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Hulp & Ondersteuning

Werkveld Hulp en
Ondersteuning

De coördinatoren bemiddelen mensen naar vrijwilligerswerk
en heeft contacten met vrijwilligersorganisaties over beleid,
de bestuurlijke organisaties en vrijwilligersvacatures. De
belangrijkste kerntaken zijn de vacaturebank, de informatie- en
adviesfunctie, waardering voor het vrijwilligerswerk organiseren
en het organiseren van de vrijwilligersmarkt.

Contactpersonen
Judy van den Berg
judyvandenberg@zorgdat.nl
06-17007206
Esther Geerling
esthergeerling@zorgdat.nl
06-33256338

Hulp & Ondersteuning

Servicepunt
Vrijwilligerswerk

Het Servicepunt Mantelzorg is een adviespunt waar
mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen op het gebied
van zorg en welzijn en hun eigen rol als mantelzorger. Hiernaast
is het een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat mantelzorg
bij iedereen op het netvlies komt. De mantelzorgconsulent is
het aanspreekpunt voor mantelzorgers en anderen die met
mantelzorgers omgaan.

Contactpersonen
Gerrie Faber
gerriefaber@zorgdat.nl
06-46082746
Rozemarijn van Lier
rozemarijnvanlier@zorgdat.nl
06-13673319

Hulp & Ondersteuning

Servicepunt Mantelzorg

Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek
voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun
familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning,
activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan
mensen met dementie en de mantelzorgers. Het is een veilige
plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich’ thuis’ kunnen
voelen. De informatievoorziening is bestemd voor een brede
groep geïnteresseerden. In 2021 wordt een Odensehuis in
Harderwijk opgezet.

Contactpersonen
Anneke Vegter
annekevegter@zorgdat.nl
06-51559715

Hulp & Ondersteuning

Odensehuis

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die spelen tussen
buren of buurtgenoten. Samen met de vrijwillige bemiddelaars
wordt gezocht naar een oplossing. Buurtbemiddeling heeft
als belangrijkste doel om de zelfredzaamheid van burgers te
stimuleren.

Contactpersonen
Sandra Hoekstra
buurtbemiddeling@zorgdat.nl
06-13672821

Hulp & Ondersteuning

Buurtbemiddeling

De Geluksroute vormt een effectieve methodiek om de
vicieuze cirkel bij eenzame mensen te doorbreken. Getrainde
Geluksconsulenten helpen deelnemers hun droom of passie
te (her)ontdekken. Vervolgens stimuleren zij hen praktische
stappen hierin te maken en ondersteunen de deelnemers zo
nodig met een Geluksbudget.

Contactpersonen
Maritha van Huizen
geluksroute@zorgdat.nl
06-33166939
Esther Geerling
geluksroute@zorgdat.nl
06-33256338

Hulp & Ondersteuning

De Geluksroute

De praktische hulp valt uiteen in: het onderhouden van de
tuinklussen (klein onderhoud), het bezorgen en of samen
boodschappen doen, verrichten van kleine klusjes rondom
huis, autovervoer met of zonder begeleiding naar bijvoorbeeld
ziekenhuis, het bezorgen van boeken thuis (bibliotheek thuis) en
computerbegeleiding thuis.

Contactpersonen
Maritha van Huizen
marithavanhuizen@zorgdat.nl
06-33166939

Hulp & Ondersteuning

Praktische Hulp

De belastinghulp is gratis en bedoeld voor mensen met een laag
inkomen en vermogen. Het project loopt ieder jaar van februari
tot en met april.

Contactpersonen
Adri Drijver
adridrijver@zorgdat.nl
06-82556670

Hulp & Ondersteuning

Belastingproject

De administratieve en financiële hulp valt uiteen in het Financieel
Trefpunt, de screening voor de Voedselbank (Harderwijk, Ermelo
en Putten), kortdurende en langdurende thuisadministratie, de
VoorzieningenWijzer en schulddienstverlening.

