OMZIEN
2019

KOKEN, PROEVEN
EN VLOGGEN

I K WOON I N EEN SCHUUR
BEWEGEN AAN TAFEL

38 04

19 24
VOORWOORD
Met dit jaarverslag vertellen we
als stichting hoe 2019 er voor
ons uitzag. Dat doen we met
verhalen over ons werk, met
sprekende cijfers en duidende
foto’s. Ieder jaar kijk ik met
trots naar onze stichting. Naar
de impact die we maken door
er wel te zijn, op de juiste
momenten. Enorm dankbaar
ben ik onze vrijwilligers voor
hun tomeloze inzet. Ik ben
blij met de samenwerking
met onze opdrachtgevers en
netwerkpartners. 2019 was een
fantastisch jaar, waarin we veel
bereikt hebben op het gebied
van Welzijn. Met dit jaarverslag
vertellen we niet alleen de verhalen van onze eigen stichting,
maar geven we ook anderen
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het woord. Het zijn de mensen
voor wie het welzijnswerk het
afgelopen jaar een rol speelde
in hun leven. Omdat ze betrokken waren bij onze activiteiten
of juist net de ondersteuning
kregen die ze konden gebruiken.
In dit jaarverslag vertellen zij
ook hun verhaal.
Ik schrijf dit in april 2020. Er
is zoveel veranderd, dat we
terugkijken naar een wereld die
op veel manieren verschilt van
de huidige. Dat voelt vreemd.
Door de coronacrisis hebben
we de afgelopen weken ons
welzijnswerk, zoals we dat de
afgelopen jaren ontwikkelden,
even losgelaten. We zijn begonnen aan een nieuwe manier van
werken, passend bij die nieuwe

werkelijkheid. We belden 920
mensen om te vragen hoe het
gaat, om eenzaamheid tegen te
gaan. We probeerden verbinding
te zoeken via de digitale kanalen. We deden en doen er zoveel
mogelijk aan om de medische
crisis geen sociale crisis te laten
worden. Het doet me goed om
te zien dat Lochem opstaat en
deze uitdaging moedig aangaat.
Wat is het fijn om al die mooie
initiatieven te zien ontstaan. Zo
meldden zich in één week tijd
189 vrijwilligers in de strijd tegen eenzaamheid. Dat geeft veel
vertrouwen voor de toekomst.
DOOR BRAM BUITING
(Directeur Stichting
Welzijn Lochem)
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Anne Hurenkamp Media i.s.m. Els Roeterdink en
Frederique Hogenkamp.
Corre ct ie s
Anita Israel
Aan dit jaar ve rslag
werkten inwoners van de gemeente Lochem mee door een foto
of een interview. Onze hartelijke dank hiervoor!
M e t dank aan
Stichting Welzijn Lochem dankt alle vrijwilligers, de gemeente
Lochem, alle samenwerkingspartners, alle fondsen, het bestuur
en de medewerkers voor de fijne samenwerking in 2019!
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De opbouwwerker als
organisator, aanspreekpunt,
bemiddelaar en méns.
Janine Dijkman vertelt over
de kracht van de Wijkschouw.

Z A A M ”, was het enige dat hij op zijn enquêteformulier van de Wijkschouw had ingevuld. De
vragen over zijn buurt beantwoordde hij met een
streepje. Bij ‘opmerkingen’ lazen opbouwwerker
Janine Dijkman en haar collega’s: “Ik heb met
weinig mensen contact. Mijn vrienden en familie
wonen niet in de buurt. Ik voel me eenzaam. Kunt

u me daar ook mee helpen?” Janine vertelt hoe de
Wijkschouw het verschil kon maken.
S C H A K E L T U S S E N B E WO N E R S ,
G E M E E N T E E N I N STA N T I E S
“De Wijkschouw is niet meer weg te denken uit de
gemeente Lochem,” vertelt Janine. Schouwen betekent: inspecteren, beoordelen, controleren en doorlichten. Dat is precies wat er tijdens een wijkschouw
gebeurt. “We bekijken en beoordelen klachten,
bijvoorbeeld over gevaarlijke verkeerssituaties, openbaar groen, hondenpoep of losliggende stoeptegels,”
legt Janine uit. “De wijkbewoners vullen een enquêteformulier in. Vervolgens gaat de opbouwwerker
van Stichting Welzijn Lochem, samen met een groep
bewoners en inhoudelijk specialisten de wijk in. Al
lopend en pratend komen we tot oplossingen. We

ZORGEN VOOR DE WIJK
ÉN VOOR ELKAAR

De Wijkschouw

leggen alles vast, zodat iedereen de afspraken kent
en zich er aan kan houden.” De opbouwwerker is tijdens de wijkschouw onmisbaar. Hij of zij is de schakel die wijkbewoners en instanties, zoals gemeente,
woningbouwvereniging Viverion en Circulus Berkel
verbindt. Eigenlijk is de opbouwwerker organisator,
aanspreekpunt, bemiddelaar en méns in-één.
P R AT E N M E T E L K A A R K A N M O O I E
DINGEN OPLEVEREN
Losliggende stoeptegels en het openbaar groen
waren onderwerp van gesprek in de wijk waar de
eenzame man woont. Circulus Berkel verbetert de
bestrating en een groep bewoners gaat aan de slag
met het openbaar groen. “De wijkbewoners gaven
aan dat ze best zelf de handen uit de mouwen
wilden steken, maar zich belemmerd voelden door

Enkele resultaten van 2019
OPBOUWWERK
• Actie “vuurwerk voor friet”: 600 zakken
vuurwerk zijn ingeleverd.
• Buitenspeelcampagne: Een opening in Almen en
een afsluiting in Barchem i.s.m. scholen. Diverse
acties zijn onder de aandacht gebracht via
social media. Samenwerking met veel partners.
• Opschoonweek: activiteiten in de kernen
Lochem, Laren, Exel, Almen, Epse/Joppe,
Barchem. Totaal 190 deelnemers.
• Ondersteuningsinitiatieven: procesbegeleiding
vindt plaats van drie werkgroepen in
Barchem, Harfsen en Gorssel met als doel het
starten van een ontmoetingsplek in de kern.

