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Inleiding
In dit beleidsplan formuleert Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) haar lange termijn
beleidsuitgangspunten.
Omdat de maatschappelijke en politieke werkelijkheid voortdurend aan verandering onderhevig zijn,
stelt MDF haar beleid onafgebroken bij om daar gelijke tred mee te houden. Ons beleidsplan is
daarom een dynamisch document dat jaarlijks wordt aangepast.
Op onze website, www.mdflevoland.nl, kunt u steeds de nieuwste versie vinden.
Dit document is de fundering van ons handelen. Op basis van deze uitgangspunten maakt MDF elk
jaar een jaarplan.
Ons beleidsplan is als gevolg van deze aanpak compact en leesbaar. Dat past bij de filosofie van
MDF, die met de volgende trefwoorden omschreven kan worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemend
Betrouwbaar
In de buurt
Laagdrempelig
Transparant
Hoge kwaliteit
Outreachend (‘er op af!’)
Gericht op samenwerking
Vernieuwend
Vraaggericht: de cliënt centraal
Alles wat simpel kan, ook simpel doen.

MDF: een jonge organisatie met een rijke historie
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland is een algemene (niet levensbeschouwelijk
gebonden) stichting. MDF bestaat sinds 1 januari 2000.
Alle rechtsvoorgangers meegeteld, is de organisatie al vanaf 1963 actief, toen de Stichting
MADI Flevoland begon met haar werkzaamheden. MADI Flevoland fuseerde in 1992 met
de Stichting Kruiswerk Provincie Flevoland tot Thuiszorg Flevoland.
Toen aan het eind van de jaren ’90 Thuiszorg Flevoland samenging met drie andere
thuiszorgorganisaties tot wat op dit moment Stichting de Thuiszorg Icare is, werd besloten
de uitvoering van het AMW en SR volledig te verzelfstandigen. Deze werksoorten gingen
samen met het Centraal Budgetterings Instituut (CBI).
Het CBI was opgericht door onder meer de Stichting MADI Flevoland en was daarmee een
van de eerste integrale schuldhulpverleningsorganisaties in Nederland.
Het samengaan van de drie werksoorten op 1 januari 2000 in MDF, was derhalve feitelijk
het samenvoegen van gezamenlijke ontwikkelingslijnen.
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Missie
De voornaamste opdracht van de organisatie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), is
mensen zodanig toerusten dat zij (weer) volwaardig aan het maatschappelijk leven kunnen
deelnemen.

Visie
Wij interpreteren de problemen van onze cliënten tegen de achtergrond van hun specifieke leef- en
werkomstandigheden.
In onze hulp- en dienstverlening houden wij rekening met - en tonen wij respect voor verschillen in
levensbeschouwelijke -, culturele - en sociale achtergronden, tussen seksen en in seksuele
geaardheid.
MDF wil de problemen samen met de cliënt oplossen en nieuwe problemen helpen voorkomen. Wij
spreken de eigen kracht en het eigen probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn netwerk aan
en werken oplossingsgericht.
Onze (basis)dienstverlening is kosteloos.
Er wordt in principe hulp geboden op vrijwillige basis, al dan niet outreachend. Maar er is niet altijd
sprake van vrijwilligheid. Externe factoren kunnen de cliënt dwingen hulp te aanvaarden. In zo’n
situatie kan een contract opgesteld worden, waarin het aanvaarden van hulp- of dienstverlening een
voorwaarde is. Het uiteindelijke doel zal altijd zijn om een volwaardige deelname van de cliënt aan het
maatschappelijke verkeer mogelijk te maken.

Doelstelling
MDF helpt mensen weer grip te krijgen op hun leven door hen te leren zo zelfstandig mogelijk te
functioneren in relaties en samenlevingsverbanden die voor hen van belang zijn.
Met onze hulp- en dienstverlening willen we de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de burgers
bevorderen en voorkomen dat burgers in een blijvend isolement geraken.
Zo levert MDF een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van achterstandssituaties en bevordert
ze de sociale integratie en participatie van burgers.

Financiering
In principe heeft MDF geen voorkeur voor een bepaald inkoopmodel, zolang het uitgangspunt bij de
inkoop het bieden van samenhangende hulp- en dienstverlening van een hoge kwaliteit is. Deze
samenhang geldt binnen MDF maar ook in relatie tot externe samenwerkingspartners. Een
samenhangend hulpverleningsnetwerk is voor de cliënten, de samenleving en dus de gemeente van
groot belang.
MDF zal zich inzetten om in aanmerking te komen voor alle financiële middelen die beschikbaar zijn
voor werkzaamheden die overeenkomen met haar doelstelling.
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Onze diensten
MDF neemt de vraag van de cliënt als uitgangspunt. MDF is allereerst een hulpverlenende
organisatie, maar kan ook zorg- of welzijnsdiensten (door professionals en vrijwilligers) aanbieden die
aansluiten op het hulpverleningsaanbod.
Onze diensten op dit moment zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De pijlers van onze ambitie
sluit aan op de kracht van (informele) netwerken
MDF zoekt nadrukkelijk aansluiting bij initiatieven, georganiseerde groepen en vrijwilligers. Deze
informele netwerken zijn belangrijk, zowel bij het toegang krijgen tot kwetsbare groepen als bij de
ondersteuning in de leefomgeving van de cliënt.
De professionele hulpverlening van MDF is tijdelijk. De sociale structuren rondom burgers zijn de
permanente omgeving. Daarom wil MDF helpen deze informele structuren te versterken.

zet zich in voor kwetsbare groepen
De hulp- en dienstverlening van MDF is allereerst bedoeld voor kwetsbare groepen. Het begrip
kwetsbare groepen definiëren wij in termen van het ontbreken van basisvoorwaarden zoals
(geestelijke) gezondheid, werk, huisvesting, financiën, veiligheid of het deel uitmaken van de
gemeenschap. Deze basisbehoeften vormen het beginpunt van onze interventies.

is een eerstelijns voorziening en is gericht op vroegtijdige signalering en preventie
Op tijd signaleren betekent er snel bij zijn. Hoe eerder een probleem kan worden aangepakt, hoe
gemakkelijker dat gaat. MDF werkt daarom samen met tal van hulpverleners die mede zorgen voor
die signalering. Dat kan het sociaal wijkteam zijn of de huisarts, maar ook de politie of de
woningcorporatie.
MDF wil aan preventie werken, voorkomen dat er problemen ontstaan of dat problemen erger worden.
Voorlichting, publiciteit en gerichte benadering van risicogroepen zijn daar middelen voor.