Contactpersonen
Harma van de Streek
harmavandestreek@zorgdat.nl
06-13621231

Hulp & Ondersteuning

Administratieve en
financiële hulp

Als je mantelzorger bent kan dit veel van je vragen. Een
vrijwilliger kan mantelzorgers misschien af en toe ontlasten. Ten
eerste is er een groep vrijwilligers die ondersteuning kan bieden
bij een partner of ander gezinslid met een chronische ziekte of
dementie.
Ook kan een vrijwilligers worden ingezet bij de broer of zus van
een kind met autisme. Samen kunnen het kind en de vrijwilliger
leuke dingen doen, zoals een spelletje, naar de speeltuin of een
rondje fietsen. Het gaat erom, dat het kind een fijne tijd heeft.

Contactpersonen
Annemarieke Post
annemariekepost@zorgdat.nl
06-51560255

Hulp & Ondersteuning

Ondersteuning thuis
i.v.m. mantelzorg 1

Als laatste zijn er vrijwilligers die zich willen inzetten als
steunouder. De steunouder vangt het kind of de jongere één of
twee dagdelen per week op, zodat de ouder even ontlast wordt.

Contactpersonen
Annemarieke Post
annemariekepost@zorgdat.nl
06-51560255

Hulp & Ondersteuning

Ondersteuning thuis
i.v.m. mantelzorg 2

Een levensboek is een boek waarin het levensverhaal van iemand
staat, aangevuld met foto’s of illustraties uit de eigen collectie.
Belangrijk is dat de verteller degene is die de inhoud bepaalt.
In de ontmoeting tussen verteller en schrijver (vrijwilliger)
worden herinneringen in de tastbare vorm van een levensboek
vastgelegd.

Contactpersonen
Annemarieke Post
annemariekepost@zorgdat.nl
06-51560255

Hulp & Ondersteuning

Levensboek

Sociale contacten zijn voor iedereen belangrijk, maar niet
vanzelfsprekend. Een maatje zou hier verandering in kunnen
brengen. Denk hierbij aan het delen van dezelfde interesses,
samen een activiteit ondernemen of gezellig samen zijn. Bij het
maatjesproject staat gelijkwaardigheid centraal. Het draait om
persoonlijk contact. Het is van belang dat voor zowel de vrager
als de vrijwilliger het contact meerwaarde heeft.

Contactpersonen
Annemarieke Post
annemariekepost@zorgdat.nl
06-51560255

Hulp & Ondersteuning

Maatje op maat

De zorg voor een ernstig zieke partner of familielid is niet
alleen lichamelijk zwaar. Ook emotioneel komt er veel op de
mantelzorger af. Een vrijwilliger kan tijdelijk bij de terminale
zorg ondersteunen. Een vrijwilliger komt niet in plaats van een
wijkverpleegkundige of andere zorgverlener, maar is extra.

Contactpersonen
Annemarieke Post
annemariekepost@zorgdat.nl
06-51560255

Hulp & Ondersteuning

Palliatieve zorg

Zorgdat biedt een vriesverse maaltijdservice aan voor mensen
die tijdelijk of langer niet zelf kunnen koken. Vrijwilligers brengen
de maaltijden bij de mensen thuis.

Contactpersonen
Coby Kock
cobykock@zorgdat.nl
06-44288428

Hulp & Ondersteuning

Maaltijdenservice

De ouderenadviseurs richten zich op 55-plussers in Harderwijk
en Hierden. Zij geven informatie, advies, ondersteuning en
verwijzen of bemiddelen. Het gaat vaak om vragen rondom
welzijn, wonen en zorg. De oudere kan zelf de vraag stellen.
Daarnaast kunnen de ouderenadviseurs op basis van een signaal
contact opnemen. Steeds vaker zijn de ouderenadviseurs spin in
het web bij een persoon met een multi problematiek.

