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Missie
Stichting Prisma is een vrijwilligers-gedreven organisatie die de gelijkwaardigheid van
Amsterdammers met een verstandelijke beperking als uitgangspunt heeft. Stichting Prisma
stimuleert Amsterdammers met een verstandelijke beperking deel te nemen aan de maatschappij,
door activiteiten te organiseren hun persoonlijke netwerk versterken en bijdragen aan hun
zelfontplooiing. Prisma maakt hiervoor passende (vrije-)tijdsbesteding mogelijk en stelt haar
deskundigheid op dit gebied beschikbaar aan partners met dezelfde doelgroep in Amsterdam.

1. Algemeen
In 2017 is de ‘Prisma aanpak’ in de stadsdelen Noord, Oost, West, Zuidoost en Zuid verder doorgezet;
met stadsdeel Nieuw West zijn afspraken gemaakt om in 2018 ook hier van start te gaan. De Buren!
groepen die in 2016 in samenwerking met oa. de Regenboog Groep als pilot zijn gestart, zijn in 2017
onder de vlag van Prisma in vier stadsdelen doorgezet.
Nieuw was de samenwerking met Cliëntenbelang, waarbij Prisma een bijdrage heeft geleverd aan het
opzetten van het LVB platform.
 Amsterdamse academie voor Zelfstandigheid
Prisma heeft in 2107 samen met het Expertisenetwerk LVB 18+ het initiatief genomen voor een
Amsterdamse academie voor Zelfstandigheid (AavZ), scholing gericht op een doorgaande
persoonlijke ontwikkeling van Amsterdammers met een verstandelijke beperking. De focus van de
Academie ligt op het aanleren van vaardigheden om zich te handhaven in de samenleving en regie te
voeren over het eigen leven. Het gaat dan bv om vaardigheden als je huis schoonhouden, plannen,
verstandig met geld omgaan, zelfstandig reizen en met deze vaardigheden meer uitzicht hebben op
werk. Na het verkrijgen van positieve intentieverklaringen vanuit de partners in de zorg en het
speciaal onderwijs is Prisma gestart met de operationele voorbereidingen, in de vorm van het
aanschaffen van een licentie, het werven van beoogde docenten en het ontwikkelen van
publiciteitsmateriaal. Deze kosten zijn ten laste gebracht van een bijdrage in de aanloopkosten die is
verstrekt door een fonds.
In de loop van dit jaar is gebleken dat er, in afwijking van eerder uitgesproken intenties, bij enkele
zorginstellingen onvoldoende draagvlak was voor deze opzet, ondergebracht bij Prisma. Na ampele
overwegingen heeft Prisma besloten zich terug te trekken als initiatiefnemer. Het restant van de
ontvangen bijdrage in de aanloopkosten is terugbetaald aan het betreffende fonds, waarbij een deel
van de kosten ‘niet ontvankelijk’ zijn verklaard en voor rekening komen van Prisma.
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 Organisatie
Eind van het verslagjaar waren bij Prisma 14 personen in dienst (10,6 FTE); hiervan waren 7 personen
in vaste dienst. Daarnaast waren 2 personen bij Prisma gedetacheerd.
De verdeling vrouw/ man en leeftijd van alle medewerkers was op 31 december als volgt:
leeftijd
vrouw
man
totaal

20-29
3

30-39
6

40-49
3

50-59
2

2

5

3

2

60-67
1
1
1

totaal
15
1
16

Afgelopen jaar hebben de teamleden zich verdiept in het Eigen Initiatief Model; dit model richt zich
op de versterking van de vaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking om op alle
mogelijke levensgebieden meer zelf verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
 Medezeggenschap
De personeelsvergadering van Prisma is in 2017 éénmaal bij elkaar geweest om het jaarverslag over
2016 te bespreken.

 Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter al onze activiteiten. Onze vrijwilligers zijn enthousiast,
betrokken en hebben hart voor de doelgroep. Eind 2017 waren er circa 200 vrijwilligers voor Prisma
actief, zowel bij de groepsactiviteiten als in de rol van Buurtmaatje. Steeds vaker richten vrijwilligers
zich niet op 1 activiteit, maar willen zij weten wat Prisma nog meer doet en worden actief op
meerdere activiteiten.
De vrijwilligers bij Prisma zijn zeer divers, naar leeftijd en culturele achtergrond. In het afgelopen jaar
hadden wij meer aanmeldingen van vrijwilligers (vooral vrouwen) met een Marokkaanse achtergrond
Vrijwilligers 2017
Leeftijd

m

v

Totaal

18-30

13

28

41

31-40

21

32

53

41-50

12

10

22

51-65

24

26

50

65+

6

11

17

vrijwilligers via derden

13
196

Prisma besteedt veel aandacht aan training en begeleiding van de vrijwilligers. De trainingen worden
door de deelnemers als ondersteunend voor het vrijwilligerswerk ervaren. erg gewaardeerd. De
intervisiebijeenkomsten worden zeer gewaardeerd; hierin komen thema’s aan de orde als richten op
het eigen initiatief van deelnemers, talenten en kwaliteiten van jezelf en de deelnemer herkennen en
benutten, stellen van grenzen in de omgang met de deelnemer.
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Scholing Prisma 2017
Training herkennen van en omgaan met (l)vb

sessies

deelnemers

5

80

Basistraining coachend vrijwilligerswerk (maatjes)
Intervisie

60
8

62

De Klankbordgroep die in 2015 is gestart heeft in 2017 haar activiteit beëindigd, omdat de leden zich
niet voldoende gemandateerd achten om namens de hele groep vrijwilligers te spreken. In het najaar
van 2017 zijn we gestart met een interactieve werkwijze waarmee alle vrijwilligers hun mening
kunnen geven over issues bij Prisma. Hiervoor gebruiken wij het platform ‘Councilwise’. De eerste
respons lag op ca. 40%, een score waarmee we tevreden kunnen zijn.
Eind november vond weer een vrijwilligersdiner plaats waar ## van onze vrijwilligers een zeer
geanimeerde avond met elkaar beleefden.
Wederkerigheid
In het kader van het Eigen initiatief Model was ook het afgelopen jaar een belangrijk aandachtspunt
om onze doelgroep zelf te motiveren om zich als vrijwilliger in te zetten bij activiteiten. Dit heeft
geresulteerd in een ondersteunende rol van LVB’ers bij o.a. Soep op Zaterdag, en andere sociale
activiteiten. In het verlengde hiervan wordt meer aandacht gegeven aan de wederkerigheid in de
relatie met de deelnemers; we kijken niet alleen naar wat iemand ‘komt halen’, maar ook wat hij aan
talent in kan zetten voor een activiteit van Prisma of elders in de buurt.

