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1.

Algemeen

2018 is het laatste jaar van het beleidsplan 2015-2018 met als motto ‘Netwerk Voorop’. Dit motto heeft
betrekking op de focus die Prisma de afgelopen jaren heeft gelegd op het ontwikkelen van netwerk en
zelfredzaamheid van LVB’ers in Amsterdam, maar ook op het belang voor Prisma van het verder
uitbouwen van ons netwerk in de stad.
Onze ambitie was om in 2018 met alle stadsdelen in Amsterdam samen te werken aan de opdracht om in
het kader van de basisvoorzieningen de stad toegankelijk te maken voor bewoners met een verstandelijke
beperking. In de verwachting dat we komend jaar ook in stadsdeel Nieuw West aan de slag kunnen om de
participatie van LVB-ers te versterken, kunnen we met tevredenheid vaststellen dat deze ambitie wordt
gerealiseerd.
Missie
Prisma is een vrijwilligers-gedreven organisatie die de maatschappelijke deelname stimuleert van
Amsterdammers met een verstandelijke beperking. Hierbij gaan we uit van de gelijkwaardigheid van
mensen, met of zonder beperking. Prisma draagt bij aan hun talentontwikkeling en de versterking van hun
netwerk. Dit doen wij door passende (vrije-) tijdsbesteding mogelijk te maken. Daarnaast stelt Prisma haar
expertise op dit gebied beschikbaar aan partners met dezelfde doelgroep.
Visie
Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een volwaardig leven. Binnen de domeinen
‘tijdsbesteding’, ‘sociaal netwerk’ en ‘maatschappelijke participatie’ van de Zelf Redzaamheid Matrix
realiseert Prisma participatie en vrijetijdsbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking in Amsterdam. Hiertoe werkt Prisma samen met een grote groep vrijwilligers en
met welzijnsorganisaties en andere partners, waaronder zorginstellingen, sportaanbieders en speciaal
onderwijs.
Steeds vaker zien wij kansen voor het realiseren van wederkerigheid bij onze deelnemers. Een deelnemer
aan de Stamtafel die ook helpt bij het serveren en opruimen, een deelnemer aan de wandelclub die
doorgroeit naar assistent coach, een deelnemer die op kantoor helpt met het klaarmaken van een
mailing. Eind 2017 heeft Prisma een praktijkexperiment gedaan met de inzet van opgeleide
ervaringsdeskundigen bij een aantal activiteiten, zoals de Stamtafel, trainingen voor vrijwilligers en
algemene voorlichting van Prisma. Gezien al deze positieve ervaringen willen in 2018 nog nadrukkelijker
inzetten op het realiseren van deze wederkerigheid.
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Prisma in de stad
Prisma beschikt over een uitgebreid stedelijk netwerk specifiek gericht op bereiken en ondersteunen van
Amsterdammers met een verstandelijke beperking. Partijen waar Prisma een vaste samenwerking mee
heeft zijn onder andere Movisie, Cliënten belang Amsterdam, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, De
Regenboog Groep, Cordaan, Philadelphia, MEE, Amsta, Leger des Heils, Vrijwilliger Academie, Dynamo,
DOCK, Combiwel, Markant, WPI, Welzijn op Recept, Wijk Teams, Burennetwerk, Rode Kruis, Humanitas,
Anders Kijken Anders Doen en Praktijkscholen en scholen voor Speciaal Onderwijs.
Prisma staat midden in dit veld als ontwikkelaar, adviseur, kwaliteitsbewaker, toeleider. We zien dat
persoonlijke begeleiding van Amsterdammers met een verstandelijke beperking nodig is om duurzaam
succesvol te kunnen zijn. Dit gegeven wordt onderstreept door onze partners. Deze persoonlijke
begeleiding krijgt vorm op verschillende wijzen:
 De LVB participatiecoaches van Prisma werken nauw samen met buurtwerkers van de
welzijnsorganisaties en met de ambulant begeleiders van de zorginstellingen.
 Bij de Stamtafels van Prisma zijn vrijwilligers en ervaringsdeskundigen aanwezig om de
deelnemers in contact te brengen met elkaar en met activiteiten in de wijk.
 De maatjes van Prisma ondersteunen LVB ers met het ontdekken van en deelnemen aan
activiteiten in hun eigen wijk.
 De buurtsportcoaches en de combinatiefunctionarissen aangepast sporten van Prisma bieden
naschoolse activiteiten op scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3)
 Prisma wil intensiever samenwerken met de WLZ woonlocaties voor de VG om een zo goed
mogelijke aansluiting van deze deelnemers bij het al bestaande vrijetijdsaanbod tot stand te
brengen en indien wenselijk gezamenlijk nieuw aanbod voor deze doelgroep te ontwikkelen.
Daarbij zullen we (vrijwilligers uit) de wijk betrekken.
Informele ondersteuning
Naast de professionele ondersteuning staat de vrijwillige inzet van Amsterdammers voor Amsterdammers
centraal binnen Prisma. Daartoe hebben wij een vrijwilligersbeleid opgesteld, waaruit het volgende citaat:
“Bij alle activiteiten van Prisma ligt de nadruk op deelnemers in hun eigen kracht zetten en zelfstandigheid
stimuleren. (…) We leggen de focus op de mogelijkheden van onze deelnemers, niet op de beperking.
Binnen Prisma wordt o.a. volgens het Eigen Initiatief Model gewerkt. Deze methode richt zich op de
versterking van de vaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking. Wij bieden jou training en
begeleiding gericht op de doelgroep en het Eigen Initiatief Model. Daarnaast ontvang je ook individuele
begeleiding en bieden we maandelijks intervisie.
Werken als vrijwilliger bij Prisma is ook voor jezelf waardevol, omdat je volop mogelijkheden krijgt om
jezelf (verder) te ontwikkelen. Je kunt ervaring op doen met het omgaan met mensen met een (licht)
verstandelijke beperking of nieuwe vaardigheden aanleren op het gebied van werken met groepen,
organiseren en begeleiden van activiteiten, samenwerken met anderen, coachen en 1 op 1 begeleiding.”
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2.

