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Welzijn in Coronatijd 
We kunnen er niet omheen; de Coronacrisis is heel bepalend geweest voor de inzet die we in 2020 hebben 

kunnen doen, of juist niet hebben kunnen doen. Dat wat afgesproken was kon in veel gevallen niet 

uitgevoerd worden, terwijl er tegelijkertijd behoefte ontstond aan andersoortig aanbod. Het was een 

uitdaging om alle belangen goed te wegen: hoe zorgen we voor voldoende (gezondheids-) veiligheid van 

onze bezoekers, deelnemers en medewerkers, hoe zorgen we tegelijkertijd voor voldoende aanbod voor en 

contact met de kwetsbare groepen, hoe voorkomen we vereenzaming, hoe gaan we schoolachterstanden 

tegen, wat doen we met jongeren op straat, hoe gaan we om met het steeds moeilijker kunnen vinden van 

stageplekken, wat doen we met NME nu scholen niet meer naar de locatie mogen komen, hoe blijven we 

onze vrijwilligers aan ons binden en hoe vinden we juist extra vrijwilligers die zich in willen zetten voor 

mensen die door Corona niet meer alles zelf kunnen regelen. Gelukkig hebben we in goede afstemming 

met gemeente en partners heel veel kunnen doen, maar anders dan anders was het. We kijken dan ook uit 

naar een maatschappij waarin de beperkingen die nu nog steeds gelden steeds minder zullen worden. 

Tegelijkertijd is er de spanning wat dan op onze weg zal komen, want de mentale en maatschappelijke 

schade die onze doelgroepen hebben opgelopen zal naar onze verwachting nog lang voelbaar zijn.  

 

In deze jaarrapportage leveren we naast de productiecijfers, volgens afspraak met de gemeente, een 

overzicht van de afwijkingen, nieuwe initiatieven en signalen.  
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Offerte 1 en 4 In Soest groeien we op en in Soest voelen we ons veilig 

A. JEUGD 
 

Ervaringswijzer 

We hebben voor Jeugd de ervaringswijzer ingezet om de tevredenheid te meten over de 

huiswerkbegeleiding en de jongerencoaching, hieronder de resultaten: 

 

Huiswerkbegeleiding 
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Aanvullende opmerkingen: 

Jongeren geven vooral aan dat ze goed geholpen worden, dat het fijn is om een andere plek dan thuis te 

hebben voor je huiswerk en dat het gratis is helpt ook. Jongeren geven ook aan dat niet iedere vraag 

beantwoord kan worden omdat jongeren van verschillende opleidingen hier komen en de begeleiders niet 

van alles op de hoogte kunnen zijn.  

 

Jongerencoaching 

 

 
 

Aanvullende opmerkingen: 

Ook over de coaching zijn de meeste jongeren erg positief. Ze worden goed geholpen, het is laagdrempelig 

en “neutraal”. Ook het vinden van oplossingen en de kennis van de sociale kaart worden als positieve 

punten genoemd.  
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Resultaat 

 

  Aantal eenheden activiteit  Aanvullende telgegevens 

Resultaat 
Prestatie-
eenheid 

Jaar resultaat verschil Aanv.teleenhd. Jaar resultaat verschil 

Groepsactiviteiten Klokuur       837  771 -66 
Totaal aantal 
deelnemende jeugdigen       4.000  3545 -455 

Digitale communicatie  Uur medewerker       375  469 94 
Totaal aantal jeugdige 
leden in netwerken          500  986 486 

Gezonde leefstijl, sport en beweging  Klokuur       216  106 -110 
Totaal aantal 
deelnemende jeugdigen       2.000  941 -1059 

Gezonde leefstijl, Voorlichting BO Klokuur          50  21 -29         

Gezonde leefstijl, Voorlichting VO Klokuur          50  28 -22         

Coördinatie Vreedzame wijk Klokuur       200  186 -14         

Succes op School (huiswerkgroepen) Klokuur       400  404 4 
Aantal verschillende 
deelnemende jeugdigen 

            
60  103 43 

Jongerencoaching Trajecten          48  48 0           

Gezinsondersteuning Trajecten          16  19 3         

Adviesgesprekken jeugd en opvoeders Klokuur       370  542 172 Aantal adviezen          250  397 147 

