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Voorwoord
In 2021 heeft een voor MDF belangrijke verandering plaatsgevonden. Sinds 1 mei 2021 heeft MDF
een bestuurder die van buiten de organisatie is gekomen. Dit is belangrijk omdat daardoor diverse
vanzelfsprekendheden in 2021 bevraagd werden. Niet omdat ze fout waren, maar omdat deze
vanzelfsprekendheden niet automatisch meer vanzelfsprekend zijn.
MDF heeft nog steeds dezelfde missie, visie, taken en functies in de samenlevingen van Lelystad,
Dronten en Zeewolde als in 2020, maar is in 2021 begonnen zichzelf opnieuw af te vragen hoe deze
te definiëren en hoe deze door te ontwikkelen.
Sinds ik in mei 2021 gestart ben als directeur-bestuurder van MDF heb ik zowel intern als extern
kennisgemaakt met heel veel mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij MDF. Ik heb
gezien dat de organisatie in de samenlevingen van de verschillende gemeentes een belangrijke plaats
inneemt, dat de werkzaamheden die we verrichten in die samenlevingen van waarde zijn en door
partners op waarde worden geschat. Dat biedt een goede basis om op voort te bouwen.
Anderzijds kunnen we op punten veranderen en verbeteren om nog meer van waarde te zijn voor de
burgers die ons nodig hebben. Dan gaat het over het versterken van de keten door nauwer samen te
werken, intern en met partners extern. En het gaat over de wijze waarop we onze cliënt beschouwen.
Niet dat we op dit moment geen goed beeld hebben van onze cliënten. Zeker in de individuele
omgang kennen onze medewerkers hun cliënten heel goed. Maar nieuwe wetenschappelijke inzichten
in de oorzaken en gevolgen van problemen als schulden en andere stress-factoren die soms jaren
aanhouden, maken het mogelijk nog beter te leren omgaan met de burgers van Zeewolde, Dronten en
Lelystad die met hun hulpvraag bij ons komen.
In 2021 hebben we een start gemaakt om op basis van alle input die mijn kennismaking met MDF en
haar omgeving heeft opgeleverd, de organisatie opnieuw tegen het licht te houden. In 2022 zullen we
dat vertalen in een nieuwe visie en plannen om daar te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit tot
een goed einde gebracht zal worden en dat de waardering voor MDF daarmee nog verder zal kunnen
groeien.
Lelystad, april 2022
Herma G.A. Hofmeijer
Directeur-bestuurder
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Kwaliteit
In het verslagjaar wordt binnen MDF op alle niveaus bijgedragen aan continue kwaliteitsverbetering.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Cliënttevredenheidsonderzoek
MDF houdt jaarlijks een digitaal en continu tevredenheidsonderzoek onder cliënten die een
hulpverleningstraject of een dienstverleningscontact hebben afgerond. Cliënten waarderen in de
periode van 1 april 2021 tot 1 april 2022 de totale dienstverlening van MDF gemiddeld met een 8,6.
Deze score is 0,1 punt hoger dan de voorafgaande jaren.

Scholing
De managers sociaal werk, schuldhulpverlening en beschermingswind stellen ieder jaar een
scholingsplan op met wenselijke/noodzakelijke afdeling gebonden scholing. MDF biedt scholing ‘op
maat’, dus bij geconstateerde leemtes in deskundigheid of wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van
de functie. Daarnaast bepaalt de verplichte beroepsregistratie mede de scholingskeuzes. Zo hebben
in het verslagjaar medewerkers deelgenomen aan de cursus stress-sensitief werken en een follow up
van het oplossingsgericht werken. Veel geplande scholing is uitgesteld naar 2022 omdat deze niet
‘live’ aangeboden kon worden, zoals een agressietraining en een training systemisch werken.

Managementreview
Tijdens de jaarlijkse managementreview in november 2021 neemt MDF al haar leercirkels onder de
loep, bepaalt op alle kwaliteitsterreinen de status van de verbeteracties en worden er nieuwe besluiten
met bijbehorende verbeterplannen vastgesteld.

