Bus63 Zoetermeer, “Grenzeloos leren” 2017-2018

Bus63 (locatie Busken Huethove 63) is een samenwerking tussen Mooi Welzijn,
Mbo Rijnland, actieve wijkbewoners, Halte 2717, de gemeente Zoetermeer en de
woningcorporatie Vidomes. De feestelijke opening vond plaats op 18 februari
2015.
Het concept van Bus63 onderscheidt zich van de bestaande Lerende wijkcentra,
door de vraaggerichte inzet van stagiaires. Bewoners en netwerkpartners geven
aan waar inzet nodig is om de wijk Buytenwegh leefbaar te maken. Stagiaires
van Mbo en Hbo opleidingen gaan op (deel)stage bij netwerkpartners die
hiervoor ruimte en begeleiding in de werkprocessen bieden. VOG,
stagevergoeding e.d. worden via MOOI verzorgd. Naast deze deelstages
organiseren zij activiteiten voor het buurtcentrum Bus63.
Met Bus 63 maken Mooi Welzijn en Mbo Rijnland het “grenzeloos leren” mogelijk.
Er wordt niet alleen door de stagiaires geleerd maar ook door de buurtbewoners,
de ketenpartners en niet in de laatste plaats door de eigen werknemers.
Het afgelopen schooljaar waren er 20 Mbo-stagiaires en vier Hbo-stagiaires actief
in en vanuit het centrum. Van deze groep hebben twee stagiaires tussentijds een
andere stageplaats gevonden. Eén stagiaire is geslaagd voor haar opleiding
niveau 1. Eén stagiaire Marketing en Communicatie niveau 4 heeft zijn stage
succesvol in april afgerond.
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De Mbo-stagiaires volgden de opleiding:
Sociaal maatschappelijke dienstverlening
Persoonlijk begeleider bijzondere doelgroepen
Medewerker maatschappelijke zorg
Helpende Zorg en Welzijn
Dienstverlening en Zorg
Praktijkschool Atrium
Marketing en communicatie

10 studenten
3 studenten
1 student
2 studenten
1 studenten
1 student
1 student

De Hbo stagiaires volgden de opleiding:
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Social work 1e jaar

3 studenten
1 student

In totaal werden tien partnerorganisaties, verdeeld over achttien locaties door
deze stagiaires ondersteund. 33 cliënten van deze organisaties kregen informele
zorg in de thuissituatie geboden door middel van een wekelijks bezoek. Vier HBO
stagiaires Social Work (MWD en SPH) hebben als stagebegeleider en coach de
stagiaires in de voortgang van hun stage begeleid.
Twee docenten van Mbo Rijnland hebben gedurende het jaar de leerprocessen
begeleid. Zij gaven gerichte lessen aan de stagiaires en hebben workshops voor
de studenten verzorgd.
Vanaf het schooljaar 2017 is er sprake van “Hybride” leren. Dit betekent dat het
werkveld workshops geeft bij Bus 63. Ook zijn er docenten aanwezig die de
studenten ondersteunen met hun schoolopdrachten en examens.
Op deze manier wordt het niveau gewaarborgd.
Deze samenwerking wordt als zeer productief en inspirerend ervaren.

2

Voordeel van deelstages voor de organisaties: De leerprocessen van de
stagiaires werden volledig verzorgd door Bus63. Begeleidingsgesprekken, POP’s
Persoonlijk ontwikkelingsplan, beoordeling etc. Wel extra oren, ogen en handen
op de werkvloer, geen beslommering over de begeleiding in de leerprocessen,
geen tijdsinvestering in b.v. contacten met school ed.
Voordeel van deelstages voor de stagiaires: Een brede en praktijkgerichte
leeromgeving, meerdere doelgroepen, leren in een “levende omgeving”,
meerdere organisaties en doelgroepen leren kennen, ontdekken waar hun
ambities liggen.
MOOI Zoetermeer heeft in 2017 de activiteiten uitgebreid naar het Trefpunt in
Meerzicht. De speelgoedbank is daar ook heen verplaatst en daarnaast is een
start gemaakt met de zakgeldkanjers van Meerzicht.

