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Voorwoord / In deze editie

Voorwoord
Ook dit jaar brengt Stichting Welzijn
Brummen een jaarverslag uit in de vorm
van een krant die we gemeentebreed
verspreiden. Het thema is deze keer
‘Perspectief’.
Ten eerste willen we eraan bijdragen
dat kwetsbare en andere groepen
mogelijkheden (perspectief) blijven zien.
Ten tweede proberen we mensen vanuit
een andere invalshoek (perspectief)
naar hun situatie, hun buurt of naar hun
medemens te laten kijken.
Juist in deze coronaperiode – die we
hopelijk snel achter ons kunnen laten
– vinden we het belangrijk dat mensen
ervaren dat we er voor hen zijn en dat er
niet alleen van alles stil ligt, maar ook
veel doorgaat.
Tegelijkertijd willen we je aandacht
vragen voor mensen in jouw omgeving
die het in deze periode extra moeilijk
hebben en die best een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Niet alleen van ons,
ook van jou!

Ik denk dan aan allerlei verschillende
mensen en groepen. Ouderen voor
wie de wereld nog wat kleiner
is geworden en voor wie zelfs je
kinderen of kleinkinderen zien niet
langer vanzelfsprekend is. Mensen
met gezondheidsrisico’s of met een
beperking die toch al wat moeilijker de
deur uitkomen en het risico lopen zich
verder terug te trekken. Mantelzorgers
die door het wegvallen van hulp en zorg
hun verantwoordelijkheid in bepaalde
periodes nog groter zien worden.
Nieuwkomers die het best inburgeren
als ze zich tussen de bevolking
begeven, maar die daarin verschillende
drempels ervaren. Jongeren, voor wie
anderen ontmoeten, de wereld en jezelf
ontdekken zo belangrijk is voor hun
ontwikkeling en levensplezier, maar die
door de maatregelen enorm beknot zijn.
Deze en andere groepen komen aan de
orde in de verschillende verhalen van
werkers.

Bij elk werkonderdeel en elke doelgroep
werken onze professionals samen met
vrijwilligers aan perspectief. Ook onze
vrijwilligers zijn getroffen door de
maatregelen. Terwijl zij zoveel plezier
en voldoening ontlenen aan wat zij doen
voor anderen, maar ook aan de sociale
contacten die zij hiermee opdoen. Daar
hebben we veel aandacht voor.
Wist je overigens dat ons bestuur ook
volledig bestaat uit vrijwilligers? Dit
jaar stellen we voor het eerst een aantal
bestuursleden aan je voor. Als je hun
verhaal leest, zul je merken dat ook
zij een groot hart hebben voor onze
gemeente en de mensen die er wonen.
En zeer gedreven zijn om hun bijdrage
te leveren aan perspectief voor onze
gemeente en haar inwoners!
Ik wens je veel plezier met het lezen van
ons jaarverslag.
Martine Jurriens

Martine Jurriens

directeur Stichting Welzijn Brummen
april 2022
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Buurtklus

Ik ben zo trots op mijn team!
Ondanks alle coronaperikelen draaide
Buurtklus dit jaar als een tierelier. “We
hebben bijna net zoveel klussen gedaan
als in 2019”, vertelt coördinator Ruth
Frederiks enthousiast. “Ik ben zo trots
op mijn team! Ze hebben niet alleen heel
veel mensen goed geholpen, maar ook
goed verbinding gehouden met elkaar.”

Klussen in huis of in de tuin
“Wekelijks gaan de vrijwilligers van
Buurtklus op pad om klussen te doen
bij mensen in huis of in de tuin. Dat
kan variëren van het ophangen van
een lamp, de heg knippen tot en met
iemand wegwijs maken op de iPad. We
doen dit bij mensen die dat zelf niet
kunnen door ouderdom of gebrek, die
niet de financiële middelen hebben om
een klusjesman/-vrouw in te huren en
ook geen familie of kennis hebben die
kunnen helpen.”

De meeste klussen konden
doorgaan
“Begin van het jaar hadden we een lange
lockdown, bijna tot aan de zomer. Het
was superfijn dat de klussen konden
doorgaan. In het begin hadden we
te maken met wat beperkingen. Bij
binnenklusjes moest je extra voorzichtig
zijn, en een kopje koffiedrinken kon een
tijdje niet, of moest in de tuin. Daarna
konden we redelijk normaal ons werk
doen. Tot november, toen kwam de
harde lockdown en konden de klussen
wel doorgaan, maar moesten we helaas
stoppen met het vrijwilligersoverleg. Dat
was heel jammer, het werd echt gemist.”

Een hecht team van vrijwilligers
“Tijdens de lockdowns hebben we online
vergaderd. De meeste vrijwilligers deden
mee, maar niet iedereen vindt dat fijn.
Zodra het weer kon, kwamen we fysiek
samen. Je merkt dat iedereen de lijntjes

Aantal klussen:

128

graag kort wil houden. Vrijwilligers
vragen klustips aan elkaar, praten over
actuele dingen en wisselen uit hoe het
persoonlijk met iedereen gaat. Het is een
mooi, hecht team.”

Aandacht voor het sociale aspect
“We hebben een vast klantenbestand met
terugkerende vragen, zoals grasmaaien,
de heg knippen of bloembollen planten.
Naast het praktische aspect is voor veel
mensen ook het sociale belangrijk, soms
nog belangrijker dan de klus zelf.
Onze vrijwilligers voelen dat goed aan.
Eén van hen heeft in december voor
alle Buurtklus-klanten een kandelaar
gemaakt van koffiecups. Die hebben onze
vrijwilligers samen rondgebracht en dat
werd ontzettend gewaardeerd!”

Het hele administratieve proces
geautomatiseerd
“Dit jaar waren er opvallend veel ITklussen, zoals hulp met videobellen
of bij een probleem met de iPad. Maar
onze digitale vrijwilligers zijn ook voor
Buurtklus zelf actief geweest.
Tot voor kort deden we de hele
administratieve organisatie met de
hand. In 2021 heeft vrijwilliger Roy alles
geautomatiseerd. Vanaf de aanvragen
van de klanten, de taakverdeling, de
voortgang en afronding van klussen
tot en met de facturatie. Alles in één
systeem: superfijn en superhandig!”

Steeds meer klanten, klussen
soms te groot
“Het aantal klanten neemt toe. Dat is
natuurlijk fantastisch, want we willen
niets liever dan zoveel mogelijk mensen
helpen! Soms worden de klussen waar
mensen om vragen echter te groot.
Buurtklus is in principe bedoeld voor
klussen die je in een uur of twee kunt
klaren.”

Ruth Frederiks

Buurtklus 2021

Verdeling klussen:

8 Computerklussen
108 Tuinklussen

Aantal klanten:

98

12 Huisklussen
Aantal vrijwilligers:

4 Eerbeek
5 Brummen

3

4

Sociaal cultureel werk

Verbinding houden, nieuwe
initiatieven ontwikkelen
Fantastisch bewonersinitiatief:
jeu de boules

elke woensdagavond bij Plein 5 alweer
zestien deelnemers!”

“Eind 2020 had ik al contact met
Eerbekenaar John van Dijk, die op zoek
was naar enthousiaste deelnemers én
een plek om te jeu de boulen. Toen ik dat
hoorde, zag ik het helemaal voor me. Een
activiteit die geschikt is voor iedereen
en die je buiten kunt doen (dus die veel
minder gevoelig is voor corona)… dat
zou een geweldige aanvulling zijn op het
lokale aanbod!

De schouders eronder, we gaan
weer bruisen!

We hebben een gesprek gehad, het
klikte en we zijn samen verder gegaan.
Met hulp van vrijwilligers en hovenier
Konijnenberg Bos en Groen is de jeu
de boules baan het afgelopen jaar
aangelegd, bij het Tjark Riks Centrum.
Er wordt goed gebruik van gemaakt;
superleuk toch?!”

Ook geboren in 2021: de
Handwerkclub

Gerie Schotpoort en Ruud Klarenbeek

“Ja, corona heeft ons het afgelopen jaar
wel heen en weer geslingerd. Open en
weer dicht. Starten en weer stoppen.
Dichterbij en toch weer anderhalve
meter. Maar… zodra iets kon, deden we
het meteen. En als niets mogelijk leek,
bedachten we iets om toch contact te
houden. Bovendien kwamen inwoners
zelf met ideeën, waar mooie, nieuwe
initiatieven uit zijn voortgekomen.”

Op afstand en soms toch
dichterbij
“Dit tweede coronajaar was best een
pittig jaar. Toch hebben we ons er
goed doorheen geslagen”, vertelt
coördinator Sociaal cultureel werk
Ruth Frederiks. “Tijdens de eerste
lockdown in het begin van het jaar
konden activiteiten niet doorgaan, maar
hebben alle gastdocenten wekelijks
contact gehouden met deelnemers via
videobellen. Niet iedereen deed mee,
maar diegenen die deelnamen, vonden
het fijn.
Zelf heb ik ook meegedaan. Hoewel ik het
liefst iedereen live zie, moet ik bekennen
dat ik met een aantal groepen intensiever
contact heb gehad dan daarvoor. Dat
vond ik verrassend, dat je op die digitale
manier soms juist dichterbij kunt
komen.”

In de zomer eerder open.
Eindelijk!
“Tegen de zomer hoorden we: we
mogen weer. Eindelijk! Ook al was het
vakantietijd, we merkten dat er zoveel
animo was dat we in overleg met de
beheerders hebben besloten de deuren
open te zetten. Als dan de eerste groepen
binnenkomen, merk je hoe blij mensen
zijn dat ze elkaar weer zien en samen wat
kunnen doen.

In september gingen alle maatregelen
van tafel, zelfs de 1,5 meter maatregel.
Toen ben ik veel extra aanwezig geweest
in de buurthuizen. Heb veel clubjes
bezocht en bijna iedereen even gezien.”

De Maand van de Ontmoeting
“Van 30 september tot en met 7
oktober was de landelijke Week tegen
Eenzaamheid. Wij vonden dat een beetje
een negatieve klank hebben. ‘Kunnen we
dat niet anders doen?’, zeiden we tegen
elkaar. Dus hebben we er de Maand van
de Ontmoeting van gemaakt.
Dat was hartstikke leuk. We hebben het
gecombineerd met de opening van het
cursusseizoen en de herstart van veel
activiteiten. Voor alle bezoekers van
zowel Plein 5 als het Tjark Riks Centrum
hebben we een rode loper uitgerold en
een boog van ballonnen gemaakt, om
aan te geven hoe blij we waren met hun
komst.
Daarnaast hebben we op de markt in
de dorpen gestaan, om extra aandacht
te geven aan de heropening van de
gebouwen en mensen attent te maken op
het activiteitenaanbod.”

“Bij de start van het nieuwe
seizoen kreeg iedereen de
activiteitenkalender in de bus met
daarbij een prijsvraag. Je kon op een
kaartje aangeven waarom je het zo
fijn vindt bij SWB. Bep ter Hoeven
was de winnaar. Ze ontving een
bos bloemen en een heel jaar gratis
deelname aan alle activiteiten.”

“Toen begin november de nieuwe
lockdown werd afgekondigd, was dat
voor veel mensen heel teleurstellend.
Juist in de donkere maanden is de
behoefte aan ontmoeting en activiteiten
groot. Gelukkig zijn we in februari
weer met frisse moed begonnen. De
samenleving gaat steeds verder open
en ik merk dat ik weer energie krijg om
dingen op te zetten.
Zoals? We gaan starten met een
mannenkookgroep, zowel in Brummen
als Eerbeek. En ik zou ook graag iets met
jonge moeders willen doen. Daarnaast
ben ik met collega Edith bezig met
een project Kunst in de brievenbus. Ja,
heerlijk, we gaan weer bruisen!”

“Er is nog een activiteit opgezet, op een
soortgelijke manier. Ik ben nogal actief
op Facebook en zag dat Desiree Brouwer
de vraag stelde of er al een handwerkclub
binnen de gemeente was. Toen heb
ik gevraagd of het haar leuk leek een
nieuwe club op te starten en gezegd dat
ze bij SWB van harte welkom is. Ik wist
bovendien dat een Buurklusvrijwilliger
het leuk zou vinden om daarbij aan te
haken.
Dat is gelukt. De Handwerkclub is in
oktober gestart en er kwamen meteen
tien enthousiaste deelnemers op af.
Daarna moest het sluiten vanwege de
nieuwe lockdown, maar nu (februari
2022) zijn we weer van start en zijn er

Oproep:
kom allemaal
weer meedoen!
“Ik hoop dat we dit jaar veel nieuwe
deelnemers mogen verwelkomen,
maar ik hoop ook dat trouwe
bezoekers die jarenlang zijn geweest,
weer terugkeren. Dus bij deze roep ik
iedereen graag op: het mag weer en
het kán weer!
Bekijk ons aanbod op de website. Via
de agenda kun je precies zien wat er
elke dag op welke locatie en tijdstip
gebeurt. En lijkt het je leuk om
ergens aan mee te doen, probeer het
een paar keer, vrijblijvend en gratis.
Kom gezellig dansen, gymmen,
klaverjassen, jeu de boulen,
koersballen, sjoelen of creatieve

activiteiten doen, zoals
houtbewerking, handwerken,
knutselen, kaarten maken,
schilderen, zingen in het Plein 5
koor, biljarten, mee-eten… je bent
van harte welkom, ook als je wilt
helpen als vrijwilliger!”