Kwaliteitskeurmerken
HKZ
MDF heeft sinds 2008 het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. Het HKZ-certificaat is vergelijkbaar met
een ISO 9001 certificaat, met daarbij extra normen die specifiek gelden voor maatschappelijke
dienstverlening. Het keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening.
Het HKZ-Keurmerk betekent dat MDF:
• de zaken intern goed op orde heeft
• de cliënt principieel centraal stelt
• betrouwbare resultaten kan presenteren
• voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
MDF blijft haar dienstverlening steeds verbeteren. De laatste toetsing van het kwaliteitssysteem door
Lloyd’s Register LRQA vond in december 2021 plaats. De auditor gaf onder meer terug dat dat het
werkplezier van de medewerkers hem opviel.
NVVK
De afdeling schuldhulpverlening van MDF is lid van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied
van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. In alle diensten van de schuldhulpverlening van MDF
staat het bieden van kwaliteit voorop.
De NVVK-audit, die eens per drie jaar plaatsvindt, toont aan dat de schuldhulpverlening altijd aan
uniforme en controleerbare eisen voldoet.
Sociaal Werk Nederland (SWN)
Naast het HKZ-keurmerk heeft MDF sinds 2019 het kwaliteitslabel van SWN. Het label omvat drie
onderdelen: vakmanschap, dienstverlening en organisatie en bestuur. Veel meer dan in het HKZschema komt het vakmanschap aan bod.
MDF is opgenomen in het kwaliteitsregister Sociaal Werk. Certificering en registratie hebben
betrekking op de volgende afdelingen: algemeen maatschappelijk werk, generalisten sociaal
wijkteams, ouderenadviseurs, schoolmaatschappelijk werk, gezinsadviseur, gezinscoach,
buurtbemiddeling en groepswerk.
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Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• De maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus hebben ook in 2021 grote invloed op
de hulp- en dienstverlening van MDF. Waar mogelijk wordt deze fysiek doorgezet, maar gedurende
lockdownperiodes vindt de hulpverlening veelal telefonisch en digitaal vanuit huis plaats De
grootste effecten hebben de maatregelen op het groepswerk, dat in deze periodes deels stilligt of
in kleinere groepen of online plaatsvindt. Dit alles vraagt veel van de creativiteit en flexibiliteit van
de medewerkers. Zij blijken deze in voldoende mate te hebben, waardoor steeds snel geschakeld
kan worden als maatregelen veranderen.
• Met ingang van 1 mei 2021 wordt Herma Hofmeijer nieuwe directeur bestuurder van MDF.
Om MDF, het netwerk en de gemeenten te leren kennen voert zij intern en extern uitvoerig
gesprekken met betrokkenen. Samen met het MT maakt zij in het verslagjaar een aanzet om de
missie en visie van MDF tegen het licht te houden en te actualiseren. In 2022 zullen de uitkomsten
hiervan worden gedeeld met medewerkers en stakeholders.
• MDF ervaart de consequenties van de bezuinigingen in de Jeugdzorg, waardoor meer en
complexere hulpvragen in het voorveld terechtkomen.
• De nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening gaat per 1 januari 2021 in. Hierdoor moeten
alle signalen die via de vroegsignalering binnenkomen worden opgevolgd. Dit kan via een
huisbezoek, telefoongesprek mail of brief. MDF geeft in Lelystad, Dronten en Zeewolde hieraan
vorm.
• MDF ondersteunt in alle drie de gemeenten mensen die (mogelijk) gedupeerd zijn in de
kinderopvangtoeslag affaire.
• In het verslagjaar valt een tweede tranche van aanzienlijke bezuinigingen in de gemeente Lelystad.
Daarnaast wordt door de gemeente Lelystad geen indexatie toegepast waardoor de loonstijging uit
de nieuwe CAO sociaal werk niet wordt gecompenseerd. Dit heeft tot gevolg dat voor Lelystad een
aantal tijdelijke contracten niet is verlengd.
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Hulp- en dienstverlening
Algemeen maatschappelijk werk
Korte beschrijving
Het algemeen maatschappelijk werk (AMW) biedt concrete hulp en psychosociale begeleiding aan
mensen met problemen in hun persoonlijk functioneren in relatie tot hun sociale omgeving. In Lelystad
werken de maatschappelijk werkers vanuit de gezondheidscentra en de sociale wijkteams.
De algemeen maatschappelijk werkers van MDF werken voornamelijk oplossingsgericht. Dit houdt in
dat de eigen verantwoordelijkheid en het eigen probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn
netwerk wordt aangesproken en bekrachtigd. De cliënt wordt beschouwd als ‘deskundige’ van zijn
eigen problemen en oplossingen en wordt aangemoedigd en geactiveerd om zelf passende stappen
te bedenken en uit te voeren. Hierbij worden zo mogelijk het eigen netwerk van de cliënt(en), maar
ook vrijwilligers ingezet.
Mensen met spoedeisende vragen en problemen kunnen tijdens werkdagen een beroep doen op de
bereikbaarheidsdienst van het algemeen maatschappelijk werk en zo nodig direct geholpen worden.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• De samenwerking en afstemming tussen klantcontactmanagers van de sociale werkteams en
algemeen maatschappelijk werkers is versterkt, onder andere door een gezamenlijke bijeenkomst
waarin nader kennis is gemaakt met elkaars werkwijze.
• Er neemt weer een algemeen maatschappelijk werker zitting in gezondheidscentrum (GC) de
Kempenaar en voor GC Haven worden hiertoe plannen gemaakt.
• Vanuit het AMW wordt expertise ingezet bij Lisa (informatiepunt opvoeden, opgroeien en
ontwikkeling) en IDO.

Signaleringen
• De hoeveelheid huisvestingsproblemen blijven onverminderd hoog, waarbij het AMW verzocht
wordt ondersteuning te bieden bij urgentieaanvraag door het opstellen van een brief. Een deel van
deze ondersteuning kan geboden worden door de vrijwilligers van het financieel spreekuur.
• Er zijn lange wachtlijsten bij Veilig Thuis en JEL. Dit leidt ertoe dat complexe casuïstiek (zoals
bijvoorbeeld ouderverstoting) in het voorveld aangemeld wordt. De aanmeldingen van Veilig thuis
nemen toe.
• Het aantal vragen dat samenhangt met (v)echtscheiding blijft hoog.

5

Jaarverslag 2021 MDF Lelystad | HH | versie 1 | april 2022

• Scheidende ouders doen veelvuldig een beroep op het AMW voor bemiddeling. Vaak is verwezen
naar een mediator, maar omdat hier kosten aan verbonden zijn, vragen zij hulp bij het AMW. Is de
hulp niet toereikend dan worden deze cliënten alsnog verwezen naar een mediator.
• Er is een toename van hulpvragers die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
• Doordat door instanties vaker een beroep wordt gedaan op digitale vaardigheden komen meer
mensen in de knel (informatie opzoeken, aanmeldingen, etc.).
• Er zijn meer corona-gerelateerde hulpvragen, zoals eenzaamheid, het missen van gezamenlijke
activiteiten, omgaan met verschillende meningen over corona(beleid).
• Er is een toename van werkgerelateerde problematiek.

Jeugdhulpverlening
Korte beschrijving
MDF Jeugdhulpverlening in Lelystad omvat de werksoorten schoolmaatschappelijk werk (primair
onderwijs) en gezinsadviseur.

Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker (SMW) in het primair onderwijs:
• begeleidt ouders, kind en leerkracht/intern begeleider
• biedt laagdrempelig kortdurende hulpverlening aan ouders en kind bij enkelvoudige opvoedingsgedrags- en ontwikkelingsproblematiek
• geeft informatie, advies en bemiddelt
• neemt deel aan het zorgoverleg op school
• begeleidt en verwijst ouders en kind zo nodig naar gespecialiseerde hulpverlening.

