
De waarde van 
vrijwilligers

Isolement door
breken, iets voor 
elkaar betekenen

 “Zonder het  
jongerenwerk is  
de politie onthand”

 “Het leven is een stuk 
leuker als je elkaar 
echt ziet!”

 “De aandacht van 
de vrijwilliger is 
onbetaalbaar”

editie jaarverslag
20181

04 07 10 13

Tom Visser:  
“Als ik met Sizar praat, 

hoor ik bommen vallen”

16

In deze editie:



7

Ons jaarverslag 
in een nieuwe jas. 
Laat weten wat u 
ervan vindt!

Voorwoord
32 Voorwoord In deze editie

Met veel enthousiasme presenteer ik u 
het jaarverslag 2018 van Stichting Welzijn 
Brummen. Dat mag ik doen namens het 
team van SWB en alle vrijwilligers.

Wie de vorige jaarverslagen kent, ziet dat deze 
editie in een compleet nieuwe jas is gestoken. 
We zijn een andere organisatie dan een aantal 
jaren geleden en we maken onze resultaten op 
een andere manier zichtbaar. De prestatie indi
catoren waarmee we vroeger werkten, zijn ver
dwenen. We werken nog steeds resultaatgericht, 
maar proberen de meerwaarde van wat we doen 
zichtbaar te maken in de vorm van verhalen.  

In deze editie
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“Vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde voor de Brummense samenleving”

13

 “Echt in contact 
komen met  
jongeren is  
lastig”

 “Er is niet veel nodig om een 
wezenlijk verschil te maken  
in iemands leven.”

 “Met blije mensen 
om je heen wordt 
het voor iedereen 
leuker” 

 “Je komt 
soms 
heftige 
dingen 
tegen”

 “Als ik kom, roepen de  
kleinkinderen: ‘Opa! Opa!’ ”

16

het voelt vaak een beetje ongemakkelijk), 
maar omdat wij het belangrijk vinden dat u 
weet dat er overal in onze gemeente buren, 
kennissen of familieleden zijn die zich 
bekommeren om hun medemens en werk 
doen dat van onschatbare waarde is!  

Naast deze vrijwilligers vertellen een wijk
agent en een manager van de woningstichting 
over hun samenwerking met SWB. Ook dat 
is een nieuw aspect in ons jaarverslag. We 
willen ermee aangeven hoe belangrijk het is 

Editie 1 dus van een nieuwe periode! In deze 
krant vertellen medewerkers, vrijwilligers 
en samenwerkingspartners waar zij in het 
afgelopen jaar mee aan de slag zijn geweest, 
wat hen drijft, waar ze zich zorgen over 
maken, waar ze trots op zijn en welke plannen 
of dromen ze hebben voor de komende periode. 

De vrijwilliger staat dit jaar centraal. Om dit 
te benadrukken hebben we vier vrijwilligers: 
een taalcoach, een budgetcoach, een 
ouderenadviseur en een ‘multi inzetbare 
vrijwilliger’ in de schijnwerpers gezet. Niet 
omdat ze dat zelf leuk vinden (integendeel:  

We zijn dé sociaal bindende factor binnen de Brummense samenleving.  
Wij faciliteren dat iedereen betrokken kan zijn en mee kan doen. We bieden 
kansen en dagen mensen uit eigen regie te voeren. Dat doen we samen met 
vrijwilligers en netwerkpartners en in lijn met de afspraken met onze  
opdrachtgever(s). Daarbij zijn we dichtbij en verbindend.

Kernbelofte SWB
Dit willen we betekenen

Martine Jurriens

dat we samenwerken met lokale organisaties 
om elkaar aan te vullen en te versterken, en zo 
het beste voor én met de inwoners van onze 
gemeente te bereiken. 
 
Dat laatste is natuurlijk altijd het doel en we 
hebben daar iedereen bij nodig. Ik nodig u dan 
ook van harte uit om uw feedback, tips, ideeën 
naar aanleiding van dit jaarverslag vooral 
niet voor u te houden, maar met ons te delen! 
Samen maken we ons werk niet alleen leuker, 
maar ook beter.
 
Martine Jurriens 
directeur Stichting Welzijn Brummen
april 2019
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Samen eenzaamheid doorbreken
“Vereenzaming is nogal een ding momenteel  
in Nederland. Vaak zijn het mensen die zich 
gelei  delijk aan teruggetrokken hebben door li
chamelijke problemen of iets anders. Die komen 
in een vicieuze cirkel terecht. Als je niets meer 
meemaakt, heb je niets te vertellen… en als je 
ergens naartoe gaat en je hebt niets te vertel
len, waarom zou je er dan naar toe gaan? Als je 
een beperking hebt of ouder wordt, is het soms 
heel lastig om die cirkel zelf te doorbreken. Die 
mensen willen we bereiken en uit huis krijgen. 
Ik vind het mooi om te zien dat dit lukt met vaak 
heel eenvoudige activiteiten, zoals soep eten op 
vrijdagmiddag, kaarten, of een spelletje doen. 
Als je blije mensen om je heen hebt, wordt het 
voor iedereen veel leuker, toch?”

Opstap naar regulier werk
Regelmatig komen statushouders vrijwilli
gerswerk doen in het Tjark Riks Centrum, in 
eerste instantie om hun Nederlands te verbe
teren. Maar er gebeurt regelmatig wat meer. 
Felix: “Een Somalische mevrouw van 40 jaar 
was barvrijwilliger op het Tjark Riks Centrum 
en heeft sinds twee jaar een baan bij Vérian. 
Een Irakese man van 50 jaar was hier vrijwil
liger en heeft nu werk gevonden als post
sorteerder. Een Iranese man heeft een baan 
gevonden in de techniek. Het is toch mooi als 
dat lukt?!” 

de Voedselbank, en de Kledingbank zijn  
gevestigd in het Tjark Riks Centrum.

Naast ouderen krijgen we ook jeugd over de 
vloer. Die doen onder meer yoga of kinder
theater. De majorettes van de carnavalsver
eniging repeteren hier en de 70 vrijwilligers 
van de Kindervakantiespelen (in de leeftijd  
van 1550 jaar) komen hier bijeen.”

Vrijwilligers: handen,  
ogen en oren 
Wekelijks bezoeken ruim 900 mensen het 
Tjark Riks Centrum dat 76 uur open is. Felix 
legt uit dat dit alleen mogelijk is doordat hij 
kan rekenen op een team van zeer betrokken 
vrijwilligers. “We hebben er 15, waaronder 
tuinmannen, klusjesmannen en barvrijwil
ligers. Ze willen iets dóen en iets betekenen 
voor hun medemens en de samenleving. Vaak 
vinden ze ook het contact met elkaar en met 
bezoekers prettig. Vijf vrijwilligers hebben het 
certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV). Als 
er wat gebeurt, is er dus altijd iemand die kan 
handelen.”

Naast de SWB vrijwilligers hebben veel activi
teiten en organisaties hun eigen vrijwilligers. 
Felix is ervan overtuigd dat de toegevoegde 
waarde groot is. 

Op allerlei plekken in de gemeente, bijvoor
beeld bij de sport of de muziekvereniging, 
organiseren mensen dit zelf. Niet iedereen 
wordt hier echter mee bereikt. SWB spant  
zich al vele jaren in om alle inwoners van  
de gemeente de kans te geven anderen te  
ontmoeten en samen iets te ondernemen. 

Ontmoetingscentra
Vertrouwde ontmoetingscentra zijn de twee 
gebouwen: Plein Vijf in Brummen en het Tjark 
Riks Centrum in Eerbeek. Van het laatste is 
Felix Jansen de beheerder.
    
“Ik ben verantwoordelijk voor de verhuur 
van de ruimtes en het beheer van het gebouw 
in Eerbeek. Samen met een club vrijwilligers 
zorgen we dat alles netjes geregeld is en dat 
het er gezellig uitziet. Blijkbaar waarderen 
mensen dat, want we hebben groepen in huis 
die al heel lang bestaan. Koersbal is er al vanaf 
het eerste uur in 1996, maar ook voor biljarten, 
volks dansen, meer bewegen voor ouderen en 
houtsnijden komen mensen hier al jarenlang.”

De betekenis van ontmoeting
“Naast de activiteit zelf, merk je dat ontmoe
ting heel belangrijk is. Mensen willen samen 
met anderen een gezellige middag of avond 
hebben.  

Ook veel organisaties van buitenaf maken 
gebruik van de ruimtes. Bijvoorbeeld de 
bridgeclub, de accordeonvereniging en de Ita
liaanse soos. Ouderbelang Eerbeek organiseert 
een keer per maand een gezellige bijeenkomst 
waar gemiddeld 100 mensen op af komen. 
Gemeente, woningstichting of provincie geven 
regelmatig een voorlichting. Gezamenlijke  
ziekenhuizen hebben hier dagelijks een prik
punt en ook het Geheugensteunpunt, BAC,  

 “Het gaat niet alleen om koffie 
schenken, onderhoud of helpen bij een 
activiteit. Vrijwilligers zorgen ook voor 
contact met de samenleving. Hoe meer 

vrijwilligers, hoe meer ogen en oren, 
des te beter weet je wat er leeft.”

“Als je samen een activiteit doet, 
vallen de onbekendheid en het 

onbegrip weg. Dan ben je niet meer 
‘dat groepje jongeren’ maar is dat 

‘de kleinzoon van’ en ‘de opa van’.”

“Iemand van woonzorgcentrum De 
Beekwal kan niet zelf de container 
buiten zetten. Dan wordt er aan mij 
gevraagd: ‘Weet jij misschien iemand?’ 
Nou, ik ken wel een vrijwilliger die het 
leuk vindt om praktische dingen te 
doen. Die heb ik benaderd en het was 
meteen goed; ondertussen doet hij het 
al voor 12 bewoners! Die zijn ermee 
geholpen en de man vindt het zelf ook 
leuk om te doen.

Via de vacaturebank kreeg ik laatst de 
vraag: weet jij iemand die zou kunnen 
helpen bij het Dag Activiteiten Centrum 
(DAC)? Ik kende iemand bij een creatief 
clubje dat hier actief is. Dan kijk ik naar 
het neusje en denk ik: ‘Die zou daar 
zomaar kunnen passen’. Het contact 
wordt gelegd, ze draait een keer mee en 
het blijkt te klikken.”      

‘Samen is leuker’ is het motto van Stichting Welzijn Brummen. Geen loze kreet;  
bij veel activiteiten zien we dat mensen dit daadwerkelijk ervaren. 

Als je samen dingen doet, 
ontstaat er verbinding

Ruth Frederiks is coördinator en aan-
spreekpunt voor alle sociaal-culturele 
activiteiten bij SWB. Samen met collega’s, 
vrijwilligers en andere partijen zorgt ze  
dat bestaande activiteiten goed lopen,  
ontwikkelt ze nieuwe activiteiten en houdt 
ze contact met de betrokken vrijwilligers.

Ontmoeting en activering
Ruth: “Een voorbeeld is de ondersteuning van 
de Dag van de Ouderen. Die wordt elk jaar door 
enthousiaste vrijwilligers georganiseerd. Het 
is een dag speciaal voor alle ouderen uit de 
gemeente Brummen, die zowel informatief is, 
als een dag van vermaak en gezelligheid.  
 
Voorgaande jaren werd de dag voorname
lijk zittend doorgebracht met een boeiend 
programma. Dit jaar hebben we het anders 
aangepakt en gezorgd voor meer actie. We 
hebben allemaal clubjes die actief zijn in onze 
gebouwen, zoals de biljarters, kaartenmakers, 
houtsnijders, uitgenodigd om activiteiten te 
doen. De ouderen reageerden hier erg enthou
siast op. Ze vonden het heel leuk dat ze dit jaar 
niet alleen hoefden te luisteren, maar ook iets 

gingen dóen. Er ontstond daardoor een heel 
andere dynamiek.”

Zo wordt geprobeerd om op een laagdrempe
lige manier ontmoeting te combineren met 
activering. Dit kan leiden tot bewustwording 
van mensen van wat er allemaal mogelijk is  
en hopelijk ook tot nieuwe aanmeldingen voor 
de leuke activiteiten die SWB organiseert.   

Groepen met elkaar verbinden
Overal in de samenleving zien we een tendens 
naar individualisering. Mensen zijn, mede 
dankzij de ontwikkeling van allerlei technolo
gieën, steeds meer op zichzelf en de eigen groep 
gericht. Het risico is dat er minder verbinding 
is met andere groepen in de samenleving. Soms 
ontstaat daardoor onbegrip of argwaan. 

Ruth: “Door elkaar te ontmoeten en samen 
activiteiten te ondernemen, proberen we dat te 
doorbreken en groepen met elkaar te verbinden.  

Bovendien kom je er tijdens activiteiten beter 
achter wat mensen graag willen. Tijdens de 
Roefeldag gaf een jongetje aan: ‘Ik wil graag 

kerstliedjes gaan zingen met ouderen om een 
boom’. Dat idee is meteen opgepakt. Op een 
speciale Kerstochtend bij SWB zijn kinderen 
van kinderdagverblijf Malin, basisschool St. 
Pancratius, zangers en zangeressen van het 
Seniorenkoor en deelnemers van het Geheu
gensteunpunt bij elkaar gekomen. Samen (in 
totaal 100!) hebben ze kerstliedjes gezongen, 
naar het kerstverhaal geluisterd en hebben ze 
voor elkaar kerstwensen opgeschreven. 
 
Een meneer verwoordde heel mooi wat dit 
voor hem betekende: “Wij oude mensen lezen 
en zien allerlei nare dingen in kranten en  
op tv. Vandaag hebben we zoiets moois mee
gemaakt; dat doet een mens zoveel goeds, dit 
werkt beter dan welke pil ook!”   

Iets doen en contact maken
Naast de activiteit zelf is het sociale contact van 
groot belang. Even uit de dagelijkse sleur weg, of 
uit de eenzaamheid. Samen met anderen koken, 
eten, of bewegen. Ruth: “Laatst zei een deelne
mer dat heel mooi: ‘We oefenen niet alleen onze 
arm en beenspieren, maar ook onze lachspie
ren!’ Het is veel meer dan dat uurtje. Je bouwt 

aan je sociale netwerk. Mensen bespreken hun 
zorgen met elkaar en ook de leuke dingen.”

Inspelen op behoeften 
De gemeente Brummen vergrijst. We willen de 
mensen die we binnen hebben natuurlijk tevre
den houden, maar het is een uitdaging nieuwe 
mensen en vooral ook jongere leeftijdsgroepen 
te werven. Daarbij zien we dat de behoeften ver
anderen. Een aantal mensen geeft bijvoorbeeld 
aan liever een paar workshops te doen dan zich 
te verbinden aan een heel jaarprogramma. 

