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Voor u ligt het jaarverslag van 2017. Net  
zoals de rode draad in dit verslag, is de tijd  
van Samen Doen, Samen Leven en Samen 
Werken aangebroken.

We gaan steeds meer:
.  Samen met inwoners op pad,  

met de Nieuwe Route als middel.
.  Samen met instellingen en organisaties  

de verbinding en samenwerking zoeken.
.  Samen met vrijwilligers initiatieven  

verstevigen en borgen.

2017: het jaar waarin we hebben ontdekt wat 
we aan elkaar hebben en met elkaar kunnen.  
In dit jaarverslag leest u enkele verhalen hoe 
dat ‘Samen’ in de praktijk heeft uitgepakt 
afgelopen jaar.

2017: is het jaar waarin de laaggeletterdheid 
op de agenda kwam en er een proactieve 
kerngroep ontstond. Het was niet meer ieder 
voor zich, maar de handen werden in elkaar 
geslagen. Elkaar aanvullen, ondersteunen en 
samen nieuw aanbod creëren. De taalgroep 
Erbij Blijven is op de kaart gezet.

SAMEN IS  
DE RODE DRAAD!

2017: ook het jaar waarin de revitalisering  
van de Zilverkamp een boost kreeg en we  
met zijn allen op pad zijn gegaan naar goede 
leefbaarheid, samenhang en toekomstvisie.  
Zo heeft de vruchtbare samenwerking tussen 
ParticipatiePunt en Wijkvereniging gezorgd 
voor drukbezochte maandelijkse 
Koffieochtenden.

“IN DIT JAARVERSLAG  

LEEST U ENKELE VERHALEN 

HOE DAT ‘SAMEN’  

IN DE PRAKTIJK HEEFT 

UITGEPAKT AFGELOPEN JAAR”

Er is over eigen muren heen gekeken en 
ingezet op wat we samen kunnen bereiken. 
Met de Nieuwe Route als uitgangspunt: wat wil 
en kan de bewoner, hoe blijven we met elkaar 
in gesprek en in de actie?

Als in 2017, 1+1 = minstens 4  betekende,  
dan belooft 2018 veel. Ik verheug me  
er nu al op!

Ik wens u veel leesplezier en natuurlijk  
horen wij graag uw reacties.

RITA SPIKKER - DIRECTEUR/BESTUURDER A.I.



“HEE 
OPAVOETBAL! 
’DE OUDJES’ 
KUNNEN ER  
WEL OM 
GRINNIKEN”

Old Stars/Walking Football is een laag
drempelige variant op het reguliere voetbal en 
afkomstig uit Engeland. Bij dit speltype mag er 
alleen gewandeld worden en dus niet gerend. 
Dit om blessures te voor komen en iedereen de 
mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen. 
Er wordt zes tegen zes gespeeld, zonder 
keepers. Tevens mogen er geen slidings 
worden gemaakt en is lichamelijk contact ver
boden. Op deze manier ligt de nadruk op het 
positiespel en is het de perfecte variant voor 
mensen die lang niet meer hebben gevoetbald 
of pas op late leeftijd willen beginnen met 
voetbal. Plezier en gezelligheid staan bij Old 
Stars Lingewaard voorop!

Inmiddels loopt dit project vijf maanden en  
is het een daverend succes. Samen met SV 
Angeren, R.K.V.V HAVO, V.V. GVA, SC Bemmel, 
V.V. de Bataven, V.V. Jonge Kracht, R.K.H.V.V is 
het gelukt om vijfentwintig 60plussers in de 
benen te krijgen. En dat er een hoop gelachen 
wordt is zeker, zo blijkt uit onderstaand stukje 
uit de Meedoenpagina Lingewaard van 
november 2017: Het enthousiasme en de lol  
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SPORT & CULTUUR

OLD STARS  
IN LINGEWAARD

“EVEN LATER KOMEN  

JOCHIES VAN DIE LEEFTIJD  

HET SPORTPARK OP VOOR  

HUN TRAINING. ‘HEE, OPA

VOETBAL’, ZEGGEN ZE ALS  

ZE DE MANNEN VAN TUSSEN 

DE 60 EN VER IN DE 80 OP  

HET VELD BEZIG ZIEN. DE 

‘OUDJES’ KUNNEN ER WEL  

OM GRINNIKEN. ER WORDT 

TROUWENS HEEL WAT 

AFGELACHEN. VOETBALHUMOR 

IS VAN ALLE LEEFTIJDEN.”

