• Er is veel aandacht aan werving, begeleiding,
waardering en deskundigheidsbevordering.
• We zetten onze expertise in en delen onze kennis met
andere organisaties.
5. We zoeken extra munten om onze ambities waar te

maken
Een derde geldstroom maakt het, naast subsidie en eigen
inkomsten, mogelijk om onze ambities te realiseren.
We ontwikkelen deze derde geldstroom de komende jaren
nadrukkelijk. We zetten in op een vergroting van de
inkomsten uit sponsoring, fondswerving e.d. door:
• bedrijven de mogelijkheid te geven middelen en
menskracht in te zetten voor de Klup;
• fondsenwerving uit te breiden en te intensiveren;
• betrokkenheid van zorginstellingen te vergroten;
• actief mee te denken en te adviseren over activiteiten,
die te koppelen zijn aan bedrijfsdoelstellingen;
• donateurs te werven;
• de mogelijkheid te bieden legaten te schenken.
6. We zijn actief als belangenbehartiger
De Klup is zóveel meer
dan alleen deelnemers,
vrijwilligers en
activiteiten. We willen
dat iedereen kan
meedoen in de
samenleving. De Klup is
overtuigd van het
maatschappelijk belang
van (inclusieve)
vrijetijdsbesteding voor
kwetsbare mensen. We zijn ons bewust van de belangrijke rol
die wij daarin spelen. De Klup is daarom actief als
belangenbehartiger naar organisaties en gemeente toe voor
deze groep mensen.

Tenslotte: inspirerend!
De Klup wil denken in kansen in plaats van in belemmeringen.
De Klup wil een koers die helder is en die we met zijn allen
aangaan. Inspirerend voor medewerkers, vrijwilligers, mensen
met een beperking en belanghebbende partijen. Met als
resultaat een aantrekkelijke en waardevolle Klup voor iedereen!

De deelnemers: een zeer diverse groep

De Klup biedt activiteiten aan deelnemers van alle leeftijden.
Er kan globaal een onderscheid worden gemaakt tussen
deelnemers met:
•
een lichte, een matige en een ernstige verstandelijke
beperking,
•
niet aangeboren hersenletsel,
•
een visuele beperking
•
psychische problematiek.
Naast de groep mensen met een beperking worden er door
de Klup steeds meer activiteiten georganiseerd voor:
•
mensen uit de wijk;
•
(eenzame) ouderen,
•
mensen met een allochtone achtergrond.

Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting
• Voor iedere deelnemer is er een passend aanbod!
• 30 verschillende activiteiten waarvan de meeste wekelijks.
• Activiteiten zijn gericht op:
o zinvolle vrijetijdsbesteding en ontmoeting
o het verder ontwikkelen en behouden van vaardigheden:
zowel op sociaal-emotioneel gebied als op cognitief en
praktisch gebied.

Ook investeren in

De Klup investeert in zijn deelnemers en vrijwilligers, maar
ook in:
• Maatschappelijke participatie door mee te denken en
doen op het gebied van onderwijs (stageplekken), sport,
ontmoetingsplekken, contacten met externe bedrijven,
enz.
• Scholing en opleiding door expertise in huis te halen voor
scholing aan eigen vrijwilligers, maar ook door expertise
naar buiten te brengen.
• Een goed contact met onze directe omgeving: de buren
en In de grotere omgeving de buurt en de wijk.

Waar wonen de deelnemers?
• Bij de Klup komen veel mensen die intramurale zorg
ontvangen.
• De afgelopen jaren is er een duidelijke toename merkbaar
van de deelnemers die ambulante begeleiding krijgen.
• 13% van de deelnemers wonen bij hun familie of ouders.

De Klup in cijfers
•
•
•
•
•
•
•

Deelnemers per week: gemiddeld 600
Vrijwilligers: 130
Fte: 1,5
Reguliere activiteiten: 30
Veel diverse incidentele activiteiten
Tevredenheid deelnemers: gemiddeld 8,8
40.000 x persoonlijk ontmoeting per jaar

De Klup wil…
•
•
•
•

De Klup: erg belangrijk voor deelnemers!

Vanuit interviews komt naar voor dat de Klup erg belangrijk is
voor de deelnemers. Er wordt door hen aangegeven dat de
Klup zorgt voor minder eenzaamheid, het een plek is om je
verhaal kwijt te kunnen, waar je vrienden kan ontmoeten,
waar je op een veilige vertrouwde plek kan (leren) omgaan
met anderen, waar je nieuwe dingen kan doen en leren en
waar weinig veranderingen zijn onder vrijwilligers.
De Klup krijgt van de deelnemers een hoge waardering:
•
de begeleiding:
9,1
•
de activiteiten:
8,8
•
het gebouw:
8,5

Deskundige vrijwilligers en stagiaires

De diversiteit in doelgroepen vraagt van de vrijwilligers veel
specifieke kennis en ervaring. Ook moeten zij zowel de
individuele deelnemer n kunnen begeleiden, maar ook
kunnen zorgen dat de verschillende doelgroepen op een
prettige manier als groep functioneren.
Veel vrijwilligers zijn in hun dagelijks leven beroepskrachten
met een grote expertise op het gebied van onze deelnemers.
Doordat de Klup meedoet in diverse werkgroepen, maar ook
diverse werkplekken en stageplekken aanbiedt, blijkt dat de
Klup maatschappelijk betrokken is. De kwaliteit van de
werkplekken en de stageplekken ligt hoog. Er zijn strenge
criteria voor de begeleiders van de medewerkers en de
stagiaires.

•
•
•
•

•
•

aandacht bieden aan de kwetsbare mens
zelf- en/of samenredzaamheid ontwikkelen en stimuleren
bijdragen aan een inclusieve samenleving
uitdagende activiteiten initiëren en aanbieden voor mensen
met een beperking en kwetsbare mensen vanuit een
onafhankelijke positie en met maatschappelijke effecten
ouders/verzorgers ontlasten
eenzaamheid verminderen
activiteiten in en met de samenleving vormgeven
samenwerken met (non)profit-organisaties en haar
specifieke deskundigheid beschikbaar stellen aan deze
organisaties en aan de (gemeentelijke) overheid
meebewegen in de grote veranderingen in de zorg en welzijn
zich onderscheiden en nadrukkelijk profileren in datgene
waar we goed in zijn of willen zijn
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