EN DE IMPACT OP EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING:

IEDEREEN KAN MEEDOEN

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN IMPACTMETING DOCK24

DOCK24 is een startpunt voor sociale DOCK24 ondersteunt inwoners vanaf Het doel is dat inwoners binnen een Uitgangspunten zijn de mogelijkheden
en maatschappelijke participatie in 16 jaar met een grote afstand tot de jaar tot anderhalf jaar zelfstandig
en de wensen van de inwoners.
de stad.
maatschappij en de arbeidsmarkt, activiteiten, vrijwilligerswerk, scholing
zodat zij in beweging komen en
of (re-integratie naar) werk kunnen
sociaal en maatschappelijk
oppakken.
weer kunnen meedoen.
Samenwerkingspartner DOCK24:

van DOCK24 is in Zwolle wel uniek, want deze organisatie gaat echt
“ Deuit vanwerkwijze
de deelnemer zelf. Ze werken vraaggericht. Ze kijken waar de deelnemer

goed in is en vanuit daar gaan ze aan de slag. Ook de locatie is uitermate geschikt.
Het is een mooie en toegankelijke plek.

“

DOCK24 STAAT VOOR LEREN, ONTWIKKELEN, KANSEN EN GROEI EN BIEDT:

ONTWIKKELTRAJECTEN

PROGRAMMA’S

EEN LAAGDREMPELIGE
EN VEILIGE STARTPLEK

DIENSTEN

waarin mensen kunnen groeien en hun mogelijkheden
kunnen ontdekken. De trajecten worden uitgevoerd samen
met SWT, Tiem, RMC leerplicht, het onderwijs en UWV.

gericht op het creeren van een groter perspectief op
sociaal en maatschappelijk participeren

waar inwoners van Zwolle gebruik van kunnen maken
(onder andere Doe-het-zelfgarage, Fietsenwerkplaats en
KarWij)

In samenwerking met SamenZwolle worden vanaf januari 2019 ook inwoners ondersteund bij het vinden van dag invulling (Goede dagen en
perspectief (voorheen dagbesteding)). Daarbij wordt met de inwoner verkend of er een passende plek is te vinden binnen het
maatschappelijk voorveld. Als intensievere begeleiding nodig is, wordt doorverwezen naar zorgpartners.
DE DOELGROEPEN VAN DOCK24 ZIJN:

Volwassenen

JONGEREN

met inkomensondersteuning die onvoldoende
mee kunnen draaien in de samenleving of die
weinig kansen en mogelijkheden hebben gehad
om maatschappelijk mee te doen.

(vanaf 16 jaar) met afstand tot school en
werk / passen binnen ander leersysteem /
die moeten ontdekken wat ze leuk vinden /
met behoefte aan ondersteuning.

UNIEK DOOR MAATWERK IN DE STAD

DOCK24 is een unieke persoonlijke en flexibele aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van het aanbod in de stad
om een traject passend te maken en maatwerk te bieden voor ieder persoon. Het gaat bijvoorbeeld om verschillende
(werk)ervaringsplekken, cursussen, scholingsmogelijkheden, activiteiten en stages. De intake en begeleiding worden
gedaan door trajectcoaches. De vraag, kansen en mogelijkheden van de deelnemer zijn leidend in het proces.
De aanpak wordt momenteel ingezet voor de thema’s jeugd, participatie en dag invulling, maar is zo ingericht dat
die in de toekomst opgeschaald kan worden naar andere thema’s binnen het sociaal domein.

visie DOCK24:

Ieder persoon is anders, heeft andere wensen en kansen gekregen en leeft onder andere
“
omstandigheden. Niet iedereen is voldoende in staat om op eigen kracht sociaal en maatschappelijk mee
te kunnen doen. Wij geloven dat iedereen ertoe doet en dat iedereen talenten heeft. Daarom kijken we
samen met de deelnemer hoe we zijn of haar mogelijkheden kunnen benutten

“

THEMA participatie

Samen met andere maatschappelijke organisaties zet DOCK24 zich in om mensen met een grote afstand
tot de maatschappij en arbeidsmarkt mee te laten doen naar vermogen, hun sociaal netwerk te vergroten
en/of stappen te zetten richting vrjiwilligers(werk).

THEMA jeugd

Sommige jongeren lopen vast bij het zetten van stappen voor hun toekomst. Dit kunnen jongeren zijn
die passen binnen een ander leersysteem, jongeren die nog moeten ontdekken wat ze leuk vinden en
waar ze goed in zijn en jongeren die net dat beetje extra ondersteuning nodig hebben. DOCK24 gelooft
dat iedereen ertoe doet en dat iedereen talenten heeft. Daarom is de jongerenroute ontwikkeld: binnen
DOCK24 wordt hen een veilige startplek geboden en worden zij ondersteund middels programma’s vanuit
jongerenwerk en aanbod vanuit de stad.
THEMA dag invulling

DOCK24 vindt dat iedere inwoner de kans moet krijgen om op alle mogelijke gebieden (zoals onderwijs,
wonen, werken, vrije tijd) deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. DOCK24 verzorgt
de intake en begeleiding richting goede dag invulling. Uitgangspunten hierbij zijn integratie, inclusie en
normalisatie.
Deelnemer DOCK24:

denk je van te voren dat je dingen niet kunt, maar dan lukt het toch
“ Soms
als je het probeert. Bij DOCK24 kan je zelfstandig aan de slag en krijg je

“

zelfvertrouwen omdat je rustig dingen kan uitproberen
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“ DOCK24 is de plek waar mensen in beweging worden gebracht.

Ze geven mensen een duwtje in de rug om mee te kunnen doen
in de samenleving.