helpt in dringende gevallen meteen
• De dagelijkse bereikbaarheidsdiensten van MDF zijn beschikbaar voor spoedeisende hulp.
• Daarnaast is MDF partner bij de hulpverlening na rampen en grootschalige ongevallen. Als dat
nodig is zet MDF haar reguliere hulpverleningscapaciteit tijdelijk op een laag pitje om meteen bij te
kunnen springen bij calamiteiten.
• Verder is MDF ketenpartner in zorgketens die beschikbaar zijn bij spoedeisende hulp, zoals bij
hulpverlening na huiselijk geweld.
• MDF zet zich er voor in wachtlijsten en wachttijden te vermijden of deze tenminste zo kort mogelijk
te houden. Bij acute problemen moet acuut geholpen kunnen worden.

biedt integrale hulp- en dienstverlening en daarmee maatwerk voor de burger
Net als mensen en hun omgeving zijn ook problemen uniek. MDF biedt iedere cliënt op maat
gesneden hulpverlening aan. Achter de schermen zorgen wij er voor dat onze diensten goed
samenwerken om zo een integraal hulp- en dienstverleningspakket aan te kunnen bieden.
Als het nodig is verwijzen wij naar anderen.

zoekt altijd samenwerking
Samenwerken is méér dan taken verdelen. MDF is van opvatting dat waar nodig autonomie kan
worden overgedragen. Hulp- en dienstverleners van MDF zijn bereid onder de regie van derden te
werken en in andere gevallen juist zelf als casemanager de regierol op zich te nemen. Dat past bij
MDF en sluit naadloos aan op de transities in de zorg. Samenwerken doen we ook met onze cliënten.
Wij helpen mensen uiteindelijk hun oplossingen zelf te vinden. Omdat de cliënt in feite coproducent is
spreken wij van diensten en niet van producten.
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is transparant
Of het nu gaat om het beheer van onze financiën of om de afgesproken productiviteit, MDF laat zien
wat we doen met de middelen.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat we de door de accountant goedgekeurde jaarrekening en het
inhoudelijk jaarverslag op tijd gereed hebben.

is een professionele organisatie
Onze hulp- en dienstverleners hebben een verregaande professionele autonomie die is vastgelegd in
ons professioneel statuut. MDF wil een organisatie zijn waar het plezierig is om te werken. Tevens
maakt MDF gebruik van gemotiveerde vrijwilligers.
Dat onze medewerkers in een goede sfeer en een prettige omgeving werken, draagt bij aan onze
kwaliteit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

werkt met medewerkers die
een professionele houding, vaardigheden en kennisniveau hebben;
kwaliteitsgericht zijn;
een flexibele en open instelling hebben;
kunnen enthousiasmeren;
een klantgerichte houding hebben;
een klantvriendelijke benadering hebben;
gericht zijn op samenwerking (intern en extern);
resultaatbewust en kostprijsbewust zijn;
loyaal zijn aan de organisatie en het beleid;
organisatorische en administratieve vaardigheden hebben;
planmatig kunnen werken;
goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben.

biedt kwaliteit
• Onder kwaliteit verstaan wij goede afspraken maken met onze medewerkers,
samenwerkingspartners en cliënten en ons aan die afspraken houden. Een duidelijk
privacyreglement en een heldere klachtenregeling horen daar vanzelfsprekend bij.
• MDF is gecertificeerd volgens de normen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in
de Zorgsector (HKZ).
• MDF heeft het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland.
• MDF is actief lid van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De
NVVK-audit, die eens per drie jaar plaatsvindt, toont aan dat de schuldhulpverlening altijd aan
uniforme en controleerbare eisen voldoet.
• MDF beschermingsbewind valt eveneens onder de brancheorganisatie NVVK en het Landelijk
Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt jaarlijks of MDF aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.
• MDF budgetbeheer wordt gegarandeerd door de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde, een
garantie die is goedgekeurd door de Nederlandse Bank.
• Het streven is om het vakmanschap van al onze sociaal professionals te borgen middels het
beroepsregister.

is in de buurt
Onze hulp- en dienstverlening is in bijna alle buurten te vinden. Prettig voor de cliënt die dicht bij huis
terecht kan, goed voor ons werk omdat we zo de leefomgeving van onze cliënt kennen.
Wij zitten in gezondheidscentra, sociale wijkteams en kernteams en maken daar deel uit van de
eerstelijnszorg. Dat geeft korte lijnen en goede samenwerking wat effectieve hulp mogelijk maakt.
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biedt een dak
Onze organisatie staat open voor projecten en verwante werksoorten. Welzijnsdiensten die een relatie
hebben met onze hulpverlening kunnen méédoen met MDF. Wij willen ons verbreden met
bijvoorbeeld diensten voor ouderen. Samenwerken en samengaan leidt tot goede integrale kwaliteit
en minder indirecte kosten.

is een betrouwbare partner voor financiers
Wij zijn een jonge organisatie met een rijke historie. Onze directe rechtsvoorganger begon in 1963 in
Flevoland met de hulp- en dienstverlening aan de inwoners van het nieuwe land. Sindsdien hebben
wij bewezen een betrouwbare partner te zijn, zowel financieel als in het opzetten en onderhouden van
het samenwerkingsnetwerk. Wij kennen ons werkgebied en weten zowel bij burgers in steden en
dorpen, als bij inwoners van de buitengebieden, de juiste toon te treffen.

