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Voorwoord
2 Voorwoord / In deze editie

2020 was een ingrijpend jaar voor iedereen. 
COVID-19 en de overheidsmaatregelen 
bepaalden voor een groot deel ons denken, 
voelen en doen. Langer dan ons lief is, zijn ze 
het gesprek van de dag. Vorig jaar hebben we 
via een speciale Coronabijlage al teruggekeken 
op de eerste helft van dit uitzonderlijke jaar. 
In deze verkorte editie van ons jaarverslag 
blikken we terug op het tweede half jaar en 
kijken we ook een beetje vooruit naar 2021.

Dat doen we met vrijwilligers, docenten, 
sociaal werkers, netwerkpartners, 
mantelzorgers en bezoekers van 
voorzieningen en activiteiten. Hun verhalen 
geven een beeld van wat er leeft en speelt 
binnen de gemeente en wat we samen 
ondernemen om deze periode zo goed 
mogelijk door te komen.    

Mantelzorgconsulenten Ellen en Karin 
maken zich zorgen om de mantelzorgers. 
Van de ongeveer 6000 binnen onze gemeente 
zijn er op grond van landelijke cijfers 
500 overbelast. In deze krant leest u het 
(anonieme) verhaal van een van hen. Door de 
combinatie van maatregelen en vaak ook de 
gezondheidsrisico’s van de mensen om wie 
mantelzorgers zich bekommeren, is de druk 

In deze editie

groter dan ooit en kan er maar heel beperkt 
hulp geboden worden. Ons Knooppunt houdt 
met 267 mantelzorgers contact, maar zou zo 
graag meer betekenen.

Er zijn mensen binnen onze gemeente die ook 
zonder de lockdown al in een sociaal isolement 
leefden. Om die aandacht en ondersteuning te 
bieden, is in 2020 het project Netwerkcoach 
gestart. Een van de eerste coaches, Marietje 
Blom, vertelt over de vrolijk makende ervaring 
met haar eerste cliënt.   

Begeleidster Annette vertelt hoe de eerste 
lockdown is benut om Studio Actief te pimpen. 
Ze is blij dat de dagbesteding in de loop van 
het jaar weer open is gegaan en gebleven. 
De familie Van der Giesen licht toe wat 
dit voor hen betekent. Ook het Steunpunt 
Geld en Administratie mag open blijven. 
Schuldhulpverlener Willem ziet in de eerste 
periode van het nieuwe jaar de contacten en 
aanvragen voor onder andere de Voedselbank 
sterk toenemen. 

Beheerder Eddy en vrijwilliger Geert vertellen 
hoe zij deze periode vanuit een bijna leeg Plein 
5 beleven, hoe ze de tijd hebben ingevuld en 
wat ze missen. MBvO docente Sjoukje Oosting 

en koordirigent Hans Heringa mochten maar 
heel even hun lessen geven. Met coördinator 
Ruth wisselen ze uit hoe ze met videolessen 
en beeldbellen proberen deelnemers toch een 
alternatief te bieden en vooral verbinding te 
houden. 

Jongeren Linn en Chiel maken duidelijk hoe 
groot hun behoefte is om uit deze sleur te 
breken, nieuwe mensen te ontmoeten en 
echt te voelen hoe leuk het is om jong te zijn. 
Jeugdagent Martijn Scholten begrijpt dat maar 
al te goed en legt uit hoe hij samenwerkt met 
jongerenwerkers om contact te houden met 
de jeugd.  
        
Graag deel ik deze verhalen met u. Naast 
frustratie, vermoeidheid en bezorgdheid, 
spreekt er ook creativiteit en humor uit, een 
bewonderenswaardige veerkracht en bovenal 
grote betrokkenheid. Samen met u hoop ik dat 
er snel wat ruimte komt om het normale leven 
weer een beetje op te pakken en op adem te 
komen, of juist eindelijk te doen wat zolang 
onmogelijk was. 

Tot slot wil ik u laten weten dat de 
vrijwilligers, sociaal werkers en partners 
van SWB er voor u zijn! Ook al zijn de 

mogelijkheden nog beperkt, aarzelt u 
alstublieft niet om contact op te nemen als u 
een vraag heeft of iets met ons wilt bespreken. 
Ook mooie ideeën zijn van harte welkom!
 
Martine Jurriens

directeur Stichting Welzijn Brummen
april 2021
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3Netwerkcoach

Let op wanneer 
iemand twinkelingen 
in zijn ogen krijgt

vond plaats via Zoom. Als blijkt dat er een 
klik is, zet je de volgende stap. Zo ontstond 
het contact met mijn cliënt. Ze houdt van de 
natuur, daarom zijn we begonnen met een 
wandeling in het bos. Later hebben we ook 
vaak in de tuin afgesproken.”

Wat is jouw droom?

“Het is de taak van de netwerkcoach om 
iemand te helpen met onderzoeken: ‘Waar 
droom jij nou van? Waar word je blij van? Wat 
zou je graag willen?’ Het maakt daarbij niet 
uit of het echt kan; je begint bij de wens van 
iemand.

Geleidelijk aan probeer je een band op te 
bouwen. Vanaf het begin heb ik gezegd: ‘Dit 
is voor mij ook helemaal nieuw. Ik leer nog 
steeds en ben maar gewoon een mens die 
probeert iets te doen voor een ander. Dus als ik 
iets op een andere manier moet doen, zeg het 
alsjeblieft.’

Je stelt allerlei vragen over iemands leven. 
Waar ben je opgegroeid, hoe was het op 
school, hoe vond je het om kinderen te krijgen, 
waar heb je gewerkt, enzovoort. Zo probeer je 
in kaart te brengen wie iemand is en hoe het 
netwerk eruitziet. Waar sta jij en wie staan er 
om je heen? Hoe dichtbij staan ze?  
Daarna ga je op zoek naar iemands talenten. 
Wat vind je leuk en waar ben je goed in?”

Sinds 2020 is Marietje Blom netwerkcoach. 
Ze vertelt hoe dat begon en hoe haar eerste 
ervaring is verlopen. 

Een cursus en je eigen 
levenservaring

“Nadat ik iemand heb gesproken bij SWB 
ben ik met een groep een cursus gaan volgen. 
Die was behoorlijk intensief. We werden 
gecoacht vanuit allerlei thema’s en we 
deden ook praktijkoefeningen door middel 
van rollenspelen. De ene keer speelde je de 
cliënt en de andere keer de netwerkcoach. 
Er werd steeds op een heel positieve manier 
feedback gegeven. Daar heb ik veel aan gehad. 
Er zat ook een leerboek bij: ‘Natuurlijk, een 
netwerkcoach’. 

Zo’n leidraad is handig, maar als je niet meer 
piepjong bent, heb je ook wel een beetje 
levenservaring. Ik heb bij verschillende 
organisaties op de administratie gewerkt, 
waarbij personeelszaken mijn voorkeur had. 
Met mensen omgaan dus. Vanaf 1998 ben ik 
ook ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik 
denk dat je in beide gevallen een talent moet 
hebben om te luisteren. Ik praat tijdens dit 
interview wel veel, maar ik kan ook goed stil 
zijn en dingen opnemen.
 
Na de cursus werd ik gekoppeld aan een cliënt. 
Het was corona, dus de eerste kennismaking 

“Hoe ik netwerkcoach ben geworden? Ik zag de aankondiging 
in de krant en heb gereageerd. Ik heb in mijn leven heel veel 
gekregen van de maatschappij en wilde graag iets terugdoen. 
Vooral het sociale aspect spreekt mij aan. Er zijn mensen op de 
wereld die echt in een isolement zitten en snakken naar contact. 
Als ik daar dan een steentje aan bij kan dragen, graag!”

Uitdaging: die ‘maar’ weghalen

“In de cursus werd gezegd: let in het gesprek 
vooral op wanneer iemand twinkelingen in 
zijn ogen krijgt en probeer daarop in te haken. 
Dat doe je voorzichtig. Je gaat niet pushen, 
alleen een klein beetje stimuleren. Een cliënt 
heeft vaak een ‘ja maar’. De taak van de 
netwerkcoach is die ‘maar’ weg te halen, of af 
te zwakken.

Daarna gaan we brainstormen: ideeën 
bedenken om het netwerk te vergroten en 
hoe je dat kunt aanpakken. Tot slot maak je 
samen een stappenplan dat de cliënt uitvoert. 
Je mag er in totaal ongeveer negen maanden 
over doen. En heel belangrijk is dat het niet het 
idee wordt van de netwerkcoach, maar van de 
persoon zelf.

Sommige mensen hebben geen idee wat hun 
talenten zijn. Ze hebben kwaliteiten, maar 
weten of voelen het zelf niet. Deze persoon 
heeft nu iets gevonden wat helemaal bij 
haar past en wat ze zelf kan invullen op haar 
manier en op haar moment. Ja, daar word ik 
blij van, ik vind dat geweldig.” 

Ik heb ook van mijn cliënt geleerd

“Het klikte heel goed. Het is mooi dat Marijte, 
de netwerkcoördinator van SWB, ons zo bij 
elkaar heeft gebracht. Ik vind het belangrijk 
dat je goed wordt voorbereid en begeleid. 
Er wordt wel iemand aan jou toevertrouwd. 
Als je ergens tegenaan loopt, kun je altijd 
terugvallen op SWB.

Het mooie is: ik heb ook van mijn cliënt 
geleerd. Wij houden allebei van de natuur.  
Dan waren we aan het wandelen en was ik aan 
het praten, maar ondertussen zag zij van alles. 
Daar wees ze me dan op: ‘Kijk eens wat mooi.’ 

Ik was dan zo met het gesprek bezig dat ik het 
niet zag, maar nu zie ik het wel.”

Heel kleine stapjes? 
Dit was veel meer!

“In de cursus werd ook benadrukt hoe 
belangrijk het is dat je luistert zonder oordeel. 
En dat je open vragen stelt, dus vragen die je 
niet met ja of nee kunt beantwoorden.

Van nature heb ik het in mij om te denken: ‘Dit 
is het probleem, dat bespreken we en dan gaan 
we het aanpakken. De mouwen opstropen 
en d’r an.’ Ik ben een werker, maar het is 
belangrijk om te bedenken dat ík niet aan het 
werk moet, maar de cliënt. Dat was wel een 
eyeopener.

In de cursus leer je dat je zelfs met heel 
minuscule stapjes tevreden moet zijn. In dit 
geval is er een grote vooruitgang geboekt. 
Dat ligt helemaal niet aan mij, dat heeft ze 
helemaal zelf gedaan. Ik ben echt blij dat het 
zo is gegaan en dat ze zich zo opende.
 