Schoolwerkhulp Klokuur          77  77 0         

Noodopvang Klokuur          27  27 0         

Contactactiviteiten Klokuur     380  380 0         

Ambulant jeugdwerk Contactuur     881  881 0 
Gem. mndlks bezochte 
verschillende locaties         20  36 16 

 

Afwijkingen 

1. Groepsactiviteiten: Minder activiteiten als gevolg van Corona en daardoor ook minder deelnemers 

2. Overproductie digitaal: gevolg van meer op afstand werken 

3. Sport en beweging: veel sport, vooral voor de doelgroep 12+ kon dit jaar niet doorgaan.  

4. Voorlichting BO en VO: vanwege sluiting scholen of maatregelen dat externen het gebouw niet in 

mochten is het grootste deel van de voorlichtingslessen niet doorgegaan.   

5. Adviesgesprekken: Juist veel hoger dit jaar, met name omdat er veel vragen waren bij de doelgroep, 

maar ook omdat we actief contact gezocht hebben met onze bezoekers. Op die manier kwamen er ook 

gesprekken op gang over waar kinderen en ouders tegenaan liepen.  

6. Schoolwerkhulp en Noodopvang zijn als nieuwe producten toegevoegd. We hebben met deze 

producten bijgedragen aan het begeleiden van kinderen met hun schoolwerk op afstand of juist door 

ze even uit hun thuissituatie te halen en ze kleinschalig op de locatie te begeleiden.  

7. Een deel van de Coronatijd is er extra ambulant werk gedaan, een ander deel juist minder (meer 

thuiswerk medewerkers). Hierdoor komt totaal precies uit. 

8. Dat contactactiviteiten gehaald zijn ondanks sluiting van het gebouw voor een grote periode heeft te 

maken met de extra behoefte om langs te komen zodra het wel mocht. Veel jongeren mochten 

nergens heen en konden dan in ieder geval nog wij ons terecht.  

 



Jaarrapportage 2020 

P a g i n a  7 | 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGDWERK 

 Themaproject Beestenboel (6x met 6 kinderen) 

 Voorleesgroepen, het hele jaar, wekelijks 

 Huiswerkhulp (twee scholen, 15 kinderen per school) 

 Straatactief Smitsveen- wekelijks –wisselende aantallen wegens corona 

 Vakantie activiteit (25 kids op uitnodiging) 

 Ambulant Smitsveen 

 Noodopvang begin coronatijd, spelletje op 1,5 meter (23 kinderen) 

 Zomer-/themaprojecten (26 kinderen in 4 verschillende groepen) 

 Superheldenweek, alternatief voor HBD (twee groepen van 35 kinderen) 

 Soester Kinderraad –Coronamanifest (24 kinderen 12 scholen) 

 Coaching (48x) en gezinsondersteuning (9 gezinnen) 

 Mantelzorgevenement i.s.m. Welzin, Steunpunt Mantelzorg en Mee 
(24 kinderen en 14 jongeren) 

 Smitsveen meiden 

 Met kinderen wandelen (3x per week) 

 Vreedzaam Speelpunt en Sportpunt 

 Bovenbouwkidz De Eng en Smitsveen 

 

2020 
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JONGERENWERK 

 Succes op school (huiswerkbegeleiding) Soest en Soesterberg:  
22 jongeren  

 Playstationbus: 30 avonden 

 Straatcontact jongeren: 2 tot 4 dagen in de week 

 Noodopvang Soest 30 jongeren 

 Coaching trajecten 25 jongeren 

 Job onderwijscoach: 
- 26 jongeren zijn bemiddeld naar een stage 
- 30 jongeren zijn geholpen met onderwijsvraagstukken 
- 40 jongeren zijn toegeleid naar een bijbaantje 
- 6 jongeren zijn toegeleid naar werk 

 Contactactiviteiten (o.a. koken, samen eten, voetbalwedstrijdavonden 
en Gamen) 

 Zaalvoetbal: 30 jongeren 

 Meidenactiviteiten: 15 meiden 

 ZomerBBQ jongeren Veenweide 

 

2020 
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Signalen 

1. Er is in 2020 geïnvesteerd in de samenwerking met diverse partijen, vooral de samenwerking met het 

Jeugdteam is fors verbeterd, ondermeer doordat medewerkers van ons aangesloten zijn bij wekelijkse 

casebesprekingen. Dit heeft geleid tot het eerder oppakken van signalen en het beter gebruik maken 

van onze dienstverlening.  