werkt met vrijwilligers
Onderdelen van onze hulp- en dienstverlening die gedaan kunnen worden door vrijwilligers worden
ook door deze groep gedaan.
MDF beschikt over uitstekend vrijwilligersbeleid voor die onderdelen waar wij zelf een bestand van
vrijwilligers werven en in stand houden.
Waar samenwerkingspartners een aanbod hebben, werven wij niet zelf, maar maken wij gebruik van
dat aanbod.
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Onze diensten:
Algemeen maatschappelijk werk
Korte omschrijving
Het algemeen maatschappelijk werk (AMW) biedt concrete hulp en begeleiding aan mensen met
problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving. Materiële en
immateriële problematiek zijn daarbij vaak met elkaar verweven.
Doel
Het begeleiden van mensen op een zodanige wijze dat zij zelf weer in staat zijn om hun leven gestalte
te geven.
Doelgroep
Alle inwoners van het werkgebied met praktische en psychosociale problemen en met name zij die
weinig zelfredzaam en kwetsbaar zijn.
Activiteiten
• Informatie en advies
• Begeleiding en ondersteuning
• Coördinatie
• Verwijzing
• Onderzoek en rapportage
• Signalering, preventie en consultatie.
Het AMW werkt samen vanuit gezondheidscentra en sociale wijkteams. De hulpverlening is
oplossingsgericht en in principe kortdurend, maar kan zo nodig verlengd kan worden.
Voor mensen met spoedeisende vragen en problemen is een bereikbaarheidsdienst, waar men op
werkdagen direct terecht kan.
Werkterrein
• Relaties: met partner, kinderen, familie, buren
• Opvoeding
• Identiteit: ook met vragen over vragen over homoseksuele, lesbische of transgender geaardheid
• Verwerking: van het verlies van iemand of van een ingrijpende gebeurtenis
• Werk of werkeloosheid
• Geld: niet rond kunnen komen
• Gezondheid: spanningen, ziekte of depressie
• Sociale contacten: eenzaamheid, zelfvertrouwen
• Echtscheiding.
Kwaliteiten
• Deskundig op een breed terrein
• Spoort de cliënt aan tot zelfwerkzaamheid en kijkt naar de mogelijkheden van cliënten
• Betrekt de maatschappelijke positie van de cliënt bij de beoordeling van de situatie van de cliënt
• Legt verband tussen problemen op het materiële vlak en het immateriële vlak
• Neemt zo nodig zelf initiatief om op inwoners af te stappen die hulp behoeven maar daar niet zelf
om vragen
• Is altijd in de buurt (dicht bij huis)
• Is gemakkelijk toegankelijk.
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Generalist in het sociaal wijkteam (Lelystad)
Korte omschrijving
De generalist sociaal wijkteam komt in actie na signalen van bewoner zelf, diens omgeving, eigen
bevindingen of die van andere professionals.
In een keukentafelgesprek stelt de generalist de ondersteuningsbehoefte vast van de bewoner en
zorgt voor eventuele toeleiding naar, een passende Wmo voorziening. De generalist informeert en
adviseert de bewoner over lokale mogelijkheden in het sociale domein, zowel op formeel als op
informeel gebied.
De generalist werkt in de wijk en gesprekken vinden plaats bij bewoner thuis. De generalist /
maatschappelijk werker / ouderenadviseur heeft als aandachtsgebied de hulpvragen op het gebied
van psychisch welbevinden (ondersteuning thuis, dagbesteding), relaties en financiën.
Doel
Het doel van de keukentafelgesprekken is het, zo veel mogelijk, versterken van de eigen kracht van
de bewoner, met of zonder inzet van voorzieningen om deze zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen
laten functioneren in de eigen omgeving. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het eigen
netwerk van bewoner.
Doelgroep
Alle inwoners (vanaf 18 jaar) van de gemeente Lelystad die in hun functioneren op welke wijze dan
ook belemmerd worden.
Activiteiten
• Voeren van keukentafelgesprekken en follow up gesprekken
• Beschrijven van problemen in ondersteuningsplannen
• Concrete aanvragen van- of toeleiding naar (collectieve) voorzieningen (o.m. Wmo)
• Afstemmen van hulp -en dienstverlening met alle betrokkenen
• Bemiddelen bij problemen rondom de uitvoering van de ondersteuning/ dagbesteding/ uitgeleverde
Wmo producten
• Signaleren
• Rapporteren
• Informatie en advies
• Verwijzing.
Werkterrein
• Psychische of psychiatrische problemen
• Relationele problemen
• Verstandelijke beperking
• Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
• Fysieke belemmeringen die een woon of vervoersprobleem veroorzaken
• Overbelasting mantelzorgers
• Problemen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding
• Problemen op het gebied van financiën (signalerende en verwijzende functie)
• Problemen met sociale contacten/vergroten van het sociale netwerk.
Kwaliteiten
• Outreachend kunnen werken
• Analytisch vermogen / helicopterview
• Goede gesprekstechnieken, inlevingsvermogen, aansluiten bij het niveau van de bewoner / in korte
tijd een vertrouwensrelatie op kunnen bouwen bewoner en omgeving
• mondeling en schriftelijk helder en begrijpelijk kunnen formuleren/rapporteren
• Professionele bescheidenheid;
• Flexibel
• Ad hoc kunnen reageren, snel kunnen schakelen.
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Sociaal raadslieden
Korte omschrijving
Informatie en advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid,
belastingen, huisvesting, juridische kwesties, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en
maatschappelijke voorzieningen.
Sociaal Raadslieden hebben kennis van een breed terrein. Ze kunnen verbanden leggen tussen
verschillende rechtsgebieden en ingewikkelde sociaaljuridische problematiek ontrafelen.
De dienstverlening sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënt.
Doel
De cliënt advies en informatie geven zodat hij zijn rechten kan verwezenlijken. Sommige cliënten
hebben voldoende aan informatie en advies. Anderen missen de vaardigheden om zelf actie te
ondernemen. Voor hen verrichten de sociaal raadslieden de noodzakelijke concrete diensten, zoals
het schrijven van brieven of overleggen met een instantie.
Waar mogelijk trachten de raadslieden cliënten vaardigheden aan te leren zodat ze in de toekomst
zelf beter in staat zijn hun problemen op te lossen.
Doelgroep
Sociaal raadslieden geven informatie en advies op een breed sociaal juridisch terrein aan alle
inwoners van het werkgebied.
De nadruk ligt op dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers. Dat zijn vooral mensen met weinig
opleiding, laag inkomen en verminderde zelfredzaamheid. De sociaal juridische dienstverlening
bestaat uit informatie en advies, concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en
bezwaarschriften.
Activiteiten
• Informatie en advies: dat wil zeggen informatie en uitleg over wet- en regelgeving en over de
samenhang tussen regelingen. Informatie over instanties en hun werkwijze en werkterrein. Advies
over hoe deze informatie toepasbaar is in de situatie van de cliënt.
• Concrete diensten voor cliënten die daar zelf de vaardigheden voor missen. Bijv. een brief of
bezwaarschrift schrijven, contact opnemen met een instantie of een formulier invullen.
• Verwijzing naar gespecialiseerde hulp- of dienstverlening.
• Intermediair tussen cliënt en instantie.
• Deelnemen aan netwerken.
• Signalering: Sociaal Raadslieden houden zich ook bezig met het signaleren van structurele
problematiek en ondernemen daar actie op. Leemtes in wet- en regelgeving of ongewenste
gevolgen van regelgeving worden bij de verantwoordelijke instanties aangekaart.
• Geven van consult aan andere hulp- en dienstverleners en instanties.
Werkterrein
De sociaal raadslieden houden zich met veel onderwerpen bezig, onder meer:
• Uitkeringen
• Werk en ontslag
• Belastingen
• Wonen en huren.
Kwaliteiten
• Brede kennis van wet- en regelgeving
• Kennis van de sociale kaart
• Informatie overbrengen op het niveau van de cliënt
• Inschatten van (on)mogelijkheden van de cliënt
• Cliënt vaardigheden aanleren om beter om te gaan met wet- en regelgeving.

