Jaarverslag Administratievoormekaar 2016
In het eerste jaar van het bestaan van de Stichting Administratievoormekaar
heeft het bestuur de samenwerking met de ambulante thuiszorg organisaties
De Trans en Icare vorm gegeven. Dit heeft geresulteerd dat er gemiddeld 6
vrijwilligers bij cliënten van deze organisaties actief zijn geweest.
Werving
De werving van nieuwe vrijwilligers is na de start van onze activiteiten vlot op
gang gekomen. De bronnen van deze werving zijn geweest een artikel in de
Hoogeveensche Courant en een advertentie op de vacature website van
Hoogeveen Helpt.
Op deze aankondiging en advertentie hebben tenminste 12 kandidaten zich
aangemeld. Uiteindelijk zijn na de selectie 7 vrijwilligers aangenomen.
Ons aannemingsbeleid is vooral gericht op dat type vrijwilligers, dat zich voor
een langere tijd wil verbinden met een cliënt resp. dit soort vrijwilligerswerk.
Dat laatste is een aantal kandidaten toch te bezwaarlijk gebleken. Bovendien
vraagt het werken met mensen met verstandelijk en/of psychische beperking
extra vaardigheden.
Gelukkig is slechts een vrijwilliger gestopt, nadat zij zich een vol jaar heeft
ingezet.
Opleidingen
In mei jl. hebben wij een toerustingavond samen met de beide
thuiszorgorganisaties georganiseerd. Daarbij zijn ervaringen uitgewisseld en is
verwezen naar interne cursussen van de Trans in het kader van het omgaan
met mensen met autisme en verstandelijke beperkingen. Voor de administratie
ondersteuning is een afgeleide cursus van Humanitas Thuisadministratie
aangereikt.

Bestuurlijke activiteiten
Het bestuur heeft 4 keer vergaderd en heeft 4 overlegvergaderingen
bijgewoond met de Trans en Icare.
Voorts is zij actief geweest in het ontwikkelen van een website. Helaas is de
samenwerking met het bedrijf dat geselecteerd is uit een van de participanten
van de Hoogeveense Uitdaging beëindigd. Inmiddels is contact gelegd met
Scauting die binnenkort de website zal hebben ontwikkeld.
Verder is het bestuur actief betrokken geweest bij de werving en selectie van
vrijwilligers i.s.m. de thuiszorgorganisaties.
Slechts een keer is de hulp van een van de bestuursleden ingeroepen bij het
oplossen van een fiscaal probleem bij één van de cliënten.
Cliënten contacten
Hoewel er geen registratie van bezoeken wordt vastgelegd, kan het bestuur
toch een betrouwbare inschatting maken van de klantcontacten.
Uitgaande dat een vrijwilliger gemiddeld 1,5 cliënt heeft en gemiddeld een
bezoekfrequentie van 1x per 14 dagen , kan op basis van 45 werkbare weken
worden uitgegaan van ca. 135 contacten resp. bezoeken. In uren uitgedrukt
van gemiddeld 1,5 uur per bezoek inclusief reistijd, resulteert dit in ca. 225
uren. In het maatschappelijk verkeer vertegenwoordigt dit een waarde van €
9.000,00.
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