de regels. Wie een paar mooie planten in de grond
had gezet, had ze er weer uit moeten halen. Zoiets
werkt niet motiverend,” vertelt Janine. Tijdens de
Wijkschouw bedachten de bewoners, samen met
de gemeente en Circulus Berkel een pilot. Bewoners
krijgen daarbij de ruimte en het vertrouwen om
voor hun eigen openbaar groen te zorgen. Janine:
“Dat is een prima oplossing. En het bewijs dat praten met elkaar mooie dingen kan opleveren.”
EENS PER MAAND SAMEN ETEN
Tijdens de gezamenlijke wandeling werd Janine
aangesproken door een bewoonster, die aangaf dat
het zo stil in haar leven was geworden, na het de
verhuizing van een buurvrouw. Door de Wijkschouw
heeft de bewoonster kennis gemaakt met een
andere alleenstaande dame. Beide dames hebben
inmiddels een goed contact en spreken minimaal
eens per maand af om samen te eten. “Dat zijn fantastische dingen!” vertelt Janine blij. “Natuurlijk is
dat niet de opzet van de Wijkschouw, maar het zijn
de waardevolle contacten die er uit voortkomen. Ze
maken ons werk nóg mooier.”
A A N D E S L AG I N H E T R E PA I R C A F É
Ook voor de eenzame man bleek de Wijkschouw
nieuwe deuren te openen. “Het is goed dat we met
hem in contact kwamen,” aldus Janine. “De Repair
Club Lochem is een gezellige club mensen en op zoek
naar vrijwilligers. Hij bleek erg technisch te zijn, dus
die verbinding was gauw gelegd.” Dat leverde hem
een doel en nieuwe sociale contacten op. Door de
Wijkschouw leerde hij daarnaast meer mensen in zijn
buurt kennen. Vragen opbouwwerkers nu hoe het
met hem gaat, dan is zijn antwoord steevast: “Prima!”
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VA N O V E R L A S T D O O R
HOUTROOK NAAR EEN
V U U R VA N V E R B I N D I N G

Buurtbemiddeling
Rita Beuving en
Gerard ten Have over
hun ervaringen
als buurtbemiddelaars

H O U T K AC H E L S : als het buiten kouder
wordt, zorgen ze binnen voor warmte en sfeer.
Toch is er ook die andere kant aan het verhaal.
Houtrook kan bij omwonenden voor stank in huis,
luchtwegklachten en andere overlast zorgen. Ervaren buurtbemiddelaars Rita Beuving en Gerard ten
Have kwamen tot goede oplossingen. Dat deden
ze samen met de stokers én niet-stokers, uit een
Lochemse buurt, waar overlast was gemeld.

had last van de stank van houtrook. Het was niet
gelukt om tot een goede oplossing te komen. We
spraken met het gezin af en hoorden het verhaal
aan. Als buurtbemiddelaar is het altijd belangrijk dat
je dat onbevangen doet. Het helpt niet om zelf al
een mening te hebben. Meestal zorgen buurtbemiddelaars voor een oplossing tussen twee huishoudens, maar in dit geval besloten Rita en ik het op
een nieuwe manier aan te pakken, door het verhaal
breder te benaderen. Al wandelend door de betreffende buurt, zagen we dat in veel huishoudens hout
gestookt werd. Welke rokende schoorsteen zou dan
precies voor overlast zorgen? Dat was de vraag.”

Samen met de bewoners die de overlast hadden
gemeld, stelden Rita en Gerard een uitnodiging voor
een informatieavond op. Met die uitnodiging onder
de arm belden ze voor aanvang van het nieuwe
“Gerard en ik zijn al een aantal jaren als vrijwilliger
stookseizoen bij alle huishoudens aan. Rita: “We
actief in de Buurtbemiddeling,” vertelt Rita. “Als er
vertelden wat er speelde en vroegen omwonenden
ergens iets speelt tussen buren,
of ze interesse hadden in een
Het werd erg gezellig, informatieavond. Dat persoonlijke
dan krijgen we een telefoontje van
de beheerder heeft ons contact leverde al mooie gesprekken
Gertjan Krediet, coördinator buurter uit moeten vegen.
bemiddeling bij Stichting Welzijn
op. Zo hoorde ik dat één van de omLochem. Gerard en ik maken deel uit
wonenden zich eigenlijk bezwaard
van een poule met vrijwilligers en
voelde te stoken, zich bewust was
worden regelmatig ingezet, als dat nodig is. Altijd
van mogelijke overlast, maar dat stoken een ‘must’
als duo. Dat is één van de principes van waaruit
was om zijn huis op koude dagen voldoende op te
gewerkt wordt,” legt Rita uit.
warmen. Het was meer noodzaak dan luxe. Kijk,
zo’n verhaal zet alles al in een ander perspectief.”
W E L K E RO K E N D E SC H O O R ST E E N
ZO U VO O R OV E R L A ST ZO RG E N ?
Gerard: “Vorig jaar werden we gebeld dat in één van
DAT ZO RG D E VO O R H I L A R I T E I T
de Lochemse buurten sprake was van overlast door
De bewoners die niet thuis waren, kregen een
het gebruik van houtkachels. Eén van de gezinnen
brief in de bus. Er bleek voldoende animo voor een
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gezamenlijke avond. De informatieavond kwam er.
Plaats van handeling was één van de buurtcentra
in de gemeente Lochem. Buurtbemiddeling werkt
namelijk altijd op neutraal terrein, leggen Gerard
en Rita uit. “Zowel stokers als niet-stokers waren
vertegenwoordigd. Bij het voorstelrondje moest
iedereen aangeven of hij een stoker of niet-stoker
was. Dat gaf al direct wat hilariteit en ontspanning
aan de avond: je kunt dat stoken natuurlijk letterlijk
en figuurlijk uitleggen. Prachtig. We vonden trouwens dat we alle buurtbewoners ook iets extra’s
moesten bieden, dus nodigden we een stook-expert
uit,” vertelt Gerard. Die zou in de loop van de avond
aan bod komen.
Na de inleiding mocht het betreffende gezin eerst
zijn ervaringen delen. Zowel stokers als niet-stokers uit de zaal mochten daar volgens vooraf afgesproken spelregels op reageren. “Dat verliep best
heel goed,” vertelt Rita. “Zeker omdat we al gehoord
hadden dat een deel van de stokers zich ook wel
bewust was van mogelijke overlast. Dat hadden de
klagers zich op hun beurt niet gerealiseerd. Eigenlijk waren de scherpe randjes er al af. Er ontstond
verbinding.”
S A M E N S P E L R EG E L S M A K E N
De stook-expert vertelde vervolgens over geschikte
houtsoorten, de manier waarop je de kachel het
beste kunt aanmaken en de eisen waaraan een
kachel en rookafvoer moeten voldoen. Hij gaf bovendien de tip om op het eind van de avond niet de
afvoer af te sluiten. Juist dat geeft extra overlast.
“Een eye-opener voor een aantal stokers in de zaal,”
vertelt Rita.
Onder regie van Gerard en Rita zochten de vijfentwintig aanwezige buurtbewoners vervolgens naar
een aantal spelregels rond het stoken. “We kwamen
tot een lijstje waarover we met de hele zaal consensus bereikten: bijvoorbeeld niet stoken bij mistig
of windstil weer, ’s avonds zouden de stokers op
tijd stoppen en de niet-stokers juist wat later hun
slaapkamerramen open zetten, iedereen zou zijn
luchtafvoer goed na laten kijken en met geschikt
hout gaan stoken,” aldus Gerard.
D E AVO N D E I N D I G D E I N E E N
GEZELLIG SAMENZIJN
De avond verliep in zo’n goede onderlinge sfeer, dat
iedereen na afloop bleef zitten om na te praten.
Rita vertelt lachend: “Het werd zelfs erg gezellig,
de beheerder heeft ons er uiteindelijk uit moeten