Deze cliënt had gewoon een zetje nodig en 
vooral het gevoel: ik mag er zijn. Dat is gelukt. 
Haar zelfvertrouwen is toegenomen ze heeft 
ook wat meer vertrouwen in mensen gekregen. 
Ze gaat wat vaker naar buiten en heeft een 
enorme stap gezet naar vrijwilligerswerk.  

Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat, 
maar heb er alle vertrouwen in. En als er een 
keer wat is, kan ze me altijd appen.”

“Het is de taak van de 
netwerkcoach om

iemand te helpen met 
onderzoeken: 

‘Waar droom jij nou van?
Waar word je blij van?' "

Marietje Blom

Marietje Blom



We vermaken ons,
maar je mist het wel

4 Ontmoetingsfunctie gebouwen

Geert: “Je moet niet zien hoe…”

Eddy: “Het is mooi geworden, hoor.”

Geert: “Echt? Ik kan het me niet voorstellen, 
maar ik zal toch eens gaan kijken.”

Ik heb me geen moment verveeld

Eddy: “De hele afzuiginstallatie is 
gecontroleerd, filters zijn vervangen. Daar 
komen veel vragen over van huurders. Alles is 
doorgemeten en de afzuiging voldoet ruim aan 
de eisen. Ik heb me geen moment verveeld.” 

Geert: “Ik ben een hele tijd niet geweest.”

Eddy: “Daar waren we heel blij mee.”

Geert: “Meestal kom ik maandag even 
binnenstappen om te vragen hoe het gaat 
en of er misschien iets nodig is. Dan let ik 
bijvoorbeeld even op als Eddy wat anders te 
doen heeft. Ik kan de tent ook afsluiten en 
openen.

Thuis heb ik genoeg te doen. Ik maak collages 
over oud Brummen. Hier heeft er ook wel 
eens eentje gehangen. Het is leuk werk. ik 
spreek veel mensen in het dorp en hoor 
zoveel verhalen. Vaak kijk ik daarna: zijn er 
foto’s van? Of ansichtkaarten? Dan ga je bij de 
mensen langs, of je belt ze op.

Gisteravond was ik bezig met een foto die 
ik had gevonden van de watersnoodramp in 
1926. Ik was benieuwd: waar heeft dan de 
oude gasfabriek gestaan? Ik heb een fotograaf 
gevraagd om die foto te vergroten, dat doet 
hij wel vaker voor mij. Dan heb je een mooi 
overzicht en zie je veel meer details. Ik vind het 
leuk om dat uit te zoeken. Binnenkort gaan we 
er ook nog met een drone kijken.

Verder lees ik graag en ga ik wel eens een 
dagje uit met mijn vrouw. Daarnaast zit ik 
veel in mijn eigen mancave, op de bovenste 

Geert: “In maart begon het gedonder.”

Eddy: “Toen viel alles in één keer stil.”

Geert: “Vanaf juni konden we weer even wat 
gaan doen, maar beperkt.”

Eddy: “Biljarten mocht toen alleen recreatief, 
maximaal vier biljarters op anderhalve meter 
afstand, maar alle andere sporten niet. Met 
klaverjassen geef je kaarten aan elkaar door 
en met koersbal en sjoelen zou je steeds de 
materialen moeten ontsmetten om te kunnen 
spelen. Dat is geen doen. Bovendien voelden 
de mensen zich er zelf niet prettig bij. Voor 
ouderen is het vaak lastig om afstand te 
houden. Je raakt elkaar zo gemakkelijk even 
aan, of staat net iets te dichtbij.

Kaarten maken ging nog wel en het 
Geheugensteunpunt kon ook gewoon 
functioneren. Duale inburgering 
voor nieuwkomers eerst ook, maar 
de coronamaatregelen raken ook de 
werkzaamheden van Blik op Werk, waar deze 
activiteit onder valt. Een beetje raar is het wel; 
ze houden zich allemaal aan de richtlijnen van 
het RIVM.”  

Geert: “Schuldhulpverlening is ook 
doorgegaan, dat kon allemaal op afstand. En de 
Voedselbank is nooit dicht geweest.” 

Je wordt wel inventief

Eddy: “Soms bedenken mensen heel creatieve 
oplossingen. De docent die dwarsfluitles gaf, 
heeft een douchegordijn gemaakt, waardoor 
je netjes op afstand van elkaar kunt oefenen, 
maar vanaf de tweede golf mogen die lessen 
ook niet meer doorgaan.” 

Geert: “Je wordt wel inventief in zo’n periode.”

Eddy: “Zelf hebben we ook van alles gedaan. In 
het begin heb ik veel geklust, onder andere de 
grote zaal geschilderd.”

Probeer het maar eens: een interview houden met vrijwilliger 
Geert Nijk en Eddy Elgersma, de beheerder van Plein 5. Het vliegt 
alle kanten op. Als interviewer kun je alleen maar luisteren, 
meeschrijven en hopen dat er aan het eind nog een beetje een 
verhaal van te bakken is.

Eddy Elgersma en Geert Nijk

verdieping, met een glaasje limonade en 
lekkere muziek van de zestiger jaren…”

Eddy: “Er zijn veel mannen die nu opgesloten 
zitten.”

Geert: “… en af en toe mag ik beneden komen 
van mijn vrouw.”

Het is ook een ontmoetingsplek

Geert: “Bij SWB ben ik in 2006 binnengestapt. 
Iemand zei tegen me: ‘Ga eens naar Plein 5, 
dat is wat voor jou.’ Eerst ben ik gaan biljarten. 
Later ben ik ook bardienst gaan doen en de 
klaverjas zomercompetitie gaan organiseren. 
Daarna was ik er een paar jaar tussenuit door 
ziekte en een paar jaar geleden ben ik weer 
teruggekomen.

Het zijn niet alleen de activiteiten; het is ook 
een ontmoetingsplek. Als je hier gewoon 
aan een tafeltje zit met een kopje koffie, dan 
komt er altijd wel iemand bij zitten. Je komt 
aan de praat, hoort eens wat en helpt eens 
iemand, bijvoorbeeld met een formulier, een 
bekeuring of een bezwaarschriftje. Daar heb ik 
wel een beetje kijk op als oud-politieman. Ik 
heb zelfs eens een keer een Artikel 12 gedaan 
bij het gerechtshof in Arnhem. We hebben 
nog gewonnen ook; dat zijn hartstikke leuke 
dingen; dan kun je iets betekenen.”

Eddy: “Voor veel vrijwilligers is het een lastige 
periode. Het zijn vaak mensen die wat ouder 
zijn of die ‘iets hebben’. Die zijn voorzichtig 
en zeggen: ‘Ik kom liever nog niet’, omdat 
ze zelf vatbaar zijn of een partner hebben die 
wat kwetsbaar is. Bovendien, er is ook niets te 
doen.”

Geert: “Gisteren sprak een man me aan: 
‘Geert, regel dat we weer kunnen biljarten. Ik 
word er helemaal gek van, ik wil wat doen!’ En 
met biljarten zou dat ook prima kunnen.” 

Wat ik het meest mis? Het terras 
van de Vrolijke Frans

Geert zwijgt even en gaat dan verder: “Wat 
ik persoonlijk mis, écht mis… dat zijn mijn 
bezoekjes aan De Vrolijke Frans. Daar zitten, 
met een muziekje op de achtergrond en een 
glaasje ‘limonade’. Ik mis dat terras, met vijf of 
zes man in een cafeetje een beetje ouwehoeren. 

Of en hapje eten. Dat vind ik echt doodzonde, 
dat dat niet kan.

Ik ben benieuwd of we voor de zomervakantie 
al wat mogen doen. Mijn Joke zegt: ‘Eind 
maart, begin april kunnen we weer een 
restaurantje in’. Nou, ik mag het hopen! 

Het zal wel anders zijn straks, als we weer 
opengaan. Er zijn ook aardig wat bezoekers 
overleden in deze periode. Bartje van de 
biljartclub, die had altijd een verhaal. Die mis 
ik. En zo zijn er meer. Je hebt wat kleinere 
clubjes, maar er zullen ook wel weer nieuwe 
mensen komen.”

Eddy: “Toen de horeca dicht moest en wij open 
mochten blijven, kwam er een groep biljarters 
die elders niets meer konden. Die is het zo goed 
bevallen dat ze zeiden: ‘We willen blijven’. 
Zo kom je onverwacht aan nieuwe huurders. 
Hopelijk komen muziekvereniging de HOB, de 
Bibliotheek en de kegelclub er te zijner tijd ook 
bij!”

Hoe ga je om met die maatregelen?

Eddy: “De gemeente Brummen en de 
Bibliotheek hebben hier ook een paar keer 
vergaderd. Eerst regelden we dan ook koffie 
en thee; later mocht dat niet meer. Je krijgt 
soms wel rare, tegenstrijdige toestanden 
met die maatregelen. Als personeel mag je 
wel koffiedrinken, maar biljarters en andere 
huurders mogen het niet. Op een gegeven 
moment heb ik het koffiezetapparaat maar 
naar boven gebracht, uit solidariteit met de 
overige bezoekers.”

Geert: “Ik denk dat iedereen zich over het 
algemeen behoorlijk aan de maatregelen 
houdt. Ik ook, behalve vorige week. Toen waren 
we 50 jaar getrouwd. We hadden De Vrolijke 
Frans afgehuurd voor een feestje, maar dat 
mocht natuurlijk niet. En wat doe je dan? Je 
wilt met je gezin toch een leuke middag en 
avond doorbrengen. 

We zijn naar mijn dochter gegaan en hebben 
daar eten laten bezorgen. Daar zaten we met 
een paar meer mensen dan officieel mocht en 
het werd ook iets later dan 21 uur... Hoe noem 
je dat: burgerlijke ongehoorzaamheid? Ik 
denk dat Rutte het ons in dit geval niet kwalijk 
neemt.”

 Eddy Elgersma en Geert Nijk



5Sociaal culturele activiteiten

In zowel het Tjark Riks Centrum in Eerbeek 
als Plein 5 in Brummen ligt het grootste deel 
van de sociaal culturele activiteiten stil. We 
horen wekelijks dat dit voor de deelnemers 
een enorm gemis is. Maar dat geldt ook voor 
de docenten. Een gesprek met Sjoukje Oosting, 
gastdocent Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO) en Hans Heringa, dirigent van het koor 
van Plein 5. 