 Financiën
Eind september 2016 heeft de stichting een sluitende begroting 2017 aan de gemeente
gepresenteerd met een totale omzet van ca. € 900.000. De dekking van deze begroting komt voor
het grootste deel van de gemeente Amsterdam, waar subsidie is aangevraagd bij 14
subsidieregelingen, onder meer de basisvoorzieningen (Stadsdelen) en gehandicaptensport.
Herfinanciering speciale activiteiten
Conform de afspraak met gemeente OJZ heeft Prisma haar speciale activiteiten (clubs, cursussen en
uitstapjes) in 2017 uitgevoerd zonder dekking vanuit het subsidie van gemeente Amsterdam OJZ.
Hiertoe hebben diverse fondsen aan Prisma middelen beschikbaar gesteld ter overbrugging van de
herfinanciering van de speciale activiteiten
Om de continuïteit op lange termijn van deze activiteiten te garanderen is Prisma gestart met de
werving van supporters onder de Amsterdammers. Hiervoor is samengewerkt met een professioneel
donateurswervingsbureau. Eind 2017 hadden zich circa 350 Supporters van Prisma aangemeld.
Met beide opbrengsten was de continuïteit van onze activiteiten voor deze kwetsbare doelgroep in
2017 verzekerd.
 Vermogen
Het totale vermogen van de stichting bedraagt aan het eind van het verslagjaar € 379.370.
Dit is opgebouwd uit een (negatief) eigen vermogen (-€ 203.870) en een belegd vermogen
voortkomend uit de verkoop van onroerend goed in 2001 (€ 583.240). Met de gemeente Amsterdam
is overeengekomen dat de opbrengsten uit dit vermogen worden aangewend voor de
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huisvestingskosten van de stichting. Het belegd vermogen is ondergebracht bij ING Private banking,
met een profiel ‘defensief’ en ‘duurzaam’. Over 2017 is een (gerealiseerd + ongerealiseerd)
rendement gemaakt van 3.85%
 Resultaat
Stichting Prisma sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 4.975 ten opzichte van een
sluitende begroting. Voor 2018 heeft de stichting opnieuw een sluitende begroting gepresenteerd.
(zie bijlage)
 Bestuur en directie
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur van stichting Cordaan. Deze
heeft mevrouw Y. Wilders, lid Raad van Bestuur, gedelegeerd als bestuurder van Prisma.
De directie van Prisma wordt gevormd door de heer P. Swinkels. De directie is door het bestuur
gemandateerd inzake de vertegenwoordiging en de dagelijkse leiding van de organisatie.
Het bestuur heeft in 2017 tweemaal vergaderd, in aanwezigheid van de directie:
- Op 6 juni met als agendapunt het vaststellen van de jaarrekening 2016.
- Op 24 oktober met als agendapunt het vaststellen van de begroting 2018.

 Verwachting 2018
2018 wordt het laatste jaar van de beleidsperiode 2015 – 2018, met het beleidsplan Netwerk
Voorop. Een van de doelen van dit beleidsplan was om in 2018 met alle stadsdelen (exc. Stadsdeel
Centrum) samen te werken. Nu het stadsdeel Nieuw West heeft ingestemd met een voorstel van
Prisma om haar aanpak in het stadsdeel uit te voeren, kunnen we vaststellen dat deze ambitie wordt
gerealiseerd.
In de loop van 2018 zullen wij de koers voor de komende jaren opnieuw vaststellen. Daarbij zullen wij
ons inzetten om de samenwerking met de stadsdelen verder te verdiepen en te stroomlijnen. Een
belangrijk aspect hierbij is het komen tot een meerjarige intentie voor samenwerking, zodat kwaliteit
van dienstverlening die afgelopen jaren is opgebouwd ook kan worden voortgezet.
Ten aanzien van het verwerven van eigen inkomsten streeft Prisma ernaar om het aantal donateurs
in 2018 te verhogen naar minimaal 500, waarmee een stabiele financiering van de speciale
activiteiten wordt gerealiseerd.
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2. Activiteiten
A. Gewoon waar mogelijk: de Prisma aanpak in de wijk.
In het kader van de basisvoorzieningen levert Prisma ondersteuning aan Amsterdammers met een
licht verstandelijke beperking in de stadsdelen Noord, Oost, Zuid, West en Zuidoost. Daarbij zetten
we in op een duurzame ondersteuning volgens een vaste werkwijze die in de afgelopen jaren haar
waarde heeft bewezen. Uitgebreide inhoudelijke verslagen zijn te vinden in de rapportages die per
stadsdeel worden opgesteld.
 Participatiecoach
De Prisma participatiecoach is de spin in het web en die LVB- buurtbewoners bereikt en hen
ondersteunt in de participatie in de wijk. Hierin werkt de participatiecoach nauw samen met o.a. de
buurtwerkers (Combiwel, Dynamo, ABC Alliantie, SPIN, DOCK, Swazoom, POZO, PBAZO) en
maatschappelijke dienstverlening (Doras, Civic), Vriendenkringen en diverse buurtinitiatieven.
Voor het bereiken van LVB buurtbewoners werkt de participatiecoach o.a. samen met
zorgbegeleiders vanuit Cordaan, Philadelphia, MEE, Amsta, WPI consulenten, buurtwerkers/
hulpverleners vanuit regulier welzijn, Welzijn op Recept en het netwerk van AKAD. Nieuwe
samenwerkingspartners in doorverwijzing die daar in 2017 bij zijn gekomen zijn: Eva en Adam, Leger
des Heils, De Regenboog Groep, Unal Zorg, Roads en HvO Querido.
 Stamtafel
In alle stadsdelen waar Prisma actief is zijn maandelijks Stamtafels; deze zijn inmiddels uitgegroeid
tot een bekende activiteit onder zowel LVB bewoners als professionals die met deze doelgroep
werken. Daarnaast wordt de Stamtafel én de doelgroep ook bekender binnen de buurtlocaties waar
wij aanschuiven. Deelnemers van de Stamtafel worden herkend bij welzijn en krijgen een gezicht.
Deelnemers Stamtafel
Stamtafels