Gezinsadviseur
De gezinsadviseur (GA):
• begeleidt ouders van kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar
• biedt laagdrempelige ondersteuning gericht op de opvoeding van de kinderen, de veiligheid en
stabiliteit van het gezin en het organiseren van het huishouden
• verleent hulp aan gezinnen waar geen directe hulpvraag (meer) is, maar die wel ondersteuning
willen hebben/houden
• begeleidt en verwijst zo nodig naar schoolmaatschappelijk werk, gezinscoach of specialistische
hulpverlening.
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Relevante ontwikkelingen verslagjaar
•
•
•
•
•
•
•
•

JEL en Lisa doen hun intrede.
Vanuit het SMW wordt de faalangsttraining ‘je bibbers de baas’ aangeboden.
De opvoedcursus ‘opvoeden & zo’ wordt voorbereid.
Scholen weten het SMW goed te vinden. Dit is niet verminderd tijdens de coronacrisis. De vragen
zijn gestabiliseerd en de samenwerking verloopt goed.
Meer aanwezigheid van SMW op scholen leidt tot meer vragen vanuit die scholen.
Veel scholen gaan preventiever werken, onder andere door het ‘stofkammen’ voor alle groepen.
In de ondersteuningsteams (OT’s) worden veel kinderen uit onderbouw besproken dus wordt er
meer vroegtijdig gesignaleerd. Dit verschilt per school.
Vanuit het project De basis versterken wordt extra geïnvesteerd in SMW en gezinscoaching. Dit is
een rechtstreeks gevolg van het afbouwen van JGT en invoering van JEL.

Signaleringen
• Als na een beschikking vanuit JEL de doelen niet behaald zijn wordt na afloop geen verlenging
voor de beschikking afgegeven maar naar het voorveld verwezen.
• Mede hierdoor zijn er meer en complexere aanmeldingen bij gezinsadviseur en
schoolmaatschappelijk werk.
• Een gevolg van dat ouders zelf bij JEL moeten aanmelden is dat ze niet altijd een realistisch beeld
schetsen over de situatie. Hierdoor wijst JEL de aanmelding af en verwijst bijvoorbeeld naar
passend onderwijs.
• JEL verwijst heel vaak naar school, zorgplicht; dus school is aan zet. Er is geen duidelijke
inkadering wat er onder school en zorgplicht valt en wat er onder jeugdwet valt.
• Er is een toenemend aantal gezinnen die afgeschaald worden naar het voorveld, daarmee akkoord
gaan en daarna direct of na de intake geen thuis meer geven. Ze zijn dan ‘hulpverlenersmoe’ en
willen geen contact meer, terwijl nazorg nog wel nodig geacht wordt vanuit o.a. JEL (die dan vaak
ook al de casus heeft gesloten omdat voorveld is ingeschakeld).
• De wachtlijsten bij JEL zijn verlengd met acht weken. Zo zijn ze in november nog bezig met
aanmeldingen van juni.
• Er is een toename van aanmeldingen door Veilig Thuis. De reden hiervan wordt nader onderzocht.

Ouderenadviseurs
Korte beschrijving
Ouderenadviseurs zijn binnen het Sociaal Wijkteam werkzame generalisten met een specifieke
opdracht om ouderen te ondersteunen bij al hun vragen op het gebied van wonen, zorg,
hulpmiddelen, financiën en welzijn.

Signaleringen
• Als gevolg van corona-opnames in de ziekenhuizen hebben ouderen in het verslagjaar te maken
met uitgestelde operaties. Dit leidt ertoe dat mensen langer blijven lopen met bijvoorbeeld
versleten knieën, ellebogen en schouders.
• Hierdoor is er een langduriger inzet van wijkverpleging, huishoudelijke hulp nodig evenals een
groter beroep op hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen en aanpassingen in huis.
• Dagbesteding ziet oudere cliënten met dementie na lockdowns veel slechter terugkomen.
Mantelzorgers worden hierdoor extra belast.
• Tijdens de lockdowns hebben mensen het zelf zonder al te veel hulp moeten rooien.
Casemanagers dementie worden uiteindelijk wel betrokken, maar soms kiezen mensen er uit angst
voor corona voor om geen buitenstaanders toe te laten.
• Als gevolg van de coronamaatregelen en in het bijzonder tijdens de lockdownperiodes kampen
meer ouderen met eenzaamheidsgevoelens. Activiteiten gaan niet of beperkt door.
• Daarbij zijn ouderen doorgaans bang om besmet te raken, waardoor er minder aanloop is van
familie en vrienden.
• De polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden is zichtbaar. Een groep ouderen voelt
zich buitengesloten omdat een deel van de gevaccineerde ouderen bang is alsnog besmet te
worden door ongevaccineerden en het contact mijdt.

7

Jaarverslag 2021 MDF Lelystad | HH | versie 1 | april 2022

• Door een gebrek aan senioren huurwoningen zijn ouderen gedwongen langer in grote, niet
aangepaste woningen te blijven wonen, terwijl een seniorenwoning met gelijkvloerse indeling,
binnen een woon-zorgcirkel beter zou passen.
• Omdat de doorstroom zeer beperkt is, terwijl mensen er fysiek niet beter op worden, wordt een
groter beroep gedaan op woningaanpassingen als trapliften.
• Het vervoer binnen Lelystad is voor ouderen doorgaans wel te realiseren (eigen vervoer, de
Opstap) maar buiten de regio leidt dit vaker tot problemen.

