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Inleiding  
 
Hierbij presenteren wij u de plannen van De Boei voor 2020.  
  
De medewerkers van De Boei willen zich met name gaan inzetten voor het “versterken van de kracht 
van de samenleving”. Bunschoten is al een sterke gemeenschap. Familiecontacten zijn in 
Bunschoten belangrijk. Ook zijn de inwoners actief in kerken, scholen en het verenigingsleven. De 
Boei ondersteunt dit door mensen en instellingen aan elkaar te verbinden.  
 
Wij onderhouden contacten met scholen, zorgorganisaties, kerken, sport- en buurtverenigingen, en 
allerlei particuliere initiatieven. We brengen ze waar mogelijk samen en zorgen voor informatie, 
training en verbinding. Dat doen we met het team sociaal werkers en met de ruim 180 vrijwilligers die 
zich inzetten om anderen te helpen. 
Daarmee creëren we een netwerk. Dit netwerk maakt het mogelijk om in een vroeg stadium hulp te 
bieden, waardoor problemen voorkomen kunnen worden. Door op straat de jongeren op te zoeken 
bijvoorbeeld. Maar ook door te overleggen met BOA’s, politie, gemeente en initiatieven als Waypoint 
en Moedige Moeders. We sluiten aan bij de scholen en geven daar trainingen, waardoor we in staat 
zijn om snel in te spelen op actuele vraagstukken. 
 
Onze missie is dat inwoners van Bunschoten naar elkaar kunnen blijven omzien. Dat vragen gesteld 
mogen worden en mensen zichzelf kunnen zijn. Dat we soms een tijdje met iemand meelopen, maar 
daarna mensen uit het eigen netwerk in kunnen schakelen. Dat iedereen een bijdrage kan blijven 
leveren aan onze samenleving. Mee blijven doen is van groot belang, van jong tot oud. 
 
De plannen van de nieuwe coalitie en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein van de gemeente zijn 
op hoofdlijnen meegenomen. Samen met het team sociaal werkers van De Boei, wordt op dit moment 
hard en met veel plezier gewerkt aan een plan voor zowel de korte als de lange termijn.  
 
 
Wij kijken uit naar een plezierige voortzetting van de samenwerking in 2020. 
 
Namens het team van De Boei, 
 
 
Chris Hagelen-Muller 
Directeur  
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De missie van De Boei 
We willen zorgen dat mensen uit Bunschoten in staat zijn om samen met hun omgeving een weg te 
vinden voor vragen en problemen waar ze gedurende hun leven tegenaan lopen. Dit kan op allerlei 
vlakken zijn, zoals opvoeden, financiën, relaties, mantelzorg, integratie en eenzaamheid. We bieden 
een luisterend oor en kijken hoe we samen de situatie kunnen oplossen of verbeteren. Door 
vrijwilligers, cliënten en maatschappelijk organisaties aan elkaar te koppelen, willen we netwerken 
creëren die noodzakelijk zijn voor de samenhang in de gemeente en de zorg die we elkaar kunnen 
bieden. 
 
De visie van De Boei 
Er zijn op dit moment ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op het welzijn van burgers.  
De vergrijzing, de toenemende vraag naar zorg, ouderen die steeds langer thuis moeten blijven, de 
zorgkosten die de pan uitrijzen. Dan is er de werkdruk bij mensen. Toenemend alcohol en drugs 
gebruik door jongeren. Meer statushouders die hier een plekje vinden om te wonen en te werken. De 
individualisering als gevolg van de automatisering en het bedrijfsleven dat daardoor is veranderd. 
 
Op tal van vlakken staan we pas aan het begin. Ontwikkelingen als Artificial Intelligence, Big data en 
robotica maken nu al complete bedrijfstakken overbodig. 47% van de beroepen die er in 2017 waren, 
zijn in 2022 verdwenen.* Een andere maatschappij dan die we tot nu toe kenden. Die vraagt om 
werken aan een stevige sociale structuur. De Boei wil daar een grote rol in spelen. Door mensen en 
buurten bij elkaar te brengen en de voorwaarden te scheppen om voor elkaar te kunnen blijven 
zorgen. 
 
Doel van de gemeente Bunschoten 
Alle inwoners van de gemeente Bunschoten kunnen zich optimaal ontwikkelen en hebben gelijke 
kansen om mee te doen. 

 
Doel van De Boei 

1. Versterken kracht van de samenleving 
2. Versterken lokale basisinfrastructuur 
3. Verbinden 
4. Vinden 
5. Verlichten 

 

 

 

 

 

 

*Bron: “Moderniseren van de informatievoorziening in het sociaaldomein” 

Peter Ruijters, Adviseur Digitalisering en Informatiemanagement 
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Maatschappelijke doelen 
 
Inwoners krijgen passende hulp en ondersteuning 
 
Wat willen we daarmee bereiken?  
 
Inwoners van Bunschoten: 

 Weten waar ze terecht kunnen  

 Komen eerder met een hulpvraag 

 Worden tijdig en adequaat geholpen (enkelvoudige hulpverlening) 

 Gaan verstandig om met verslavende middelen (“Ik Pas”, Feel Strong trainingen) 
 

Jongeren in Bunschoten: 

 Hebben betrokken ouders (opvoedondersteuning, ouderwijsavonden) 

 Kunnen hun weerbaarheid vergroten (straatwerk, weerbaarheidstraining) 

 Krijgen lokaal passend onderwijs op “gezonde scholen” 

 Worden ondersteund bij zorgtaken (jonge mantelzorgers) 

 Zijn minder eenzaam (Youth Night) 
 
 
Inwoners helpen elkaar en doen mee 

 
Door inzet van vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorg. 
 
