Terugblik 2021

Wat een jaar. Opnieuw een jaar waarin corona een grote impact had
op het maatjeswerk. Maar wat zijn wij trots op jullie, onze maatjes!
Jullie die zich flexibel opstelden en bijna allemaal jullie werk als
maatje konden voortzetten bij inwoners voor wie contact met de
ander zo belangrijk is.
Wij als beroepskrachten hebben jullie helaas niet veel live kunnen
zien. Elkaar ‘ontmoeten’ via een beeldscherm is toch echt anders.
Maar gelukkig zijn deze digitale wegen er wel en konden er een aantal
intervisiebijeenkomsten in het voorjaar digitaal doorgaan. Daarnaast
hebben we elkaar in de zomer en van het voorjaar toch weer live gezien en
gesproken.
In deze extra nieuwsbrief nemen we jullie graag mee in een kort overzicht
van afgelopen jaar. Want we hebben niet stilgezeten! Zo is er een
Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, zijn de wandelmaatjes gestart
en zijn er een aantal wijzigingen binnen het maatjesteam. Daarnaast staat
het scholingsplan 2022 voor je klaar.
Veel leesplezier!

1. Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Midden 2021 is er onder deelnemers aan het maatjestraject en hun eventuele mantelzorgers
een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgezet.
Met dit KTO willen wij een beeld krijgen van
(het resultaat) van de maatjestrajecten: wat
levert het op, wat gaat er goed en waar liggen
nog verbeterpunten? Uit dit onderzoek zijn een
aantal mooie resultaten naar voren gekomen.
Wat levert het maatjescontact op en waar is
men tevreden over?
• Maatjesprojecten zijn betekenisvol:
deelnemers kunnen hun verhaal kwijt en
ervaren weer zelfregie. De projecten zijn
preventief van waarde en vergroten het welzijn
van de deelnemers.
• Mantelzorgers ervaren meer steun en
waardering, kunnen de zorg beter hanteren in
de toekomst en denken langer zelfstandig
thuis te kunnen blijven wonen door bezoek
van de vrijwilliger.
• Respondenten zijn overall zeer tevreden over
hun contact met SWOA.

• Gemiddeld voldoet het contact met de
vrijwilligers voor alle respondenten aan de
verwachtingen.
• SWOA schept duidelijkheid voor haar klanten.
• SWOA en de vrijwilligers voldoen aan het
wensprofiel van respondenten.
Volgens de uitkomst van de enquête liggen er
vooral nog kansen bij de bekendheid van de
maatjestrajecten. Zo is het advies om te kijken
naar de bekendheid van de maatjesprojecten
en de resultaten van het onderzoek te
gebruiken om de maatjes weer extra onder de
aandacht te brengen.
De deelnemers die de enquête hebben ingevuld
scoren het maatjesproject met gemiddeld een
8. Een hele mooie score dus!

2. Wandelmaatjes
De wens om te wandelen werd door corona steeds groter bij inwoners in onze stad. Dat is
de reden dat we begin 2021 de ‘wandelmaatjes’ hebben opgezet.
Misschien heb je het voorbij zien komen
in de wijkkrant(en) of op de website (www.
maatjesregioarnhem.nl).
Je kunt je als inwoner aanmelden en enkele
voorkeuren opgeven. Bijvoorbeeld een
‘wandeling’ of een ‘ommetje’. Onze collega

Jacqueline Jans ‘koppelt’ inwoners aan
elkaar door inwoners te bellen en vervolgens
telefoonnummers uit te wisselen. Daarna kan
je als inwoner zelf invulling geven aan het
contact. Dit is geen begeleid contact, maar het
kan duurzame vriendschappen opleveren. Erg
belangrijk in deze tijd.

Het jaar in cijfers:
Er zijn dit jaar 92 nieuwe matches gemaakt.
Er lopen nu in totaal 146 matches
Er zijn sinds april 13 wandelmatches opgezet
Er zijn

101 maatjes actief

Er zijn 7 nieuwe maatjes gestart en 28 maatjes zijn gestopt

3. Team Maatjes Regio Arnhem
Het afgelopen jaar vonden er een aantal wijzigingen plaats binnen het Maatjes Regio
Arnhem team.
In het najaar van 2021 startten twee HBOstagiaires bij Maatjes Regio Arnhem: Vera Bos
en Seraja Wenno. Beiden studeren Social Work
aan de HAN in Nijmegen. Vera zit in haar derde
jaar en Seraja in haar tweede jaar. Vera werkt
op woensdag, donderdag en vrijdag en Seraja
op de maandag en vrijdag.

Komende tijd komt collega Niels Lam ons team
Maatjes Regio Arnhem versterken. Niels werkt
ook als sociaal werker bij de hulpverlening van
SWOA. Hij zal van maandag t/m vrijdag in de
ochtend aanwezig zijn.
In februari wordt er meer duidelijk over hoe het
team MRA er in 2022 uit komt te zien!

Scholingsplan maatjes Regio Arnhem 2022
De coronamaatregelen zorgen er voor dat we scholing op locatie (nog) niet definitief
kunnen plannen. Wanneer hier duidelijkheid over is zullen we voor de betreffende
scholing een uitnodiging sturen. De volgende scholingen / themabijeenkomsten
willenwe jullie dit jaar aanbieden:
•

•
•
•
•
•
•
•

Intervisie: 5 x.
De eerste intervisie is gepland in januari. We verwachten dat deze niet op locatie
kan. Deze vindt waarschijnlijk online plaats op dinsdagavond 25 januari. Na de
persconferentie van 14 januari weten we meer en ontvangen jullie een definitieve
uitnodiging.
Basistraining
Ouder- en kind verwijdering.
Omgaan met ontregelende ervaringen
Zingeving
Rouw en verlies
Werken vanuit contextuele benadering
Presentatie Toon Hermanshuis

Wij wensen jullie een heel mooi jaar toe!
Team Maatjes Regio Arnhem
Imelda, Vera, Seraja, Niels en Manja