Functie dorpshuizen
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Weten we wel hoe belangrijk
onze dorpshuizen zijn?

Tet Groeneveld en Tonny de Gier, Vereniging Ouderbelang Eerbeek

We vinden het heel gewoon dat we het
Tjark Riks Centrum in Eerbeek hebben,
Plein 5 in Brummen en buurthuizen
in dorpen als Empe, Hall, Tonden en
Leuvenheim. Maar realiseren we ons
ook hoe waardevol ze zijn?

Dorpshuizen hebben diverse
essentiële functies
Dorpshuizen hebben een belangrijke
functie, vooral op het platteland. Ze zijn
een ontmoetingsplek voor inwoners,
thuishaven van verenigingen, het
kloppende hart van veel culturele en
andere activiteiten, de vergaderplek voor
organisaties en vaak ook de plek waar
professionele organisaties spreekuur
houden en diensten verlenen. Daarmee

leveren ze een belangrijke bijdrage aan
het welzijn en de leefbaarheid in kleine
kernen.

maken, exposities, enzovoort. En niet te
vergeten dagbesteding voor kwetsbare
mensen (Studio Actief).

Een bruisend geheel van mensen,
organisaties en activiteiten

Diensten en spreekuren voor
inwoners

In de dorpshuizen bruist het van de
mensen en activiteiten. Waar je aan
moet denken? Activiteiten op het
gebied van sporten en bewegen, zoals
gymnastiek, biljarten, klaverjassen,
dans, jeu de boules, yoga en Tai Chi.
Educatieve activiteiten, zoals het leren
van de Nederlandse taal of het leren
omgaan met een computer. Culturele
en creatieve activiteiten: zangkoren,
orkesten, muzieklessen, houtsnijden,
handwerken, creatief contact, kaarten

De gebouwen zijn ook de plek waar
inwoners terechtkunnen voor allerlei
diensten en spreekuren, zoals Steunpunt
Geld en administratie, de Plangroep,
de Vrijwilligerscentrale, ondersteuning
jeugd & opvoeding, Knooppunt
Mantelzorg, Buurtklus, Team voor
Elkaar, vervoersdienst Handsaam,
enzovoort.

Verbeterplannen
Hoe zit het eigenlijk met de toekomst
van de gebouwen in Brummen en
Eerbeek? Dit zegt het bestuur (dat zich
voorstelt op pagina 16/17) erover.
“Als bestuur zijn we van mening dat
de gebouwen (Tjark Riks Centrum in
Eerbeek en Plein 5 in Brummen) in
principe geschikt zijn voor de functies
die ze vervullen. We kunnen doen
wat we moeten doen en hebben geen
behoefte om iets nieuws te bouwen. Wel
constateren we dat de gebouwen vragen
om onderhoud en modernisering. We
hebben onder meer de opgave om ze
energiezuiniger te maken; daarnaast
hebben we een aantal functionele
verbeterwensen.
Om een en ander in kaart te brengen,
hebben we een architect ingeschakeld die
het bestuur en de directie ondersteunt.
De architect heeft mooie schetsen

gemaakt van hoe de gebouwen er in
de toekomst uit kunnen zien en hoe ze
van binnen kunnen worden ingedeeld.
Er zijn drie onderzoeken gedaan die
inzicht geven in de huidige stand van
zaken en wat er in de toekomst nodig
is voor onderhoud en verbetering. Dit
gaat een meerjarenplan opleveren
dat natuurlijk moet passen binnen de
begrotingsruimte.
Waar moet je bij verbeteringen aan
denken? Bijvoorbeeld aan schilderwerk,
maar ook aan een meer uitnodigende en
beter zichtbare entree in Plein 5 en een
betere routing in het Tjark Riks Centrum.
Dat komt ten goede aan de uitstraling
van de gebouwen en de ruimtes en aan
het comfort van bezoekers, vrijwilligers
en professionals.”

Tegelijkertijd is er de verbinding met
de eerste en tweede lijn, die diensten

aan inwoners biedt zoals bloedprikken,
fysiotherapie, rijbewijskeuringen
en spreekuren van GGD of
thuiszorgorganisaties.

Overdag en ‘s avonds
Ontmoeting en activiteiten vinden
niet alleen overdag plaats, maar
ook ’s avonds. Denk bijvoorbeeld
aan vergaderingen van dorpsraden,
bijeenkomsten van politieke partijen
of initiatieven van vrijwilligers. En
last but not least de inloopuren van
jongerencentrum the Base.
Kortom, onze dorpshuizen bewijzen
elke dag hun onmisbare waarde, voor
jong en oud en op heel veel verschillende
gebieden!
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Studio Actief

Bij Studio Actief voel je je gezien, hoor
je erbij en doe je ertoe

• “Ik zag steeds minder mensen; nu heb ik
weer sociale contacten.”
• “Doordat ik deelneem aan Studio Actief
kan ik langer thuis blijven wonen.”
• “Het laatste jaar deed ik steeds minder;
sinds ik hier kom, ben ik altijd bezig en
ook thuis weer actiever.”
• “Ik heb weer een doel om 's morgens op
te staan.”
• “Eten wat zo van het fornuis komt, is
echt een cadeautje.”
• “Ik vind het fijn dat ik kan helpen met
aardappels schillen, was opvouwen,
afwassen, de planten water geven. Dan
voel ik me nuttig.”
• “Eerst kwam ik omdat mijn vrouw dan
wat tijd voor zichzelf kreeg. Nu kom
ik omdat ik het zelf graag wil. Ik heb
weer een eigen leven teruggekregen en
nieuwe vrienden gemaakt.”
• “Thuis zit ik veel. Hier beweeg ik meer;
ik doe zelfs aan gymnastiek. Dat is goed
voor lichaam en geest.”
• “Samen eten is zoveel gezelliger en het
eten smaakt ook veel lekkerder.”
• “Bij Studio Actief kan ik mijn verhaal
kwijt. Zo kan ik de dagen beter aan.”

Elke werkdag open! Kom gerust
eens kijken

Bianca Wijnhoven met twee deelnemers van Studio Actief

“Bij Studio Actief voelen mensen zich
weer gezien, horen ze erbij en doen ze
ertoe. Ze komen letterlijk en figuurlijk in
beweging, krijgen weer sociale contacten
en ervaren wie ze wél zijn en wat ze nog
wél kunnen. Daardoor komen ze met
plezier en gaan ze heel voldaan weer naar
huis. En terwijl de deelnemer zich fijn
voelt bij Studio Actief, heeft tegelijkertijd
de mantelzorger even ruimte voor
zichzelf.”
Begeleider Bianca Wijnhoven vertelt:
“Deelnemers aan Studio Actief ervaren
vaak dat ze steeds meer dingen níet meer
kunnen. Je wordt steeds afhankelijker,
je wereldje wordt kleiner en je sociale

contacten nemen af. Dat maakt het leven
er niet leuker op. Bovendien nemen je
vaardigheden verder af als je niet de kans
krijgt ze te oefenen.”

Blijven deelnemen aan het gewone
leven
“Studio Actief ondersteunt deelnemers
om zich deel te blijven voelen van de
samenleving en zoveel mogelijk te blijven
deelnemen aan het gewone leven. In
de gezellige ruimte van het Tjarks Riks
Centrum voel je je welkom en thuis, heb
je contact met anderen, doe je activiteiten
(bijvoorbeeld creatief of bewegen)
eet je gezond én samen en houd je je

Streepjeskoek
De werkers van SWB maken dagelijks
allerlei situaties mee met tal van
mensen. In de waan van de dag kun
je de momenten die er echt toe doen,
gemakkelijk vergeten. Dat is jammer,
want juist die momenten zijn van
betekenis en geven je energie. Om
die reden heeft Susanne Thijsen (zie
pagina 20) een blog aan het menu van
de website toegevoegd en werkers
gevraagd hier bijzondere verhalen te
delen. Hieronder een blog van Annette
Oosterhoff.

Streepjeskoek
Schoorvoetend kwam je binnen, je
allereerste dag op ons dagactiviteitencentrum Studio Actief. Statige man, strak
in het pak, 84 jaar oud. Je lijf deed niet
meer wat jij wilde, je geheugen liet je af
en toe in de steek. “Ik doe het voor mijn
vrouw”, zei je, “zodat ze een dagje niet
voor mij hoeft te zorgen”.

Je kreeg een plekje in de groep en al snel
was het ijs gebroken. Samen gingen
we op zoek naar een activiteit die bij je
paste. Het werd Rummikub. Een spel
dat je nog goed beheerste. Het was niet
zo belangrijk voor je dat een andere
deelnemer af en toe een foutje maakte.
Je hielp hem of zag het door de vingers.
Je fleurde op, had iets te vertellen als je
thuiskwam en je voelde je weer nuttig.
Je was bescheiden en had niet zoveel
nodig, je genoot van de aandacht die
je van ons kreeg. Ik probeerde je uit te
dagen om wat meer ruimte te pakken.
Tijdens een middagactiviteit vroeg
ik je of je wel eens kattenkwaad had
uitgehaald als kind. En daar kwamen
de verhalen! Je rechtte je rug, je ogen
begonnen te twinkelen en je brandde los!
Van avonturen op een geleende brommer
tot gedichtjes over geliefden in een
korenveld.

vaardigheden op peil.
Sommige activiteiten doen we in de
groep, maar er is voldoende mogelijkheid
om je even terug te trekken. We besteden
veel aandacht aan er met zijn allen een
gezellige dag van maken. Bovendien
stemmen we individueel met elke
deelnemer af wat zijn of haar wensen en
behoeften zijn.”

Wat zeggen deelnemers zelf?
“Vorige week hebben we deelnemers
gevraagd om te vertellen wat deelname
aan Studio Actief voor hen betekent. Een
aantal reacties hebben we opgeschreven.”

Je bleek een meesterlijk verteller! Zelfs
als je een koekje bij de koffie kreeg,
hoorde daar een verhaal bij. Je nam een
hap, trok met een “Hmmm, heerlijk
ambachtelijk koekje!” de aandacht en
zei: “Weten jullie waarom dit biscuitje
streepjes heeft?” En dan voerde je de
spanning op, door iedereen een voor een
aan te kijken. “Omdat elk koekje apart op
een roostertje gebakken wordt!”, was het
antwoord. De groep hing aan je lippen,
ook al was het niet altijd de eerste keer
dat ze een verhaal hoorden.
Op een dag kwam je verdrietig
binnen. De arts had je verteld dat je
was uitbehandeld, en je wist wat dat
betekende. Aan het eind van de dag zei
je: “Tot volgende week!”, maar een week
later kwam je niet.
Van je dochter, met wie ik regelmatig
contact had, hoorde ik dat je naar het
hospice was verhuisd. Tegen haar had
je gezegd dat je nog zo graag afscheid
zou willen nemen van je vrienden op
de groep. Vrienden waren het voor je
geworden. Je dochter regelde dat het

Denkt u dat Studio Actief iets voor
u kan zijn? Kom gerust eens kijken!
U bent altijd welkom om een kopje
koffie te drinken, of een dagdeel mee
te draaien om de sfeer te proeven.
Bovendien organiseren we elke maand
een open activiteit waaraan u gratis kunt
meedoen. Kijk op de activiteitenkalender
op welzijnbrummen.org voor de data.
Studio Actief is elke werkdag open van
9.30 tot 16.30 uur, in het Tjark Riks
Centrum te Eerbeek. Een beroepskracht
en een paar vrijwilligers verzorgen de
begeleiding.
Tussen de middag eten we een warme
maaltijd. Die kiezen we samen,
bereiden we samen – met verse
seizoensingrediënten! – en eten we
samen op. De kosten hiervan zijn 4 euro.

kon. Met een wensambulance kwam
je nog één keer terug om afscheid te
nemen. Een van de indrukwekkendste
momenten in mijn werk. Spierwit, met je
laatste krachten, vertelde je ons je laatste
verhaal. En weer hingen we aan je lippen.
Het is vele jaren geleden dat je deelnemer
bij ons was. Andere deelnemers vullen nu
de groep en samen hebben we het goed.
Maar het koekje bij de koffie smaakt
sinds jouw deelname toch net even
lekkerder!

Vrijwilligerswerk
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samenleving! Wie twijfelt, nodig ik graag
uit om te kijken op de Vacaturebank, of
om eens met ons in gesprek te gaan over
de wensen en mogelijkheden!”

Oproep nieuwe vrijwilligers
“Bij deze roep ik dan ook graag nieuwe
vrijwilligers op om zich aan te melden.
Heb je wat tijd over en heb je bepaalde
kennis, een bepaald talent (niet?
Echt wel, iedereen heeft talent voor
vrijwilligerswerk!) en vooral de wil
om je voor iets of iemand in te zetten?
Neem contact met ons op, wij denken en
zoeken graag met je mee!
Naast dat je van waarde bent, word je
(vaak) onderdeel van een team, vergroot
je je netwerk en kun je jezelf blijven
ontwikkelen.”

