Er-op-af!

verslag 2021
Beste lezer,
Met veel plezier presenteren wij u het publieksjaarverslag 2021 van Impuls.
Bij het samenstellen van dit verslag is Nederland weer open gegaan, nadat we bijna 2 jaar
hebben geleefd met de gevolgen van de coronapandemie. Ook in 2021 was aanpassen en
meeveren met de gevolgen van coronapandemie aan de orde van de dag. Activiteiten en
ondersteuning hebben vaak in aangepaste vorm door kunnen gaan, omdat Impuls met haar
locaties de functie van buurthuizen vervult.
Door de coronapandemie weten we beter dan ooit tevoren hoe groot de behoefte is om
elkaar te ontmoeten en vereenzaming tegen te gaan. Sociaal werk vervult hierbij een
onmisbare rol in onze samenleving. In 2021 heeft de gemeente Oldenzaal samen met Impuls
haar handtekening gezet onder het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Het
besef van de waarde van menselijke contacten en relaties groeit nog steeds.
Ook in 2021 hebben we gewerkt volgens ons motto ‘Er-op-af!’. We hebben keuzes gemaakt
ten aanzien van huisvesting: we werken aan de huiskamer Stakenboer in Zuid Berghuizen en in
het centrum aan een ‘huiskamer van de stad’ samen met Kaliber Kunstenschool. Dit maakt ons
flexibeler om ook in andere wijken te onderzoeken hoe we daar als Impuls, samen met andere
partners in Oldenzaal, ons steentje bij kunnen dragen.
Het jaar 2021 was een jubileumjaar voor Impuls: 25 jaar welzijnswerk in Oldenzaal. Impuls is
ontstaan uit meerdere sociaal cultureel werk organisaties en in de loop der jaren uitgegroeid
tot een brede welzijnsorganisatie. We hebben aan het jubileum aandacht geschonken binnen
de mogelijkheden van de coronapandemie: interviews met vrijwilligers, deelnemers en
medewerkers van Impuls, traktaties en verrassingen voor deelnemers en vrijwilligers van Impuls.
Als kroon op ons jubileumjaar hebben we eind 2021 het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk
behaald. We zijn trots op dit resultaat en gaan vol energie verder met het bijdragen aan een
mooie samenleving!
Alice ten Dam - Boschloo
Impuls

Er-op-af!
Kwaliteitslabel
‘Sterk Sociaal Werk’

25 jaar Impuls

Impuls is eind 2021 gecertificeerd voor
het kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’

Impuls viert haar 25-jarig bestaan met
taart, presentjes, maandelijks interviews in
de krant en jubileumactiviteiten

Zichtbaarheid
vergroten in heel
Oldenzaal
Samen met Kaliber Kunstenschool
betrekken we het nieuwe sociaal
cultureel centrum in Oldenzaal. Medio
2022 staat de verhuizing gepland.
Aanzet gemaakt tot de ‘Huiskamer van
Zuid-Berghuizen’ in Boerderij
Stakenboer. Zichtbaar op verschillende
plekken zoals bij Paal 12, scholen en
sportclubs. We gaan erop af!
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- Eenzaamheid
- Mantelzorg
- Armoedepreventie
- Boeskoolkracht
(nieuwe Noaberschap)
- Vrijwillige inzet
Focus op 5 thema’s

Coronapandemie
Corona
‘samen
zijn we
pandemie
Oldenzaal’
De pandemie heeft, net zoals in 2020
invloed gehad op de
uitvoering van onze werkzaamheden.
We hebben gelukkig heel veel wel
kunnnen doen!

Er-op-af!
Partner op het
gebied van beweging
en sport zoals:

Netwerk Welzijn
& Zorg Oldenzaal:
van Sociaal Team naar
Sociaal plein Oldenzaal

- Scoren in de wijk en ‘Heya
de Keu’ met FC Twente
- ‘Actieve Ontmoeting’ met
Bewegen Werkt
- ‘Doortrappen’ met VVN
en de Gemeente
- enz.

www.sociaalpleinoldenzaal.nl

Samen met
partners bereiken we
veel Oldenzalers zoals:

een sterke partner

Samenwerking en/of
kennis delen met
andere gemeenten
zoals Dinkelland en
Losser
en sociaal werk
organisaties

- Noaberdeal
- Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal (VAPO)
- Onshelptons.nl
- Eén tegen
eenzaamheid

Samenwerking met
scholen in Oldenzaal en
daarbuiten zoals
- Stagiaires en afstudeerders
-Vakantieklas Doen!
- Actief na school
- Werkplaats sociaal
domein met Saxion
Hogescholen

Er-op-af!
huiskamer
Stakenboer
ouder- en
kindgroepen

kunst en
cultuur

ontmoeten bij

sportief
inburgeren

walking
football
activiteiten
voor
senioren
taalpunt
(certificering
in 2021!)

samen
zingen
....en nog
veel meer!