Sociaal raadslieden
Korte beschrijving
De sociaal raadslieden (SR) geven informatie, advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het
gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, juridische kwesties, arbeidsrecht, familierecht,
onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. De nadruk ligt op dienstverlening aan de meest
kwetsbare burgers. Dat zijn vooral mensen met weinig opleiding, laag inkomen en verminderde
zelfredzaamheid. Het doel van deze dienstverlening is dat de cliënt aanspraak kan maken op zijn
rechten.
Sommige cliënten hebben voldoende aan informatie en advies. Anderen missen de vaardigheden om
zelf actie te ondernemen. Voor hen verrichten de sociaal raadslieden de noodzakelijke concrete
diensten, zoals het schrijven van brieven of het overleggen met een instantie.
Waar mogelijk trachten de raadslieden cliënten vaardigheden aan te leren zodat ze in de toekomst
zelf beter in staat zijn hun problemen op te lossen.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Per 1 januari is er de nieuwe beslagvrije voet. Voor bijvoorbeeld gepensioneerden wordt de
beslagvrije voet flink lager. Daar wordt landelijk aandacht voor gevraagd.
• In een procedure tegen de belastingdienst toeslagen, legt de Rechtbank de toeslagen wetgeving
(AWIR) nadrukkelijk langs Verdragen. Duidelijk is nu dat de toeslagen wetgeving (AWIR) onder
omstandigheden in strijd is met Verdragen.
• De sociaal raadslieden werken mee aan het rapport ‘Burgers beter beschermd’. Dat is een
onderzoek vanuit de Tweede Kamer, over de inning van de belastingschulden.
• De Nationale Ombudsman is in het verslagjaar on tour in Flevoland. Hierbij spreken de raadslieden
met de Nationale Ombudsman over de problematiek die zij tegen komen.
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Signaleringen
• Begin jaar houdt de belastingdienst toeslagen zich niet aan de beslagvrije voet bij verrekening met
toeslagen. Dit wordt landelijk aangekaart om tot een oplossing te komen.
• Gemeente en waterschapbelastingen (GBLT) rekent op papier met een fors bedrag aan
vakantiegeld terwijl burgers aanzienlijk minder krijgen. Hierdoor lopen mensen met een laag
inkomen kwijtschelding mis. Dit is voorgelegd aan de Nationale Ombudsman.
• Het UWV keurt mensen voor de ziektewet in een telefoongesprek van tien minuten. Deze korte
keuringen leiden tot veel procedures, omdat mensen ten onrechte arbeidsgeschikt zijn verklaard
en hun ziektewetuitkering is beëindigd.
• Door corona is er ook in 2021 nog steeds sprake van slechte bereikbaarheid van organisaties.
• Gezinnen in de bijstand/toeslag op hun UWV-uitkering/AIO-uitkering met inwonende kinderen
ouder dan 21 jaar krijgen te maken met de kostendelersnorm en daarmee een daling van hun
uitkering. Dit terwijl kinderen niet altijd werken of studeren. Zelf bijstand aanvragen is dan de
oplossing, maar dat gebeurt vaak niet of er gaat van alles bij mis, bijvoorbeeld wanneer er sprake
is van psychische problematiek, schaamte of verslaving. Uit huis gaan is geen optie vanwege de
woningnood.
• De sociaal raadslieden zien verrekeningen van de eigen bijdrage CAK over meerdere jaren die niet
navolgbaar is.

Schuldhulpverlening
Korte beschrijving
De afdeling schuldhulpverlening biedt verschillende diensten:
• Schuldpreventie
o Ondersteuning bij administratie en budgettering door vrijwilligers.
o De financiële spreekuren en spreekuren Money Talks.
o De workshops geldzaken ‘uitkomen met je inkomen’ en ‘recht op geld’.
o De interactieve theatervoorstelling ‘Cashflow’ met verwerkingslessen voor derde klas
leerlingen in het voortgezet onderwijs.
o Startpunt geldzaken.
o Diverse online informatie en advies
o Vroegsignalering.
• Informatie en advies
• Budgetbeheer
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•
•
•
•

Budgetbeheer op maat
Budgetcoaching
Schuldenregeling
Aanvraag WSNP

Na aanmelding wordt de cliënt uitgenodigd voor een screening voor een schuldhulpverleningstraject.
Er wordt dan onder andere gekeken of er contra-indicaties of belemmeringen zijn om een
schuldregeling te starten. Cliënten die aan de voorwaarden voor een schuldregeling voldoen, krijgen
een intake voor een schuldregeling. Bij cliënten die (nog) niet in aanmerking komen voor een
schuldregeling wordt onderzocht wat er mogelijk is om de financiële situatie te stabiliseren.
Bijvoorbeeld de inzet van budgetbeheer, budgetcoaching, informatie en advies of hulp bij het in orde
brengen van de zaken, zodat een schuldregeling kan worden opgestart.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
Budgetbeheer op Maat
Het project budgetbeheer op maat is verder vorm gegeven. Budgetbeheer op maat is een
voorliggende voorziening van beschermingsbewind. Het is bedoeld voor mensen die financiële
ondersteuning nodig hebben en waarbij beschermingsbewind een te zwaar middel is.
Budgetbeheer op maat bestaat uit de diensten budgetbeheer en budgetcoaching. Deze diensten
worden al ingezet voor cliënten met een schuldregeling en zijn nu ook beschikbaar voor mensen die
een vorm van financiële ondersteuning nodig hebben.
Centrada
Met de woningbouwvereniging Centrada zijn werkafspraken gemaakt om cliënten met een
beginnende huurachterstand vroegtijdig te kunnen doorverwijzen, zodat de huurschuld beperkt blijft. In
2021 is hierdoor het aantal huisuitzettingen beperkt gebleven.
Kinderen/jongeren
In het verslagjaar zijn er in de dienstverlening aan kinderen/jongeren de volgende ontwikkelingen:
• In 2021 wordt gestart met ‘Schuldenescape’, een instrument om op een informele wijze met
jongeren in gesprek te gaan over het hebben en maken van schulden.
• Zie verdere informatie onder Money Talks.
Jongerenproject
Lelystad heeft veel jongeren met schulden. Daarom wordt ook in 2021 schuldhulpverlening op maat
aan jongeren geboden. Jongeren met schulden worden hierbij door een begeleider aangemeld.
Zonder wachttijd komt de jongere in een traject, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden tot een
schuldregeling of stabilisatie. Om uitval te voorkomen is het traject duaal: naast de
schuldhulpverlening door MDF blijft de begeleider de jongere ondersteunen en begeleiden gedurende
het traject. De verwijzingen en begeleiding werden onder andere gedaan door Welzijn Lelystad en de
talentmanagers en werkcoaches van de gemeente.
Doorontwikkeling schuldhulpverlening
De afgelopen jaren heeft de gemeente Lelystad veel geïnvesteerd in financiële preventie en de
schuldhulpverlening. Dit om te voorkomen dat burgers in financiële problemen komen. De uitvoering
hiervan ligt bij IDO, Humanitas en MDF, gebaseerd op een document dat de basis vormt voor de
doorontwikkeling van de schuldhulpverlening. In 2021 is in opdracht van de gemeente een actieonderzoek gestart om in samenwerking te onderzoeken welke specifieke aspecten in de
dienstverlening kunnen worden verbeterd om deze dienstverlening nog laagdrempeliger en
toegankelijker te maken. Dit actie-onderzoek zal in 2022 leiden tot nieuwe manieren van (samen-)
werken.
Vroegsignalering
Vanaf januari 2020 heeft Lelystad een Op tijd erbij team. Dit team is een aanvulling op bestaande
mogelijkheden om inwoners met betaalproblemen of geldstress te helpen. Wanneer inwoners
bijvoorbeeld moeite hebben met het op tijd betalen van rekeningen of er zijn betaalachterstanden op
huur, zorgverzekering of energie, dan kan het Op tijd erbij team langs gaan. Het team reageert op
signalen uit een digitaal systeem waarin belangrijke schuldeisers hun gegevens laden. Dit team maakt
desgewenst met de cliënt een plan om de geldsituatie op orde te brengen en verdere
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betaalachterstand te voorkomen. Het Op tijd erbij team kent de sociale kaart van Lelystad en heeft
korte lijnen met samenwerkingspartners waardoor er zo nodig snel verwezen kan worden.
Met ingang van 2021 worden maandelijks alle signalen opgevolgd. Dit gebeurt via een huisbezoek,
een telefoontje, een e-mail of een brief.
De Voorzieningenwijzer
In opdracht van de Gemeente en in samenwerking met Centrada start MDF in het verslagjaar met de
Voorzieningenwijzer. Inwoners uit Lelystad kunnen een afspraak maken voor een persoonlijk
adviesgesprek. Gecertificeerde consulenten voeren de adviesgesprekken met de bewoner en stellen
via de applicatie een adviesrapport op met een helder inzicht in de toeslagen, gemeentelijke
regelingen, energieleveranciers en de zorgverzekering. De consulent kan direct samen met de
inwoner de aanvraag/overstap regelen of zo nodig zorgen voor een warme overdracht naar
bijvoorbeeld de sociaal raadlieden of het financieel spreekuur.