Wat willen we daarmee bereiken?  
 
Inwoners van Bunschoten: 

 Zijn minder eenzaam (75+ Bezoekwerk, MEEDOEN) 

 Doen zoveel mogelijk mee in eigen omgeving (Buurtcafé, Bieb op Diek) 

 Blijven langer (zelfstandig) thuis wonen (alarmering, vrijwilligers) 

 Ervaren meer ondersteuning (individuele en groepsgesprekken, maatjes, palliatieve thuiszorg) 

 Zijn minder laaggeletterd (Taalcafé) 

 Hebben minder problematische schulden (Training Goed met Geld, Op Orde) 
 

 
De Boei kent een aantal kerntaken om deze maatschappelijke doelen te realiseren: 

 Informatie en advies 

 Preventie 

 Participatie 

 Maatschappelijke ondersteuning 
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1. Vernieuwende activiteiten in 2020 
 

Deze zijn in overleg met de gemeente ontwikkeld: 

 MEEDOEN 

 Bieb op Diek 

 Youth Night 
 

De Boei heeft een stimulerende en ondersteunende rol bij  deze initiatieven en zorgt dat deze 
blijven voortbestaan door de inzet van vrijwilligers. 
 
We hebben een ambitie in: 

 Organiseren van een netwerk van vrijwilligers in buurten/wijken 

 Starten van Buurtbemiddeling 
 

De Boei wil ook onderzoeken hoe buurtbewoners beter bij elkaar gebracht kunnen worden om 
een match te maken tussen een vraag (die mensen soms niet durven te stellen) en het aanbod 
(inzet van het Buurtcafé). 
 
Dan bieden we in plaats van het bestaande Mama Café, dat te weinig bezoekers kende, ‘Ouders 
Lokaal’ aan. Dit vindt plaats bij De Boei. Ouders van verschillende culturen ontmoeten elkaar 
rond een thema dat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. 
 
De Boei wil haar trainingen rond scheidingen graag aanbieden op de scholen. Na de zomer in 
2019 start al een eerste testgroep. Als de training daar gegeven wordt, is hij minder 
laagdrempelig voor ouders en kinderen. De sociaal werker heeft de gelegenheid om de ouder 
even te spreken en de IB-er en kinderen kunnen elkaar makkelijker en vaker ondersteunen. Dit 
krijgt in 2020 een vervolg. 

 
 

2. Meedenken in nieuwe ontwikkelingen 
 

Voorbeeld zijn mensen die via BBS voor vrijwilligerswerk worden doorverwezen en de 
samenwerking met vluchtelingenwerk en het CLIP. 
 
Waar kunnen bedrijven en De Boei elkaar versterken in bijv.: 

 Het ondersteunen van mantelzorgers 

 Bij (of ter voorkoming van) loonbeslag of andere financiële problemen van werknemers 

 Bij de integratie van statushouders 
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BIJLAGE 1: PRESTATIE PLANNEN 2019 

 

De Boei kent een aantal kerntaken om deze maatschappelijke doelen te realiseren: 

 

 Informatie en advies 

 Preventie 

 Participatie 

 Maatschappelijke ondersteuning 

 

U vindt in dit overzicht al onze activiteiten per doelgroep, met daarin aangegeven welke kerntaken deze activiteiten vervullen. 

 

 

Informatie en advies 

Het informeren en adviseren vormt een integraal onderdeel van De Boei. De Boei wil daarmee een schakelpunt zijn in de gemeente Bunschoten waar elke inwoner 

terecht kan voor persoonlijke informatie en advies, zorg en dienstverlening. Met deze persoonlijke benadering stelt De Boei een goede advies- en informatiefunctie 

voor alle inwoners beschikbaar.  

 

Preventie 

Preventieve taken gericht op het bevorderen van gezondheid, welzijn en zelfredzaamheid van inwoners van Bunschoten voor zowel jongeren als ouderen. Deze 

dragen bij aan een goede basis(zorg)infrastructuur.  

Tevens beoogt De Boei met preventieve interventies om meer ernstige problemen te voorkomen. 

 

Participatie 

De Boei steunt en stimuleert diverse activiteiten die de participatie en zelfredzaamheid van inwoners van Bunschoten (waaronder ouderen) bevorderen. De Boei 

ondersteunt maar neemt niet over. Door signalen uit de samenleving kunnen in de loop van het jaar nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. 

Met buurtgericht werken wil De Boei in buurten en wijken aanwezig zijn om vooral een verbindende rol te spelen tussen buurtbewoners, kerken, sportverenigingen, 

vrijwilligers, scholen, etc. 

 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

Maatschappelijke ondersteuning draagt bij aan het versterken van de basis(zorg)infrastructuur en aan het versterken van de kracht van de samenleving. Het is een 

bundeling van dienstverlening in de enkelvoudige hulpverlening, zowel individueel als groepsgericht.  

Met het realiseren van een goed netwerk met organisaties en personen in de basis(zorg)infrastructuur kunnen risico’s en problemen tijdig worden gesignaleerd, 

opgepakt en zo nodig worden verwezen. 