Activiteiten

In elk stadsdeel (met uitzondering van stadsdeel Centrum) is het participatieteam van Prisma actief. Ook
de samenwerking met de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vindt over de hele stad plaats,
evenals onze clubs en cursussen op het gebied van ontmoeting, sport en cultuur.
Prisma zal in 2018 de volgende activiteiten uitvoeren:

WMO
Prisma Participatiecoach.
Rondom de participatie en activering van de groep burgers met een licht verstandelijke beperking (LVB)
zijn in elk stadsdeel verschillende professionals betrokken. De LVB participatiecoaches van Prisma en de
buurtwerkers van welzijnsinstellingen werken nauw samen, ieder met hun eigen expertise. Uit de praktijk
in deze stadsdelen blijkt dat deze interventies succesvol zijn in de ondersteuning van de doelgroep LVB
naar participatie in de wijk.
In haar projecten en activiteiten bereikt Prisma de doelgroep op een informele, creatieve, praktische en
‘out-of-the-box’ benadering die niet uitgaat van problemen maar van de kracht van deze doelgroep. Deze
informele benaderingswijze, kennis, ervaring met de doelgroep en specifiek het inzetten van vrijwilligers,
en begeleiden van inclusieve activiteiten maakt Prisma tot de partij in Amsterdam voor informele
ondersteuning en activering van Amsterdammers met een verstandelijke beperking.
Stamtafel
De Stamtafel is een ontmoetingsplek in de wijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Er
wordt maandelijks afgesproken in een bestaand lokaal buurtrestaurant. LVB bewoners worden
persoonlijk uitgenodigd door de participatiecoach. Het is een moment om contact te hebben, te horen
hoe het gaat en te kijken of er nog verdere ondersteuningsvragen liggen. Vanuit de stamtafel worden
deelnemers gestimuleerd om actief te worden in de wijk.
De stamtafel wordt ondersteund door de participatiecoach, twee vrijwilligers en een ervaringsvrijwilliger
vanuit de doelgroep. Daarnaast worden ook professionals uit de wijk geregeld uitgenodigd om aan te
haken. Vanuit de stamtafel worden deelnemers waar nodig doorverwezen en gekoppeld aan
Buurtmaatjes, Buren!Groepen en andere voorzieningen in de wijk, ook worden LVB deelnemers via de
Stamtafel geactiveerd naar passend vrijwilligerswerk.
Buurtmaatjes
Doel van de ‘Buurtmaatjes’ is om LVB bewoners op een informele wijze individueel te ondersteunen in
het vinden van hun weg in de wijk, het versterken van hun netwerk en het vinden van passende
tijdsbesteding. Specifieke doelgroep voor deze interventie zijn LVB bewoners die binnen de WMO vallen
en weinig of geen zorg krijgen.
Wat Buurtmaatjes onderscheidt van andere maatjesinterventies is dat Buurtmaatjes niet inzet op het
bieden van een vervangende vriendschap maar inzet op het versterken van de zelfredzaamheid/
samenredzaamheid op het vlak van welzijn. Er wordt toegewerkt naar een concreet doel. Bijvoorbeeld:
Een LVB-er helpen bij het vinden van een ontmoetingsactiviteit die bij hem past. Stap voor stap gaan de
LVB-er en het maatje dingen uitproberen net zolang tot de LVB-er iets heeft gevonden wat bij hem past
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en waar hij zelfstandig naar toe kan gaan. Uiteindelijk is de LVB-er vaste bezoeker van een
Buurtrestaurant en wordt hij uiteindelijk zelfs actief als vrijwilliger.
Prisma werkt nauw samen met andere maatjesaanbieders in Amsterdam zoals het Rode Kruis, Humanitas,
de Regenbooggroep, Burennetwerk en Vriendenkringen. Onderling verwijzen wij deelnemers aan elkaar
door. Sinds 2016 is Prisma partner van Coalitie Erbij; in het kader van de aanpak eenzaamheid wordt
vanuit deze coalitie gezamenlijk gewerkt aan een Amsterdamse portal voor vindbaarheid
maatjesprojecten en werving vrijwilligers.
Buren! groepen
Een Buren!Groep bestaat uit acht tot tien kwetsbare bewoners die samen een informeel netwerk vormen
en samen activiteiten ondernemen in en voor de wijk. Hierbij speelt het wederkerigheidsprincipe vanaf
het begin van het groepsproces een grote rol. Deelnemers van een Buren!Groep komen niet alleen om ‘te
halen’ maar ook om iets ‘te brengen’. De groep bedenkt wat er samen gedaan wordt en deelnemers