Signaleringen
Schuldhulpverlening algemeen
• Er zijn nog steeds problemen rondom de bestuursrechtelijke premie en de zorgtoeslag. Soms stopt
de inhouding zorgtoeslag niet als mensen een regeling hebben getroffen voor de achterstand bij de
zorgverzekering. Ook bij het toepassen van de stabilisatie komt niet altijd de toeslag vanzelf op
gang.
• Bij jongeren kan het hebben van een schuld bij de Duo problemen geven. Als een jongere
zelfstandig woont en een lening aanvraagt, wordt het openstaande schuldbedrag verrekend met de
lening. Dit zorgt voor problemen met het doorbetalen van de vaste lasten.
• Banken willen vaak niet akkoord gaan met de schuldregeling, overal moet aangetoond worden met
bewijsstukken dat iemand niet kan voldoen aan de inspanningsverplichting. Ook bij een voorstel op
basis van een schuldbemiddeling in combinatie met een uitkering gaan banken niet akkoord omdat
zij vinden dat er dan niet voldaan wordt aan de inspanningsverplichting.
• Interbank stelt heel veel vragen na een hercontrole. De werking van de SB met daarin het
prognose voorstel wordt vaak als feit gezien en niet als prognose. Wanneer de situatie van client
wijzigt dan vinden zij, dat zij benadeeld worden.
• Schuman gerechtsdeurwaarders wil steeds aanvullende informatie over een voorstel. Zij doen ook
tegenvoorstellen zodat zij bevoordeeld kunnen worden ten opzichte van andere schuldeisers.
Financiële spreekuren
• Er is een toename van huisvestingsproblemen: geen woning, te kleine woning, te hoge huur bij het
inkomen, urgentieaanvragen. Sinds de zomer is er een duidelijke toename aan hulpvragen. Een
centraal aanspreekpunt voor de Lelystedelingen, zodat alle hulpvragen bij de verschillende
organisaties op dezelfde manier kunnen worden opgepakt, wordt gemist.
• Vaste lasten eisen een steeds groter deel van het inkomen op, waardoor het steeds moeilijker
wordt om rond te komen met een laag inkomen, zeker als er kinderen zijn.
• De grote groep Eritreeërs die zeer regelmatig op het spreekuur komt, is niet zelfredzaam.
• Door digitalisering bij de gemeente is het persoonlijk contact met de cliënt is steeds minder,
hetgeen voor een groot deel van onze cliënten een probleem is (geen computer, digitaal niet
vaardig, taalbarrière, angst voor verdwijnen van documenten, gebrek aan (zelf-) vertrouwen).
• De gemeente communiceert via de e-mail met een Zivver-code. Een groot deel cliënten snapt niet
hoe dit werkt, waardoor mail niet gelezen wordt.
• De brieven van de gemeente voor opvragen van aanvullende gegevens bij cliënten zijn vaak te
algemeen. Zo vragen ze bijvoorbeeld om uitleg over bankafschriften maar vermelden niet specifiek
om welke datum het gaat.
• Gemeente Lelystad is telefonisch moeilijk te bereiken voor cliënten.
• Voor de kwijtschelding gemeentebelasting is nog steeds niet een verkort aanvraagformulier.
Vroegsignalering
• De reactie van de inwoners op het bezoek of het telefonisch contact is doorgaans positief.
• Inwoners zijn geregeld telefonisch niet bereikbaar. De reacties op verstuurde brieven is minimaal,
via de mail werkt dit beter.
• Bewoners geven regelmatig bij het eerste contact aan geen hulp of ondersteuning nodig te hebben
en nemen een aantal weken later toch contact op omdat ze er zelf niet uitkomen.
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• Het Op tijd erbij-team legt contact met inwoners die anders niet om hulp of ondersteuning zullen
vragen maar dit zeker nodig hebben.
• Bij de meldingen is een grote groep Zzp’ers/zelfstandigen.
• Op tijd erbij komt veel in contact met jongeren die bijvoorbeeld de zorgverzekering niet (op tijd)
betalen. Door deze jongeren op tijd op weg te helpen en de juiste hulp te bieden kan erger
voorkomen worden.
• Nog niet alle organisaties leveren de achterstanden in de vaste lasten goed aan.