10

De Fundering 2021 | versie 1 | januari 2021

Schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs
Korte omschrijving
Begeleiding voor gezinnen met kinderen op de basisschool. Als er op school signalen zijn, dat het met
een kind niet goed gaat, wordt het kind in principe besproken in het ondersteuningsteam. Daar kan
een verwijzing naar het schoolmaatschappelijk werk uit voortkomen. Ouders kunnen ook zelf om hulp
van het schoolmaatschappelijk werk vragen. Scholen kunnen het schoolmaatschappelijk werk om
consult vragen om zelf beter met problemen met leerlingen om te kunnen gaan.
Doel
Hulp aan gezinnen met kinderen, waarmee het niet goed gaat. De schoolmaatschappelijk werker kan
zelf in een aantal gesprekken de problemen oplossen, maar zal ook vaak verwijzen en toe leiden naar
meer specialistische hulp. De schoolmaatschappelijk werker overbrugt vaak de wachttijd naar andere
hulpverlening.
De schoolmaatschappelijk werker werkt nauw samen met andere organisaties, bijvoorbeeld in de
Jeugd en gezinsteams.
Doelgroep
Gezinnen met kinderen op de basisschool, waar problemen met een kind geconstateerd worden.
Activiteiten
• Activiteiten
• kortdurende begeleiding van leerlingen en hun ouders
• informatie en advies
• verwijzing en toeleiding naar specialistische hulp
• ondersteuning van en consultatie aan docenten
• overleg en deelname aan relevante netwerken
Werkterrein
• Enkelvoudige opvoedings-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek
• Verwerkingsproblemen van kinderen (bv. echtscheiding)
• Omgangsregelingen
• Bemiddeling naar andere hulpverlening
• Overbruggen van de wachttijd voor de jeugdhulpverlening
• Problemen op school (bv. pesten).
Kwaliteiten
• Motiveert ouders voor hulpverlening;
• Kan ouders helpen vol te houden tijdens de wachttijd naar jeugdhulpverlening;
• Veelzijdig en inventief;
• Praktisch;
• Gaat er zo nodig op af (outreachend).
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Gezinscoach (Dronten en Zeewolde)
Korte omschrijving
De gezinscoach begeleidt ouders van kinderen en jongeren tussen de 0-23 jaar die risicogedrag of
ander problematisch gedrag vertonen. In deze gezinnen is sprake van meervoudige problematiek,
zoals opvoedings-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek (de zg. multiprobleemgezinnen). De
gezinscoach gaat zelf op het gezin af, de ouders hoeven niet direct een hulpvraag te hebben of
gemotiveerd te zijn.
Doel
Het doel van de hulpverlening is dat ouders de verantwoordelijkheid leren nemen voor alle
verschillende gezinstaken en dat kinderen / jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Doelgroep
Ouders van jongeren tussen de 0 en 23 jaar met risicogedrag.
Activiteiten
De gezinscoach legt naar aanleiding van signalen van anderen contact met het gezin. De contacten
vinden meestal plaats tijdens huisbezoeken. Praktische hulp, ook buiten de opvoedingsproblematiek,
speelt een belangrijke rol om het vertrouwen te winnen en om het gezin daadwerkelijk bij te staan. Zo
kan de gezinscoach vanuit een vertrouwensband het gezin begeleiden in de opvoeding.
De gezinscoach heeft een uitgebreid netwerk van contacten met andere hulpverleners zodat er snel
actie ondernomen kan worden.
Veel voorkomende acties zijn:
• Motiveren
• Psychosociale hulpverlening en ondersteuning
• Praktische hulpverlening
• Materiële hulpverlening
• Informatie en advisering
• Signalering
• Bemiddeling
• Casemanagement (coördinatie).
• Crisisinterventie
• Begeleiding van verwijzing
Werkterrein
Het werkterrein van de gezinscoach ligt in het gezin. De hulpverlening is gericht op het verbeteren van
de leefomgeving en gezinssituatie van kinderen / jongeren.
De hulpverlening kan gericht zijn op alle levensgebieden.
Samenwerking met andere instellingen, zowel op het terrein van de jeugdzorg als daarbuiten is
essentieel.
Kwaliteiten
• Initiatiefvol en vindingrijk
• Netwerker
• Flexibel
• Heeft lef/durf
• Aansluiten bij de leefwereld van de cliënt
• Volhardend
• Onderneemt direct actie.
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Gezinsadviseur (Lelystad en Dronten)
Korte omschrijving
De gezinsadviseur wordt ingezet bij gezinnen waaraan de hulpverlening (bijvoorbeeld vanuit
gezinscoaches) is afgerond. De gezinsadviseur ondersteunt deze gezinnen bij het vasthouden van de
behaalde resultaten in het voorgaande hulpverleningstraject.
Gedurende een periode van maximaal één jaar voert de gezinsadviseur met een frequentie van één a
twee maal per maand gesprekken met het gezin (in de thuissituatie) en/of betrokken instanties
(bijvoorbeeld school) en monitort al doende of er sprake blijft van een gezond opvoedingsklimaat. De
gezinsadviseur kan, zo nodig, met lichte inspanningen bijsturen.
Indien de zorgen toch toenemen, dan meldt de gezinsadviseur dit bij bv. bij de gezinscoach.
De gezinsadviseur participeert in het team van de gezinscoaches en schoolmaatschappelijk werkers
van MDF en stemt de werkzaamheden met hen af.
Doel
Door praktische en concrete gezinsondersteuning in de gezinssituatie wordt bijgedragen aan een
gezond opvoedingsklimaat.
Activiteiten
Het is essentieel dat de gezinsadviseur contact maakt, vertrouwen wint en oprecht belangstellend is.
De gezinsadviseur geeft advies en structureert. Bovenal bewaakt de gezinsadviseur de gezinssituatie
op veiligheid en stabiliteit m.b.t. het pedagogische opvoedingsklimaat.
De gezinsadviseur ondersteunt en bemoedigt ouders in de opvoeding en het organiseren van het
huishouden. De begeleiding is niet gericht op het aanleren van vaardigheden, maar meer op het
behoud van vaardigheden.
Indien nodig wordt er passende en/of aanvullende hupverlening ingeschakeld.