Contactpersonen
Bianca Adam
biancaadam@zorgdat.nl
06-39034987
Rinet Brinks
rinetbrinks@zorgdat.nl
06-12099799

Hulp & Ondersteuning

Ouderenadvies

Opvoeding en taalstimulering
Ouderparticipatie
Kinderwerk en buurtsportwerk
Huttenfeest
Jongerenwerk
Meidenwerk
Maatschappelijke Stage

Kind & Jeugd

Werkveld Jeugd

Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd vanaf 9 maanden
tot vier jaar. Ouder en kind vergroten op een speelse manier
hun woordenschat en het kind wordt voorbereidt op de
peuterspeelzaal. Het aanbod bestaat uit:
• Samenspel: voor kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot
twee jaar.
• Peutertaal: voor kinderen vanaf twee jaar tot 4 jaar.
• Opa en Oma groep: voor grootouders en kleinkinderen van 9
maanden tot 2 jaar.

Contactpersonen
Yeter Ceyhan
yeterceyhan@zorgdat.nl
06-17752662

Habiba Ahmadi
habibaahmadi@zorgdat.nl
06-13623334

Els ter Steege
elstersteege@zorgdat.nl
06-38961970

Tulin Tarhan
tulintarhan@zorgdat.nl
06-51560199

Esmee Bouyaddou
esmeebouyaddou@zorgdat.nl
06-39035022

Marlin Hobrink
marlinhobrink@zorgdat.nl
06-51288677

Kind & Jeugd

Opvoeding en
taalstimulering

Het doel is om de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding
en het onderwijs van hun eigen kind thuis en op school te
vergroten. De professionals van ZorgDat zijn sleutelfiguren
tussen de ouders en de basisschool. Ouders die aan de cursus
deelnemen zijn ouders die weinig betrokken zijn op school,
ouders die slechte ervaringen hebben op school en ouders met
Nederlands als tweede taal.

Contactpersonen
Esmee Bouyaddou
esmeebouyaddou@zorgdat.nl
06-39035022

Kind & Jeugd

Ouderparticipatie

De kinderwerker en buursportcoach zijn actief in verschillende
wijken in Harderwijk. Ze zijn elke week te vinden bij verschillende
kunstgrasveldjes en BOS-boxen. Ze bieden een breed aanbod
aan buitenspeelactiviteiten voor kinderen van alle leeftijden.
Daarnaast ondersteunen ze de vrijwilligers van kinderclubs.

Contactpersonen
Liza Cramer
lizacramer@zorgdat.nl
06-13675495
Yvo Nieuwenhuijzen
yvonieuwenhuijzen@zorgdat.nl
06-57873914

Kind & Jeugd

Kinderwerk en
buurtsportwerk

Het Huttenfeest is een groots zomerevenement voor kinderen
in de laatste week van de zomervakantie. De doelgroep is
kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Er is een hoek ingericht
op het veld voor 25 kinderen van de speciale doelgroep. Er
zijn vrijkaartjes voor kinderen die uit gezinnen komen die het
financieel niet breed hebben.

Contactpersonen
Else van Werven
elsevanwerven@zorgdat.nl
06-83660151

Kind & Jeugd

Huttenfeest

Het jongerenwerk bestaat uit outreachtend straatinterventiewerk
en het Talent House. Daarnaast zijn er enkele trajecten gericht op
individuele begeleiding:
• Doorbraak: Voor jongeren die problemen ervaren op diverse
leefgebieden die korte intensieve begeleiding kunnen
gebruiken.
• Werk voor je Toekomst: Voor jongeren die rond lopen met
vragen rondom studie en werk en hierbij ondersteuning nodig
hebben.
• Leer- werk trajecten: Voor jongeren die leer-werktrajecten
volgen vanuit o.a. CJG, bureau Halt e.d.

Contactpersonen
Doorbraak/ individuele begeleiding:
Evelyn Meilink
evelynmeilink@zorgdat.nl
06-51574499
Harold Meerveld
haroldmeerveld@zorgdat.nl
06-33771744
Werk voor je Toekomst:
Lennart van der Vegt
lennartvandervegt@zorgdat.nl
06-51636360

Kind & Jeugd

Jongerenwerk 1

Het jongerenwerk legt op een laagdrempelige manier contact
met jongeren, stimuleert sociale ontwikkeling, pakt overlast
aan en leidt toe naar het Talent House en eventuele verdere
hulpverlening. De jongerenwerkers werken vindplaats gericht en
zoeken jongeren in hun eigen straat en wijk op.