Groepswerk
Korte beschrijving
Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk, waarbij mensen in een vergelijkbare situatie met
elkaar tijdens een training of cursus, aan hun problemen werken.
Het groepswerk van MDF heeft tot doel dat mensen met gelijksoortige problemen leren om beter te
functioneren en adequater om te gaan met hun situatie. Herkenning van dezelfde problematiek bij
andere deelnemers is daarbij een belangrijke factor. De cursusachtige aanpak met oefeningen en
theorie betekent dat het groepswerk een lage drempel heeft.
MDF biedt groepswerk aan voor volwassenen en kinderen.
Volwassenen
• Assertiviteit
In deze training leren deelnemers onder meer grenzen stellen, beter voor zichzelf opkomen,
omgaan met kritiek en ruzie. De training heeft zeven bijeenkomsten en wordt zowel overdags als in
de avonduren aangeboden.
• Sterker in je schoenen
In deze groep staan deelnemers stil bij hetgeen zij in het leven willen, leren zij hun eigen kracht,
eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten, wat hen daarbij in de weg staat en wie of wat hen
daarbij zou kunnen helpen. De groep omvat tien bijeenkomsten.
• Een puber in huis
In deze cursus van zeven bijeenkomsten krijgen ouders informatie over de veranderingen van
kinderen in de puberteit. Daarbij komen de prettige maar ook de lastige kanten aan bod. Ouders
leren beter en open te communiceren en op een positieve manier met hun puber om te gaan.
• Opvoeden & zo
In deze cursus leren ouders vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve
manier te beïnvloeden, waardoor mogelijk emotionele en gedragsproblemen bij de kinderen
voorkomen worden.
• Workshops geldzaken
− Uitkomen met je inkomen:
In deze workshop leren deelnemers op korte en lange termijn grip en overzicht te houden op hun
geld en geldzaken. De workshop geeft antwoord op vragen als: “geef ik te veel uit?”, “kan ik geld
overhouden?”, “kan ik mijn schulden aflossen?”
− Recht op geld:
Deelnemers leren hier hoe zij toeslagen, voorzieningen en kwijtscheldingen kunnen aanvragen en
welke wijzigingen doorgegeven moeten worden.
De workshops worden verzorgd door budgetcoaches, schuldhulpverleners of sociaal raadslieden van
MDF. De nadruk ligt op algemene informatieoverdracht en door deze thematische aanpak wordt nog
beter op de vragen van deelnemers afgestemd. Desgewenst kan na afloop een vervolggesprek
gepland worden waarin een persoonlijke hulpvraag gesteld wordt.
Kinderen
• ‘Dit ben ik’, een sociale vaardigheidstraining van kinderen van acht tot twaalf jaar.
In deze training leren kinderen vaardigheden, waardoor ze zich prettiger en zekerder gaan voelen.
Ze leren voor zichzelf op te komen en beter met andere kinderen om te gaan.
De training bestaat uit een intakegesprek met ouder(s) en kind, een informatiebijeenkomst voor
ouders en leerkrachten, twaalf kinderbijeenkomsten en vier ouderbijeenkomsten en een
evaluatiegesprek. In de ouderbijeenkomsten leren ouders hun kinderen in de thuissituatie te
ondersteunen bij de aangeleerde vaardigheden.
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• Je bibbers de baas, een faalangsttraining voor kinderen (acht tot twaalf jaar).
In deze training leren kinderen spelenderwijs dat gedachten en gevoelens met elkaar te maken
hebben, lichaamsseintjes te herkennen en zich te ontspannen. Ook hoe gedachten van in vloed
zijn op gedrag, hoe ze hoe angsten kunnen aanpakken en hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen.
• Twee huizen, een groep voor kinderen (acht tot twaalf jaar) van gescheiden ouders.
In deze groep praten kinderen -onder begeleiding- met elkaar over de scheiding van hun ouders,
hoe dit voor hen is en tegen welke problemen zij aanlopen. Dit helpt hen om beter met de
scheiding van hun ouders om te kunnen gaan. Thema’s die tijdens de bijeenkomsten aan bod
komen zijn: veranderingen en herinneringen, erkennen van - en omgaan met gevoelens en het
ontwikkelen/vergroten van het zelfvertrouwen.
De groep omvat een intakegesprek met ouders en kind, zeven kinderbijeenkomsten, twee
ouderbijeenkomsten en een evaluatiegesprek met ouders.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Er is opnieuw veel belangstelling voor het groepswerk en de aanmeldingen voor de trainingen
blijven toenemen. Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden worden de trainingen doorlopend,
zowel overdag als in de avond, aangeboden.
• MDF breidt het groepswerkaanbod uit met twee nieuwe trainingen in het aanbod: ‘je bibbers de
baas’: een faalangsttraining voor kinderen van 8 – 12 jaar en ‘opvoeden & zo”: een cursus positief
opvoeden voor ouders van kinderen van 4 – 12 jr.
• Door de coronamaatregelen worden de trainingen in kleinere groepen aangeboden. Tijdens de
lockdown liggen de assertiviteitstraining en de groep ‘sterker in je schoenen’ helaas stil en worden
‘een puber in huis’, ‘twee huizen’, ‘je bibbers de baas’, ‘dit ben ik’ digitaal aangeboden.
• Om beter van elkaars groepsaanbod op de hoogte te zijn en te signaleren waar vraag naar is en
samen op te trekken in het ontwikkelen van nieuwe trainingen, is er een werkgroep ontstaan
bestaande uit Welzijn, MDF, MEE, Humanitas en IDO/ISL.

Signaleringen
• Er is veel vraag naar een training assertiviteit en ‘Sterker in je schoenen’ voor jongeren. MDF heeft
hier nog geen aanbod in.
• Er is behoefte aan lotgenotencontact rondom rouw en verlies. Maatschappelijk werkers
onderzoeken of zij cliënten uit hun bestaande caseload met elkaar in contact kunnen brengen,
zodat er op deze manier groepjes gevormd kunnen worden. Tevens wordt onderzocht of er een
nieuw aanbod ontwikkeld kan worden gericht op cliënten met rouw en verlies.
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• Er is weer meer vraag naar de workshops geldzaken. Bij voldoende aanmeldingen worden er
workshops aangeboden op het hoofdkantoor van MDF. Daarnaast blijft de mogelijkheid de
workshops op locatie aan te bieden.