noord

oost

zuid

west

zuidoost

totaal

Totaal unieke deelnemers in 2017

68

62

27

71

41

269

Waarvan nieuw bereikt

50

23

27

28

19

102

Vrijwilligers uit de buurt

2

1

0

0

1

4

Vrijwilligers uit doelgroep

0

1

0

2

1

4

We zagen bij de Stamtafels ook in 2017 dat meer deelnemers binnenkomen via andere LVB
buurtbewoners en via de Buurtmaatjes.
 Buurtmaatjes
Het aanbod van Buurtmaatjes van Prisma is inmiddels goed bekend onder bewoners en verwijzers.
We zien ook in dit verslagjaar een groei in het aantal aanmeldingen van LVB buurtbewoners die een
maatje zoeken. We proberen ook na het afronden van het maatjestraject zicht te houden op de
deelnemer door contact te houden met de deelnemers.
Buurtmaatjes

noord

oost

zuid

west

zuidoost

totaal

Totaal aantal deelnemers

20

23

5

19

19

86

Buurtmaatjes
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Aanmelding/ intake LVB

12

25

5

20

20

82

8

9

3

9

6

35

12

15

-

15

14

56

6

3

-

-

6

15

5

3

1

4

5

18

deelnemers
Actieve maatjeskoppels in
december
Afgeronde maatjeskoppels in
december
Deelnemers die inmiddels
zelfstandig participeren
Deelnemers doorverwezen

 Buren! (een Amsterdamse aanpak)
Onder de naam Buren! is Prisma in de stadsdelen Oost, West en Noord gestart met het opbouwen
van een groep van circa acht kwetsbare buurtbewoners (LVB/ GGZ WMO doelgroep). Doel van deze
Buren! groepen is om deze kwetsbare bewoners een lokaal burennetwerk te laten vormen, waarbij
ze elkaar kunnen ondersteunen in dagelijkse dingen en aanwezige talenten voor elkaar én voor de
buurt inzetten. De opstart van een Buren!-groep wordt begeleid door een (professionele)
kwartiermaker. Na verloop van tijd wordt de ondersteuning overgenomen door een gekwalificeerde
vrijwilliger. Door verdiepings-sessies met Erwin Wieringa (orthopedagoog en kenner van de Key Ring
methode) en regelmatige intervisie met kwartiermakers, vrijwilligers en participatiecoaches
ontwikkelt de Buren!aanpak zich steeds meer tot een beproefde methodiek. Prisma heeft de
Buren!groepen ingebracht in het onderzoek ‘Buurtgerichte interventies voor inclusie van mensen
met beperkingen’ dat komende jaren door de HvA wordt uitgevoerd.
Buren! 2017
Totaal aantal LVB/ GGZ deelnemers