Meedoenpagina november 2017, 
tekst: Kees Jansen foto’s: Rolf Hensel

NICK VAN DER HAM - SPORT & CULTUUR COACH

bij de Old Stars zijn groot, zo blijkt al in de 
kleedkamer en de warming-up. ,,Mijn vrouw 
merkt meteen dat ik deze oefening heb 
gedaan”, zegt een van de voetballers als er 
met de heupen gedraaid moet worden.”  
(tekst: Kees Jansen) 



“WANT WINNEN BLIJFT NATUURLIJK

HET LEUKST! DAT JE ER GOED BIJ MOET 

NADENKEN EN HET POSITIEVE  

EFFECT OP JE BREIN IS MOOI 

MEEGENOMEN”

Factsheet
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Dammen, niet meteen iets waar ik aan dacht 
als activiteit voor een naschools programma. 
De leerlingen kunnen uit een heel scala aan 
activiteiten kiezen. Deze zijn zorgvuldig samen
gesteld in samen werking met school, na
schoolse opvang en vele (vrijwillige) sport  
en cultuurclubs. Bij navraag onder de kinderen 
die de damactiviteit volgen blijkt: “Leuk dat je 
uit veel dingen kunt kiezen, maar dammen met 
Jos is toch echt het aller leukst!” Sommigen 
doen al voor de tweede of derde keer mee. 
Een goed teken voor de populariteit van de 
sport. Dat heeft alles te maken met de ent
housiaste manier waarop Jos Lammers zijn 
kennis en kunde aan de kinderen overbrengt. 
Hij is aangesloten als vrijwilliger bij de Dam
vereniging VBI in Huissen. 

Op zeven scholen ben ik als Sport & Cultuur
coach de verbindende factor in het vormgeven 
en regelen van het naschools programma. Ik 
inventariseer de wensen en behoeften van de 

DAMMEN MET JOS  
IS HET ALLERLEUKSTE

SPORT & CULTUUR

kinderen, school en kijk wat mogelijk is. Op  
het IKC de Regenboog in Bemmel blijkt het 
dammen heel populair. De leerlingen hangen 
aan zijn lippen als Jos de spelregels uitlegt op 
het magnetische dambord. Ze stellen vragen, 

bedenken zelf oplossingen voor damopstelling 
en leggen vervolgens ook uit waarom het op 
die manier zou moeten. Natuurlijk gaan ze zelf 
ook een potje tegen elkaar dammen. Want 
winnen blijft natuurlijk het leukst! Dat je er 
goed bij moet nadenken en het positieve  
effect op je brein is mooi meegenomen.

ROSANNE DE GROOT / SPORT & CULTUURCOACH

DE SPORT & CULTUURCOACHES

Rosanne de G
root

CULTUREEL RONDJE
.  604 basisschool leerlingen  

bereikt, keuze uit 42 workshops

CULTUUR

VERENIGINGSONDERSTEUNING

WELZIJN & SPORT
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LINGEWAARD UIT! 
.  Eerste jaar in Huissen, samenwerking 

Nationale Sportweek, totaal 36 
standhouders van verenigingen/organisaties

SJORS SPORTIEF  
EN CREATIEF SCHOOLJAAR
.  1106 leerlingen bereikt (710 sportief 

/396 creatief), 54 aanbieders, keuze  
uit 380 kennismakingscursussen

NASCHOOLS PROGRAMMA 
.  Aanbod op 7 basisscholen

ONDERSTEUNING CULTUREEL 
PLATFORM LINGEWAARD 
.  verbinden van lokale cultuuraanbieders, 

bijhouden van een culturele agenda, 
organiseren van Cultuur Rondje.

.  Filmlab in samenwerking met Jongeren
coaches, Omroep Lingewaard en Biblio
theek. Gestart met kick off workshop in 
december, wordt in 2018 vervolgd.
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VERENIGINGSONDERSTEUNING

WELZIJN & SPORT

BEWEGEN OP RECEPT
.  Samenwerking tot stand gebracht in Huissen 

rondom diabetes en gezonde leefstijl. Projectgroep: 
huisartsengroep Polseweg, diëtisten Hart en Vijf, 
Fysiotherapie van der Ploeg, Podotherapie Huissen, 
diverse sportaanbieders en Uniek Sporten. 
Subsidieaanvraag gehonoreerd in juni. Start project 
oktober 2017. Doelstelling 50 personen bereiken  
en twee nieuwe sportactiviteiten.

PARKLOPEN
Samenwerking tot stand gebracht en 
subsidie aangevraagd en gehonoreerd 
(gemeente Lingewaard en Nijmegen). 
Projectgroep: B.O.D. De Sprinters, 
Park Lingezegen, Atletiekunie, 
Loopvereniging Nijmegen Noord, 
Buurtsportcoaches Nijmegen. 

❀
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LEEFSTIJLCOACHING
.  7 individuele trajecten 

gezonde leefstijl
.  8 statushouders individueel 

gecoacht naar een 
vereniging

WORKSHOP GEZONDE VOEDING
.  22 deelnemers

WANDELUURTJES
.  Bemmel 15 lopers  

en Huissen 13 lopers

STRESSREDUCTIE 
TRAINING
.  8 mantelzorgers 

getraind om stress 
te reduceren. 



NATIONALE SPORTWEEK
.  Promotie en organisatie van de kickoff in 

Huissen. Ondersteuning AH actie.

