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“Het verschil maken, 
dat was het  

thema van 2019”

Het verschil tussen alleen zijn of samen 
dingen doen, het verschil tussen door
modderen of opnieuw energie krijgen.  
Of het nu samen wandelen is, samen eten, 
samen breien, samen koffiedrinken …  
alles is goed. Daarnaast het verschil maken 
door naast iemand te gaan staan, te luiste
ren en samen te kijken naar wat kan en wat 
soelaas biedt.

De jongerencoach die samen met een 
jongere op weg gaat naar een nieuwe 
start, laagdrempelig en dichtbij. Jongeren 

verbindt met elkaar zodat vriendschappen bloei
en en het alleen voelen minder wordt. De man
tel zorgconsulent die zorgt dat mantelzorgers 
even tijd voor zichzelf kunnen hebben.

"ZOveel mOOie verscHillen Zijn  
in 2019 De revue gepasseerD."

De vrijwilligers die zich met hart en ziel hebben 
ingezet voor gezinnen die een steuntje in de rug 
goed konden gebruiken. De taalmaatjes die 
mensen met moeite met taal erbij laten komen 
en blijven. De vrijwillige koks die elke week tien
tallen mensen van een maaltijd en gezelligheid 
voorzien.

Het verschil maken. Soms is het puzzelen, maar 
we doen als professionals altijd met passie ons 
best om samen met de vele vrijwilligers in Linge
waard voor veel mensen het verschil te maken.

Rita Spikker, Directeur/bestuurder SWL

voorWoorD jaarverSLag 2019
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“Wat is het 
toch fijn om 

met elkaar erop 
uit te trekken 
en van elkaar 
te leren en te 

genieten!”
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Zes juni kwart voor negen, de bus staat klaar en de vrij wil
ligers van goed spul en participatiepunt gendt ver zamelen 
voor een teamuitje naar de kust. sommige vrouwen hebben 
de zee nog nooit gezien. De buschauffeur is pools en 
spreekt engels, Duits en een beetje nederlands. 

De vrijwilligers komen uit Afghanistan, Irak, Syrië, Marokko  
en Nederland. In deze kakafonie van verschillende talen en 
Arabische muziek zoekt iedereen een plekje in de bus. Als 

Madurodam, of ‘klein Nederland’ zoals de vrouwen het noemen in 
zicht komt, mag iedereen nog even oefenen op het woord Scheve
ningen. Wat is Nederlands toch een lastige taal!

De vrouwen kijken hun ogen uit, herkennen som mige plekken, ge
nieten van de bonte bloem perken en het Turks fruit wat ter gelegen
heid van een verjaardag uitgedeeld wordt. Rond twee uur ver
zamelen we weer om aan zee te gaan pick nicken op het strand. 
Kleedjes worden uitge vouwen en aan lekkernijen geen gebrek. Maar 
eerst de broekspijpen oprollen en met de voeten in het water. Na de 
voor sommigen eerste kennis making met de zee, wordt er gegeten, 
gedanst, gewandeld, gepraat en gelachen. Met natte broekspijpen 
stappen we de bus weer in. In de bus gaat het feestje nog even door 
en wordt er ook gedanst. Eenmaal dichter bij huis keert de rust 
terug. Voldaan van alle indrukken en ge sprekken komt er een eind 
aan deze bijzonder dag. Wat is het toch fijn om met elkaar erop uit  
te trekken en van elkaar te leren en te genieten!

teamuitje  
goeD SpuL

DOOR: HENNy CAMPSCHROER, VRIJWILLIGER PARTICPATIEPuNT GENDT

OVER GOED SPuL
Goed Spul is een ruilplaats voor speelgoed en klein huisraad in 
Gendt. Een initiatief van het ParticipatiePunt Gendt waar status
houders vrijwilligerswerk doen en de Nederlandse taal leren. 

Openingstijden:
Elke dinsdag  10:00  14:00u
Elke woensdag  14:00  17:00u
Elke donderdag  10:00  14:00u
Locatie: Julianastraat 4  Gendt (naast Albert Heijn)
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“EvEn diE Extra 
aandacht in 

EEn gEzin” 

DOOR: PAuLA BAKKERS, VRIJWILLIGER GEZINSONDERSTEuNING

iedere week kom ik als vrijwilliger op bezoek bij een gezin  
in lingewaard: vader, moeder en drie kinderen. met de 
kinderen naar de speeltuin of bibliotheek, een boodschap of 
spelletje doen of cakejes bakken om ouders een momentje 
voor zichzelf te geven. maar er óók zijn voor hen wanneer ze 
dit gewoon even nodig hebben; een luisterend oor bieden, 
even samen sparren. Daar bestaat mijn vrijwilligerswerk uit. 

In maart komt de ondersteuningsvraag van het gezin bij SWL 
binnen. Ik sta al als vrijwilliger ingeschreven, dus de koppeling 
wordt snel gemaakt. Ik merk dat, naast de reguliere hulpverlening, 

de aanwezigheid van een vrijwilliger gewaardeerd wordt door het 
gezin. Je bouwt vertrouwen op, je brengt samen met de ouder(s) 
waar nodig structuur aan binnen het gezin,  je biedt rust en onder
steuning. Al met al ben je niet de extra hulpverlener, maar de laag
drempelige ondersteunende vrijwilliger. Dat is toch net even anders!