Deelstages
Opbouwwerk Mooi Welzijn
Het opbouwwerk van MOOI helpt en ondersteunt bewoners(organisaties) bij het
verbeteren van hun woonplezier en veiligheid in de wijk of buurt. Door contact
aan te gaan met bewoners, kunnen opbouwwerkers helpen om knelpunten aan
te pakken in samenwerking met andere partijen in de buurt. De stagiaires van
MboRijnland hebben de volgende activiteiten van het opbouwwerk ondersteund:
-

-

-

Face to Face gesprekken met bewoners
Dit is gebeurd bij de Dekken in Buytenwegh (2x). Het opbouwwerk gaat in
gesprek met bewoners. Hierbij wordt het ABCD methodiek (Assed Based
Community developement) gehanteerd. In het kort houdt dit in dat zij op
zoek gaan naar talenten in de buurt en naar bewoners die de samenhang
in de wijk willen bevorderen.
Bezoeken nieuwkomers Buytenwegh
Stagiaires bezoeken nieuwe bewoners onder begeleiding van het
opbouwwerk. Bewoners worden gevraagd vrijwilligerswerk in de wijk te
doen.
Ondersteuning van ontmoetingsactiviteiten van actieve wijkbewoners
Rolstoelvierdaagse
Zes stagiaires hebben Middin bij de rolstoelvierdaagse ondersteund
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Kinderwerk MOOI Welzijn
Het kinderwerk van MOOI Welzijn Zoetermeer organiseert educatieve en
recreatieve activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar. Het afgelopen jaar hebben
stagiaires van MboRijnland de volgende activiteiten ondersteund:
-

Kinderactiviteiten op de woensdagmiddag in Buytenwegh
Kinderactiviteiten op dinsdagmiddag in Meerzicht
Zwerfvuilkanjers op de donderdag (tweewekelijks)
Kerstactiviteit bij het winkelcentrum
Valentijns activiteit
Ondersteuning Halte2717 bij activiteiten
Paasactiviteit bij de wijktuin in de Leyens
Ondersteuning bij Toppertje speluitleen Buytenwegh
Buitenspeelactiviteiten groep 3 en 4 bij basisschool Jacobsvlinder

Humanitas
Vanaf 2017 is er een start gemaakt met de samenwerking met Humanitas. Eén
mbo-stagiaire ging dit jaar wekelijks langs een cliënt die behoefte heeft aan
iemand met wie de cliënt even kan praten en die even op bezoek komt. Dit is
gekoppeld aan de activiteit van Humanitas ‘Vriendschappelijk Huisbezoek’.
Daarnaast liepen er twee Hbo-stagiaires twee dagen in de week deelstage bij de
activiteit ‘Home-Start’. Om te kunnen deelnemen aan deze activiteit hebben de
stagiaires een training gevolgd en daar ook een certificaat van ontvangen.
Home-Start (+) is voor gezinnen waarbij ouders het even niet meer weten.
Wekelijks ondersteunden de Hbo-stagiaires in totaal drie gezinnen, waarbij zij
tijd hebben om te luisteren of een handje helpen bij praktische zaken.
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Ondersteuning bij MIDDIN
Middin Carry van Bruggenhove
Twee stagiaires hebben bij de locatie Carrie van Bruggenhove cliënten van
Middin ondersteund. De locatie Carry van bruggenhove biedt dagbesteding aan
mensen met een zware verstandelijke en lichamelijke beperking. In september
2017 zijn wij gestart met twee mbo-niveau 4 stagiaires. Zij boden op de
maandagmiddag ondersteuning bij de verschillende activiteiten. Zoals het
mozaïeken.
Middin Locatie Buytenwegh
Een MMZ-stagiaire ondersteunt het huiskamerproject van Middin. Iedere
woensdagochtend heeft de stagiaire samen met een begeleidster van Middin de
groep begeleid. De activiteiten liepen uiteen van koekjes bakken tot een ochtend
naar de kinderboerderij.
Middin Locatie Leopoldhove
Vanaf oktober 2017 bieden stagiaires van Bus63 individuele begeleiding aan vijf
cliënten van Middin Leopoldhove. De bewoners van Middin Leopoldhove wonen
zelfstandig, maar worden vanuit Middin begeleidt bij hun dagelijkse activiteiten.
Door verscheidene bezuinigingen en de groei van het aantal cliënten komen de
begeleiders niet meer toe aan de ‘’extra’’ activiteiten. Het gaat hier bijvoorbeeld
om boodschappen doen met de cliënt, wandelen en/of koffiedrinken. De aanpak
bij Middin Leopoldhove is maatwerk. De begeleiding is afgestemd per cliënt.
Middin persoonlijke begeleiding
Dit leerjaar werd een cliënt van Middin persoonlijk begeleid bij Bus63 door een
stagiaire van de opleiding Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Iedere
maandagochtend werd hij om 10.15 naar de Bus 63 gebracht. Hier kreeg hij een
gevarieerd aanbod aan activiteiten zoals, pannenkoeken bakken, omelet maken,
tuin verzorgen en knutselen. De cliënt gaf aan dat hij dit erg leuk vond en graag
ieder dag bij Mooi welzijn wilde komen “werken”.