Werkterrein
Deze ‘stut en steun’ begeleiding wordt gericht op die gezinnen waar zorgen over bestaan m.b.t. de
opvoeding, maar waar geen hulpvraag (meer) aanwezig is. Daarnaast betreft het ook gezinnen
waarbij de beoogde resultaten (bijvoorbeeld van gezinscoach of IPT) niet volledig gehaald zijn. De
doelen die gesteld worden zullen dan ook met name gericht zijn op het bewaken van de grenzen van
een veilige - en pedagogisch verantwoorde omgeving.
Voorwaarde voor “stut en steun” begeleiding is dat ouders hieraan mee werken. Indien ouders dit niet
willen of zich niet begeleidbaar opstellen, terwijl de zorg m.b.t. de kinderen groot is, zal overgegaan
worden tot een melding bij gezinscoach of ‘Samen Veilig’ / ‘Veilig Thuis’). Dit om te voorkomen dat
een zorgelijk of zwak gezinssysteem zich aan het zicht onttrekt.
Kwaliteiten
• Sociaal zeer vaardig
• Praktische instelling
• Toegankelijk
• Vasthoudend en ondersteunend
• Klantgerichte attitude (eerder een ervaringsdeskundige dan hulpverlener)
• Goed bekend met het lokale aanbod van hulp en ondersteuning
• Netwerker.
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Outreachend werk
Korte omschrijving
Outreachend werk is algemeen maatschappelijk werk in het kader van de Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (OGGZ). Het verlenen van (eerste) hulp aan mensen met psychische en sociale
problemen, zonder dat hier noodzakelijkerwijs direct een hulpvraag van een cliënt aan ten grondslag
ligt.
Doel
Outreachende psychosociale hulp- en dienstverlening door maatschappelijk werkers (bemoeizorg).
Het aanbod betreft geen crisishulpverlening; hier is de GGZ voor aangewezen.
Doelgroep
Alle ingezetenen van de gemeente Zeewolde en Dronten met psychische problemen samenhangende
met b.v. zelfhandhaving, opvoeding, schulden, verslaving, vervuiling, verwaarlozing en mishandeling.
Activiteiten
• Case finding
• Diagnostiek en realiseren vervolg hulp of (GGZ) zorg
• Begeleiding van verwijzing
• Beperking van psychische en psychosociale problemen
• Signalering
• Overleg en deelnemen aan relevante netwerken
• Casemanagement.
Uitgangspunten
• Er wordt niet afgewacht tot gezinnen of individuen met problemen een hulpvraag geformuleerd
hebben. Een aanbod kan dus ongevraagd gedaan worden.
• De situatie van betrokkene(n) en van de omgeving bepaalt het aanbod, enige mate van
bereidwilligheid tot meewerken zal uiteindelijk bewerkstelligd moeten worden.
• De maatschappelijk werker informeert verwijzers over de voortgang; dit zal met betrokkene(n)
besproken worden.
Werkterrein
Meldingen door - en samenwerking met netwerkpartners, woningcorporaties, politie, onderwijs,
directe leefomgeving
Kwaliteiten
• Er op af
• Initiatiefrijk en doorzettingsvermogen
• Laagdrempelig
• Netwerker
• Praktisch en geduldig.
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Ouderenadviseur (Lelystad)
Korte omschrijving
Ouderenadviseurs begeleiden ouderen bij al hun vragen op het gebied van wonen, zorg, financiën en
welzijn. Ze geven informatie en advies aan ouderen, leiden hen toe naar de juiste zorg en bieden
daarbij ondersteuning en begeleiding. Zij zetten hierbij zo nodig ondersteuning door vrijwilliger
ouderenadviseurs in.
De ouderenadviseur bezoekt ouderen zo nodig thuis. De ouderenadviseur kan via de korte lijnen naar
andere werksoorten snel de nodige zorg, hulp- en dienstverlening inschakelen.
De ouderenadviseur werkt onafhankelijk van zorgaanbieders.
Doel
Ouderen in hun eigen omgeving adviseren, bijstaan met concrete hulp en hen begeleiden zodat zij
zelfstandig en volwaardig deel kunnen (blijven) nemen aan de maatschappij.
Doelgroep
Alle oudere inwoners van het werkgebied die hulp nodig hebben.
Activiteiten
• Informatie en advies
• Ondersteuning
• Inventarisatie van hulpvragen
• Begeleiding naar de juiste hulp- en dienstverleners
• Coördinatie van hulp en zorg
• Eenvoudige dienstverlening
• Werving en begeleiding van vrijwillige ouderenadviseurs.
Het ouderenadviseurs maken deel uit van de sociale wijkteams.
Werkterrein
• Woonsituatie
• Inkomen (toeslagen, uitkeringen en belasting)
• Veiligheid
• Tijdsbesteding / activiteiten
• Vervoer en mobiliteit
• Zelfredzaamheid
• Sociale contacten en eenzaamheid.
Kwaliteiten
• Casemanager
• Netwerker
• Zorg op maat
• Praktisch
• Geduldig
• Kennis van de leefwereld van ouderen.
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Het vraaghuis (Zeewolde)
Korte omschrijving
In het vraaghuis werken beroepskrachten en vrijwilligers van diverse professionele en vrijwillige
organisaties uit Zeewolde samen. Naast uitvoerende hulp- en dienstverlening is ook de coördinatie
van het vraaghuis in handen van MDF.
Doel
Alle inwoners van Zeewolde kunnen binnenlopen met hun vragen. Zij krijgen vervolgens passende
informatie, advies, ondersteuning of hulp- en dienstverlening. Is er geen passend aanbod binnen het
vraaghuis, wordt de cliënt verwezen naar een externe organisatie.
Goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken organisaties is eveneens een doel.
Doelgroep
Alle inwoners van Zeewolde.
Activiteiten
• Inventarisatie van de hulpvraag
• Informatie en advies
• Concrete dienstverlening
• Ondersteuning
• Procesmatige begeleiding
• Verwijzing naar (andere) hulp- en dienstverleners
Werkterrein
• Wonen
• Financiën
• Dagbesteding
• Lichamelijke gezondheid
• Psychische gezondheid
• Opvoeding
• Huiselijk geweld / veiligheid
• Zelfredzaamheid
• Sociale contacten
• Vrije tijd
Kwaliteiten
• Lage drempel
• Uitnodigend
• Vraagverheldering
• Kennis van de sociale kaart
• Toeleiding naar juiste hulp- of dienstverlening
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Buurtbemiddeling (Dronten en Zeewolde)
