Jaarverslag 2013
Het vijfde Villajaar

De Villa heeft in 2013 haar bedreivigheden kunnen voortzetten.
Dit is hoofdzakelijk te danken aan de financiële ondersteuning in de vorm van een
Social Investment van het SkanFonds te Hilversum. Door deze financiële bijdrage is de
Stichting in staat gesteld naast de coördinator, drie betaalde medewerkers aan te trekken. Dit
zorgt voor continuïteit en stabiliteit in de Bedreivigheden.
Daarentegen was 2013 ook een lastig jaar door onduidelijkheid op het gebied van
veranderingen in het Sociaal Domein (Transities).
De Villa heeft de volgende Bedreivigheden:
●
KletsKafee
●
●
KunstBedreiv
●
●
KookBedreiv
●
●
KlusBedreiv
●
●
TextielBedreiv
●
●
VinylPlatenBeurs

GrafischBedreiv
TheaterBedreiv
MuziekBedreiv
JR’s Keeterei
TRBikes

2013 heeft de Villa steviger gemaakt als het gaat om kennis door ervaring. Door dingen aan
te pakken en te doen zijn blauwe plekken opgelopen, maar ook onverwachte successen
geboekt. De mix van gecompliceerde problematieken met nononsens Bedreivigheid is nog
steeds het uitgangspunt van de werkwijze. Dit wordt gesteund door de zelf ontwikkelde
Methodine en het werken vanuit de Presentietheorie (Andries Baart, 2007).
De Villa kreeg te maken met de soms heftige aanwezigheid van verslaving en/of psychiatrie
van verschillende Villa deelnemers. De werkwijze van de Villa laat de deelnemer zien waar
het goed gaat, maar vooral waar het niet gaat en waarom. Dit is confronterend. Ruimte om
met de persoonlijke situatie om te gaan is dan gewenst. De Villa heeft van tijd tot tijd minder
deelnemers in de Villa, maar een intensief contact met een deelnemer in zijn/haar eigen
omgeving. Dit betekent voor de coördinator dat er juist in weekenden of met feestdagen een
(telefonisch) appѐl wordt gedaan.
Twee (oud) Villa deelnemers zoeken vanuit onvrede met de hen begeleidende instanties
opnieuw contact met de Villa.
Helaas heeft ook een Villa deelnemer de Villa niet als ondersteuner willen aanhouden.
Drie deelnemers zijn ondergebracht bij collega opvang instellingen.
Twee deelnemers hebben nog geen plekje.
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Vanuit Iriszorg zijn vijf mensen in een Bedreivigheid geplaatst:
● het DagBedreiv:
kleinschalige, op de mogelijkheden gerichte bedreivigheid.
Vrijwilligers en stagiaires zijn gewaardeerde krachten binnen de Villa.
De Villa zou graag haar Bedreivigheid willen uitbreiden. Door de zeer slechte staat van het
pand en de beperkte ruimte is verdere ontwikkeling van Bedreivigheden niet mogelijk. Het
GrafischBedreiv is inmiddels ondergebracht bij Wedeo.
Het TheaterBedreiv is een Bedreivigheid waar wekelijks mensen Bedreivig in zijn.
Dit resulteerde in op locatie gespeelde voorstellingen. De teksten, muziek, podium en decor
werden in de Villa gerealiseerd. De spelers krijgen ondersteuning van een regisseur.
De voorstelling ‘Koekwousen’ was een doorslaand succes.
In het eerste halfjaar is de VinylPlatenBeurs verder uitgegroeid tot een totaal van 10.000
platen en Cd’s. De inloop op de laatste zondag van de maand heeft een trouw bezoekers
aantal.
Een andere Bedreivigheid is het VillaMaalmeteenVerhaal. Hierin worden KookBedreiv en
voorlichting/informatie over de Villa en haar werkwijze gecombineerd.
Dit jaar maakten de WMORaad Oude IJsselstreek gebruik van deze informatie mogelijkheid.
Een tweede lunch ontmoeting was met gemeentelijke beleidsambtenaren en voormalig
wethouder nu 2e kamerlid Otwin van Dijk.
De lunch georganiseerd door de straatjoekels (koosnaam voor mensen die op straat leven)
en wethouder Wilschut was een bijzonder moment dit jaar.
In dit halfjaar is toegewerkt naar de afronding van de onderzoeksfase van de Methodine.
Movisie en de Villa konden een eindrapportage indienen bij de sponsor ZonMW.