dragen met eigen middelen vervolgens zelf bij aan de realisatie. Wat de Buren!Groep samen onderneemt,
op welke momenten en waar, bepalen de deelnemers zelf.
Doelgroep van de Buren!Groepen zijn kwetsbare Amsterdammers, waaronder LVB’ers en GGZ’ers die
vanuit een zorgsituatie meer zelfstandig in de wijk zijn gaan wonen (WMO doelgroep). In de praktijk
bestaan de Buren! groepen uit een mix van LVB-ers en bewoners met een GGZ achtergrond.
Een Buren!Groep wordt opgebouwd door een kwartiermaker, een ‘tijdelijke verbinder’ die contact legt
met potentiele deelnemers, een vertrouwensband opbouwt en vervolgens de deelnemers aan elkaar
verbindt en het beginnend groepsproces ondersteunt. Daarnaast werken de kwartiermakers ook aan het
verbinding leggen met de wijk, met lokale ondernemers en kunstenaars. Als de Buren!Groep eenmaal
zelfstandig draait, is er een vaste vrijwilliger die de groep ondersteunt met professionele begeleiding op
afstand door de Participatiecoach van Prisma.
Nieuw aan deze ‘Amsterdamse eenzaamheids aanpak’ is dat de groei van kleinschalige lokale
‘samenredzaamheids’-netwerken van kwetsbare Amsterdammers van onderop plaats vindt in een
informeel organisch proces dat geïnitieerd wordt door kwartiermakers. De kwartiermakers die de
Buren!Groepen ondersteunen hebben geen ‘hulpverleningsbril’, maar opereren van uit een ‘mens tot
mens benadering’ áls creatieve, flexibele procesbegeleiders. De kwartiermakers zijn getraind volgens de
Engelse Key Ring-methode, de methodiek van ABCD en ‘Person Centered Planning’.
Overige
Medezeggenschap (LVB platform)
In 2017 is er een begin gemaakt met het opzetten van een platform waar Amsterdammers met een
licht verstandelijke beperking een plek hebben om te praten over voor hun belangrijke thema’s. Dit
platform is in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam, Kans Plus en Prisma opgezet. Het
platform is een plek waar gevraagd en ongevraagd advies kan worden gegeven aan bijvoorbeeld de
gemeente. In 2017 is een grote groep nieuwe Amsterdammers bereikt waaraan is gevraagd welke
thema’s belangrijk voor hun zijn. Hier is de kerngroep (deze bestaat uit een groep van ongeveer 10
personen) mee aan de slag gegaan. Vervolgens zijn er een aantal themabijeenkomsten georganiseerd
waar deze thema’s zijn besproken. Deze uitkomsten zijn besproken in de kerngroep en er is een plan
gemaakt hoe deze signalen teruggekoppeld kunnen worden aan de gemeente.
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In 2017 is door de samenwerking met Prisma een grote groep LVB’ers bereikt. Hierdoor is
beleidsparticipatie voor een grote groep LVB’ers bereikbaar. Voor medezeggenschap en
beleidsparticipatie is dit een belangrijke voorwaarde. Je wil een grote groep een stem geven. Door
deze samenwerking gebeurt dit. In 2018 willen wij graag verder met het verder verstevigen van het
platform. We willen maandelijks een bijeenkomst organiseren in de wijk dichtbij zodat elke LVB’er
zich welkom voelt om mee te praten over een bepaald onderwerp. De intentie is om de kerngroep
open te laten zodat meer mensen kunnen participeren. Valkuil bij een dergelijk initiatief is dat steeds
dezelfde mensen aan het woord zijn. Dit willen we voorkomen. De intentie is om betrokken te blijven
bij het platform om te zorgen voor nieuwe aanwas deelnemers, op stadsdeelniveau organiseren van
themabijeenkomsten en medezeggenschap en beleidsparticipatie aan te bieden aan onze
deelnemers.
Verkiezingen gemeenteraad 2018
Prisma wil ook in 2018 voorlichting geven aan Amsterdammers met een verstandelijke beperking opdat zij
hun stemrecht in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen uitoefenen. In samenwerking met
ProDemos zullen wij een workshop organiseren voor LVB’ers, waarin werkwijze rondom het stemmen
wordt uitgelegd en een oriëntatie op de standpunten van de partijen wordt aangeboden. Voor MVB’ers
willen wij een aantal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren in woonlocaties.
Net als in 2017 zullen we samenwerking zoeken met Cliëntenbelang Amsterdam. We zullen de politieke
partijen benaderen om hun standpunten op een aantal relevante thema’s op begrijpelijke wijze te
formuleren.