Eind september geeft moeder aan dat ze als gezin gegroeid zijn en 
het weer zelf kunnen. Dit is het mooiste wat je als vrijwilliger kunt 
horen. Ik ontvang een mooie bos zonnebloemen want; ‘Jij was altijd 
als een zonnetje bij ons’, aldus het gezin. Lief gezin, heel veel geluk 
en liefde. Bedankt voor deze mooie ervaring!

GEZINSONDERSTEuNING+ WORDT 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 

HET ORANJE FONDS

"jij was altijd als  
een zonnetje bij ons"
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vrijwilligers tevredenheidsonderzoek
gehouden In november 2019
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Het aantal vrijwilligers verbonden aan sWl is de afgelopen jaren verdrievoudigd. 
Op dit moment zijn er rond de 400 sWl vrijwilligers, die zich individueel of in 
groepsverband inzetten voor inwoners van lingewaard. met het onderzoek 

toetsen we hoe tevreden de vrijwilligers zijn met de ondersteuning en waardering 
vanuit sWl. en waar we deze indien nodig kunnen verbeteren. 

in
 b

ee
ld
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totaal 364 enquêtes verstuurd

Waarvan 198 retour, 54% respons

“Kun jij je ideeën  
en talenten 

voldoende inzetten?”

onvoldoende voldoende uItstekend

“Ben je tevreden 
over de begeleiding 

vanuit SWL?”

sleCht matIg voldoende goed uItstekend

“Ben je  
tevreden over de 

waardering vanuit 
SWL?”

zeer ontevreden ontevreden tevreden zeer tevreden

in
 c

ij
fe

rs
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WanDeLen 
popuLair in 
LingeWaarD

Als je wil bewegen in Lingewaard dan kan dat heel
eenvoudig. Je hebt geen dure sportmaterialen noch een 

topconditie nodig om deze week te beginnen met bewegen. 
Door verschillende inwonersinitiatieven zijn er met hulp  
van de SWL Sport- & Cultuurcoaches en lokale partners  

de afgelopen jaren diverse wandelgroepen ontstaan. 



in Doornenburg waren ze er ook van overtuigd 
dat het kon. Een aantal enthousiaste Doornen
burgers begonnen met een wekelijkse wande

ling in en rond Doornenburg. Daarmee zijn ze al 
het 11e ongebonden wandelmoment in Linge
waard.  Elf wandelgroepen en dan rekenen we de 
BOL, Pheidippides, Loopgroep Huissen, Nooit te 
Ver, Pro Corpore enz. nog niet eens mee. En wat 
te denken van alle mensen die in hun eentje, met 
zijn tweeën of met de hond gaan wandelen?

Wat zou wandelen (in een groep) zo populair 
maken? Quint van de Ven (Sportcoach bij SWL) 
vroeg het de Doornenburgse Annemiek van der 
Woerdt. Zij wandelt mee, bedenkt routes en 
onderhoudt het contact met de SWL Sportcoach. 
“Ik vind het heerlijk om in de natuur te wandelen, 
dit kun je natuurlijk ook zelf doen en dat gebeurt 
ook, maar het is veel gezelliger om in een groep 
op pad te gaan”.  Daarmee noemt Annemiek 
ook meteen de tweede reden van het succes van 
de wandelgroepen. Het sociale aspect is be
langrijk, tijdens het wandelen leren inwoners 
elkaar (nog beter) kennen. Zo zijn er inwoners die 
mee wandelen omdat ze nog niet zo lang ergens 
wonen of het leuk vinden om nieuwe wandel
maatjes te ontmoeten. Annemiek geeft aan dat 
door de ontmoeting in deze groep ook twee 
deelnemers samen op een andere dag in de 
week zijn gaan wandelen. Na de wandeling 
drinken ze een kopje koffie in het ont moetings
centrum in Doornenburg. Dat is vooral gezellig, 
maar ook leuk om de nieuwste gezondheidsapps 
met elkaar te vergelijken. Hoe ver heeft jouw 
mobieltje afgelegd? Die van mij 0,2 km meer,” 
vertelt een van de wandelaars.

In de wandelgroepen lopen ook deelnemers  
mee met gezondheidsklachten zoals artrose of 
die reva li deren van een operatie. Andere sporten 
kunnen te belastend zijn met dergelijke klachten, 
maar bij wandelen hebben ze daar geen of 
minder last van. Bij sommige wandelgroepen  
zijn ook moge lijkheden om het rustig op te 
bouwen en bij voorbeeld een kleinere afstand 
mee te lopen  

(3km). Kortom, iedereen kan wandelen! En als  
je de drempel om mee te doen spannend vindt, 
bijvoorbeeld omdat je niet weet of je het vol
houdt of je niet zo gemakkelijk contact maakt, 
dan wandelt de sportcoach gewoon een  
keertje mee. 