Korte omschrijving
Buurtbemiddeling is een werkwijze om te bemiddelen bij (dreigende) burenruzies. Onder leiding van
speciaal getrainde vrijwilligers zoeken buren samen naar een oplossing voor hun onderlinge
problemen, irritaties en conflicten.
Doel
Oplossen van burenruzies, wat bijdraagt aan de verbetering van het leefklimaat in de buurten.
Buurtbemiddeling kan dure juridische procedures voorkomen. De oplossingen zijn bovendien vaak
bestendiger, omdat zij door de partijen zelf gevonden zijn in plaats van dat zij van buitenaf zijn
opgelegd.
Doelgroep
Bewoners die een conflict met hun buren hebben en bereid zijn om met hulp, zelf samen met die
buren naar een oplossing te zoeken.
Activiteiten
Gespecialiseerde vrijwilligers bemiddelen tussen buren die een (dreigend) conflict hebben. De
bemiddelaars kiezen geen partij, maar zorgen dat het gesprek goed verloopt en dat de buren zelf
onderling tot goede afspraken komen. De vrijwilligers hebben daarvoor een speciale training gevolgd.
De vrijwilligers worden begeleid door een professionele coördinator. De coördinator organiseert en
coördineert de werkzaamheden van de vrijwilligers en onderhoudt de contacten met andere
instellingen en de gemeente.
Werkterrein
Alledaagse burenruzies, zoals over geluidsoverlast. Niet alle situaties lenen zich voor
buurtbemiddeling: waar er sprake is van conflicten die gekoppeld zijn aan verslaving, criminaliteit of
ernstige psychiatrische problematiek is buurtbemiddeling meestal geen adequate aanpak.
Kwaliteiten
• Lage drempel
• Informeel
• Onafhankelijk
• Niet gebonden aan verhuurder of politie
• Oplossingsgericht.
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Groepswerk
Korte omschrijving
Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk, waarbij mensen in een vergelijkbare situatie,
samen, tijdens een soort cursus, aan hun problemen werken.
Doel
Mensen met gelijksoortige problemen leren om beter te functioneren en adequater om te gaan met
hun situatie.
Herkenning van dezelfde problematiek bij andere deelnemers is daarbij een belangrijke factor. De
cursusachtige aanpak met oefeningen en stukjes theorie betekent dat het groepswerk een lage
drempel heeft.
Doelgroep
Alle inwoners van het werkgebied die een probleem hebben, waarvoor groepswerk een goede aanpak
is. Deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren, naar anderen kunnen luisteren en
gemotiveerd zijn om te leren en zo tot een gedragsverandering te komen.
Activiteiten
Een cursus bestaat uit gemiddeld tien wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee uur. Per groep
zijn er acht tot twaalf deelnemers. Een maatschappelijk werker zorgt voor deskundige begeleiding. In
de cursus wisselen informatie, oefeningen en het uitwisselen van ervaringen elkaar af.
Werkterrein
De volgende groepen worden aangeboden:
Voor volwassenen:
• Assertiviteit
• Een puber in huis
• Sterker in je schoenen
• Opvoedcursus, opvoedondersteuning voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
• Workshops geldzaken:
− Uitkomen met je inkomen
− Recht op geld
Voor jongeren / kinderen:
• Dit ben ik, sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 8 - 12 jaar
• Twee huizen, een groep voor kinderen van gescheiden ouders
Het groepswerkaanbod voor kinderen / jongeren en de cursus ‘een puber in huis’ wordt alleen dan
aangeboden wanneer deze apart gefinancierd worden.
Het aanbod van groepswerk wordt steeds geactualiseerd en aangepast aan de vraag. Sommige
cursussen worden in samenwerking met andere instellingen aangeboden.
Kwaliteiten
• Herkenning en erkenning
• Doorbreken isolement
• Ondersteunend
• Lage drempel
• Solidariserend
• Emanciperend
• Ruimte om te oefenen
• Preventief.
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Schuldhulpverlening
Korte omschrijving:
MDF Schuldhulpverlening geeft hulp aan particuliere personen, die financiële problemen hebben, die
zij niet meer zelf kunnen oplossen.
Schuldhulpverlening kan op verschillende manieren vorm krijgen. Welk mogelijkheden er voor de
cliënt zijn, hangt af van de hoogte van de schulden, de medewerking van de cliënt en van de
opstelling van de schuldeisers.
Doel
Begeleiding en concrete hulp aan mensen met problematische schulden met als resultaat dat zij:
• financieel zelfredzaam zijn
• geen schulden meer hebben (de schulden gesaneerd zijn)
• weten hoe zij in het vervolg soortgelijke problemen kunnen voorkomen
• wanneer er geen mogelijkheid is om de schulden te saneren, er voor zorgen dat zij niet meer aan
hun schuldeisers betalen dan wettelijk is toegestaan. Met andere woorden dat er net genoeg geld
overblijft om een huishouden te kunnen voeren.
Doelgroep
Alle inwoners van ons werkgebied met problematische schulden.
Activiteiten Budgetcoaching
• Advies en informatie
− Inkomen repareren
Veel cliënten hebben te weinig inkomsten waardoor zij in de schulden blijven komen. Wij adviseren
over de mogelijkheden om het inkomen weer op peil te krijgen.
− Schulden regelen
Soms kan MDF Schuldhulpverlening nog niets doen of niets meer doen om de schulden van de
cliënt te regelen. Dan geeft MDF advies wat de cliënt aan zijn / haar schuldeiseres kan laten weten
of wij geven een voorbeeldbrief mee die de cliënt dan zelf aan schuldeisers kan sturen.
− Betalingsregeling
Een aantal cliënten kan alle schulden voor 100% betalen. MDF Schuldhulpverlening adviseert over
een betalingsregeling met alle schuldeisers en bemiddelt zo nodig. De cliënt kan mogelijk zelf deze
betalingsregeling uitvoeren.
− Praktische tips en adviezen / schuldpreventie (zie ook hoofdstuk schuldpreventie)
MDF geeft ook tips over zakgeld, kostgeld en over het voorkomen van schulden.