WLZ
Clubs, cursussen, uitstapjes en maatjes
Het speciale aanbod van Prisma voor de MVG doelgroep (ca. 20 wekelijkse clubs en cursussen en ca. 10
uitstapjes per jaar) zal ook komend jaar worden voortgezet. De meeste clubs en cursussen zijn volledig
bezet; soms is er een wachtlijst (wedstrijdzwemmen). Bij sommige activiteiten is toename van het aantal
deelnemers van belang om de activiteit te kunnen blijven aanbieden (duiken).
Sinds 2016 biedt de gemeente deelnemers met een Stadspas de mogelijkheid om met korting deel te
nemen aan activiteiten. Voor een aantal deelnemers neemt dit de financiële drempel weg om mee te
doen aan een Prisma activiteit. Wij zetten er daarom op in om de samenwerking met Stadspas ook in
2018 voort te zetten.
Onze vrijwilligers staan wekelijks op de activiteiten in contact met de deelnemers, hun aanpak is van groot
belang bij het realiseren van de impact van onze activiteiten. Daarom zijn we in 2017 gestart met een
training voor de vrijwilligers in de Eigen Initiatief Methoden; deze lijn zullen we komend jaar doorzetten.
Zoals eerder aangegeven zet Prisma buurtmaatjes in voor WMO cliënten. Omdat we hierover ook vaak
vragen van cliënten en begeleiders in de WLZ krijgen willen we dit maatjesconcept komend jaar ook daar
introduceren. Dit kan echter niet vanuit de stedelijke middelen, bestemd voor WMO deelnemers. We
zullen in gesprek gaan met de WLZ instellingen om hierover afspraken te maken.