Het begon weer te kriebelen

Hans: “Ik was ongeveer een jaar gestopt met 
mijn werkzaamheden als koorleider, zag een 
kleine advertentie in Brummens Weekblad 
en toen begon het toch weer te kriebelen. Na 
het gesprek was het snel geregeld en ben ik in 
november 2019 officieel begonnen bij het koor 
van Plein 5. Toen kwam corona en volgde al heel 
snel de eerste lockdown. Het koor stopte als een 
van de eerste activiteiten bij SWB, onder meer 
door de verhoogde risico’s die zangkoren lopen.  

Die eerste lockdown duurde van eind februari 
tot en met juni. Omdat dit samenviel met het 
einde van het seizoen, hebben we besloten in 
september weer te starten. Helaas zijn we maar 
vier keer bij elkaar gekomen. Daarna kwam de 
tweede lockdown en sindsdien ligt het stil tot 
nu, maart 2021.”

Je moet zó opletten 

Sjoukje: “Ik ben al 40 jaar actief als docent 
MBvO, Bewegen in het water en Internationaal 
dansen. Die laatste twee activiteiten heb ik 
overgedragen aan mensen die goed bij de groe-
pen passen. Ik geef nu nog drie uur gymnastiek.

Voor mij en mijn groepen geldt hetzelfde als 
voor Hans: door de coronamaatregelen zijn we 
maar heel weinig bij elkaar geweest. We hebben 
het natuurlijk gecheckt. Ruth mailde over de 
richtlijnen van de RIVM en we vroegen ons af: 
‘Voldoen we eraan?’, maar het voelde sowieso 
niet fijn meer. Je hebt met een oudere doelgroep 
te maken, dus je moet je verantwoordelijkheid 
nemen. Je bent voorzichtig.”
 
Hans: “Toen we weer mochten, hebben we 
een paar keer gezongen op anderhalve meter 
afstand, in een zigzag opstelling. Eddy had 
geregeld dat ik een plastic scherm op mijn piano 
had staan. Ik voelde me net een journaallezer. 
Dan heb je alles heel strak geregeld en let je 
goed op, maar wat zag je? Tijdens de koffiepau-
ze schuiven de leden toch weer naar elkaar toe. 
Dat gaat vanzelf.”

Sjoukje: “Ik maakte dat ook mee. Dan stond 
ik met iemand te praten en deed ik een stapje 
achteruit om afstand te houden, maar deed die 
ander een stap vooruit. Je moet zó opletten.”

Hans Heringa, Sjoukje Oosting en Ruth Frederiks

Op een creatieve manier toch 
contact houden

Alternatieven zoeken en 
verbinding houden

Ruth: “Toch hebben jullie niet helemaal stilge-
zeten. Dat vind ik bijzonder. We hebben met z’n 
drieën in het begin van de lockdown een filmpje 
gemaakt voor alle 400 deelnemers. Niet alleen 
die van het koor en de gymnastiek, maar ook 
voor de deelnemers aan dans, klaverjassen, 

houtbewerken, creatieve clubjes, sjoelen, 
koersbal, enzovoort. Hans heeft toen het wel-
komstlied van het koor gespeeld, en gezegd: 
‘Houd moed, houd vol’. Daarnaast heeft hij 
in zijn studio elke twee weken een lied uit het 
repertoire opgenomen en gemaild naar alle 
deelnemers van het koor. 

Sjoukje heeft een complete gymles gegeven en 
een huiswerkopdracht. Bovendien heeft ze, net 
als de andere gastdocenten Loes, Yvonne en 
Maaike, regelmatig met de deelnemers gebeld 
om contact te houden.”

Sjoukje: “Ik heb ze een kaart gestuurd met een 
opdracht aan de hand van een spreekwoord. 
Wie kent de meeste spreekwoorden met dit 
woord? Dat vonden ze leuk en ze gingen elkaar 
er ook over bellen.”

Ruth: “Ook de andere clubjes die door vrij-
willigers begeleid worden, hebben contact 
gehouden met elkaar. Ze bellen veel, sturen 
elkaar kaartjes en er zijn speciale appgroepjes 
ontstaan.”

Hans: “De deelnemers missen de activiteit 
en elkaar, maar niet alleen zij; ik mis het zelf 
ook. Wat ik ook mis? Dat we samen een nieuw, 
mooi klinkend lied zingen; daar kan ik zo van 
genieten. Vooral de meerstemmigheid blijft 
bijzonder. Daarnaast haal ik heel veel plezier 
uit het feit dat ik blije gezichten voor me zie. 
Dat realiseer ik me de laatste jaren steeds ster-
ker. Het is hartstikke leuk als mensen zingend 
naar huis gaan.” 

Sjoukje: “Met volksdansen heb je dat ook. 
Mensen worden vrolijk van dansen, en van een 
mooie melodie. Dan gaan ze thuis oefenen en 
dat gaat lang niet altijd goed, maar dat is hele-
maal niet erg. Voor mij is de verbinding met de 
groep heel belangrijk. Als het niet klikt, heb ik 
er zelf ook geen lol in.”

Bewegen is belangrijk, maar 
mensen willen contact

Sjoukje: “Bewegen is belangrijk, juist ook in 
deze periode. Ik kwam laatst iemand tegen en 
schrok: ‘Loop jij achter de rollator? Een paar 
maanden geleden deed je dat nog niet.’ Je kunt 
zien dat mensen weinig bewegen. Het is zo 
belangrijk voor je gezondheid dat je actief blijft. 
Daarnaast doet het onderlinge contact, ook 
buiten de gymles, de mensen goed.”

Ruth: “Om die verbinding te behouden, zijn we 
in december begonnen met beeldbellen. We zijn 
begonnen met ons koor, als een pilot. De deel-
nemers kunnen elke dinsdag van half elf tot elf 
uur beeldbellen, met elkaar en met Hans. Samen 
drinken ze koffie en praten ze bij over lief en 
leed. Er wordt veel gelachen en sinds kort ook 
samen gezongen. Een van de deelnemers neemt 
daarin het voortouw; alle liedjes staan op haar 
iPad. Roy Bosman, vrijwilliger van Buurtklus 
en Senior web ondersteunt ons met het digitaal 
vaardig maken van de deelnemers. Omdat het 
zo’n succes is, zijn we begin 2021 ook gestart 
met een aantal andere clubjes.”

Sjoukje: "Ja, laatst hebben we dat gedaan met de 
groep van Hall. Eerst even bijpraten en daarna 
een aantal oefeningen doen. Toch werkt dat heel 
anders dan samen in de zaal. Ik word gelukkig 
als iedereen mee kan doen.” 

Hans Heringa, Sjoukje Oosting en Ruth Frederiks 

Wat verwachten jullie van de 
komende periode?

Sjoukje: “Ik verwacht dat de groep weer gaat 
groeien. Veel ouderen zijn in coronatijd onge-
merkt achteruit gegaan. Ik denk dat mensen in 
deze tijd opnieuw ontdekken hoe belangrijk het 
is om actief te zijn en in beweging te blijven. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! We 
vangen je goed op, zodat je je snel thuisvoelt in 
de groep.”

Hans: “Mijn wens is dat we zodra we weer de 
draad kunnen oppakken, meer leden krijgen. 
Zingen is zo leuk en het is goed voor lijf en 
leden en voor je geest. Je maakt stofjes aan die 
goed voor je zijn. Je komt in contact met andere 
mensen. Ons koor is waarschijnlijk ook het 
enige koor in de buurt dat op maandagochtend 
oefent. Kom zingen! Dan maak je een vrolijke en 
positieve start van je week. Ik nodig je van harte 
uit om te komen kijken, luisteren en, als je wilt, 
mee te zingen. We hebben plek voor alle stem- 
soorten! We repeteren van 10 tot 12 uur.”

Sjoukje: “Mensen vinden het prettig dat ze een 
paar keer mogen meedoen voordat ze beslissen 
of ze echt lid worden.”

Hans: “Het mooie van onze koorzang is: ieder-
een kan het leren, iedereen kan meedoen. Het is 
een kwestie van jezelf daarvan overtuigen. Het 
koor ‘Plein 5’ biedt je die mogelijkheid.”

Ruth Frederiks

Hans Heringa

Sjoukje Oosting



6 Steunpunt Geld en Administratie

Willem van de Bilt van het Steunpunt Geld en 
Administratie blikt terug op 2020. “Het is een 
gekke tijd. Het gebouw is grotendeels leeg en 
als je klaar bent met je werk, word je geacht 
het pand zo snel mogelijk te verlaten. Ik zie 
klanten tijdens de inloopuren, maar ik mis de 
contacten met collega’s. Het is niet anders; we 
moeten het ermee doen.”

Eerst minder aanloop, nu stijgen 
de aanvragen

“In het begin van de coronacrisis was er 
minder aanloop. Toen was er qua openstelling 
nog veel onduidelijkheid en leek het erop 
dat je nergens meer fysiek contact mocht 
hebben. Het is tegennatuurlijk om de deuren 
gesloten te houden, juist in de periode dat 
het misschien wel heel hard nodig is. Toch 
is het ook in de rest van het jaar, waarin 
we grotendeels open waren, relatief rustig 
gebleven. 

Pas in het nieuwe jaar merk ik dat er weer een 
toeloop van mensen ontstaat. Zo is het aantal 
aanvragen voor de Voedselbank opvallend 
gestegen. Of dit een trend is, kan ik nu nog 
niet zeggen.” 

Een nieuwe groep komt in de 
problemen

“Landelijk zie je vooral de weerslag op de 
economie: ondernemers die het zwaar hebben 
of werknemers die ontslagen zijn. Voor 
mensen die al in de bijstand zaten voor de 
coronacrisis, is er minder veranderd. Ik denk 

en hoop dat de meeste van hen de weg naar 
hulp al eerder hebben gevonden. We krijgen 
nu meer te maken met de groep die net boven 
het minimuminkomen zit, en bijvoorbeeld 
opeens zonder werk komt te zitten. Vaak 
hebben ze al wat op kosten bespaard, maar 
zijn ze nog niet helemaal ingespeeld op de 
nieuwe situatie. Als een deel van het inkomen 
wegvalt en ook je spaargeld opraakt, loop je 
het risico dat je in de problemen komt.

In zo’n geval kan een vrijwilliger helpen 
om de zaak in kaart te brengen en een 
maandbegroting te maken. Samen kijk 
je: waar kun je besparen, waar kun je 
een betalingsregeling treffen en kun 
je bijvoorbeeld gebruikmaken van 
voorzieningen als ‘Meedoen in Brummen’? 