Samenwerking met Vrijwilligerscentrales in Voorst en Lochem
“Het komende jaar gaan we
nauwer samenwerken met de
Vrijwilligerscentrales in Lochem en

Vrijwilligers voegen zoveel
toe aan de samenleving
“Vrijwilligers maken een buurt of dorp
levendiger, sportiever, kleurrijker,
veerkrachtiger, noem maar op! Je
krijgt een veel leukere en completere
samenleving als er van alles wordt
gedaan. Voor de vrijwilliger zelf biedt
vrijwilligerswerk de mogelijkheid om
nieuwe contacten op te doen, je deel te
voelen van een gemeenschap, je talent
in te zetten, je nuttig te voelen en van
betekenis te zijn voor je medemens.”

In de startblokken!
“Onder dit motto zijn drie vrijwilligers
in 2021 aan de slag gegaan voor
de Vrijwilligerscentrale”, vertelt
beroepskracht Hennita Benjamins
enthousiast. De afgelopen twee jaren
stonden in het teken van voorbereiding
op zowel aangepast vrijwilligerswerk als
vrijwilligerswerk na corona. Contacten
met vrijwilligers en –organisaties warm
houden, informatie actualiseren voor de
Vrijwilligers Vacaturebank en de website
was daarbij belangrijk. Vrijwilligers
Wilma, Johan en Ans hebben zich hier
actief voor ingezet.

Meten = weten
In maart hebben we een
enquête gehouden onder lokale
vrijwilligersorganisaties. Wat bleek?
In coronatijd is 67% actief gebleven
met vrijwilligers, 38% moest het
vrijwilligerswerk stilleggen en
9,5% kon het alleen op afstand of
online voortzetten. Ruim 46% van
de organisaties geeft aan nieuwe
vrijwilligersvacatures te krijgen zodra de
mogelijkheden verruimd worden.

Inloopspreekuren door
vrijwilligers
Hennita Benjamins: “Vanaf september
zijn de vrijwilligers begonnen
met inloopspreekuren voor zowel
vrijwilligers als -organisaties. In
Brummen loopt dat al goed, in Eerbeek

moet het wat meer op gang komen en
hebben we nog een vacature voor een
vrijwilliger voor de Vrijwilligerscentrale.
Naast een aantal bezoeken van
organisaties hebben de vrijwilligers
telefonisch contact gelegd.

Voorst. Net als Brummen hebben deze
gemeenten meerdere kernen en een
aantal andere overeenkomsten. Dat biedt
veel mogelijkheden om van elkaar te
leren en ideeën uit te wisselen.
Als je gezamenlijk activiteiten of
workshops organiseert, zijn ze niet
alleen beter betaalbaar, maar kun je
ook kennis en ervaring delen en elkaar
inspireren.”

We proberen een actieve, verbindende
schakel te zijn tussen vrijwilligers en
organisaties. Een vraag die regelmatig
terugkomt, is: ‘Hoe werkt de
Vacaturebank precies?’ en ‘Wat zijn de
mogelijkheden voor onze organisatie?’
Tijdens een gesprek komen ook andere
onderwerpen aan de orde, zoals: hoe kun
je je organisatie toegankelijker maken
voor vrijwilligers met een beperking?”

Lijkt het je leuk nieuwe
contacten te leggen, je
talent in te zetten, je
nuttig te voelen en iets
bij te dragen aan de
gemeenschap? Meld je
aan als vrijwilliger!
Online Vrijwilligers Vacaturebank
“Op de Vacaturebank kunnen
organisaties kosteloos vacatures
plaatsen en kunnen vrijwilligers
direct reageren. Het is belangrijk dat
organisaties ervoor zorgen dat vacatures
regelmatig geactualiseerd worden.
Daarnaast is van belang dat een
vacaturetekst duidelijk is, zodat
vrijwilligers een goed beeld krijgen van
wat het vrijwilligerswerk inhoudt en wat
er van hen wordt verwacht. Wanneer
organisaties hier hulp bij nodig hebben,
kunnen ze ons benaderen tijdens het
spreekuur, via e-mail of per telefoon.

Hoewel het aanbod best divers is,
ziet niet iedereen altijd meteen een
vacature die hem of haar aanspreekt.
We roepen mensen op om regelmatig
opnieuw te kijken én om zich alvast
aan te melden. Want als we weten wie
je bent, wat je kunt en wat je graag zou
willen doen, kunnen we op zoek gaan
naar vrijwilligerswerk. En ook al vind je
niet direct een aansprekende vacature,
samen kunnen we soms toch een
mooie vrijwilligersklus voor je vinden.
Vrijwilligerswerk hoeft niet moeilijk te
zijn of veel tijd te kosten. Met een uurtje
per week kun je iemand of een groep –
en jezelf! - al blij maken!”

Blijven de vrijwilligers in onze
gemeente actief?
“Het tweede coronajaar heeft impact op
het vrijwilligerswerk. Voor een aantal
organisaties is het de vraag of hun
vrijwilligers terugkomen. Zo’n periode
met lange onderbrekingen kan voor
sommige mensen het moment zijn om te
stoppen met hun vrijwilligerswerk, of uit
te kijken naar iets anders.
Dat is begrijpelijk. Toch hoop ik wel
dat de meeste mensen actief blijven als
vrijwilliger. Ze betekenen zoveel voor de

Vrijwilligersactiviteiten 2022.
Denk mee!
“Tot slot: we willen heel graag
weer uiteenlopende gezamenlijke
vrijwilligersactiviteiten organiseren en
zijn aan de slag gegaan met de planning
en voorbereidingen.
Ben je vrijwilliger of een
vrijwilligersorganisatie en heb je ideeën
voor de invulling? Dan nodig ik je bij
deze graag uit om contact met ons op te
nemen!”
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Maatjesproject

De wereld een beetje groter
en mooier maken
“Wat het maatjesproject met perspectief
te maken heeft? Alles. Doordat je
samen optrekt, laat je iemand het leven
vanuit een ander perspectief bekijken.
Tegelijkertijd bied je de ander een nieuw
perspectief. Iemand komt letterlijk uit
huis, en gaat letterlijk wat verder dan
wanneer hij of zij in z’n eentje op pad
gaat. De wereld wordt weer wat groter
en vaak ook een beetje mooier.”
In 2021 is het maatjesproject begeleid
door Marijte Bolt en Hennita Benjamins.
Vanaf 1 februari 2022 heeft Hennita de
coördinatie overgenomen. Ze vertelt: “In
2021 hebben we 60-70 maatjeskoppels
begeleid. Door corona zijn mensen een
tijdje wat voorzichtiger geweest om
zich aan te melden als vrijwilliger. Je
merkt dat het nu weer op gang begint te
komen.”

Juist als je een beperking hebt, is
een maatje zo belangrijk
“De leeftijd van de aanvragers varieert
van 15 tot en met 97 jaar. Ze zijn
heel verschillend. We zien dat de
aanvragen wat complexer worden.
Sommige mensen hebben een fysieke
belemmering; ze kunnen bijvoorbeeld
niet goed lopen of zien. Andere worstelen
met beginnende dementie en kunnen
soms verward overkomen of opeens
emotioneel reageren. Je ziet ook mensen
met een vorm van ASS (autistisch
spectrum stoornis). Kortom, allemaal
mensen die een eigen benadering
behoeven.
Als iemand ouder wordt, toenemende
belemmeringen ervaart en een kleiner
sociaal netwerk krijgt, zie je vaak dat hij
of zij zich wat terugtrekt. En dan nemen

ook de sociale vaardigheden af. Tijdens
de coronaperiode en lockdowns lopen
we meer risico dat deze groep nog verder
geïsoleerd raakt. Daar moeten we met
z’n allen alert op blijven.
Je wilt mensen het liefst zo snel mogelijk
in het vizier hebben, op het moment
dat er nog sprake is van een zekere
zelfredzaamheid en veerkracht. Als
vrijwilliger moet je dan net iets meer
kunnen: zowel een praatje maken over
koetjes en kalfjes als luisteren wanneer
iemand zijn verhaal kwijt wil en soms
wat zwaar op de hand is.”

Een verrijking voor beide kanten
“Een maatje toont begrip en accepteert je
zoals je bent. Hij of zij kijkt niet naar wat
je allemaal niet kan, maar wat je wél wil
en kan. Als geleidelijk het zelfvertrouwen
groeit, merken mensen dat ze veel meer
kunnen dan ze denken. Het is prachtig
werk om te doen. Mensen zien echt uit
naar het contact en ervaren het van beide
kanten als een verrijking. Ze krijgen
energie van elkaar.”

Wil je maatje of netwerkcoach
worden? Kijk op de Vacaturebank
Lijkt het je leuk om maatje of
netwerkcoach te worden en iemands
wereld wat groter en mooier te maken?
Kijk eens op de Vacaturebank van de
Vrijwilligerscentrale. Je vindt daar een
actueel overzicht van aanvragen. Als je
geïnteresseerd bent, neem dan contact
met ons op. We gaan graag met je in
gesprek!
Als vrijwillig maatje of netwerkcoach
kun je rekenen op goede persoonlijke
begeleiding, interessante cursussen en
bijeenkomsten met andere maatjes.

Nieuw: projectondersteuners
Vanaf 2022 start het project met twee
vrijwillige projectondersteuners:
Marietje Blom in Eerbeek en Wilma
Spee in Brummen. Zij houden zich
onder andere bezig met het nabellen
en contacthouden met maatjes op de
wachtlijst, de koppels en administratieve
taken.

Netwerkcoach
Naast het ’gewone maatje’ kennen we
sinds vorig jaar ook het netwerkmaatje,
of beter gezegd: de netwerkcoach.
Een netwerkcoach is een getrainde
vrijwilliger die een afgebakende periode
met iemand aan de slag gaat om te
werken aan een doel dat iemand graag
wil bereiken.
Dit gebeurt volgens een
stappenmethode, waarbij de coach het
maatje begeleidt bij het opbouwen of
versterken van het sociale netwerk.

“Een maatje toont begrip
en accepteert je zoals je
bent. Hij of zij kijkt niet
naar wat je allemaal niet
kan, maar wat je wél wil
en kan.”

Onderzoek
toont aan:
Maatjesprojecten
zijn zeer waardevol

De Vrijwilligersacademie deed in
2018 onderzoek naar de effecten
van Maatjesprojecten. Deelnemers
geven aan dat ze minder
eenzaamheid en meer kwaliteit
van leven ervaren. Bovendien
merken ze dat hun zelfvertrouwen
stijgt en hun sociale vaardigheden
verbeteren. Gevolg daarvan is dat
ze gemakkelijker participeren aan
de samenleving én minder gebruik
maken van zorg.
Meestal zijn de resultaten niet
heel tastbaar in bijvoorbeeld
het behalen van een diploma
of het vinden van werk. Het zit
‘m in persoonlijke, emotionele,
sociaal-communicatieve,
maatschappelijke en financiële
effecten. Maatjesprojecten laten
zien dat kleine positieve effecten
grote gevolgen kunnen hebben
voor de kwaliteit van leven en zijn
daarmee van grote waarde voor de
samenleving.

Nieuwkomers
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Veel motivatie om hier een
toekomst op te bouwen
“Tsjonge, wat ben ik onder de indruk
van onze nieuwkomers, dit jaar! Ze
hebben zoveel motivatie getoond, zo
hard gewerkt. Als je ziet hoe goed een
aantal binnen een half jaar de taal al
begint te spreken… een diepe buiging!”

dat ze veel motivatie hebben om hier een
toekomst op te bouwen. Inburgering is
daarvoor de basis.
Hoe beter de inburgering verloopt en hoe
beter mensen de taal leren spreken, hoe
meer perspectief er is. Niet alleen voor
de nieuwkomer, ook voor de Brummense
samenleving. Ze kunnen dan sneller en
gemakkelijker meedoen, op school, op
het werk, maar ook in het dagelijkse
leven in de buurt.”

Groot voordeel: inburgering
binnen de gemeente
“Het valt dit jaar vooral op dat de
taalontwikkeling zo voorspoedig
verloopt. Sommige mensen spreken bij
aankomst geen woord Nederlands en na
een half jaar volzinnen!

Karin van Aalst

Aldus coördinator Karin van Aalst,
die overigens zelf ook niet heeft
stilgezeten. “In coronatijd merken
we dat organisaties die belangrijk
zijn voor nieuwkomers – zoals de
IND en de Belastingdienst – minder
goed bereikbaar zijn. Daardoor duren
sommige processen langer. Ik heb wat
harder gewerkt om dingen toch voor
elkaar te krijgen.”

Van uitzichtloos naar steeds meer
perspectief
“Nieuwkomers komen vanuit een
land waar veel dreiging is en ze geen
enkel perspectief hebben, naar onze
gemeente. Hoewel sommigen nog zoveel
te verwerken hebben, merk je aan alles

Het is een groot voordeel dat vanaf 1
januari 2021 de inburgering plaatsvindt
binnen onze eigen gemeente. Voor
nieuwkomers betekent dat veel minder
gedoe. Bijvoorbeeld de stress om uit te
vinden hoe het gaat met het OV.
Ze gingen vier dagen naar school, in
Plein 5. Dat was een groot voordeel. Je
komt op een plek in het dorp waar je
woont en ziet mensen rondlopen die
je ook op straat of in de supermarkt
tegenkomt. Bovendien zijn er korte
lijnen naar vrijwilligerswerk, of naar
diensten als het Steunpunt Geld en
administratie. Dat zijn geen abstracte
instanties meer, maar gewoon mensen
die je al eens van gezicht hebt gezien.
De drempel om contact te leggen wordt
daarmee een stuk lager.”