Speciaal onderwijs
Buurtsportcoach / Special Heroes en Naschoolse trajecten
Werkplan Prisma 2018
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Prisma zal ook in 2018 in opdracht van de Gemeente Amsterdam de projectleiding uitvoeren m.b.t. het
programma Buurtsportcoach / Special Heroes voor de diverse cluster 3 scholen (ZMLK-scholen) en één
cluster 1 school.
In dit programma bereikt Prisma met een aantal kennismakingsblokken ‘sport’ nagenoeg alle leerlingen in
het speciaal onderwijs. De leerlingen kunnen dit voortzetten in diverse buitenschoolse blokken.
Vervolgens wordt het stappenplan van het sportstimuleringsprogramma gevolgd ten aanzien van aanbod
van naschoolse lessen op school en ondersteuning gericht op doorstroommogelijkheden. Hierin
stimuleert Prisma de doorstroom naar een reguliere sportvereniging in de wijk, waarbij we de
sportverenigingen ondersteunen (oa. alternatieve sportmogelijkheden (bv. flagfootball), training voor de
trainers). Als doorstroom naar een reguliere vereniging niet mogelijk is, neemt Prisma initiatief voor het
organiseren van naschoolse sportvereniging op de school zelf, zodat kinderen die dat willen kunnen
blijven sporten.
Voorafgaand aan de planning van de trajecten is door Prisma een behoefteonderzoek gehouden om tot
een gedegen aanbod te komen dat aansluit bij de vraag en de wens van de doelgroep. Voor de uitvoering
van dit programma worden deels combinatiefunctionarissen ingezet.

Prisma werkwijze binnen het speciaal onderwijs
Ondersteuning Prisma:
•
Ontwikkelen nieuw
aanbod
•
Promotie
•
Train de trainer
•
Stedelijke

Binnenschools aanbod

Buitenschools aanbod

(2-3 blokken van 4 weken)

(2-3 blokken van 4 weken)

Geïnteresseerde
leerlingen

Reguliere sportvereniging

Naschoolse sportvereniging

In ontwikkeling: Amsterdamse academie voor Zelfstandigheid
Prisma heeft, samen met het Expertisenetwerk LVB 18+, het initiatief genomen om te komen tot een
Amsterdamse academie voor Zelfstandigheid (AavZ). De AavZ heeft als doel het versterken van de
competenties van Amsterdammers met een verstandelijke beperking, in het bijzonder van
schoolverlaters van het speciaal onderwijs om hen in staat te stellen zoveel mogelijk zelfstandig een
volwaardig leven te leiden.
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Met het aanbieden van scholingsmogelijkheden na het Speciaal Onderwijs wil de AavZ bijdragen aan
een doorgaande persoonlijke ontwikkeling van Amsterdammers met een verstandelijke beperking ter
ondersteuning van het zelfstandig wonen en werken. Aan de werkwijze van avZ ligt de methode ‘Op
eigen benen’ ten grondslag, waarbij het niet gaat om gewone cursussen, maar om
maatwerktrainingen: leerroutes naar zelfstandiger werken en of zelfstandiger wonen. In de AvZwerkmethode wordt er nadrukkelijk van uitgegaan dat leren een doorlopend proces is.
De AavZ is een samenwerking met een groot aantal zorginstellingen in Amsterdam, de beide koepels
voor speciaal onderwijs en de gemeente Amsterdam. Hiermee verankeren we de academie in de
Amsterdamse samenleving. Dit najaar wordt duidelijk of dit initiatief in 2018 van start zal gaan.
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3.