Ook mensen die financieel minder vaardig 
zijn, kunnen in de problemen komen. 
Bijvoorbeeld een oudere van wie de partner 
is weggevallen die altijd de financiële zaken 
deed. Die helpen we op weg door alles 
inzichtelijk te maken. En als blijkt dat het 
iemand ook in de toekomst niet lukt om 
het zelfstandig te doen, kan professioneel 
budgetbeheer ondersteunen.” 

Aanpassing wet: meer 
mogelijkheden voor preventie

Dit jaar is de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening aangepast. Gemeenten 
krijgen per 2021 de mogelijkheid om gegevens 
van burgers met betalingsachterstanden 
in een vroeg stadium uit te wisselen 
met woningcorporaties, energie- en 
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. 
Willem is daar blij mee: “Dat biedt 
betere mogelijkheden op het gebied van 
vroegsignalering en preventie. 

Daar waar burgers vaak laat ‘aan de bel 
trekken’, komt er nu initiatief vanuit de 
gemeente om samen met de betrokkene te 
kijken of er een financieel probleem is, of zou 
kunnen ontstaan. Daardoor wordt de kans 
vergroot dat we er op tijd bij zijn en (verdere) 
financiële problemen kunnen voorkomen.”

De Voorzieningenwijzer

Twee jaar geleden is de Voorzieningenwijzer 
in de gemeente Brummen geïntroduceerd. 
Hoe staat het daar nu mee? “Een aantal 
mensen heeft er in die beginperiode gebruik 
van gemaakt, maar later is het toch een 
beetje weggeëbd. We zijn nu aan het kijken 

hoe we het opnieuw onder de aandacht 
kunnen brengen. Daarbij richten we ons niet 
alleen op mensen die een inkomen hebben 
op bijstandsniveau, maar willen we het wat 
breder trekken.

Als de mensen van de Voorzieningenwijzer 
bij je langskomen, nemen ze stapsgewijs 
alle inkomsten en uitgaven met je door. 
Bij welk energiebedrijf zit je, welk 

smartphone abonnement heb je, hoe ziet je 
zorgverzekering eruit en waar of op welke 
manier kan dat beter en goedkoper? Waar 
mogelijk proberen ze het onmiddellijk te 
regelen.”

Dit kan iedereen overkomen

Hoe eerder iemand actie onderneemt, hoe 
beter. Komen mensen vaak te laat?, vragen 
we Willem. “Dat zou je kunnen zeggen. 
Maar ik vind het niet gek dat mensen 
wachten. Je probeert toch altijd in eerste 
instantie je eigen boontjes te doppen. Vaak 
hebben mensen van alles geprobeerd. De 
auto verkocht, abonnementen opgezegd 
of verlaagd… Achteraf kun je dan zeggen: 
‘Had het anders gekund?’ Ja. Maar zou je 
het zelf anders gedaan hebben? Als je niet in 
deze materie thuis bent, en niet weet welke 
regelingen er allemaal zijn, dan is het best 
lastig. 

Vaak speelt schaamte ook een rol. Mensen 
zien het als een tekortkoming die ze zichzelf 
aanrekenen: ‘Ik kan niet voor mijn gezin 
zorgen’. Dat is het niet; dit kan iedereen 
overkomen. Wij benaderen mensen altijd 
waardevrij. Wij kunnen alleen maar roepen: 
‘Kom zo vroeg mogelijk’, maar als iemand 
later komt, dan begrijpen wij dat volkomen 
en gaan wij samen ons best doen om het tij  
te keren!”

“Wij moeten het hebben van de kleine succesjes. Als iemand zijn 
schuldsaneringstraject helemaal doorlopen heeft, dan ben ik blij. 
En ik vind het kicken als het lukt om iemands schulden omlaag te 
brengen door op allerlei fronten te bezuinigen.”

Van een Laatste Kans is sprake als 
de woningstichting huurders uit het 
huis willen zetten, omdat ze een forse 
huurachterstand hebben. Mensen krijgen 
dan een vonnis, maar tegelijkertijd die 
laatste kans. Voorwaarde is dat ze de 
helft van de huurachterstand meteen 
betalen en een contract tekenen waarin ze 
aangeven gebruik te maken van die kans. 
In zo’n geval gaat casemanager Annette 
Oosterhoff samen met betrokkenen kijken 
wat er nodig is om te zorgen dat deze 
mensen uit de probleemsituatie komen.

Bij een Buitenkans gaat het om mensen 
over wie de woningstichting zich zorgen 
maakt: redt deze persoon zich helemaal 
zelfstandig? Het kan bijvoorbeeld gaan om 
iemand met een beperking, iemand die 

overlast veroorzaakt, of iemand die net 
gescheiden is en daardoor erg uit balans 
is. Deze mensen kunnen in aanmerking 
komen voor een Buitenkans traject.

In beide gevallen kan SWB hulp bieden, 
maar in coronatijd is dat niet altijd 
eenvoudig. Annette Oosterhoff: "Contact 
houden is moeilijk. We gaan zo min 
mogelijk op huisbezoek, maar via de 
telefoon kun je minder goed inschatten 
wat er echt speelt. Daardoor verdwijnt er 
soms iemand van de radar en dan kan het 
misgaan. De gevolgen daarvan kunnen 
groot zijn.”

Maakt u zich zorgen om uw eigen situatie 
of die van iemand anders? Neem dan s.v.p. 
contact op!

Laatste kans / Buitenkans

Willem van de Bilt

Willem van de Bilt

Iedereen kan
in financiële 
problemen
komen

 “Ik zit nog niet zo lang in het 
welzijnswereldje, maar als ik 

kijk wat er in het afgelopen 
jaar allemaal gebeurd en 

gedaan is… maaltijden 
bezorgen, zingen voor de deur, 

videobellen, noem maar op. 
Daar ben ik ontzettend trots 
op. Het is mooi dat je bij zo’n 

organisatie mag werken!”

Inloopuren 
Steunpunt Geld 
en Administratie

U kunt binnenlopen bij Steunpunt 
Geld en Administratie op de volgende 
dagen en tijdstippen:

dinsdag van 9-12 uur op het Tjark 
Riks Centrum in Eerbeek.

woensdag van 9-12 uur op Plein 5 in 
Brummen. 

Daarbuiten kunt u contact opnemen 
via telefoon of e-mail. 



Gelukkig mocht 
Studio Actief 
weer open!
“Studio Actief moest vanaf het voorjaar een 
periode van dertien weken sluiten vanwege 
de coronamaatregelen. Zodra het mocht, zijn 
we weer open gegaan. Bij de tweede lockdown 
mochten we gelukkig open blijven. Daar 
was iedereen heel blij mee. Toch blijft elke 
persconferentie spannend; mensen zijn bang 
dat er toch weer beperkingen komen.” 

“Vind je het gek”, zegt begeleidster Annette 
Oosterhoff, “andere activiteiten zoals 
gymnastiek, sjoelen of koersbal, mogen 
allemaal niet. Ook het bezoek van kinderen en 
kleinkinderen is een stuk minder. Dan blijft er 
maar heel weinig over. 

Afstand houden blijft voor iedereen wennen. 
Je merkt nu pas hoeveel lichamelijk contact en 
nabijheid je normaalgesproken hebt. En door 
de mondkapjes versta je elkaar niet altijd goed. 
We hebben de regel dat je het mondkapje op 
hebt als je loopt en dat je hem mag afzetten 
als je gaat zitten. Dus elke keer als ik iets wil 
zeggen, ga ik maar zitten.”

Het maakt je ook creatief 

“We doen ook wel eens gekke dingen. 
Als er iemand jarig is, mag je vanwege de 
coronaregels niet zingen. Maar als je dan zegt:  
‘We gaan fluisterend zingen’, dan zit iedereen 
rechtop in de stoel. Dat levert een boel lol op. 
De situatie is vervelend, maar het maakt je ook 
creatief en soms worden mensen daar juist 
weer actiever van en meer gefocust.

De meeste deelnemers hebben hun eerste 
vaccinatie gehad. Iedereen is voorzichtig. 
Sommige moeten wel eens een aantal 
dagen thuisblijven in quarantaine, omdat 
bijvoorbeeld de hulp of iemand van thuiszorg 
positief is getest. Dat heeft best impact. 

In de periode dat we niet open mochten, 
hebben we de ruimte gepimpt. Onder andere 
met vogelbehang, schilderwerk en foto’s op 
de muur. Dat was een heel leuk proces dat we 
met z'n allen hebben gedaan. Je merkt dat het 
motiveert als je het samen gezellig maakt. 
Bovendien hebben we nu de beschikking over 
een twee keer zo grote ruimte. Dat vinden 
mensen heel fijn.” 

Meer deelnemers, gevarieerde 
activiteiten

“Het aantal deelnemers begint gelukkig 
weer wat aan te trekken. De groep is nog wat 
diverser geworden. Je hebt niet alleen mensen 
met geheugenproblematiek, maar ook mensen 
met bijvoorbeeld een lichamelijke of visuele 
beperking. Omdat je met iedereen rekening 
wilt houden, maakt dit je in je begeleiding 
ook weer creatief. We gaan daardoor meer 
gevarieerde activiteiten aanbieden. 

We hadden in 2020 open activiteiten willen 
organiseren, maar daar konden er helaas maar 
twee van doorgaan. Dat pakken we op zodra 
het weer verantwoord kan.”

Dhr. en mevr. Van der Giesen

7Studio Actief

Ik ben fantastisch 
opgevangen bij ‘het clubje’

kissebissen, op een leuke manier. Dat vind ik 
mooi, je hoort hele verhalen.”

Elke keer wat anders

“Ik neem altijd mijn voorleesapparaat mee, 
zodat ik de krant kan lezen. Dat vinden de 
andere mensen heel interessant. Ze zien ook 
wel dat het hartstikke handig is. ‘s Morgens 
begin ik met de krant, daarna gaan we 
koffiedrinken en dan eten. ‘s Middags neem 
ik eerst een uurtje rust en daarna worden er 
spelletjes gespeeld; elke keer wat anders. Ik 
heb al een paar keer gesjoeld; een beetje op de 
gok natuurlijk, haha. 

Laatst lieten de begeleiders foto’s zien aan de 
dames. Ze kwamen ook bij mij: ‘Kijk eens..’ en 
daarna schrokken ze en zeiden ze ‘Sorry, dat 
kunt u natuurlijk helemaal niet zien’. Dat is 
helemaal niet erg, ik kan er best om lachen.