Contact leggen vinden mensen
vaak spannend
“Wat zou het mooi zijn als het lukt
om samen die drempel op veel meer

plekken in onze gemeente te verlagen!
Betrokkenheid is er echt wel. Ik krijg
regelmatig een telefoontje van iemand
die bijvoorbeeld aangeeft: ‘Er woont
tegenover mij een man uit Syrië die zo
eenzaam lijkt.’ Wij worden dan gebeld
en ik heb de neiging er meteen naartoe
te rijden, maar het is natuurlijk veel
waardevoller als buurtbewoners dat zelf
doen.

“Hoe mooi is het als je in je nieuwe
woonplaats wat vriendelijkheid
ontmoet? Ga het gesprek eens aan!
Een nieuwkomer kan zo blij, bijna
opgelucht zijn als een Nederlander
‘Hallo’ tegen hem zegt in het
voorbijgaan.”

Cijfers 2021
24
nieuwkomers gehuisvest in
Brummen en Eerbeek

1 gezin van 5 personen
1 gezin van 7 personen
2 gezinnen van 4 personen

In zo’n gesprek probeer ik mensen
daartoe uit te nodigen. Dan vraag
ik bijvoorbeeld: ‘Wat zou je zelf als
buurvrouw of buurman kunnen doen?
Bel eens aan.’ ‘Nee, dat ga ik niet doen’,
is dan vaak het antwoord. Mensen vinden
dat heel spannend. Toch kan het een
enorm positief effect hebben.
Realiseer je dat nieuwkomers vaak
veel hebben meegemaakt en zoveel te
verwerken hebben. Het kost tijd om hun
plek en hun weg te vinden.”

Wil je iets betekenen voor
nieuwkomers?
“Wil je méér doen? Meld je dan aan bij
SWB. We gaan graag met je in gesprek
om te kijken welke ideeën je er zelf over
hebt. Alle hulp die het contact bevordert,
is welkom!”

1 gezinshereniging van
moeder en zoon met vader

1 alleenstaande jonge vrouw
1 alleenstaande jongeman

10

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddelaars
brengen buren weer met
elkaar in gesprek

Hennita Benjamins, Hans Botman en vier buurtbemiddelaars

Iedereen wil graag prettig wonen. Maar
soms is dat best lastig. Harde muziek,
een blaffende hond, overhangende
takken of die buurman die zijn auto
altijd voor je deur parkeert…. Het
gebeurt in iedere straat, in iedere buurt,
maar het kan vervelend zijn. Soms
zelfs zó vervelend dat je er ruzie door
krijgt. Helaas lost dat het probleem
niet op. Vaak wordt het er alleen maar
erger van. Hoe los je het dan wél op?
Buurbemiddeling kan uitkomst bieden.

Getrainde vrijwilligers
Buurtbemiddeling ondersteunt
mensen om problemen tussen buren
zelf op te lossen. In de gemeente
Brummen doen we dat met een team
van buurtbemiddelaars: vrijwilligers
die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Ze
hebben eerst een basiscursus gehad
en blijven ook daarna verder leren, via
workshops en in de praktijk.

Welke ergernissen zijn er?
Coördinator Hennita Benjamins vertelt:
“Lang niet elke vorm van ervaren
overlast wordt bewust veroorzaakt.
Meldingen gaan met name over geluid,
maar ook over pesten, parkeren, rommel
en storend, overhangend groen.
We kijken of het om een reguliere
situatie gaat of iets dat meer complex
is. Soms heb je te maken met meerdere

problemen tegelijk, een situatie waarbij
iemand met psychische klachten
betrokken is, of waar meer partijen bij
betrokken zijn.”

Zodra het warmer wordt, wordt
het drukker
“Het aantal meldingen ligt tussen 20
en 30 per jaar. In de wintermaanden is
het doorgaans rustiger, vanaf de lente
en zomer wordt het drukker. Dat is
heel verklaarbaar, omdat mensen meer
buiten zijn en je bijvoorbeeld meer
geluidsoverlast kunt ervaren. Je hebt 7-8
bemiddelaars nodig om het te kunnen
behappen; ze gaan in tweetallen aan de
slag.”

Wat gebeurt er met een melding?
“Een melding komt meestal telefonisch
binnen. Vaak belt de melder zelf, op
advies van een verwijzer en soms belt
een verwijzer, zoals de woningstichting,
de wijkagent of Team voor Elkaar.
Verwijzers zijn belangrijk voor dat eerste
contact; daarna gaat Buurtbemiddeling
onafhankelijk te werk.
In het eerste gesprek (intake) met de
melder bespreken we wat er aan de hand
is. De coördinator beoordeelt of het een
zaak is waar Buurtbemiddeling mee aan
de slag kan, of dat een andere instantie
beter hulp kan bieden.

In alle gevallen doen we een beroep op
mensen om eerst zelf te proberen met de
buren in gesprek te gaan. Dan verwijzen
we onder andere naar de website www.
problemenmetjeburen.nl. Daar kun
je allemaal tips vinden voor hoe je
problemen kunt voorkomen, hoe je er
zelf anders mee kunt omgaan en hoe je
het gesprek met je buren aan kunt gaan.”

De buurtbemiddelaar is
onpartijdig
Komen mensen er samen niet uit? Dan
kan Buurtbemiddeling een optie zijn.
Hennita: “Als we denken dat we iets
kunnen betekenen, kijken we welke
buurtbemiddelaar beschikbaar is en
het meest geschikt voor de situatie. Bij
voorkeur woont de bemiddelaar niet in
hetzelfde dorp.
Een buurtbemiddelaar is geen adviseur
of scheidsrechter, maar vooral een
gespreksbegeleider. Hij of zij luistert
naar beide partijen en moedigt mensen
aan om zelf tot een oplossing te komen.
Eerst gaat de bemiddelaar in gesprek
met de melder. Normaalgesproken belt
de buurtbemiddelaar vervolgens aan bij
de buren, maar in coronatijd zochten we
contact met een brief. Daarin geven we
aan dat de melder overlast ervaart en
dat Buurtbemiddeling erbij betrokken
is. Soms schudt dat mensen wakker –
‘Oh, de buurman heeft een instantie

ingeschakeld, dat is toch wel erg’ – en is
het al bijna opgelost. In andere situaties
gaan we samen met betrokken partijen
in gesprek.”

“Mensen zitten zo in hun
eigen verhaal en emotie en
zijn nauwelijks in staat naar
elkaar te luisteren. Doordat de
buurtbemiddelaar teruggeeft wat
je zegt, voel je je gehoord. En zodra
dat gebeurt, gaan ze zich inleven
in de ander. Dan is de eerste, heel
belangrijke stap gezet.”

Mensen weer met elkaar in
gesprek brengen
Hans Botman, die per februari 2022
het stokje overneemt van Hennita, vult
aan: “Als je ernaartoe gaat, zitten twee
partijen weliswaar tegenover elkaar,
maar ze ‘zien’ elkaar niet meer. Het
is essentieel dat ze weer oog krijgen
voor elkaar en samen tot een oplossing
komen. Jij kunt als bemiddelaar het idee
hebben dat je precies weet waar het
probleem zit, maar het is de kunst je tong
af te bijten: Het is belangrijk dat mensen
het zelf ontdekken en uitspreken.

Buurtbemiddeling

Vaak is er een eerste aanleiding waardoor
de irritatie is ontstaan. Daarna komt er
van alles bij dat niet relevant is. Je moet
terug naar de kern… waar ging het ook
alweer om?
In zo’n conflictsituatie zit je tegenover
iemand aan wie je je ergert of aan wie
je zelfs een hekel hebt gekregen. Na de
eerste aanleiding is er soms nog van alles
gebeurd en wordt een gesprek steeds
moeilijker. Dan lopen mensen vast. Hoe
langer dat duurt, hoe verder ze zich
ingraven.”

Drie gesprekken
“We streven ernaar om in drie
gesprekken resultaat te bereiken: één
met de melder, één met de buren en de
laatste met beide partijen samen. In de
meeste gevallen lukt het om mensen zo
met elkaar in gesprek te brengen dat ze
er samen uitkomen. Soms is er wat meer
tijd en ondersteuning nodig. Na drie
maanden bellen we even om te vragen of
het echt gelukt is.
Een enkele keer is er andere
hulpverlening nodig. Als het te complex

is of als we een niet-pluis gevoel
hebben, kijken we welke instantie
ondersteuning zou kunnen bieden. Als
buurtbemiddelaar moet je de sociale
kaart dus ook goed kennen. Omgekeerd
is het voor andere organisaties belangrijk
dat ze weten wat Buurtbemiddeling wel
of niet kan doen.”

Buurt maken werkt!
Hennita: “Ons streven is dat mensen
prettig naast elkaar kunnen wonen,
onderling in gesprek blijven en ons niet
in hoeven te schakelen... Als er een kink
in de kabel komt, wil je dat mensen zo
snel mogelijk in actie komen, voordat het
uit de hand loopt. Maar liever nog wil je
dit voorkomen.
In coronatijd konden veel mensen geen
‘buurt maken’, terwijl de ervaring leert
dat het goed is om dat wel te doen. Je
stapt veel gemakkelijker op elkaar af als
je al met elkaar hebt kennisgemaakt. Die
tip wil ik mensen graag geven!”
Hans: “Als je ergens komt wonen,
meld dan vooraf bij de buren wat je
ongeveer gaat doen voordat je erin trekt.

Bijvoorbeeld het parket schuren, (ver)
bouwen, of een container in de straat
plaatsen als je gaat verbouwen. Ook als
je iets wilt veranderen aan de schutting,
de schuur of de tuin is het goed om dit
vooraf met de buren te overleggen.”

Campagnes
Hennita: “Buurtbemiddeling is nog niet
bij iedereen bekend. Wanneer buren
overlast zelf oplossen, is dit natuurlijk
fantastisch. Mocht dit niet lukken, dan is
het goed te weten dat er vrijwilligers zijn
die je hierbij kunnen ondersteunen.

Samenwerking met Voorst en
Lochem
In de toekomst gaat Buurtbemiddeling
samenwerken met Voorst en Lochem.
Hennita: “Het grote voordeel daarvan
is dat je de krachten kunt bundelen
wanneer het nodig is.
Elke gemeente heeft een relatief klein
team en soms heb je opeens een piek.
Als je dan tegelijkertijd uitval van
vrijwilligers hebt – of als ze op vakantie
zijn – kan er een probleem ontstaan.
Door samen te werken, kun je dat
opvangen.”

We informeren mensen via de kanalen
binnen de gemeente, zoals Brummens
Nieuws. Daarnaast is er de website
problemenmetjeburen.nl met tips en
trucs. En er loopt nu een landelijke
campagne datismakkelijkpraten.nl, met
daarin een stappenplan: hoe doe je dat
nou? Hoe ga je het gesprek aan?

Per 2022: nieuwe coördinator

In 2021 bestond Buurtbemiddeling op
landelijk niveau 25 jaar. Wij hebben daar
op ‘meegelift’. Ik hoop dat de publiciteit
rond het jubileum de bekendheid heeft
vergroot.”

Hans is te bereiken via e-mail:
buurtbemiddeling@welzijnbrummen.nl
en via telefoon: 06 19 20 12 95.

De buurtbemiddelaar
is onafhankelijk en neutraal

geeft geen oordeel of advies

luistert naar het verhaal van jou en je buren

begeleidt jou en je buren om (weer) met elkaar te praten

heeft geheimhoudingsplicht

helpt jou en je buren om zelf tot een oplossing komen.

speelt niet voor rechter
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Vanaf februari 2022 wordt Hans Botman
de nieuwe coördinator. Hans was al
coördinator Buurtbemiddeling in
Lochem en heeft dus de nodige ervaring.
Nu gaat hij ook in Brummen en Voorst
aan de slag.
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Steunpunt geld en administratie

Ik maak me zorgen
over de prijsstijgingen
“We kunnen in Nederland bijna overal
over praten, maar op geldproblemen
rust nog steeds een taboe. Veel
mensen die bij het Steunpunt geld en
administratie aankloppen, hebben
een gevoel van schaamte dat het
zover gekomen is. Terwijl het – dat
blijf ik benadrukken – iedereen kan
overkomen. Gelukkig gaat vrijwel
iedereen opgelucht weg: ‘Ik ben blij dat
ik gekomen ben,’ hoor je dan.”
Schuldhulpverlener Willem van de Bilt
blikt terug op het jaar 2021. “Iemand
die flinke financiële problemen heeft,
ervaart vrijwel altijd minder perspectief.
Zorgen over geld of schulden trekken een
flinke wissel op mensen en vaak ook op
de relatie. Geld is direct gerelateerd aan
gevoel en je ziet het terug in gedrag.
Hoe? Dat is voor iedereen verschillend.
De ene is heel schuld-bewust en trekt de
hele verantwoordelijkheid naar zichzelf
toe, maar je hebt ook mensen die de
schuld buiten zichzelf leggen. Wij denken
overigens niet in termen van ‘wie heeft
de schuld’; we luisteren zonder oordeel.”