2. Intern zijn we aan de slag gegaan met professionaliseren van de individuele begeleiding. Een meldcode 

voor Balans is bijna afgerond en we gaan een aandachtsfunctionaris aanstellen om onze signaalfunctie 

en het oppakken van de signalen te versterken. Dit moet ook leiden tot een betere toestroom naar en 

afstemming met de hulpverlening. 

3. We zien dat Coronacrisis een groot effect heeft op kinderen, jongeren en gezinnen. Hierover hebben 

we de gemeente ook apart geïnformeerd. Er treden leerachterstanden op en problematiek binnen 

gezinnen neemt toe. Met name bij jongeren verwachten we nog een lange nasleep van deze periode 

zodra we weer naar een “gewonere” maatschappij gaan.  

4. Specifieke problematiek is er voor jongeren die stageplaatsen zoeken. Dit is momenteel erg lastig 

omdat bedrijven geen extra mensen over de vloer willen in verband met Corona. Meer hierover ook in 

de rapportage jobcoach. 

5. We zien een toename van meldingen van jongeren op straat. Dit is logisch vanwege het gebrek aan 

alternatieven. Afdeling veiligheid geeft hierover signalen aan ons af. We pakken dit op waar het kan, 

maar merken soms ook dat situaties ook gaan over het ervaren van overlast, terwijl de jongeren zich 

binnen de regels gedragen.  

6. De verveling is bij veel jongeren aanwezig. Jongeren willen elkaar ontmoeten en samen dingen doen. 

Onze doelgroep staat minder open voor digitaal aanbod.  

7. Een kleinschaliger variant voor het Huttenbouwdorp werkte goed voor de meest kwetsbare doelgroep. 

Het was overzichtelijker voor hen, rustiger en er was meer persoonlijke aandacht mogelijk.  

8. Het traject rond de plaatsing van Kjoeps verloopt nog steeds langzaam, dit is lastig voor de jongeren 

die hierbij betrokken zijn. Zij lopen het risico dat zaken pas gerealiseerd worden als ze zelf al niet meer 

tot de groepen behoren.  

9. In het kader van de groepsaanpak hebben we een bijdrage geleverd voor twee groepen. We merken 

dat het uitdelen van brieven bij veel jongeren niet aanslaat omdat ze vaak al eerder op deze manier 

gewaarschuwd zijn. Bij ons is er ook onduidelijkheid over de follow-up en de snelheid (na constatering) 

waarmee de brieven verstrekt zijn.  
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B. KINDERBOERDERIJ/NME 
 

Ervaringswijzer 

In 2020 is de ervaringswijzer nog niet ingezet op de Veenweide, kinderboerderij en duurzaam educatief 

centrum. We waren bezig om het op maat te maken van de vragenlijsten voor deze locatie toen er een 

nieuwe lockdown kwam. Voor de NME gold dat de lessen een groot aantal maanden niet doorgingen 

omdat de scholen gesloten waren of omdat ze geen excursies deden of omdat er geen gasten de school in 

mochten. Wel verwijzen we hier graag naar het onderzoek zoals dat door SME is uitgevoerd naar het 

functioneren van de NME. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente uitgevoerd in het kader van de 

voorgenomen bezuinigingen op dit onderdeel.  

 

Resultaat 

Resultaat    Jaar resultaat verschil   Jaar resultaat verschil 

Kinderboerderij Klokuur  1.600  1548 -52 
Aantal bezoekers 
(handteller)  20.000  20564 564 

Educatieve activiteiten Aantal     500  333 -167 
Totaal aantal 
deelnemende jeugdigen        750  1556 806 

NME lessen Klokuur     250  115 -135 
Aantal deelnemende 
basisscholen          20  21 1 

Schoolpleinecologie les Klokuur       24  32 8         

Aarde op maat Klokuur       30  23 -7         

Leskisten Uitleningen       35  31 -4         

Schoolpleinecologie 
leskist Klokuur         6  8 2         

Aarde op maat leskist Klokuur       10  9 -1         

Jaarprogramma NME IPU       20  40 20         

 

Afwijkingen 

1. Het aantal uren openstelling is vanwege sluiting door Coronamaatregelen in het voorjaar van 2020 

halverwege het jaar aangepast van 2200 naar 1600 uur. Dit laatste aantal is uiteindelijk ook (net) niet 

gehaald door de opnieuw gedwongen sluiting aan het einde van 2020.  