Ik bezoek het clubje drie dagen per week: 
maandag, woensdag en vrijdag. De chauffeur 
brengt me naar mijn stoel en dat doet hij 
thuis ook weer. Keurig, hoor. Het is ideaal dat 
ze me komen halen en brengen. Ik voel me 
zeer welkom. Er wordt altijd even gevraagd: 
‘Hoe is het?’ en er is altijd tijd voor een 
praatje. Het eten is ook goed, elke keer wat 
anders. In januari was ik zelf jarig en dan mag 
jij het diner uitkiezen.”

Een mooie uitkomst

Mevrouw Van der Giesen: “Voor mijn man is 
dit een mooie uitkomst. Als hij de hele dag 
thuis zit, is hij aan het eind van de dag meer 
vermoeid dan wanneer hij daar is. Ik heb nu 
ook wat meer mogelijkheden. Daarvoor kon ik 
niet weggaan als mijn man thuis was. Hij zei 
wel dat ik gerust kon gaan, maar ik wilde het 
zelf niet. Nu zou het wel kunnen, maar heb je 
beperkingen door corona.

In het begin was het allemaal een beetje 
eng. Je had het idee dat je, als je maar even 
buiten de deur kwam, al besmet kon worden. 
We zijn nog steeds voorzichtig. Ik doe de 
boodschappen, maar verder kom je eigenlijk 
nergens. Ook de kinderen komen minder, die 
durven het niet. Met Pasen zijn ze een keer 
op bezoek geweest. Toen zaten wij tegen de 
garagedeur aan en de kinderen een meter of 
vier verderop. 

We houden ons braaf aan de maatregelen. 
Het is wat het is, we worden gelukkig niet zo 
gauw chagrijnig.”

“Ik heb altijd bij de bank gewerkt en 
vrijwilligerswerk gedaan; ik vind het fijn 
om onder de mensen te zijn. Als je dan 
een beperking krijgt en in zo’n situatie 
terechtkomt, val je een beetje in een gat. Ook 
al heb ik een hele lieve vrouw, je wilt wel 
eens andere mensen ontmoeten en ook mijn 
vrouw wil wel eens weg.” 

Meneer Van der Giesen is een van de nieuwste 
deelnemers van Studio Actief. Samen met zijn 
vrouw vertelt hij over de ervaringen bij ‘het 
clubje’ en het afgelopen jaar. 

Ik begon me te vervelen

Meneer Van der Giesen: “Ik heb een probleem 
met mijn ogen gekregen, waardoor ik nu nog 
maar 1,5% zie. Dan moet je heel veel dingen 
opnieuw leren. Sinds 2017 heb ik een intensief 
revalidatietraject gevolgd bij Visio het Loo 
Erf in Apeldoorn; daar heb ik zoveel aan te 
danken! Daarvoor deed ik vrijwilligerswerk 
bij het Politiemuseum, maar dat kon niet 
meer. Ik begon me te vervelen. Je kunt niet de 
hele dag de krant lezen, dan val je in slaap.”

Mevrouw Van der Giesen: “We hebben 
op verschillende plekken gekeken naar 
dagbesteding. Soms lukte het niet omdat 
mensen geen ervaring hadden met blinde 
mensen en soms zaten we te wachten, maar 
kwam er niemand naar ons toe. Ik ben ook 
niet zo mobiel, dus dan ga je op een gegeven 
moment toch maar weer weg.”

Het clubje

Meneer: “Op een gegeven moment zei onze 
dochter: ‘Dit kan zo niet meer’. Samen met de 
maatschappelijk werkster uit Apeldoorn heeft 
ze gezorgd dat ik bij ‘het clubje’ kwam. Zo 
noem ik Studio Actief. In het begin dacht ik 
nog even: ‘Wat moet ik daar, van ‘s morgens 
10 tot ‘s middags 16 uur?’ Maar ik had al gauw 
door: dit bevalt mij goed, hier blijf ik.

Bij Studio Actief ben ik fantastisch 
opgevangen. Er zitten verder geen blinde 
mensen, maar de begeleiding was heel goed. 
Ik ben al behoorlijk gewend en kan ook de 
weg in het gebouw al aardig vinden. Gisteren 
ben ik even naar buiten gegaan met Sandra, 
een van de begeleiders. Het is prettig als je 
zelf steeds wat beter de weg weet.

Er zit een dame van 93 naast mij, nou dat is 
gezellig, hoor. Ze is heel bijdehand. We praten 
wat af en ze zit ook met haar buurvrouw te 

Familie Van der Giesen

Dhr. en mevr. Van der Giesen



Hoe houden we de 
mantelzorger in balans?

8 Knooppunt Mantelzorg

Ellen Lammersen en Karin van Aalst

“Het afgelopen jaar stond in het teken van 
intensief contact met de mantelzorger. 
Natuurlijk heeft dat altijd onze prioriteit, 
maar we wilden in 2020 ook flink 
inzetten op onder meer de versteviging 
van de netwerkcontacten en het onder 
de aandacht brengen van het thema 
mantelzorg bij hen. Toen brak corona uit 
en gingen scholen, verpleeghuizen en de 
dagbesteding dicht. We zagen de ernst van 
de situatie, hebben de andere speerpunten 
verschoven en ons volledig gericht op de 
ondersteuning van de mantelzorgers.”

Aldus Ellen Lammersen, die samen met 
haar collega Karin van Aalst het Knooppunt 
Mantelzorg coördineert. 

Karin: “Sommige mensen waren net bezig 
om hun partner te laten opnemen in een 
zorginstelling. Ze zagen ervan af, omdat 
ze vreesden dat ze hun familielid dan heel 
lang niet meer zouden kunnen zien. Dat is 
begrijpelijk, maar een deel blijft dan langer 
thuis dan goed te doen is. En als dan ook de 
hulp aan huis wegvalt en mensen geen ander 
bezoek mogen ontvangen, komt er nog meer 
druk op de mantelzorger te staan.”

267 mantelzorgers gebeld

“We zijn alle mantelzorgers die bij ons bekend 
zijn in de gemeente gaan bellen,” vervolgt 
Karin. “In totaal zijn dat er 267. Dat hebben we 
gedaan samen met collega’s en vrijwilligers 
van Stichting Welzijn Brummen. De eerste 
vraag was steeds: ‘Hoe is het met u?’ En dan 

Sommige mensen met dementie zijn zich 
bijvoorbeeld niet bewust van de 1,5 meter regel 
en vinden het lastig om afstand te houden. Ik 
heb mantelzorgers gesproken die daarom hun 
partner niet naar de dagbesteding durven te 
laten gaan.”

Karin: “We merken dat bij veel mantelzorgers 
de rek eruit is. Die eerste golf had al zoveel 
energie gekost en voordat ze daarvan hersteld 
waren, kwam de tweede golf.”

We doen wat we kunnen

Ellen: “Er is veel behoefte aan respijtzorg, 
waardoor iemand er even uit kan, of juist 
even thuis kan blijven terwijl iemand anders 
zich bekommert om de partner. Juist die 
belangrijke vorm wordt heel erg beperkt door 
corona. Ons team van vrijwilligers staat te 
trappelen om hulp te bieden, maar ze kunnen 
nog niet aan de slag.

Je probeert te doen wat je kan, om toch wat 
ondersteuning te bieden. Zo zijn er naar 
aanleiding van de telefoonrondes steun- en 
leuncontacten ontstaan met mensen die we op 
hun verzoek regelmatig terugbellen. Dat geeft 
aan dat deze gesprekken van belang zijn.

Telefonisch contact heeft echter ook zijn 
beperkingen. Voor een intake is het niet 
geschikt. Mensen willen dan heel veel 
vertellen. Het is belangrijk om de vraag goed 
te verduidelijken, want die hebben mensen 
in eerste instantie vaak niet goed helder. 
Bovendien kun je via de telefoon niet altijd 

kreeg je bijna altijd het antwoord: ‘Het gaat 
wel goed’. Als je vervolgens vroeg: ‘Wat gaat er 
dan goed?’, kwam het verhaal los en bleek dat 
mensen veel druk ervaren.”

Ellen: “In die beginperiode reageerden 
mensen nog accepterend: ‘Het is zoals het is, 
we moeten er even doorheen’. Maar toen in 
de loop van het jaar bleek dat het eindpunt 
nog lang niet in zicht was, werd het voor veel 
mensen moeilijk.”

De rek is eruit

Ellen: “Gelukkig ging na verloop van tijd 
de dagbesteding weer open en werd de zorg 
aan huis weer opgepakt. Dat gaf voor een 
aantal mensen wat lucht, maar voor veel 
mantelzorgers is er niet veel veranderd. 
Mensen durven niet te deur uit te gaan, of hun 
partner niet weg te laten gaan, omdat ze toch 
vrezen voor een besmetting.  

goed inschatten wat er speelt. Om die 
reden hebben we mensen waar mogelijk in 
de tuin opgezocht en sommige afspraken 
doorgeschoven als het niet verantwoord 
kon.”

Alle leeftijdsklassen

Mantelzorgers zitten in alle leeftijdsklassen. 
Ellen: “We zien soms jongeren die niet naar 
school gaan of hun vrienden bijna niet zien 
uit bescherming van kwetsbare mensen in 
hun thuissituatie.

In zo’n situatie kun je niet zeggen: ‘Laat het 
een beetje los’, want de risico’s zijn er en 
er is geen alternatief. Daarom is het goed 
dat we contact houden. Zeker ook omdat 
mantelzorgers zelf niet de eerste zijn die 
contact zoeken.”

Samen contact houden

“Ons doel is ervoor zorgen dat de 
mantelzorger zoveel mogelijk in balans 
blijft. Na één of twee gesprekken nemen 
mensen echter nog niet veel van je aan. Het is 
belangrijk dat niet alleen wij contact houden, 
maar ook thuiszorg, de huishoudster, de 
therapeut… Met het oog daarop gaan we 
zorgaanbieders nog meer informeren over 
wat mantelzorg inhoudt, waar je op moet 
letten, en wat je eventueel kan bieden. Zo 
proberen we de mantelzorger in het oog te 
houden en te laten weten dat we er willen 
zijn.” 

“In een gesprek gaat de 
aandacht vaak volledig uit naar 
de zorgvrager. Daar zijn mensen 

zo aan gewend, waardoor 
de mantelzorger zijn eigen 

behoefte afzwakt of vergeet.”