We luisteren goed en werken allerlei ideeën  
uit. Bijvoorbeeld een Samen eet project  
van gezinnen en mensen die alleen zijn, een
daagse evenementen zoals een proeverij van 
gerechten uit een andere cultuur, gezellige 
bijeenkomsten rondom feestdagen, spelletjes
middagen voor jong en oud, een plantenasiel, 
een gezamenlijke moestuin, enzovoort.

Ruth: “Ik wil weten waar mensen warm voor 
lopen, waar ze energie van krijgen. Als ieder
een enthousiast raakt, ga ik zelf ook met hart 
en ziel mee!”

Mensen 
verbinden

Felix Jansen, beheerder Tjark Riks Centrum

Meedenken in de Cliëntenraad

Felix Jansen

was niet optimaal. We hebben geprobeerd de 
plannen van SWB te steunen, maar dat heeft 
niet veel opgeleverd. Inmiddels is de relatie 
flink verbeterd en denk ik dat SWB weer bloeit. 
Dat vind ik belangrijk, want ik zie SWB als een 
verbindende factor in deze gemeente. 

In het begin heb ik weleens gezegd: ‘Ik zit hier 
wel, maar ik doe eigenlijk niks’. Doen past 
niet bij de rol van de Cliëntenraad. We staan 
niet op de voorgrond, maar kijken en luiste
ren wat er speelt. Daar waar het minder goed 
gaat, proberen we informatie op te halen of te 
bemiddelen. Het afgelopen jaar wordt het wat 
actiever en kunnen we vaker ideeën aandra
gen. Dat vind ik leuk.  

Janny Bennink is ouderenadviseur  
(zie ook pagina 20, red.) en lid van de 
Cliëntenraad van SWB. “Toen ik vijf 
jaar geleden met pensioen ging dacht 
ik: ‘Ik kan weleens naar SWB gaan om 
te kijken of ze vrijwilligerswerk voor 
me hebben’. Er waren twee vacatures 
- voor een ouderenadviseur en een lid 
van de Cliëntenraad – en ik heb tegen 
allebei ‘ja’ gezegd.”

“Met de Cliëntenraad vergaderen we zes 
tot acht keer per jaar. Daarin bespreken we 
het wel en wee van de stichting. De eerste 
paar jaar was dat best pittig, want er ver
anderde veel en de relatie met de gemeente 

In elk overleg komt er wel een van de wer
kers en ook de directeur komt altijd wel even 
binnenlopen. Ze zijn erg betrokken en bereid 
te luisteren of dingen toe te lichten. Je proeft 
dat iedereen die bij SWB werkt er echt iets van 
wil maken!

Een keer per jaar vergaderen we met het 
bestuur. Dat overleg heeft een officieel deel 
en een informeel deel. Ik vind dat laatste be
langrijk, want vooral bij een lastig onderwerp 
praat het gemakkelijker als je niet aan elkaar 
voorgesteld hoeft te worden, maar elkaar een 
beetje kent.”  

 

Twee vacatures! 
Er komen twee plekken vrij in de Cliënten
raad: een van de voorzitter en van een lid. 
Het blijkt best lastig deze op te vullen, dus 
wie dit leest en zich geroepen voelt: u bent 
van harte welkom! 

“Het zou mooi zijn als er ook een of twee 
mensen in de raad komen die daadwerke
lijk cliënt zijn. Nu is dat niet het geval. We 
proberen wel naar mensen toe te gaan en 
informatie in te winnen. Daarnaast hopen 
we dat mensen zich vrij voelen om bij ons 
aan te kloppen als ze wensen hebben, of 
een kritische noot. Daar kan iedereen zijn 
voordeel mee doen!” 



Sjoerd Botschuyver,  
jongerenwerker SWB
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Voor jongerenwerker Sjoerd Botschuyver 
is er geen enkele twijfel: jongerenwerk is 
een onmisbare basisvoorziening in de ge-
meente Brummen. Ook de jongerencentra 
hebben een belangrijke functie. 

“Een jongerencentrum is veel meer dan een 
plek om te chillen. Het is een plek waar jon
geren elkaar ontmoeten en waar jongeren
werkers op een laagdrempelige en informele 
manier met hen in contact komen. Jongeren 
voelen zich er prettig, ontmoeten mensen 
die ze vertrouwen, die hen accepteren hoe 
ze zijn, en die de jongere een aai over de bol 
geven of een trap onder hun kont als het 
nodig is.”

Initiatief jongeren om naar Auschwitz te gaan

Zonder het jongerenwerk 
is de politie onthand

“Een paar weken geleden kwam er opeens 
een gesprek tussen jongeren op gang over 
het vernietigingskamp Auschwitz. Een 
paar dagen later kwamen ze er op terug en 
bleek dat ze op internet allerlei informatie 
hebben opgezocht. ‘Dat is heel erg wat 
daar allemaal is gebeurd’. Ze vonden het 
zo indrukwekkend dat ze het plan maakten 
om er in de kerstvakantie naartoe te gaan. 

Toen ze dat in de groep vertelden, zeiden 
de meiden: ‘Dan willen wij ook mee’. Hoe 

Vertrouwen winnen
Sjoerd vervolgt: “Ook op straat laten jonge
renwerkers hun gezicht zien. Niet alleen bij 
overlast, maar juist ook als er niets aan de 
hand is. Zodat jongeren merken dat je echt in 
hen geïnteresseerd bent en bij je terecht kun
nen als er wat aan de hand is. In het jongeren
centrum gebeurt precies hetzelfde. Tijdens een 
spelletje FIFA of tafelvoetbal maak je contact 
en hoor je wat er speelt. Hoe eerder en hoe be
ter dat lukt, hoe preventiever je kunt werken.”  

Het gaat niet om de activiteit zelf
“Mensen zien vaak alleen de buitenkant van 
een activiteit, terwijl in wat ‘erachter of erom
heen’ gebeurt, de kracht zit van wat we doen. 

Halloween is een mooi voorbeeld. De jaarlijkse 
tocht is in het verleden altijd door onderne
mers georganiseerd en zou dit jaar niet meer 
doorgaan. De vraag kwam: ‘Zou het lukken 
als de jongeren willen helpen?’ Dat hebben we 
voorgelegd. 

Iedereen reageerde enthousiast en jongeren 
hebben er meteen werk van gemaakt. We 
hadden 75 deelnemers verwacht; er kwamen 
er 320. Een gigantisch succes en een geweldige 
succeservaring voor de jongeren. Ze hebben de 
verantwoordelijkheid opgepakt, vrijwel alles 
zelf gedaan en kregen positieve PR in de krant.  

Voor de Kindervakantiespelen geldt hetzelfde 
uitgangspunt. “Natuurlijk is het fantastisch 
dat 200 kinderen een heel leuke week hebben. 
Maar minstens zo belangrijk is het proces dat 
je op gang brengt met vrijwilligers. Die leren 
samenwerken, sponsors zoeken, coördine
ren, enzovoort. Daarmee vergroten ze hun 
persoonlijke vaardigheden, ontdekken ze hun 
talenten en ervaren ze wat ze leuk vinden. Die 
groei, daar gaat het (ook) om. 

Trends 
Softdrugs is echt een issue waar we ons zorgen 
over maken. We zien teveel jongeren die 
afhankelijk zijn van het blowen. Dat gaat ten 
koste van school, werk, vrienden, interesses, 
de relatie met de ouders. En als ze dan ook nog 
schulden maken bij verkeerde mensen, wor
den de problemen alleen maar groter.”

Noot redactie: op dit moment ligt de algemene 
openstelling van het jongerencentrum Eerbeek 
tijdelijk stil. In het eerste kwartaal van 2019 
wordt met de gemeente van gedachten gewisseld 
over hoe verder.

Succesvolle ketensamenwerking 
Wat is de kracht van het jongerenwerk van 
SWB? Sjoerd: “De preventieve werking die 
ervanuit gaat. Wij zitten zo dicht op jongeren 
dat we snel zien wat er speelt en vaak kunnen 
voorkomen dat ze uitglijden. Tegelijkertijd 
zien we hun behoeften en talenten en stimule
ren we ze om te groeien, iets aan te leren waar 
ze profijt van hebben.

Het lukt alleen door effectief samen te werken 
met onze ketenpartners: Jeugdbescherming 
Gelderland, Politie, Team voor Elkaar, de 
beleidsambtenaar van de gemeente Brummen, 
basisscholen, ondernemers, buurtbewoners, 
stichting Sportkompas, de leerplichtambte
naar, Bureau Halt. 

Grote winst van de afgelopen jaren in de 
gemeente Brummen is dat de bereidheid bij 
zowel de gemeente als de politie er is om niet 
vanuit de eigen vertrouwde manier met jon
geren te werken, maar een stap terug te doen 
en samen te werken. Waar de politie vroeger 
meteen er bovenop zat en bekeurde, wordt nu 
het overleg gezocht en samen gekeken: ‘Hoe 
gaan we dit aanpakken?’

Een voorbeeld. In Eerbeek speelde een pestpro
bleem onder een aantal jongeren. We hebben 
hier een interventie gepleegd, in samenwerking 
met de politie. We hebben de pesters en gepes
ten bij elkaar gezet en gezorgd dat de jongeren 
aan de ene kant druk vanuit de politie voelden 
en tegelijkertijd de veiligheid en laagdrempe
ligheid van de jongerenwerkers. Door op die 
manier samen te werken, kun je problemen 
oplossen. 

Dat soort succeservaringen maakt het ver
trouwen in elkaar én in de aanpak alleen maar 
sterker.”

“Met onze preventieve aanpak 
voorkomen we dat jongeren in dure 
vormen van ondersteuning en zorg 

terechtkomen. Een recent onderzoek 
van BMC naar het effect van het 

preventieve jongerenwerk toont aan 
dat dit de schatkist miljoenen euro’s 

per jaar scheelt.” 

De kracht van het 
jongerenwerk 
schuilt achter de 
activiteit 

“De jongerenwerkers van SWB zijn voor  
de politie onmisbaar. Ze vormen een cru-
ciale verbindende schakel tussen jongeren 
en de omgeving en brengen in overleg-
situaties de kennis van de straat naar 
binnen. Juist in deze periode is dat voor 
ons belangrijk, omdat de politie zich wat 
terugtrekt, als gevolg van veranderd beleid 
en centralisering.

Vroeger kon je nog wel eens een handhavings
actie uitvoeren, maar het lukt nu steeds 
minder om in de haarvaten van de jongeren
wereld terecht te komen. Dit is de social media 
generatie. Hokjes en hangplekken worden veel 
minder gebruikt; jongeren zoeken elkaar op 
via Facebook en Whatsapp. Dat maakt het voor 
de politie moeilijk om problemen vroegtijdig 
te signaleren.”

Meerwaarde jongerenwerk
Nienke Gebbink is wijkagent in Brummen en 
heeft in de afgelopen periode verschillende 
situaties meegemaakt waarin ze de meerwaar
de van het jongerenwerk heeft ervaren. “Als 
politie kom je binnen als autoriteit. Dat is ook 
belangrijk, om jongeren duidelijk te maken 
waar grenzen liggen en welke consequenties 
er aan bepaald gedrag hangen. Echt in contact 
komen met de jongeren en het vertrouwen van 
ze winnen, lukt daarmee echter niet.
 
Jongerenwerker Sjoerd is een bruggenbouwer 
met een sterk moreel kompas. Een pientere, 
charismatische jongen die met iedereen kan 
werken. In een gesprek tussen jongeren en 
buurtbewoners kan hij goed uitleggen wat de 
gedachtegang van jongeren is, zowel aan de 
melder als aan ons. Tegelijkertijd lukt het hem 
om jongeren te betrekken bij de oplossing 
van een probleem, én ook de melder van een 
overlastsituatie te laten meedenken. Zo creëer 
je begrip en een gevoel van gezamenlijke ver
antwoordelijkheid. Je gaat dan een flinke stap 
verder dan symptoombestrijding, maar komt 
tot de kern.” 

Gedrag duiden
“Door veranderingen in de samenleving en in 
de jongerencultuur zijn er minder hangplek
ken. Op de plekken die er nog zijn, kunnen 
groepen snel wisselen. Ook dat maakt het 
moeilijk om contact te leggen en te volgen 
wat er speelt. Jongerenwerkers hebben meer 

ingangen en bovendien een heel andere relatie 
met de jongeren.  

De functie van het jongerenwerk is van belang 
om duidelijk te maken wat gedrag betekent. In 
de volksmond is het al gauw overlast, ook als 
een jongerenontmoetingsplek goed gebruikt 
wordt. Komt er een melding van een probleem, 
dan is het voor ons de taak om goed te kijken: 
wat gebeurt er op die plek? Is de plek daarvoor 
geschikt? Wat kan er worden verbeterd? Dat 
bekijken we samen en als blijkt dat de plek 
gebruikt wordt waar hij voor bedoeld is, dan 
moeten we dat ook durven vaststellen.”

Nienke Gebbink, wijkagent in Brummen

Je gehoord voelen
“Een deel van het probleem – van beide kan
ten, overigens – zit in het gevoel niet gehoord 
te worden. Voor de jongeren kan het jongeren
werk daar een heel belangrijke rol in vervullen. 
Ik kom in de wijk ook jongeren tegen bij wie 
ik merk: die zitten er niet lekker bij. Of een 
jongere die je nooit op straat tegenkomt en 
opeens zes weken achter elkaar op een bankje 
in het park ziet… Dat geeft iets aan. Neem bij
voorbeeld drugsgebruik. Vaak kun je het niet 
direct met problemen of excessen in verband 
brengen, maar het is wel zorgelijk als je ziet 
dat het gebruik dagelijks wordt. Als wijkagent 

ben je echter vaak niet laagdrempelig genoeg 
om erover in gesprek te gaan.

De jongerenwerker is dat wel. Hij heeft vaak al 
een lijntje, kan in de problematiek duiken en 
is in staat om een kantelmoment te creëren. 
Een jongere zal zelf nooit naar een hulpverle
ner stappen, maar als je het vertrouwen kunt 
winnen, lukt dat regelmatig wel.

Tot slot: wijkagent is voor mij een relatief 
nieuwe rol. Ik ben altijd handhaver geweest 
en die taak vind ik nog steeds belangrijk. Hoe 
belangrijk de verbinding ook is, je kunt niet 
alles met de mantel der liefde bedekken, en 
jongeren niet altijd bij de hand nemen. Ik 
vind het belangrijk dat acties consequenties 
hebben. Als de politie het niet doet, wie doet 
het dan nog?”

deelnemers

activiteiten45

14

164  
jongerencontacten 
op straat

4 structurele hangplekken 
in Brummen en Eerbeek 
zonder overlast

opgeloste overlastplekken

590 103  
avonden  
op straat

Cijfers

“Als wijkagent ben je vaak niet laagdrempelig genoeg; 
een jongerenwerker kan het vertrouwen winnen.”

moet dat dan; er kunnen er maar vier in een 
auto? Ik zei: ‘Misschien kunnen we met z’n 
allen gaan. Maar dan moeten jullie zelf uit
zoeken hoe dat kan met het vervoer, waar we 
kunnen slapen, wat het allemaal kost, enzo
voort.’ Ze zochten het uit en uiteindelijk bleek 
dat het niet haalbaar was voor dat moment.  

