stichting Prisma

Directleverslag 2015
n/llssie
In het beleidsplan 'Netwerk Voorop, participatie vla passende vrijetijdsbesteding In de wijk'
Is de missie van Prisma als volgt venwoord: "Prisma Is een vrijwilligersorganisatie,
dle passende vrijetijdsbesteding mogelijk maakt, voor Amsterdammers met een verstandelijke beperidng
om hun persoonlijk netwerk te versteri<en en deelname aan de samenleving fe bevorderen."

Algemeen
Op basis van onze ervaringen In de projecten 'lk wil met Jou...'en gesteund door de Inzichten van onze
samenweri<lngspartnars heeft Prisma ln 2016 de Prisma Partldpatlecoach geïntroduceerd; ats spin in hef web
tussen zorg en welzijn voor mensen met een verstandelijke beperi<lng. Binnen de begroting is ruimte gecreëerd
om de Participatiecoach (voor een beperkt aantal uur per week) In te zetten in de drie stadsdelen waar Prisma
middels de projecten een netweri< heeft opgebouwd. De participatiecoach richt zloh zowel op het versteri<en van
de partlolpatle van buurtbewoners met Ivb in de reguiiere voorzieningen ais op het ontsluiten van sommige
zorgiooalies voor buurt bewoners. De buurtpanels ult d e projectfase zljn omgevormd tot 'Stamtafels', een
maandBlljl<sB Informele ontmoetingsplek voor Ivb buurtbewoners.

A l werkend bleek er vaak behoefte te bestaan aan langerlopende ondersteuning voordat men zelfstandig de
w e g in de buurt weet te vinden. Hiertoe hebben wij In enkele stadsdelen loeleldlngsmaatjes', vrijwilligers als
Individuele begeleider, kunnen inzetten.
De clubs en cursussen van Prisma zljn dit jaar ongewijzigd voortgezet. Met hel oog op de afbouw van de
financiering door de gemeente Is een fondsenwervlngsiraject in de steigers gezet, dat In 2016 de eerste
opbrengsten moet genereren.
Het aanbod van uitstapjes is tegen het lloht gehouden en teruggabraoht tof ca. achf. 2015 was de eerste
jaargang van de samenweridng met Het Buitenhof, onze partner blj hef organiseren van vakanties In binnen- en
buitenland, De samenweridng heeft geieid tot een mooi en divers aanbod; logistiek en administratief had de
samenweridng meer voeten In de aarde dan vooraf was voorzien.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter ai onze acllvlteltan. Sinds Juli 2015 is een
vrijwilligerscoördinator In dienst, dle zloh volledig richt op de werving. Intakes en scholing. O m een
zo breed moflelljk publiek te bereiken worden diverse kanalen Ingezet, De vrijwilligers blj Prisma
hebben een zeer uiteenlopends achtergrond In opleiding en komaf en zljn In de ieeftijd van 16 tot 8 5 jaar. Ook
zien we dat ds doelgroep zich ook vaker ais vrijwilliger wilt Inzetten, Ook voor hen zoeken we een passende
plek binnen de organisatie.
De focus van Prisma ligt op het goed ondersteunen en begeleiden van onze vrijwilligers en bijdragen aan de
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tijdens de Intake worelt gekeken naar iemands kwaliteiten, wat
iemand wilt leren en waar de vrijwilliger (extra) ondersteuning blj nodig heeft. W e stemman hier het
vrijwiiligersweri< op af. In samenweri<lng met stichting MEE bieden wa een aanlal keer per
jaar fralnlngsn aan gericht op het hert<ennBn van en omgang met de doelgroep. De vrijwilligers dle actief zljn
binnen het maatjesproject krijgen een extra training gericht op coaching i.s.m. de Vrijwilligersacademie. O m de
vrijwilligers ook tijdens hun weriuaamheden te begeleiden biedt Prisma, naast Individuels begeleiding, een
aantal keer per Jaar inten/isle-bijeenkomsten. Hier wordt, onder begeleiding van professionals, ervaring en
kennis uitgewisseld. Op dezs manier kunnen we goed volgen hoe het gaat mat onze vrijwilligers en bijdragen
aan ontwikkeling, ook van de activiteiten.
Eind 2015 waren er ailm 200 vrijwilligers voor Prisma actief blj de groepsactiviteiten en ais toeieidingsmaa^e.
W e hechten veei waarde aan de visie van onze vrijwilligers. O m deze reden is ook d s Klankbordgroep In het
leven geroepen: een groepje vrijwilligers komt drie keer per Jaar samen om mee te denken over beleid en
stappen dle we als organisatie (kunnen) nemen.
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Financiën