De wandelgroep in Doornenburg is één van de 
nieuwste wandelinitiatieven. In bijna elke kern 
wordt door inwonersinitiatieven gewandeld. De 
meeste groepen drinken naderhand gezellig een 
kop koffie. Studenten van de HAN gaan dit jaar 
vanuit het project “Krachtige Leerkringen” 
onder zoeken of inwoners uit de kernen Haal
deren, Gendt of Angeren behoefte hebben aan 
een ongebonden wandelmoment. Dus wie weet 
wandel jij over een half jaar ook wel mee!

"In bijna elke  
kern wordt  
door inwoners
initiatieven 
gewandeld"

11
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 “allEEn ga jE 
snEllEr, samEn 
kom jE vErdEr!”

voor de sport & cultuurcoaches stond 2019 in het teken van  
het lingewaards sport akkoord. ge meenten kregen budget 

vanuit het rijk om een sport akkoord te realiseren. samen  
met linge waard sport! en de ge meente heeft sWl  

de handschoen opgepakt.



13

Een prachtige basis met gezamenlijke breed 
gedragen doelen & acties t.a.v. sport, bewegen 
en gezondheid voor de komende jaren. Geen 
ouderwets beleidsplan maar een akkoord waar 
we in gezamenlijkheid aan werken.

‘Mijn werk zit er grotendeels op’ geeft Rob aan. 
‘Ik ben erg tevreden met het resultaat en blij 
verrast door de betrokkenheid van alle lokale 
par tijen. Zelf blijf ik op de achtergrond betrokken 
maar de uitvoering zal lokaal plaatsvinden.  
Begin 2020 gaat er per thema een werkgroep 
aan de slag om de acties uit het akkoord uit te 
voeren. De sportcoaches leveren met hun ex
pertise, er varing en betrokkenheid hierin een  
belangrijke bijdrage.’

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP  

WWW.LINGEWAARDSSPORTAKKOORD.NL

Het begon met de aanstelling van Sport
formateur Rob van der Wijst, een onaf
hankelijke adviseur die het proces zou 

gaan coördineren. Rob: ‘We wilden zoveel 
mogelijk verenigingen, scholen, zorginstellingen 
en andere organisaties betrekken bij het akkoord. 
Zonder het netwerk en de inzet van de sport
coaches was dit nooit gelukt.’ uiteinde lijk zijn  
we gekomen tot vijf thema’s:

	 •	Jeugd	in	beweging
	 •	Iedereen	kan	meedoen
	 •	Sterke	&	vitale	aanbieders
	 •	Duurzame	Sportinfrastructuur
	 •	Samen	bewegen	en	beleven

Twee startbijeenkomsten, vijf thema bijeen
komsten, een terugkombijeenkomst en talloze 
gesprekken met partners, college & raad later 
was het zo ver. Een sportakkoord ondertekend 
door 58 partijen!
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als sport en cultuurcoach werk ik samen 
met verschillende partijen, waaronder de 
Open academie. in opdracht van de Open 
academie organiseer ik het jaarlijkse 
cultureel rondje voor de groepen 7 van  
de basisscholen in lingewaard en voor de 
leerlingen van 3 vmBO van OBc Bemmel.

Het doel van het Cultureel Rondje is dat  
de leer lingen kennismaken met lokale 
kunstenaars of vormen van sport/cultuur 

waarmee ze normaal gesproken niet zo snel in 
aanraking komen. Daarnaast zoek ik ook altijd 
locaties uit waar leerlingen niet zo snel komen. 

Eén van de workshops die heel succesvol is en 
daarom altijd in het Cultureel Rondje zit: een 
bezoek aan pottenbakkerij ‘het Ambacht’ in 
Haalderen. Het is zo’n authentieke plek en 

eigenaar Bart Janssen kan heel goed met de 
leerlingen overweg en enthousiast over zijn vak 
vertellen. En natuurlijk gaan de leerlingen ook 
zelf met de handen in de klei!

Bart janssen, pOttenBakker  
Het amBacHt  HaalDeren:
‘De leerlingen kunnen vaak meer dan ze denken. 
Het is zaak om aansluiting met ze te vinden, ze 
wel te sturen maar niet te veel, zodat er ook plek 
is voor creativiteit. Bij het draaien van een pot of 
vaasje op de draaischijf zitten ze helemaal in hun 
eigen coconnetje super geconcentreerd te 
werken. Creativiteit is het ontdekken, van te 
voren niet weten wat het wordt. Het is leuk dat ze 
iets tastbaars mee naar huis kunnen nemen. Vaak 
jaren later hebben ze het potje, dat ze bij mij 
gemaakt hebben, nog steeds in de kast staan.  
De tijd is hier altijd zo voorbij tijdens het 
Cultureel Rondje. En het blijft leuk om de jeugd 
dit ambacht te laten zien en ervaren.’

hEt culturEEl 
rondjE gaat langs 
bijzondErE plEkkEn 
in lingEwaard

DOOR: ROSANNE DE GROOT
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Blitzz!          iS niet aLLeen 
feeSten maar 

 ook je taLenten 
      ontWikkeLen

☞



MEER WETEN 
OVER BLITZZ?

Wil jij ook vrijwilliger worden bij BLITZZ of heb je een  
ander leuk idee voor jongeren in Lingewaard?  
Neem contact op met het jongerenwerk van SWL.  
Voor info over BLITZZ: www.blitzzlingewaard.nl  
of scan de volgende QR code.