Toch hebben ze het er niet bij laten zitten. Er 
ligt nu een concreet plan, er is al een voorlich
tingsavond met ouders geweest en we hebben 
16 jongeren die mee willen!

Dat bereik je nooit als er geen jongerencen
trum zou zijn. Ze ontmoeten elkaar, worden 
iets minder op de huid gezeten dan elders, 
voelen zich geaccepteerd en dan opeens kun je 
samen zo’n project creëren.

Jongeren zien ons niet als hulpverleners. We 
vertrekken vanuit hun leefwereld en gaan 
open met ze in gesprek, zonder vooroordelen. 
Daardoor is er vertrouwen en word je een soort 
rolmodel met wie jongeren dingen delen die ze 
niet met hun ouders bespreken. Over school, 

hun baantje, problemen thuis, schulden, 
middelengebruik, enzovoort.”

Rechts bovenaan: Sjoerd Botschuyver

Nienke Gebbink



Mensen weer in de 
wedstrijd zetten

98 Budget Advies Centrum Budget Advies Centrum

“Ik help graag mensen en ben goed 
met cijfers. Die combinatie leek me 
leuk en dat blijkt ook zo te zijn. Je pro
beert een zo hoog mogelijk inkomen 
voor mensen te realiseren. Door ze te 
stimuleren met bijvoorbeeld sollici
taties en te besparen op kosten. Als 
iemand 100 euro per maand overhoudt 
in plaats van 150 tekort, is dat al  
resultaat. En ik houd van resultaat.” 

Willem van de Bilt, schuldhulpverlener SWB

“Het motto ‘Iedereen doet mee in  
Brummen’ maak je niet waar als je  
cliënten pampert. Het is belangrijk dat 
mensen de verantwoordelijkheid proeven 
én nemen. Bij het gros lukt dat.”

Het Budget Advies Centrum (BAC) kampte om 
diverse redenen in de eerste helft van 2018 met 
een achterstand. Een aantal cliënten kwam op 
een wachtlijst te staan. Prioriteit van de nieu
we BACcoördinator Willem van de Bilt is om 
de achterstand zo snel mogelijk in te halen. De 
urgentie is er. “Op dit moment heeft het BAC 
ongeveer 80 cliënten. De hoeveelheid mensen 
met financiële problemen is echter veel groter. 
Lang niet iedereen daarvan meldt zich bij het 
BAC of bij andere partijen. We doen wel ons 
best om ze steeds beter en vooral eerder in 
beeld te krijgen.”

Drie opties 
Schuldenproblematiek speelt in alle lagen 
van de bevolking. Ook mensen met een goed 
inkomen of een hoog opleidingsniveau kunnen 
in zo’n situatie terechtkomen. Komen ze 
vervolgens in contact met het BAC, dan zijn er 
grofweg drie opties. 

In de lichtste vorm gaat het om een kort 
intensief contact. Mensen hebben net op tijd 
aan de bel getrokken en met hulp van een 
vrijwilliger krijgen ze de zaak weer snel op de 
rit. Vaker echter is de situatie al zover dat er 
meer moet gebeuren. In dat geval zijn er twee 
opties. Bij een minnelijk traject doen we een 
voorstel waar de schuldeisers vrijwillig aan 
mee kunnen werken. Lukt dat niet, dan blijft 
de wettelijke schuldsanering over. De rechter 
doet dan een uitspraak waar alle partijen ver
plicht aan mee moeten werken.  

Mensen trekken te laat aan de bel
Het BAC heeft twee keer per week spreekuur: 
dinsdag in Eerbeek en op woensdag in Brum
men. De bezoekersaantallen zijn wisselend. 
Hoewel het BAC er al een aantal jaren is en ook 
publiceert in de huisaanhuiskrant, weet 
niet iedereen van het bestaan. 

Cor Flore begon al als 14jarige met vrijwilli
gerswerk en is daar zijn hele leven mee door 
gegaan. Wat hem drijft? “Maatschappelijke 
betrokkenheid. Bovendien kan ik moeilijk 
‘nee’ zeggen. En als ik ‘ja’ zeg, dan zet ik me 
voor de 100% in.” Op dit moment is Cor onder 
meer voor het negende jaar actief als vrijwilli
ger bij het Budget Advies Centrum.

Daar is genoeg te doen. “Teveel eigenlijk. Het 
is triest dat mensen zover komen en er is zel
den sprake van opzet. Het overkomt mensen, 
bijvoorbeeld doordat ze werkeloos worden 
of in een scheiding raken. Ze gaan flink terug 
in inkomen, maar beseffen nog niet dat ze 
niet kunnen doorgaan op dezelfde voet. Dan 
ontstaat er een schuld en ontbreekt het aan 
vaardigheden om eruit te komen.” 

Een probleem ontstaat  
gemakkelijk
Cor schrikt ervan hoe gemakkelijk instanties 
het mensen maken om in de problemen te 
komen. “Mensen die al 500 euro achterstand 

“Belangrijker is wellicht dat mensen hun 
eigen boontjes willen doppen”, vult Willem 
aan. “Velen schamen zich dat het zover heeft 
kunnen komen. Die zoeken pas hulp als het 
eigenlijk al zo ver is dat je in een driejarig tra
ject terechtkomt. Als mensen eerder aan de bel 
trekken, hoeft het niet zover te komen. 

Als je een bekeuring krijgt voor een onverze
kerde bromfiets van 230 euro en niets doet, 
dan is deze binnen een half jaar al opgelo
pen richting 1000 euro. Doe je dit met meer 
schuldeisers, dan kom je echt in de proble
men. Terwijl een telefoontje genoeg is om een 
regeling te treffen. De meeste schuldeisers zijn 
niet zo zwartwit, maar als je niet reageert, 
wórden ze het wel.

Mensen die een schuldsaneringstraject 
ingaan, krijgen minimaal leefgeld en daar 
moeten ze het mee doen. Het BAC onder
steunt, maar het is niet zo dat je je probleem 
bij een vrijwilliger neer kunt leggen en dat het 
dan wel voor elkaar komt. Dit is iets wat je ge
zamenlijk moet doen. De cliënt moet pro actief 
zijn. Zelf bellen met schuldeisers bijvoorbeeld, 
maar ook veranderingen in het inkomen of in 
de woonsituatie doorgeven.”

Landelijk wordt geprobeerd steeds preventie
ver te werken. Gemeenten krijgen bijvoorbeeld 
bericht van energieleveranciers als mensen hun 
nota niet hebben betaald. Helaas geeft de nieu
we wet op de privacy belemmeringen op dit ge
bied. Als het nu gebeurt, mag je ze niet meteen 
bezoeken, maar gaat er eerst een brief naar 
mensen waarin we de rol van Team voor Elkaar 
en het BAC uitleggen. Aan de ene kant begrijpe
lijk, maar de cliënten die wij tegenkomen, zijn 
er meestal niet bij gebaat. Elke dag telt.”

Vrijwilligers
In een crisissituatie moet je zelf handelen 
– huisuitzetting – het overige wordt zoveel 
mogelijk gedaan door vrijwilligers. Op dit mo
ment hebben we er 15. De ene heeft meer tijd 
beschikbaar dan de andere, maar ze doen het 
allemaal vanuit sociaal bewustzijn.

Eerst is er het zogenaamde ‘klikgesprek’, om 
af te tasten of cliënten vertrouwen hebben in 
de vrijwilliger en of ze het van weerskanten 
zien zitten. Afhankelijk van de problematiek, 
bezoeken vrijwilligers de klant één keer per 
week tot één keer per maand. De dienstver
lening varieert van een aanvraag voor de 
Voedselbank tot en met het voorbereiden van 
een schuldhulpverleningstraject.

Jonge mensen vaker  
in de problemen
Welke trends signaleert het BAC? “We zien 
meer jonge mensen met forse schulden. Ze 
worden verleid om dure artikelen of abon
nementen te kopen (smartphone) en hebben 
weinig besef van hoe je met geld omgaat. 
Lenen gaat te gemakkelijk. Het zou mooi zijn 
als je dat bewustzijn op gang kan brengen.  

“Ik speel onder andere 
competitie tafeltennis en zie 

schuldhulpverlening ook als sport. 
Soms is het spannend of zelfs 

stressvol, maar als het dan toch 
lukt om een stap te zetten, geeft 

dat een kick.”

 “Hiervóór heb ik in Amsterdam 
Zuidoost gewerkt, met een totaal 

andere populatie. Het heeft me verrast 
dat de problematiek in de gemeente 

Brummen niet heel anders is dan 
daar. We moeten flink aan de bak.”

In Amsterdam bezochten we scholen en 
vroegen we leerlingen op het vmbo: ‘Wat 
denk jij later te gaan verdienen?’ Dan was het 
antwoord vaak: ‘5.000, per maand netto.’ 
Ze hebben geen idee. Ik denk dat het goed zou 
zijn om scholieren hierover voor te lichten.”   

“Je bent bezig mensen een beetje op 
te voeden. Ik probeer ze echt in de 

wedstrijd te zetten. Na die drie jaar 
moet je ook op eigen kracht verder. Ik 
denk dat we nog meer kunnen doen 

om mensen daarop voor te bereiden.”

Cijfers

Bijna altijd melden 
mensen zich te laat

Cor Flore,  
vrijwilliger BAC

hebben op hun energierekening melden zich 
aan bij een andere leverancier en worden 
wonderlijk genoeg ook nog toegelaten. Soms 
is er wel bij drie of vier leveranciers een schuld 
opgebouwd. 

Zo gaat dat op verschillende plekken. Kleine 
rekeningen van 10 of 15 euro blijven te lang 
liggen. Na verschillende aanmaningen en in
casso’s lopen ze op tot wel € 150. De nota van 
Diftar is ook zo’n typisch voorbeeld waarvan 
mensen denken: ‘Die kan wel even wachten’.
Zo hoopt het zich op. En als je dan van je 
bank ook nog rood mag staan, raak je de grip 

helemaal kwijt. Een aantal mensen staat altijd 
rood en betaalt elke maand 1012% rente; die 
komen nooit meer terug bij nul.” 
 
Dure uitgaven... wat nu?
“Voor sommige uitgaven is geen geld, maar ze 
moeten wel worden gedaan. Sommige scholen 
verplichten leerlingen om op een laptop te 
werken. En als kinderen hun roosterwijzigin
gen alleen via de app kunnen zien, dan zullen 
ze wel een smartphone moeten aanschaffen.
Geleidelijk aan raken mensen het overzicht 
kwijt, openen ze enveloppen niet meer… en  
zo kan er ‘opeens’ € 20.000 schuld zijn. Daar
bij ervaren ze dat de financiële wereld heel 
meegaand is in het verlenen van krediet, maar 
als je het moeilijk hebt, staat er meteen een 
schuldeiser voor de deur.

Trekken mensen op tijd aan de bel bij Team 
voor Elkaar, dan is het vaak nog wel snel te 
repareren. Meestal echter is de problematiek al 
zo groot dat mensen het niet meer zelfstandig 
kunnen oplossen.”

Als mensen geluk hebben, is er iemand in de 
omgeving die opmerkt dat het niet goed gaat. 
De energiemaatschappij stuurt in de winter
periode een bericht naar de gemeente als 
iemand met een uitkering de energierekening 
niet betaalt. De woningstichting zoekt mensen 
op als er een huurachterstand is. Blijkt in zo’n 
geval dat er meer aan de hand is, dan wordt 
geprobeerd mensen te verwijzen.    

Wat doet een vrijwilliger?
Als iemand dan bij het Budget Advies Cen
trum terecht komt, zitten een beroepskracht 
en 15 vrijwilligers klaar om advies of hulp te 
bieden. Cor: “Het werk is heel afwisselend. 
Soms ben je met twee of drie keer klaar, 
maar er zijn ook zaken waar je heel lang mee 

“Het is niet mijn taak, maar je wijst mensen er wel op dat als ze 
hun gedrags- en uitgavenpatroon niet veranderen, ze ook niet 

uit de problemen komen. Dus als ik zie dat mensen drie keer per 
week wat van de Chinees halen, dan benoem ik dat.”

bezig bent, tot en met de rechtbank aan 
toe. Ik word vooral ingezet op de zwaarde
re gevallen. Ik zoek de hele situatie uit en 
help cliënten alles klaar te maken voor een 
schuldhulpverleningstraject. Ik schrijf ook 
schuldeisers aan. Heb laatst een geschil met 
een gerechtsdeurwaarder gewonnen; daar 
ben ik best trots op.”
 
Dat de vrijwilliger een dorpsgenoot is, is geen 
belemmering. “Als ze eenmaal de knoop heb
ben doorgehakt, zijn mensen vaak zo blij dat 
ze het prima vinden. Vooraf heb je altijd een 
klikgesprek. Daarin vertel ik eerlijk wat men
sen van mij kunnen verwachten, maar ook wat 
ik van hen verwacht. Ik moet bijvoorbeeld alle 
bankgegevens inzien.”

Wat moet je kunnen?
Een vrijwilliger van het BAC moet meer 
kunnen dan goed zijn met cijfers. “Je moet 
kunnen luisteren, mensen willen ook hun 
verhaal kwijt. Je komt soms heftige dingen 
tegen; niet alleen financiële, maar ook in de 
persoonlijke sfeer. Daarnaast moet je durven 
confronteren. 

Je moet er veel tijd en energie insteken en 
overal informatie inwinnen voordat je alles 
goed in beeld hebt. Dat kan in het Tjark 
Riks Centrum, maar ik ga het liefst naar de 
mensen thuis, mits ze een goede internet
verbinding hebben. In de eerste periode 
bezoek ik ze één keer per week en ben ik vaak 
drie tot vier weken bezig voordat ik alles in 
kaart gebracht. 

Er moet zo snel mogelijk helderheid komen. 
Als dat gebeurt, merk je dat de rust terugkeert. 
Het doet heel veel met mensen, dat onder
schatten anderen wel eens.”

Meer preventief werken
“Als je merkt dat mensen het plezierig vinden 
dat je ze de helpende hand biedt, is dat een 
prettig gevoel.” Nog prettiger zou Cor het 
vinden als hij veel eerder ondersteuning kan 
bieden. “Er zou veel meer in het preventieve 
moeten gebeuren. Dat mensen aangereikt 
krijgen: hoe kun je beter met je geld omgaan, 
om te voorkomen dat je in de problemen 
komt. Ik ben dan ook heel benieuwd naar de 
Voorzieningenwijzer.”