NETWERK 
CAFÉ ZORG  
& WELZIJN
.  88 bezoekers

LEEFSTIJLCOACHING
.  12 deelnemers

ALGEMENE  
ONDERSTEUNING
.  In Balans
.  Xfittt 
.  Doubles masters 

toernooi schaapskooi

CURSUS ‘MEER VRIJWILLIGERS  
IN KORTERE TIJD’
.  6 deelnemende verenigingen
.  Totale opbrengst meer  

dan 100 nieuwe vrijwilligers
.  Koploper Batouwe  

van 70 naar 120 vrijwilligers

CURSUS  
‘JONGE BESTUURDERS’
.  6 bijeenkomsten
.  14 inschrijvingen, waarvan  
11 certificaat behaald

.  Iedere deelnemer een 
traject/opdracht binnen 
eigen vereniging gestart



LINGEWAARD 
SPORT!
.  2 algemene 

bijeenkomsten,  
per bijeenkomst 
gemiddeld 25 clubs 
aanwezig

z
VERENIGINGSONDERSTEUNING
.  4 verenigingen gekoppeld aan 

procesbegeleiding Rabobank
.  2 verenigingen daadwerkelijk 

geselecteerd
.  6 individuele trajecten binnen  

verenigingen begeleid

U

OLD STARS/WALKING FOOTBALL
.  12 personen op de startbijeenkomst
.  16 personen op de fittest
.  25 deelnemers
.  Significante verbetering fitheid deelnemers

M

g
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.  Procesbegeleiding realisatie 

beachvolleybalveld Huissen
.  Organisatie sportverkiezing
.  LingewaardUIT!/FIFA toernooi  

(30 deelnemers)

MINOR ‘SPORTBESTUURDERS  
VAN DE TOEKOMST’
.  20 HAN student op 5 opdrachten gezet
.  2 opdrachten hebben geleid tot structureel sportaanbod

OPEN CLUB DOORNENBURG/ 
SPORTDORP
.  Behoeftepeiling onder jeugd
.  Sportdag voor basisschool 

gerealiseerd
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Mijn dochter van zeven jaar heeft ASS. 
Hierdoor heeft ze meer aansturing nodig, 
bijvoorbeeld met aankleden, opruimen en 
uiteraard ook in de omgang met andere 
mensen. Ik moet meer aan haar vertellen en 
probeer met tekeningen en pictogrammen 
dingen aan haar duidelijk te maken. In de extra 
aansturing gaat flink wat tijd zitten, je zoekt 
informatie, picto’s, maakt schema’s, schaft 
hulpmiddelen aan en probeert ze uit. 

Dan is er nog de professionele hulpverlening. 
Die moet geregeld worden, maar er zijn wacht
lijsten. Het aanbod is enorm, maar wat is pas
send? En daarbij bestaat de hulpverlening 
vooral uit adviezen wat je zelf anders moet 
gaan doen, om meer structuur en overzicht  
aan te brengen. Maar dat moet je wel zelf uit
voeren, terwijl de dagelijkse gang van zaken 
gewoon door gaat. 

Wat me zwaar valt? Eigenlijk alles. Ik loop al 
jaren op mijn tandvlees en alleen mijn gevoel 
voor verantwoordelijkheid voor mijn kinderen 
maakt dat ik door ga. Mensen die niet zelf een 
kind hebben dat op de een of andere manier 
anders is, snappen niet hoe het is. Onbegrip  
en zinloze adviezen over ‘hoe je het wèl zou 
moeten doen’. Alsof je zelf niet al van alles 
geprobeerd hebt. De moeilijkheid is natuurlijk 
ook dat je ASS niet aan de buitenkant kunt zien 
en dat er daarnaast nog veel onbekendheid is. 
Ik ervaar weinig steun. Ik weet dat mijn kind 
een handleiding heeft. Dus ik voel me be
zwaard om haar bijvoorbeeld een dagje naar 
opa en oma te sturen. Soms kom ik er niet 
onderuit, maar dan probeer ik van te voren  

al extra invulling te regelen voor die 
momenten, om hen te ontlasten.
 
Steun ervaar ik vooral bij mensen die ook een 
kind met een diagnose hebben. Dat hoeft niet 
perse ASS te zijn. Zij weten dat de dingen niet 
altijd vanzelfsprekend zijn. Zij weten wat het  
is om als ouder veel meer energie in de op
voeding te steken met minder resultaat. Zij 
kijken ook niet vreemd op als je kind zich niet 
volgens de norm gedraagt en ze veroordelen 
niet.

De oudergroep geeft ook steun. Vooral van
wege de herkenning onderling. Ik vind het  
fijn om te horen dat het bij een aantal van de 
oudere kinderen bijvoorbeeld nu goed gaat  
en dat ze hun studie hebben afgerond. Dat 
geeft mij hoop voor de toekomst. Niet dat het 
makke lijk is, maar wel dat er mogelijkheden 
zijn. De adviezen, het met je meedenken, 
ervaringen uitwisselen en op die manier nieuwe 
kennis opdoen, vind ik enorm waardevol. Het 
zorgt ervoor dat ik goede informatie krijg, die 
ik vervolgens kan gebruiken, waardoor het op 
zijn beurt weer bijdraagt aan het welzijn van 
mijn dochter.