vegen. Dat vonden Gerard en ik erg mooi. De
contacten in de buurt, die er van oudsher ook wel
waren, hadden weer een positieve nieuwe impuls
gekregen. Na zes weken hebben we bij een aantal
huishoudens geïnformeerd hoe alles verder was
verlopen. De conclusie? De rust was wedergekeerd
en alles was prima.”
Binnen de gemeente Lochem zijn zo’n twintig
buurtbemiddelaars actief. Wie zich aanmeldt, krijgt
een mediation-training. Na het behalen van het
certificaat gaan buurtbemiddelaars altijd in duo’s
de wijk in. Regelmatig zijn er intervisie-avonden,
waarin ze ervaringen delen en kennis uitwisselen.
Rita: “Onze bredere werkwijze bij de rookoverlast
was nieuw voor ons. Gerard en ik hebben hem als
casus met onze collega-buurtbemiddelaars besproken. Inmiddels hebben we allemaal een opleiding
groepsmediation gevolgd. Op deze manier kunnen
we elders in de gemeente nog eens vaker een
dergelijke aanpak kiezen. In zo’n situatie als deze
moet je niet één klager tegenover een hele buurt
zetten. Het gaat niet om polariseren, maar juist om
verbinden, door alle partijen te betrekken bij het
vinden van een oplossing.”
Gerard besluit: “Ik geloof dat alle mensen uiteindelijk op een prettige manier samen willen leven en
ook bereid zijn daar iets voor te doen. Soms hebben
ze daarvoor een extra zetje nodig. Als buurtbemiddelaars kunnen wij die rol vervullen.”

Enkele resultaten van 2019
B U U RT B E M I D D E L I N G
• Buurtbemiddeling pakte 34 zaken aan in 2019.
• Bij 2 op 3 zaken verbetert de situatie.
• Zo’n 40 bewoners maakten afspraken met
elkaar onder begeleiding van buurtbemiddeling
tijdens 1 casus.
• 19 inwoners nomineerden een buur voor de
beste buur verkiezing.
• Er is een animatie ontwikkeld over
buurtbemiddeling.

07

“ I K B E N E E N I N WO N E R VA N D E
G E M E E N T E LO C H E M , de 60 inmiddels gepasseerd. Na mijn scheiding en het mislukken van
een nieuw bedrijf, raakte ik mijn spaargeld kwijt. Ik
kreeg problemen met de Belastingdienst en woonde een tijd in het buitenland. Na veel omzwervingen
keerde ik terug naar de gemeente Lochem.
D E E E R ST V I E R J A R E N kon ik me nog
wel een beetje redden, maar op een gegeven moment werd het me te veel. Ik meldde me aan bij de
Stadsbank, om voor schuldsanering in aanmerking
te komen. Zo kwam ik ook in contact met Stichting
Welzijn Lochem en ’t Baken.
VA N L I A N N E PA A L M A N E N AY L I N
G U M U S krijg ik regelmatig begeleiding, als ik
die nodig heb. Ik kan altijd bellen of langskomen op
het kantoor in Gorssel. Wanneer hun agenda het
toelaat, staan deze medewerkers voor me klaar.
Op twee manieren eigenlijk. Ze bieden me een
luisterend oor, als ik er doorheen zit. Ook krijg ik
praktische hulp, bijvoorbeeld als er iets via de computer geregeld moet worden. Laatst hebben ze me
geholpen met het afsluiten van een abonnement
voor een OV-kaart, waarmee ik gebruik kan maken
van het streekvervoer. Het meeste doe ik op mijn
oude fiets, maar als het echt slecht weer is, wordt
me dat te zwaar. Lianne begeleidt me wel eens
als ik naar de Stadsbank moet. Het is fijn dat er
iemand meeluistert en extra oplet als er van alles
afgesproken moet worden.
Q U A WO O N S I T U AT I E bivakkeer ik echt.
Het is heel primitief. Ik woon in een oude schuur,
waar ik met toestemming mag slapen. Ik kan er ook
niet blijven, het is een tijdelijke oplossing. Eerder
woonde ik al twee jaar in een paardenstal. Met de
kleine toelage die ik krijg, ben ik erg blij. Daarmee
red ik het om te eten, maar niet om een woning te
vinden. Ik sta ingeschreven bij Woonkeus Stedendriehoek, maar er is nauwelijks iets te huur. Ik heb
geen punten en de huren beginnen bij 650 euro per
maand. Dat kan ik, in mijn schuldsaneringstraject,
niet betalen.
I K ZO U G R A AG W I L L E N W E R K E N ,
maar ook daar zijn de mogelijkheden beperkt.
Laatst kreeg ik een baan aangeboden, ver weg in
de Achterhoek. Die plek kan ik dagelijks niet per
fiets of openbaar vervoer op tijd bereiken. Er is
weinig hoop op verbetering, ook niet op schulds-
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anering, maar dat staat los van wat Stichting
Welzijn Lochem voor me doet. Het is fijn dat ik bij
de medewerkers af en toe mijn verhaal kwijt kan,
al zit er weinig ontwikkeling in mijn situatie. Ik zie
mijn begeleiders van SWL momenteel als een vaste
waarde in mijn leven, als steunpilaren. Ik ben ze
enorm dankbaar, net als de gemeente Lochem, die
me toestemming gaf om weer met een postadres
ingeschreven te staan.
M O M E N T E E L D E N K I K N A over de
toekomst. Misschien gooi ik het bijltje er hier in Nederland wel bij neer. Dan vertrek ik weer naar het