“Er wordt soms heel hard geoordeeld zonder dat mensen de achtergrond kennen.  
Ik ken een voorbeeld van iemand die alle rekeningen betaalt om haar zieke broer te  
kunnen helpen. Die liefde gaat zover dat ze daardoor zelf in de problemen komt.”

 
aanvragen  
schuldhulpverlening4632

 
Voedselbank- 
aanvragen via BAC

182 hulpvragen spreekuur  
Eerbeek en Brummen

Willem van de Bilt

Cor Flore



11 Laatste kans / Buitenkans

Nieuw: de Voorzieningenwijzer
De Voorzieningenwijzer is een organi-
satie die alle voorzieningen van een ge-
meente en van de rijksoverheid in beeld 
heeft. Door de Voorzieningenwijzer in 
te zetten, worden in de eerste plaats het 
inkomen en de draagkracht van huurders 
verhoogd. Daarnaast gaat het betaal-
baarheidsrisico van woningcorporaties 
omlaag en wordt de druk op de gemeen-
telijke schuldhulpverlening verlicht. 

In de app staan alle gemeentelijke en 
landelijke regelingen voor mensen met een 
bescheiden inkomen. Ook heeft de Voorzie
ningenwijzer goed in beeld welke zorgver
zekeringen er zijn en wat de tarieven van 
elektriciteits leveranciers zijn. 

Hoe werkt het? We voeren met de huur
der aan de keukentafel zijn persoonlijke 
gegevens in. Mensen vergelijken vervolgens 

10  Laatste kans / Buitenkans

Mensen die een Laatste kans of Buitenkans aangrijpen, krijgen ondersteuning bij hun 
financiële huishouding. Dit loopt via het Budget Advies Centrum. Veel mensen hebben 
moeite de eindjes aan elkaar te knopen, maar weten ze niet welke regelingen er voor hen 
zijn. Bijvoorbeeld subsidie voor de aanschaf van een laptop voor je kind, of gebruikmaken 
van de Voedselbank. 

De samenwerking verstevigen
Manager Wonen van Veluwonen André Tijssen 
vertelt over de visie van de woningcorporatie 
en over zijn ervaringen met Stichting Welzijn 
Brummen. “We vonden het tijd om de koppen 
bij elkaar te steken en helderheid te scheppen 
over onze samenwerking. Wie doet wat, wie is 
waarvoor het aanspreekpunt en vooral: waar 
maken we ons samen sterk voor? Ik ben heel 
tevreden over hoe SWB onze feedback heeft 
opgepakt en ook over de gemaakte afspraken. 
Goed samenwerken betekent: naar elkaar luis
teren, evalueren, kijken hoe je samen het proces 
kunt verbeteren en het beste voor je cliënten 
kunt bereiken, want dat laatste is het doel.

Het merendeel krijgt het weer op de rit. Vaak 
spelen vrijwilligers hierbij een belangrijke rol. 
Ze geven bijvoorbeeld inzicht in wat precies 

de maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn 
en hoe je daar verstandig mee kunt omgaan. 
Voordeel is dat een vrijwilliger laagdrempe

liger is dan een professional. Mensen bouwen 
vaak ook een persoonlijke band met elkaar op; 
de vrijwilliger blijft dan af en toe kijken of het 
goed blijft gaan. 

Over de toegevoegde waarde van vrijwilligers 
is Annette kraakhelder. “Zonder vrijwilli
gers zouden deze trajecten niet mogelijk zijn. 
Cliënten ervaren hun laagdrempeligheid, 
maar ook hun betrokkenheid als heel prettig. 
Vrijwilligers hoeven niets, komen alleen iets 
brengen. Ze kunnen twee uur blijven zitten en 
nemen alle tijd voor je. Als beroepskracht zou 
je dat soms graag willen, maar kun je dat een
voudigweg niet. De aandacht van de vrijwilli
ger is onbetaalbaar.” 

De aandacht van  
de vrijwilliger is  
onbetaalbaar

Hulp bij financiën

Annette Oosterhoff,  
casemanager SWB

André Tijssen, 
manager wonen 
Veluwonen

Laatste kans 
en buitenkans
Van Laatste Kans is sprake als de wo-
ningstichting huurders uit het huis wil 
zetten, omdat ze een forse huurachter-
stand hebben. Mensen krijgen dan een 
vonnis, maar tegelijkertijd die laatste  
kans. Voorwaarde is dat ze de helft van  
de huurachterstand meteen betalen en  
een begeleidingsovereenkomst tekenen  
waarin de voorwaarden en afspraken  
staan vermeld.

Dan komt casemanager Annette Oosterhoff in 
beeld. Samen met betrokkenen gaat ze kijken: 
wat is er aan inzet nodig om te zorgen dat deze 
mensen uit de probleemsituatie komen? De 
nadruk ligt op de schuldhulpverlening, maar 
vaak speelt er meer. 

Zelfredzaamheidsmatrix
Om dat in kaart te brengen, vullen mensen de 
zelfredzaamheidsmatrix in. Daaruit ontstaat 
een beeld van de mate waarin mensen zich 
redden op de belangrijkste levensgebieden. 
Inkomen, werk en opleiding, tijdsbesteding, 
huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke 
gezondheid, lichamelijke gezondheid, midde
lengebruik, vaardigheden bij activiteiten van 
het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, 
maatschappelijke participatie en justitie.

De scores worden samen besproken en op alle 
punten waar mensen zichzelf onvoldoende  
kunnen redden, kan begeleiding worden 
ingezet. Vaak zijn er al organisaties betrokken, 
bijvoorbeeld Team voor Elkaar, de Plan
groep of ambulante begeleiding. In dat geval 
zorgt de casemanager dat de begeleiding op 
elkaar wordt afgestemd en houdt zij continue 
overzicht over het gehele plaatje. In het begin 

is het contact met de cliënt intensief, daarna 
houdt ze eens per zes weken vinger aan de 
pols. 

“Bij de andere groep moet ik meer moeite 
doen om het vertrouwen te winnen. Meestal 
lukt dat na één of twee ontmoetingen. Als 
mensen echt niet willen meewerken, lopen ze 
het risico hun huis kwijt te raken. Gelukkig is 
dat nog maar één keer gebeurd.”

Buitenkans
Bij een Buitenkans gaat het om mensen over 
wie de woningstichting zich zorgen maakt: 
redt deze persoon zich helemaal zelfstan
dig? Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand 
met een beperking, iemand die overlast 
veroorzaakt, of iemand die net gescheiden is 
en daardoor erg uit balans is. Deze mensen 
kunnen in aanmerking komen voor een Bui
tenkans traject. 

In eerste instantie reageert niet iedereen daar 
positief op; de meeste mensen willen zichzelf 
redden, zonder bemoeienis. Als de casemana
ger uitlegt wat het uitgangspunt is en wat er 
allemaal mogelijk is met zo’n contract, zien 
mensen vaak de voordelen ervan in. 

Annette Oosterhoff: “Meestal is het alles 
of niets. Mensen willen heel graag hulp, of 
helemaal niet. Als mensen wél willen, loopt 
het vrijwel altijd heel goed en kunnen we 

het traject aan het eind positief afsluiten.” 

Samenwerking
Daarnaast zijn deze trajecten vooral kansrijk 
door de goede samenwerking tussen verschil
lende organisaties. Met het oog hierop heeft 
SWB de banden met Veluwonen weer steviger 
aangehaald. Anette: “Door intensiever samen 
te werken met de woningstichting, kunnen we 
mensen beter helpen. Een mooi voorbeeld is  
dat de woningstichting bij een nieuwe huur
achterstand niet meteen ingrijpt, bijvoorbeeld 
door een deurwaarder te sturen, maar dit eerst 
doorgeeft aan de casemanager. Ik kijk wat er 
aan de hand is en probeer het samen met de 
cliënt op te lossen.” 

“Elke vrijwilliger heeft een eigen stijl. Sommige zijn heel 
kordaat: ‘Jij gaat nu zelf de schuldeiser bellen.’ Om te zorgen 
dat iemand er de volgende keer niet meer tegenop ziet, maar 

het zelf kan én doet.”

Samen het beste 
voor onze huurders 
realiseren 
“Mensen die niet rond kunnen komen, voeren dagelijks een strijd. Ik ben zelf vader, kan 
me zo goed voorstellen dat ouders ervoor kiezen een verjaardagscadeau voor hun kind te 
kopen, en die rekening nog even te laten liggen. Voor die mensen – en anderen die in de 
knel zitten – wil ik graag iets betekenen. Als ze meer rust krijgen op financieel gebied, 
krijgen ze meer ruimte om te leven.”

We trekken samen op in het Laatste kans en 
Buitenkansbeleid (zie ook pagina 10, redactie).”

Preventief werken:  
contact maken
“Als woningcorporatie gaan we best ver in ons 
preventiebeleid. Het belang van onze huurders 
staat hierbij voorop, maar ook wijzelf zijn 
gebaat bij zo’n aanpak. Als huurders in de pro
blemen komen, moeten we veel tijd, energie 
en kosten steken in de oplossing ervan. Met 
een effectieve aanpak kunnen we wel tot 75% 
van die kosten besparen. 

kosten met elkaar en zien meteen waar en 
hoe ze kunnen besparen. Bovendien krijgen 
huurders die dat willen hulp bij de aanvraag 
of de overstap.

André Tijssen is erg enthousiast over het 
instrument. “Gemiddeld besparen mensen 
maar liefst 600 euro per jaar. We denken dat 
we hiermee huurders de rust geven om na te 
denken over hun toekomst. Als je elke dag 
in stress leeft door (geld)zorgen, dan heb je 
die rust niet en ben je alleen maar bezig met 
overleven.”

Veluwonen is gestart met een pilotproject 
en probeert de gemeente en andere partijen 
warm te maken en mee te krijgen. Tijssen: 
“Ik zou het mooi vinden als wij of SWB 
straks de intake kunnen doen en dat we dit 
instrument kunnen toevoegen aan alles wat 
we al doen om mensen te ondersteunen”.

Wat we doen, is contact maken zodra iemand 
in de woning komt. Als mensen er zes weken 
wonen, gaan we op bezoek om te kijken of 
alles op orde is. Soms zien we dan al, ook door 
goed door te vragen, dat er wat aan de hand 
is. Daar proberen we zo snel mogelijk op in 
te spelen, met Stichting Welzijn Brummen of 
met een andere partner.”

Extra aandacht waar nodig
“Statushouders hebben vaak grote gezinnen. 
Ze hebben ervaringen opgedaan die wij nooit 
mee zullen maken en ook niet mee willen  

maken. Ze zijn blij dat ze in een veilig land 
zijn, maar spreken de taal niet, kennen de 
gewoonten niet en hebben soms andere 
waarden en normen. Met SWB stemmen we af: 
hoe kunnen we er samen voor zorgen dat deze 
statushouders goed gedijen en integreren?

Dit doen we ook voor andere groepen. We 
huisvesten bijvoorbeeld veel mensen die eerst 
intramuraal wonen en daarna zelfstandig 
gaan wonen. We willen op voorhand niemand 
uitsluiten; iedereen moet kunnen wonen.

Bij financiële problemen verwijzen we door 
naar het Budget Advies Centrum. Daarnaast 
schakelen we Buurtbemiddeling in als het 
niet botert tussen huurders. Persoonlijk vind 
ik dat we dat weleens te gemakkelijk doen. Ik 
vind dat we als corporatie eerst zelf in gesprek 
moeten gaan. Het begint namelijk bij contact. 

Onze medewerkers weten vaak heel goed wat 
er speelt, onder andere door dat huisbezoek 
dat we na zes weken brengen aan een nieuwe 
huurder. Voorop staat contact maken en kijken 
hoe de huurder het ervaart in de woning en 
buurt. Tegelijkertijd krijgen we een indruk of 
iemand het een beetje redt en waarbij hij of zij 
eventueel wat ondersteuning kan gebruiken. 
We hebben hiervoor een vragenlijst, maar 
meestal ontstaat er pas een echt open gesprek 
nadat de vragen zijn doorlopen.”

Toekomst
Veluwonen gaat in de komende jaren veel 
onderhoud doen aan haar huizen. Uit ervaring 
weet Tijssen dat je dan ook ‘achter de voordeur 
komt’. “Soms schrik je van wat je tegenkomt: 
schulden, eenzaamheid, vervuiling… Sommige 
mensen zien geen uitweg of hebben geen hulp, 
terwijl er zoveel ondersteuning beschikbaar is. 
Reden te meer om met buurtbewoners, Stich
ting Welzijn Brummen en andere samenwer
kingspartners alert te zijn en waar mogelijk 
ondersteuning te bieden, liefst zo vroeg moge
lijk. Als we samen een duidelijke visie hebben, 
stevig in onze schoenen staan en elkaar scherp 
houden, dan ben ik ervan overtuigd dat we 
steeds verder verbeteren.”

“Het is de kunst om op tijd te 
zien waar mensen vallen en te 
proberen dat te voorkomen.”

“Steeds vaker sluiten we een contract af 
met afspraken over verwachtingen en 

begeleiding. Dan heb je een stok achter 
de deur en daarin speelt Stichting Welzijn 

Brummen een heel belangrijke rol.”

Annette Oosterhoff

André Tijssen

André Tijssen en Brenda van de Wiel

André Tijssen
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het gebruik van de nieuwe online Vacature
bank en de AVG aan de orde.

Online Vrijwilligersvacaturebank
Vervolgens hebben we de Vrijwilligersvacatu
rebank opgezet, met een duidelijk overzicht 
van het gemeentebrede vraag en aanbod. 
Organisaties kunnen hier zelf hun vacatures 
op zetten en beheren, en kandidaten kunnen 
rechtstreeks op vacatures reageren. Dit levert 
tijdwinst op voor alle betrokken partijen.  

Het schrijven van duidelijke en wervende 
vacatureteksten is een kunst op zich. We 
hebben hiervoor een workshop opgezet en 
bieden ‘inklopmomenten’ aan waarbij we 
organisaties die daar behoefte aan hebben, 

in beeld te houden en te stroomlijnen, is  
het handig dat er één centraal punt is voor 
alle vacatures en vragen, waar zowel vrij
willigers als organisaties terecht kunnen. 
Bovendien wil de gemeente meer investeren 
in het ondersteunen van vrijwilligers en  
vrijwilligerswerk. 

SWB heeft een plan voor twee jaar gemaakt. 
Belangrijke input hiervoor vormden de uit
komsten van een enquête die in 2017 ge
houden is onder vrijwilligers in de gemeente 
Brummen. Om ook inzicht te krijgen in de be
hoeften van vrijwilligersorganisaties, hebben 
we twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd 
met een selecte groep van vrijwilligerscoördi
natoren en –werkgevers. Hierbij kwamen ook 

Voor en door vrijwilligers  
en -organisaties
Met het oog hierop is SWB gevraagd om de 
Vrijwilligerscentrale in een nieuwe jas te 
steken en om te bouwen tot een Kenniscen
trum Vrijwillige Inzet. Een centrum voor en 
door vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, 
dat vraaggericht en laagdrempelig diensten, 
activiteiten en producten biedt voor vrijwil
ligers. De naam van Vrijwilligerspunt SWB is 
gewijzigd in Vrijwilligerscentrale.