Ellen Lammersen en Karin van Aalst
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“Op televisie zie je wel eens van die mooie 
reclames, waarbij mantelzorgers ontlast 
worden. In mijn geval helpt het niet, ik 
zit er 24 uur per dag in. Ik moet alles in de 
gaten houden, de gezondheid, de fysieke 
verzorging, allerlei afspraken, financiële 
zaken, zorgen dat ze op tijd wakker 
worden, hun afspraken nakomen, naar de 
stage gaan, enzovoort.”

Mieke (niet haar echte naam, red.) is 
mantelzorger voor haar twee kinderen van 
19 en 21 jaar. Ze hebben allebei een licht 
verstandelijke beperking; een van hen in 
combinatie met ADHD. Eerst zijn ze naar het 
speciaal onderwijs gegaan; daarna naar de 
praktijkschool. 

“Het zijn prima jongens, waar niets mis mee 
is, maar sommige dingen werken bij hen net 
wat anders, en vaak iets trager. Dat vergt 
aandacht. Thuis kan ik die geven, maar in de 
maatschappij is er niet altijd begrip voor.”

In deze coronaperiode valt er nog 
meer weg

“Ik ben gescheiden, doe het al bijna 15 jaar 
alleen. Gelukkig heb ik geweldige ouders en 
daarnaast ambulante hulp, anders zou ik het 
niet redden. Je loopt regelmatig vast en als 
dan tijdens corona heel veel wegvalt, wordt 
het heel zwaar. Geen stage, geen school, geen 
enkele structuur, terwijl vooral de jongste dat 
zo nodig heeft.

ambulante hulp. Zonder die ambulante 
hulp waren we nu niet waar we zijn. Ze 
ondersteunen me met raad en daad, waardoor 
ik weer verder kan als ik vastloop. Het meeste 
kan ik redelijk handelen. En als ik een week 
moet bijkomen, dan doe ik dat. Dan ben ik er 
alleen voor de jongens, maar verder laat ik 
alles vallen.

Een tijd heb ik gedacht: ‘Ik moet weer 
degene worden die ik was’. Dat gaat niet 
meer gebeuren, dat heb ik nu wel zo’n 
beetje geaccepteerd. Ik ben ook ouder, heb 
wat reumatische en andere klachten. Wat 
ik uit handen kan geven aan de ambulante 
begeleider of de jobcoach, doe ik.

Ik werk 20 uur per week. Het is leuk, maar 
hectisch en vermoeiend in combinatie met 
alles wat er thuis van je gevraagd wordt. Ik 
word regelmatig gebeld om toch iets uit te 
leggen of te regelen.” 

Ik ben supertrots op hoe we het 
doen

“Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen 
een opleiding hebben, zodat ze meer kansen 
hebben en ook eens van baan kunnen wisselen. 
Mijn oudste zoon is geslaagd, heeft werk, daar 
ben ik supertrots op en dat is een zorg minder. 
Hij denkt goed mee, regelt soms dingen en 
verwent me af en toe. Ik merk dat hij een boel 
geleerd heeft. Ook de jongste heeft een baan en 
is op de goede weg.  
 
Als ik iemand vertel wat we allemaal hebben 
meegemaakt, dan zitten we mensen me soms 
met grote ogen aan te kijken. Het is best veel 
en ook best zwaar. Maar het is wat het is. 

Ik heb regelmatig contact met Ellen 
Lammersen van Stichting Welzijn Brummen. 
Ze heeft wel eens voorgesteld om een 
vrijwilliger in te zetten. Die zou dan thuis 
komen, zodat ik even van huis kan om iets 
voor mijzelf te doen. Dat klinkt leuk, maar het 
levert mij niets op. Het is niet dat je dan ineens 
helemaal opgeladen bent en nieuwe energie 

voelt. Je draait dan nog steeds in je gedachten 
rond: ‘Gaat alles wel goed, denken ze hier wel 
aan?’ Bovendien wil ik dat degene die mijn 
taak even overneemt er zo weinig mogelijk 
mee te doen heeft. Je bent niet echt weg en 
zodra je thuis bent, zit je er weer meteen 
middenin.

Ja, het is zwaar. Maar desondanks doe ik het 
met liefde en ik krijg op dat gebied ook zoveel 
terug van mijn jongens. Ik ben echt supertrots 
op mijn gezin, op waar we nu staan en hoe we 
het doen!”

Afgezien van het dagritme, betekent dat 
ook wat voor de inkomsten. We hebben hulp 
gezocht bij de gemeente, en gekeken of hij 
een uitkering kon krijgen, of een andere 
aanvulling. Maar de gemeente zegt dat de 
praktijkschool het moet oplossen. Dat is 
frustrerend. Vijfhonderd euro is voor ons 
een heleboel geld. Dan voel je je in de steek 
gelaten.”

Ondersteuning

“Mijn ouders en vrienden steunen me op 
allerlei manieren. We eten drie keer per 
week bij mijn ouders. Omdat er nu maar één 
persoon op bezoek mag, eten we het thuis op. 
Morgen krijg ik een pan stamppot. De jongens 
krijgen regelmatig nieuwe kleding, onder 
andere van een tante. En op vakantie gaan we 
altijd heel goed goedkoop, bijvoorbeeld via 
Vakantieveiling.nl. 

Ik wil dat mijn kinderen straks zelfstandig 
zijn. Dat ze mij niet nodig hebben, maar klaar 
zijn voor de maatschappij en ook zelf om hulp 
kunnen vragen. De ambulante begeleidster en 
de jobcoach ondersteunen ons perfect daarbij. 

Waar het misgaat? Vaak met heel simpele 
dingen. Even melden dat je bericht heb gehad 
dat de school weer begint. Dat lukt gewoon 
niet en er gebeurt ook altijd wat. ID-kaart 
kwijt, pincode kwijt, pinpas kwijt, nieuwe 
broek kapot, online impulsaankopen doen… 
‘Kan ik dan helemaal niks, deze maand?’, zegt 
mijn zoon dan? ‘Je kan die trui kopen, maar 
als je dat doet, blijft er heel weinig over.’ Je 
moet alles uitleggen en vaker dan drie keer. 
Eigenlijk draaien je radertjes altijd.” 

Ik kan wat beter nee zeggen

“In 2016 heb ik een burn-out gehad, 
waarschijnlijk omdat je al die ballen al 
jarenlang in de lucht moest houden. Toen 
heb ik hulp gekregen en inmiddels kan ik 
beter schipperen en beter nee zeggen. Ik 
pak regelmatig een dag voor mezelf, heb 
huishoudelijke hulp en daarnaast dus die 

Eigenlijk draaien 
je radertjes altijd

We hebben in coronatijd superfijn 
samengewerkt met Veluwonen 
en de gemeente. Dat was heel 
waardevol. Ondanks alle beperkende 
maatregelen is het daardoor gelukt 
om bijna de volledige taakstelling te 
behalen. 

Nieuwkomers hebben de inzet ook 
als positief ervaren. Ze hebben 
gemerkt dat er veel moeite is gedaan 
om alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen en waar mogelijk iets 
extra’s te bieden. 

Toen de scholen dicht gingen, 
hebben we bijvoorbeeld overal 
plaatjeswoordenboeken langs 
gebracht. De taalcoaches gingen 
over op Zoom en beeldbellen en ook 
dat ging prima. Zo is het contact in 
coronatijd intensiever en soms nog 
leuker dan anders geweest! 

Nieuwkomers

"Ja, het is zwaar, maar ik 
ben echt supertrots op mijn 
gezin, op waar we nu staan 

en hoe we het doen!”
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"De groep is heel hecht 
met elkaar, we hebben 

altijd wel wat te 
bespreken. Het is nooit

saai af en toe wordt 
er geouwehoerd, 

maar we hebben ook 
serieuze gesprekken."

Door deze sleur krijg
je sneller een dipje
Er wordt veel geschreven over de impact 
van de coronamaatregelen op jongeren. De 
vorige keer spraken we Fleur en Indi, in dit 
jaarverslag vragen we Linn en Chiel naar 
hun ervaringen. Als we de interviewafspraak 
maken, is er nog niets aan de hand. Maar 
op het moment van de afspraak, zit Chiel in 
quarantaine. Dus improviseren we een beetje. 

Chiel: “Ik ben vijf dagen in quarantaine, 
omdat mijn broer corona heeft. Zelf ben ik niet 
positief getest, maar ik blijf voor de zekerheid 
thuis. Balen natuurlijk, ik ga liever naar buiten. 
Ik ben al eens eerder in quarantaine geweest, 
maar toen had ik vakantie en dan is het niet 
zo erg. Toen heb ik een beetje films gekeken. 
Nu is het weer de eerste dag en het is saai. 
Normaal gesproken wil je even met je vrienden 
afspreken. Als ik nu vakantie had, ging ik 
mezelf bezatten.

In de vorige periode was de Base nog open, 
maar nu is er bijna niks meer. Als je alles 
precies volgens de regels doet, kun je geen kant 
meer op. Dus ik ga wel eens met een groepje 
van drie of vier bij elkaar zitten, maar niet met 
50 man een feestje bouwen.”

Ben je echt zo braaf? 

“Mijn moeder werkt in de zorg. Stel je voor dat 
ik haar besmet en ze gaat naar haar werk… dan 
wordt het daar Monuta 2.0. Als je er zo snel 
mogelijk vanaf wilt, dan moet je aanpassen.

Ik snap wel dat mensen er een beetje klaar 
mee zijn. En dat ze de sociale contacten 
missen. Als je fulltime werk hebt, kijk je uit 
naar het weekend. Mijn stage is 40 uur per 
week op kantoor. En normaal leef je je dan 
uit in het weekend, ga je een drankje met je 
vriendengroep doen. Het kan nu niet. Je komt 
in een sleur en daar word je niet vrolijker van.”

Linn: “Hoe dit is? Kut.

Normaal gesproken ga je met je vrienden zitten 
en wijnen. Nu spreek je met één vriendin af om 
te gaan wandelen. Je moet wel andere dingen 
verzinnen, want anders kom je helemaal 
nergens meer. Die avondklok doet het echt. Je 
zit opgesloten. Voor de meeste jongeren begint 
het na 21 uur pas, dan ontmoet je elkaar.
 
Nu spreek ik één keer per week met vrienden 
af. Je mist zoveel sociale contacten. Je wilt ook 
nieuwe mensen leren kennen. Ik denk dat het 
snel moet veranderen...”