“IK WEET DAT 
MIJN KIND EEN 
HANDLEIDING 
HEEFT”

“IK VIND HET FIJN OM TE HOREN DAT

HET BIJ EEN AANTAL VAN DE OUDERE 

KINDEREN BIJVOORBEELD NU GOED 

GAAT EN DAT ZE HUN STUDIE HEBBEN 

AFGEROND. DAT GEEFT MIJ HOOP 

VOOR DE TOEKOMST”

HERKENNING  
ONDERLING  
GEEFT STEUN

MANTELZORG

LINDA VAN AALST - DEELNEMER OUDER GROEP



omgeving. Bovendien zijn geen twee kinderen 
met autisme hetzelfde en vraagt iedere leef tijd 
om andere ondersteuning en aan pak. Zo al een 
paar zaken waar ouders dagelijks mee te 
maken krijgen. Die herkenning en onbevoor
oordeeld kunnen delen is de kracht van de 
Oudergroep ASS. 

MANTELZORG

Het opvoeden van een autis tisch kind is een 
zware taak. Op allerlei gebied vergt het kind 
extra zorg en ondersteuning. Tijdens de 
autismemarkt in 2016 is het idee voor een 
Oudergroep ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 
ontstaan. Als mantelzorgconsulent ben je 
voortdurend zoekende hoe je mantel zorgers 
kunt bereiken en daar waar nodig kunt 
ondersteunen. Ouders die extra zorgtaken heb
ben zien zich vaak niet als mantelzorger. Bij een 
behoeftepeiling bleek dat ouders behoefte 
hadden aan een laagdrempelige voorziening 
dicht bij huis om begrip en herkenning te 
vinden. En hun zorgen en ervaringen te kunnen 
delen met andere ouders.

Sinds 2017 komt de Oudergroep ASS twee
maandelijks bij elkaar. De organisatie en uit
voering van de bijeenkomsten is in handen van 
de ouders zelf. Tijdens de avonden wordt ge
sproken over hoe het is om één of meerdere 
kinderen te hebben met de diagnose ASS. In 
de zoektocht naar de juiste ondersteuning 
(door scholen, huisartsen, gemeente en ander 
hulpverleningsinstanties) lopen zij tegen zaken 
aan die onzekerheid, frustraties en emoties 
teweegbrengen. Vaak hebben ouders te maken 
met onbegrip vanuit eigen familie en directe 

Sharon Michels  Kleinbussink is vrijwillig coördi
nator van de Oudergroep ASS. Zij verzorgt de 
uitnodigingen en is gastvrouw tijdens de 
avonden. Ook inventariseert ze knelpunten en 
behoeftes bij de ouders. Samen met Monique  
en partners die expertise hebben rondom 
autisme, zoals MEE, kijkt zij hoe thema’s en 
onderwerpen aan een grotere groep aan
geboden kunnen worden.

“DE OUDERGROEP ASS BIEDT MIJ 

DE GELEGENHEID OM ERVARINGEN UIT  

TE WISSELEN MET ANDERE OUDERS IN  

EEN VERGELIJK BARE SITUATIE. WE LEREN 

VAN ELKAAR EN  STEUNEN ELKAAR.  

DE WETENSCHAP DAT ER ANDEREN ZIJN 

DIE VERGELIJK BARE ERVARINGEN HEBBEN, 

GEEFT EEN MINDER GEÏSOLEERD GEVOEL”

Sharon Michels  Kleinbussink,
vrij willig coördinator


✿
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OUDERGROEP AUTISME 
SPECTRUM STOORNIS (ASS)

.  Partnergroep voor mensen met psychische 
problematiek, bereik 3 partners, 1 vrijwilliger

.  Dagen voor mantelzorgers, 150 deelnemers, 
4 vrijwilligers

.  wekelijkse ontmoetingsactiviteit voor mensen 
met geheugenproblemen, 4 vrijwilligers,  
7 deelnemers

.  voorlichtingslessen jonge mantelzorgers, 
bereik 14 klassen 

.  waarderingsbijeenkomst voor  
16 jonge mantelzorgers

.  totaal ingeschreven mantelzorgers 272,  
64 nieuwe mantelzorgers ingeschreven,  
16 mantelzorgers uitgeschreven

Factsheet
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MANTELZORGCONSULENT

DE CIJFERS

.  4 Ontmoetingscafés Lingewaard 
(i.s.m. RijnWaal, Zinzia, Huisartsen), 
bereik 20 mantelzorgers 

.  Oudergroep ASS, bereik 10 ouders

.  cursus Zorg om dementie, 7 bijeenkomsten, 16 mantelzorgers

.  cursus Zorg in balans, 5 bijeenkomsten, 12 mantelzorgers

.  cursus Stressreductie & Ontspanning, 4 bijeenkomsten, 9 deelnemers

.  ontwikkeling cursus Zorg om hersenletsel 2018 (i.s.m. Rijnstaete, NAH 
Gelderland en Knooppunt  mantelzorg Overbetuwe)