In verband met de transities in het sociaal domein, waarin taken van de landelijke overheid
naar de gemeenten worden overgeheveld, is er het tweede half jaar 2013 veel tijd gaan zitten

in overleg. De Jeugdwet, AWBZ naar WMO en de Participatiewet zijn beleidsvelden waarop
de Villa zich beweegt.
De Villa is eveneens nauw betrokken bij het ontwikkelen van de zogeheten ‘Skaeve Huse’.
Een alternatieve woonvorm voor mensen die zich niet in een reguliere opvang of
woonomgeving staande kunnen houden.
Duidelijk wordt dat de gemeente Doetinchem het sociaal domein wil inrichten met minder
geld en gericht is op samenwerking tussen de verschillende organisaties. Er wordt sterk
ingezet op het gebied van daginvulling, arbeidsmatige dagbesteding en arbeidsgerichte
activiteit. Samenwerken met gelijkgestemde initiatieven wordt in dit halfjaar opgepakt.
De uitkomst daarvan zal afhangen van de beleidskeuzes die de gemeente Doetinchem in
2014 gaat maken. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Doetinchem het burgerinitiatief
‘De Stadskamer’ aangemoedigd dit initiatief met Villa, SCI en StreekLokaal verder uit te
werken.
Organisaties die op het brede vlak van GGZ en OGGZ werken zoeken contact met de Villa.
Een voorbeeld is Tactory Deventer. De Villa is twee maal op bezoek geweest in Deventer en
Zutphen. Tactory is twee maal bij de Villa te gast geweest. Voor de Stadsbrug in Utrecht is
een workshop Methodine verzorgd op de Villa. De gemeenten Lochem en Zutphen heeft de
Villa uitgenodigd de visie op straatwerk te demonstreren.
Eens te meer is het voor de Villa noodzakelijk het scharrelgebied open te houden.
Er komen meer mensen terecht in een situatie waar de reguliere hulpverlening en opvang
geen antwoord op heeft. De Villa is steeds beter in staat om de vertaalslag te maken tussen
de ervaringen van de Villa bezoekers en de systeemwereld van overheid en instanties.
Voor de Villa betekent dat ook een forse druk op de interne organisatie. Groeien betekent
zorgen dat er een gedegen fundament ligt t.a.v. deelnemers, medewerkers, financieel kader
en de visie op de positie van de Villa in een veranderende samenleving.
Voor 2014 is een vervolg aanvraag gedaan bij het SKANFonds voor het voortzetten van het
Social Investment. De Villa prijst zich gelukkig dat deze aanvraag voor 2014 is gehonoreerd.
Dit betekent continuering in het medewerkers bestand en daarmee de mogelijkheid om de
Villavisie uit te werken en te verspreiden.
Het bestuur behoeft dringend uitbreiding om deze taken te ondersteunen. Het verheugt de
Villa dan ook zeer een nieuw bestuur te mogen installeren. Vier nieuwe bestuursleden treden
toe. De voorzitter neemt afscheid en één bestuurslid blijft zitting houden. Hiermee heeft de
Villa een bestuur van vijf mensen.

De Villa kan terugkijken op een woelig 2013, maar heeft een vast vertrouwen in de
eigengereide wijze waarop de Villa leefwereld en systeemwereld verbindt. Dat dit tot
bijzondere, ontroerende en spannende en bij tijd en wijle verdrietige momenten leidt is
evident aan de visie van de Villa.
Een greep uit de inspanningen van afgelopen jaar:
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♦ Er is ingezet op ondersteuning van de Villa deelnemers op het gebied van
schulddienstverlening.
♦ Er kwamen giften van St. SamSam, Protestantse Kerk Lochem en de diaconie van
Den Ooiman.
Dit geld wordt ingezet voor een vrijetijdsbesteding voor Villa deelnemers.
♦ De Villa heeft meerdere malen ingesproken in de Beeldvormende Raad van de gemeente
Doetinchem. Hiermee wil de Villa zich profileren als betrokken bij de beleidsvoornemens
en keuzes van de gemeente Doetinchem.
Bij het onderwerp Skaeve Huse is het Campingmodel aan de Raad gepresenteerd.
♦ De samenwerking met de Voedselbank is dit jaar voortgezet. Een vijftal kapsters boden
zich via dit contact aan om 1x in de maand gratis te knippen.
♦ Saxion Hogeschool Deventer heeft de coördinator uitgenodigd een TedTalk te houden
♦ De coördinator is uitgenodigd bij het Nieuwscafé van de Gelderlander om met wethouder
Wilschut van gedachten te wisselen over de ophef van de komst van Skaeve Huse.
♦ De coördinator wordt in de Sociale Raad collegiaal vergezeld van een lid van de
Klankbordgroep van de SCI. Hiermee wordt extra kennis ingebracht vanuit de
nietreguliere GGZ.
♦ Er is meer afstemming en samenwerking met St. JOD (Stichting Jongeren Opvang
Doetinchem).
♦ De Villa heeft dankzij sponsoring van Preduxion een nieuw logo met bijbehorend
briefpapier en visitekaartjes.
♦ De Doetinchemse Uitdaging is gevraagd mee te zoeken naar huisvesting,
ambachtslieden en materiaal voor de inrichting van werkplaatsen.
Voor 2014 is de Villa dan ook toegerust op stabilisering van de deelnemers,
verdere groei van de Bedreivigheden en de organisatie.