Noord

Oost

Zuid

West

Zuidoost

20

20

nvt

20

nvt

Totaal

B. Speciaal waar nodig: Actief in de vrije tijd
In het kader van de afspraken met de gemeente Amsterdam over de besteding van het subsidie van
de centrale stad, heeft Prisma zich ingespannen om de speciale activiteiten vanaf seizoen 2016/17
zonder middelen uit dit budget te ondersteunen. Zie verder paragraaf Financiën.
Aantal activiteiten, deelnemers en vrijwilligers per cluster
Cluster
Aantal activiteiten Aantal deelnemers
Recreatie, Vorming & Cultuur
14
223
Sport & bewegen
16
266
Naschoolse activiteiten
10
110
Uitstapjes
6
62
Evenementen
8
253
Totaal
54
944

Aantal vrijwilligers

 Samenwerking met Speciaal Onderwijs.
Kinderen met een verstandelijke beperking gedijen het best in een situatie die voor hen
gestructureerd, voorspelbaar en daardoor betrouwbaar is. Prisma realiseert om deze redenen vast
naschools aanbod, in de vorm van naschoolse sportverenigingen op school.
Prisma heeft – in samenwerking met verschillende partners – binnen het (Z)MLK-onderwijs (Cluster 3
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en 4; zowel basis – als voortgezet onderwijs) in 2017 wekelijks een aantal activiteiten uitgevoerd.
Deze activiteiten hebben plaats op school, maar na schooltijd. Daarnaast zijn er op de verschillende
scholen kennismakingslessen aangeboden in samenwerking met verschillende Amsterdamse
sportverenigingen.
Resultaten
Aantal gerealiseerde lessen
Aantal unieke deelnemers
Aantal kinderen doorstroom
regulier aanbod
Aantal samenwerking
sportaanbieders
Samenwerking
sportaanbieders

Amsterdam, april 2018
Stichting Prisma
P. Swinkels
Directeur
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Alphons Laudy
SO
VSO
62
65
31
16
0
1
2

4

De Heldring
SO
30
22
1

VSO
28
14
2

3

3

BeTeR Judo,

korfbalvereniging

Budoschool

Only Friends,

Balletstudio

AKH Rohda,

Amsterdam, Only

Bounz, BC

van den Ende,

Life&Kicking,

Friends, DWV

Apollo

AMVJ, BC Apollo

basketbal

Bijlage: Samenwerking
Prisma werkte in 2017 samen met de stadsdelen Noord, Oost, Zuid, West en Zuidoost en onder meer
met de volgende maatschappelijke partners:



























ABC Alliantie
ABCDate
Actenz
AKAD
Amsta Karaad
Amstelring
Burennetwerk
Buurthulp Oost
Civic
Cliëntenbelang
Clientenbelang Amsterdam
Combiwel
Cordaan
De Regenboog Groep
Disco Dolly
DOCK
Doras
Dynamo
Ervaringsdeskundigen Cordaan
GGZ in Geest
Grand Cafe Genieten
Het leger des Heils
Het Perspectief
Het Rode Kruis
Hogeschool InHolland
Hogeschool van Amsterdam



Humanitas DMH



IJdockzz
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Leefkringhuis
MaDi
Markant
MEE A/Z
MeerMaatjes
Mentorschap Amsterdam
NCB Re-integratie Amsterdam
Ons Tweede Thuis
Ouder en Kind teams
Pantar
PBAZO
Philadelphia
POZO
Puur Zuid
Resto vanHarte
Roads
ROC Amsterdam
Sipi
SO Heldring
SPIN
Unalzorg
VCA
Venzo
VIIA Post Oost
VriendenKringen
Vrijwilligers Academie
Welzijn op Recept
Wijktafels
WPI