Chiel: “… Anders springt de helft van de brug. 
Je hoort ook dat jongeren in een depressie 
raken. Het is de wildste tijd van je leven en 
als dat wordt verpest, dan wordt het wel heel 
dramatisch.”

Wat doe je overdag?

Linn: “Ik werk bij de Kruidvat; daar staat 
iedereen bovenop elkaar. Dat kan dan wél, 
maar je kan niet met drie mensen op een terras 
zitten op anderhalve meter? Ik begrijp dat niet. 
Ik vind dat niet eerlijk. Als dit nog een jaar zo 
doorgaat, is er straks twee jaar van je leven 
weggegooid. 

Soms vraag ik me wel af: als het straks over 
is, komt het oude dan terug? Ik denk dat het 
anders zal zijn. Ook omdat restaurants of 
uitgaansgelegenheden failliet zijn. En ik denk 
dat je ook anders gedraagt, zeker in het begin. 
Omdat je je toch nog bang bent dat je iemand 
kan besmetten.

Als ik series kijk op televisie en ze elkaar de 
hand geven of zonder mondkapje in elkaars 
huis staan, dan lijkt dat zo raar.”

Chiel: “Ik heb dat ook. Je bent opnieuw 
geprogrammeerd.

Ik doe de opleiding Junior accountmanager. 
Ik loop stage in Deventer, maar heel veel 
van studenten in mijn groep hebben 
geen stageplek. Veel opleidingen krijgen 
versoepelingen, maar wij niet. De 
examenresultaten zijn niet best. Voor de 
moeilijkste vakken hebben we online les, 
maar voor mij werkt dat niet goed; ik ben 

Chiel: “Tijdens de vorige 
lockdown was de Base nog 

open, maar nu is er bijna niks 
meer. Ik ga wel eens met een 

groepje van drie of vier bij 
elkaar zitten, maar niet met 

50 man een feestje bouwen.”

dan te snel afgeleid. Op school ben je bezig, 
kun je wat vragen of iets laten zien, dat werkt 
veel beter. Daarnaast werk ik voor mezelf. Ik 
doe wat social media voor bedrijven. In het 
weekend spreek ik met twee of drie vrienden 
af, of rook ik een peukje met Sjoerd.”

Wat hebben jullie met de Base?

Chiel: “Veel. Toen de Base nog open was, 
kwam ik er drie of vier keer per week. Verder 
is er niks anders te doen. Ik kom vanaf 2016 
bij de Base, vanaf mijn veertiende dus. Jij dan, 
Linn?” 

Linn: “Ik vanaf 2017.”

Chiel: “Het is leuk, je komt samen met een 
bepaalde groep. Vooral doordeweeks doe je 
niet zoveel en kun je hier een bakje koffie of 
een sigaretje doen. Of kussens gooien naar 
Linn, haha. Het is een soort afspreeklocatie 
geworden.”

Linn: “Een ontmoetingsplek.”

Chiel: “Ik kan goed met Sjoerd en Omar. Als 
je problemen hebt, kan je ook bij ze terecht. 
Je doet activiteiten; we zijn bijvoorbeeld 
ook naar Auschwitz gegaan. Dan krijg je een 
bepaalde band met elkaar.” 

Linn: “Het is gezellig. Daarom komt iedereen 
terug. De groep is heel hecht met elkaar, we 
hebben altijd wel wat te bespreken. Het is 
nooit saai. Af en toe wordt er geouwehoerd, 
maar we hebben ook serieuze gesprekken. 
Iedereen gaat met elkaar om.

Vroeger hadden mensen een ander beeld van 
de Base. Ik denk dat het nu wel veranderd is. 
Het helpt als je activiteiten doet en contact 
maakt met mensen. Met oud en nieuw gaan 
we oliebollen bakken. En in de coronatijd 
hebben we boodschappen gedaan voor oudere 
mensen. Ik vond het heel zielig dat die oudjes 
niet naar buiten konden; dan wil je iets 
doen. Eén van de mensen gaven we een bosje 
bloemen, omdat ze jarig was en we gingen ook 
voor haar zingen. Toen moest ze huilen, zo 
blij was ze, zo eenzaam. Nu kunnen ouderen 
zelf weer wat meer naar buiten en bellen ze 
ons niet zo vaak meer.”

Is er ook nog iets leuks gebeurd, 
in 2020?  

Linn: “Ik ben aan het denken, maar ik kan 

niks leuks bedenken over het afgelopen jaar. 
Er gebeurt niks. Je mag niet eens je verjaardag 
vieren. Gelukkig was ik in de zomer jarig en 
mochten er tien mensen komen, maar ik kon 
geen feestje geven.”

Chiel: “Je moet er het beste van maken. Ik ben 
ook niet op vakantie geweest, ik werk altijd.”

Linn: “Ik ben een paar nachtjes weggeweest, 
maar niet echt op vakantie. Het jaar hiervoor 
ben ik naar Spanje geweest met een vriendin. 
Ik had dit jaar ook zelf heel graag op vakantie 
gewild, maar ik vond het risico te groot dat 
alles opeens op slot moest. Ik moet er niet 
aan denken dat je daar dan met twee of drie 
vriendinnen zit en niet weet wanneer je terug 
kunt.

Het ergst vind ik dat je in zo’n vast patroon 
terechtkomt. Elke dag is hetzelfde; het 
weekend voelt niet als weekend. De 
energiemomentjes nemen af.”

Chiel: “Je zit sneller in een dipje. Je kunt geen 
stoom afblazen.”

Als jij mag kiezen, wat wil je dan 
dat het eerst opengaat? 

Linn: “De horeca. Ik hoef niet eens meteen 
een festival of zo. Gewoon een terrasje met 
twee of drie, of een keer uit eten. Dan kun je in 
elk geval iets, toch?”

Cijfers
Jongerenwerk 2020
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 jongerencontacten 
op straat

avonden op straat

online contact 
met jongeren
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Contact maken 
lukt alleen als je 
je laat zien  
“Ik heb heel bewust gekozen voor het 
taakaccent jeugdagent. Ik vind het leuk 
om in gesprek te gaan met jongeren en 
te kijken waar de kansen liggen. Ook de 
vroegsignalering spreekt mij aan. Als je 
zorgelijke dingen tegenkomt, kun je daar 
actie op ondernemen, samen met partners, 
waaronder het jongerenwerk.”

Martijn Scholten houdt van het politiewerk: 
mensen helpen, dienstbaar zijn, in combinatie 
met de actie. “Ook de afwisseling spreekt mij 
aan. Je weet nooit hoe je dag eruit ziet. Het 
is gewoon een mooi beroep. Ik werk vanuit 
het basisteam IJsselstreek, in de clusters 
Brummen en Voorst. In Brummen doe ik dat 
met mijn collega Desiree Lieftink.”

Het is een pittige tijd voor 
jongeren 

“In het afgelopen jaar heeft iedereen 
natuurlijk veel met de coronamaatregelen 

te maken gehad. Voor jongeren is het zeker 
ook een pittige tijd. Ze missen de sociale 
contacten, op school en daarbuiten. Het is 
niet gek dat ze elkaar opzoeken en soms gaat 
dat gepaard met overlast of drugsgebruik. Dat 
is niet uniek voor dit gebied; je ziet overal in 
Nederland behoorlijk wat drugsgebruik onder 
de jeugd, en soms is het zorgelijk.

Het is onze taak om problemen en risico’s in 
kaart te brengen. Dat doe je door goed contact 
te krijgen. Als er problemen naar voren 
komen, gaan we met het netwerk overleggen: 
welke zorg is hier nodig? Waar mogelijk 
informeren we ook de ouders, zodat die het 
vanuit huis op kunnen pakken. 

Jeugd in de puberteit wil graag het een 
en ander uitproberen. Dat is niet erg. Het 
wordt zorgelijk als het op een heel jonge 
leeftijd gebeurt en als het frequent gebeurt. 
Groepsdruk speelt hierbij vaak een rol.”

Elkaar ontmoeten, zonder 
overlast te veroorzaken

“Toen de avondklok werd ingesteld, hebben 
we natuurlijk controles gedaan. In het 
begin hebben we een aantal bekeuringen 
uitgeschreven, later minder. Het praat zich 
snel door. In het algemeen houden mensen 
zich er aardig aan; we zien weinig incidenten. 
Er wordt tot nu toe ook niet zo heel veel op 
straat gehangen. Ik denk dat het verandert 
zodra het wat warmer wordt. De jeugd is toe 
aan wat meer vrijheid.
 
Rondhangen op zich is geen probleem. De 
jeugd wil elkaar ontmoeten. Dat is goed 
en dat moet vooral zo blijven. Er zijn ook 
hangplekken gecreëerd die geschikt zijn 
zonder dat ze overlast geven. Daarnaast 
hebben net een nieuwe skatebaan geopend bij 
park ‘t Goor. Dat is leuk en het is aan de jeugd 
om te zorgen dat het ook leuk blijft. Maak er 
geen bende van, maar zorg dat de plek die je 

hebt gecreëerd of hebt gekregen, schoon blijft. 
In de openbare ruimte heb je altijd met 
verschillende belangen te maken. Je wilt geen 
overlast voor de buurt en je wilt dat jongeren 
ook een plek hebben. Om dat goed te laten 
verlopen, moet je samenwerken.”

De jongerenwerker verlaagt de 
drempel 

“Het jongerenwerk is voor ons een belangrijke 
partner. Ik heb redelijk veel contact met Sjoerd 
en Omar. We hebben directe lijnen en houden 
elkaar op de hoogte. De laatste maanden 
heb ik ook veel surveillances gedaan, samen 
met de jongerenwerker. De jongerenwerker 
is wat laagdrempeliger en ik hoop dat we op 
deze manier ook de drempel naar de politie 
wat weg kunnen nemen. Op plekken waar 
jongeren samenkomen, proberen we in 
gesprek te komen. Dan leggen we uit hoe de 
samenwerking eruit ziet en wat we voor ze 
kunnen betekenen. 

Je moet je rol ook duidelijk maken. Ik zeg 
altijd tegen de jongeren: ‘Ik ben hier voor 
jullie. Maar als het uit de hand loopt, zal ik 
op moeten treden.’ Er is altijd een bepaald 
spanningsveld tussen helpen en handhaven, 
maar dat kun je prima uitleggen en dat 
begrijpen jongeren ook best.”

Even het buurthuis binnenlopen is 
zo belangrijk

“Juist de combinatie van de laagdrempelige 
jongerenwerker en de jeugdagent met wat 
meer autoriteit kan goed werken. Het gaat 
erom dat je contact maakt en dat kan alleen als 
je je laat zien op straat; door er te zijn. 