.  120 mantelzorgers ondersteunt 

.  22 vrijwilligers structureel actief  
in 28 mantelzorgsituaties

MONIQUE RITZEN - SWL MANTELZORG CONSULENT

.  6 Mantelzorgcafés Huissen,  
bereik 10 mantelzorgers, 5 vrijwilligers

.  5 Mantelzorgcafés  Gendt,  
bereik 3 mantelzorgers, 2 vrijwilligers
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HET SWL TEAM
V.l.n.r. Marc Steentjes, Nick van der Ham, Susan Weerd, Wil van der Hurk, Rita Spikker,  
Monique Ritzen, Ilse de Krijger, Loes Sastra, Hannah van Oene, Rosanne de Groot,  
Elkse Eikholt, Maarten Marsen, Marjolijn Wehlburg, niet op foto; Dorien Rikken, Melissa Davina.
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“ALS VRIJWILLIGER HEB  

IK SAMEN MET MENSEN  

VAN DE DRIESTROOM, 

VRIJWILLIGERS VAN HET 

REPAIRCAFÉ, DE POLITIE  

EN DE STRAATCOACHES  

VAN STICHTING WELZIJN 

LINGEWAARD ONGEVEER  

150 FIETSLICHTEN 

GEREPAREERD OP DRIE 

SCHOLEN IN DE GEMEENTE 

LINGEWAARD. IK VOND DIT 

EEN GOED INITIATIEF EN IK 

ZOU GRAAG VOLGEND JAAR 

WEER ALS VRIJWILLIGER 

AANSLUITEN!”

Terwijl leerlingen  hun les konden volgen, werd 
hun verlichting ter plekke gecontroleerd en 
gerepareerd. De straatcoaches heb ben samen 
met het Repair Cafe, Driestroom, middelbare 
scholen en de schoolagent ervoor gezorgd dat 
tien tallen scholieren weer veilig in het donker 
de weg op konden. En behalve de verlichting 
werden ook andere defecten aan de fietsen 
meegenomen; losse spatborden, half lege 
banden of losse sturen.
 
Samenwerkingspartners zijn erg tevreden over 
het project, met name de politie. Zij hebben 
een aanzienlijke daling gezien in het aantal 
leerlingen zonder licht. Er zijn een paar be
keuringen uitgedeeld maar flink minder dan 
voorgaande jaren.

Een bijzonder en succesvol samen werkings
project dat volgens alle betrokken partijen  
voor herhaling vatbaar is!

SAMEN STERK 
VOOR GOEDE  
FIETSVERLICHTING!

Vrijwilliger Willy over het 
fietsverlichting project:

JEUGD & GEZIN

MAARTEN MARSEN - STRAATCOACH

foto: Fons Sluiter

“DOOR DEZE 
SAMENWERKING 
GAAN LEERLINGEN 
VEILIGER OP WEG”
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JEUGD & GEZIN

moei lijke vragen met lastige woorden. Je praat 
gewoon normaal zoals ik ook praat. Jij praat 
ook niet constant over dingen die niet goed 
gaan, maar ook over leuke dingen. En je vertelt 
ook over dingen die jij hebt meegemaakt of jou 
bezig houden. Dat geeft een vertrouwd gevoel 
voor mij. Elske: Fijn dat je dat zegt, zo wil ik 
ook graag overkomen. Ik denk namelijk dat 
ik jongeren het beste kan helpen door zoveel 
mogelijk op hun eigen level te praten. Verder 
zou ik ook nooit lang over zaken praten die niet 
goed gaan. Ik wil zo dicht mogelijk bij mezelf 
blijven, anders word ik niet gelukkig in dit werk.

Wat zou je aankomende tijd met de 
coaching willen bereiken? Ik zou graag 
willen dat ik lekkerder in mijn vel zit en mijn 
gedachtes kan ombuigen zonder hulp. Ik wil 
het zelf kunnen. En ik wil volgende week 
trouwens ook weer komen naar de inloop hier 
met de andere jongeren.

Kun je kort vertellen wat jullie doen bij  
de inloop? Samen met andere jongeren komen 
we bij elkaar om activiteiten te bedenken voor 
de jeugd in Lingewaard. Dit is ontstaan vanuit 
de Pizzapuntsessie waarbij SWL jongeren heeft 
uitgenodigd om te komen vertellen wat zij 
missen in de gemeente. Soms eten we ook  
wat samen. Het is in elk geval wel gezellig. 

Waarom kom jij er? Omdat ik graag dingen 
wil organiseren voor jongeren in de gemeente.
Ik vond het erg spannend om hier naar toe te 
gaan, omdat er allemaal nieuwe mensen waren. 
Maar uiteindelijk voelde het als een grote 
overwinning! Elske: Super! Dat is wat ik als 
coach graag hoor. Ik vind het ook leuk om jou 
te zien groeien, individueel en in de groep. Je 
hebt hartstikke goede ideeën. Dus op naar  
nog meer overwinningen!

Zou jij willen vertellen waarom jij bij SWL 
bent gekomen? De praktijkondersteuner bij 
de huisarts heeft mij doorverwezen, omdat ik 
weinig zelfvertrouwen heb en niet goed voor 
mezelf opkom. Hierdoor kom ik in lastige 
situaties terecht. Ik heb ook moeite met nieuwe 
dingen, die ga ik uit de weg. Maar daardoor 
maak ik niks mee en wordt mijn leven 
moeilijker, dus dit wil ik veranderen.