Eén centraal aanspreekpunt
Binnen de gemeente Brummen zijn veel 
organisaties die met vrijwilligers werken. 
Daarbij doen veel mensen meerdere vormen 
van vrijwilligerswerk. Om dat allemaal goed 

Voelt u zich aangesproken door  
het Maatjesproject? Dat komt mooi 
uit, want  SWB is op zoek naar 
mensen in de gemeente Brummen 
die maatje willen worden. Een paar 
uur per week of per maand zijn 
genoeg om een groot verschil te 
maken in iemands leven!

Voor meer informatie kunt u terecht  
bij Marijte Bolt, via email:  
M.Bolt@welzijnbrummen.nl of 
telefonisch: (0575) 56 19 88.   

Wilt u  
maatje  
worden?

ondersteunen bij het opstellen en invoeren 
van de vacatures.

Verbeterde website
De website is verbeterd en flink uitgebreid. 
Vrijwilligers kunnen zich gemakkelijker in en 
uitschrijven. Op de Talentenbank kunnen ze 
aangeven welk type vrijwilligerswerk ze willen 
doen. Vinden ze het lastig om dat te bepalen, 
dan kunnen ze de Focustest doen, die zicht 
geeft op de vraag: “Wat voor een type vrijwil
liger ben ik?”

Mensen kunnen ook online cursussen volgen 
en het actuele cursusaanbod voor vrijwilli
gers in de gemeente Brummen vinden. Tot 
op heden staat het aanbod van SWB vermeld. 
We streven er naar dat ook workshops en 
lezingen die door andere organisaties worden 
georganiseerd, toegankelijk worden voor alle 
vrijwilligers. 

Daarnaast is er de Expertbank waarin vrijwil
ligers zich kunnen aanmelden die hun exper
tise voor een korte periode ter beschikking 
willen stellen. Hiermee sluiten we aan op de 
tendens dat mensen zich liever niet voor een 
langere periode willen verbinden. Bovendien 
weerspiegelt het waar we als Vrijwilligerscen
trale in de toekomst naar toe willen. 

De Vrijwilligersvacaturebank is op 24 sep
tember officieel gelanceerd op een bijeen
komst waarbij onder meer de burgemeester 
en verschillende vrijwilligers en organisaties 
aanwezig waren. 

Door het versterken van het vrijwilligerswerk wil de gemeente Brummen de eigen  
kracht van inwoners vergroten en de sociale netwerken versterken, zodat mensen langer 
zelfstandig kunnen wonen en dat het gebruik van individuele voorzieningen vermindert. 
Zij ziet vrijwillige inzet als een belangrijk instrument voor ‘samenredzaamheid’.

De Vrijwilligerscentrale versterkt de  
kwaliteit van de vrijwillige inzet door 
kennis te vergroten en competenties te 
trainen. Enerzijds met een vast, actueel 
aanbod van kennis en informatie; an-
derzijds door te kijken welk aanvullend 
cursus- en ondersteuningsaanbod nodig is 
om te blijven aansluiten bij de behoeften. 

Niet iedereen vindt even gemakkelijk vrijwil
ligerswerk. We zien onder meer statushouders 
die graag andere mensen willen leren kennen 

op mensen met een taalachterstand/nieuw
komers; de andere op mensen die aan het 
reintegreren zijn. De coach gaat bijvoorbeeld 
met (vrijwilligers)werkgevers in gesprek, on
dersteunt kandidaten soms intensief met de 
voorbereiding, of gaat mee naar een kennis
making en kan de kandidaat dan bijvoorbeeld 
achteraf tips geven voor een volgend gesprek. 

Trends
Het valt op dat het steeds lastiger wordt om 
vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties. 
Samen met Sportkompas zijn we in de tweede 
helft van 2018 gestart met het voeren van 
éénopéén gesprekken met verenigingen, 
om te kijken wat we hierin kunnen betekenen 
en of er op andere vlakken behoefte is aan 
ondersteuning. Een idee is om instapcursus
sen voor bestuursfuncties te organiseren, 
om de drempel voor potentiële kandidaten te 
verlagen. 

Een andere uitdaging is om vrijwilligers te 
vinden voor mensen met beperkingen die spe
cifieke kennis en/of vaardigheden vragen. De 
vraag die hierbij meespeelt is: hoever gaan we 
in het vinden en scholen van vrijwilligers voor 
taken die een professionele aanpak vragen?

Eisen aan vrijwilligers worden steeds hoger

Brummense 
bikkel

Waarom kiezen mensen ervoor om een maatje te 
worden? “Voor allemaal geldt dat ze zich betrok-
ken voelen bij het welzijn van anderen. Ze willen 
dat anderen meedoen in de samenleving.”

Marijte Bolt is coördinator van het Maatjes
project. Wat houdt dat in? “We koppelen 
vrijwilligers één op één aan mensen die wat 
sociaalemotionele steun nodig hebben. Onder 
andere ouderen die steeds minder kunnen en 
door gezondheidsproblemen aan huis gekluis
terd raken. Daarnaast zien we vaker mensen die 
door psychische problemen geïsoleerd raken. 

Eenzaamheid speelt vaak een rol. Sommi
ge mensen raken steeds verder geïsoleerd, 
kennen gevoelens van schaamte of twijfelen 
aan zichzelf. Als ze op Facebook kijken, lijkt 
iedereen ‘gelukt’ en minstens 500 vrienden 
te hebben. Andere zijn overdag druk met het 
werk, maar voelen een drempel – verlegen
heid, angst – om zomaar op iemand af te 
stappen. Wij willen duidelijk maken dat het 
niet raar is om te vragen om een maatje.

Ons jongste maatjeskoppel? Een jongen van 
12 jaar met het syndroom van Down zit buiten 
school vaak tussen de volwassenen. Dan is het 
leuk als er iemand is die wat jonger is en iets 
met je doet. Dat is gelukt; hij is gekoppeld aan 
een maatje van 17 en samen lachen ze veel.” 

Ambassadeurs
Dit jaar heeft het Maatjesproject voor het eerst 
samengewerkt met ambassadeurs. Dat zijn 
vier enthousiaste vrijwilligers die ondersteu
nen, promoten en uitdragen. Samen zetten zij 
zich actief in voor het gezamenlijke doel: nog 
meer mensen enthousiast maken om als ma
tje de Brummense samenleving te versterken. 
Onder het motto ‘Samen = Leuker’ waren zij 
actief op de Pinkstermarkt.

Ook het idee van de aanschuiftafel kwam van 
de ambassadeurs. In de Week tegen Eenzaam
heid is samen met Knooppunt Mantelzorg 
een Kom Erbij aanschuiftafel georganiseerd 
op verschillende weekmarkten. Dat leverde 
mooie gesprekken op over dit thema, een aan
tal nieuwe maatjes en nieuwe aanmeldingen 

van mensen die graag een maatje willen met 
wie zij af en toe iets leuks kunnen onderne
men. Dichtbij de mensen, een persoonlijke 
aanpak, dat blijkt te werken.

De uitdaging voor de komende tijd? Marijte: 
“Meer werkende mensen bereiken. Mensen die 
zeggen geen tijd te hebben, tóch verleiden om 
een uurtje van hun drukbezette bestaan in te 
zetten als maatje. Want als je toch met de hond 
gaat wandelen, waarom niet samen met iemand 
die je daar een groot plezier mee doet?”

Motieven vrijwilligers
Vrijwilligers betekenen iets voor hun mede
mens, maar krijgen zelf ook iets terug. Ze doen 
ervaringen op die hun eigen leven verrijken. 
Soms is dat heel verrassend. Marijte: “Ik ken 
een mooi voorbeeld van een vrouw van 72 
die is gekoppeld aan een 29jarige mevrouw 
met een verstandelijke beperking. Ze hebben 
een heel leuke klik. Of dat gebeurt, kan ik niet 
altijd voorspellen. Ik breng weleens twee men
sen intuïtief met elkaar in contact die zichzelf 
in eerste instantie afvragen: ‘Wat moeten wij 
met elkaar?’ Als ze dan even in gesprek zijn, 
blijken ze zoveel gemeen te hebben. Mensen 
worden blij als dat gebeurt. Het is bijzonder 
om daar getuige van te zijn; ik voel me soms 
een beetje teveel. Wanneer mensen elkaar voor 
het eerst ontmoeten, probeer ik het ongemak 
weg te halen. Nadat ik het zetje heb gegeven, 
doen mensen het zelf. 

Netwerkmaatje
SWB is bezig met de ontwikkeling van een 
nieuw idee: het netwerkmaatje. Niet alle 
vrijwilligers willen aan een langdurig con
tact vastzitten. Een netwerkmaatje wordt 
maximaal negen maanden gekoppeld aan 
iemand, met als doel zijn of haar eigen 
netwerk sterker te maken. De vrijwilliger 
denkt mee, gaat mee en coacht een beet
je… dat kan goede dingen opleveren. Wel 
stelt het andere eisen aan de vrijwilligers; 
daarom willen we hen hiervoor een speciale 
training aanbieden.

De gelijkwaardigheid in het Maatjesproject 
vind ik heel mooi. We zijn als samenleving 
misschien wat doorgeslagen in: als je hulp 
nodig hebt, moet je naar een psycholoog. Het 
hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. Ik pro
beer te zorgen dat het (weer) vanzelfsprekend 
wordt dat je naar elkaar omkijkt. Het leven 
is een stuk leuker als je elkaar echt ziet! Hoe 
mooi is het om in je eigen gemeente te werken 
en mensen met elkaar te verbinden?!”
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“We willen minder de ‘platte’ koppeling 
van vraag en aanbod, maar veel meer de 
kennis en kunde uit de samenleving naar 
voren brengen en benutten. Vrijwilligers 

kunnen hiertoe zelf de stappen zetten; wij 
zijn vooral de spin in het web, en zorgen 
ervoor dat de draden sterk genoeg zijn.”

“Er is niet veel nodig om een wezenlijk 
verschil te maken in iemands leven. 

Het gaat over simpele vragen als: ‘Is er 
iemand met wie ik een kopje koffie kan 
drinken, die met mij boodschappen wil 
doen of met mij wil wandelen terwijl ik 

in een rolstoel zit?’ ”

 

 
nieuwe aanvragen 
voor een maatje

Workshops en lezingen

Cijfers

NIEUW

In 2018 zijn verschillende workshops  
en lezingen aangeboden, deels in  
samenwerking met netwerkpartners.  
Ook hebben ervaringsdeskundigen een 
aantal workshops en lezingen aan-
geboden en verzorgd.

• Meer Vrijwilligers in Korte Tijd i.s.m.  
 Gelderse Sportfederatie en Sportkompas
• Timemanagement

• Interculturele Communicatie voor  
 Buurtbemiddelaars i.s.m.  
 Buurtbemiddeling Voorst
• Grenzen aangeven
• BHV voor SWB vrijwilligers
• Scootmobiel theorie en rijvaardigheid   
 i.s.m. Veilig Verkeer Nederland
• Fietslessen (op aanvraag)
• Wervend vacatures schrijven voor  
 organisaties

• Wervend vacatures schrijven, specifiek  
 aangeboden voor sportverenigingen
• Creatief omgaan met geld, door een  
 ervaringsdeskundige
• Geweldloos Communiceren 
• Maak je dromen waar / Brummen 
 Bewust 2.0, door een ervaringsdeskundige
• Rouwen vanuit de kracht van verbinding  
 (omgaan met verlies)
• Gronden en centreren voor mensen met  

Elk jaar reikt de burgemeester of wethouder 
in april, gelijktijdig met de lintjesregen, de 
Brummense Bikkel uit. Dit is een jeugdlintje 
voor kinderen en jongeren in de gemeente 
Brummen die zich actief hebben ingezet 
voor de maatschappij of hun medemens. 

Er zijn twee categorieën: kinderen van 4 
tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en 
met 17 jaar. Voorheen was er een kortere 
periode aandacht voor; met ingang van 
2018 kunnen inwoners van de gemeente 
het hele jaar door jeugdigen nomineren en 
besteden we er het hele jaar door aandacht 
aan. Een jongere heeft een nieuwe poster 
ontworpen voor de nieuwe campagne  
en zo een mooie bijdrage geleverd.

 Hypersensitiviteit
• Omgaan met autisme, lezing van een  
 lokale ervaringsdeskundige (twee bij 
 eenkomsten i.s.m. Knooppunt  
 Mantelzorg)
• Omgaan met hoge onzekerheid
• Rijvaardigheidstest (theorie en  
 praktijk) i.s.m. Veilig Verkeer Nederland
• Workshop Social Media op de Dag van  
 de Vrijwilliger.
 

en iets willen doen, maar belemmerd worden 
door de taal. 

Sommige vrijwilligers hebben extra begeleiding 
nodig omdat ze bijvoorbeeld een beperking 
hebben. Maar we zien ook dat sommige 
doelgroepen veranderen van samenstelling en 
hogere eisen stellen aan de capaciteiten van 
een vrijwilliger. 

Dit kan leiden tot een dilemma. Aan de ene 
kant ben je blij met iedereen die vrijwilligers

werk wil doen; anderzijds wil je groepen of 
individuen de best mogelijke ondersteuning 
bieden. Tijdens de netwerkbijeenkomsten die 
we organiseren, bespreken we dit type dilem
ma’s. We wisselen ervaringen en ideeën uit 
en kijken hoe we samen oplossingen kunnen 
vinden.

Vrijwilligerscoaches
De inzet van Vrijwilligerscoaches die extra 
begeleiding bieden, blijkt zinvol. In 2018 
waren twee coaches actief. De ene richtte zich 

Marijte Bolt, coördinator Maatjesproject

Het leven is een stuk leuker 
als je elkaar echt ziet!

Marijte Bolt

Ellen Lammersen en Hennita van der Zee 

Wethouder Pierik, vrijwilliger Romy 

nieuwe maatjes
koppels tot stand 
gebracht

nieuwe vrijwilligers 

vrijwilligers

maatjeskoppels



Mijn hobby?  
Vrijwilligerswerk!

1514 Diverse vormen vrijwilligerswerk

mij zou zijn. Toen ik hoorde wat het inhield, 
werd ik daar heel nieuwsgierig naar. 

Ik denk daar niet lang over na, maar ben ge
woon gestart. Eerst drie keer op cursus in Arn
hem, dat was heel leuk en informatief. Je krijgt 
daar handvatten, maar tegelijkertijd loopt het 
in de praktijk natuurlijk niet altijd zoals je dat 
hebt geleerd. Het belangrijkste is dat mensen 
zelf de stap zetten om tot een oplossing te 
komen. Wij proberen ze een zetje in de goede 
richting te geven.”