Om die reden probeer ik ook regelmatig even 
het buurthuis binnen te lopen. Een bak koffie 
doen, soms even een gesprekje, of even gamen 
of dollen met een jongere. 

Het is mooi dat de Base er is, daar hebben wij 
als politie ook profijt van. In Eerbeek mis je 
dat. Daar hebben jongeren niet een plek waar 
ze naartoe kunnen en waar jongerenwerkers 
zijn. Voor ons maakt het dat ook lastiger om 
contact te leggen en de vragen en eventuele 
problemen in beeld te krijgen.” 

Jeugdagent Martijn Scholten

Martijn Scholten

Ik vind het leuk om in gesprek te 
gaan met jongeren en te kijken 

waar de kansen liggen.

Jongerenwerk terug naar de basis: contact

Het jongerenwerk had doelstellingen, 
die vanaf maart door corona volledig van 
tafel zijn geveegd. “Onze hele benadering 
is veranderd. De inloop van de Base is 
stilgezet, de Kindervakantiespelen kregen 
een heel andere vorm en alle andere 
activiteiten zijn uitgesteld of afgelast”, 
vertelt Sjoerd. Omar vult aan: “We zijn 
teruggegaan naar de basis: contacten 
leggen en onderhouden met jongeren en 

kijken hoe we er voor hen kunnen zijn.”
 
Sjoerd: “We zijn veel op straat aanwezig 
geweest, om jongeren op te zoeken, te kijken 
wat er leeft en om te polsen wat het effect is 
van deze periode en van maatregelen zoals de 
avondklok.”

Omar: “Daarnaast hebben we gemerkt dat 
veel jongeren ons benaderen. Ze bellen of 

appen en willen met ons afspreken. Dan ga 
je een eindje wandelen met een individuele 
jongere of bij elkaar zitten in een kleine 
groepje. Jongeren hebben een grote behoefte 
om hun hart te luchten, of gewoon even met 
iemand anders te praten dan de mensen in 
het kleine kringetje dat ze nog zien.”

Sjoerd: “De grote winst van deze periode is 
dat we merken dat jongeren ons weten te 
vinden. Dat geeft aan dat we in de afgelopen 
jaren een goede vertrouwensbasis hebben 
opgebouwd. Bovendien zijn de contacten 
intensiever geworden. Als je één op één 
contact hebt, krijg je andere gesprekken, met 
meer verdieping. Dat levert meer inzicht op in 
de jongeren, in hun behoeften en vragen, en 

in eventuele problemen die er spelen… je 
hoort meer en je kunt wat betekenen.”

Omar: “Omgekeerd weten wij dat we 
altijd kunnen terugvallen op de jongeren 
als we iets bedenken of een vraag 
krijgen vanuit SWB of een andere partij, 
bijvoorbeeld om boodschappen te doen 
voor ouderen. Eén appje is genoeg en ze 
komen!”

Sjoerd: “Je weet dat je op elkaar kunt 
rekenen. Als alles normaal is, kun 
je samen superleuke activiteiten 
organiseren. In coronatijd ben je er als 
iemand je nodig heeft.”

De media hebben in 2020 veel geschreven over jongeren. Jongeren mogen niks, 
voelen zich opgesloten, zitten in een sleur of zelfs in een depressie… Dan zullen de 
jongerenwerkers ook wel niets te doen hebben gehad, zou je denken. “Niets is minder 
waar”, vertellen jongerenwerkers Sjoerd en Omar. “Voor de buitenwereld zijn we veel 
minder zichtbaar geweest dan anders, maar we hebben een heel druk jaar gehad, met heel 
veel contacten. Juist ook met de groep die we willen bereiken… en daar gaat het om.” 



Kunst en cultuur beleven, 
kan dat op afstand?
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sneller zijn afgeleid. Het wordt wat rommelig 
en oppervlakkiger. Bij muziek is luisteren 
belangrijk en dat is in een buitenomgeving 
veel lastiger dan binnen. Vooral in de tweede 
helft van het jaar is er veel uitgesteld. Dat 
proberen we dit jaar in te halen.”

Marguerite: “Het is nog even afwachten hoe 
de deelname wordt. Een aantal scholen wil 
eerst kijken hoe het er qua resultaten voor 
staat. Een schooldirecteur verwoordde het 
als volgt: ‘Kinderen die voor de tijd goed mee 
konden komen, gaan in het thuisonderwijs 
vaak als een speer. Kinderen die al moeite 
hadden, hebben vaak nog meer moeite.’ Als 
er veel moet worden ingehaald, komt cultuur 
nogal eens op de laatste plaats. Natuurlijk 
respecteren wij dat, maar we vinden het wel 
jammer.”

Edith: “Er zijn ook scholen die er anders 
tegenaan kijken en zeggen: ‘Nu is het juist 
nodig. Omdat je met kunst en cultuur net 
even een ander accent legt’.”

Het aanbod is volledig 
gedigitaliseerd

Marguerite: “We hebben een begin gemaakt 
met het project Muziekbrigadiers. Zodra het 
weer mag, gaan we verder. Daarnaast hebben 

we de digitale gids gemaakt. We hadden een 
klapper met het complete aanbod, dat hebben 
we gedigitaliseerd. Leerkrachten kunnen nu 
alles online bekijken en doorklikken als ze 
ergens meer over willen weten.
Ook het Natuurmenu is in 2020 jaar 
ontwikkeld, in het kader van natuurbewust 
Brummen. We hopen dat we binnenkort met 
de uitvoering kunnen starten. Helaas is de 
subsidieaanvraag voor het Erfgoedproject 
afgewezen. Dat is jammer, want daar waren 
scholen heel enthousiast over.”

Edith: “Vorig jaar heeft een dansdocent 
Taaldans of Rekendans aangeboden. 
Scholen konden bij de danslessen kiezen 
uit een accent op taal of sociaalemotionele 
ontwikkeling.” 

Kansen en belemmeringen

Edith: “Het is natuurlijk een heel vreemde 
periode, waarin er veel niet kan. Toch brengt 
het in je werk ook een bepaalde rust. Je bent 
veel minder afgeleid dan wanneer je met 

allemaal collega’s in dezelfde kantoorunit 
zit. Tegelijkertijd mis ik het sparren en het 
wervelende van live contact op Plein 5. 
Voor de samenwerking met de scholen is het 
wel een belemmering. Je ziet elkaar minder, 
loopt niet even de school binnen, maar je hebt 
elkaar wel nodig om verder te kunnen en te 
polsen hoe scholen erin staan. De contacten 
die er zijn, zijn intensiever geworden en ook 
de samenwerking met Marguerite is hechter 
geworden.”

Marguerite: “Wat ik het meest mis, zijn 
tentoonstellingen en voorstellingen. Bij de 
afsluiting van het Jan Mankes project hadden 
we een bezoek gepland aan het museum 
in Gorssel. Dat kon niet doorgaan, omdat 
ouders niet met vijf kinderen in een auto 
mochten. Heel jammer, want het was zo goed 
voorbereid en we hebben er ook wekenlang 
naartoe gewerkt. Juist het kijken naar wat die 
schilder zelf heeft geschilderd, hoe het er in 
het echt uitziet, hoe groot of hoe klein het 
is, hoe het ruikt, dat is wat je kinderen wilt 
bieden. Nu ging het als een nachtkaars uit.”

Video tutorials voor scholen

Edith: “Ondanks alle coronaperikelen is er 
in 2020 best veel gerealiseerd. Docenten en 
kunstenaars waren heel flexibel en dan kun 
je samen toch veel mogelijk maken. Wat 
onder meer heel geslaagd was, zijn de video 
tutorials die we gemaakt hebben. Dat was erg 
leuk en positief om te doen. We hebben de 
tutorials, bijvoorbeeld van een beeldhouwles, 
met een pakketje materialen afgeleverd 
op de scholen. Daar konden leerkrachten 
zelf mee aan de slag, met het digibord. De 
voorbereiding van zo’n les kost veel meer tijd 
dan anders, maar je ontdekt ook weer nieuwe 
mogelijkheden.”

Marguerite: “Een kunstles hoort bij de 
kunstenaar, die live aanwezig is. Dat kun je 
niet weggummen. Bij een digitale les heb je 
contact met je eigen leerkracht, maar juist 
die andere persoon in het klaslokaal is heel 
verrijkend. Dat mis je als je digitaal gaat.”

Muziek en danslessen op het 
schoolplein

Edith: “Daarnaast hebben we een aantal 
muziek- en danslessen georganiseerd op 
het schoolplein. Het voordeel daarvan is dat 
je veel ruimte hebt. Nadeel is dat kinderen 

“Wij hebben vrijwel heel 2020 vanuit huis gewerkt. In het eerste half jaar konden 
we elkaar nog gedeeltelijk ontmoeten op Plein 5. Daar moest je je aanwezigheid 
goed plannen. Sinds de tweede lockdown zijn we er niet meer geweest. Het is heel 
raar om via een beeldscherm ideeën uit te wisselen. Tegenwoordig doen we dat 
wandelend, dat bevalt veel beter. Wel is het wat lastiger om dan je ideeën vast te 
houden.”Combinatiefunctionaris Cultuur Marguerite Tuijn blikt samen met collega 
Edith Gloerich terug op dit wonderlijke jaar. 
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Marguerite en Edith

Het huisbezoekproject ligt stil. Daar hebben 
we bewust voor gekozen. De toegevoegde 
waarde is juist dat je één op één bij iemand 
thuis komt, en echt contact met de 
mensen hebt. Vrijwilligers vonden het niet 
verantwoord om dit te gaan doen, dus die 
keus was snel gemaakt.

Op dit moment is er geen alternatief. Wel 
hebben we samen met de gemeente een brief 
gestuurd naar iedereen die normaalgesproken 
een uitnodiging voor een huisbezoek zou 
krijgen. Hierin staan onze gegevens. Als 
mensen informatie willen, kunnen ze ons 
benaderen. 

En wil iemand heel graag toch een 
huisbezoek, dan maken we een uitzondering. 
In dat geval maken we een afspraak voor een 
bezoek, waarbij we uiteraard de richtlijnen 
heel strikt in acht nemen. Dit is tot nu toe drie 
keer gebeurd.

Het huisbezoekproject
Het hele jaar door acties!

We hebben in 2020 heel veel acties ondernomen,
in samenwerking met zoveel mensen in de gemeente.

Iedereen ontzettend bedankt daarvoor!