Toegankelijk zijn, luisteren
“Je heel laagdrempelig opstellen, is
belangrijk. Klanten die voor het eerst
binnenkomen, vragen vaak: ‘Bent u
Willem’? Ik laat me bewust met mijn
voornaam aanspreken, dat verlaagt de
drempel. Je bent en blijft professional,
maar je wilt tegelijkertijd mensen het
gevoel geven dat ze bij een goede kennis
op bezoek komen.
Vertrouwen is de basis van alles, ook
voor onze vrijwilligers. Als dat er is,
en als mensen merken dat je echt naar
ze luistert, voelen ze de ruimte om te
praten. Ze vertellen veel over zichzelf,
vaak al de eerste keer dat ze langskomen.
Ook onze vrijwilligers merken dat.”

Oorzaken geldproblemen
“In de afgelopen twee jaar heeft corona
niet tot extra klanten geleid. De meeste
mensen die bij ons komen, hebben een
minimum inkomen, daar is niets aan
veranderd. Wel kom je soms mensen
tegen die hun baan zijn verloren,
doordat de sector getroffen was door
de maatregelen. Iemand die zijn werk
in de horeca verliest, gaat 30 of 40%
in inkomen achteruit. Dat merk je
onmiddellijk.
Ouderen komen vaker in de problemen
als een partner overlijdt. Zeker als die
partner degene was die de administratie
altijd gedaan heeft. Ik zie ook
opvallend veel alleenstaanden met een
bijstandsuitkering die worstelen met de
hoge vaste lasten.
Gokverslaving kan ook een oorzaak
zijn van grote financiële problemen.
Als je weet hoeveel ellende dat kan
veroorzaken, is het bijna onvoorstelbaar
dat gokken op dit moment zo
gepromoot, bijna aangemoedigd wordt.
Alsof het onschuldig is. Online kun je
honderden euro’s op een avond kwijt zijn
als je er geen rem op hebt.”

Inloopspreekuur goed bezocht
“Dit jaar kwamen er zo’n 500 bezoekers
naar het inloopspreekuur. Je merkt
dat we steeds meer naamsbekendheid
krijgen. Vaak is het mond-tot-mond
reclame.
Mensen hebben heel concrete vragen,
bijvoorbeeld over de minimaregeling.
Er komen ook regelmatig nieuwkomers,
via een collega. Ze vinden het lastig om
wegwijs te worden in Nederland, hebben
vaak praktische vragen over het invullen
van een IB-aangifte, de aanvraag van
een toeslag, enzovoort. Daarnaast zie ik

een toename van telefonische vragen van
hulpverleners. Het netwerk breidt zich
uit; steeds meer organisaties weten de
weg naar het Steunpunt te vinden.”

Steek je de kop in het zand, dan worden
de problemen en de stress alleen maar
erger en duurt het veel langer voordat je
er weer uit bent gekomen.”

Zorgen over komend jaar
“Er is een nieuwe beleidsnota. De
gemeente wil het onderwerp geld onder
jongeren meer onder de aandacht gaan
brengen. Daarnaast komt er speciaal
aandacht voor de situatie van chronisch
zieken, die ook vaak geconfronteerd
worden met ingrijpende financiële
gevolgen.
Het komende jaar verwacht ik meer
problemen bij een grotere groep mensen.
De energieprijzen zijn bijna verdubbeld,
benzine is ook fors omhooggegaan,
levensmiddelen zijn ruim 7% duurder
geworden… terwijl de bijstand maar een
paar tientjes omhoog is gegaan. De groep
die nu al de eindjes aan elkaar moet
knopen, kan dat gewoonweg niet betalen.
Mensen bij wie het energiecontract
afloopt, worden geconfronteerd met
enorme kostenstijgingen. Die kunnen
geen kant op. De besparingen die de
Voorzieningenwijzer adviseert, hebben
ze meestal al doorgevoerd. Vroeger
kwam je nog wel eens tegen dat iemand
80 of 90 euro per maand voor een
telefoonabonnement betaalde; dat zie
je bijna niet meer. Deze groep heeft al
op van alles bezuinigd en kan zich al
jarenlang niets extra’s permitteren. Dan
komt dit er ook nog eens bovenop. Daar
maak ik me zorgen over.”

Geldzorgen? Trek aan de bel!
Wat raad je mensen aan die moeite
hebben om rond te komen? “Wacht niet,
trek zo snel mogelijk aan de bel! Hoe
eerder je dat doet, hoe groter de kans
dat we iets voor je kunnen betekenen.

Willem van de Bilt

Naschrift redactie:
Dit interview is begin februari gehouden.
Toen maakte Willem zich al zorgen
over prijsstijgingen. Daarna begon de
oorlog in Oekraïne, is de inflatie fors
omhooggeschoten en zijn de prijsstijgingen
en zorgen alleen maar toegenomen. De
overheid heeft aangekondigd prijzen
enigszins te compenseren, maar geeft ook
aan dat dit niet volledig kan. Hoe groot de
effecten uiteindelijk zullen zijn, is op dit
moment niet te voorspellen.

Buitenkans, Laatste Kans
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Patronen doorbreken,
nieuw perspectief zien
“Ik heb geen antwoorden en geen
advies. Wat doe ik dan wel? In gesprek
gaan, luisteren, mensen bevragen en
spiegelen. Het is belangrijk dat ze zelf
bedenken en verwoorden waar het mis
is gegaan. Én zelf nadenken over de
oplossing. Waar wil je naartoe en hoe
denk je daar te komen? De mensen die
ik op dit moment begeleid, zetten hele
grote stappen. Dat is geweldig om te
zien!”

Hoe kom je met mensen in
contact?
Casemanager Annette Oosterhoff: “De
woningstichting zegt: we hebben iemand
die we een Laatste kans of Buitenkans
willen bieden. Ik kom dan met je
kennismaken. Dat doe ik zonder veel
voorkennis; ik wil zo blanco mogelijk
naar mensen kijken. Dat eerste contact
loopt niet altijd gemakkelijk. Sommige
mensen zitten duidelijk niet op mij
te wachten, of zijn verontwaardigd:
‘Waarom krijg ik dit contract?’”
Meewerken aan de geboden
hulpverlening is een voorwaarde
om in aanmerking te komen voor
die laatste kans. Dit staat ook in het
Laatstekanscontract dat mensen
tekenen. Ik kan mensen echter niet
dwingen de geboden hulp daadwerkelijk
te aanvaarden. Het blijft hun eigen keus.
De ervaring is wel dat iemand die dat niet
doet, of te weinig doet om de problemen
aan te pakken, het uiteindelijk niet redt
om zijn huurwoning te behouden. Staan
mensen er wel voor open, dan lukt het.”

Inzicht krijgen, patronen
doorbreken
“Van nature ben ik gericht op
vooruitkijken, in dit geval blik je eerst
terug. Wat is er gebeurd waardoor je
je huis dreigt kwijt te raken? Het is

cruciaal dat mensen hier inzicht in
krijgen en patronen doorbreken, zodat
ze voorkomen dat ze opnieuw in zo’n
situatie belanden.
Soms zien mensen het echt niet, soms
vinden ze het moeilijk het te erkennen.
Je ziet ook wel verschil in inzicht tussen
partners. Niet alleen over de oorzaak,
maar ook over de omvang van de schuld.
De financiën op orde brengen geeft vaak
veel helderheid, ook over de stappen die
mensen moeten zetten. Bijvoorbeeld
het uitgavenpatroon aanpassen, een
baan zoeken, meer uren gaan werken,
op een andere manier solliciteren, of
eerst andere, onderliggende problemen
aanpakken.”

Je instelling veranderen kost tijd
“Uiteindelijk moeten mensen het zelf
doen. Ik houd mensen een spiegel
voor en help ze om een start te maken
met het oplossen van de problemen.
Tegelijkertijd fungeer ik als stok achter

de deur, twee jaar lang. Dat lijkt een
flinke periode, maar het is wel goed. De
ervaring leert dat een jaar vaak te kort is
om een patroon echt te doorbreken. Juist
in dat tweede jaar zie je of het echt lukt,
of de instelling echt verandert, of dat
mensen terugvallen.
In die periode zie ik mensen om de 6-8
weken en vaak kort. In de tussentijd
zijn ze zelf aan het werk. Ik houd
contact, hoor van de woningstichting
of de huur betaald wordt en coördineer
de hulpverlening, als dat nodig is,
bijvoorbeeld in samenwerking met SWB
of het Team voor Elkaar.”

Wie komen in de problemen en
waardoor?
“De leeftijd van mensen die in de
problemen komen, is heel divers.
Die varieert van begin 20 tot 65 jaar.
Je ziet zowel samenwonenden als
alleenstaanden en ook de oorzaken
zijn heel divers. Soms zijn het fysieke

of mentale problemen, een verkeerd
uitgavenpatroon, spanningen in de
relatie... Soms is iemand zijn baan
kwijtgeraakt en uit het veld geslagen.
Als het te lang duurt voordat je overeind
krabbelt en rekeningen laat liggen, kan
er zo een paar maand huurachterstand
ontstaan.

“Ik houd mensen een spiegel
voor en help ze om een start te
maken met het oplossen van de
problemen. Maar uiteindelijk
moeten mensen het zelf doen.”

Vrijwel altijd wachten mensen te lang
met hulp zoeken. Mijn begeleiding
begint daardoor meestal met een
dreigende ontruiming. Gelukkig is de
woningstichting alert; die probeert zo
snel mogelijk te anticiperen.”

Het doel: nieuw perspectief
“Dit jaar waren er zeven trajecten
en deze maand (februari) worden er
weer twee succesvol afgesloten. Bij die
cliënten kan ik duidelijk zeggen dat ze
een nieuw perspectief zien. Ze hebben
hun situatie structureel gewijzigd en
gaan een zonnige toekomst tegemoet.
Daar doe je het voor!”
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Knooppunt Mantelzorg

Intensief contact met
mantelzorgers
Elke mantelzorger is verschillend. Soms
geeft even je verhaal kwijt kunnen al veel
ruimte, soms heeft iemand een praktische vraag waarop je snel antwoord kunt
geven en soms is er behoefte aan sociaal
emotionele ondersteuning voor een langere periode.”

Workshop levend verlies
Karin: “Veel mantelzorgers ervaren
vroeg of laat een gevoel van levend
verlies. Je partner, ouder of kind
gaat achteruit door een ziekte of
een beperking. En of hij/zij nu uit
huis moet, of thuis verzorgd kan
worden, in beide gevallen heeft
het grote impact. Hoewel er geen
sprake is van overlijden, is er wel
een stuk toekomst ‘weggenomen’.
En is er bijvoorbeeld sprake van
dementie, dan zien mensen
hun partner of ouder soms zo
veranderen dat de herkenning
verdwijnt.
Dat leidt tot verdriet en soms
gevoelens van rouw. Het leven en
de toekomst ziet er zo anders uit
dan je gehoopt had. Dit erkennen
is een proces waar je doorheen
moet. En dat is niet eenvoudig,
want je wordt er elke dag mee
geconfronteerd.

Karin van Aalst en Ellen Lammersen in gesprek met een mantelzorger

Mantelzorg is zorg voor een naaste die
langdurig ziek is, een beperking heeft
of om een andere reden hulpbehoevend
is. Omdat je een band hebt met de ander
voelt het als vanzelfsprekend dat je
helpt en zorgt.
Omdat mantelzorgers niet gauw zelf om
hulp vragen, maar wel overbelast kunnen
worden, is het belangrijk dat het Knooppunt Mantelzorg aandacht voor ze heeft.
In onze gemeente zijn Ellen Lammersen
en Karin van Aalst hier verantwoordelijk
voor, samen met een team van vrijwilligers. Hoe ging het in 2021?

Contact met alle mantelzorgers:
‘Fijn dat je belt’
Karin: “Het is een beetje tegenstrijdig,
soms. In het algemeen zien mensen
zichzelf niet als mantelzorger en willen
ze ook niet zo genoemd worden. Het is
in hun ogen gewoon dat je zorgt voor
iemand die je dierbaar is.
Toch kan het fijn om af en toe je verhaal
te delen met iemand. Of om te weten dat
je ergens terecht kunt met kleine of grote
vragen, voor informatie of een luisterend
oor.
Tijdens de eerste lockdown in 2020 zijn
we begonnen met het bellen van mantelzorgers die bij ons bekend zijn. We
wisten dat deze groep in coronatijd nog
meer onder druk kwam te staan. Door de
beperkende maatregelen was bezoek aan
huis van zowel bekenden als professionals minder goed mogelijk en was het
ook lastiger om zelf de deur uit te gaan.
De reacties waren heel positief. ‘Wat fijn
dat je even belt’, hebben we veel ge-

hoord. Mensen zijn blij dat je belangstelling toont, ze voelen zich gezien en als ze
willen, kunnen we extra ondersteuning
bieden. We hebben daarom besloten om
deze actieve manier van contactleggen
standaard in ons dienstverleningsaanbod
op te nemen.
In 2021 hebben we een vrijwilliger gevonden met veel kennis en ervaring in de
zorgwereld die deze gesprekken voert.”