Toen ik jou voor het eerst zag merkte ik 
dat je heel zenuwachtig was. Weet jij nog 
hoe ons eerste gesprek ging? Klopt, ik was 
heel erg zenuwachtig. Daarom had ik iemand 
meegenomen, maar nu gelukkig niet meer  
hoor. Ik weet dat het in Huissen was, toevallig. 
Het was gewoon een algemeen gesprek. Ik was 
het ook wel gewend, omdat ik al verschillende 
hulpverlening heb gehad, zoals algemeen 
maatschappelijk werk.

Wat is volgens jou het verschil tussen 
onze gesprekken en die met andere 
hulpverleners? Daar was het meer: Praat 
maar, vertel maar. Bij jou is het: Praat maar, 
vertel maar, we zoeken een oplossing en 
voeren die uit. En jij gedraagt je meer als  
een gewoon iemand die ik al ken en niet  
zo professioneel.

Haha, zeg je nu dat ik niet professioneel 
ben? Nee, maar professioneel op een andere 
manier. Jij zit niet zo zakelijk en stelt geen 

JIJ PRAAT NIET CONSTANT OVER 
DINGEN DIE NIET GOED GAAN
JONGERENCOACH ELSKE IN GESPREK MET MARISKA (21 JR)

Factsheet

TEAM JEUGD & GEZIN

M
aa

rt
en

 M

ars
en

El
ske

 Eikholt

Susan W
eerd

H
an

na
h 

va
n 

O

ene

Loes Sastra

STRAATCOACH

VRIJWILLIGE 
GEZINSONDERSTEUNING

79 JONGEREN 
COACHTRAJECTEN

16 GROEPSACTIVITEITEN
.  Kerstdiner Huissen
.  Sint activiteit
.  Deelname “tha Bus” Heister
.  Fietsverlichting project  

op 4 scholen
.  Activiteitendag Huissen  

(voetbal, boksen, handlettering)
.  Halloween spooktocht
.  Filmlab workshop
.  Vuurwerk voorlichting  op 4 scholen
.   Deelname aan: Zorg Advies Team, 

Jeugdteam, Jongerennetwerk

. 3 Rots & watertrainingen

. 30 deelnemers Rots & Water

.  Jongeren ParticipatiePunt Huissen 
doorlopend op de dinsdagavond  
vanaf augustus 2017

.  8 bijeenkomsten jongerengroepen

.  341 unieke jongeren op straat bereikt

. 169 straatrondes

.  26 gezinnen bereikt

.  17 getrainde vrijwilligers 

.  1 training vrijwilligers  
(6 bijeenkomsten)

.  6 intervisiemomenten 

.  2 trainingsdagen vrijwilligers 
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De kookworkshop wordt gegeven door vrij
williger Willem. De deelnemers zijn jonge 
mensen met een beperking die begeleid 
wonen. Zij vinden het lastig om voor zichzelf  
te koken. De groep is expres klein gehouden 
zodat het niet te onrustig wordt en iedereen  
de aandacht krijgt die nodig is. 
 
Om te beginnen doet Willem steeds samen 
met één van de deelnemers de boodschappen. 
Voor één van hen was dit de eerste keer heel 
spannend. Nu vraagt hij Willem of hij mee 
boodschappen mag doen en durft hij zelfs 
vragen te stellen aan het winkelpersoneel. Na 
het boodschappen doen gaan ze aan de slag. 
Hoe snijd je bijvoorbeeld een paprika of 
aardappels om zelf frietjes te maken? Als het 
voor bereidings werk gedaan is, wordt er 
gekookt, de tafel gedekt en gegeten. Afwassen 
na afl oop hoort er natuurlijk ook bij. Dus krijgen  
de deelnemers les in hoe je de vaatwasser 
inruimt en iets verpakt, zodat je het in de 
koelkast kan bewaren. Allemaal tips die ze thuis 
ook goed kunnen gebruiken!

De kookworkshop heeft naast leren koken 
nuttige neveneffecten opgeleverd. De deel

nemers zijn communicatiever en opener ge
worden, praten met elkaar, hebben plezier en 
hun sociale netwerk uitgebreid. Ze hebben ge
leerd zelf te koken. Als dank werd Willem on
langs uitgenodigd om bij één van de deel
nemers thuis te komen genieten van een door 
hen gezamenlijk bereid driegangenmenu.
Ook de begeleiding van de deelnemers is aan
genaam verrast over de resultaten van de 
workshop.

En wat vindt Willem er eigenlijk zelf van, 
is hij een beetje trots op de jongens? Reken 
maar, na afloop van zijn driegangen etentje 
bij de jongens was zijn reactie: “Dit is toch 
supergeweldig, ik krijg er gewoon  
kippenvel van!”

“ALLEMAAL TIPS DIE  

ZE THUIS OOK GOED  

KUNNEN GEBRUIKEN!”