REAKT
REAKT, onderdeel van Parnassia, is een dagbesteding voor mensen met
psychische problematiek. Er worden verschillende dagactiviteiten geboden waar
de stagiaires vanuit de Bus bij ondersteunden. Zo werd er hulp geboden bij de
inloop door een stagiaire van de opleiding Helpende zorg en welzijn. De
wandelgroep kreeg ondersteuning van een stagiaire Sociaal maatschappelijk
dienstverlening.
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REAKT-vriendendienst
Vanaf eind januari 2017 zijn wij ook de samenwerking aangegaan met REAKTvriendendienst en ook dit schooljaar hebben wij dit voortgezet. De stagiaires
werden in contact gebracht met mensen die een psychiatrische achtergrond
hebben. Na een intakegesprek met zowel de cliënt als de stagiaire kon er een
koppeling worden gemaakt. De stagiaire en de cliënt spraken dan een keer per
week af om samen leuke dingen te doen. Dit kan om een wandelingetje, een
spelletje dammen of een kopje koffie drinken gaan. Het afgelopen jaar hebben
stagiaires van MboRijnland op die manier vier cliënten wekelijks begeleid in de
thuissituatie.
Impegno
Impegno biedt tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische
problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. Er
wordt ambulante hulp geboden, waar de stagiaire deel van uitmaakt. Het
afgelopen jaar hebben wij één stagiaire kunnen koppelen aan twee cliënten van
Impegno voor een wekelijkse bezoek en ondersteuning in de thuissituatie. De
stagiair ging iedere maandagochtend en dinsdagmiddag op huisbezoeken
ondersteunde de cliënten bij de administratie, schoonhouden van het huis en hij
bood begeleiding bij het contact met instanties.
Palet Welzijn Locatie Buytenhaghe
Buytenhaghe is een locatie van Palet Welzijn waar meerdere stagiaires van
MboRijnland het afgelopen jaar hun deelstage hebben gelopen. Dit gezellige
woonzorgcentrum heeft 136 eenpersoonsappartementen en twaalf
tweepersoons-appartementen beschikbaar voor ouderen. Daarnaast hebben ze
ook een ontmoetingsruimte voor een gezellig samenzijn en verschillende
activiteiten.
Deze locatie heeft veel verschillende stageplekken te bieden voor veel
verschillende opleidingsniveaus. In totaal hebben 5 stagiaires hier ondersteuning
verleend. Dit gebeurde zowel in individuele ondersteuning als bij ondersteuning
van groepsactiviteiten.
Zorgvrijwilligers Zosamen
Vip is het punt in Zoetermeer waar vrijwilligers terecht kunnen om mensen te
ondersteunen. Vanuit de vestiging in het Stadshart wordt er persoonlijke
bemiddeling geboden om vrijwilligers en organisaties bij elkaar te krijgen. Het
team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers en beroepskrachten.
De doelgroep van Vip zorg is erg breed. Zo komen er cliënten met hulpvragen,
zoals helpen met het boodschappen doen of het helpen in het huishouden.
De taken van de stagiaires verschillen per cliënt. Er wordt eerst gekeken naar de
hulpvraag en daar wordt een geschikte stagiaire bij gezocht. Samen met de
cliënt wordt er gekeken naar wat de taken van de stagiaire worden. Sinds januari
2018 is de naam VIP vervallen. Dit heet nu ZoSamen. Wel zijn de Mbo-stagiaires
nog gekoppeld aan Vip voor vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben drie Mbo-
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stagiaires vanuit Bus63 cliënten van Zosamen in de thuissituatie ondersteund.
Een Hbo-stagiaire heeft 2 dagen per week de Mantelzorgondersteuning van
Zosamen in het Forum ondersteund en heeft daar cliënten en mantelzorgers te
woord gestaan en geholpen.
Speelgoedbank
Vanaf oktober 2015 is de speelgoedbank gestart met als doel kinderen van
ouders met een minimum inkomen te voorzien van speelgoed. In december 2016
werd de Speelgoedbank te groot voor Bus63. Daarom werd besloten dit project
te verhuizen naar de locatie Het Trefpunt in Meerzicht. Het afgelopen jaar waren
hier twee stagiaires van de opleidding Helpende zorg en welzijn betrokken.