Elkaar weer in de ogen kijken
Ellen: “In 2020 ging door de coronacrisis
alle aandacht bij zorgmedewerkers naar
de zorgvrager. Bij ons ging alle aandacht
naar de mantelzorgers. We merkten in
die periode dat het aantal doorverwijzingen terugliep. Daarom hebben we in
2021 zorgaanbieders uit de gemeente
Brummen benaderd en met hen gesprekken gevoerd om zowel de mantelzorger
als het Knooppunt opnieuw onder de
aandacht te brengen.
In totaal hebben we 35 netwerkgesprekken gevoerd, met onder meer
praktijkondersteuners van huisartsen,
casemanagers dementie, medewerkers
dagbestedingscentra en wijkverpleegkundigen. Als je mensen face to face
ontmoet en weer even prikkelt, heeft het
onmiddellijk effect: er zijn meer doorverwijzingen op gang gekomen. Tijdens
de gesprekken is ook besproken wat de
zorgmedewerkers zelf kunnen betekenen
voor de mantelzorger.
De meeste mantelzorgers vinden het belangrijk dat ze serieus genomen worden
door instanties en behandeld worden
als een volwaardige gesprekspartner.
Niet alleen om dat ze zich zo betrokken

voelen, maar ook omdat ze zoveel kennis
hebben over de zorgvrager.”

Geslaagd voor de opleiding
Mantelzorgmakelaar
Karen en Ellen hebben in 2021 de opleiding Mantelzorgmakelaar afgerond. De
expertise is daardoor vergroot, vooral
de kennis over het zorglandschap. Ellen:
“Dat is in Nederland best ingewikkeld.
Als sociaal werker weet je wel in grote
lijnen wat er speelt, maar je kent niet alle
specifieke wet- en regelgeving. Daar zijn
we nu beter van op de hoogte, zodat we
zowel mantelzorgers als doorverwijzers
nog beter kunnen informeren.”

Contact, contact, contact
Ellen: “Veel van wat we doen, staat in
het teken van verbinding houden, zowel
met mantelzorgers als het informele en
professionele netwerk om hen heen.
We hebben in 2021 574 contacten met
mantelzorgers gehad. Dat waren er meer
dan vorig jaar en het contact was ook anders. Een groot verschil is dat we in 2020
tijdens de eerste lockdown tot twee keer
toe met alle collega’s de mantelzorgers
hebben gebeld om te vragen hoe het met
hen ging.
Dit jaar bestaat een veel groter deel van
de contactmomenten uit live gesprekken
die we hebben gevoerd naar aanleiding
van een vraag van de mantelzorger. Deze
gesprekken waren meestal bij mensen
thuis. Een heel intensief proces. Je merkt
dat mantelzorgers het fijn vinden dat ze
onbevangen hun verhaal kunnen vertellen aan iemand die niet een relatie heeft
met de zorgvrager.

Om mensen te helpen hiermee om
te gaan, hebben we een workshop
ontwikkeld van vier bijeenkomsten.
In deze bijeenkomsten is in eerste
instantie aandacht voor psychoeducatie: hoe werkt een proces
van verlies en rouw eigenlijk?.
Vervolgens wisselen deelnemers
ervaringen uit met elkaar. Door
wat je gehoord hebt over hoe
verliesprocessen doorgaans
werken, realiseer je je dat het niet
zo gek is dat je je soms een paar
dagen helemaal beroerd voelt en
dan opeens weer opkrabbelt.
We sloten de workshop af met een
creatieve bezigheid. Hierbij werden
we ondersteund door kunstenaar
Mirjan Koldeweij. Alle deelnemers
hebben een eigen beeldje gemaakt
waarmee ze hun eigen verlies
konden weergeven. Tijdens het
beeldhouwen kwamen er nog meer
ervaringsverhalen los.
Het mooist was dat drie van de
zes deelnemers zeiden: ‘Dat
creatieve hoeft van mij niet’, maar
uiteindelijk vonden ze het juist een
heel waardevol onderdeel. Je bent
op een heel andere manier met de
situatie en je gevoelens bezig.’”

Meer informatie of contact?
Bent u mantelzorger en heeft u behoefte
aan informatie of ondersteuning? Neem
dan s.v.p. contact op met Ellen of Karin
(mantelzorg@welzijnbrummen.nl / 0575
561988) of kijk eens op
www.mantelzorgbrummen.nl
Wij gaan graag met u in gesprek!

Jongerenwerk
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Ondanks corona toch veel
nieuwe jongeren bereikt
Kun je het afgelopen jaar in een paar
woorden beschrijven? “Fucked up”,
zegt jongerenwerker Sjoerd in zijn beste
Nederlands. “We moesten voortdurend
improviseren. Dat doen we altijd, maar
dit jaar waren de onvoorspelbaarheid en
de beperkingen wel erg groot.” Hoe ga
je daarmee om? “Door mee te bewegen
met de maatregelen. Afwisselend
live en online contact, met meer of
minder jongeren bijeenkomen, het
buurthuis open of gesloten, wel of geen
consumpties mogen schenken na 17.00
uur…”

Meer contact leggen op straat
“Veel jongerengroepen zijn uit elkaar
gevallen en er zijn veel meer kleine
groepjes ontstaan. Een logisch, direct
gevolg van de maatregelen. Doordat de
mogelijkheden in het jongerencentrum
Brummen beperkt waren en doordat er
in Eerbeek geen jongerencentrum is, zijn
we veel de straat op gegaan om jongeren
op te zoeken. Je ziet steeds meer jonge
gasten op straat, die regelmatig de grens
opzoeken. Met hen leggen we contact.
Naast die live ontmoetingen maken
we natuurlijk ook veel gebruik van
Whatsapp en andere social media, als
jongeren al bekend zijn bij ons.”

Project Jong & Meer
“Daarnaast hebben we veel tijd gestoken
in het project Jong & Meer. Dit is
een initiatief van Spectrum, dat we
hebben uitgevoerd in co-creatie met de
gemeente Brummen. Jongeren hebben
drie maanden lang in teamverband
activiteiten georganiseerd met een
maatschappelijke meerwaarde. Maar
liefst 105 jongeren hebben hieraan
meegedaan.”

Young leaders training: je
kwaliteiten ontdekken, uitbreiden
en inzetten
De jongeren volgen hiervoor een speciale
‘Young Leaders’ training. Die daagt
hen uit om zich te verdiepen in de eigen
kwaliteiten en hoe je die kan inzetten
in je eigen leven en je leefomgeving.
Tegelijkertijd leer je presenteren,
organiseren en samenwerken. (Dit jaar
was het een ‘light versie’ van de training:
drie bijeenkomsten in plaats van tien.
Meer was niet mogelijk, in verband met
de coronamaatregelen. In 2022 gaan we
de volledige training doen.)
In het tweede deel van de training gaan
de jongeren dat wat ze hebben geleerd
toepassen, tijdens het organiseren van
een zelfbedachte sociale activiteit. Daar
zijn veel activiteiten uit voortgekomen,
variërend van ondersteuning
van de muziekvereniging tot de
seizoensopening of -afsluiting bij de
voetbalvereniging, een workshop, een
Brummens monopoliespel, Halloweenevent, spooktocht in het bos, een
vossenjacht, enzovoort.

Eindelijk zelf de regie én een mooi
budget!
Deelnemers waren jongeren in de leeftijd
van 14-27 jaar. Jongens en meiden
waren evenredig vertegenwoordigd, en

Deelnemers en begeleiders Jong & Meer

er was ook een gelijke verdeling over de
verschillende kernen. Wat vonden ze
ervan?
Sjoerd: “Jongeren waren enthousiast.
Ze vonden het mooi dat ze zelf de regie
kregen over de uitvoering van hun
ideeën en zelfs een eigen budget van
300 euro per vijf personen. Dat gaf een
boost en had extra betekenis omdat ze in
coronatijd het gevoel hebben zo weinig
invloed te hebben op wat er gebeurt.”

Een bredere groep jongeren
bereikt

uitnodigende, veilige plek die voelt als
van henzelf. Een plek waar ze actief bezig
kunnen zijn, in plaats van op straat rond
te dwalen, omdat ze zich kapot vervelen.
Zolang die plek er niet is, blijven we
de jongeren opzoeken op straat. Het is
belangrijk dat ze ons kennen en dat wij
op de hoogte blijven van wat er bij hen
leeft en speelt.”

Extra alert op gevolgen coronatijd
Het komende jaar blijven jongerenwerkers Sjoerd en Omar doen wat ze

“Jong & Meer heeft bijgedragen aan
versterking van het netwerk en de
contacten. Voor het jongerenwerk was
het bijzonder dat we in een hele ‘brede
vijver visten’, echt een dwarsdoorsnede
van de jeugd, in plaats van de kleinere,
vrij specifieke doelgroep met wie we
doorgaans werken. Die groep blijft in
onze benadering centraal staan, maar
we gaan wel kijken of we iets kunnen
doen met de nieuwe contacten die uit het
project zijn voortgekomen.”

Contact met een jongere groep
“In Brummen is het gelukt een nieuwe
groep van 15 of 16 jaar te bereiken
die ook in the Base zijn gekomen. Dat
geeft een nieuwe dynamiek in het
jongerencentrum.
In Eerbeek kun je alleen contact leggen,
maar hebben we minder te bieden. We
pleiten al enkele jaren voor heropening
van een jongerencentrum en partners
als de politie ondersteunen ons erin.
Jongeren hebben behoefte aan een

Sjoerd en Omar

altijd doen: bewegen tussen jongeren en
hun voelsprieten maximaal aanzetten.
“Jongeren zijn best wendbaar en
krachtig, maar deze periode was anders
dan alle jaren daarvoor en heeft best
lang geduurd. Normaalgesproken gaan
jongeren stappen, ontdekken, feesten,
enzovoort. Zo ontwikkelen ze zichzelf.”
Wat is de impact van zo’n periode waarin
er zo weinig mogelijk was? “Dat is
moeilijk in te schatten. Krijgen jongeren
er last van en hoe uit zich dat? Daar zijn
we de komende jaren extra alert op.”
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Even voorstellen:
bestuursleden van SWB
van een dossier. Het draait bij SWB om
mensen en contact, dus voor mij is het
kernwoord ‘contactrijk’.
SWB doet zijn werk in opdracht van de
gemeente. Het is goed dat de gemeente
betrokken is en tegelijkertijd een beetje
op afstand blijft staan. Professionals
doen de uitvoering en leggen hierover
verantwoording af. Samen zorgen we
ervoor dat iedereen zijn rol goed kan
vervullen. Het bestuur vervult daarin een
rol. Ook wij moeten niet te dichtbij staan
en niet te ver af, en erop toezien dat alles
wordt gedaan ten dienste van de mensen
in deze gemeente.”

Otto Meulenbeek: preventie mag
nog meer nadruk krijgen

V.l.n.r: Otto Meulenbeek, Hans Polling, Arjan Schutte (niet aanwezig: Jan Martens)

Dankzij vrijwilligers kan Stichting
Welzijn Brummen bestaan en
functioneren. Vrijwilligers bieden niet
alleen meewerkende handen en een
warm hart, maar ook luisterende oren
en oplettende ogen. Samen zorgen ze
ervoor dat activiteiten door kunnen
gaan, dat mensen in onze gemeente zich
gezien en ondersteund voelen en dat we
ons verbonden voelen met elkaar. Dat
maakt dat SWB een organisatie is voor,
door en van bewoners.
Zelfs het bestuur wordt volledig gevormd
door negen onbetaalde, zeer betrokken
vrijwilligers. Wie zijn deze mensen
eigenlijk, wat is hun rol en hun drijfveer?
Dit jaar stellen we in deze krant vier van
deze bestuursleden aan je voor: Arjan
Schutte, Jan Martens, Otto Meulenbeek
en Hans Polling. Otto en Hans zitten al
langere tijd in het bestuur, Jan en Arjan
zijn nieuw. (Op de website van SWB vind
je de namen van het voltallige bestuur.)

Jan Martens: goed uitdragen
waaróm we er zijn
“Ik woon 40 jaar in Brummen en
kom al enkele jaren in Plein 5, om te
zingen in het koor. Sinds kort ben ik
gepensioneerd. Mijn hele leven heb ik
gewerkt in het sociale domein, in 30
gemeenten. Dat kan en wil ik nog niet
loslaten. De kennis die ik in de loop der
jaren heb opgedaan, wil ik graag inzetten
op de plek waar ik al zo lang woon.

in mijn buurt, maar ik heb ook zelf in
coronatijd ervaren hoe belangrijk het is
om elkaar te ontmoeten en elkaar even
vast te kunnen houden. Dat maakt dat je
je thuisvoelt in je dorp en onderdeel voelt
van de gemeenschap.”

Arjan Schutte: het draait om
mensen en om contact
“Ik heb ervaring met toezicht op de
wereld van woningcorporaties en
waterbeheer. Het sociale domein ken
ik minder goed; ik word gedreven door
nieuwsgierigheid en maatschappelijke
betrokkenheid. Toen ik de vacature voor
een bestuurslid zag, ben ik me gaan
verdiepen in SWB. Ik werd getriggerd
door die indrukwekkende hoeveelheid en
variatie in het aanbod.