2. Het aantal bezoekers is vanwege de sluitingen door Corona halverwege het jaar bijgesteld van 30.000 

naar 20.000 bezoekers. Dit aantal is ruim gehaald, mede omdat we in de zomer merkten dat er een 

extra toestroom naar de Veenweide was omdat vakanties niet 

doorgingen en een bepaald periode alternatieven gesloten waren.  

3. De educatieve activiteiten wijken behoorlijk af omdat het voeren 

samen met de kinderen maar zeer beperkt kon, deels door de 

sluitingen, deels ook omdat op momenten dat we wel open waren de 

binnenruimtes veelal nog gesloten of beperkt toegankelijk waren.  

4. De NME-lessen waren ruimschoots geboekt, maar de beperkende 

maatregelen voor de scholen waren dusdanig dat een groot aantal 

lessen geen doorgang kon vinden. Wel zijn nog een beperkt aantal 

extra lessen schoolpleinecologie aangeboden. Schoolpleinecologie is 

bedoeld voor groep 5 t/m 8 maar we hebben deze les gedifferentieerd 

zodat ook groep 1 t/m 4 gebruik kon maken van deze les in coronatijd.  
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 Video’s / vlog’s 

 50-jarig bestaan 

 Burendag 

 Sprookjestuin 

 Ontwikkeling moestuin 

 Individueel traject + noodopvang 

 Voortraject vervanging bebording 

 Spinnen- en insectendag 

 Nieuwe educatieve rugzak ontwikkeld: 

Rugzak De Groene Wereld 

 Cursus Beestenboel i.s.m. team jeugd 

 Tentoonstelling Deur Dicht, Licht uit (jan-mrt) 

 Drie klusdagen ASR 

 Samenspelweek activiteit i.s.m. de Speeltuinbende 

 

50 

2020 
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Signalen 

1. De Kinderboerderij is weer verder opgeknapt, maar de bestrating blijft nog een probleem. We zoeken 

hiervoor nog steeds naar een oplossing. 

2. De rechtszaak over de fonteinfietsen was vervelend, maar dit traject lijkt eindelijk afgerond.  

3. Individuele trajecten leveren mooie resultaten, krijgen een formele status bij de businesscases die per 

2021 gestart zijn.  

4. Vrijwilligers vonden het in een aantal gevallen moeilijk dat ze door de maatregelen minder op de 

Veenweide konden zijn, voor hen was, zeker in deze tijd, het op onze locatie zijn van groot belang.  

5. Onze plannen rond de ontwikkeling van een Duurzaam Educatief Centrum (DEC) zijn zo goed als stil 

komen te liggen, in overleg met de gemeente willen we hier in de loop van 2021 wel een vervolg aan 

geven.  

6. Dat we ons 50-jarig bestaan niet groots konden vieren was echt heel erg jammer. Om het alsnog op 

een ander tijdstip te doen met de voorgenomen omvang voelt niet goed. We zullen dus nog wel iets 

gaan doen, maar niet zo groots als oorspronkelijk gepland.  

7. De moestuin trekt steeds meer belangstellenden. Twee scholen kwamen regelmatig moestuinieren op 

de kinderboerderij; school De Wegwijzer met één van hun kleutergroepen en groep 8 en de 2de van 

der Huchtschool met groep Aarde. Ook BSO K’nijntje Zippies heeft gebruik gemaakt van een 

moestuinbak. School De Buut heeft aangegeven vanaf het nieuwe moestuin seizoen in 2021 twee 

moestuinbakken te willen gebruiken, net als BSO Buiten. BSO K’nijntje Zippies en De Wegwijzer doen 

ook weer mee. Scholen kunnen worden begeleid door één van de moestuinvrijwilligers als ze daar 

behoefte aan hebben; zij heeft een opleiding tot moestuincoach gevolgd. De moestuin wordt 

onderhouden door een groep van 4 (en binnenkort 6) enthousiaste vrijwilligers die de continuïteit 

waarborgen.  