☞
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In 2018 heeft een aantal jongeren uit de gemeente de 
handen ineen geslagen om samen met de SWL jongeren
werkers een feest speciaal voor deze leeftijdscategorie te 

organiseren. BLITZZ is een ‘Frisfeest’, wat betekent dat er 
geen alcohol geschonken wordt en roken niet is toegestaan. 
De organisatie ligt in handen van de jongeren zelf, met onder
steuning vanuit het jongerenwerk. Iedere editie krijgen de 
jongeren steeds meer verantwoordelijkheden. Ze gaan zelf in 
gesprek met de locatie, bepalen en contracteren de artiesten 
en regelen de promotie. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor 
het aanvragen van sponsorgelden bij fondsen of bijvoorbeeld 
wijkverenigingen. Een leuk en leerzaam proces, waarbij ze 
ongekende talenten bij zichzelf ontdekken. Na twee succes
volle edities in Haalderen (2018) en Huissen (2019), is in 2020 
Bemmel aan de beurt. In samenwerking met de Theaterkerk 
gaan we er een spetterend feest van maken!

Linda Bouwens (16) zit in de organisatie van BLITZZ  
en houdt zich o.a. bezig met de promotie en vertelt: 
‘Je hebt best veel voorbereidingstijd nodig. Vier maanden 
voordat het feest gehouden wordt, komen we bij elkaar om 
een locatie te zoeken en een datum te prikken. Daarna gaan 
we bezig met de artiesten, de flyers, posters en andere 
promotie. Het is leuk en ook heel leerzaam. Je moet bijvoor
beeld een verhaal houden bij fondsen die mogelijk subsidie 
gaan geven. Dat is net solliciteren. Je moet op een formele 
manier je verhaal doen.’

BlitZZ is een Frisfeest georganiseerd voor en  
door jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar in de 
gemeente lingewaard. veel jongeren in de gemeente 
lingewaard vallen tussen wal en schip als het om 
feestjes en uitgaan gaat.
DOOR: MAARTEN MARSEN, STRAATCOACH
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Monique: ‘Vaak denk je bij dementie aan de 
laatste fase, terwijl deze periode maar een klein 
deel van het dementieproces uitmaakt. Iemand 
met beginnende dementie kan zich met een 
beetje steun meestal nog prima redden. Daarom 
is het belangrijk om de kennis rondom dementie 
te vergroten en ontmoetingen te organiseren 
tussen mensen met en zonder dementie en hun 
mantelzorgers. Taboes worden hierdoor door
broken. Mensen met dementie worden beter 
begrepen. En mantelzorgers weten beter hoe  
ze moeten reageren en ermee om moeten gaan. 
Het is voor mensen met dementie en hun mantel
zorgers belangrijk dat ze mee kunnen blijven 
doen aan de samenleving.’ 

Monique is het afgelopen jaar betrokken geweest 
bij allerlei initiatieven en ontwikkelingen om  
Lingewaard een ‘dementievriendelijke’ gemeente 
te maken. Hierbij staat inzicht en acceptatie van 
de situatie centraal. En er is aandacht voor hoe je 
mensen met dementie zolang mogelijk kunt 
blijven betrekken bij hun eigen omgeving. In 
Doornenburg en Gendt zijn informatie bijeen

komsten georganiseerd rondom een dementie
vriendelijke gemeenschap. Samen met de 
Zandse kerk in Huissen zijn voor be rei dingen 
getroffen voor de start van een Linge waards 
Alzheimercafé en een inspiratie middag 
‘dementievriendelijke gemeenschap’. 

Monique: ‘Je leven verandert als je mantelzorger 
van je partner of ouder met dementie wordt, in 
welke fase van het ziekteproces je ook samen zit. 
Gedragsveranderingen zijn ingrijpend maar ook 
het feit dat je beperkt wordt in je eigen (sociale) 
leven als mantelzorger. Mensen met dementie 
krijgen na vaststelling van de diagnose door
gaans een casemanager die hen ondersteunt in 
het dementieproces. Maar ook mantelzorgers 
hebben behoefte aan ondersteuning. Bijvoor
beeld in de vorm van advies, informatie, 
respijtzorg (*) of lotgenotencontact. 

Respijtzorg is zorg aan een hulpbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en 
vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig 
de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen.

Steunpunt 
Mantelzorg werkt 
mee aan dementie
vriendelijke 
gemeente

(*)

in geSprek met:
monique ritzen, coördinator steunpunt 
mantelzorg, over een Dementievriendelijk 
lingewaard
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soEpgroEp 
vErbindt in  

dE zilvErkamp

☞



☞
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A ls actieve inwoner, lid van het wijk plat
form en de werkgroep ‘Vaste prik’, die 
het zwerfvuil in de wijk te lijf gaat, be