“

Creeren dagritme en een zinvolle en waardige dag invulling

Deelnemers en partners beschrijven als belangrijke meerwaarde van DOCK24 dat de programma’s en activiteiten die ingezet worden
structuur en ritme creeren voor inwoners uit Zwolle die daar om diverse redenen zelf geen vorm aan konden geven.
Verhogen zelfredzaamheid, zelfinzicht en zelfvertrouwen

Deelnemers geven aan dat ze bij DOCK24 hebben ontdekt dat ze meer kunnen dan ze zelf hadden verwacht. Daardoor bouwen
deelnemers zelfvertrouwen op. Het grote voordeel daarvan is dat een deelnemer met voldoende zelfvertrouwen, grotere stappen maakt in
zijn of haar ontwikkeling. Deelnemers krijgen inzicht in wat de eigen mogelijkheden zijn en worden geactiveerd.
Vergroten en versterken sociaal netwerk

Voor deelnemers is het sociaal contact dat ze binnen de programma’s en activiteiten van DOCK24 opdoen heel belangrijk. Voor hen is
DOCK24 een plek waar ze verhalen met andere deelnemers kunnen uitwisselen en waar men elkaar kan helpen indien mogelijk.
Minder zorg nodig: de hulpvraag wordt kleiner

DOCK24 richt zich in de kern op inwoners uit Zwolle die vooralsnog te goed zijn om binnen de reguliere zorg opgenomen te worden, maar
die wel extra ondersteuning nodig hebben. Door de inzet van DOCK24 wordt de hulpvraag van deelnemers naar verloop van tijd kleiner.
Toename kwaliteit van leven

Alle deelnemers geldt dat de kwaliteit van hun leven over de breedte is toegenomen sinds ze verbonden zijn aan DOCK24.
Dit beeld komt ook terug in de gesprekken met de betrokken professionals en vrijwilligers.
Relevante (werk)ervaring opdoen

De ervaringsplekken van DOCK24 en haar partners in de stad geven de deelnemers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier
vertrouwt te raken met het werkveld. De relevante ervaring die de deelnemers opdoen, helpt hen verder in hun ontwikkeling.
Toename kans betaalde baan

Doordat DOCK24 de deelnemers een perspectief kan bieden en langzaam begeleid in hun ontwikkeling op de participatieladder, stromen
enkele deelnemers uiteindelijk ook door naar de laatste trede: betaald werk. Voor jongeren is vooral de toeleiding naar het onderwijs en
preventie van uitval van belang.
Bevorderen participatie in de stad

In totaal zet 70% van de deelnemers bij DOCK24 een stap op de participatieladder. Hierdoor draagt DOCK24 direct bij aan het
bevorderen van participatie in de stad Zwolle. Om de doorstroom op de participatieladder zoveel mogelijk te bevorderen, richt DOCK24
zich op goede samenwerking met partners in het voorliggend veld.
Inclusieve samenleving: iedereen kan meedoen

DOCK24 is een plek die ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. DOCK24 zet zich in voor veel verschillende kwetsbare doelgroepen;
deze doelgroepen vinden via DOCK24 een veilige thuishaven, waarbij zelfstandig participeren in de samenleving uiteindelijk het doel is.
Terugdringen ziektekosten

DOCK24 zet zich in om deelnemers zo lang mogelijk uit de zorg te houden, door met de programma’s en activiteiten te voorkomen
dat deelnemers verder afglijden of uit beeld raken. Het is aannemelijk dat DOCK24 een bijdrage levert aan een vitale samenleving en
daarmee impact uitoefent op het terugdringen van ziektekosten.
Terugdringen aantal uitkeringen

In 2018 vinden 2 deelnemers van DOCK24 een betaalde baan en in 2019 zijn dit in totaal 12 deelnemers.
Deze deelnemers zijn daardoor niet meer afhankelijk van een uitkering en stromen uit de bijstand.
Bevorderen arbeidsmarkt

DOCK24 heeft de afgelopen jaren een stevig netwerk van relevante partners opgebouwd in Zwolle. Niet alleen is de samenwerking
relevant voor de deelnemers van DOCK24, waar ze op een veilige manier met voldoende begeleiding kennis kunnen maken met een
werkervaringsplek in de Zwolse samenleving, ook is voor de organisaties de inzet van de deelnemers van DOCK24
waardevol en van groot belang.

Medewerker DOCK24:

staat met de rug naar de zorg en met het gezicht naar het voorveld.
“ DOCK24
Ons doel is om inwoners zo lang mogelijk op een normale manier te

“

ondersteunen en uit de reguliere zorg te houden

Deelnemer DOCK24:

Wat DOCK24 mij heeft opgeleverd? Structuur in mijn leven, opdoen van sociale
“
contacten, ritme opbouwen, langzaamaan leren hoe je richting kan geven aan je leven,
hoe je kan bijdragen aan een organisatie, hoe je je houdt aan afspraken, hoe je omgaat
met collega’s, betekenisgeving, gelukkig zijn. Heel veel dus.

“

ADVIES

www.lysiasadvies.nl

Lysias Advies (Amersfoort, 35 adviseurs, opgericht in 2000) werkt in het publieke domein
aan projecten die ertoe doen in onze maatschappij. Onze opdrachtgevers zijn het Rijk,
gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen, GGD’en en andere organisaties
die onze samenleving dienen. Onze missie is: werken aan een mooier, welvarender,
duurzamer en gezonder Nederland, waarin iedereen kan meedoen. De impactmeting van
DOCK24 is uitgevoerd door Lisan Beune (geassocieerd adviseur) en Harm Wilzing (adviseur).

www.dock24.nl