Organisatie en financiën

Projectmatige financiering
Afgelopen jaren heeft Prisma laten zien dat ze een wendbare organisatie is die in staat is in te spelen op
de nieuwe beleidskaders en de vragen die hieruit voortkomen.
De balanceeroefening om een effectieve en efficiënte organisatie in te richten op basis van in belangrijke
mate incidentele financiering heeft tot op heden een goed resultaat opgeleverd. De spanning tussen het
behoud van goede medewerkers en de noodzaak van het bieden van tijdelijke arbeidscontracten wordt
echter steeds groter. Het gegeven dat de financiering afkomstig is van tien verschillende bronnen maakt
deze puzzel nog ingewikkelder. Wij willen komend jaar in gesprek met de gemeente de mogelijkheid van
een stroomlijning van de financiering van de kant van de gemeente onderzoeken.
Verwevenheid van de financiering
Bij onze ambitie om stadsbreed te werken hoort een gezamenlijke financiële inspanning van centrale stad
en bestuurscommissies. Het Wmo beleid met betrekking tot mensen met een verstandelijke beperking is
een verantwoordelijkheid van de centrale stad; de bestuurscommissies hebben als eerste
verantwoordelijkheid het inrichting van de basisvoorziening. De wijze waarop de stadsdelen hieraan
invulling geven verschilt per stadsdeel. Prisma is met de bestuurscommissies in gesprek om tot een
heldere positionering te komen en afspraken te maken over de financiering. Bijzondere vermelding
verdient hierbij Stadsdeel Noord, dat voor de realisering van de basisvoorzieningen een integrale en
meerjarige opdracht heeft uitgegeven aan een samenwerkingsverband van negen organisaties onder de
noemer Samen Noord.
Clubs, cursussen en uitstapjes op eigen benen
Vanaf medio 2017 wordt de subsidie van de gemeente Amsterdam helemaal aangewend voor de
financiering van de Wmo gerichte activiteiten van Prisma.
Voor de financiering van de clubs, cursussen en uitstapjes is een vriendenstichting opgericht als
beheerder van het Prisma Fonds. Inmiddels hebben zich meer dan 300 Supporters van Prisma
aangesloten. Deze bijdragen vormen, samen met de deelnemersbijdragen, de financiële basis van de
speciale activiteiten.
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Bijlage I
a

Resultaten 2018

Activiteiten
DEELNEMERS

Stadsdeel
NwNoord Oost West Zuidoost

West

Zuid

Stedelijk Totaal

Activiteiten
Stamtafel (maandelijks)

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

6

vrijwilligerswerk in de wijk

1

1

1

1

1

1

6

Buurtmaatjes

1

1

1

1

1

1

6

Buren! We zijn er

1

2

1

1

2

(sporttrajecten 1 à 2 d/w)

4

3

2

7

2

18

Naschools aanbod

2

4

4

10

Aanbod ism. reguliere verenigingen

4

6

1

6

3

23

Wekelijkse clubs en cursussen

3

2

5

1

1

Toeleiden LVB bewoner naar activiteiten
in de wijk
Toeleiden LVB bewoner naar

7

Activiteiten ism. speciaal onderwijs

3

Uitstapjes en evenementen *)

21

33

25

25

Totaal aantal activiteiten

139

*) evenementen oa. voetbaltoernooi, zwemtoernooi,
jeugdsportweekeinde

b

Deelnemers
DEELNEMERS

Stadsdeel
NwNoord Oost West Zuidoost

West

Zuid

Stedelijk Totaal

Activiteiten
Deelnemers Stamtafel (maandelijks)

60

40

60

40

40

40

280

30

20

20

20

20

20

130

vrijwilligerswerk in de wijk

15

10

10

10

10

10

65

Deelnemers Maatjestraject

20

20

20

20

20

20

120

Deelnemers Buren! We zijn er

12

20

10

12

20

Toeleiden LVB bewoner naar activiteiten
in de wijk
Toeleiden LVB bewoner naar

74

Deelnemers activiteiten ism. speciaal
onderwijs

850

850

Deelnemers naschools aanbod

160

160

Deelnemers toeleiden naar reguliere
verenigingen
Deelnemers wekelijkse clubs en cursussen
Uitstapjes en evenementen
Output totaal aantal deelnemers *)

8
80

15

92

70
8

78

10

215
465

220
2.992

*) inschrijvingen, geen unieke deelnemers
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Bijlage II

Begroting 2018
Prisma
totaal

Persooneelskosten
Personeel in loondienst
Personeel niet in loondienst
Doorbelasting personeel
Totaal personeelskosten
Overige kosten
Overige personeelskosten
Algemene kosten
Gebouw gebonden kosten
Afschrijving / rente / dotatie
Doorbelasting organisatiekosten
Totaal Overige kosten
Totaal kosten
Opbrengsten
Effecten
Subsidies
Overige subsidies / fondsen
Eigen bijdrage clienten
Supporters
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
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Waarvan Speciaal
waar nodig

€ 557.866
€ 66.942
€ 139.013

€ 627.724

€ 139.013

€ 2.916
€ 175.420
€ 42.000
€ 7.500
€ 51.788

€ 227.836

€ 51.788

€ 855.560

€ 190.801

€ 15.000
€ 589.439
€ 49.500
€ 87.621

€ 63.680
€ 87.621
€ 39.500

€ 114.000
€ 855.560

€ 190.801
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