zoekt zij in oktober de zogenaamde cluster
avond. Een avond in de wijk georganiseerd  
door gemeente en SWL. Daar ontmoet zij meer 
inwoners uit haar wijk die iets willen betekenen 
voor de buurt. Tijdens de inspiratiemarkt ontdekt 
ze dat er een maandelijkse koffieochtend is, waar 
inwoners uit de Zilverkamp elkaar kunnen ont
moeten en waar ook samen een kop soep ge
geten kan worden. Alleen voor het maken van 
die soep zijn nog wel wat handjes nodig. 
Marjolijn is meteen enthousiast en dus wordt ze 
uitgenodigd om samen met andere inwoners een 
‘soepgroep’ op te zetten. De ‘soepgroep’ bestaat 
inmiddels uit zes mensen. Iedere maand zorgen 
zij voor lekkere verse soep die in het IKC ’t Holt
huus tijdens de koffieochtend gegeten wordt.  
In de toekomst hopen ze de samen werking met 
de kinderen van de school uit te breiden en 
misschien zelfs  samen soep te maken van 
groenten uit eigen schooltuintjes.

Marjolijn is blij om te zien dat de koffieochtend 
en ‘soepgroep’ uitkomst bieden voor ouderen  
die het lastig vinden om dingen alleen te doen. 
En wat betreft haar eigen vrijwillige inzet vindt  
ze het belangrijk dat ze de vrijheid heeft om 
datgene te doen wat zij zelf leuk vindt.

marjolijn woont in de Zilverkamp in Huissen. als vrijwil
liger is zij al jaren actief. vroeger toen de kinderen nog 
thuis woonden deed ze van alles bij de hockeyclub, nu zet 
ze zich in voor de wijk. Het onderlinge contact in de wijk 
vermindert, mensen worden ouder en zijn minder betrok
ken bij elkaar. Dat is jammer en als je dat wil veranderen, 
begin dan bij jezelf is marjolijns uitgangspunt.
DOOR: MARJOLIJN KLuMPER, EEN ACTIEVE INWONER uIT DE ZILVERKAMP

KOFFIEOCHTEND EN  
SOEPGROEP ZILVERKAMP

Inwoners van de Zilverkamp kunnen iedere eerste donder
dag van de maand aan schuiven voor een lekker kopje koffie 
of soep tijdens de Koffieochtend.

Tijd: 10:00  12:00 uur
Locatie: IKC t’Holhuus, Ot en Sienpad 7, 6852 EG Huissen
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taaLnetWerk 
LingeWaarD 
Doorbreekt 
taboe

laaggeletterdheid komt veel voor in 
lingewaard. eén op de negen inwoners 
heeft moeite met lezen, schrijven, spreken 
of digitale vaardigheden. als je hulp vraagt 
kun je sterker worden rondom de taal. en 
wordt jouw wereld groter, kun je jezelf 
beter redden en kom je lekkerder in je vel 
te zitten. je zou zeggen: wat houd je nog 
tegen?

t och is de drempel om taalhulp te vragen 
groot. Soms zo groot dat je jaren achter 
elkaar het probleem verzwijgt voor je 

familie, collega’s en andere mensen om je heen. 
Maar daar wordt jouw leven niet makkelijker  
van. Integendeel!

Margriet de Bot (SWL) is coördinator van het 
Taalnetwerk Lingewaard en Overbetuwe. 
Margriet: ‘Alle organisaties die taalhulp geven 
zijn verbonden met elkaar in het Taalnetwerk. Als 
verbinder is het een prachtige klus om te zorgen 
dat de taalhulp goed bereikbaar is voor degenen 

DOOR: MARGRIET DE BOT, COöRDINATOR TAALHuLP SWL

die hulp zoeken. En dat degene die vraagt de 
taalhulp krijgt die het beste bij hem of haar past. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de taalaan
bieders elkaar kennen, vertrouwen en samen
werken.’
 
In de Week van de Alfabetisering heeft het Taal
netwerk allerlei activiteiten georganiseerd om 
taalhulp onder de aandacht te brengen bij de 
inwoners van Lingewaard. Maar ook om taal vrij
willigers van allerlei organisaties met elkaar te 
verbinden. In een toneelvoorstelling waarbij 
zestig vrijwilligers aanwezig waren, werd treffend 
gespeeld hoe complex maar ook hoe mooi taal
hulp kan zijn. Het uitwisselen van ervaringen was 
zeker voor herhaling vatbaar!

Margriet is enthousiast over de stappen die het 
Taalnetwerk in twee jaar al gezet heeft. ‘uiteinde
lijk willen we natuurlijk allemaal dat mensen taal
hulp durven te vragen en vervolgens krijgen wat 
er nodig is. Gelukkig zijn we met het Taalnetwerk 
Lingewaard en Overbetuwe hiermee echt op  
de goede weg!’



activiteiten rvt in 2019

.  De RvT komt jaarlijks 6x samen 
in aanwezigheid van directeur/
bestuurder.

.  Jaarlijks gesprek met drie 
wethouders van gemeente 
Lingewaard in bijzijn van 
directeur/bestuurder.

 
.  De voorzitter van de RvT heeft 

deelgenomen aan een regio
nale bijeenkomst. Hiervoor 
waren de voorzitters van RvT’s 
van 10 regionale wel zijns orga
nisaties uitgenodigd. Naast 
kennis making zijn relevante 
zaken en bewegingen in het 
Sociaal Domein gedeeld en 
besproken. De wens is uitge
sproken om dit initiatief na
volging te laten vinden in 
komende jaren.