Activisie
Activisie biedt cliëntgerichte dagbesteding en behandeling aan mensen met een
niet aangeboren hersenletsel met een hoge mate van zelfredzaamheid. Er is een
grote diversiteit aan dagbesteding bij Activisie, veelal wordt er aan handarbeid
gedaan. De boerderij beschikt over een grote tuin waar verschillende gewassen
in worden verbouwd. De cliënten kunnen hier veelvuldig mee aan de slag. Niet
alleen de gewassen worden verkocht maar ook de gemaakte producten hiervan.
In de zomer staat er een groot terras opgesteld, waar de cliënten gasten kunnen
voorzien van een drankje of iets ander lekkers.
Activisie biedt ook individuele ambulante hulpverlening. Dit jaar ging er wekelijks
één stagiaire bij een cliënt van Activisie op bezoek om deze te helpen bij zijn
hulpvraag. Denk hierbij aan hulpvragen als, het huis op orde krijgen of een
wandeling buiten maken.
MEE Zoetermeer
Het afgelopen leerjaar ondersteunden twee mbo stagiaires cliënten van MEE
Zoetermeer in de thuissituatie. MEE is er voor cliënten, maar ook voor zijn of
haar omgeving. Wanneer mensen vastlopen in het dagelijks leven en met vragen
zitten kunnen zij zich aanmelden bij MEE. Twee stagiaires hebben het afgelopen
jaar cliënten met een beperking van MEE in de thuissituatie ondersteund.
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Jong Perspectief
Bij Jong Perspectief waren drie stagiaires, een Hbo-stagiaire en twee smdstagiaires, aan dit maatjesproject verbonden. De stagiaires werden één op een
aan kinderen en/of jongeren gekoppeld die wel een steuntje in de rug of wat
aandacht kunnen gebruiken. De stagiaires hebben de jongeren waar nodig
gecoacht en deden samen leuke activiteiten met ze.
Voordat de koppeling tussen maatje en stagiaire plaats kon vinden werd er een
training gegeven van twee keer twee uur. Hierin werd de stagiaires verteld wat
het maatjes project inhoud en wat ze ervan kunnen verwachten. Naast deze
training wordt er iedere maand een intervisiebijeenkomst gehouden waar de
stagiaires bij aan kunnen sluiten. Tijdens deze bijeenkomsten worden
verschillende onderwerpen besproken zoals activiteiten doen met je maatje,
omgaan met andere culturen en de meldcode huiselijk geweld.

De zakgeld kanjers! MOOI
Zakgeld Kanjers! voorheen ‘het Zakgeld Project’ is een project waarbij
kinderen/tieners uit de wijk Buytenwegh en Meerzicht klusjes doen en daarvoor
een beloning krijgen. Naast een kleine beloning krijgen de deelnemers vorming
(o.a. hoe ga je om met geld) en ondersteuning (in het kader van vroeg
signalering) en teambuilding (o.a. springen bij JumpXL).
De klussen lopen uiteen van: het opknappen van een tuin of het aanvegen van
bladeren in de herfst tot het opruimen van zwerfafval en het verspreiden van
folders. De woningen waar de zakgeld kanjers de tuinen opschonen zijn
aangedragen door de woningbouwcorporaties. Huurders die zelf niet meer in
staat zijn om hun tuin te onderhouden worden hierdoor ondersteund.
Dit schooljaar was een goed jaar voor de Zakgeld Kanjers! Er is nu in
Buytenwegh een team van ongeveer zeventien actieve deelnemers. Waarvan we
op en gemiddelde dag negen deelnemers hebben voor onze klussen. Naast
Buytenwegh is dit project in maart 2017 uitgebreid naar Meerzicht. Hier hebben
we op het moment een groepje van zeven deelnemers. Daarnaast werken de
Zakgeld Kanjers in Meerzicht samen met de rolmodellen van het jongerenwerk
van Stichting Buurtwerk aan klussen in de wijk.
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Zakgeld Kanjers! wordt in Buytenwegh gecoördineerd vanuit Bus63 door een
Hbo-stagiaire. Voor de Mbo-stagiaires van mbo Rijnland is dit project een leuke
uitdaging waar ze veel van hun stage opdrachten kunnen uitvoeren. Zes Mbostagiaires waren betrokken bij de begeleiding van de jongeren.
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Groepsactiviteiten
Dit zijn activiteiten waarbij de stagiaires een aandeel hebben gehad in het
organiseren en/of uitvoeren. Bij het organiseren van activiteiten wordt er
gewerkt via een “KOFTIG”. Dit is een methode om stap voor stap een activiteit
uit te werken. Dit schooljaar hebben de stagiaires deelgenomen aan de volgende
buurtactiviteiten:
Burendag