Het gaat om inwoners met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving te ondersteunen en te versterken, juist ook 

voor mensen die langer zelfstandig blijven wonen. Onderdeel daarvan is ook het versterken van het eigen netwerk van inwoners.  
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Opvoeden en Opgroeien 
Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde, sociale en stimulerende omgeving. De Boei richt zich niet alleen op het kind als individu. Ouders, familie, 

vrienden, buren, maar ook vrijwilligers, professionals en voorzieningen in de buurt zijn van invloed omdat opvoeden een taak is van de hele samenleving.  

Opvoeden en opgroeien draagt bij aan het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang. Ouders/opvoeders van 

kinderen van 0 – 18 jaar kunnen bij De Boei terecht voor lichte en laagdrempelige individuele opvoedondersteuning en informatie en advies over opvoeding ter 

voorkoming van opvoed- en opgroeiproblemen. Daarnaast wordt groepsgerichte ondersteuning aangeboden en ingezet op collectieve preventie en ouderparticipatie.  

 

Het doel van De Boei bij opvoeden en opgroeien is vooral te voorkomen dat er problemen ontstaan bij ouders en kinderen. Om dit te bereiken, zetten de betrokken 

sociaal werkers zich in om te kunnen signaleren, vragen te beantwoorden als ze er zijn en ouders maar ook kinderen samen te brengen. 

Hierbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke partners.  

 

Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 
 

Opvoed- 

ondersteuning  

 

 

 

Gezinnen (thuisbezoek) 

 

Met de ouders/opvoeders wordt gezocht naar een 

praktisch haalbare aanpak van situaties waar ze in de 

opvoeding tegenaan lopen.  

 

 

Ondersteuning en preventie  

Ouders kunnen de  opvoeding weer 

alleen aan. 

 

Ouderwijs-

avonden  

 

Ouders en professionals Voorlichtings- en informatieavonden over opvoeden 

en opgroeien. Hiervoor worden inspirerende 

gastsprekers uitgenodigd.  

 

Informeren en ontmoeten 

Bijdragen aan het versterken van het 

opvoedkundig klimaat. 

- Diverse  

  gastsprekers 

- Scholen 

- GGZrU 

 

Prenatale 

voorlichting 

 

Jonge/aanstaande ouders 

 

Prenatale voorlichting over het aanstaande 

ouderschap. Aansluiten bij Centering Pregnancy en 

de informatie avonden. 

 

 

Preventie en ontmoeten 

Vroegtijdig contact met (aanstaande) 

ouders helpt bij het onderkennen en 

voorkomen van problemen voor het 

(aanstaande) kind en het gezin. 

 

Verloskundigen-

praktijk De Parel 

Ouders Lokaal 

 

Ouders en opvoeders van 

kinderen uit alle culturen 

Interactieve ochtend rond een opvoedthema. 

 

Informeren en ontmoeten 

 

- GGDrU 

- Vluchtelingen- 

  werk 
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Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 
Training Sociale 

emotionele Vaar-

digheden  

 

 

Kinderen in de 

basisschoolleeftijd 

 

Deze training wordt ook 

aangeboden voor kinderen 

met een vorm van autisme 

 

Tijdens deze training worden kinderen sociale 

vaardigheden aangeleerd en ze leren ook hoe deze 

te gebruiken. Moeilijkheden overwinnen en leren 

opkomen voor jezelf.  

 

 

 

Preventie 

Tekort aan sociale vaardigheden kan 

ervoor zorgen dat een kind alleen 

komt te staan. Voorkomen van 

problemen op latere leeftijd. 

Scholen 

Training ‘Boos’  Kinderen tussen de 8 en 12 

jaar die hun boosheid als 

last ervaren 

In deze training krijgen kinderen praktische 

methodes om met hun boosheid om te gaan. Zo 

kunnen ze problemen en conflicten oplossen.  

 

Preventie 

Problemen in de thuissituatie 

voorkomen. Contact leggen met 

anderen zal in de toekomst beter 

gaan. 

 

- Scholen 

- Ouders 

Weerbaarheids-

training Feel Strong  

 

Kinderen/jongeren vanaf 10 

jaar 

Sterker in je schoenen komen te staan. De training 

is een combinatie van (vecht)sporten, spel en 

oefeningen. 

 

Preventie 

Voorkomen van sociaal isolement 

door de druk vanuit thuis, school of 

een groep. 

 

- Scholen 

- Ouders 

- Waltman Gym 

Training Kinderen 

in scheiding 

 

Kinderen en ouders, voor 

alle leeftijden 

De manier waarop ouders een scheiding 

aanpakken en verwerken, bepaalt voor een groot 

deel hoe het gaat met hun kinderen. Deze training 

ondersteunt ouders en kinderen tijdens deze 

moeilijke gebeurtenis.  

 

Ondersteuning en preventie 

De Boei wil bereiken dat de 

ontwikkeling van kinderen na een 

scheiding zo goed mogelijk verloopt.  

 

- Scholen 

- Ouders/  

  verzorgers 

Verlies- en 

rouwverwerking  

Kinderen in de leeftijd van  

9 – 12 jaar 

 

In deze training wordt actief gewerkt aan het 

(opnieuw) overzicht krijgen over de nieuwe situatie, 

het vergroten van het zelfvertrouwen en het gevoel 

van eigenwaarde. 