• Schuldbemiddeling
MDF Schuldbemiddeling houdt in dat de budgetconsulent met de cliënt en al zijn schuldeisers
onderhandelt over een zogenoemde minnelijke regeling.
Een regeling houdt in dat de cliënt drie jaar lang al zijn inkomen boven ongeveer 95% van de
bijstandsnorm reserveert (spaart) zodat deze reservering aan de schuldeisers kan worden
uitgekeerd. De schuldeisers schelden het restant van de schuld na uitbetaling van het gespaarde
bedrag kwijt.
Een minnelijke regeling vraagt van de cliënt een inspanning, en ook van de schuldeisers.
MDF is lid van de Nederlandse Vereniging voor sociaal bankieren en schuldhulpverlening (NVVK)
en houdt zich aan de landelijke gedragscode voor schuldbemiddeling die deze vereniging hanteert.
• Afgifte verklaring WSNP
Wanneer onvoldoende schuldeisers willen meewerken aan een schuldregeling of bemiddeling dan
kan er bij de Rechtbank Wettelijke schuldsanering (WSNP) aangevraagd worden. Daarbij moet
een verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat er geen minnelijke regeling mogelijk is. De
rechter beoordeelt of de cliënt wordt toegelaten.
MDF-Schuldhulpverlening is door de gemeenten (Lelystad, Dronten en Zeewolde) gemandateerd
om de Afgifte verklaring WSNP uit te voeren. Deze verklaring is een voorwaarde om Wettelijke
Schuldsanering aan te vragen.
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In de afgifteverklaring WSNP wordt beschreven wat het inkomen van de cliënt is en welke
schulden de cliënt heeft en dat er geen overeenkomst op basis van schuldbemiddeling mogelijk
was.
Aan de WSNP zijn voorwaarden verbonden, zie verder onder WSNP.
• Budgetcoaching
Een aantal cliënten wil leren beter rond te komen met hun inkomen, leren hun vaste lasten en
uitgaven te betalen zonder nieuwe schulden te maken. MDF laat cliënten zien hoe zij hun
huishouden financieel kunnen opzetten en hun uitgaven in overeenstemming kunnen laten komen
met de inkomsten.
Voor een aantal cliënten blijkt dat te moeilijk, zij hebben het nodig dat iemand dat voor hen doet en
blijft doen zodat zij iedere week weten wat zij kunnen uitgeven en dat voor betaling van de vaste
lasten wordt gezorgd. Voor hen is er de mogelijkheid van budgetbeheer.
• Budgetbeheer (op maat)
Lees meer in het hoofdstuk budgetbeheer
• Inkomensbeheer
Lees meer in het hoofdstuk inkomensbeheer
• Beschermingsbewind
Lees meer in het hoofdstuk beschermingsbewind
Kwaliteiten
• Alle vormen van schuldhulpverlening onder één dak
• De hulp sluit aan bij de (on)mogelijkheden van de cliënt
• Voorkomt het (opnieuw) ontstaan van problematische schulden
• Uitstekende relaties met andere hulp- en dienstverleners
• Zakelijk en betrokken.
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Schuldpreventie
Korte omschrijving
Schuldpreventie is het voorkomen dat er financiële problemen ontstaan door van tevoren in actie te
komen. Preventie kan echter ook worden ingezet om grotere financiële problemen of herhaling te
voorkomen. Schuldpreventie is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op
gericht zijn dat mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde
houden.
Doel
Het doel van MDF-schuldpreventie is om door middel van het overdragen van informatie en kennis het
ontstaan van (nieuwe) schulden te voorkomen en bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid van
mensen.
Doelgroep
Burgers die moeite ondervinden om op verantwoorde wijze met hun geld om te gaan. Speciale
aandacht is er voor:
• Jongeren (met een lage opleiding)
• Alleenstaande ouders
• Sociale minima
• Werklozen
• Verslaafden of mensen met GGZ-problematiek
• Ouderen.
Activiteiten
• Budgetcoaching
• Workshops geldzaken
• Vrijwilligers geldzaken (hulp bij administratie)
• Informatie over schuldpreventie op de website MDF
• Geldplannen NIBUD
• Financiële spreekuren
• Convenant ‘voorkomen huisuitzettingen’ / vroegsignalering huurschulden
• ‘Er-op-af-team’ Lelystad
• ‘Vroeg erop af’ Zeewolde
• ‘Money talks’: financiële spreekuren op ROC’s
• Voorlichting op scholen, in wijkcentra of op andere plekken
• Inzet financiële leermiddelen op basisscholen
• Interactieve theatervoorstelling ‘Cashflow’ en verwerkingslessen op middelbare scholen
• Jongerenproject Lelystad
• Budgetbeheer, inkomensbeheer of beschermingsbewind (zie elders in dit document).
Kwaliteiten
• Kennis van de verschillende vormen van preventie
• Kennis van het schuldhulpverleningsproces
• Kennis van gemeentelijke regelingen, landelijke voorzieningen en sociale kaart
• Laagdrempelig
• Klantgericht
• Zakelijk
• Netwerker.
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Budgetbeheer
Korte omschrijving
Bij budgetbeheer gaan de cliënt en MDF een overeenkomst aan over de besteding van het inkomen
van de cliënt. Om te zorgen dat het inkomen bij MDF op de (speciale) rekening komt, machtigt de
cliënt zijn/haar werkgever (of uitkeringsinstantie) om het inkomen over te maken naar MDF.
De besteding van het inkomen wordt vastgelegd in een budgetplan. Op grond hiervan worden
maandelijks de vaste lasten betaald en er wordt gereserveerd voor niet-maandelijkse betalingen.
In het budgetplan is ook de maandelijks reservering voor de aflossing aan de schuldeisers
opgenomen.
Doel
• Voorwaarden scheppen om schuldbemiddeling te doen slagen
• Borging van betaling van vaste lasten
• Voorkomen van ontstaan van nieuwe betalingsachterstand of nieuwe schulden.
Doelgroep
• Cliënten voor wie een schuldregeling loopt
• Cliënten die, tijdelijk, niet in staat zijn hun financiën zelfstandig te beheren.
Activiteiten
• Budgetplannen maken
• Betalingen uitvoeren
• Overleggen met de cliënt.
Kwaliteiten
• Zakelijk
• Betrouwbaar
• Zorgvuldig
• Klantgericht.