Wat moet je kunnen?
“Wat je als buurtbemiddelaar moet kunnen? 
Naar mensen luisteren, geen oordeel hebben, 
iedereen als gelijkwaardig zien, geduldig zijn, 
je niet mee laten slepen, goed uitleggen… 
Soms worden mensen boos en dan moet je 
zorgen dat ze kalmeren. Het valt me op dat 
vooral in de zomer mensen maar heel weinig 
van elkaar kunnen hebben. Heel vaak blijkt dat 
het een kwestie van miscommunicatie is en 
dat je weer het gesprek met elkaar aan moet 
gaan. Dat weten de meeste mensen zelf ook, 
maar op de een of andere manier lukt het ze 
niet meer om zelf die stap te zetten. 

Je gaat altijd met z’n tweeën naar een situatie. 
De buurtbemiddelaars zijn heel verschillend 

Als je haar er over hoort praten, lijkt het 
allemaal even leuk en zelfs meer energie op 
te leveren dan dat het kost. “Dat is ook zo. Ik 
ga graag met mensen om en vind het gewoon 
leuk als je iets voor een ander kunt beteke
nen. Dat hoeven geen grote dingen te zijn. 
Een rondje met de rolstoel of samen een kopje 
koffie drinken, is al een heleboel.”     

‘Ik houd niet van geraniums’
Lizette komt uit ZuidLimburg waar ze ook al 
allerlei vormen van vrijwilligerswerk deed, on
der andere in het buurthuis, bij de sportvereni
ging en op school. Rond 2011 verhuisde ze naar 
Eerbeek. Al heel snel dacht ze: ‘Wat ga ik doen?’ 

“Van geraniums word ik niet vrolijk, dus de 
stap was snel gezet. Ik ben gaan kijken bij 
SWB en kreeg een map waarin zoveel leuke 
vacatures stonden dat ik maar moeilijk kon 
kiezen. Ik ben begonnen bij de Buurtkamer en 
de Vriendenkring. Dat was meteen leuk en als 
je dan een keer bezig bent, dan ga je dóór.” 

Buurtbemiddelaar
“Sociaal werker Hennita vroeg me of het  
mij leuk leek om het Twitter account van 
Buurtkanaal bij te houden. Ja hoor, dacht ik, 
dat kan ik mooi in m’n eigen tijd doen. Later 
kwam de vraag of buurtbemiddelaar iets voor 

van elkaar, qua karakter en inzicht. Dat maakt 
het des te interessanter. Met elkaar moet je 
een bepaalde weg zien te vinden. Vaak is dat 
een beetje improviseren, ook omdat je met de 
ene klant gemakkelijker een klik hebt dan met 
de andere. Meestal voel je wel aan van elkaar 
wie het best het voortouw kan nemen. 

Ik leer er ook van. Kan er niet goed tegen als 
mensen lopen te zeuren en te klagen. ‘Doe er 
iets aan’, denk ik dan. Soms denk ik: ‘Mens, 
maken jullie hier ruzie om?’ of ‘Wat ben jij een 
zeurpiet’. Vroeger had ik het dan vaak ook al 
gezegd. Dat doe ik niet meer.”

Mensen blij maken  
bij de Kledingbank 
Op dinsdag en vrijdagochtend staat Lizette 
bij de Kledingbank Eerbeek. “Dat idee ont
stond naar aanleiding van de Kinderkleding

“Mensen vragen me weleens: ‘Heb je een hobby?’ ‘Ja’, zeg ik dan: ‘vrijwilligerswerk!’” 
Overdreven? Wij dachten van niet. Lizette Maas is vrijwilliger bij Soep voor het weekend, 
de Vriendenkring, Buurtkanaal, Buurtbemiddeling, de Kledingbank, de bardienst van 
het Tjark Riks Centrum, fietsen met nieuwkomers en ze valt ook nog regelmatig in als ze 
ergens voor gevraagd wordt, bijvoorbeeld op het Dag Activiteiten Centrum.    

“Ik ga graag met mensen om en vind het gewoon
leuk als je iets voor een ander kunt betekenen.”

Lizette Maas, 
vrijwilliger

Lizette Maas
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beurs (SKKB). Die hield één keer per jaar een 
actie voor de volwassenen en kinderen van de 
Voedselbank. Ik zei toen: ‘Hier is echt behoefte 
aan; waarom is dat eigenlijk maar één keer per 
jaar?’ Toen is Felix mee gaan denken. Er was 
een klein kamertje over op het Tjark Riks waar 
niets mee gedaan werd; daar kon het wel. De 
gemeente vond het een geweldig idee, maar 
daar bleef het eerst ook bij. Uiteindelijk heb
ben ze wat geld gegeven om goede kledingrek
ken te kopen. De Cromhoutstichting heeft ook 
twee kledingrekken gesponsord. Zo kon ik van 
start.

We zien vooral mensen met weinig inkomen 
en nieuwkomers. Afgelopen week kwam een 
zoon met zijn vader, op zoek naar een jas voor 
moeder. Ik liet een lange jas zien en de vader 
werd zo blij: ‘Mijn vrouw gaat mooi zijn!’ Daar 
kan toch niks tegenop. 

Vrijwilligers 
maken contact 
vanuit hun hart    

Karin van Aalst, 
coördinator

Stichting Welzijn Brummen is verant-
woordelijk voor de maatschappelijke bege-
leiding van nieuwkomers in de gemeente 
Brummen. Dit doen we in nauwe samen-
werking met professionele partners als de 
gemeente en Veluwonen. Beroepskracht 
Karin van Aalst coördineert de activiteiten 
en wordt daarbij ondersteund door diverse 
zeer betrokken vrijwilligers. 

Van onvrede naar begrip
“De overheid bepaalt elk jaar hoeveel vluch
telingen de gemeente moet huisvesten. Dat 
is ons jaarlijkse startpunt. Meestal zijn het 
er rond de 30; in 2015 was er wereldwijd een 
hausse in de vluchtelingenproblematiek. Die 
was ook in onze gemeente goed merkbaar. 
We moesten toen flink aan de slag met de wo
ningstichting. Er zijn huizen vrijgemaakt en 
vooral bij mensen die al jaren op de wachtlijst 
stonden, gaf dat soms onvrede. ‘Kijk, daar 
hebben ze wel meteen een woning voor’. 

Het is de kunst dan niet in de verdediging 
te schieten, maar gewoon open in gesprek 
te gaan. Als ik uitleg dat deze vluchtelingen 
opeens hun huis en haard moesten verlaten 
en bijna niets konden meenemen, dan is er 
vrijwel altijd meteen begrip.
  
Ik weet niet of wij alleen de ‘goede vluchte
lingen’ hebben, maar ik herken mij niet in de 
negatieve berichten die op sommige andere 
plekken in het nieuws komen. Een sterk punt 
in onze gemeente is dat we ons best doen om 
mensen zoveel mogelijk over verschillende 
wijken te verspreiden. Natuurlijk zoeken ze 
elkaar ook op, dat is logisch, zouden jij en ik 
ook doen, maar op deze manier kom je wel 
sneller in contact met Nederlanders. Genoeg? 
Nee, zeker niet.”  

Drempel
“Van weerskanten blijft het best lastig om 
echt in contact te komen. Ik zie veel nieuw
komers wel heel erg hun best doen. Vaak ga ik 
mee naar de buren om de mensen aan elkaar 
voor te stellen. ‘Zou het leuk zijn om een keer 
een kopje koffie te drinken?’, vraag ik wel
eens. Dan is er toch een aarzeling; het blijft 
op de een of andere manier heel spannend. 

Mooie voorbeelden heb ik ook. Begin van het 
jaar moest ik een gezin huisvesten en zag ik 
de overbuurman kijken. Hij vroeg kort: ‘Bent 
u de nieuwe buurman?’, kreeg het antwoord 
‘Ja’, zei ‘Tot ziens’ en liep meteen weg. Even 
later heb ik daar toch even aangebeld: ‘Heeft 
u misschien nog vragen?’ ‘Nee, ik wil je alleen 
maar zeggen: op mij hoeven ze niet te reke
nen. Ik heb helemaal geen zin om van alles te 
gaan doen voor die mensen.’ 

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Minstens zo blij wordt Karin van ‘haar’ vrij
willigers. “Zonder hen kunnen wij ons werk 
niet doen. Zelf regel ik vooral de praktische 
zaken – mensen aanmelden bij de Belas
tingdienst, een uitkering en verzekeringen 

regelen – en de coördinatie.  Vrijwilligers 
bezoeken de nieuwkomers, gaan mee naar de 
dokter, naar school, helpen de taal te leren, 
enzovoort. 

In de meeste gevallen loopt het naar wens. En 
als het niet loopt, dan zijn er vaak geen pro
blemen die specifiek bij nieuwkomers spelen, 
maar die ook bij elk Nederlands gezin kunnen 
voorkomen. Dan wordt reguliere ondersteu
ning ingevlogen die daarbij past.

“Vrijwilligers hebben contact met de 
nieuwkomers vanuit hun hart. Daar 

waar je er niet voor betaald krijgt, kan 
je helemaal kiezen wat je zelf wilt. 
Dat voelen nieuwkomers meteen – 

oprechte aandacht.” 

“Een paar weken later ben ik op bezoek 
en spreek ik dezelfde buurman. Tot 
mijn verrassing had hij iets gedaan. 
“Die elektriciteit was helemaal niet 

goed aangelegd. Daar heb ik maar even 
naar gekeken, want met kinderen erbij 
is dat allemaal niet zo veilig.’ Kijk, daar 

word ik nou blij van!” 

Of een vrouw die helemaal straalt en zegt: ‘Nu 
kan ik toch met Kerst iets leuks aan’. Vorig jaar 
kwam er iemand in het Tjark Riks Centrum die 
iets voor haar kinderen zocht. ‘Kijk even bij de 
SKKB voor kinderkleding en speelgoed’, zei 
ik, ‘daar is nu een speciale actie voor mensen 
van de Voedselbank.’ Even later spreek ik haar 
weer en is ze in tranen: ‘Ik ben zo blij, nu kan 
ik ze wel iets geven met Sinterklaas.’ Mensen 
hoeven geen dankjewel te zeggen; als ik me al
leen al de gezichten van die kleintjes voorstel, 
dan is mijn dag goed.”  

Fietsen met nieuwkomers
“Nieuwkomers leren fietsen, is ook zo leuk! In 
het begin was het wel even zoeken, want met 
volwassenen of pubers werkt het anders dan 
met een kind. Bovendien praten de mensen 
maar een klein beetje Nederlands. Gelukkig 
had Veilig Verkeer Nederland een handig 
boekje met tips. Als je dat combineert met je 
eigen ervaring, kom je een heel eind. Ik heb 
het voordeel dat ik zelf twee dove kinderen 
heb, ben gewend het kort en simpel uit te leg

gen. Een beetje Indianentaal, dingen voordoen 
en alles in kleine stappen.  

Dat levert ook weer leuke contacten op en 
soms houd je er vriendschappen aan over. 
Er was een gezin bij wie het tweede kind er 
niets van snapte. Hij reageerde zoals pubers 
dat doen: dwars en tegendraads. Maar het is 
wel gelukt. Nu zegt hij: ‘Jij hebben mij fietsen 
geleerd en nooit boos geworden!’ In die landen 
vinden ze het heel gewoon dat je een draai om 
je oren krijgt als je niet meewerkt.”  

Mooi dat je dat van  
dichtbij mag meemaken
“Ik kom nu elke week bij dat gezin. De moeder 
was zwanger en ik heb haar begeleid tijdens 
de zwangerschap, tot en met de bevalling. 
Ze zijn blij als je meegaat en af en toe iets 
uitlegt. Je zou denken dat zoiets overal op de 
wereld wel ongeveer op dezelfde manier gaat, 
maar nee hoor. Toen de baby kwam, werd het 
in bed gelegd, moest de navelstreng worden 
doorgeknipt en papa mocht dat doen. Hij 

straalde helemaal. Dat zijn ze in Syrië  
niet gewend. 

Daarna werd de moeder gevraagd: ‘Wil je iets 
drinken of eten?’ Ze keek helemaal verbaasd; 
dat mag daar de eerste 24 uur niet. Ik denk dan: 
‘Hallo, je hebt net een hele bevalling gehad!’

Ik vind het mooi dat ik dat allemaal van dicht
bij mag meemaken en dat je ze een beetje kunt 
ondersteunen. Doordat ik er elke week kom, 
voelt het inmiddels een beetje als mijn eigen 
baby. Ik zie het opgroeien.

Je eet mee (lekker ook, hoewel de eerste keer 
de vlammen me wel om de oren sloegen. Ze 
moesten allemaal lachen en ik kreeg meteen 
een smoothie) en hoort verhalen over wat ze 
hebben meegemaakt. Verhalen die je op de 
televisie nooit meekrijgt. Dan kom je er echt 
achter wat het betekent om je hele huis en 
haard achter te laten en hoe moeilijk het is om 
alles weer opnieuw op te bouwen. Dat zouden 
meer mensen zich moeten realiseren.”

Ondersteuning SWB
Wordt het werk ook gewaardeerd door SWB? 
“Zeker. De directeur loopt regelmatig binnen 
om te kijken en een praatje te maken. Ik vind 
het netjes dat ze die interesse toont. En met 
Felix, de beheerder van het Tjark Riks Cen
trum, heb ik ook veel contact. De werkers van 
SWB weten me te vinden, maar ze houden me 
ook in de gaten. Regelmatig vragen ze: ‘Wordt 
het niet teveel?’ ‘Nee hoor’, zeg ik dan, ‘ik doe 
het toch niet elke dag…’ Hoewel, inmiddels…. 
hahaha. 

In Plein Vijf ben ik nu ook aan de slag, eerst 
als invalster, maar inmiddels vast, eten koken 
voor een groepje alleenstaande mensen dat 
samen eet, de ene week in Brummen en de an
dere week in Eerbeek. Met elkaar zitten, eten, 
vertellen… dat is gezellig. 

Als er bijeenkomsten zijn, help ik ook vaak. Ik 
vind het niks om als bezoeker naar het Tjark 
Riks te gaan en wat te kijken of te luisteren. 
Geef mij maar wat te doen!” 

Lizette Maas

Karin van Aalst

Misschien is dat de reden waarom veel 
nieuwkomers zeggen dat zij meer leren van 
de taalcoach dan van de school. Door die 
extra individuele aandacht en begeleiding 
van taalcoaches ervaren nieuwkomers dat 
het inburgeren beter gaat. Of dat feitelijk zo 
is, kan ik niet beoordelen, maar dat mensen 
deze positieve beleving hebben, is natuurlijk 
fantastisch. 
     
De meeste vrijwilligers blijven lange tijd ver
bonden aan een gezin. Regelmatig ontstaat 
er een soort vriendschappelijk contact. ‘Mag 
dat?’ vragen vrijwilligers mij regelmatig. 
‘Wat een bijzondere vraag’, zeg ik dan. ‘Ik 
kan namelijk niet één reden bedenken waar
om het niet zou mogen’.”  