In 2021 zijn er 137 activiteiten georganiseerd, 2195 inwoners namen hier aan deel
(1300 unieke deelnemers). Wekelijks ontmoeten zo’n 500 inwoners, jong en oud,
elkaar bij onze activiteiten.

Impuls is actief op social media, meer dan 2.100 mensen volgen ons op Facebook,
Instagram en/of Linkedin. Er is een start gemaakt voor een nieuwe website die
medio 2022 gelanceerd zal worden.

Er-op-af!
Cases Sociaal Team:
2019
2020
2021		

672
982
796

Sociaal Team Oldenzaal
bereikbaar op werkdagen
van 09.00-13.00 uur

In 2021 werd 97.5 % van
de hulpvragen in het
voorliggende veld opgelost
(2020: 97%)

Het armoedepreventieloket is een initiatief van
Impuls. Sociaal werkers helpen, samen met
vrijwilligers, inwoners die vragen hebben over
geldzaken of in armoede leven. Zij werken
nauw samen met het Sociaal Team.

10 vrijwilligers
(12 in 2020)

Armoedepreventieloket:
2019

238 casussen

2020

217 casussen

2021		

138 casussen*

* gewijzigde registratie, in 2021 zijn
alleen unieke acasussen geteld.

Top 4 aanvragen
armoedepreventieloket
						
						2021
Kledingbank			54 x		
Voedselbank			38 x		
Huisraadbank			28 x
Verjaardagsbox		30 x

Er-op-af!
20

vrijwilligers

4 medewerkers
werken
specifiek voor
statushouders

Dinkelland:
16 gezinnen,
totaal
60 personen
gehuisvest

Palet is
werkzaam voor
Oldenzaal,
Losser en
Dinkelland

PALET

Losser:
12 gezinnen,
totaal
53 personen
gehuisvest

Oldenzaal:
21 gezinnen,
totaal
87 personen
gehuisvest

Palet begeleidt statushouders bij de vestiging en integratie in de
Twentse samenleving. In 2019 is Palet gefuseerd met Impuls.

In 2021 zijn we gestart met spreekuren in Losser (maandag) en Denekamp
(donderdag). Op dinsdag is er spreekuur in Oldenzaal.
Ook hebben we voorbereidingen getroffen voor de Wet Inburgering, waarbij
gemeenten verantwoordelijk worden voor de inburgering. Impuls/Palet zorgt
hierbij voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Familie X, vader, moeder en 5-jarig zoontje woont sinds kort,
na gezinshereniging, in een fijn huis nabij het centrum van Oldenzaal.
Er is een baby op komst, het jonge gezin kan het geluk niet op! Een consultatiebureau
verpleegkundige komt op huisbezoek en ziet de 5-jarige zoon televisie kijken. Navraag leert dat hij
niet naar school gaat. Hoe kan dit? Door de snelle gezinshereniging is er nog geen BSN nummer voor
het zoontje. Dit is echter wel aangevraagd en er is ook al gesproken met een school waar
een schakelklas is, zodat hij de Nederlandse taal gaat leren.
Gelukkig, zodra het BSN nummer binnen is, kan deze jongen fijn naar school!

Er-op-af!
SOVA
training

166 kinderen

deden mee met
een activiteit

kinderwerk

kook
workshops

jongens
avond
inlopen en
nog veel
meer!

online
bingo

133 kinderen

deden een keer of
vaker mee met
de Vakantieklas Doen!.
In 3 edities van de
Vakantieklas Doen!
werden kinderen in een
kwetsbare situatie
bereikt. 8 Vrijwilligers
hielpen mee.