De moestuin wordt ook gebruikt voor de NME-lessen: kinderen 

leren over diverse gewassen en direct eetbare kruiden en 

bloemen. Omdat de moestuin van grote educatieve waarde is, 

willen we vanaf het nieuwe moestuin seizoen (2021) ouders en 

hun kinderen de kans geven om te komen moestuinieren waarbij 

ze dan een deel van een moestuinbak kunnen huren.  

8. De Coronamaatregelen hadden tot gevolg dat we ook de 

dagbesteding van BIB niet meer goed en veilig konden huisvesten. 

We hebben daarom in de loop van het jaar besloten over te gaan 

tot een verbouwing, waardoor dit wel weer mogelijk werd.  

9. We hebben in opdracht van de gemeente Soest een onderzoek bij de scholen uitgevoerd in het kader 

van Energie Transitie. Daaruit hebben wij alvast veel ideeën kunnen opdoen voor onze eventueel 

nieuwe rol in het duurzaamheidsonderwijs in Soest. 
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Offerte 2 en 3: In Soest leren en werken we en in Soest doen 

we mee een leven lang 

 

Ervaringswijzer 

De ervaringswijzer is ingezet voor de activiteiten van Balans voor volwassenen (algemeen), de ACS en voor 

het Buro Vrijwilligerswerk. Hieronder de resultaten:  

 

Activiteiten volwassenenwerk 

 
 

 
 

Aanvullende opmerkingen:  

Aanbevelen omdat er een diversiteit aan activiteiten is en je goed geholpen wordt. Ook de inzet voor 

nieuwkomers wordt genoemd. Specifiek wordt een paar keer de bijdrage voor de Soester samenleving 

genoemd.   
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ACS 

 

 
 

Aanvullende opmerkingen:  

Naast de gezelligheid en het ontmoeten gaat een aantal deelnemers in op wat het voor hen persoonlijk 

doet; het doorbreekt de eenzaamheid en ze hebben een stok achter de deur om actief te blijven. Enkele 

mensen geven aan dat ze elkaar graag vaker zouden ontmoeten. Het gezamenlijk eten wordt als heel 

belangrijk beschouwd, het kan er ook voor zorgen dat er meer deelnemers komen of dat deelnemers vaker 

komen.  
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Buro Vrijwilligerswerk 

 

 
 

Aanvullende opmerkingen:  

De respondenten zijn positief over de deskundigheid, duidelijkheid en klantvriendelijkheid. Bij een enkeling 

heeft de overgang van website wel toch wat problemen geleid, maar die zijn opgelost.  
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Resultaat 

Resultaat    Jaar resultaat verschil   Jaar resultaat verschil 

Informele taalhulp Lesuur per jaar     800  2668 1868 
totaal aantal deelnemers 
inburgeringsplichtig         60  47 -13 

Vrijwilligerswerk - 
Bemiddelingen Individuele trajecten       40  46 6         

Dagbesteding ACS Activiteituur     260  281 21 gem aantal deelnemers          10  15 5 

Meer vrijwilligers 
Maanden 
infrastructuur       12  12 0 

Nieuw ingeschreven 
vrijwilligers       125  202 77 

Onderst. verenigingen en 
stichtingen Uur ondersteuning     139  271 132 aantal organisaties          20  68 48 

Taalmaatjes aantal bemiddeling       20  26 6         

Betrekken bedrijfsleven klokuur       10  3 -7         

Bewonersonderst./ 
onderst. SC act Uur per jaar     911  1035 124 Aantal deelnemers    5.000  1846 -3154 

Advisering Uur per jaar     250  374 124 Aantal adviezen       130  146 16 

Maatjesproject Uur per jaar     120  212 92         

Digitale communicatie Uur per jaar     300  396 96 
totaal aantal deelnemers 
in netwerken       500  1285 785 

 

Afwijkingen 

1. Het tellen van het aantal deelnemers bij de taallessen is gebeurd op basis van het totaalaantal 

deelnemers. Omdat taallessen deels regulier gefinancierd worden en deels vanuit het Taalhuis is het 

lastig om een onderscheid in groepen te maken. We zijn vanuit het Taalhuis er voor niet-

inburgeringsplichtigen. Voor de taallessen vanuit regulier geldt dit niet. We zien dan ook een aantal 

deelnemers die als extra naast hun verplichte inburgering lessen bij ons willen volgen.  