Hans Polling: klankbord zijn
voor de directie en samen
verantwoordelijkheid dragen
“Ik heb gewerkt binnen het
beleid en management voor de
gezondheidszorg. Daarnaast heb ik
bestuurswerkzaamheden gedaan in het
dorp en de regio waar ik woonde. Toen
ik naar Brummen verhuisde, wilde ik dat
bestuurswerk graag voortzetten en dat
doe ik nu al een aantal jaren. Aan de ene
kant vind ik het belangrijk om iets bij
te dragen aan de gemeenschap, aan de
andere kant vind ik het gewoon leuk om
te doen. Ik denk dat dit ook voor veel van
onze vrijwilligers bij de SWB zal gelden.
Welzijn is een heel belangrijke dienst in
deze gemeente en SWB is daar op een
goede manier mee bezig. De dagelijkse
leiding ligt bij de directie, als bestuur
zijn wij eindverantwoordelijk. Wij zien
erop toe dat SWB goed functioneert en
proberen daar de juiste voorwaarden
voor te scheppen. Tegelijkertijd vervullen
wij naar de directeur een advies- en
klankbordrol, waar zij en SWB hopelijk
profijt van hebben.
De algemene welzijnsfunctie in onze
gemeente vind ik heel belangrijk.
SWB faciliteert een breed scala aan
activiteiten, verbindend en preventief,
waaraan de hele bevolking kan
deelnemen. Daarnaast heeft de stichting
de taak mensen te ondersteunen die
het wat lastiger hebben, bijvoorbeeld
financieel, qua netwerk, in het contact
met de buren, op het gebied van wonen,
enzovoort.

SWB houdt zoveel verschillende ballen
in de lucht, zelfs tijdens corona. Nu
de gebouwen verschillende perioden
beperkt open waren en veel activiteiten
niet konden doorgaan, ervaren mensen
wat ze missen en hoe belangrijk die
ontmoetingsfunctie is. De stichting

Naast de inzet van vrijwilligers, wil ik
benadrukken dat de rol van het team van
medewerkers van SWB van groot belang
is.”

Vanuit de bestuurdersrol wil ik graag
bijdragen aan de samenleving, maar
ik heb ook een eigen belang. Als
gepensioneerde wil ik het gevoel hebben
dat ik er nog toe doe en wil ik graag
betrokken blijven bij de samenleving. Om
dezelfde reden ben ik onder meer ook
voorleesvrijwilliger en zit ik in het 4 mei
comité.

Stichting Welzijn Brummen is een
laagdrempelige voorziening waar
je zonder verwijzing naar binnen
kunt lopen. De activiteiten die SWB
uitvoert, zijn niet alleen heel divers,
maar ook preventief. We bevorderen de
zelfredzaamheid en samenredzaamheid
van mensen. Daardoor hoeven ze minder
snel gebruik te maken van duurdere
vormen van zorg.
Ik vind het belangrijk dat SWB niet
alleen vertelt wat we allemaal doen,
maar ook goed uitdraagt waaróm we
er zijn. Hoe beter iemand zich in zijn
directe omgeving voelt, hoe gelukkiger
en gezonder hij is. Ik zie dat aan mensen

“Ik woon 32 jaar in Brummen en
ken SWB dus al lange tijd. Heb bij de
gemeente Brummen gewerkt, maar
ben later in het onderwijs gaan werken.
Als bestuurder openbaar onderwijs in
Apeldoorn heb ik veel te maken gehad
met bestuur en toezicht. Bij SWB zijn veel
taken ondergebracht bij de directeur;
wij hebben vooral een toezichthoudende
rol. Met andere woorden: het gaat om
governance. Wij focussen daarbij met
name op de continuïteit en de kwaliteit
van de organisatie.

belangrijk voor de gemeente. Er is een
groot tekort aan geld. Door preventief te
werken kun je ervoor zorgen dat mensen
langer gezond en actief blijven en
verbonden met de buurt waar ze wonen.
Wat mij betreft mag SWB daar nog
nadrukkelijker op inzetten.”

is een netwerk voor veel mensen in
de samenleving en heeft ook veel
raakvlakken met andere organisaties en
instellingen. Het begrip ‘sociaal domein’
klinkt voor mij wat abstract, als de titel

Ik vind het bijzonder dat SWB met
relatief weinig betaalde mensen zoveel
dingen tegelijk kan doen voor zoveel
verschillende doelgroepen, en dan
ook nog eens vanuit twee locaties die
behoorlijk van elkaar verschillen. Laatst
liep ik langs het Tjark Riks Centrum
waar ik een poster zag met de tekst:
‘Heb je een goed idee, bel ons!’ Dat
spreekt mij aan, dat is heel uitnodigend.
Dan gaat het over burgerparticipatie
en sociale cohesie. En dan voel je dat
de kernwaarden van de stichting:
‘verbindend en dichtbij’ leven.
De preventieve kant van SWB is enorm

“Net als andere vrijwilligers probeer ik ook
wat bij te dragen vanuit eigen ervaring en
deskundigheid. Bij een klusproject hebben
ze niet zo veel aan mij; ik heb toevallig dan
wel weer ervaring als voorzitter .”

☺
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Bijna 2 miljoen Nederlanders
lijden aan een psychische
stoornis.

557.000 huishoudens leven in
langdurige armoede, waaronder
251.000 kinderen.
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Goede samenwerking
met de gemeente
Het bestuur vertelt. Sinds een aantal
jaren geleden is er organisatorisch het
een en ander veranderd. Een aantal
functies is weggehaald bij SWB; ze
worden nu vervuld door Team voor
Elkaar van de gemeente. Dat was een
lastige periode. Heel positief was om te
merken dat de gemeente veel waarde
hecht aan de betekenis van SWB voor de
samenleving en de continuïteit van het
werk.
Na die periode zijn ook de
vierjarenovereenkomsten weer
opgepakt. Als kritische buitenstaander
kun je je afvragen: gooi je daarmee
de boel niet op slot? Je moet toch ook
flexibiliteit inbouwen? We doen beide.
Enerzijds is die bestaanszekerheid van

belang voor de rust en continuïteit in de
organisatie, anderzijds is het cruciaal
dat een organisatie als SWB flexibel kan
inspelen op situaties en veranderingen.
Tijdens de coronajaren zie je dat SWB
geprobeerd heeft om het aanbod binnen
alle beperkingen zo goed mogelijk
overeind te houden. Waar activiteiten
onmogelijk werden, is steeds gezocht
naar alternatieven, onder andere in
de vorm van outreachend werken. De
gemeente was daar zeer blij mee.
De samenwerking verloopt goed.
Dat is belangrijk, want de gemeente
is hoofdfinancier van SWB en
vertegenwoordigt de bevolking.

Waardering
Tot slot. Als we terugblikken op 2021
stellen we vast dat, ondanks corona,
de voorzieningen overeind zijn
gehouden. We hebben steeds verslag
gekregen van de directie, onder meer
over de alternatieven die zijn bedacht,
de maatregelen die werden getroffen
voor groepen en activiteiten, maar
ook over hoe het thuiswerken voor de
professionals kon worden georganiseerd.
Het is bewonderenswaardig dat niet
alleen het werk is voortgezet, maar dat
ook de motivatie en de sfeer zo goed zijn
gebleven. We spreken dan ook graag
onze waardering uit voor hoe alles is
opgepakt door iedereen!

550.000 kinderen groeien op
in een gezin met ouders met
psychische problematiek.

1,5 miljoen huishoudens hebben
schulden.

Waarom sociaal
werk? Hierom!

Nederland heeft 40.000 daklozen.

2,3 miljoen mensen in Nederland
hebben een licht verstandelijke
beperking.

Een derde van de bevolking redt
het niet op eigen kracht

Ruim 10% van de 12 tot 18-jarigen
staat geregistreerd als verdachte
van een misdrijf.

2,5 miljoen mensen in Nederland
zijn laaggeletterd en digibeet.

Onze samenleving vraagt veel van
burgers. De overheid gaat ervan uit dat
mensen de wet kennen, de weg weten en
zelfredzaam zijn. Een groeiende groep
mensen lukt dat niet. Een derde van de
bevolking leeft in onzekerheid en kan
zich zonder hulp niet redden.
• Bijna 2 miljoen Nederlanders lijden
aan een psychische stoornis.
• 557.000 huishoudens leven in
langdurige armoede, waaronder
251.000 kinderen.
• 550.000 kinderen groeien op in een
gezin met ouders met psychische
problematiek.

• 1,5 miljoen huishoudens hebben
schulden.
• Nederland heeft 40.000 daklozen.
• 2,3 miljoen mensen in Nederland
hebben een licht verstandelijke
beperking.
• Ruim 10% van de 12 tot 18-jarigen
staat geregistreerd als verdachte van
een misdrijf.
• 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn
laaggeletterd en digibeet.

Sociaal werk betekent veel én
voorkomt erger
Sociaal werk is een laagdrempelige
basisvoorziening in de buurt. Sociaal
werk bevordert met alledaagse
activiteiten en lichte vormen van

begeleiding de gezondheid, veerkracht
en participatie van bewoners en buurten.
Door vroegtijdige ondersteuning in de
eigen buurt voorkomen we dat situaties
verergeren en vragen om zwaardere,
duurdere inzet en zorg.
Dan hebben we het dus ook over
preventie en dat is de goedkoopste
interventie die er is. Even wat cijfers ter
vergelijking. Maatschappelijke opvang
en sociaal werk kost jaarlijks € 3,2
miljard, terwijl de specialistische zorg 97
miljard kost. En… sociaal werk levert 1,6
keer meer op dan het kost.
(Bron: Sociaal werk Nederland)

18

Combinatiefunctionaris cultuur

Nog beter aansluiten
bij de scholen
Een leuke hobby of passie ontdekken,
je talenten ontwikkelen, cultureel
erfgoed leren kennen, meer te weten
komen over de omgeving waar je woont,
kunstenaars ontmoeten, voorstellingen
zien. Door die diversiteit aan activiteiten
verbreden kinderen hun perspectief. Ze
maken kennis met allerlei verschillende
ideeën, technieken, kunstvormen,
instrumenten, denkbeelden én met
zichzelf natuurlijk!
Sinds de Combinatiefunctionaris cultuur
actief is in onze gemeente, gebeurt er
heel veel op cultureel en ander gebied. In
2021 drukte corona de pret; desondanks
is er ook veel positiefs te berichten. Waar
kreeg je energie van?, vragen we Edith
Gloerich.

ook mooi in het kader van erfgoed uit
eigen omgeving.”

Alternatieven bedenken
2021 was ook het jaar van beperkingen.
Grote schoolvoorstellingen, zoals die
van Phion en Introdans, werden afgelast.
Datzelfde gold voor het bezoek van aan
Museum MORE en een groot aantal
workshops.
In 2020 boden de
Combinatiefunctionarissen regelmatig
een alternatief, bijvoorbeeld in
de vorm van video tutorials. Het
afgelopen jaar werden mensen daar
niet enthousiast van. Edith: “Je ziet
een soort schermmoeheid. Online met
stappen zich steeds sneller op. “Boem,
boem,” speelt een kind en “tik, tik,” een
ander kind. Kinderen stralen of kijken
geconcentreerd.

Cultuurcaravan

Ook Leontien Stordiau en Tessa Hoevers
klassen konden buiten de lockdown
enthousiasmeren met workshops
cello en boetseren. Daarnaast zijn
de papierscheppers gestart met hun
workshops. Het doel is om leerlingen
iets te laten ervaren en mee te geven van
het prachtige culturele erfgoed in hun
directe omgeving.

Edith: “Spelende kinderen op het
schoolplein van basisschool de J.H.
Isings in Empe vragen me het hemd van
het lijf. Ik leg uit dat de caravan er staat
omdat de wethouder de mening van de
inwoners wil weten over cultuur in de
gemeente Brummen.” Meester David uit
Eerbeek komt ook even bij het hek staan.
Hij wil best even zo’n enquête invullen.

“Is die caravan van jou?” “Woon jij
daar?” “Wat zit er in die caravan?”

Natuureducatie: de kracht van
stromend water

Boeiende gesprekken met
basisscholen
Edith: “Het eerste wat bij me opkomt, is
de start van CMK3. CMK is een landelijk
programma van het ministerie van
OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie
en het LKCA, in samenwerking met
lokale partners. Cultuur Oost faciliteert
en coördineert het programma in
Gelderland.

kunst, cultuur en natuur bezig zijn, heeft
sowieso beperkingen. Het gaat over
voelen, horen en over passie… Daar heb
je mens tot mens contact voor nodig.
Als activiteiten doorgingen, was het als
er geen lockdown was, of als het buiten
kon. Dat deden we onder meer met de
theaterles van Marij Verhaevert. Maar
ook met de muzieklessen.”

Papierscheppen

Wij hebben mooie gesprekken
gehad met de negen scholen die
we mogen begeleiden. Tijdens zo’n
gesprek gaan we samen op zoek
naar de ontwikkelingsstap die een
school wil maken op het gebied van
cultuureducatie, en hoe wij daarbij van
betekenis kunnen zijn. We werden hierbij
gecoacht door Cultuur Oost. Dat was
nuttig: het hielp om nog beter aan te
sluiten op de behoeften en ambities van
de scholen.
De gesprekken vonden online plaats, met
de ICC’er en de directeur. Als een school
een wens of behoefte heeft, proberen
wij die breder te maken en de juiste
vakdocenten of trainers in te schakelen
die kunnen helpen om een en ander te
verwezenlijken. Het programma duurt
tot en met 2024; dat biedt veel kansen
om echt iets te betekenen.
Met ICC´ers hebben we een deel van
de wandeling Mankes Weber gelopen.
Dat was niet alleen een interessante
aanvulling op het bezoek aan Museum
MORE uit het cultuurprogramma, maar

Onder de noemer 'De kracht van
stromend water' heeft De Bekenstichting
een korte lessenserie ontworpen voor
basisscholen in de Veluwezoom. De
lessen zijn uitgeprobeerd met drie
groepen Brummense basisscholieren.
Vrijwilligers van het IVN ondersteunen
de Bekenstichting hierbij.