Budgetbeheer op maat
Budgetbeheer op maat is bedoeld als voorliggende voorziening van beschermingsbewind. Het is voor
mensen die financiële ondersteuning nodig hebben en waarbij beschermingsbewind een te zwaar
middel is.
Budgetbeheer op maat bestaat uit de producten budgetbeheer en budgetcoaching. Deze producten
werden altijd al ingezet voor cliënten met een schuldregeling en zijn nu ook beschikbaar voor mensen
die een vorm van financiële ondersteuning nodig hebben.
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Inkomensbeheer
Korte omschrijving
Bij inkomensbeheer gaan de cliënt en MDF een overeenkomst aan over de besteding van het
inkomen van de cliënt. Om te zorgen dat het inkomen bij MDF op de (speciale) rekening komt,
machtigt de cliënt zijn/haar werkgever (of uitkeringsinstantie) om het inkomen over te maken naar
MDF.
De besteding van het inkomen wordt vastgelegd in een budgetplan. Op grond hiervan worden
maandelijks de vaste lasten betaald en er wordt gereserveerd voor niet-maandelijkse betalingen.
In het budgetplan is ook de maandelijks reservering voor de aflossing aan de schuldeisers
opgenomen.
Doel
• Borging van betaling van vaste lasten
• Voorkomen van ontstaan van nieuwe betalingsachterstand of nieuwe schulden.
Doelgroep
Cliënten die niet in staat zijn hun financiën zelfstandig te beheren omdat hun psychosociale
capaciteiten hiervoor ontoereikend zijn.
Activiteiten
• Budgetplannen maken
• Betalingen uitvoeren
• Overleggen met de cliënt.
Kwaliteiten
• Zakelijk
• Betrouwbaar
• Zorgvuldig
• Klantgericht.
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Beschermingsbewind
Korte omschrijving
Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die hun eigen financiële
belangen niet goed (meer) kunnen behartigen. Bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke
beperkingen, problematische schulden of psychosociale problemen.
De kantonrechter kan, op verzoek, een onderbewindstelling uitspreken. Niet de persoon zelf wordt
onder bewind gesteld, maar zijn geld en goederen. De cliënt blijft volledig handelingsbekwaam.
De kantonrechter stelt een beschermingsbewindvoerder aan. De bewindvoerder neemt de
verantwoordelijkheid voor geld en goederen van de cliënt over en regelt zijn zaken. De bewindvoerder
ontvangt hiervoor een door de rechter vastgestelde vergoeding.
Doel
Voorwaarden scheppen om de huishoudfinanciën op orde te houden van die mensen, die tijdelijk of
gedurende een langere periode, niet in staat zijn eigen financiële zaken te regelen.
Doelgroep
MDF Beschermingsbewind richt zich op meerderjarige particulieren die om psychosociale redenen
hun eigen huishoudfinanciën niet (meer) op orde kunnen krijgen en houden.
Activiteiten
• Aanvragen van het beschermingsbewind
• Inkomensreparatie
• De financiën regelen, inclusief belastingaangifte
• De vaste lasten betalen, zoals huur en energie
• Contacten onderhouden met instellingen zoals de verhuurder, de zorgverzekeraar, de
belastingdienst en de uitkeringsinstantie
• Uitkeringen, huur- en zorgtoeslag en andere toeslagen en voorzieningen aanvragen
• Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting aanvragen
• Betalingsregelingen treffen bij beheersbare schulden
• Stabiliseren van de situatie bij problematische schulden
• Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter.
Kwaliteiten
• Zakelijk
• Betrouwbaar
• Zorgvuldig
• Klantgericht.
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Vrijwilligerswerk
Korte omschrijving
Vrijwilligerswerk zijn activiteiten die uitgevoerd worden door een vrijwilliger waarvoor geen
arbeidsvergoeding ontvangen wordt. Vrijwilligerswerk heeft een maatschappelijk doel en wordt voor
anderen (individuen, groepen of de samenleving in haar geheel) ingezet. Het wordt uitgevoerd binnen
een organisatie.
Doel
• Het vrijwilligerswerk is een aanvulling of ondersteuning van het werk van de beroepskrachten van
MDF. Vrijwilligers voeren een afgebakende taak uit, die in principe niet wordt gedaan door
professionals.
• Vrijwilligers verrichten werkzaamheden, direct voor en met de cliënten.
• Vrijwilligers signaleren relevante zaken in wijken en bij cliënten. Die gebundelde kennis benut MDF
als een bron bij initiatieven tot verbetering van de dienstverlening in haar werkgebied.
• MDF inspireert mensen tot maatschappelijke participatie. Vrijwilligers zijn een voorbeeld daarvan:
− enerzijds door het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van
kwetsbare mensen bij deelname aan de maatschappij.
− anderzijds doordat vrijwilligers een voorbeeld zijn van participerende burgers; immers zij
stellen hun tijd en competenties beschikbaar aan de maatschappij.
Activiteiten
• De activiteiten zijn afhankelijk van het soort vrijwilligerswerk. Te denken valt aan:
• Huisbezoeken afleggen
• Contact maken
• Signaleren en in kaart brengen van de situatie
• Ondersteunen en helpen
bijvoorbeeld bij: invullen van formulieren of ordenen en bijhouden van de administratie
• Adviseren en informeren
• Mee gaan naar instanties
• Signaleren van zaken die aandacht behoeven
• Inschatten wanneer professionele hulp nodig is en verwijzen.
Werkterrein
MDF heeft jarenlang ervaring met het bieden van vrijwilligerswerk uitgevoerd door gekwalificeerde
vrijwilligers onder coördinatie van professionele beroepskrachten.
Er zijn vrijwilligers actief in verschillende projecten, onder meer:
• Geldzaken Lelystad / Dronten / Zeewolde
• Financieel spreekuren Lelystad / Dronten / Zeewolde
• Buurtbemiddeling Dronten / Zeewolde
• Ouderenadviseurs Lelystad
• Het vraaghuis, Zeewolde
• Voedselbank aanvraag / verlenging Lelystad
• Sociaal raadslieden (belastingaangifte) Lelystad / Dronten / Zeewolde.
Kwaliteiten
• Respectvol
• Betrouwbaar
• Goede sociale vaardigheden
• Ondersteunend
• Gaat gelijkwaardige relatie aan
• Stimuleert zelfredzaamheid
• Heeft affiniteit met de doelgroep.
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