 

Preventie 

Grotere problemen voorkomen en 

zorgen dat deze kinderen de weg 

naar De Boei vinden zodra het nodig 

is. 

 

- Scholen 

- Familie/ouders 

Huiswerkmaatje 

 

 

 

Voor kinderen op de 

basisschool  

 

Voor kinderen van 

statushouders 

 

Sommige kinderen vinden huiswerk zo moeilijk dat 

ze geen idee hebben waar ze moeten beginnen en 

hoe ze moeten leren. Toetsen leveren dikwijls 

problemen op. 

Vrijwilligers worden opgeleid om aan de slag te 

gaan met leerlingen. 

 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen dat er te veel stress 

ontstaat bij toetsen of dat 

doorstroming naar voortgezet 

onderwijs moeilijk wordt. 

- Vrijwilligers 
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Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 
De Boei op het 

basisonderwijs 

 

 

Kinderen in de 

basisschoolleeftijd/  

leraren en bestuur scholen 

 

. 

 

Hulp aan kinderen in de klassen of aan de leraren, 

d.m.v. gesprekken, adviezen, lessen en leskisten. 

De Boei sluit ook aan bij de activiteiten van de 

scholen zoals de Koningsspelen, voorleesochtend, 

schoolontbijt enz.   

 

Signaleren en informeren 

 

- Scholen 

- GGD 

- De Lingt 

- Halt 

Huiswerkmaatje Kinderen in de 

basisschoolleeftijd 

 

Kinderen van 

statushouders 

Om kinderen te ‘leren leren’. Preventie en ondersteuning 

Voorkomen dat er te veel stress 

ontstaat bij toetsen of dat 

doorstroming naar voortgezet 

onderwijs moeilijk wordt. 

- Bijles Academie 

- Vrijwilligers 

De Boei op het 

Oostwende college 

Kinderen in de middelbare 

schoolleeftijd/  

leraren en bestuur school 

 

Hulp aan kinderen in de klassen of aan de leraren, 

d.m.v. gesprekken, adviezen en trainingen. De Boei 

sluit aan bij de activiteiten van de school, houdt 

nauw contact en speelt in op actuele problemen en 

vraagstukken.  

Signaleren en informeren 

 

- Scholen 

- GGD 

- De Lingt 

- Halt 

- BOA’s 

- Wijkagent 
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Jeugd 
Bij De Boei werken sociaal  werkers die jongeren kunnen helpen. Een luisterend oor, een jongere helpen om oplossingen te vinden of de juiste informatie te geven. Zij 

helpen ook persoonlijk door te luisteren naar wat de jongere zelf graag wil veranderen.  
Daarnaast proberen zij problemen op latere leeftijd te voorkomen. Daarvoor worden ontmoetingsgroepen en trainingen georganiseerd, maar ook persoonlijke 
begeleiding. Signaleren van problemen door samenwerking met Jellinek, gemeente, GGZrU en het Oostwende College en de kerken is hierbij van groot belang. 

 

Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 
Feel strong 

weerbaarheids- 

training 

Jongeren van 10 t/m 16 

jaar 

Sterker in je schoenen leren staan, voor jezelf 

opkomen en je grenzen ontdekken. 

Preventie 

Voorkomen van grotere problemen 

op latere leeftijd. 

 

Waltman Gym 

Youth Night 

 

Jongeren tussen de 18 - 30 

jaar die moeilijk aan sociaal 

contact komen 

Een gezellige avond met leuke activiteiten waarbij 

elkaar ontmoeten/beter leren kennen centraal staat. 

Jongeren organiseren zelf. 

 

Preventie en participatie 

Voorkomen van sociaal isolement. 

Jongeren 

Ondersteuning 

jonge mantel-

zorgers 

 

 

Kinderen en jongeren t/m 

24 jaar met iemand in het 

gezin die chronisch ziek of 

gehandicapt is, of een 

psychische aandoening 

heeft 

Jonge mantelzorgers in contact brengen met 

elkaar, activiteiten organiseren, erkenning en 

waardering bieden. Helpen zoeken naar hulp waar 

nodig.  

 

Preventie en ondersteuning 

Om grotere problemen op latere 

leeftijd te voorkomen. En een 

netwerk creëren waar jonge 

mantelzorgers op terug kunnen 

vallen. 

 

GGZ 

 

Training Kopzorgen 

voor jonge mantel-

zorgers  

 

 

Jonge mantelzorgers in de 

leeftijd van 12 – 16 jaar 

Voor jonge mantelzorgers die thuis veel stress en 

spanning ervaren. Erkenning, herkenning en steun 

ervaren. 

 

Preventie en ondersteuning 

De Boei wil een vangnet creëren en 

proberen te voorkomen dat kinderen 

op latere leeftijd veel zorg nodig 

hebben. 

 

- GGZ 

- Jellinek 

 

Straatwerk Jongeren tussen 12 – 24 

jaar 

De sociaal werkers zijn regelmatig op straat om 
jongeren op te zoeken. Op die manier proberen ze 
een band op te bouwen en te signaleren of er 
jongeren zijn die in een zorgelijke situatie zitten en 
die ondersteuning kunnen gebruiken. 

 

Preventie 

Signalering, voorkomen van overlast 

in de buurten en bieden van hulp 

waar nodig. 