KOKEN  
MET WILLEM

PARTICIPATIE/WELZIJN VOOR ZORG

MARJOLIJN WEHLBURG - COÖRDINATOR MELDPUNT

“DE DEELNEMERS 
HEBBEN PLEZIER 
EN HUN SOCIALE 
NETWERK 
UITGEBREID”



‘Een ParticipatiePunt, wat is dat nou eigenlijk?’ 
Die vraag hebben we de afgelopen jaren 
meerdere keren moeten uitleggen. En niet 
geheel onterecht, de naam voor deze wijk
contactpunten voelt wat onwennig en inge
wikkeld. Toch krijgen de, in de volksmond PP’s 
genoemd meer een meer bekendheid en 
weten steeds meer mensen de weg te vinden. 
Het Partici patie Punt staat voor ‘meedoen in de 
lokale samenleving’. En daarmee bedoelen we 
in de breedste zin van het woord. De 
vrijwilligers van de ParticipatiePunten helpen 
inwoners met een hulpvraag op weg. Ze 

Marilo is sinds maart 2016 actief in het 
ParticipatiePunt in Huissen: “Vorig jaar kwam 
de wijkvereniging met de vraag bij het Parti ci
patiePunt of ze samen iets in de Zilverkamp 
konden organiseren voor de bewoners. De 
maandelijkse Koffieochtend is een enorm 
succes. Iedere maand komt een gastspreker  
en hebben de mensen de gelegenheid elkaar 
te ontmoeten en bij te praten in zalencentrum  
de Kuul. Er is zelfs al een verzoek gedaan of  
er in de Zilverkamp ook een ParticipatiePunt  
kan komen.”

Ook in de andere kernen bieden de Partici
patiePunten kansen. Zo ook voor Peter de 
Leeuw. Hij sloot zich in 2015 als vrijwilliger aan 
bij het net gestarte ParticipatiePunt in Haal
deren. Ruim een jaar was hij vrijwilliger. Toen hij 
weer werk had, kon hij dit niet kon combineren 
met het ParticipatiePunt en is hij lid geworden 
van de werkgroep DOP Haalderen. Inmiddels is 
Peter ook RvT lid van SWL. “Doordat ik vrijwil
liger ben geworden bij het Participatiepunt 
Haalderen ben ik weer aan het werk.
Zonder dit vrijwilligerswerk met de contacten, 
de motivatie en het deel uit maken van SWL 
was me dat niet gelukt.”

Het ParticipatiePunt in Gendt was als eerste 
open en bestaat nu 5 jaar. Inmiddels zijn meer 
dan honderd vrijwilligers actief rondom dit 
ParticipatiePunt met alle activiteiten en 
burgerinitiatieven die zijn ontstaan. Al deze 
vrijwilligers zorgen voor een leefbaarder en 
socialer Lingewaard!

“HET PARTICI PATIE PUNT 

STAAT VOOR ‘MEEDOEN 

IN DE LOKALE 

SAMENLEVING’. EN 

DAARMEE BEDOELEN WE 

IN DE BREEDSTE ZIN VAN 

HET WOORD”
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RGkennen de weg binnen welzijnsland in hun wijk of 
buurt. Indien nodig hebben ze korte lijntjes met 
de professionals, maar proberen vooral samen 
met de inwoner te kijken wat een fijne oplossing 
kan zijn. Misschien een keertje meedoen aan één 
van de leuke activiteiten; een creatieve ochtend, 
wandeluurtje, eetcafé of breicafé. Misschien zelf 
iets met buurtbewoners opzetten of door middel 
van vrijwilligerswerk weer actief meedoen en 
onder de mensen komen. Kortom, ze bieden een 
luisterend oor en denken mee. 

PARTICIPATIE/WELZIJN VOOR ZORG

LOKALE BUURTVERBINDERS  
IN DE PARTICIPATIEPUNTEN
ILSE DE KRIJGER - PROJECTLEIDER PARTICIPATIE
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Bij ‘Erbij Blijven’  komen mensen met een taal
achterstand samen om met elkaar vaardiger te 
worden in de Nederlandse taal. 

In de wekelijkse taalgroep in Bemmel schamen 
de deelnemers zich niet. “Je leert juist van 
elkaar”, zegt een van de deelnemers. Volgens 
de drie vrijwillige begeleiders zijn mensen die 
Nederlands hebben geleerd bij hun inburger
ing vaak wat beter in de grammatica. Het 
woord begrip is bij autochtone Nederlanders 
vaak beter, omdat zij met de taal zijn opge
groeid en dus veel langer spreken. 

Zo’n taalgroep duurt elke week twee uur en 
wordt op verschillende manieren uitgevoerd. 
Tijdens een ochtend zijn ze bijvoorbeeld bezig 
met het lezen van samenvattingen op de 
achter kant van twee boeken. Vooral het boek 
waarin een vrouw haar man met een ander in 
bed betrapt, zorgt voor veel gelach en 
gespreksstof. 

Niet iedereen weet wat het woord ‘betrapt’ be
tekent. Een van de deelnemers wil de definitie 
van betrapt opschrijven in haar schriftje. “Het is 
toch iets doen wat niet mag?” vraagt ze. 
“Nee”, zegt een van de begeleiders, “Het gaat 
erom dat iemand dat ziet.” Een andere deel
nemer vult aan: “Het is iets dat stiekem ge
beurt.”  Maar een aantal deelnemers blijkt niet 
te weten wat stiekem betekent, dus ook dat 
wordt nog even uitgelegd. 