.  Een afvaardiging van de RvT
   heeft twee bijeenkomsten 
belegd met de coach Martin 
Smeets en directeur/bestuur
der om uitvoeriger stil te staan 
bij de ontwikkelingen, voort
gang en afronding van het 
coachingstraject van het SWL 
team dat in september 2019 
afgerond is.

 
.  De helft van de RvT heeft 

deel genomen aan de vrijwil
ligerswaarderingsdag, waar zij 
met andere SWL vrijwilligers in 
gesprek gingen en daardoor 
een nog beter beeld hebben 
verkregen van de veel zijdig
heid van het (vrijwilligers)werk 
van SWL.

.  De voorzitter en vicevoorzitter
   van de RvT heb ben een eerste 
gesprek gevoerd met de per
so neelsvertegenwoordiging, 
bestaande uit drie SWL mede
werkers van verschillende 
werk  velden. Daarin is de alge
mene gang van zaken binnen 
SWL besproken.

.  Op 28 november 2019 heeft 
de RvT samen met de direc
teur/bestuurder deelgenomen 
aan een studiemiddag in de 
kapel van het Oude Stad huis 
in Huissen. Tijdens die middag 
stond pre ventie in het sociaal 
domein en de rol van het wel
zijnswerk daarin centraal.

TOT SLOT

"Met het afsluiten van 2019 bestaat SWL inmiddels 10 jaar in Lingewaard. In 2019 hebben we kunnen 
constateren dat de SWL medewerkers nog meer dan voorheen een goed functionerend team vormen 
en een nieuw elan uitstralen. De RvT ziet vol vertrouwen de toekomst van SWL tegemoet voor wat 
betreft het consolideren dan wel het verder uitbouwen van de positie als stabiele en preferente 
samenwerkingspartner en Welzijnsorganisatie in de breedste zin van het woord voor heel Lingewaard."

De rvt ondersteunt en adviseert de directeur/bestuurder bij taken op gebied van 
financiën/begroting, strategische beleidskwesties, samenwerking preventie binnen 
sociaal domein, coachingstraject (team en directie), toekomst (herijking missie/visie).
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raaD van toezicht

“Vol vertrouwen de toekomst 
van Stichting Welzijn 

Lingewaard tegemoet”
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☞

grafiEkEn 
en factS
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WIST JE DAT?

De straatcoach dit jaar 
362 jongeren op straat 
bereikt heeft en de 
onder werpen waar zij 
over praten heel divers 
zijn; school, werk, mid
delengebruik, relaties, 
thuissituatie, familie, 
auto’s/scooters, hobby’s, 
sporten, gezondheid, etc.

Scan QR code en maak 
kennis met de straat
coaches 

grafieken en factS
financïElE vErantwoording

Staat van baten en LaSten

  2019 2018
  € €

 Baten 1.128.812 1.023.776

 lasten
 projectkosten 76.025 59.909

  kOsten van BeHeer  
en aDministratie

 Lonen en salarissen 643. 264 613.448
 Sociale lasten 115.360 104.423
 Pensioenlasten 58.113 55.187
 Overige personeelslasten 58.458 43.351
 Afschrijvingen materiële vaste activa 17.747 14.005
 Overige stichtingslasten 114.126 101.378

 sOm van De lasten 1.007.068 931.792

 resultaat 45.719 32.075
 Financiële baten en lasten 598 616

 salDO van Baten en lasten 45.121 31.459

Het resultaat over 2019 bedraagt  €45.121 tegenover 
€31.459 over 2018. De resultaten over beide jaren 
kunnen als volgt worden samengevat:
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medewerkers

grafieken en factS
jongErEnwErk En gEzinsondErstEuning
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Competentie ontwikkeling
Dagbesteding

Sociaal emotioneel functioneren
Praktische zaken

Gedrag
Afwezigheid school
Traumaverwerking
Overgang school

Thuissituatie
Vervolgtraject Karakter/Pluryn

Mantelzorg
Seksuele geaardheid

Overlijden ouders
Luisterend oor

Taalontwikkeling

jongerencoach biedt ondersteuning op gebied van:
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Zelfmelder
Ouders/familie

School
Gemeente (WMO, leerplicht, jeugdconsulent)

Rijnstad
MEE

Vluchtelingenwerk
School's Cool

SWL
RBL Midden Gelre
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grafieken en factS

 naschools programma
  Aanbod op 5 basisscholen
 

  cultureel rondje 2019 
509 leerlingen keuze uit  
25 workshops

 

 verenigingsondersteuning
 . 28 ondersteuningsvragen
 . 5 open club trajecten
 . samenwerking uniek Sporten
 

 lingewaard sport!
 . 6 kernteams
 .  1 bijeenkomst 

binnensportclubs
 .  meerdere sessies  

t.b.v. sportakkoord
 
  sportakkoord
 .  1 raadsbijeenkomst  

25 deelnemers
 .  2 startbijeenkomsten  

85 deelnemers
 .  5 themabijeenkomsten  

55 deelnemers
 .  1 terugkombijeenkomst  

25 deelnemers
 .  1 ondertekening 58 partijen 

opgeleverd in november

sport- & cultuurcoachEs

De Sport- & cuLtuurcoach bieDt reguLiere onDerSteuning bij:

 sportverkiezing
  Winnaressen turnsters Noëlle 

Kieft en Larissa Vermeul van 
SGS Lingewaard

 
 gO! – gezond Onderweg
 .  8 programmagroepen 

georganiseerd 
 .  deelname 37 kinderen
 .  GOsportgroep gestart  

in Huissen, 8 deelnemers.
 .  scholen module GO:  