- BOA’s 

- Wijkagent 

Coaching Jongeren tussen 12 – 24 

jaar 

Persoonlijke begeleiding, even meelopen om 
richting te helpen vinden. Bij problemen die zich op 
meerdere fronten voordoen in het sociaal leven. 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen van sociaal isolement en 

problemen op latere leeftijd. 

- Scholen 

- GGZ 

- De Lingt 
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Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 
Maatjes Jongeren vanaf 10 jaar Wekelijks een maatje hebben die je een luisterend 

oor biedt, die je aanmoedigt en leert kijken naar 
(nieuwe) mogelijkheden. 
 

Preventie 

Voorkomen van sociaal isolement en 

problemen op latere leeftijd 

- Vrijwilligers 

- Scholen 

- GGZ 

- De Lingt 

 

Jeugd- en 

cultuurfonds 

Jongeren tot 18 jaar Meedoen aan sport ook als je geen geld hebt. Participatie - Scholen 

- Gemeente 

- CLIP 

- De Duker 

- NBSS 
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Volwassenen  
Door omstandigheden van buitenaf, gebeurtenissen en verkeerde keuzes kunnen mensen in de problemen raken en er zelf niet meer uit komen. De Boei is er voor 
informatie en advies, het bieden van bemiddeling, hulpverlening en ondersteuning. De sociaal werkers van De Boei bieden persoonlijke begeleiding en trainingen.  

Project Doelgroep/bereik Omschrijving Doel Samenwerking 
Ondersteuning 

enkelvoudige 

problematiek  

Volwassenen die een 

luisterend oor nodig 

hebben en een steuntje in 

de rug 

Richting geven en steun aan mensen die niet uit hun 

problemen geraken. De Boei geeft overzicht en 

handvatten om de problemen aan te pakken. 

 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen dat grotere problemen 

ontstaan en daardoor ingrijpende 

hulpverlening. 

 

De Lingt 

Individuele hulp bij 

scheiding 

Volwassenen en/of 

gezinnen die met een 

scheiding te maken hebben 

Alles op een rijtje zetten tijdens een scheiding. 
Helpen om op een gezonde manier om te gaan met 
de emoties die hierbij los komen. 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen dat grotere problemen 

ontstaan en daardoor ingrijpende 

hulpverlening. 

 

- Scholen 

- De Lingt 

Training Kind en 

ouders in scheiding 

Gezinnen in een 

echtscheidingssituatie 

Speciale training voor kinderen en hun ouders. Om 
voor begrip en een goede communicatie te zorgen 
tijdens een scheiding. 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen dat grotere problemen 

ontstaan en daardoor ingrijpende 

hulpverlening. 

 

Scholen 

Training 

Rouwverwerking 

Voor volwassenen die een 

naaste verloren hebben 

Deze gespreksgroep is er voor mensen van wie de 
partner is overleden en die moeite hebben met het 
verwerken van dit verlies.  

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen dat grotere problemen 

ontstaan en daardoor ingrijpende 

hulpverlening. 

 

 

Weerbaarheids-

training 

Voor volwassenen die het 

moeilijk vinden om voor 

zichzelf op te komen  

 

In deze training staat het vergroten van 
zelfvertrouwen centraal waardoor je beter kunt 
opkomen voor jezelf. 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen dat grotere problemen 

ontstaan en daardoor ingrijpende 

hulpverlening. 

 

 

Training Goed met 

geld 

Volwassenen vanaf 18 jaar Leren budgetteren en omgaan met geld. Preventie 

Voorkomen van schulden en 

schuldhulpverlening.  

 

Nibud 
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Project Doelgroep/bereik Omschrijving Doel Samenwerking 
Taalcafé Kleurrijk 

Bunschoten 

Volwassenen wiens 

moedertaal niet de 

Nederlandse is 

Leren converseren in de Nederlandse taal zodat men 
beter kan participeren en integreren in de Bunschoter 
samenleving. Laagdrempelige ontmoetingsgroep. 

Participatie 

Voorkomen dat mensen in isolement 

raken omdat ze de Nederlandse taal 

niet machtig zijn. 

 

- Bibliotheek /  

  Taalhuis 

- Vluchtelingenwerk 

- Ciepa taal 

- Vrijwilligers 

 

Project Welkom Statushouders Vrijwilligers ondersteunen en helpen statushouders 
om hen wegwijs te maken in het dagelijks leven. 

Preventie en participatie 

Voorkomen van problemen doordat 

statushouders beter ingeburgerd raken 

in Bunschoter samenleving. 

 

- Vluchtelingenwerk 

- Bunschoten  

  United 

- Vrijwilligers 

 

Ondersteuning bij 

GGZ-problematiek 

Volwassenen en jong 

volwassenen die uit een 

GGZ situatie komen 

Persoonlijke en passende ondersteuning voor 
mensen die uit een GGZ situatie komen om deel te 
kunnen blijven nemen aan de samenleving. 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen van terugval in GGZ. 

- GGZ 

- De Lingt 

Naastenavond 

verslaafden 

Voor naasten van een 

verslaafde 

Ontmoetingsgroep voor erkenning, herkenning en 
steun/coaching zodat men zich staande kan houden 
naast een verslaafde. 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen van grotere problemen 

omdat naasten last hebben van 

verslaving van een ander. 