“Ik woon in een schuur,
M A A R H E B H E T A LT I J D N O G B E T E R
DAN MENSEN IN DE GROTE STEDEN,
D I E O P S T R A AT S L A P E N . ”

buitenland, om ergens bij vrienden te kamperen, of
om wat geld te verdienen met druiven plukken. Hier
schiet het niet op.
E R KO M E N I N N E D E R L A N D steeds
meer mensen zoals ik. Het aantal daklozen groeit
maar door. Veel daklozen zijn goed opgeleide
mensen, die om allerlei redenen hun huis verliezen.
Scheiding, baanverlies: het kan iedereen overkomen.
Tien jaar geleden had ik nooit kunnen denken dat ik
zelf in deze situatie terecht zou komen. Bij mij viel
alles om, als dominostenen die elkaar aantikten.
Ondanks alles prijs ik mezelf gelukkig dat ik nog

Enkele resultaten van 2019
B€L
• B€L is uitgebreid naar 1 fte
• Het B€L wordt ondersteund door 30 vrijwilligers
• In 2019 zijn voor 177 mensen, die zich aangemeld
hadden bij het B€L, passende oplossingen
gevonden

een schuur-dak boven mijn hoofd heb. Ik houd ook
wel van het buitenleven, maar op deze manier heb
ik het niet gewild en nooit voor ogen gehad. Het is
een hard bestaan.”
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Samen sporten:
VA N 8 T O T 8 0 J A A R

Tom Kleissen en
Betsy van Huizen over
Sportdag Onbeperkt Sportief

“MENEER, DURFT U OOK OP HET
PA A R D? ” Het meisje kijkt hem vragend aan. “Wij
gaan zo paardrijden!” Nee zeggen is eigenlijk geen
optie meer. Dus daar gaat hij… wethouder Groot Wesseldijk, óp het paard! Het was één van de vele mooie
momenten tijdens de Sportdag Onbeperkt Sportief.
Dit jaar werd deze bijzondere dag gehouden op het
complex van Voetbalvereniging Witkampers in Laren.
G E Z A M E N L I J K S P O RT E N ,
ELKAAR ONMOETEN
Verenigingsondersteuner Tom Kleissen en
bestuurslid Betsy van Huizen van de Sportraad
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Lochem zijn aan het woord over ‘hun’ sportdag.
Het enthousiasme straalt van hun gezichten. “Het
hoofddoel van deze dag is natuurlijk het gezamenlijk sporten, maar ook de ontmoeting met andere
mensen en het ‘even eruit zijn’ vormen belangrijke
elementen. Ze maken van deze dag voor alle deelnemers een feestje,” vertelt Tom.
NIEUW LEVEN INBLAZEN
Eind 2017 bleek dat er binnen de gemeente Lochem
weer behoefte was aan een sportdag voor mensen
met een beperking. Een dergelijke dag werd tot 2012
een aantal malen georganiseerd. Betsy en Tom, bij
wie het organiseren in het bloed zit, besloten het
evenement nieuw leven in te blazen. Dankzij de Sportraad Lochem werd de Sportdag Onbeperkt Sportief in
2018 een feit. De dag werd gehouden bij de Lochemse
Hockeyclub. Met maar liefst tachtig deelnemers werd
het evenement het direct een groot succes.

Enkele resultaten van 2019
V E R E N I G I N G S O N D E R ST E U N I N G
• Diverse trajecten doorlopen met als doel het
toekomstbestendig maken van sportverenigingen.
• Ca. 40 verenigingen gebruiken het
ondersteuningsaanbod.
• Samenwerking aangegaan met Friesland
Campina voor de gezonde sportkantine.
• 4 cursussen en 3 verenigingsbijeenkomsten zijn
georganiseerd. Aanwezig meer dan 10
deelnemers per keer.
• Sportverkiezingen: 7 werkgroepleden, 1 notulist,
7 categorieen, 36 voordrachten en 350 bezoekers.
• Sportdag onbeperkt sportief: 65 deelnemers en
ca. 35 vrijwilligers en 8 sportaanbieders.

De Meiden van Haarman, Beweeggroep Marita en
Voetbalvereniging Witkampers was er voor elk wat
wils. Ondanks het slechte weer en de afwezigheid
van een grote groep deelnemers (door een ander
uitstapje), schoven zestig sporters aan voor de
gezamenlijke lunch. Er was lekker eten, met dank
aan de lokale ondernemers. Gezelligheid tussen de
enthousiaste deelnemers en lieve vrijwilligers was
er ook volop. Al met al kon iedereen terugkijken op
een mooie dag.

K U N N E N S A M E N S P O RT E N
De Sportdag Onbeperkt Sportief is er voor mensen
met een fysieke of verstandelijke beperking.
Daarnaast is de sportdag er voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie sporten niet
vanzelfsprekend is. Ook zijn ouderen van harte
welkom. Zo neemt er elk jaar een groep bewoners
van Woonzorgcentrum Gudula uit Lochem deel. “Het
is zo mooi om te zien hoe een 80-jarige samen met
een 8-jarige aan het sporten is,” vertelt Betsy.