5 scholen, 25 groepen.
 .  samenwerking 

buitenspeeldag
 
  Bewegen op recept
 .  subsidieproject afgerond
 .  doorstart in kleinere vorm
 .  82 deelnemers bereikt
 .  21 deelnemers blijven 

sporten
 .  10 leefstijlcoachtrajecten

  Wandelgroepen en nationale
 Diabetes Challenge
 .  totaal 11 groepen
 .  125 deelnemers
 .  2 reguliere groepen gestart
 .  3 diabetes groepen gestart
 .  50 deelnames aan Nationale 

Diabetes Challenge
 
 netwerkcafé Zorg & Welzijn 
66 bezoekers keuze uit 4 
workshops
 
  Fittest gendt/ 

Doornenburg/Haalderen 
 .  90 deelnemers
 .  21 vrijwilligers
 .  minimaal 15 deelnemers 

direct gestart met bewegen
 
  Old stars/Walking Football  
 .  van 25 naar 30 deelnemers
 .  verbetering fitheid 

deelnemers
 .  overgedragen aan 

verenigingen

medewerkers
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 .  In Balans (valpreventie)
 .  Looveldenloop
 .  Opstart Sport BSO Bemmel
 .  COPD Challenge
 .  Straatspeeldag
 .  Onderzoek zwemvaardigheid
 .  NK Dammen
 .  Subsidietraject Roparun

 .  Multifunctioneel veld GVA gerealiseerd
 .  Sportclubs ondersteund bij Oostbetuwse 

uitdaging
 .  2 sportmiddagen voor statushouders
 .  Longloop
 .  Samenwerking HAN
 .  Training vrijwilligers dagbesteding

ALGEMENE ONDERSTEuNING OP GEBIED VAN:
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Sport aanbod

Creatief aanbod

SjorS Sportief en creatief
Aanbod in 2019
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SamenLeving en burgerinitiatieven

bEstuur

WerkvlOer en  
prOFessiOnals

WerkvlOer en  
prOFessiOnals

WerkvlOer en 
prOFessiOnals

raad van toEzicht

klacHten 
cOmmissie

grafieken en factS
organogram



28

.  Ruim 3000 contactmomenten  
bij Meldpunt Bemmel

.  ParticipatiePunten  
(Bemmel, Huissen, Gendt, Haalderen)

.  6 Repair Cafés in Angeren, Bemmel, 
Doornenburg, Gendt, Huissen, Haalderen

.  5 Open Eetcafés in Bemmel, Huissen,  
Gendt, Haalderen, Doornenburg

.  Bemmels Afhaalpunt

.  Willems kookmiddag (Bemmel)

.  2 Brei & Haak café (Bemmel, Huissen)

.  2 Crea ochtend (Huissen, Gendt)

.  2 Ruilwinkels  
(Over & Weer in Bemmel/Goed Spul in Gendt) 

.   Naailessen (Huissen, Gendt)

.  Wandelactiviteit  
(Huissen, Bemmel, Gendt, Doornenburg)

.  Zangavond (Gendt)

.  Koffieochtenden/middagen (Gendt,  
Huissen, Bemmel, Doornenburg, Angeren)

grafieken en factS
participatiE & vrijwilligErs
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Meldpunt
Budgetcoach

Taalvrijwilligers
Oefengroep Erbij blijven

Rekenmaatjes
Hulpdienst

Info & adviesteam
Over & Weer kledingruil

Participatiepunten
Meedoenregeling

Soepgroep
Zorgvrijwilligers

Gezinsondersteuning
Blitzz

Jongerenraad
RvT

Open eetcafé/afhaal
Creatieve activiteiten

Klachtencommissie
Repaircafé

Dorpsauto De Wielewaal
Mantelzorgactiviteiten

Sport & cultuur

vrijWiLLigerS en participatie
Aantal actieve vrijwilligers in 2019

0 10 20 30 5040

 participatie

 activiteiten en burgerinitiatieven

 vrijwilligers

.  Dorpsauto De Wielewaal (Gendt)

.  Energieloket (Bemmel/Huissen/Gendt)

.  Jaarlijkse waarderingsdag  
voor ruim 400 SWL vrijwilligers

.  Medeorganisator VrijwilligersGala thema 
senioren, samenwerkingsverband  
gemeente, SWL, Gentenarren.