 

- Jellinek 

- Waypoint 

- Moedige  

  Moeders 

Repair Café Volwassenen vanaf 18 jaar Recyclen door kapotte spullen te laten repareren en 
een kopje koffie drinken. Dit bespaart niet alleen geld 
maar draagt ook bij aan een beter milieu.  

Participatie/ontmoeting 

Mensen leren op een andere manier 

naar hun spullen te kijken. Dit draagt 

bij aan een duurzame samenleving. 

 

- Genadebank 

- Vrijwilligers 

Bieb op Diek Volwassenen vanaf 18 jaar Op woensdagochtend bij elkaar komen met een 
kopje koffie en een leuke activiteit rond lezen en 
boeken. 

Participatie/ontmoeting 

Eemdijk heeft eigenlijk geen 

ontmoetingsplaats. Mensen kunnen 

elkaar ontmoeten en de zinnen evn 

verzetten 

 

- Bibliotheek  

- School met De 

  Bijbel 

- Gemeente 

- Provincie  

  Utrecht 
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Mantelzorg  
Het doel van mantelzorg is om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en mantelzorgers erkenning van hun zorgtaak te geven. Overbelasting van mantelzorgers 

kan zowel voor de mantelzorger als voor degene die mantelzorg ontvangt veel gevolgen hebben. Wij hebben momenteel 420 geregistreerde mantelzorgers, 150 daarvan 

mochten we ontmoeten op de Dag van de Mantelzorg. 

 

Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 
Steunpunt 

Mantelzorg 

 

Mantelzorgers 

(tenminste 3 maanden 

achtereen minimaal 8 uur per 

week voor iemand zorgen)  

 

Individuele ondersteuning en 

informatiebijeenkomsten, contactmomenten en 

cursussen. 

 

Preventie, informatie en 

ondersteuning 

Voorkomen dat mantelzorgers zelf ziek 

worden, stoppen met werken of sociale 

contacten verliezen. 

 

Alle betrokken 

maatschappelijke 

organisaties 

Mantelzorg-

ondersteuning 

 

 

Voor (overbelaste) 

mantelzorgers 

Professionele individuele ondersteuning en 

begeleiding thuis of bij De Boei. 

De balans herstellen tussen draagkracht en 

draaglast.  

 

Preventie en ondersteuning 

Voorkomen van (ernstige) 

overbelasting. 

- De Haven 

- Thuiszorg  

Palliatieve Zorg 

Thuis 

 

Mensen die een ernstig zieke 

thuis verzorgen  

Vrijwilligers van de palliatieve thuiszorg kunnen 

de verzorgende van een huisgenoot in de laatste 

levensfase ontlasten. 

Ondersteuning  

Voorkoming overbelasting zorgende 

van een huisgenoot in de laatste 

levensfase. 

- Thuiszorg  

- De Haven 

- Hospice Nijkerk 

- VPTZ 

- Vrijwilligers 

 

 

Alzheimer Café Voor mensen met dementie, 

hun partners, familie, 

vrienden en verzorgers 

Trefpunt waarbij men geïnformeerd wordt door 

verschillende sprekers en ervaringen kan delen met 

elkaar. 

Informeren 

Zorgen voor begrip, erkenning en 

herkenning en het vinden van wegen 

naar hulp. 

 

- Alzheimer Ned.  

- De Haven 

- De Mandemaaker 

- Vrijwilligers 

Dag van de 

Mantelzorg 

 

Alle mantelzorgers  Speciale activiteit om mantelzorgers in het zonnetje 

te zetten en erkenning en waardering te geven voor 

hun belangrijke werk. 

 

Ontmoeten 

Mantelzorgers krijgen erkenning en 

waardering. 

- Gemeente 

- Twizst 

Cursus Onder-

steuning voor 

mantelzorgers 

Alle mantelzorgers In deze cursus wordt ingegaan op signalen van 

overbelasting en wat de mogelijkheden zijn als je 

merkt dat de zorg te zwaar wordt. 

 

Preventie en ondersteuning 

Creëren van een netwerk en op tijd 

hulp durven vragen om grotere 

problemen te voorkomen. 

 

- De Haven 

- Thuiszorg 
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Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 
Cursus 

Mantelzorg en 

dementie 

 

Alle mantelzorgers Advies en informatie over de verschillende vormen 

van dementie. 

Informatie 

Erkenning, herkenning en wegen 

vinden naar hulp. 

- De Haven 

- Thuiszorg 

 

Workshop Grenzen 

aangeven als 

mantelzorger 

Alle mantelzorgers Workshop over herkennen van grenzen en het  

bewaken hiervan. 

 

Preventie en ondersteuning 

Helpen voorkomen dat mantelzorgers 

overbelast raken. 

 

- De Haven 

- Thuiszorg 

 

Gespreksgroepen/ 

lotgenotengroepen 

Alle mantelzorgers In lotgenotengroepen geven mantelzorgers elkaar 

steun. De diverse groepen: 

- Ouders met een kind dat ziek is of een beperking 

heeft. 

- Volwassen kinderen die zorgen voor hun ouder(s). 

- Volwassenen die zorgen voor hun partner. 

- Jongeren/kinderen die opgroeien met zieke in het 

gezin. 

- Volwassenen die zorgen voor een familielid met 

depressieve klachten. 