H E T S L EC H T E W E E R G O O I D E
G E E N RO E T I N H E T E T E N
Op donderdag 26 september 2019, tijdens de
Nationale Sportweek, was Voetbalvereniging
Witkampers gastvereniging. Even was er twijfel
of de sportdag door kon gaan. De weerberichten
voorspelden weinig goeds. Eén van de verenigen
besloot daardoor af te zeggen. De organisatie bleek
B R E E D A A N B O D, VO LO P K E U Z E
Betsy en Tom maken deel uit van de vaste werkechter niet voor één gat te vangen. Het programma
groep, die samen met een grote groep vrijwilligers de
werd aangepast en de Sportdag Onbeperkt Sportief
Sportdag Onbeperkt Sportief mogelijk
kon alsnog van start. Sportschool
Ze maken van deze
maakt. Ze zijn voortdurend op zoek
Sjahto uit Laren verzorgde een fijne
dag voor alle
naar nieuwe ideeën en nieuwe sporwarming-up. Vervolgens trotseerde
de jeugd de regen en stortte ze zich deelnemers een feestje ten. Juist door het brede programma,
met volop keuze, kunnen deelnemers
op de activiteiten buiten. De oudere
zien wat er allemaal mogelijk is in
sporters vermaakten zich met de
Lochem en omgeving. “Er zijn meer en meer mensen
binnen-activiteiten. Dankzij tafeltennisvereniging
bij de sportdag betrokken. Het wordt steeds leuker
De Toekomst uit Lochem, de Lochemse Hockeyclub,
en groter,” aldus de twee enthousiastelingen.
damvereniging Denk en Zet, paardrijvereniging
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“Voor het eerst voelde
ik me begrepen.”
M A N D Y ’ S E R VA R I N G E N M E T T E A M E D
Ik keek de vrouw die tegenover me zat nog eens
goed aan. Had ik dit nu goed gehoord? Ik zie dat ze
wat opschrijft en ik lees stiekem mee. Ja, het staat
er écht. Reden voor aanvraag van de schuldsanering:
te lui om de post open te maken. Meteen klopt mijn
hart in mijn keel. Ik voel tranen prikken en weet niet
of ik nu boos ben of vet verdrietig.
Wát een *?!@
Stik maar met die ‘hulp’verlening.
Mijn jeugd was turbulent, weet je. Als dochter van
een verslaafde moeder was mijn thuissituatie ‘onveilig’. In mijn puberteit belandde ik dan ook in de
jeugdzorg en internaten. Daar kreeg ik al gauw te
horen dat ik onhandelbaar was. Zou jij dat ook niet
worden? Elke acht uur weer een ander gezicht dat
je komt vertellen wat je allemaal anders moet doen.
En waarom? Omdat mijn moeder niet voor me kon
zorgen? Stik maar met die ‘hulp’verlening.
Toen ik als 18-jarige, als klap op de vuurpijl, op

straat werd geknikkerd omdat ik niet meer onder
de jeugdzorg viel, was de koek wel op. Ik raakte
verslaafd en in een worsteling met mezelf. Post
open maken? Nee, daar was ik echt niet mee bezig.
Na twee jaar vechten, kwam ik uiteindelijk in
aanraking met Team ED. In eerste instantie was ik
verbaasd dat ik blijkbaar niet de enige was die dit
soort dingen had meegemaakt. Voor het eerst voelde ik me begrepen. Gezien. Al die tijd had ik gewoon
alleen maar iemand nodig die wist wat ik doormaakte. Een beetje begrip, snap je? Ik voelde me
weer mens en niet een of andere verschoppeling.
Nu weet ik dat overal een oplossing voor is en dat
je mag zijn wie je bent. Ik heb misschien nog een
lange weg te gaan, maar één ding weet ik zeker. De
volgende keer dat ik moet uitleggen waarom ik mijn
post niet openmaak, neem ik mijn ED mee. ;)
G E S C H R E V E N D O O R M A N DY &
LISA

Enkele resultaten van 2019
TEAM ED
• Gestart met 2e Team met ervaringsdeskundigen:
10 junior EDs (ervaringsdeskundigen in
opleiding) Team 1: 13 Senior EDs (doen de
begeleiding van de jongeren)
• Werken door heel de Zorgregio Midden IJssel
Veluwe Oost (Apeldoorn, Brummen, Epe,
Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen)
20 trajecten in Lochem
• 68 aanmeldingen in 2019, totaal aantal trajecten
127. Meeste aanmeldingen vanuit Apeldoorn
(21) gevolgd door Lochem (20) en Zutphen (11)
• De EDs hebben in totaal 41 presentaties/
voorlichtingen gegeven op scholen, VWS,
sociale wijkteams, HAN, gemeenten etc
• 26 jongeren terug naar school 21 jongeren
aan het werk/bijbaan 19 jongeren (terug) naar
therapie/hulpverlening 8 jongeren gestopt
met gebruik middelen

HOE HALLOWEEN WEER EEN
V R O L I J K G R I E Z E L F E E S TJ E W E R D
Koray, Nabil en André
over de kracht van
het Jongerenwerk

Z E D R A A I E N VO LO P M E E als vrijwilligers in het Jongerencentrum van het Stadshuus.
Koray Çakmak en Nabil Noulhrir, beiden 17 jaar,
zijn inmiddels de rechterhand geworden van
SWL-jongerenwerkers André Smit en Jelle Kip. Het
vrijwilligerswerk van Koray en Nabil heeft een voorgeschiedenis, een verhaal dat verteld mag worden.
Over Halloween, een lange fietstocht naar Zwiep en
vooral over vriendschap en het pakken van kansen.

vrijwilligers wordt georganiseerd. Het had een
spannend, maar lekker positief avondje griezelen
moeten worden. Toch ging er iets mis, vertelt Koray:
“In het begin verliep alles nog wel goed, maar toen
we met ons groepje ergens in het gebouw liepen,
kreeg één van ons ineens hard een openslaande
deur tegen zich aan. Als je toch al gespannen bent,
dan schrik je. De sfeer sloeg om. Het werd duwen
en trekken. Er was ook een spook-act met zombies
en daarbij werd ook iemand van ons vastgepakt.
Dat was onschuldig bedoeld, maar de groep
reageerde daar vrij agressief op. Er kwamen begeleiders aanrennen om iedereen uit elkaar te halen.
We moesten terug naar de bus, terug naar huis. Het
was in één keer afgelopen.”