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Korte beschrijving
Vrijwilligers geldzaken staan als een maatje naast de client om te helpen bij het beter (leren)
budgetteren en het ordenen van de post. Ze zorgen voor overzicht en rust, wanneer een client
dat (even) niet heeft.
De inzet van vrijwilligers geldzaken heeft tot doel:
• Het succesvol afronden van het schuldhulpverleningstraject door de cliënt, door zowel
o drempelverlagend te werken door inzet van vrijwilligers bij het invullen van het
aanmeldingsformulieren,
o ondersteuning door een vrijwilliger tijdens het schuldhulpverleningstraject om benodigde
stukken en informatie voor het traject tijdig aan te leveren.
• Voorkomen van nieuwe schulden en het stimuleren van het gebruik van financiële voorzieningen.
Dit door tijdens het traject te investeren op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt op
het gebied van financiën en sociale voorzieningen.
Hulpvragen betreffen onder meer:
• Toeleiden naar een traject
• Hulp bij het aanleveren van de papieren voor de start van schuldhulpverlening
• Ordenen van administratie
• Budgetteren
• Ondersteuning tijdens het schuldhulpverleningstraject
• Nazorg.
In 2021 zijn 18 vrijwilligers geldzaken actief in Lelystad. Drie vrijwilligers werken bij de intake voor de
Voedselbank en één vrijwilliger als ouderenadviseur.
Naast bovengenoemde inzet bieden vrijwilligers geldzaken ook ondersteuning bij de financiële
spreekuren en aan de sociaal raadslieden bij de belastingaangiftes.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
•
•
•
•

Vanwege corona worden kwetsbare vrijwilligers niet ingezet.
In het verslagjaar zijn er geen huisbezoeken en vinden de afspraken op kantoor plaats.
De vrijwilligers die de intake van de voedselbank doen, werken vanuit huis.
De deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers geldzaken, financieel spreekuur, Humanitas en
IDO, staat door de corona(maatregelen) op een laag pitje.
• Een aantal vrijwilligers nemen afscheid. Redenen zijn onder andere gezondheid en het vinden van
(nieuwe) baan.

Financieel spreekuur
Korte beschrijving
Voor de inwoners van Lelystad is het mogelijk om in de eigen wijk ondersteuning te krijgen bij vragen
over hun inkomen, schulden, digitale hulp, formulieren, etc. Het inloopspreekuur is laagdrempelig
waardoor het een grote preventieve werking heeft. Vrijwilligers gaan in duo’s met de cliënten in
gesprek. Zij worden hierbij ondersteund door professionals die aanwezig zijn op locatie.
Het financieel spreekuur is een samenwerkingsproject van Humanitas, IDO, Welzijn Lelystad en MDF.
Momenteel zijn 28 vrijwilligers actief.
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Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Met Humanitas en Stichting IDO wordt een coronaproef scholingsprogramma ontwikkeld voor de
vrijwilligers. Ook zijn er weer fysieke bijeenkomsten.
• Dit jaar wordt gestart met het begeleiden van stagiaires binnen de financieel spreekuren. Twee
stagiaires zijn werkzaam op het spreekuur.
• Vanwege de coronamaatregelen die gelden op de gebruikte locaties zijn de spreekuren gedurende
lockdown-periodes slechts op een paar locaties open. Wel is het spreekuur continu telefonisch
bereikbaar op een rechtstreeks nummer.
• Om de financiële hulpverlening te optimaliseren wordt met IDO en Humanitas een beslisboom
gemaakt. Zo is duidelijk naar welke instantie een vraag doorverwezen kan worden.
• Door de korte lijnen met andere instanties is een warme overdracht mogelijk. Ook is er een
rechtstreeks contact met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Lelystad. Het
spreekuur fungeert hierin als een laagdrempelige schakel.
• Met verschillende huisartsen in Lelystad zijn afspraken gemaakt, zodat zij kunnen zorgen voor een
‘warme overdracht’ van patiënten met financiële vragen/zorgen.
• Humanitas en de coördinator geldzaken van MDF starten met een gezamenlijke
casuïstiekbespreking.
• Via de VoorzieningenWijzer en het Op tijd erbij-team komen inwoners naar het spreekuur voor
verdere hulp.

Signaleringen
• Omdat in het verslagjaar veel instanties niet face to face bereikbaar zijn, komen er meer complexe
hulpvragen op het spreekuur. Bovendien is er meer sprake van multiproblematiek.
• Inwoners die moeilijk of niet de Nederlandse taal spreken/lezen, begrijpen vaak de regelgeving niet
en raken erin verstrikt. Het financieel spreekuur fungeert als een ‘gids’ voor deze inwoners.
• Er is een groep mensen die moeite heeft met de digitale omgeving in combinatie met een
lichamelijke beperking. Dit geldt met name voor ouderen. Voor deze groep kan het nuttig zijn thuis
hulp te krijgen bij het digitaal aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en andere regelingen. Deze
groep mensen heeft niet altijd de mogelijkheid om zelf naar het financieel spreekuur te komen en
valt dan tussen wal en schip.
• Inwoners die niet digitaal vaardig zijn, lopen vast door de digitalisering van onder andere de
gemeente en het UWV. Tijdens corona heeft deze digitalisering een grote vlucht genomen.
Inwoners geven aan zich meer buitengesloten te voelen, omdat ze niet mee kunnen komen hierin.
Dit is aangekaart in een bestuurlijk overleg met de wethouder. Naar aanleiding daarvan zijn
gemeentelijke loketten weer (deels) opengegaan.
• Er zijn op het spreekuur veel vragen over huisvesting en urgentieaanvragen. Onder meer van
inwoners die gaan scheiden of gescheiden zijn en statushouders die na gezinshereniging te klein
wonen.
• Regelmatig bezoeken inwoners die een terugvordering toeslagen van de Belastingdienst hebben
ontvangen het spreekuur. Voor hen wordt dan een afspraak gemaakt met de sociaal raadslieden
van MDF.
• Met het bereiken van de achttienjarige leeftijd moet er veel geregeld worden. Onvoldoende kennis
hierover kan leiden tot achterstanden/schulden. Het blijft van belang jongeren hierin te begeleiden.