Creabus

Paas high tea

Opschoondag

Kerstbus

Presentatie deelstages bij
scholen

Palmpasen

Valentijn

Ondersteuning tijdens
pauze bij ’t Schrijverke

Speelmeer

Ondersteuning bewoner
bij verhuizing

Toppertje

Nieuwjaarsborrel

Bootcamp en
Koningsdag,
Wijkvereniging Hoveniers
Activiteiten i.s.m.
Halte2717

Halloween

Soepmiddag ontmoeting
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Presentaties en workshops
Bij BUS63 staat ontwikkeling hoog in het vaandel. Dit betekent dat er door en
voor stagiaires workshops en presentaties worden gegeven. Hieronder een
overzicht van deze presentaties:
•

Workshop Start nieuwe Schooljaar, door “oude” voor “nieuwe” stagiaires

•

Ondersteuning bij werving stagiaires bij MboRijnland in Leiden, opleidingen
welzijn (Sm en Sc) en Zoetermeer (PBSD)

•

Workshop Kwaliteiten

•

Workshop Normen en waarden

•

Workshop Feedback geven en ontvangen

•

Workshops Hoe worden vrijwilligers geworven? van ViP bij Zosamen .

•

Presentatie over de Zakgeld kanjers! Bij basisschool ’t Schrijverke in
Buytenweg en de Amaliaschool in Meerzicht.

•

Workshop Begeleiding van de Zakgeld Kanjers! voor stagiaires Bus63.

•

Training Humanitas, aan 2 HBO stagiaires, inclusief intervisie

•

Training methodiek Jong Perspectief, inclusief intervisie dagen

•

Cursus BHV, door docente MboRijnland

•

Workshop Rolstoel gebruik van Vip voor vrijwilligers voor stagiaires Bus63.

•

Trainingen tot maatje bij Jong Perspectief en intervisie
bijeenkomsten/presentaties iedere maand voor de Maatjes.

•

Training Begeleiden van stagiaires van XTRA aan de Hbo-stagiaires van
MboRijnland.

•

Training Netwerk coaching voor Hbo-stagiaires van MboRijnland.

•

Workshop Herkennen Huiselijk geweld

•

Workshop Reakt Vriendendienst, GGZ omgaan met psychische beperking

•

Workshop MEE Deel 1 en deel 2, omgaan fysiek beperkten

•

Workshop herkennen laag geletterdheid, door bibliotheek Zoetermeer

•

Workshop Humanitas over schulden en omgaan met geld

•

Workshop Anton Constandse, Omgaan met kwetsbare personen
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Onderzoek door HBO
Dit jaar hebben twee HBO stagiaires een onderzoek in het kader van hun scriptie
uitgevoerd.
- Een stagiaire doet onderzoek naar hoe de samenhang in de Dekken buurt
in Buytenwegh beter kan worden bevorderd.
- De andere stagiaire doet onderzoek naar hoe de Zakgeldkanjers het best
kunnen worden begeleid.
Begeleiding van de stagiaires
Anton Niese, praktijkopleider Mooi Welzijn
Desiree Ramdien, werkbegeleider Trefpunt Mooi Welzijn
Anneke Janse, werkbegeleider kinderwerk MOOI Bus 63
Jacqueline Veth, docente mbo Rijnland
Astrid Prakke-Bruins, docente mbo Rijnland
Berit Wijnsloot, docente mbo Rijnland (tot januari)
Shakeji Jermias, stagebegeleider Mooi Welzijn, MWD 3e jaar
Rachella Huke, stagebegeleider Mooi Welzijn, MWD 3e jaar
Juward Luckert, stagebegeleider Mooi Welzijn, MWD 3e jaar (vanaf februari)
Vincent Koole, stagebegeleider Mooi Welzijn Social work 1e jaar (tot maart)

13