 

 

Ontmoeten en ondersteuning 

Erkenning en herkenning van de situatie 

en ideeën opdoen van anderen. 

- De Haven 

- Thuiszorg 
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Senioren 
Door omstandigheden van buitenaf, gebeurtenissen en verkeerde keuzes kunnen mensen in de problemen raken en er zelf niet meer uit komen. De Boei is er voor 
informatie en advies, het bieden van bemiddeling en hulpverlening. De sociaal werkers van de Boei bieden persoonlijke begeleiding en trainingen.  

Project Doelgroep/bereik Omschrijving Doel Samenwerking 
Bezoekproject 75+  

 

Elke inwoner vanaf 75 jaar 

 

Informatie en advies aan ouderen op het gebied van 

wonen, zorg, welzijn, vervoer en financiën. Bij 

signalering van eenzaamheid meedenken over 

activering, toeleiding naar collectieve voorzieningen 

op basis van bijv. de sociale kaart. 

 

Preventie, participatie en  

informeren 

Tijdig signaleren van beginnende 

problemen om erger te voorkomen.   

- Gemeente 

- Vrijwilligers 

Bustocht Senioren vanaf 65 jaar Bus dagtocht Participatie 

Senioren laten participeren en uit hun 

isolement halen. 

 

 

MiniTriatlon Vanaf 55 jaar Sportief evenement Participatie 

Senioren laten participeren en uit hun 

isolement halen. 

- De Duker 

- Vrijwilligers 

- Twizst 

- De Mandemaaker 

 

Huiskamer Senioren vanaf 55 jaar Elkaar ontmoeten Participatie/ontmoeten 

Senioren laten participeren en uit hun 

isolement halen. 

 

- Vrijwilligers 

- Kerken 

MEEDOEN Zelfstandig wonende 

ouderen vanaf 70 jaar 

zonder indicatie  

Met elkaar koffiedrinken, spelletje doen en eten 

klaarmaken voor volwassenen en ouderen die niet 

meer zelfstandig zijn in het opbouwen en 

onderhouden van sociaal contact. 

 

Participatie/ontmoeten 

Senioren een betekenisvolle dag 

invulling geven. 

 

- Vrijwilligers 

- Samenklank 

Ouderenadviseur Senioren vanaf 67 jaar Individuele begeleiding, advies en informatie. Ondersteuning 

Voorkomen van problemen wanneer 

veranderingen plaatsvinden bij het 

ouder worden. 
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Project Doelgroep/bereik Omschrijving Doel Samenwerking 
Persoonsalarmering Zelfstandig wonende 

ouderen 

 

Mensen kunnen via het persoonlijk alarmsysteem 

hulp van buitenaf inroepen. 

Preventie 

Indien directe hulp vereist is.  

- Vrijwilligers 

- Meldkamer 

- De Haven 

- Thuiszorg 

 

 

Hulp- en 

klussendienst 

Zelfstandig wonende 

ouderen 

 

Opknappen van kleine klussen voor ouderen in en 

rondom het huis. 

Participatie 

Om te bewerkstelligen dat ouderen 

langer zelfstandig thuis kunnen 

wonen. 

 

- Vrijwilligers 

- Thuiszorg 

- Groenhorst 

  College 
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CLIP 

Voor alle vragen op het gebied van financiën, wonen, wonen, zorg, welzijn en vervoer kunnen alle inwoners van Bunschoten terecht bij de vrijwilligers van het CLIP. 
Iedere werkdag zitten er drie vrijwilligers klaar om mee te denken met verschillende vraagstukken.  
De vrijwilligers van het CLIP hebben kennis van de sociale kaart van Bunschoten.  
Het CLIP heeft iedere morgen spreekuur van 9.00 - 11.00 uur. 

 

Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 

Formulierenhulp 

 

Ouderen, volwassenen, 

statushouders 

Vrijwilligers helpen met het invullen van formulieren. 

Denk hierbij aan formulieren om toeslagen of bijstand 

aan te vragen. Ook kunnen ze helpen met het 

opstellen van een bezwaarschrift. 

 

Informeren en Preventie - Vrijwilligers 

- Plangroep 

 

Op Orde 

 

Mensen die hulp nodig 

hebben met het ordenen 

van hun administratie. 

De vrijwilligers van Op Orde zoeken de post uit en 
bedenken samen met hulpvrager een systeem om de 
post voortaan te ordenen.  

 

Informeren en Preventie - Vrijwilligers 

- Plangroep 

 

 
 

Buurt- en wijkgericht werken 
Buurtgericht werken houdt in dat De Boei aanwezig wil zijn in buurten en wijken om vooral een verbindende rol te spelen tussen buurtbewoners, kerken, 

sportverenigingen, vrijwilligers, scholen, etc.  Dit zijn over het algemeen Preventieve taken gericht op het bevorderen van gezondheid, welzijn en zelfredzaamheid van 

inwoners in Bunschoten (jongeren en ouderen). Deze dragen bij aan een goede basis(infra)structuur voor iedereen en een positief opvoedklimaat voor jongeren en hun 

ouders. 

 

Project Doelgroep Omschrijving Doel Samenwerking 
Buurtcafé Volwassenen in elke leeftijd Het Buurtcafé is wekelijks in een straat aanwezig om 

signalen op te vangen, te ontmoeten en te 

informeren.  