Twee dagen later meldde Koray zich weer bij het
“We zaten al in dezelfde vriendengroep, waarmee
Jongerencentrum. Na een lang gesprek kreeg hij,
we op doordeweekse avonden vaak in het Jonmet een aantal groepsgenoten, te horen dat hij
gerencentrum te vinden waren,” vertelt Koray. “In
voorlopig niet welkom was om deel te nemen aan
oktober 2018 kregen we vanuit SWL de uitnodiging
de activiteiten. Koray belandde in de avonden weer
om deel te nemen aan het grote jaarlijkse Halloop straat, met de groep waar ook Nabil bij hoorde.
weenfeest. Dat was toen bij Pactum.” Zo begint
De jaarwisseling naderde, er werd gestunt met
het verhaal van de vrienden, die zich aanmeldden
vuurwerk. Vechtpartijtjes zorgden ervoor dat de
voor een avondje griezelen. Nabil
jongens in een negatieve spiraal
“De sfeer sloeg om,
kon uiteindelijk niet deelnemen,
belandden en veel overlast veroorhet werd duwen
maar Koray was van de partij. Al
zaakten. Nabil vertelt: “Die groep
en trekken.”
toen hij met zijn groepje op de bus
was niet goed voor ons. We werden
stond te wachten, ontstond er een
er negatief door beïnvloed. Van
wat nerveuze sfeer. Koray weet
binnen wisten we ook wel dat het
het nog goed: “Het leek wel alsof iedereen een
van kwaad tot erger zou worden, als we zelf niet
beetje zenuwachtig was. ‘Als ze mij laten schrikken
zouden veranderen.”
straks, dan doe ik wel iets terug hoor,’ zeiden een
paar mensen. Ik denk ook dat iedereen zich stoer
EEN GOED GESPREK TIJDENS EEN
wilde voordoen. We wisten ook niet precies wat we
L A N G E F I E T STO C H T
konden verwachten.”
Een verandering kwam er. In het voorjaar van 2019
raakten Koray en Nabil vaker met elkaar aan de
“ D E S F E E R S LO EG O M , H E T W E R D
praat. Over de groep, over wat gebeurd was en
D U W E N E N T R E K K E N .”
over hoe het verder moest. Nabil: “De Ramadan was
De bus kwam, pikte de jongeren op en zette koers
afgelopen, we konden weer eens samen op stap
naar Pactum. De groep jongeren nam vanuit het
en we merkten dat onze band beter werd. Tegen
jongerencentrum deel aan het jaarlijkse Halloweende zomer raakten we, tijdens een fietstocht, echt
feest dat voor alle kinderen en jongeren uit de
goed in gesprek. We bleven eigenlijk maar praten
gemeente Lochem door SWL met een groot aantal
en fietsen: helemaal naar Zwiep en weer met een
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grote omweg terug naar Lochem. Tijdens die tocht
vertelde ik Koray dat ik zelf in het Jongerencentrum
met André en Jelle gepraat had over wat er mis
was gegaan met Halloween. En ik vertelde Koray
dat het tijd was om zijn kant van het verhaal te
gaan vertellen. Dan kon hij ook van André en Jelle
eens horen hoe zij het als jongerenwerkers ervaren
hadden. Het was tijd voor een gesprek en voor
excuses. Je moet toch verder met elkaar.”

nieuwe kans geboden, maar ze hebben het uiteindelijk zelf opgepakt. Van dingen die misgaan, kun
je leren. Soms moet je met elkaar even de bodem
aantikken. Daarna kun je weer gaan bouwen. Koray
en Nabil kunnen eigenlijk steeds zelfstandiger hun
bijdrage leveren aan het jongerenwerk dat we hier
doen. Dat vind ik een fantastische conclusie.”

“DE KINDEREN ZIEN ME ALS EEN
VO O R B E E L D, A L S E E N O U D E R E
Koray vult zijn vriend aan: “Ik was er eigenlijk ook
B RO E R .”
wel klaar voor, had afstand genomen van die vrienKoray en Nabil voelen zich er zelf ook goed bij. Hun
dengroep en ik zag alles weer positief in. Mijn eigen
ervaringen met het jongerenwerk lijken zelfs hun
boosheid was ook gezakt.” Er volgde een goed
toekomstplannen te inspireren. Nabil overweegt om
gesprek, waaruit een nog beter plan voortkwam.
na het behalen van zijn havo-diploma de opleiding
André Smit: “Jelle en ik vonden het
Social Work bij hogeschool Saxion
Het was tijd voor
goed dat Koray zich meldde. Als
te volgen. Koray heeft ook een
een gesprek en voor
team hebben we gezegd: iedereen
route voor zichzelf uitgestippeld:
excuses. Je moet toch via het praktijkonderwijs een jaar
verdient een tweede kans. Aan zo’n
verder met elkaar.
Halloweenfeest zit veel voorbereinaar de horeca-opleiding en daarna
ding vast en we vonden dat Koray
doorstromen naar de zorg. “Ik wil
ons iets verschuldigd was. Daarom
later werken met probleemjongehebben we hem en Nabil gevraagd om ons te helren,” zegt hij vastbesloten. Ondertussen blijven de
pen het Halloweenfeest van 2019 voor te bereiden.
vrienden hun handen uit de mouwen steken bij het
Dat leek Jelle en mij een goede en positieve ervajongerenwerk. Activiteiten genoeg. “Ik vind het zo
ring voor de jongens.”
leuk om met de jongere kinderen van een jaar of 12
te werken. Ze zien me echt als een voorbeeld, als
S A M E N A A N D E S L AG VO O R H E T
een oudere broer. Als Nabil en ik een paar weken
niet geweest zijn, zijn de kinderen blij. ‘Ik heb je
Koray en Nabil stemden toe en de voorbereidingen
echt gemist, broer’ zeggen ze dan uit zichzelf. Daar
kwamen op stoom. Er werd gebrainstormd over
krijg ik goede energie van. Dan wil ik nog meer
ideeën, een locatie gekozen en het griezelfeest
activiteiten organiseren. Die kinderen geven me de
kwam in oktober 2019 opnieuw in beeld. In het
motivatie om iets te betekenen,” besluit Koray. Op
bos bij de Lochemse Hockeyvereniging zetten de
zijn gezicht breekt een trotse glimlach door.
vrijwilligers, met Koray en Nabil in de gelederen,
een puzzeltocht uit. Op de avond zélf, bedoeld voor
Enkele resultaten van 2019
alle kinderen en jongeren uit de gemeente, vormde
JONGERENWERK
Koray en André het ene coördinatieteam en Nabil en
• 250 deelnemers uit 9 klassen aan de social
Jelle het andere. “Het is ontzettend goed verlopen,”
media voorlichting.
vertelt Nabil trots. Het was een lange avond, maar
• 30 vrijwilligers die een halloween fright night
iedereen heeft genoten. Na afloop hebben we alles
hebben georganiseerd voor 80 bezoekers.
in het bos en in het jongerencentrum opgeruimd. Ik
• Jongerengala waar 10 vrijwilligers een gala
had blaren onder mijn voeten van het lopen.”
hebben georganiseerd voor 75 groep 8 kinderen.
• Fietstunnel tussen Laren en Lochem is door 60
André is meer dan tevreden. En trots op Koray
kinderen geschilderd.
en Nabil. Ook op wat de jongens, los van de
• 850 euro opgehaald voor Serious Lochem door
Halloween-activiteit, verder hebben bijgedragen
middel van 15 vrijwilligers.
aan het Jongerencentrum. “Ze draaien nu mee als
• Inloop voor jongeren is gehouden op dinsdag
vrijwilligers, zijn altijd bereid even te helpen als ik
t/m vrijdag, ‘s Middags en ‘s avonds waarbij
ze nodig heb en ik zie dat ze een voorbeeldfunctie
een groep van ca. 60 jongeren met enige
hebben voor onze jongere deelnemers. Wij hebben
regelmaat aanwezig is.
hen geprobeerd inzichten aan te reiken en hen een
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Alied Slot over haar
werk als Thuiscoach Jeugd