2. Het aantal lesuren is (zoals gebruikelijk) veel hoger dan geoffreerd wordt. Dit heeft te maken met de 

vrijwillige inzet. In de periodes dat lesgeven op locatie niet mogelijk was zijn er toch nog veel lessen 

digitaal doorgegaan. Ook zijn er docenten geweest die lespakketten wekelijks aan huis gingen 

bezorgen. 

3. Er zijn veel meer vrijwilligers ingeschreven dan gepland. Dit had positief gezien te maken met de 

Coronacrisis. Zeker in de beginperiode melden zich veel mensen die zich voor anderen in wilden 

zetten.  

4. We zien nog een grote afwijking bij het aantal deelnemers aan Sociaal Culturele activiteiten. Dit had 

ook alles te maken met sluiting van gebouwen en beperking in aantal deelnemers. Wat wel doorging 

was kleinschaliger.  
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VOLWASSENENWERK 

Met de inzet van vele vrijwilligers en inwoners van Soest: 

 300 cup cakes voor de voedselbank 

 290 mondkapjes voor de voedselbank 

 sjaals en mutsen voor de voedselbank 

 4x 60 internationale afhaalmaaltijden 

 honderden ansichtkaarten voor bewoners zorglocaties 

 wekelijkse taallessen op afstand 

 wekelijkse balkonoptredens (maart-juni) voor bewoners 
zorglocaties door Arnoud Kas, De Blauwe Vinkjes en  
Play it again Sem 

 donatie 50 kinderboeken 

 wandelen met buurtbewoners 

 Soesterbakweekend 13-15 november 
 

2020 
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Signalen 

1. Het aanbod taallessen bleef groeien. We hebben nieuwe docenten geworven, maar merken ook dat 

we logistiek extra werk moeten verzetten omdat op bepaalde tijdstippen in de week geen ruimte 

beschikbaar is.  

2. Het Coronaproof lesgeven vroeg ook wat aanpassingen, met name in de groepsgrootte. 

3. Onder verschillende doelgroepen is sprake van eenzaamheid, we hebben veel inzet gedaan om daar 

waar kon contact te houden.  

4. Als alternatief voor het internationaal eetbuffet hebben we gewerkt met afhaal, dit bleek een groot 

succes.  

5. De animo om zich voor anderen in te zetten was er vooral aan het begin van de Coronacrisis. Later 

merkten we dat dit afnam en dat er extra investering gedaan moest worden om onderlinge 

bewonersacties van de grond te krijgen.  

6. Bij vooral mensen van andere herkomst ontstond in bepaalde periodes onduidelijkheid over 

maatregelen en wat er met Corona aan de hand was. We concludeerden dat een deel van hen zich 

baseerde op informatie zoals die via de TV-zender van hun thuisland werd gegeven. Omdat de 

maatregelen en informatie daar nog wel verschilde van wat er in Nederland verteld werd leidde dit tot 

verwarring.  

7. Voor een deel van onze doelgroepen geldt dat ze minder digitaal vaardig zijn of minder de beschikking 

hadden over de noodzakelijke apparatuur om hier gebruik van te kunnen maken. Dit beperkte in een 

aantal gevallen de contactmogelijkheden.  

8. De verhuizing van activiteiten in Soesterberg van de Linde naar de Drie Eiken vroeg in het afgelopen 

jaar extra aandacht. Niet voor alle activiteiten (zoals bv. taalles) bleek er plek te zijn. Verdere aandacht 

voor goede huisvesting blijft wenselijk.  
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Financieel 
Het financieel jaarverslag wordt zoals gebruikelijk aangeleverd met een accountantsverklaring. Hier alleen 

een kort overzicht van de doorrekening op basis van de productie. Overproductie nemen we voor het 

inzicht op, hoewel deze niet als meerwerk verrekend wordt. Veel van de overproductie kan gerealiseerd 

worden door de inzet van vrijwilligers. Voor hun inzet is vooraf geen garantie, dus daarom is dit moeilijk te 

offreren. Wel streven wij er natuurlijk naar om de vrijwillige inzet in stand te houden. Dit levert een grote 

bijdrage voor zowel deelnemers/bezoekers als voor de betrokken vrijwilligers zelf.  De gevolgen van de 

Coronacrisis zijn terug te zien in de afrekening, waarbij een aantal zaken opvallen: 

 Voor Jeugd geldt dat over- en onderproductie nagenoeg gelijk zijn. We hebben qua productie niet 

helemaal kunnen doen wat geoffreerd was, maar daar staat tegenover dat we juist andere dingen 

meer of in plaats hiervan hebben kunnen doen.  