 

Participatie/ontmoeten Vrijwilligers 

Straatspeeldag Kinderen en volwassenen Aansluiten bij buurtverenigingen en die faciliteren om 

een straatspeeldag te organiseren.  

 

Participatie - Buurtverenigingen 

- Oranjefonds 

Buurtbemiddeling 

Opzetfase! 

Volwassenen in elke leeftijd Bemiddeling in beginnende conflicten tussen buren. Preventie 

Voorkomen van overlast, herkennen 

van problemen. 

- BOA´s 

- Wijkagent 

- Gemeente 

- Woningbouw 
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Vrijwilligers 
Er zijn ruim 180 vrijwilligers aangesloten bij De Boei. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de samenleving en een groot aantal activiteiten is afhankelijk van hun inzet. 
De verschillende groepen vrijwilligers worden regelmatig uitgenodigd bij de Boei voor overleg en waar nodig een training. Daarnaast organiseert De Boei jaarlijks een 
vrijwilligersuitje en ze ontvangen een kerstattentie. 

De Boei zoekt actief vrijwilligers voor speciale projecten via social media en de Bunschoter.  

 

Project Doelgroep Omschrijving Doel 
Huiswerkmaatje Kinderen 4 – 12 jaar en 

kinderen van statushouders 

 

Om kinderen te ‘leren leren’. Preventie en ondersteuning 

Maatjes Jongeren vanaf 10 jaar Wekelijks een maatje hebben die je een luisterend oor biedt, die je aanmoedigt 
en leert kijken naar (nieuwe) mogelijkheden. 
 

Preventie 

Taalcafé Kleurrijk 

Bunschoten 

Volwassenen met anders-

talige achtergrond 

Leren converseren in de Nederlandse taal zodat men beter kan participeren en 
integreren in de Bunschoter samenleving. Laagdrempelige ontmoetingsgroep. 

Participatie 

Project Welkom Statushouders Vrijwilligers ondersteunen en helpen statushouders om hen wegwijs te maken 
in het dagelijks leven. 

Preventie en participatie 

Repair Café Volwassenen vanaf 18 jaar Recyclen door kapotte spullen te laten repareren en een kopje koffie drinken. 
Dit bespaart niet alleen geld maar draagt ook bij aan een beter milieu. 

Participatie/ontmoeting 

Palliatieve Zorg 

Thuis 

Mensen die een ernstig 

zieke thuis verzorgen  

Vrijwilligers van de palliatieve thuiszorg kunnende verzorgende van een 

huisgenoot in de laatste levensfase ontlasten. 

 

Ondersteuning  

Alzheimer Café Voor mensen met dementie 

en hun familie en vrienden  

Trefpunt waarbij men geïnformeerd wordt door verschillende sprekers en 

ervaringen kan delen met elkaar. 

 

Informeren 

Bezoekproject 75+  Elke inwoner vanaf 75 jaar Informatie en advies aan ouderen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, 

vervoer en financiën. Bij signalering van eenzaamheid meedenken over 

activering, toeleiding naar collectieve voorzieningen op basis van bijv. de 

sociale kaart. 

 

Preventie, participatie en  

informeren 

MiniTriatlon Senioren vanaf 55 jaar Sportief evenement Participatie 

Huiskamer Senioren vanaf 55 jaar Elkaar ontmoeten 

 

Participatie/ontmoeten 
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Project Doelgroep Omschrijving Doel 
MEEDOEN Zelfstandig wonende 

ouderen vanaf 70 jaar 

zonder indicatie  

Met elkaar koffiedrinken, spelletje doen en eten klaarmaken voor volwassenen 

en ouderen die niet meer zelfstandig zijn in het opbouwen en onderhouden van 

sociaal contact. 

 

Participatie/ontmoeten 

Bieb op Diek Volwassenen vanaf 18 jaar Op woensdagochtend bij elkaar komen met een kopje koffie en een leuke 

activiteit rond lezen en boeken.  

 

Participatie/ontmoeten 

Persoons-

alarmering 

Zelfstandig wonende 

ouderen 

 

Mensen kunnen via het persoonlijk alarmsysteem hulp van buitenaf inroepen. Preventie 

Hulp- en 

klussendienst 

Zelfstandig wonende 

ouderen 

 

Opknappen van kleine klussen voor ouderen in en rondom het huis. Participatie 

CLIP Volwassenen Voor alle vragen op het gebied van financiën, wonen, wonen, zorg, welzijn en 

vervoer kunnen alle inwoners van Bunschoten terecht bij de vrijwilligers van 

het CLIP. 

 

Informeren 

Formulierenhulp Ouderen, volwassenen, 

statushouders 

Vrijwilligers helpen met het invullen van formulieren. Denk hierbij aan 

formulieren om toeslagen of bijstand aan te vragen. Ook kunnen ze helpen met 

het opstellen van een bezwaarschrift. 

 

Informeren en Preventie 

Op Orde Mensen die hulp nodig 

hebben met het ordenen 

van hun administratie. 

 

De vrijwilligers van Op Orde zoeken de post uit en bedenken samen met 
hulpvrager een systeem om de post voortaan te ordenen.  

Informeren en Preventie 

Buurt café Volwassenen  Het Buurtcafé is wekelijks in een straat aanwezig om signalen op te vangen, te 

ontmoeten en te informeren.  

 

Participatie/ontmoeten 

 

 

 