“ H E T WA S D U I D E L I J K DAT E R I E T S
M I S WA S , toen ik eind 2016 gebeld werd door
één van onze wijkagenten,” vertelt Alied Slot. “Er
was een melding geweest over een jongen van
rond de twintig jaar oud, die onder invloed was en
agressief gedrag vertoonde bij zijn ouderlijk huis. In
zo’n geval denk je samen direct: er is meer aan de
hand, welke problemen veroorzaken jouw gedrag?”
Het contact dat Alied uiteindelijk wist te leggen, betekende het begin van een lang en intensief traject.
“Eenvoudig was het niet, om contact met deze
jongen te krijgen,” aldus Alied. “Hij stond aanvankelijk afwijzend tegenover hulp. Uiteindelijk is het
me gelukt hem aan de telefoon te krijgen. Dat
bood ons een opening voor een eerste gesprek. Ik
wilde graag achterhalen waarom hij zoveel alcohol
en drugs gebruikte. Met name in het weekend, zo
bleek later. In het gesprek gaf hij aan dat er problemen waren. Alcohol en drugs vormde een vlucht.
Vanuit zijn netwerk voelde hij ook een vorm van
groepsdruk om mee te doen, mee te drinken.”
Dat eerste telefoongesprek zorgde voor een stuk
bewustwording. De jongen in kwestie gaf toe dat
hij geschrokken was van de situatie. Hij zag in
dat drinken voor hem tot slechte keuzes leidde en
wilde zijn leven graag veranderen. Alied: “Ik was blij
met zijn openheid en vertelde hem dat hij me altijd
mocht bellen, mocht hij me nodig hebben. Hij vond
het zelf ook een goed idee dat ik over een tijdje nog
eens contact met hem zou opnemen, om te vragen
of het beter ging. Na ruim twee maanden stuurde ik
een app. Hij antwoordde me dat hij zijn leven weer
op orde had. Hij was aan een vervolgopleiding aan
het hbo begonnen.”
D E D E U R O P E E N K I E R L AT E N
STA A N
Helaas liep alles anders, vertelt Alied. Vanuit het
maatschappelijk werk kreeg zij een aantal maanden later het verzoek contact op te nemen met een
jongen met problemen. Al snel bleek dat het weer
om deze jongen ging. “Omdat ik destijds de deur
op een kier had laten staan en hem op het hart
gedrukt had dat hij altijd hulp bij me mocht zoeken,
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verlaagde dat voor hem de drempel om alsnog hulp
te aanvaarden. Als thuiscoach spreek ik in zo’n
situatie op korte termijn af, om er zo snel mogelijk
voor iemand te kunnen zijn. Binnen drie dagen kon
ik met hem in gesprek.”
Alied vertelt hoe deze jongen in de knoop was
geraakt. De stap van een mbo-opleiding naar het
hbo bleek te groot. Daarbij legde hij voor zichzelf, zo
bleek, de lat ook extra hoog. Hij twijfelde aan zichzelf en de weg die hij in het leven moest kiezen. De
relatie met zijn vriendin had hij laten doodbloeden,
juist om haar niet met zijn problemen op te willen

Je leven weer op
de rit krijgen
zadelen. Ook daar voelde hij zich verschrikkelijk
onder. De problemen stapelden zich voor hem op.
Inmiddels zat hij al enkele maanden thuis, gebruikte
hij drank en drugs en vulde hij zijn doorwaakte
nachten met grenzeloos gamen.

lossing is. Zo hebben we samen een app opgesteld
waarin hij zijn vriendin kon uitleggen waaróm hij
de relatie had verbroken. Ik zag dat hij zelf die app
uiteindelijk verstuurde, zonder dat hij daar nog
aanvullende hulp bij nodig had. Zij begreep het. Dat
gaf lucht. Er ontstond nieuwe ruimte.”

“ S A M E N Z I J N W E B EG O N N E N D I E
WA R R E N .”
“Samen zijn we begonnen die ingewikkelde knoop
te ontwarren. Het was belangrijk alle moeilijke
kwesties één voor één aan te pakken, ook om hem
te laten zien dat er voor heel veel dingen een op-

“Vanuit mijn werk als Thuiscoach Jeugd vertel ik
jongeren dat ik er altijd voor hen ben. Het contact
richt zich niet even snel op het oplossen van één
enkel probleem. Vaak is er meer aan de hand. Ik wil
deze jongeren het gevoel geven dat ze een vangnet
hebben. Dat ze me altijd mogen bellen of appen.
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Al is het om gewoon even iets te delen. Het gaat
om die lange lijn die je in het contact opbouwt.
Jongeren zeggen tegen me: ‘doe maar gewoon normaal tegen ons, gedraag je niet als hulpverlener’.
Juist als ik op die manier naast ze ga staan, weten
ze me te vinden, zolang zij dat nodig hebben. Of
opnieuw, als het weer even nodig blijkt. Dat is heel
essentieel aan de manier waarop we vanuit Stichting Welzijn Lochem deze vorm van hulpverlening
inzetten. Ook de plek van de gesprekken mogen ze
zelf kiezen. Regelmatig is dat bij hen thuis, maar
als ze zich prettiger voelen achter een kop koffie bij
McDonalds, dan spreken we daar af.”

beschikbaar was. “Die gesprekken, met iemand die
ook verslaafd was geweest, gaven hem kracht om
zijn schaamte te verwerken. Hij voelde zich begrepen en had genoeg aan twee gesprekken. Het is
waardevol dat we in zo’n situatie nu een ED kunnen
inzetten.”