“Als ik met Sizar praat, 
hoor ik bommen vallen”
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Ik vind het woord taalcoach niet helemaal 
goed gekozen. Met alleen taal kom je er niet. Je 
komt in de familie en doet veel wat je ook bij je 
eigen kinderen zou doen. Gereedschap dat ik 
niet meer gebruik, geef je normaal gesproken 
aan je kinderen of kleinkinderen. Ik heb ze een 
boormachine gegeven en tuingereedschap, 
maar ook kleren van mensen die ik ken. Af en 
toe eet ik mee. 

We praten over koetjes en kalfjes, maar ik leg 
ook veel uitdrukkingen, gezegden en spreek
woorden uit, want daar zit het Nederlands vol 
van. Sizar’s vrouw en kinderen zijn sinds een 
jaar in Eerbeek, in het kader van gezinsher
eniging. Ze gingen via Ter Apel en Veenhuizen 
naar Eerbeek. Zijn vrouw spreekt nog bijna 
geen Nederlands. Waar het ophoudt, ga ik 
verder in het Engels of met gebarentaal.

Toen ik laatst op bezoek kwam, liet Sizar me 
een verwijzing van de kinderarts zien. Ze 
wisten niet wat ze ermee moesten. Ik ben eerst 
meegegaan naar de huisarts om de verwijzing 
te regelen en daarna ook naar de kinderarts in 
Zutphen. Moet ik dat doen, of moet er dan een 
maatschappelijk werker mee? Ik weet het niet, 
ik doe het gewoon.”

De heer Tom Visser is 81 jaar. Hij heeft een 
avontuurlijk werkend leven gehad en is ook 
veel in het buitenland geweest, waar hij met 
allerlei culturen in contact is gekomen. De 
heer Visser wil niet meer in allerlei bestu
ren – behalve dat van de Muziekkoepel in 
Eerbeek – maar toen hij een paar jaar geleden 
een vacature voor taalcoach zag, meldde hij 
zich meteen aan. 

Meer dan alleen een taalcoach
“Het eerste gezin is nu afgesloten. Af en toe 
zie ik ze in de kerk en als ze nog iets willen 
vragen of nodig hebben, dan help ik. Nu ben ik 
bezig met een nieuw, jong gezin met twee kin
deren. De grootouders zien ze nooit; ze hebben 
alleen contact via WhatsApp. Ik ben dus nu 
hun opa, want hun echte grootouders zullen ze 
nooit meer zien. 

“Als ik kom, roepen de kleinkinderen: 
‘Opa! Opa!’ Daarna klimmen ze allebei 
op schoot en daar blijven ze ook zitten 
totdat ik weer ga. Je wordt onderdeel 

van het gezin.” 

“Je hebt Nederlanders die zeggen: ‘Ik moet niets van die vluchtelingen hebben’ en je 
hebt Nederlanders die zeggen: ‘Ik wil wel helpen’. Ik hoor bij de laatste groep.”

Participatie- 
cursus
De participatiecursus voert SWB zelf 
uit. Tijdens deze wekelijkse bijeenkom
sten bespreken we overeenkomsten  
en verschillen tussen Nederland en  
de landen waar de nieuwkomers van
daan komen. Karin van Aalst is er erg 
enthousiast over. “Participatie bijeen
komsten hebben echt zin. We gaan met 
heel verschillende mensen uit allerlei 
landen in gesprek met elkaar. Samen 
bespreek je Nederlandse waarden en 
normen en die van andere landen. Het 
bijzondere is, hoever die soms ook 
uiteen liggen; ergens komt het toch bij 
elkaar. Hoe dat lukt? Ik denk doordat 
we de mensen op een open manier 
tegemoet treden en mensen niet moti
veren – dat werkt niet – maar uitdagen 
om op een andere manier te denken!”

Tom Visser, vrijwilliger/taalcoach

Documenten zijn heilig voor hem
Sizar rondt volgend jaar zijn inburgering af. 
Hij heeft al een aantal certificaten en is nu 
bezig met de beroepskeuze. In Syrië deed hij 
een opleiding voor tandarts, maar dat lukt 
hier niet. Hij kan kiezen uit beroepen waar in 
Nederland een tekort aan is: automonteur, 
verpleger, kok, enzovoort. Sizar wordt auto
monteur; daarvoor moet hij vier jaar naar het 
ROC. Op de dag dat hij niet naar school gaat, 
doet hij vrijwilligerswerk in een garage. 

”Sizar doet het geweldig op de 
opleiding. Hij heeft ook al een 

Nederlands rijbewijs gehaald en 
in het bezit van een paspoort; nu 
nog grijs, omdat het een tijdelijke 

verblijfsvergunning is. Daar is hij heel 
trots op, ze liggen in een apart kastje. 

Daaraan zie je hoe heilig dat soort 
documenten voor een vluchteling zijn; 

dat zit heel diep geworteld.”

Ook met de taallessen is hij heel serieus bezig: 
‘Ik moet goed Nederlands spreken, want dan 
kan ik hier werken.’ ”

Drijfveer
“Waarom ik dit doe? Omdat ik zoveel paralel
len zie tussen hun leven en dat van mezelf.

“Ik heb de oorlog meegemaakt, dat je 
geen donder had. Dáár ligt de basis. 

Heb de hongerwinter meegemaakt en 
midden in een bombardement gezeten 

in Amsterdam, waarbij heel veel 
mensen zijn omgekomen. Dus als ik 

met Sizar praat over Syrië, dan hoor ik 
bommen vallen.” 

Het is toch van den zotte dat we die mensen 
niet helpen? Op tv zie je soms kinderen in 
Syrië op straat uit een ton eten. Dat heb ik ook 
gedaan. Kinderen hadden vroeger allemaal 
een korte broek, die werd gemaakt van een 
lange broek van je vader. Ik zie mezelf nog op 
de stoep zitten met een touwtje; dat was alles 

wat je had. Mensen moeten eerst een oorlog 
meemaken, dan word je wel wakker.”
 
Inburgeren is niets nieuws
“We doen soms net alsof die inburgering een 
heel nieuw fenomeen is. Dat is het niet. Honderd 
jaar geleden mochten jongeren in Eerbeek niet 
met een meisje uit Loenen dansen. Dan was het 
knokken. In de zestiger jaren kwamen mensen 
uit de noordelijke provincies hier werken in 
de fabrieken. Ze kregen een huis en moesten 
inburgeren op de Veluwe: leren omgaan met 
elkaar en met de gebruiken hier. Dat zijn ook 
cultuurverschillen, dat is ook inburgering.

Als we als gemeenschap niet bereid zijn die 
jonge gezinnen te helpen om onze taal en 
gewoonten te leren, blijven ze volledig geïso
leerd leven. Niemand is daarbij gebaat. 

Integratie komt van twee kanten. Ik vertel 
van alles, maar Sizar legt mij ook uit hoe 
zijn cultuur in elkaar zit, de gebruiken, en de 
herkomst, en het waarom. Als ik bij hem thuis 
ben, ben ik vooral aan het observeren. Op de 
kast staat de koran opengeslagen. In Neder
land is het ondenkbaar dat je dat met een bij
bel zou doen; je durft al bijna niet te vertellen 
dat je naar de kerk gaat.

 Een vrijwilliger die zich aanmeldt, zegt meest
al: ‘Ik wil graag iets doen voor vluchtelingen.’ 

Dat is heel algemeen. Het is belangrijk om goed 
te achterhalen wat iemand wil en kan.  

Dat noteren we en daar maken we als het ware 
een totaalpakket van. De taalcoach bepaalt zelf 
wat hij gaat doen, hoe het contact verloopt en 
hoeveel tijd hij er in stopt. Officieel gaat het 
om een half jaar tot een jaar, maar we zien 
regelmatig dat het wordt verlengd, ook na de 
inburgering. Bijvoorbeeld omdat een nieuw
komer de taal nog beter wil leren spreken of 
schrijven.”       

Zuinig op onze taalcoaches
Coördinator Karin van Aalst: “In het project taalcoach staat voor mij niet de nieuwkomer, 
maar de vrijwilliger centraal. Ik zal toelichten waarom, want het klinkt misschien  
een beetje raar. De nieuwkomer krijgt van ons en andere partijen op allerlei manieren 
aandacht; de taalcoach krijgt echter geen ondersteuning, behalve van ons. Ik vind het 
belangrijk dat we heel zuinig zijn op die vrijwilligers. 

“Tijdens het gesprek haken we aan 
bij de behoeften en talenten van de 

vrijwilliger en proberen we zijn of haar 
kracht te vangen.” 

Ik lach veel, maar om een andere cultuur lach 
ik niet; daar verdiep ik me in. Daarnaast moet 
je een beetje empathie hebben om taalcoach 
te zijn. Ik vergelijk het weleens met mijn 
vroegere werk op de universiteit. Zoals ik daar 
naast de student ging zitten, zit ik nu naast de 
nieuwkomer. Ik houd geen verhoor, ik beoor
deel je niet, ik ben er om je te helpen.

Ik houd niet van het woord vluchteling of 
allochtoon, we zijn allemaal mensen. Dit gezin 
heeft al zoveel meegemaakt. Als ik dan een 
heel klein beetje een gezellige man met ze kan 
zijn, is dat toch mooi.”

“Ik heb Sizar gevraagd: waarom
kun je nooit meer naar huis? ‘Als ik
één stap over de grens in Syrië zet,

ben ik mijn hoofd kwijt. Want ik heb
geweigerd in het leger van Assad

te gaan, ik heb geweigerd om mijn
broeders die naast mij wonen neer
te schieten.’ Dan word ik even stil.” 

Toen had hij zijn vrouw al, maar hadden ze 
nog geen kinderen. Ze woonden in het oosten 
van Aleppo. Op een ochtend zijn ze naar de 
imam gegaan. Die heeft hen heeft getrouwd, 
omdat ze anders Turkije niet in konden ko
men. Daarna zijn ze de bergen overgestoken. 
Weet je waar ik toen aan dacht? Aan die laatste 
scene uit The Sound of Music.”



“Hoe meer mensen zelf blijven doen, hoe 
meer ze hun zelfvertrouwen en gevoel 

van zelfregie behouden. En als ze iets voor 
anderen doen, voelen ze zich gelijkwaardig. 

Het gevoel nodig te zijn is zo belangrijk,  
of je nu 25 bent of 95.”

Ook heel mooi vind ik het als mensen die zich 
soms heel passief gedragen, opeens de deur 
open doen voor een ander. Ze zijn trots als ze 
even de jas voor iemand ophangen. Of als je 
zegt: ‘Fijn dat je even meehelpt’, zie je de ogen 
twinkelen. Als je niet meer nodig bent, denk ik 
dat je je heel afhankelijk gaat voelen.”

Vrijwilligers moesten misschien wel meer 
wennen aan die veranderde benadering dan 
de deelnemers. “Vrijwilligers willen graag 
helpen, en velen leggen dat uit als: mensen 
verwennen en verzorgen. Die intentie is na
tuurlijk mooi, maar het is niet de bedoeling.

“Het is juist de kunst om het niet over 
te nemen of vóór iemand te doen, maar 

mensen uit te nodigen en te stimuleren om 
zelf in beweging te komen.”  

Het zit vaak in ogenschijnlijk kleine dingen. 
Bijvoorbeeld aardappels schillen of servetten 
vouwen. Of iemand die bijna niet kan lopen 
vragen: ‘Wilt u ook even een glas water in
schenken voor uw buurvrouw?’ 

Als iemand iets dóet, wordt het ook veel 
gemakkelijker om contact te maken met an

Cultuur verbindt en geeft de  
samenleving veerkracht
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gaat niet alleen of vooral om gebouwen, maar 
om veel meer. In de gemeente Brummen moet 
je dan bijvoorbeeld denken aan immaterieel 
erfgoed, zoals naoberschap, oude streek
verhalen, maar ook aan landschappelijke 
elementen. Ik vind het belangrijk dat kinderen 
hiermee kennis maken en ervaren dat hun 
eigen dorp in cultureelkunstzinnig opzicht 
anders is dan de stad, maar ook zijn eigen 
waarde heeft.”   

ten inspireren en extra tools geven om hun 
eigen lessen vorm te geven.” 

Wie de combinatiefunctionarissen spreekt, 
proeft een sterke drive. Waarom hechten jullie 
hier zoveel waarde aan? Valka Loohuis: “Kunst 
en cultuur is een vrijplaats waar je iets totaal 
anders van jezelf aanspreekt. Dat geldt niet 
alleen voor de kinderen, maar ook voor de 
leerkrachten. Je stimuleert de verwondering 
en creativiteit die kinderen van nature hebben, 
maar die niet altijd worden aangesproken en 
gewaardeerd. Voor de school is het bovendien 
een mooie manier om de verbinding te maken 
met de 21th Century Skills.”  

“We hebben samen in de afgelopen jaren veel 
opgebouwd”, vertelt Combinatiefunctionaris 
Edith Gloerich. “Scholen weten steeds beter 
cultuureducatie op hun eigen unieke ma
nier in te zetten. Het is mooi om daaraan te 
kunnen bijdragen. Tegelijkertijd zie ik ook dat 
leerkrachten heel druk zijn met hun dagelijkse 
werkzaamheden en het prettig vinden als je ze 
kunt inspireren en ondersteunen.”  

Lokaal erfgoed
Valka: “De komende periode willen we meer 
aandacht schenken aan het lokale erfgoed. Dat 

De Combinatiefunctionarissen Cultuur coör
dineren cultuureducatieactiviteiten voor het 
basisonderwijs in de gemeente Brummen. Bo
vendien ondersteunen ze scholen bij het ont
wikkelen van cultuurbeleid en het aanvragen 
van subsidies. In samenwerking met derden 
zoals de bibliotheek, muziekverenigingen en 
kunstenaars, is een cultureel jaarprogramma 
ontwikkeld dat elk kind in de gemeente mini
maal drie activiteiten biedt. 

Uniek: het complete cultuurmenu 
in één klapper
Sinds vorig schooljaar hebben we het complete 
gemeentebrede aanbod van Cultuur, Natuur, 
Sport, Lezen en Welzijn gebundeld in één 
klapper. Scholen kunnen samen deelnemen 
aan een paar mooie projecten; andere onder
delen zijn facultatief. Samen zorgen de Interne 
cultuurcoördinator (ICC’er) en de Combina
tiefunctionaris dat het programma optimaal 
aansluit op het lesprogramma en de visie van 
de school.

Dialooggericht werken
Edith Gloerich: “We bezoeken scholen aan het 
begin van het jaar om het cultuurmenu te be
spreken en ook te kijken naar hoe dit het beste 
aansluit. Ik hoop dat de activiteiten leerkrach

Muziek verbindt
De gemeente Brummen is toonaangevend 
als het gaat om de rol van muziekverenigin
gen in het onderwijs. Naast muziek maken, 
gebeurt hier iets waar het sociale domein ook 
naar streeft. Edith: “Muziek verbroedert en 
verbindt. Jong, oud. Rijk, arm. Getalenteerd of 
minder getalenteerd. Dat geeft een samenle
ving veerkracht!”