 Voor volwassenwerk geldt dat er (net als in andere jaren) sprake is van een grote overproductie, dit 

is vooral het gevolg van de grote omvang van de vrijwilliger inzet voor de taallessen en voor de 

Sociaal Culturele activiteiten. 

 Alleen voor Groen geldt dat we te maken hebben met een ruime onderproductie die niet 

gecompenseerd kon worden met ander aanbod. Dit is een logisch gevolg van sluiting van de 

boerderij voor meerdere periodes (afrekening op basis van uren openstelling) en het mede 

daardoor (maar ook om andere Corona-redenen) ook niet afnemen van NME-lessen door de 

scholen.  

 

Groep Naam 

Maximaal 
beschikte subsidie  

(hele jaar) 
Af te rekenen 

subsidie Overproductie Onderproductie 

Afrekenen 
(indien geen 

Corona) 

100  Jeugd   €      704.419,00   €      704.419,00   €     88.810,00   €      -89.471,00   €     -19.029,10  

200  Volwassenen   €      405.685,00   €      405.685,00   €   160.083,00   €            -988,00   €                   -    

300  Groen   €      387.217,00   €      387.216,00   €       4.323,00   €      -85.118,00   €     -46.395,40  

800   Beheer Plantage   €        70.152,00   €        70.152,00     -       -       -    

  Totaal gemeente Soest  €   1.567.473,00   €   1.567.472,00   €   253.216,00   €   -175.577,00   €     -65.424,50  

 

 

Organisatie 
Tot slot iets over onze organisatie in het afgelopen jaar: 

 

 De gemiddelde personeelsbezetting steeg van 17,4 fte in 2019 tot 17,9 fte in 2020. Dit is vooral het 

gevolg geweest van de hoeveelheid projecten die we hebben uitgevoerd.  

 Binnen onze organisatie wordt normaal gesproken veel aandacht besteed aan 

deskundigheidsbevordering. Helaas kon veel van het aanbod op dit gebied vanwege Corona niet 

doorgaan.  

 We zijn dit jaar (extra) zichtbaar geweest door diverse filmpjes die we hebben gemaakt. Zie hiervoor ons 

Youtubekanaal. Hierbij ook het filmpje over een van onze jongerenwerkers die te gast was bij Hart voor 

Nederland.  

 We onderhouden goede relaties met de diverse fracties uit de gemeenteraad. Zeker in de periode 

waarin is gesproken over de bezuinigingen voor de organisatie en de NME is er een regelmatig contact 

geweest.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCo_Fglnwi65NIh830WAaTvg/videos
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 Ook met het lokale bedrijfsleven onderhouden we nauwe banden. We nemen deel aan de 

Soester Zakenkring en hebben geparticipeerd in de werkgroep rond invoering van een 

ondernemersfonds.  

 In het kader van Samen voor Soest zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met 

de andere organisaties in de Sociale Basis. De directies van de 5 organisaties zijn 

regulier bij elkaar geweest en vanaf het voorjaar startte er een traject met de 

gemeente, waarbij ook de GGD betrokken werd.  

 Er is een aantal personeelswijzigingen geweest: Senne van der Kuijlen en Michiel 

Pot zijn dit jaar gestart als meiden-/jongerenwerker, vanaf 1 april kwam 

Annedorte Kok in dienst als nieuwe medewerker voor het team Jonge Jeugd. Dit jaar hebben geen 

medewerkers onze organisatie verlaten. 

 Ons bestuur is versterkt met Jacqueline de Zeeuw. Zij vulde de vacature in die begin 2020 was ontstaan. 

 In 2020 was het ziekteverzuim 3%. Dit is 1,9 % lager dan vorig jaar en ten opzichte van andere 

organisaties in de branche laag (gemiddeld 6,1%).  