Eind september 2014 heeft de stichting een sluitende begroting 2015 aan de gemeenie gepresenteerd In het
laatste kwartaal van 2014 werd duidelijk dat de organisatie als gevolg van veranderende beleidskeuzes blj de
gemeente de koers flink moest wijzigen. Dit resulteerde In een reorganisatie dle In 2015 Is doorgevoerd. Op
basis hiervan Is een herziene begroting opgesteld waarin d e reorganisatiekosten zljn meegenomen; deze
kunnen niet binnen de reguliere exploitatie worden opgevangen en komen len laste van de reserve.

De stichting sluit het verslagjaar af met een negatief resultaat van € 94.467; ln de herziene begroUng was
uitgegaan van een negatief resultaat van € 127,196,. Het verschil is ontstaan doordal de kosten van de
reorganisatie lager zljn uitgevallen dan begroot en doordat s o h e ^ is gestuurel op de reguliere kosten van
bedrijfsvoering.
Als gevolg van de bevoorsohottingssystematlek bij diverse projecten en ais gevolg van de extra kosten die zljn
gemaakt In het kader van de reorganisatie was de llquldlteltspositie van de sUohtIng wankel, Om een stabiele
situatie te creëren is besloten tot een onttrekking aan de portefeuille ten bedrage van € 300.000.
Voor 2016 Is esn sluitende begroting gepresenteerd. Z i e bijlage.
Organisatie
Eind van het verslagjaar waren bij Prisma 11 personen in dienst (7,28 FTE); hiervan waren 6 personen in vaste
dienst (4,78 FTB). Daamaast waren 4 personen bij Prisma gedetacheerd vanuit Cordaan, Philadelphia en de
gemeente AmsterdamyOMO.
De verdeling v r o u w : man en leeftijd Is als volgt:
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De activiteiten van Prisma worden uitgevoerd door vrijwilligers. Eind 2015 waren 200 personen als vrijwilliger
actief.
Medezeggenschap

Eind 2014 Is door de vaste m8dBwori<ers van Prslma een Personeelsvertegenwoordiging gekozen; deze
bestond urt mw, T, van Dam-Holt (vz), mw. J . Bultendam-Dasselaar en mw. I, Beffers. De opdracht van do PVT
Is tweeledig; adviseren over de voorgenomen reorganisatie en adviseren over een inrichting van de
medezeggenschap binnen Prisma vanaf Juni 2015.
De inteme plaatslngsprooedure o m de nieuwe organisatie ln te vuiien heeft geleld tot de boventalllgheld van
twee medeweri<ers. Confomi het geldende sociaal plan kregen beiden een mobllifeitstrajeot aangeboden. Eind
van het verslagjaar was één van beide medewerkers herplaatst; één van bolde medewertcers was nog
boventallig.
In de balans Is een resen/ering opgenomen voor ds voorzienbare kosten dle ais gevoig van het sodaal pian In
2016 gemaakt zuilen worden.
B e s t u u r e n directie
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur van stichling Cordaan; deze heeft da
heer H. Kouwenhoven, Ild Haad van Bestuur, gemandateerd als bestuurder van Prisma. De directie vwrdt
gevomid door de heer P. Swinkels; de directie Is door het bestuur gemandateerd Inzake de vertegenwoordloing
en de dagelijkse leiding van de organisatie.
Het bestuur haeft in 2015 tweemaai vergaderd;
Op 24 aprii 2016 met als agendapunt hot vaststellen van de jaan-ekening 2014.
Op 3 december 2015 met als agendapunt het vaststellen van de begroting 2016.
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Activiteiten
speciaal w a a r n n d l g
Clubs, cursussen,

uitstapjes en

vakanties

Da d u b s e n cursussen dle wekelijks plaatsvonden In 2015 zljn meer onder d m k komen te staan wegens de
partldpatlewet. De activiteiten kenmerkten veelal een deelname van W L Z diënten
Dit terorijl bepaalde activiteiten zoals fimess, zwemmen of toneel ook goed toegankelijk zljn voor mensen met