Money Talks
Korte beschrijving
Sinds 2018 bestaat het financieel spreekuur speciaal gericht op jongeren: Money Talks. Dit wordt
gehouden in het MBO College Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek in Lelystad en Landstede.
Jongeren/studenten kunnen daar terecht met vragen over geldzaken, formulieren of digitale
regelzaken.

Relevante ontwikkelingen verslagjaar
• Money Talks is ook via de telefoon/WhatsApp bereikbaar. Dit is voor jongeren/studenten een
makkelijke, snelle en anonieme manier om vragen te stellen.
• Door de korte lijnen met de jongerencoaches van Welzijn en het Jongerenproject van MDF kan er
snel de juiste hulp worden ingezet.
• In samenwerking met Welzijn Lelystad, Challenge Up en het MBO College Lelystad worden
verschillende activiteiten uitgevoerd:
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o Er wordt een flyer gemaakt met voorlichting voor jongeren die achttien jaar worden.
o Met hen wordt een scholingsprogramma ontwikkeld om jongeren voor te bereiden op de
veranderingen en verantwoordelijkheden als je achttien jaar wordt. Studenten van de juridische
opleiding van het MBO college krijgen een training om deze voorlichting aan andere jongeren te
kunnen geven. Binnen het MBO College volgen ruim 30 klassen de voorlichting.
o Er worden thema- en voorlichtingsavonden ontwikkeld, waarbij met ondersteuning van
studenten van het MBO College Sociaal juridische dienstverlening wordt onder leiding van een
professional op informele en interactieve manier een onderwerp besproken wordt, zoals over
zorgverzekeringen, toeslagen, belasting aangiften en aanvraag studiefinanciering.
• .Tijdens de coronacrisis blijft het spreekuur van Money Talks in het MBO College Lelystad open.
Omdat de bibliotheek gesloten is sluit Money Talks hier de deuren van januari tot augustus.
• Stagiaires van IDO helpen wekelijks bij het spreekuur van Money Talks.
• De vrijwilligers en stagiaires die bij Money Talks helpen worden aangemeld bij Challenge Up
Welzijn Lelystad.

Signaleringen
• Naast de ‘gebruikelijke’ vragen over studiefinanciering en toeslagen komen er meer vragen van
studenten die betrekking op het verlies van werk en inkomen in verband met corona.
• Door middel van vroegsignalering (‘op tijd erbij’) komen jongeren die met name hun
zorgverzekering niet (op tijd) betalen in beeld.
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Hulp- en dienstverlening in cijfers
Algemeen maatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

1733

Standaardcontacten

7603

5 meest voorkomende problematieken

% van het totaal

Psychosociale problematiek

33

Huisvesting

9

Verwerking

8

Partnerrelatie

7

Familierelatie

5

Jeugdhulpverlening
Schoolmaatschappelijk werk
Afgesloten trajecten

Aantal

Trajecten

326

Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

2349

% van het totaal

School-/leerprestaties

24

Emotionele ontwikkeling

19

Opvoed/gezinsproblematiek

19

Opvallend gedrag

16

Scheiding

5

Gezinsadviseur
Afgesloten trajecten
Trajecten
Standaardcontacten

5 meest voorkomende problematieken

Aantal
121
1447

% van het totaal

Opvoed-/gezinsproblematiek

41

Oudergerichte problematiek

18

Financiële/praktische/materiele problematiek

14

Opvallend gedrag

7

Emotionele ontwikkeling

6
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Sociaal raadslieden
Afgesloten trajecten

Aantal

Cliënten

1624

Vragen

2650

5 meest voorkomende vragen

% van het totaal
17

Aangifte inkomstenbelasting (blauw)
Huurtoeslag (rood)

9

AWIR

8

Participatiewet

7

Zorgtoeslag (rood)

7

Schuldhulpverlening
Algemeen

Aantal

Dossiers mee uit 2020

538

Nieuwe aanmeldingen

573

Totaal

Afgesloten dossiers

1111

Aantal

Informatie en advies

280

Budgetcoaching afgerond

94

Betalingsregeling afgerond

45

Minnelijke regeling afgerond

109

Wettelijke regeling afgerond

5

Geen regeling mogelijk

0

Traject op verzoek van cliënt gestopt

33

Traject voortijdig beëindigd

90

Verhuisd/Overleden

14

Totaal

Lopende dossiers

670

Aantal

Mee naar 2022

Overig

441

Aantal

Screenings

441

Intakes

303

Afgifte verklaring WSNP
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22

Budgetbeheer

Aantal

Mee uit 2020

89

Nieuwe dossiers

19

Afgesloten dossiers

34

Mee naar 2022

74

Budgetbeheer op Maat

Aantal

Mee uit 2020

87

Nieuwe dossiers

6

Afgesloten dossiers

11

Mee naar 2022

82

Jongerenproject

Aantal

Mee uit 2020

39

Nieuwe dossiers

55

Afgesloten dossiers

46

Mee naar 2022

48

Samenwerking Voorkoming Huisuitzettingen

Aantal

Mee uit 2020

17

Nieuwe dossiers

135

Afgesloten dossiers

138

Mee naar 2022

14

Groepswerk
Volwassenen

Aantal

Assertiviteitstraining

32

Sterker in je schoenen

16

Een puber in huis

15

Kinderen/jongeren

Aantal

Dit ben ik

28

Je bibbers de baas

18

Twee huizen

8

Vrijwilligerswerk
Geldzaken
Afgesloten trajecten

Aantal
64
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Financieel spreekuur
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
1571

Money Talks
Beantwoorde hulpvragen

Aantal
351*

* Deze hulpvragen zijn meegerekend in het totaal van de beantwoorde hulpvragen van het financieel spreekuur.
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Meenthoek 10
8224 BS Lelystad
(0320) 21 17 00
mdf@mdflevoland.nl
Postadres:
Postbus 1034
8200 BA Lelystad