Contactpersonen
Leer-werk trajecten:
Dick Hermsen
dickhermsen@zorgdat.nl
06-83660450
Vindplaatsgericht jongerenwerk:
Mohamed Yousfi
mohamedyousfi@zorgdat.nl
06-57290936
Pepijn Albers
pepijnalbers@zorgdat.nl
06-13676463

Kind & Jeugd

Jongerenwerk 2

De meidenwerker kijkt naar waar meiden behoefte aan hebben.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om na school te chillen en met
andere meiden te praten. Ook met vragen over meidendingen,
zoals geld, woonruimte, zwangerschap of opvoeding kunnen
meisjes bij de meidenwerker terecht.

Contactpersonen
Evelyn Meilink
evelynmeilink@zorgdat.nl
06-51574499

Kind & Jeugd

Meidenwerk

De maatschappelijke stage is een kans voor leerlingen uit het
voortgezet onderwijs om op jonge leeftijd in aanraking te komen
met de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk. Veel
vrijwilligersorganisaties geven aan dat ze niet meer zonder de
extra handen van de maatschappelijke stagiaires kunnen.

Contactpersonen
Maritha van Huizen
maatschappelijksestage@zorgdat.nl
0341-434656
Yvo Nieuwenhuijzen
maatschappelijksestage@zorgdat.nl
0341-434656

Kind & Jeugd

Maatschappelijke Stage

Opbouwwerk
Harderwijker Krachtteam
Wijkontmoetingscentra
Interculturele koffieochtend
Sleutelfiguur Turkse gemeenschap
Sleutelfiguur Poolse gemeenschap
WMO Adviesteam
Club Interactief
In Beweging
Sport en Beweging

Ontmoeten & Samenleven

Werkveld Samenleven

Het opbouwwerk is een methodiek in het welzijnswerk
waarmee maatschappelijke participatie van burgers/bewoners
wordt gestimuleerd. De opbouwwerker ziet het als zijn/haar
taak inwoners te activeren, motiveren en stimuleren tot het
participeren in en voor hun eigen woon- en leefomgeving. Een
van de kernwaarden hierbij is empowerment; op zoek gaan naar
de kracht en kwaliteiten bij mensen en deze daar waar mogelijk
te versterken en inzetten. De doelgroep van het opbouwwerk
zijn alle inwoners binnen gemeente Harderwijk.

Contactpersonen
Maarten Janson
maartenjanson@zorgdat.nl
06-38431379
Natalie Hilhorst
nataliehilhorst@zorgdat.nl
06-38964033
Liza Cramer
lizacramer@zorgdat.nl
06-13675495

Ontmoeten & Samenleven

Opbouwwerk

Het HK team is onderdeel van het opbouwwerk en bestaat uit
een maatschappelijk werker van Stimenz en een opbouwwerker
van Zorgdat. Het HK team pakt, samen met bewoners en andere
organisaties, problemen aan, waardoor mensen vroegtijdig in
hun eigen woonomgeving bereikt worden. De zelfredzaamheid
van de buurt wordt versterkt.

Contactpersonen
Maarten Janson
maartenjanson@zorgdat.nl
06-38431379
Lida Posthumus
l.posthumus@stimenz.nl
06-13341957

Ontmoeten & Samenleven

Harderwijker Krachtteam

Er zijn vier wijkontmoetingscentra namelijk Stad, Drielanden,
Stadsweiden en De Aanleg in Stadsdennen. Ieder wijkontmoetings
centrum heeft zijn eigen identiteit, vaak afhankelijk van de plaats
waar men gevestigd is en de situatie in de wijk. Ongeveer 90% van