Vakantieklas Doen!
in samenwerking met
• Basisscholen
Outdoor Challenge Park
• Bibliotheek Oldenzaal
• Vincentius Oldenzaal
• VV Oldenzaal
• FC Twente scoren in de wijk
• Palthehuis
• en andere partners
•

Het kinderwerk heeft in 2021 de focus gehad op het (door)ontwikkelen van
nieuw en huidig aanbod om in te zetten op de preventie voor kinderen van
0 – 12 jaar en hun ouder/verzorgers.

Door de lockdown en het vervallen van activiteiten zijn we nog meer op
pad gegaan om contact te houden met de kinderen. We namen sporten spelmaterialen mee de buurt in en brachten ‘stoepbezoeken’. We
hebben hiermee meer dan 160 kinderen bereikt.

Een sociaal werker vertelt:
‘ik kwam laatst een meisje tegen dat 3 jaar geleden, in
opdracht van haar ouders, had mee gedaan aan de
training ‘Je bent een kei’. Ze kwam het toentertijd met
enige tegenzin naar de training. Ze liep naar me toe en
zegt “Weet je nog van vroeger, die training? Die was altijd
zo leuk!” Dit is voor mij een reden waardoor
ik sociaal werk doe!’

Aantal volgers
van het kinderwerk
account op
Instagram (start
medio januari 2021):
2021: 152

Er-op-af!
jongerenwerk

Het jongerenwerk zet zich in voor jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar. We zijn
aanwezig op verschillende plaatsen waar jongeren te vinden zijn, zoals
scholen, straten, winkelcentra en sportverenigingen. Ook organiseren we
activiteiten gericht op talentontwikkeling en inlopen.

190 jongeren

TCC
Potskampstraat

deden mee met
‘Actief na school’.
Direct na school
kunnen zij
TCC
meedoen met Leliestraat
activiteiten.

33 jongeren
deden mee met de
training ‘Young Leaders’.
Wat zijn je kwaliteiten? En
vervolgens samen aan
de slag met voorbereiding en uitvoering van
zelfbedachte
activiteiten in de
buurt.

Zo’n 25 jongeren
komen wekelijks
naar de inloop bij
Paal 12 op De Thij.

De doelstelling van het jongerenwerk is het ondersteunen,
versterken en vergroten van de zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid van jongeren in én met hun eigen
omgeving. Dit doen we op buurt-, groeps- en individueel
niveau.

8 jongeren
deden mee met
de FC Twente Cup.
Kwalificeren kan door

trainingen, oefenwedstrijden en
buurtbijdrages te
organiseren in
eigen wijk.

Aantal volgers van
het jongerenaccount
op Instagram:
2019:
2020:
2021:

300
727
783

Er-op-af!
vrijwilligers

Er zijn 65 nieuwe vrijwilligersvacatures binnengekomen bij de
Vrijwilligerscentrale, in combinatie met het prikbord op OnshelptOns.nl.

De Vrijwilligerscentrale Oldenzaal heeft bij o.a. het Maatschappelijk Plein

74 intakes gedaan en 67 inwoners bemiddeld naar vrijwilligerswerk.

‘In de zomer belde een zieke, alleenstaande
vader dat hij thuis hulp nodig bij het koken en huishouding.
Er is een vrijwilliger bemiddeld die samen met de kinderen
is gaan koken zodat de kinderen zelfredzamer werden en
het gezin goed geholpen is’.

Er zijn ruim 1.000 leerlingen geholpen met het vinden van een Maatschappelijke
stageplek (519 tweedejaars en 528 vierdejaars lerlingen). 54 organisaties hebben
hier medewerking aan verleend. Samen hebben de leerlingen meer dan 18.000
uren vrijwilligerswerk gedaan.

105 vrijwilligers van 30 organisaties hebben meegedaan aan een workshop
of webinar voor deskundigheidsbevordering. In totaal zijn er 24 cursussen /
workshops georganiseerd.

‘Er meldde zich een mevrouw, die lang was
thuisgebleven om voor haar kinderen te zorgen. Ze wilde graag weer
aan het werk, en de zorg leek haar wel wat. Bij de Amanshoeve zochten
ze personeel en mensen konden er, via vrijwilligerswerk, doorstromen
naar een opleidingstraject. Bij afronding lag er een baan in het verschiet bij de
Amanshoeve. Inmiddels is deze mevrouw geslaagd voor haar
opleiding en werkt als verzorgende’.
I

Er-op-af!
volwassenen
Er is in 2021 127 keer een beroep gedaan op onafhankelijke
cliëntondersteuning.