Z ««r""""?lf^

^''^

^ ' ^ ^ ^ l " gegeven om de wekelijkse c l u l « en
cursussen maer toegankelijk en onder de aandacht te brengen van W M O cliënten.
De uitstapjes dle Prisma op feestdagen heeft georganiseerd, zoals het bezoeken van de Wintereftellna oo
Tweede Kerstdag, kenden grote animo. In het kader van eenzaamheldbestrljdlng zljn deze uitstapjes een goede
invulling voor de ooelgroep.
Projecten

sport en

bewegen

Op 4 speciaal ondenAiIJsaoholen heeft Prisma naschoolse sportverenigingen gerealiseerd In 2015. DH betreft
aanbod op 1 speolaa ondenwljssohool meer dan In vergelijking met de realisatie ln 2014. Het betrof voor 2015
de scholen O G Heldring SO, Alphons Laudy S O . OQ Heldring V S O en de Alphons Laudy VSO. De naschoolse
sportverenigingen vinden op de school na sohoollljd plaats en heaft als doelgroep de leerlingen van de
batreffenda spedaal onderwijsschool dle niet gemakkelijk kunnen deelnemen aan regulier sportaanbod De
doelgroep heeft tevens doorgaans moeite In het aangaan en onderhouden van sociaal contact en zit na
sohooK Jd vaak thuis waar weinig sodale Interactie mogelijk is. Naast de sociale Interaclle missen de kinderen
sHmuiaUe in het ontdeWcen en ontwikkelen van hun talenten. Kinderen met een verstandelijke beperidng gedijen
het best in een situatie dle voor hen geslmctureerd, voorspelbaar en daardoor betrouwbaar ls. Prisma realiseert
om deze redenen vast naschools aanbod In de vorm van naschoolse sportverenigingen op school.
Op de O G Heldring SO ls een unieke activiteit neergezet, Meet2Move, Hier sporten kinderen met een
verstandelijke beperi<ing samen met kinderen zonder verstandelijke beperidng.
Gewoon waar mnpnlim

Van projectmatig

sanbod naar structureel

aanbod voorondersleuning

LVB

participatie

H e t j a a r 2015 stond voor het team Qewoon waarmogelijk
in het teken van verduurzaming van de inzet vanuit
Pnsma voor de ondersteuning van participatie van L V B bewoners in d e wijk. Tot 2015 was de ondereteuning
yan LVB participate In de wijk binnen Prisma georganiseerd op projectmatige basis In de v o m i van de projecten

dezeZJZ^d"H,HIff"";

P ^ ^ - " ^ ' " ' ^ " - ^ reorganisatie
deze projectmatige - tijdelijke - Inzet om kunnen zetten in een structureie inzet In de stadsdelen Oost, Noord en
West. In deze stadsdelen Is vanaf 2015 het Prisma participatieteam acBaf bestaande ult de Partldpatlecoach,
MII tebteden ^ "
" " ^ " ^ a ' 2017 dit LVB participatie aanbod ook in andere stadsdelen

LVB

Participatiecoach

De Prisma LVB Partidpatiecoaoh heeft in 2015 In de stadsdeien Oost, West en Noord buurtbawoners met een
licht verstandelijke beperi<Ing (WMO doelgroep) begeleid naar aotivHeiten In de wijk. Activiteiten waar n a toe
geieid werd zijn activiteiten aangeboden door hulzen van de buurt, welzijn, sportverenigingen en andere
InfomielB p a r s e r s . Daarbij functioneerde de partidpatiecoaoh als de lokale bnjggenbouwer tussen de wereld
van zorg en weizijn e n organiseerde de partidpaBecoach per bewoner op maat de (vrijwillige) een w a m i e
overdracht en ondersteuning die nodig was,).

Sriw,"?,' ?• t , ^ " " ^ « « ' a u r a n l s

Noord, West en Oost, Combiwel, Dynamo, Civlo, ABC Alliantie,
Cordaan^ Philadelphia, MEE, Amsta, Unalzorg. A K A D , W P I , wijktafels, Regenbooggroep. Cliëntenbelang,
Gemeente Amsierdam, wijktafels, VriendenKringen, Humanitas, Rode Knjls. DOCK, I J d o d a z VCA VriWIllaers
Academie, Doras, Burennetweri< en diverse sportverenigingen en buurtinitiatieven)