Contactpersonen
WOC Stad:
Jet Schaftenaar
jetschaftenaar@zorgdat.nl
06-33562305

WOC Stadsweiden:
Coby Kock
cobykock@zorgdat.nl
06-44288428

WOC Drielanden:
Sandra van Huffelen
sandravanhuffelen@zorgdat.nl
06-39035027

WOC de Aanleg:
Evelyn Schut
evelynschut@zorgdat.nl
06-13517492

alle bezoekers is 55+, waarvan een groot gedeelte al in enige mate
kwetsbaar is. De signalerende en informerende rol is erg belangrijk. Voor ieder wijkontmoetingscentrum geldt dat de activiteiten
aangeboden worden door of met ondersteuning van vrijwilligers
in een veilige beschermde omgeving. Hierin wordt samengewerkt
met verschillende partijen zoals: de Brede school, wijkverenigingen,
de bibliotheek, thuiszorgorganisaties, woningbouwcorporaties en
buurtinitiatieven.

Ontmoeten & Samenleven

Wijkontmoetingscentra

Tien keer per jaar komen vrouwen van verschillende culturen bij
elkaar voor ontmoeting en voorlichting.

Contactpersonen
Tulin Tarhan
tulintarhan@zorgdat.nl
06-51560199

Ontmoeten & Samenleven

Interculturele
koffieochtend

Er is een sleutelfiguur speciaal voor de Turkse gemeenschap
in Harderwijk. De sleutelfiguur onderhoudt ook contacten
met andere gemeenschappen zoals de Marokkaanse en
Afghaanse gemeenschap. De sleutelfiguur legt verbindingen
met migrantengroepen via professionals en door de inzet van
vrijwilligers.

Contactpersonen
Tulin Tarhan
tulintarhan@zorgdat.nl
06-51560199

Ontmoeten & Samenleven

Sleutelfiguur
Turkse gemeenschap

Er is een sleutelfiguur speciaals voor de Poolse gemeenschap
in Harderwijk. De sleutelfiguur biedt ondersteuning, kennis en
informatie en legt contacten met organisaties zoals bijvoorbeeld
het CJG en zorgaanbieders. Er wordt nauw samengewerkt
met Stichting Razem en met the Bridge pedagogische
dienstverlening.

Contactpersonen
Natalie Hilhorst
nataliehilhorst@zorgdat.nl
06-38964033

Ontmoeten & Samenleven

Sleutelfiguur
Poolse gemeenschap

Een coach vanuit ZorgDat ondersteunt het WMO Adviesteam,
bestaande uit zes vrijwillige leden met een licht verstandelijke
beperking. Het adviesteam behartigt de belangen van mensen
met een verstandelijke beperking en adviseert de WMO raad.

Contactpersonen
Natalie Hilhorst
nataliehilhorst@zorgdat.nl
06-38964033

Ontmoeten & Samenleven

WMO Adviesteam

Club Interactief is er voor mensen met een licht verstandelijke
beperking. Tijdens de clubavonden kan er gezamenlijk gegeten
worden. Daarna wordt er nog wat gezelligs gedaan, bijvoorbeeld
een spel of een actueel onderwerp besproken. De invulling
bepalen de bezoekers zelf.

Contactpersonen
Natalie Hilhorst
nataliehilhorst@zorgdat.nl
06-38964033

Ontmoeten & Samenleven

Club Interactief

Het doel van project In Beweging is om mensen vanuit relatieve
stilstand opnieuw te betrekken bij de maatschappij of mensen
opnieuw te laten ontdekken welke betekenis zij kunnen geven in
de huidige samenleving. Aan de hand van de participatieladder
worden mensen gestimuleerd stappen te zetten om zo weer
meer te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Contactpersonen
Jet Schaftenaar
jetschaftenaar@zorgdat.nl
06-33562305

Ontmoeten & Samenleven

In Beweging

De buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen stimuleren
en activeren kinderen tussen de 0 en 19 jaar op het gebied van
een gezonde leefstijl en sport. Hieronder vallen de BOS- box en
andere naschoolse en vakantie-activiteiten.

Contactpersonen
Yvo van Nieuwenhuizen
yvovannieuwenhuizen@zorgdat.nl
06-23779339

Ontmoeten & Samenleven

Sport en Beweging

• Hulp & Ondersteuning
• Kind & Jeugd
• Ontmoeten & Samenleven

www.zorgdat.nl
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