Tekst uit Meedoenpagina, 
tekstschrijver: Kees Jansen

MOEITE MET 
TAAL IS NIET 
IETS OM JE 
VOOR TE 
SCHAMEN P
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PARTICIPATIE/WELZIJN VOOR ZORG

TEAM PARTICIPATIE
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OUDERENADVIESWERK

.  14 complexe ondersteuningsvragen 

.  36 enkelvoudige ondersteuningsvragen 

.  27 adviseringen naar andere professionals

PARTICIPATIE

AANTAL TRAININGEN

VRIJWILLIGERS

Jaarlijkse waarderingsdag voor 368 SWL vrijwilligers

AAN MELDPUNT  
VERBONDEN VRIJWILLIGERS
.  11 Budgetcoaches
.  15 Taalmaatjes
.  30 vrijwilligers Hulpdienst
.  4 vrijwilligers Info & advies team
.  20 Over & Weer vrijwilligers
.  17 Participatiepunten/Meldpunt 

vrijwilligers
.  En nog tientallen vrijwilligers door 

aan PP’s verbonden activiteiten

.  Naailessen (Huissen en Gendt)

.  Wandelactiviteit (Bemmel, Huissen,  
Gendt, Haalderen, Doornenburg)

.  Helpdesk ICT (Gendt)

.  Zangavond (Gendt)

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

.  Ecar (Gendt)

.  Energieloket (Bemmel/ Huissen)

.  Leerwerkloket (Bemmel)

.  6 Repair Cafés

.  5 Open Eetcafés (alle kernen behalve Angeren)

.  Bemmels Afhaalpunt

.  Kookworkshop (Bemmel)

.  2 Brei & Haak café (Bemmel en Huissen)

.  2 Crea ochtend (Huissen, Gendt)

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

.  1 Algemeen Meldpunt (Bemmel)

.  6 ParticipatiePunten (Bemmel, Huissen,Gendt, 
Doornenburg, Haalderen, Angeren)

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

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

.  4x per jaar Budgetcoaches 
overleg /kennisbank

.  Training rondom 
Meedoenregeling PP’s/Meldpunt
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (*€ 1.000,--)

  2017  2016 
  € % € %

 BATEN 1.105 100 1.141 100
 projectkosten 181 16,4 193 16,9
     
 SOM DER BATEN 924 83,6 948 83,1
   

 BATEN MINUS PROJECTKOSTEN    
 Personeelskosten 752 68,1 758 66,4
 Afschrijvingen materiële activa 17 1,5 15 1,3
 Bijzondere posten 3 0,3  
 Overige stichtingslasten 163 14,8 163 14,2 
     
 SOM DER LASTEN 935 84,7 936 81,9 

 SOM DER BATEN MINUS LASTEN -11 -1,1 12 1,2
 Financiële baten en lasten   1 0,1 

 SALDO STAAT BATEN EN LASTEN -11 -1,1 13 1,3

SAMENLEVING EN BURGERINITIATIEVEN

BESTUUR

WERKVLOER EN  
PROFESSIONALS

WERKVLOER EN  
PROFESSIONALS

WERKVLOER EN 
PROFESSIONALS

SWL PANEL

RAAD VAN TOEZICHT

KLACHTEN 
COMMISSIE

FINANCÏELE VERANTWOORDING

RAAD VAN TOEZICHT
Riny Polman, Jan de Vries, Patrick Zweers, 
Joke de Boer, Eric Lenselink, René Abels, 
Peter de Leeuw (niet op foto)



VERBINDINGEN  
IN SOCIAAL DOMEIN

SAMENWERKEN & OVERLEGGEN

Succesvol welzijnswerk neerzetten in de 
gemeente Lingewaard lukt natuurlijk nooit 
alleen met een handje vol professionals.  
Naast het jaarlijks groeiend aantal vrijwilligers, 
werken wij natuurlijk ook veel samen met 
maatschappelijke partners in het sociaal 
domein.  

Sociaal werkers zijn generalisten en sociale 
verbinders, die naast een vakspecialisatie zoals 
bijvoorbeeld mantelzorg of jeugd ook heel 
breed verbindingen kunnen realiseren. Hier
voor nemen zij deel aan hiernaast genoemde 
integrale overleggen en/of werken samen 
rondom bepaalde onderwerpen.

.  Lokaal Zorg Netwerk (LZN)

.  kerngroep laaggeletterdheid

.  stuurgroep Sociaal Domein

.  expertgroep Sociaal Domein

.  kerngroep statushouders

.  revitalisering Zilverkamp

.  stuurgroep Jeugd Groepen Overleg

.  HAN Krachtige LeerKringen

.  HAN project Veilig Ouder Worden  
 thema Eenzaamheid

.   Deelname gemeentelijke pijlers:  Preventie – 
Samenwerken – Gebiedsgericht werken

.  Deelname Woonkerngroepen

.  Eindredactie Meedoenpagina

.  Doorontwikkeling Sociale Kaart

.  Bestuurlijk overleg
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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

Huissen

Bemmel

Haalderen

Angeren

Gendt

Doornenburg

Stichting Welzijn Lingewaard