Eerst mochten de kinderen papierpulp
mengen met water. “Ik vind het smerig
en leuk." Toen de papierpulp uit het
water scheppen met een schepraam.
“Mag je er ook op kleuren?” “Ja,
maar eerst moet het minstens een dag
drogen,” zegt Ewald Weijers, terwijl
Yvonne Huiskamp de kinderen geduldig
helpt: “Omkeren op een plankje met een
vilt ertussen en persen maar!”

Een tik voor een stap
Terwijl de kinderen uit de klas van juf
Akkie van Kindcentrum het P@rk zich
laten gaan tijdens het spelen van een
ritme op allerlei percussie-instrumenten
klinkt er op de koebel van juf Mieke:
“Ene, tweeë, drieë, viere, VIJF!” En
iedereen is stil.
Dan vraagt de muziekjuf de kinderen
een tik te geven voor elke stap die ze
maakt. Eerst loopt ze als een reus met
enorme passen en daarna volgen haar

De kinderen leren over sprengen
en beken, over watermolens – de
Korenmolen in Eerbeek – en over wat
er leeft in en rondom de beek. Op die
manier komen leren over lokaal erfgoed,
natuur en techniek en lekker naar buiten
gaan bij elkaar! Als iedereen enthousiast
is, is de les volgend schooljaar
beschikbaar voor alle basisscholen in de
gemeente Brummen.

Twee tassen vol educatie en
inspiratie
“Alsjeblieft, hier twee mooie tassen om
jou als leerkracht en je team te inspireren
en toe te rusten!!”
In de Muziektas zit een vlag. Deze week
is het de KinderMuziekWeek. Door de
vlag op te hangen, laat je zien dat je
daaraan meedoet. Ook het boek: ‘Als
de muziek er al is’ van Suzan Lutke zit
erin. In de andere tas zit onder meer de
Film Wijze Waaier met handige korte
lesideeën voor filmeducatie.
Dan de Gids Oorlog en Bevrijding in
Brummen en Eerbeek. Die is gemaakt
ter ere 75 jaar vrijheid in ons land. De
gids bevat 30 lokale oorlogsverhalen uit
de Tweede Wereldoorlog geschikt voor
groep 8. Verder is er voor alle klassen
het Brummens Natuurspel. Een spel
waarmee je de natuur in de gemeente

Combinatiefunctionaris cultuur

Brummen beter leert kennen. Wist je dat
er in Brummen een knoflookpad leeft?”
“Nee, beste Combinatiefunctionaris, dat
wist ik niet. Heel interessant allemaal
hoor en hartelijk dank!”

is (Albert Veldkamp). Driekwart van de
les is serieus en het andere deel maken
we grapjes en praten we met elkaar.
Verder voetbal ik nog bij Oeken, dus ik
verveel me niet.’

Intermediair Jeugdfonds
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MuziekFeest en
KinderMuziekWeek

In 2021 zijn Marguerite en Edith
intermediair van het Jeugdfonds Sport en
Cultuur geworden.
Edith: “Daar zijn we heel blij mee.
Het Jeugdfonds helpt ouders die geen
cultuurlessen kunnen betalen. De lessen
worden vergoed en indien wenselijk ook
de kleding of een instrument.”

Basisschool de Triangel wint de
muziekwedstrijd
“Wát hebben we gewonnen?”, vraagt
juf Annemiek van basisschool de
Triangel uit Eerbeek enthousiast. “De
muziekwedstrijd!!”, gillen de kleuters op
hun hardst.

Van 12-16 april vonden het MuziekFeest
en de KinderMuziekWeek plaats in
de gemeentes Zutphen, Lochem,
Brummen en Voorst. Twee weken
lang zijn leerlingen, leerkrachten
en muziekaanbieders uit de regio
gezamenlijk aan de slag gegaan met
als doel kinderen en leerkrachten het
belang en plezier van muziek te laten
ervaren.

Met een lied van Stef Woestenenk,
speciaal gemaakt voor Meer Muziek in
de Klas Lokaal, zijn alle basisscholen
uit de gemeenten Lochem, Brummen,
Zutphen en Voorst uitgedaagd om een
eigen muziekvideo op te nemen. De
meest muzikale en creatieve inzending
verdient een bedrag van € 500,- dat je
kunt gebruiken voor nog meer muziek op
school.
Projectleider Petra Bennis reikte de
prijzen uit, samen met muzikant
Stef Woestenenk. De Triangel was de
winnaar, De Propschool uit Lochem en
de Theo Thijssenschool uit Zutphen
hadden respectievelijk de tweede en de
derde prijs.
Prijswinnaar basisschool de Triangel
heeft al besloten waar het geld naar toe
gaat: “Nieuwe muziekinstrumenten op
school en het liefs ook boomwhackers”,
aldus Annemiek Schotman. Dat
laatste zijn gekleurde plastic buizen
in verschillende toonhoogtes die veel
worden gebruikt bij muziekonderwijs.

De aftrap begon op 22 maart. Vanaf
die datum hebben leerkrachten
deelgenomen aan verschillende online
workshops, om inspiratie op te doen
en hun muzikale kennis te vergroten.

Convenant verlengd
Het Convenant Cultuureducatie met de
scholen is verlengd. De negen aanwezige
schoolleiders van de Brummense scholen
zijn uitermate tevreden over het brede
culturele aanbod en over de actieve rol
die de combinatiefunctionarissen hierbij
vervullen. Edith: “Dat is fijn, want dan
weet je dat je op de goede weg bent én dat
er draagvlak en vertrouwen is om samen
verder te gaan.
Elk jaar betaalt de school een bedrag
per kind en de gemeente Brummen
vult dit aan met ongeveer eenzelfde
bedrag. Vanaf dit schooljaar is ook Vrije
School voor Speciaal Onderwijs De Lans
aangehaakt. Geweldig, want nu kunnen
alle kinderen binnen onze gemeente
meedoen aan het cultuurprogramma!”

De grappige gitaarleraar
Jesse Visch: ‘Ik had een invalmeester
op de basisschool, die speelde gitaar. In
de pauzes ging hij altijd liedjes spelen.
Dat was heel gaaf. Ik moest een keer de
klas opruimen en toen mocht ik op zijn
gitaar spelen. Dat was zo’n cool gevoel
dat ik ook gitaar ben gaan spelen. Het is
leuk om jezelf uit te dagen. Ik speel nu:
‘The lion sleeps tonight’. Ik heb nu ook
gitaarles van een leraar die heel grappig

Marguerite Tuijn en Edith Gloerich

De week is feestelijk gestart met
een interactieve voorstelling van de
Trommelende Vuilnismannen.
Aansluitend is de KinderMuziekWeek
gestart waarin leerlingen actief
muziek hebben gemaakt in hun klas.
Leerkrachten hebben zelf de lessen
gemaakt, met hulp van de kennis die ze
hebben opgedaan tijdens de MuziekFeest
workshops.
Elke school heeft een MuziekTas
ontvangen om de week tot een muzikaal
feestje te kunnen maken.
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PR en communicatie

Weet je eigenlijk wel
wat we allemaal doen?
per drie weken. Ik haal de inhoud op bij
collega’s. Je probeert ze in beweging
te krijgen en duidelijk te maken: ‘Ik
ben voor jullie en je doelgroep aan
het werk, het is belangrijk dat jullie je
verhalen delen’. Inmiddels hebben we
600 abonnees: vrijwilligers, deelnemers
aan activiteiten, andere inwoners, de
gemeente, collega’s en anderen die zich
aanmelden via de website.
Sinds vorig jaar mag ik de PR en
communicatie ook doen voor Knooppunt
Mantelzorg en de Vrijwilligerscentrale.
Dat zijn we aan het opzetten en het
begint te lopen. Ook hier is het doel
mensen regelmatig informeren over
alles wat er speelt, actuele thema’s eruit
lichten, vrijwilligers werven, enzovoort.”
Susanne Thijsen

Brummens Nieuws

“Ik krijg heel veel energie van PR en
communicatie. Ben privé ook graag
actief op Facebook en Instagram. Voor
SWB vind ik het heel leuk om bovenop
het nieuws te zitten en collega’s
te triggeren om hun verhaal op te
schrijven, of om een korte post te maken
van een leuke gebeurtenis. Bijvoorbeeld
jongeren die paaseitjes rondbrengen
naar ouderen. ‘Wat gebeurt hier?’, zeg ik
dan. ‘Mag ik dat opschrijven, er een foto
van maken en delen?’”
Susanne Thijsen is als
managementassistent begonnen bij
SWB, maar in de loop der jaren steeds
meer gaan doen. Ze bemoeit zich ook met
Personeelszaken, Kwaliteit en PR.

Nieuwsbrieven
“Een aantal jaren geleden was SWB niet
zo actief op dit gebied. We zijn gestart
met de nieuwsbrief. Die maak ik één keer

“De nieuwsbrieven worden goed
gelezen, maar ze kunnen niet op tegen
het Brummens Nieuws. Dat wordt
verreweg het best gelezen in deze
gemeente. Vandaar dat we daar eens
per drie weken een hele pagina vullen
met nieuwsberichten van alles wat er bij
Stichting Welzijn Brummen speelt.
Daarnaast haken we aan bij landelijke
campagnes, bijvoorbeeld de dag van de
vrijwilliger, de dag van de mantelzorger,
de dag van de jonge mantelzorger. Die
komen mensen al in het nieuws tegen,
dus dan is het mooi om te laten weten
wat er in hun eigen gemeente op dit
gebied gebeurt.”

We gaan bloggen! Hip hè?

☺

“Nieuw is het blog, daar heb ik samen
met Edith over nagedacht. We wilden
collega’s meer betrekken en zelf
regelmatig een verhaal laten vertellen

welzijnbrummen

uit het dagelijks werk. Iets dat verrast,
inspireert, ontroert… We hebben iemand
uitgenodigd die ervaring heeft met
het schrijven van blogs en van daaruit
bekeken hoe we het gaan opzetten. De
blogs publiceren we op de website en
delen we vandaaruit op social media. Kijk
op pagina 6 voor het aangrijpende blog
van mijn collega Annette.”

Moet dat nou allemaal?
“Ik vind het heel leuk, maar het is ook
belangrijk om het te doen. We zijn al
zolang actief en we doen zoveel… en toch
spreek je nog mensen die al lang in de
gemeente Brummen wonen en zeggen:
‘Wat doen jullie nou eigenlijk precies bij
SWB?’ Als je dan met ze in gesprek komt,
zijn ze altijd verrast. ‘Goh, ik moet toch
eens gaan kijken…’, hoor je dan.
Het is belangrijk dat mensen weten
wat we te bieden hebben. Bijvoorbeeld
voor iemand die zoekt naar een leuke
hobby, naar anderen mensen ontmoeten,
naar vrijwilligerswerk… maar ook voor
mensen die een eenzaam zijn, schulden
of problemen hebben.

9 vind-ik-leuks

Merve Kar (links) neemt het stokje over van Karin
van Aalst (rechts) als begeleider en huisvesting
nieuwkomers in de gemeente Brummen.
"Nieuwkomers zijn in mijn ogen dappere mensen die
de stap hebben gezet om hun bekende omgeving te
verlaten om hier een nieuw bestaan op te bouwen.
Een heftige stap waar veel moed voor nodig is. Ik wil
dat nieuwkomers zich gezien voelen, een netwerk en
contacten opbouwen. Dit zal zeker bijdragen aan de
participatiemogelijkheden van nieuwkomers.
#swb #welzijnbrummen
19 januari

welzijnbrummen

In het Brummens Nieuws zie je dat
oproepen het goed doen. Als ik een
oproep voor vrijwilligerswerk plaats,
zijn er altijd mensen die de volgende dag
bellen: ‘Ik las in de krant… daar wil ik wel
wat meer over weten.’
Het leuke van sociale media is de
interactie. Je kunt zien hoe vaak een
bericht is bekeken en gedeeld en hoeveel
likes je hebt, maar de reacties vind ik het
leukst. Vooral als je een bericht met een
foto plaatst, wordt er veel gereageerd:
‘Kijk wat leuk, tantje Aaltje staat op de
foto!’ Daar doe ik het voor!”

26 vind-ik-leuks
ONZE SPECIALE VIP
Tijdens de maand van de ontmoeting hadden wij een
prijsvraag bedacht en verspreid onder alle deelnemers
van de clubjes.
#swb #welzijnbrummen
21 oktober 2021
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De laatste bijeenkomst van de workshop 'leven met
levend verlies' werd verzorgd door beeldend kunstenaar
Mirjan Koldeweij. Zij liet de deelnemers ieder hun eigen
beeld van verlies maken. Hiermee kwamen psycho
educatie, levenservaringen en creativiteit prachtig
samen.
Levend verlies is bij iedereen anders; leven met een
partner met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH),
samenwonen met je man of vrouw met dementie,
opgroeien met een kind met NAH, je partner zien
verhuizen naar een verpleeghuis.
#swb #welzijnbrummen
30 november 2021