BuurtmaatJes

^1^°°!!' ^^"^

u^"
^'^"^^BuurtmaatJes
georganiseerd. Deze buurtmaatjas
aekoppeid aan buurtbewoners met een lloht verstandelijke bepBri<ing die zelfstandig wonen
W M O doelgroep). Samen glngan de koppels gedurende een halfjaar acliviteiten in de wijk uitproberen net zo
iang tot de LVB deelnemer zeifstandig kon gaan participeren. Activiteiten waar naar toe geieid werd variëren
van sport, welzijn tot creatieve activiteiten aangeboden door zowel regulier welzijn als Infomiele partijen
MVMn'w

f

Stamtafels
Om de voldoen aan de wens van LVB bewoners aan een trefpunt voor gelijkgestemden en tegelijk een
In oopp ek te kunnen bieden voor LVB bewoners die nog niet In beeid zljn ls Prisma najaar 2015 gestart met de
Stamtafels ln stadsdee Oost, West en Noord, De Stamtafel ls een maandelijks reizend trefpunt voor me^^^en
met een Hcht verstandelijke beperidng In de wijk. O p roulerende plekken In het stadsdeel wU er een keer

fnM',Tu''T"

flsaeten. Doei van de stamtafels van Prisma ls om op reguliere basis in een informele setting

?
w ^'^'"'^f^''
leiden naar andere activiteiten In de wijk, Indien nodig wordt er vanuit de
stamtafels doorvenwezen naar specialistische zorg/huipveriening.

^

„
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G e w o o n waar m o o e l l i k f v a r v o l o )

Deze activiteiten zljn:
- S o e p o p zaterdag, twee keer per maand wordt er samen gegeten In een buurtcentrum , aansluitend Is er een
programma, Zowel bezoekers als begeleiding bestaan ult een mix van buurtbewoners met on zonder
verstandelijke beperking
- Eten o p z o n d a g , twee keer per maand worelt er samen gegeten ln een huls van de wijk. Zowel de vrijwillige
keukenploeg ais de bezoekers bestaan ult een mix van buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking
- B e w e g e n B o v e n 't V, wekelijks sporten buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking met elkaar In
sportcentrum Ronald Mo Donald In Noord, Begeleiding door stagiaires van het ROC Amsterdam en een
sportdooent van Prisma.
- MeetZMove, wekelijks sporten kinderen met en zonder verstandelijke beperking samen In de SO
Heldringschool In Noord.
- J o h a n n a ' s w o e n s d a g , wekelijks wordt or door vrijwilligers ult West samen met bewoners met een
meervoudig complexe beperking van woonzorglocatle De Kleine Johannes van Amsta in West een leuke avond
voor de bewoners georganiseerd. Ook studenten van het ROC van Amsterdam zijn hierbij betrokken,
- L e e s c l u b Dacosta en Marcantiiaan, elke maand lezen vrijwilligers ult West voor bewoners met en zonder
verstandelijke beperking op de iocalies Dacosta en Marantilaan In stadsdeei West,
- O u d e r e n k i n d - s a l o n , maandelijks is er een ouder en kind salon in de Wending, stadsdeel West. Ouders met
en zonder beperking doen samen met hun kinderen knutselactiviteiton. De activiteiten worden begeleid door
vriiwilligers uit West.
Jongeren talenten productie
Bljlmerbuurtberlctilen
Speciaal voor jongeren uit Zuidoost organiseerde Prisma samen met het Programma bureau Zuidoost (PBAZO)
en Gordaan het project Bijlmerisuurtberichten. Jongeren met en zonder verstandelijke beperking volgden
gedurende een half Jaar woricshops theater, rap en film en maakten samen de spetterende multimedia
eindpresentatie "Binnenste Bulten' die zlJ In twee optredens aan twee volle zalen presenteerden.

Samenwerking
Prisma weri<t In 2015 onder meer samen met;
•ABCAliianlie
- Amsta Karaad
-Civic
- Combiwel
-AKAD
- Burennetweric
- Cliëntenlselang
- Cordaan
-DOCK
- Dynamo
-Udockzz
- Ouder en Kind teams
- Philadelphia
- ROC Amsterdam Ronaid Mo Donald Centre
- SO Heldring
- Unalzorg
- VriendenKringen
- Wijktafels
- Doras
- Humanitas
-MEEA/Z
-PBfiZO
- Regenbooggroep
- Rode Kruis
-SPIN
-VCA
- Vrijwilligers Academie
-WPI
- Diverse sportverenigingen
- Diverse buurtrestaurants en buurtlnltiatievan
- Gemeente Amsterelam
- Stadsdeel Noord
- Stadsdeel Oost
- Stadsdeel West
- Stadsdeel ZuidOost
Amsterdam, april 2016
P. Swinkels
Directeur
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