In 2016 is op drie scholen de Muziekimpuls 
van start gegaan. Dit schooljaar is het derde en 
laatste jaar ingegaan.
 
Cultuureducatie  
met Kwaliteit (CmK)
De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een 
vast onderdeel wordt van het lesprogram
ma. Om dit te bereiken, bevordert CmK de 
samenwerking tussen scholen en culturele 
instellingen, de deskundigheid van leerkrach
ten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het 
ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e 
eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens 
hun hele basisschooltijd in aanraking komen 
met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. 
Daardoor leren zij om hun creatieve vaardig
heden te gebruiken om problemen op te  
lossen en antwoorden te vinden (bron:  
www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl).
 
Alle Brummense basisscholen zijn verbon
den aan dit programma. De ontwikkeling die 
hieruit voortvloeit, is interessant. De provincie 
wil dat lokaal wordt vastgelegd wat er is aan 
cultuureducatie en dat dit duurzaam wordt 
verankerd in het beleid. De wethouder van de 
gemeente Brummen neemt dit heel serieus en 
heeft het initiatief genomen om met scholen 
het gesprek te voeren over duurzame cul
tuureducatie.

Op 21 november 2018 zijn alle ICC’ers en di
recteuren van basisscholen uitgenodigd bij het 
gemeentehuis, ter voorbereiding op een con
venant. We hopen dat dit in 2019 gerealiseerd 
wordt. Een nieuwe stap waar we blij mee zijn! 

Op de website is het complete naschoolse 
aanbod te vinden. Om ervoor te zorgen dat 
kinderen en ouders weten wat er allemaal mo
gelijk is, hebben alle schoolkinderen dit jaar de 
kaart ‘Wat doe jij na schooltijd?’ mee naar huis 
gekregen. 

Creatief bezig zijn maakt kinderen slim en blij én helpt ze bij het functioneren  
in een complexe en snel veranderende maatschappij.

Edith Gloerich en Valka Loohuis

“De kracht van de regio is dat je goed om je 
heen kijkt, de waarde van het eigen erfgoed 

ontdekt en die verbindt met deze tijd.”

Cultuurmenu 
• Cultuurmenu: Cuvoba Kunstmenu, Kunst & Kidz project en lokale activiteiten.
• Natuurmenu: overzicht natuurworkshops in samenwerking met lokale partijen.
• Sportmenu: belangrijkste activiteiten Combinatiefunctionarissen Sport en de  
 buurtsportcoaches van Sportkompas.
• Welzijnmenu: informatie over zorg en ondersteuning in de gemeente Brummen. 
• Leesmenu: alle educatieve mogelijkheden van de bibliotheek.

Mensen met een indicatie voor groepsbege
leiding kunnen terecht op het Dag Activiteiten 
Centrum (DAC) in het Tjark Riks Centrum te 
Eerbeek. Merente van Leeuwen begeleidt de 
groepen, afwisselend met twee collega’s en 
met ondersteuning van een aantal vrijwilli
gers. De jongste vrijwilligster is 25, de oudste 
84; de meeste zijn rond de 70 jaar.

De doelgroep vraagt meer
De laatste jaren valt op dat de doelgroep  
verandert. Er komen meer mensen met zwaar
dere vormen van dementie en psychiatrische 
klachten. “Dat vraagt iets anders van ons en 
van de vrijwilligers. Je moet bijvoorbeeld vaker 
improviseren als mensen onverwachte dingen 
doen of zeggen. 

Mensen die dementie hebben en geen prikkels 
krijgen, gaan zelf die prikkels creëren. Als je 
ze even wat laat doen, bijvoorbeeld de tafel 
dekken, kun je die onrust weghalen.

Als vrijwilligers mensen goed kennen, doen 
ze dat ook, maar soms weten ze het even niet 
meer. Bijvoorbeeld wanneer mensen blijven 
vastzitten in een emotie, of een mening. Dat 
kan leiden tot spanning bij de persoon zelf, 
maar ook in de groep. Om dat te voorkomen, 
houden we rekening met wie bijvoorbeeld aan 
tafel naast elkaar zit en waar je zelf gaat zitten. 
Of je gaat als vrijwilliger even apart iets doen 
met een deelnemer, zodat die wat persoonlijke 
aandacht krijgt.”

Blijven doen wat je kunt
De rol van de vrijwilliger is de in de loop der 
jaren veranderd. “Toen ik hier net kwam 
werken, zat een aantal mensen met de handen 
over elkaar te wachten totdat ze iets aange
reikt kregen. Ze weten nu dat het dagbesteding 
is, en geen dagverzorging. Deelnemers blijven 
veel zelfstandiger en doen wat ze kunnen. Dat 
is een goede ontwikkeling. 

deren. Eén van de deelnemers is een mevrouw 
met een licht verstandelijke beperking. Ze 
vindt het leuk om de tafel te dekken. Vanmid
dag deelde ze de placemats uit en het viel me 
op dat ze precies weet wat iedereen aan tafel 
nodig heeft. Ik vind dat mooi om te zien. 

“Samen eten is heel belangrijk.  
Dat is een heel andere ervaring dan  

een magnetronmaaltijd. Je ruikt het als  
het gemaakt wordt – de vrijwilligers 
kunnen heel lekker koken! – je proeft  

het beter en het smaakt anders als je het 
met anderen opeet.”

Ik probeer altijd te zorgen dat iedereen een 
moment van persoonlijke aandacht krijgt. Dat 
zit in heel kleine dingen, een begripvol knikje 
tijdens het eten, of even bij iemand zitten en 
luisteren. Bijvoorbeeld bij een mevrouw die net 
weduwe is geworden. Anderen hebben vaak 
hetzelfde meegemaakt en leven mee op zo’n 
moment. Ze zijn stil, maar wel verbonden.”

Toekomst
“Soms zet ik de tussendeur open, als in de 
ruimte naast ons een andere activiteit plaats
vindt. Als ze willen, kunnen onze deelnemers 
én vrijwilligers dan even meekijken of mee
doen. Bijvoorbeeld met schilderen. We zouden 
het leuk vinden als dit vaker gebeurt, zodat 
dit geen uitzonderingsgroep wordt, maar dat 
mensen zoveel mogelijk contact houden met 
de maatschappij.”

Training Omgaan met Dementie
In september hebben vrijwilligers een trai
ning Omgaan met Dementie gevolgd. Bij de 
introductie werd gevraagd: ‘Hebben jullie 
hier weleens mee te maken?’ Heel opval
lend was dat niemand direct ‘ja’ zei, terwijl 
we toch verschillende mensen in de groep 
hebben die een lichte of zwaardere vorm van 
dementie hebben. 

Dat bewustzijn is tijdens de training ‘aange
zet’. Vrijwilligers hebben tips gekregen om er 
mee om te gaan. Dan leer je bijvoorbeeld dat 
het niet zoveel zin heeft om met iemand terug 
te komen op een ervaring van gisteren of vo
rige week. Het langetermijngeheugen is vaak 
nog heel goed; iemand met dementie weet 
meestal beter hoeveel broers hij heeft gehad 
dan hoeveel kinderen.

Dit voorbeeld laat zien dat de eisen die er aan 
vrijwilligers worden gesteld, toenemen. We 
zijn in samenwerking met de Vrijwilligerscen
trale aan het kijken hoe we hier in de werving 
en begeleiding op kunnen inspelen.  

“De vrijwilligers hier zijn vaak bekend met 
de omgeving, en weten ook hoe het hier 
vroeger was. Ze kennen de fabrieken die 

hier hebben gestaan en namen van families 
hier hebben geleefd. Dat vinden mensen 

prettig; het voelt heel vertrouwd.”

Er zijn weer 
plekken vrij!

Merente van Leeuwen, coördinator DAC

Mensen helpen hun  
zelfregie te behouden
“Ik geniet als mensen iets met elkaar doen, naar elkaar luisteren, elkaar in beweging 
brengen. En als ze allemaal aan het eind van de dag ontspannen naar huis gaan.”

Edith Gloerich

Hennie van der Velde

Het Dag Activiteiten Centrum is een 
zeer gewaardeerde voorziening van 
SWB. Op dit moment is er weer een 
aantal plekken beschikbaar.

Kom gerust eens langs om kennis te ma
ken en de mogelijkheden te bespreken. 

Neem hiervoor s.v.p. contact op met  
Stichting Welzijn Brummen via (0575)  
56 19 88 en vraag naar Annette Oosterhoff 
of Bianca Wijnhoven.

Een paar jaar geleden genoot een groot Brummens publiek van een streekverhaal, vertolkt door 
troubadour Gery Groot Zwaaftink en de Brummense percussioniste Tessa Valstar.
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waarbij de vrijwilliger aangaf: ‘Ik maak me 
echt zorgen’. Tegenwoordig zijn veel ouderen 
zelfstandiger en weten ze de weg al best goed. 
Wel valt op dat een aantal zich zorgen maakt 
over de toekomst: ‘Wat als er iets gebeurt en 
ik moet worden opgenomen; hoe gaat het 
dan met mijn partner en hoe doen we het dan 
financieel?’

Verder valt op dat het minder vanzelfsprekend 
is dat je, wanneer je vraagt om een voorzie
ning als een verhoogd toilet, een scootmobiel 
of een traplift, deze ook meteen krijgt. Een 
tijdje terug werd zoiets vrij gemakkelijk ver
strekt zonder dat er uitgebreid werd gekeken 
of dit daadwerkelijk de beste oplossing was. 
Nu is er eerst een keukentafelgesprek waarin 
alles aan de orde komt. 

De vrijwilligers
We hebben een heel trouwe groep vrijwilligers. 
Meestal dames van 60 plus die dit al heel  
lang doen en veel ervaring hebben. Ze zijn  
heel verschillend qua achtergrond en oplei
dingsniveau, maar allemaal heel betrokken  
bij de ouderen. Het valt op dat vrijwilligers 
steeds zelfstandiger zijn geworden in het  
afhandelen van de informatievoorziening.  
Ze weten precies waar ze alles kunnen vinden 
en kunnen de informatie prima verstrekken. 
Dat verdient respect, want de informatie
voorziening verandert heel snel, onder meer 
doordat er steeds nieuwe aanbieders bij 
komen; het up to date houden is een hele klus. 
Het zou mooi zijn als aanbieders actief hun 
informatie naar ons zouden brengen, zodat 
vrijwilligers altijd met de meest recente infor
matie op pad gaan.”

Coördinator Annette Oosterhoff: “Acht vrij
willigers van SWB gaan naar de mensen toe 
met een pakket informatie over alle onder
werpen in de gemeente die maar van belang 
kunnen zijn. Ze laten altijd een folder van 
Team voor Elkaar achter; daarnaast ontvangt 
de oudere informatie over de activiteit(en) of 
voorziening(en) waar hij in geïnteresseerd is.  

Gemiddeld gaat het om 80 tot 100 ouderen  
per jaar. De vrijwilliger informeert niet alleen 
over de voorzieningen, maar ook over hoe 
iemand die kan aanvragen of zich ervoor kan 
aanmelden. 

Vrijwilligers komen één keer per jaar bij 
elkaar. Dan doen we iets dat zoveel mogelijk 
aansluit bij hun behoeften. Bijvoorbeeld een 
training in gesprekstechnieken. Of er komt 
iemand van de gemeente actuele informatie 
verstrekken over de Wmo voorzieningen.

Trends
In het verleden leidden gesprekken regelma
tig tot de toeleiding naar een voorziening, 
bijvoorbeeld Team voor Elkaar, Algemeen 
Maatschappelijke Werk of dagbesteding. 
Veel vaker dan nu kwamen we situaties tegen 

Het seniorenbezoek bestaat al heel lang. De gemeente schrijft iedereen aan die in dat jaar 
80 wordt met een brief waarin staat dat je huisbezoek krijgt. Wie er geen behoefte aan 
heeft, stuurt een kaart terug.  

“Aan het eind van het gesprek geven 
mensen vaak aan dat ze het heel fijn 

vinden dat de gemeente deze aandacht 
voor ze heeft.” 

“Hoeveel uren per week ik 
vrijwilligerswerk doe? Zo bekijk ik het 

helemaal niet. Ik zie of hoor dat er 
iets moet gebeuren, dus dan ga ik dat 

doen.” 

Colofon
Eindredactie:  Stichting Welzijn Brummen
Teksten:  Het Waait, Harke Kuipers
Vormgeving:  Factor 12
Fotografie:  Evert van de Worp, Susanne Thijsen,
 Shutterstock
Drukwerk:  Drukwerkdeal

Vrijwilligster Janny Bennink vertelt:  
“SWB bezoekt elk jaar alle 80-jarigen in 
de gemeente Brummen. Voordat de nieuwe 
bezoekronde start, hebben we altijd een 
contactmoment met alle ouderenadviseurs 
waarin we terugblikken en uitwisselen hoe 
het in het afgelopen jaar is gegaan. Dan 
bekijken we ook de map met informatie. 
Die wordt elk jaar dikker. Gelukkig kun je 
altijd terecht bij SWB voor toelichting of 
aanvulling.

Bij het bezoek bespreken we een lijst met 
vragen op allerlei gebieden. Vooraf vertellen 
we dat mensen niet hoeven te antwoorden. 
In de praktijk blijkt dat mensen het heel erg 
waarderen dat je langskomt. 

Het valt op dat veel ouderen aangeven dat 
ze graag in het centrum willen wonen. Dat 
geeft een gevoel van veiligheid, maar ook van 
onafhankelijkheid. Zelf je boodschappen doen 
met je rollator, zonder dat je iemand hoeft te 
vragen om je te brengen of met je mee te gaan, 
is fijn en belangrijk.  

Die mensen stimuleren we: ‘Neem contact 
op met de woningstichting en vertel wat je 
graag wilt.’ Vaak hebben mensen schroom; ze 
vinden dat ze tevreden moeten zijn met wat 
ze hebben. Ik meld zo’n wens ook bij SWB, 
uiteraard alleen als de oudere daar toestem
ming voor geeft.  

Overigens is iedereen verschillend. Ik bezocht 
een 80jarige die buitenaf woont en het daar 
nog steeds prima naar de zin heeft. De buren 
houden een oogje in het zeil. Ze heeft een iPad 
waarmee ze met haar zoon kan communice
ren, maar ze weet niet zo goed hoe die werkt. 
Dus wees ik haar erop dat de bibliotheek 
cursussen geeft. ‘Dat wist ik niet; dat kon ik 
weleens gaan doen’, zei ze. Ik vind dat mooi, 
dat iemand van 80 jaar zo met de tijd meegaat 
en ook best nog wat nieuws wil leren.  

Ouderenadviseur

Een van de momenten die me het meest is 
bijgebleven, is de uitspraak van een andere 
mevrouw: ‘Ik heb u nu van alles verteld, maar 
aan het allerbelangrijkste kunt u me niet hel
pen: een leuke kerel.’”

Janny Bennink

Annnette Oosterhoff in overleg met vrijwilliger Janny Bennink. 