Er zijn 11 aanvragen ingediend voor buurtinitiatieven.

Buurtbemiddeling heeft 30 vragen ontvangen uit de verschillende wijken
(28 in 2020). Geluidsoverlast staat bovenaan, gevolgd door intimideren en pesterijen.

Actieve Ontmoeting is een begrip in Oldenzaal geworden. Actief meedoen, gezond leven en buren ontmoeten wordt gewaardeerd. Er deden in
2021 47 mensen mee op 2 locaties (Paal 12 De Thij en Boerderij Stakenboer
Zuid-Berghuizen). 7 vrijwilligers hielpen wekelijks mee.
Er zijn 12 huisbezoeken afgelegd voor de Voorzieningenwijzer. De gemiddelde
besparing bedraagt Euro 400,- per huishouden. Een reactie van een
deelnemer: ‘er gaat een hele wereld voor mij open!’

verhuizingen
ontruimingen

veiligheid

Service in de Stad (samenwerking met de Werkwijzer) heeft

173 klussen uitgevoerd in 2021 (191 in 2020)
electra

transport

tuin /
onderhoud
schilderen /
behangen

allerhande
klussen

Service in de Stad
locatie Nijverheidstraat		

Het aantal reparaties in het
repaircafé is in 2021 met
24% gestegen t.o.v. 2020.

2020 2021

Klanten Huisraadbank 			
61
Klanten Fietsenwerkplaats		
29
Houtwerkplaats projecten			
Reparaties Repaircafe			
51

69
20
54
63

Er-op-af!
Er zijn 8
nieuwsbrieven
verspreid bij
800 mantelzorgers en
senioren (digitaal
of langsgebracht
door vrijwilligers)

mantelzorg

380 mantelzorgers geregistreerd en 45 respijtvrijwilligers. Er zijn nieuwe 26 matches gemaakt tussen een
2021: Er staan

mantelzorger en een vrijwilliger.

Er zijn 47 nieuwe casussen behandeld in 2021. De mantelzorg consulenten
hebben 347 unieke contactmomenten gehad. 10 mantelzorgers hebben
hun netwerk kunnen vergroten door de steuncirkel ‘Deel je zorg’

Yoga voor
mantelzorgers

Er deden meer dan
150 mantelzorgers
(jong en oud) mee aan
activiteiten

Sportdag
voor jonge
mantelzorgers

Dag
van de
Mantelzorg

Kegelen
(online)
Mantelzorg
cafés

107 mantelzorgers bezochten de

(aangepaste) Dag van de Mantelzorg)

Gestart met de online community :
‘Deel je Zorg’ .

Er-op-af!
senioren
Automaatje heeft in 2021 915 ritten gemaakt, zowel voor medische als sociale
bestemmingen (fysio, arts / kapper, winkel). Er zijn 57 vrijwilligers (chauffeurs
en matchmakers) actief.

Deelnemer van Nije Kuierdroad: ‘Ik kan nu regelmatig contact
hebben met zoon uit Amerika en hem dan ook daadwerkelijk zien
via beeldbellen. Zo fijn!’

7544 maaltijden zijn geleverd (warm, vriesvers en koelvers) door 25 vrijwillige bezorgers (7368 in 2020). Er zijn 51 nieuwe abonnees van personenalarmering.
2021:

2021: Er zijn

62 vrijwilligers ingezet bij 4 diensten voor senioren.

Meest gestelde vragen door senioren:
101 vragen over maatschappelijke en sociale participatie / ondersteuning
26 vragen over eenzaamheid

‘Mijn financiële administratie lag als een steen op mijn maag.
Ik was bang voor problemen. Door hulp van de vrijwilliger van
de‘Thuisadministratie’ kan ik weer ademhalen!’

2021: Er hebben

72 mensen het (online) Alzheimercafé bezocht.

Er-op-af!
25 FTE’s (ca. 36 personen) in dienst
op 31 december 2021
15 stagiaires MBO en HBO

350 vrijwilligers, meer dan 3400 uur per maand
Een Ondernemingsraad (3 personen)
en Raad van Toezicht (5 personen)
Resultaat 2021

Baten:		
Lasten:		

Euro 2.790.240
Euro 2.735.120

Resultaat: 		

Euro

55.120
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