 

.  23 SWL vrijwilligers deelgenomen aan 
reanimatie training AED door Stichting 
Kloppend Hart

.  Taalmaatjes training door Rijn IJssel  
i.s.m. Stichting Lezen Schrijven 

.  5x per jaar taalmaatjescafé/training  
voor taalvrijwilligers

.  4x per jaar Budgetcoaches overleg/kennisbank

.  Training rondom Meedoenregeling  
PP’s/Meldpunt

.  12 vrijwilligers deelgenomen  
aan Training stel je grens

 trainingen voor vrijwilligers
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Complexe ondersteuningsvragen
Enkelvoudige ondersteuningsvragen

Adversering naar andere professionals

ouDerenaDvieSWerk
Ondersteuning en advisering in 2019

grafieken en factS
oudErEnadviEs

0 10 20 30 5040

NOTE

Honderden vrijwilligers 
zijn actief in acti vi tei ten, 
burger initiatieven, 
projecten etc.

verDeLing vrijWiLLigerS SWL
Percentages in 2019

  Meldpunt
  Budgetcoach
  Taalvrijwilligers
   Oefengroep Blijf erbij
   Rekenmaatjes
   Hulpdienst
   Info & adviesteam
   Over & Weer kledingruil
   Participatiepunten
   Meedoenregeling
   Soepgroep
   Zorgvrijwilligers
   Gezinsonder steuning
   Blitzz
   Jongerenraad

   RvT
   Open eetcafé/afhaal
   Creatieve activiteiten
   Klachtencomm.
   Repaircafé
   Dorpsauto De Wielewaal

 medewerkers
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 medewerker

Rita Spikker
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grafieken en factS
stEunpunt mantElzorg
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Autismemarkt
Zorg & welzijnsmarkt

Mantelzorg Doornenburg
Dementievriendelijk Gendt

Dementiemarkt
Mantelzorgcafé

Ontmoetingscafé
Oudergroep ASS

Dag van de Mantelzorg
Jonge mantelzorgers

manteLzorg thema bijeenkomSten
Aantal bezoekers per bijeenkomst in 2019
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Dagbesteding/respijtzorg
Inzet zorgvrijwilliger

Activiteiten
Mantelzorgcompliment
Mantelzorgregelingen

Praktisch (vervoer/klusje)
Trainingen/cursussen

Steunpunt manteLzorg
Hier komen vragen binnen op gebied van:
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Welzijnswerk gaat over verbinding en pre
ventie. succesvol welzijnswerk neer zetten 
doen we samen met talloze vrijwilligers, 
inwoners en samenwerkings partners. 
sociaal werkers zijn sociale verbinders bij 
uitstek. ieder met een eigen specialisatie, 
bijvoorbeeld op het gebied van mantel
zorg, jeugd, sport & cultuur, taalhulp, 
participatie, vrijwil ligers werk of ouderen
werk, maar altijd met een brede blik.

Hiervoor neemt SWL als organisatie deel aan 
onderstaande integrale overleggen en/of werken 
wij samen rondom bepaalde onderwerpen.
.  Lokaal Zorg Netwerk (LZN)
.  Taalnetwerk Lingewaard & Overbetuwe
.  Kerngroep statushouders
.  Revitalisering Zilverkamp
.  Stuur & werkgroep JGO  

(Jeugd Groepen Overleg)
.  Bestuurlijk overleg Gemeente Lingewaard
.  HAN Krachtige LeerKringen
.  HAN project Veilig Ouder  

Worden  thema Eenzaamheid
.  Woonkerngroepen
.  Redactie Meedoenpagina 
.  Hometeams 
.  Voorbereidingsgroep Zorg  

en Welzijnsmarkt Doornenburg 
.  Dorps en Wijkontwikkelingsplannen  

(WOP ’t Zand, IGOP Gendt)
.  Kernteam Lingewaard Sport!
.  Programmagroep GO!
.  Netwerk Living Labs
.  Werkgroepen Sportakkoord 

o Jeugd in beweging 
o Vitale aanbieders 
o Iedereen kan meedoen 
o Duurzame sportinfrastructuur 
o Samen bewegen en beleven

.  Coördinatorenoverleg bewegingsonderwijs

.  Interne cultuur coördinatorenoverleg (ICC)

.  Sportdorp Doornenburg

.  Themabijeenkomsten Jeugd

.  Netwerk 04 jarigen

.  Gezinsondersteuning Lingewaard

grafieken en factS
samEnwErkEn in prEvEntiE

WIST JE DAT?

324 mantelzorgers staan 
ingeschreven bij het 
steunpunt mantelzorg.  
Er voor mensen met 
geheugenproblemen 
iedere maandag en 
dinsdagmiddag een 
speciaal ont moetings
moment georganiseerd 
wordt door het Steunpunt 
Mantelzorg? Scan QR 
code voor meer info over 
dit ontmoetingsmoment.

 medewerker

Monique Ritzen



Het SWL Meldpunt is van maandag
tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar
van 9:00 tot 17:00 uur.

Telefoon:  088 255 2555

Je kunt natuurlijk ook terecht bij het
Participatiepunt in je eigen kern. Voor  
de openingstijden kijk op onze website.

stichting Welzijn lingewaard
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel

 meldpunt@swlingewaard.nl
@  www.swlingewaard.nl
t  twitter.com/SWLingewaard
f  Stichting Welzijn Lingewaard

 swlingewaardig

Huissen

Bemmel

Haalderen

Angeren

Gendt

Doornenburg

Stichting Welzijn Lingewaard