“ WA N N E E R I K E R OV E R P R A AT,
K R I J G I K N O G ST E E D S K I P P E N V E L .”
Een bedrijfsongeval zorgde ervoor dat de jongen
een aantal maanden thuis moest revalideren.
“Omdat ik op de achtergrond beschikbaar bleef, kon
ik direct contact zoeken en deze situatie met hem
bespreken. Hoe voelde hij zich? Zou deze tegenslag
hem een stap terug kunnen zetten? Hij verzekerde
“ H E T O P K N A P P E N VA N D I E A U TO
me dat hij inmiddels een stuk sterker in het leven
WA S E I G E N L I J K SY M BO L I SC H
stond. Dat liet hij ook zien. Inmiddels is hij hersteld
VO O R Z I J N E I G E N L E V E N .”
van zijn blessure en werkt hij voor een bedrijf
Hoe verging het de jongen in kwestie? Langzaam
waarvoor hij als chauffeur prachtige opdrachten
maar zeker hervond hij zijn zelfvertrouwen. Hij pakmag verrichten. Zo stuurde hij me laatst een foto
te zijn hobby weer op: het opknappen van zijn auto.
van een exceptioneel transport dat hij mocht verOok daarin lukte het om overzicht en zelfvertrouzorgen: met een oplegger vol enorme landbouwmawen te krijgen door het boeken van kleine succeschines Europa in. Dat soort appjes
sen. “Eigenlijk was het opknappen
Hij heeft zijn leven
bezorgen met een gevoel van geluk.
van die auto symbolisch voor de
weer op de rit gekregen, Wanneer ik er over praat, krijg ik
manier waarop hij de verschillende
letterlijk en figuurlijk. nog steeds kippenvel. Samen hebaspecten van zijn leven weer op de
ben we, steen voor steen, gebouwd
rit kreeg. Dat ging aanvankelijk met
aan een stevig fundament. Hij
vallen en opstaan, maar ik mocht
heeft ontzettend veel zelf gedaan en ik mocht hem
hem helpen het overzicht te bewaren: wat doe je
daarbij, als één van die bouwstenen, ondersteunen.
eerst, hoeveel tijd kost iets, hoe ga je verder als
Als ik die foto van een trotse chauffeur bekijk, kan
het even tegenzit, wie kun je om hulp vragen? Ik
ik maar één conclusie trekken. Hij heeft zijn leven
zag zijn zelfvertrouwen groeien. Dat deed me goed
weer op de rit gekregen, letterlijk en figuurlijk.”
en gaf me het signaal dat hij steeds meer grip op
zijn leven kreeg. Mijn rol als coach is om te helpen
structureren, maar ook om te normaliseren,” vertelt
Alied. “Ik gaf hem soms voorbeelden uit mijn eigen
Enkele resultaten van 2019
leven, om hem te laten zien dat we allemaal wel
T H U I S COAC H J E U G D
eens onzeker zijn of een bepaalde situatie onhandig
• Per kwartaal worden er 8 nieuwe thuiscoach
aangepakt hebben. Dat relativeert en helpt jongeren
trajecten gestart.
om zich minder onzeker te voelen.”
• Afspraken/contacten vinden ook plaats in de
avonduren. Dat dit ook tot de mogelijkheden
Al pratend over de toekomst, ontstond het plan om
behoort, maakt het contact drempelverlagend
werkervaring op te doen via een uitzendbureau
en kan er sneller hulp ingezet worden.
voor de transportsector. “Als je je vrachtwagen• Bij de thuiscoach is er geen wachtlijst, dit is
rijbewijs haalt, kun je daar in de toekomst allerlei
omdat het contact anders moeizamer verloopt
transportwerk mee verzorgen. Het is afwisselend
en de problemen kunnen verergeren of zich
werk, waar je langzaam in kunt groeien,” vertelde ik
opstapelen.
hem. Dat leek hem wel wat. Hij ging als bevoorrader
• De thuiscoach reageert altijd direct, en anders
aan de slag bij een transportbedrijf en haalde trots
binnen 48 uur op contact van een client of
zijn rijbewijs. Ondertussen voerde hij een aantal
collega. Hierdoor kan de Thuiscoach Jeugd zo
extra gesprekken met een ErvaringsDeskundige,
snel mogelijk een kennismaking plannen.
die via het ED-project van Stichting Welzijn Lochem
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“Het is niet een kwestie
van even bij de buren op
de bel drukken.”

Margit Bouman
over haar vrijwilligerswerk
als netwerkcoach

I N H E T DAG E L I J K S L E V E N is Margit
Bouman werkzaam voor een adviesbureau dat in
het sociale domein voor gemeentes werkt. Daarbij
komt ze veel Maatjesprojecten tegen, vertelt ze.
Het waren juist die Maatjesprojecten, die haar, als
inwoner van de gemeente Lochem, op een ander
idee brachten. “Ik had het gevoel dat er meer uit
te halen is, als het gaat om eenzame mensen die
weer een netwerk van vrienden of kennissen willen
opbouwen,” vertelt Margit.

hun eigen netwerk te vergroten. Bijvoorbeeld door
de buurt daarbij in te schakelen. Via de buurtapp
vroeg Margit of er in haar omgeving meer mensen
waren die over dit idee na wilden denken. Samen
met een groepje enthousiaste buurtbewoners
vroeg ze de gemeente vervolgens om verder mee
te denken. “Via de gemeente kwam ik met ons
initiatief bij Stichting Welzijn Lochem terecht.
Vanuit SWL ben ik het idee samen met één van de
medewerkers, thuiscoach Annemarie Smith, gaan
uitwerken. Annemarie vond een methodiek voor
netwerkcoaching die prima bij het idee aansloot
en SWL kocht de methodiek en training vervolgens
aan. “Een aantal deelnemers van de oorspronkelijke
buurtgroep werd ook enthousiast om zich in te
gaan zetten als netwerkcoach. We hebben deze
training met vijf vrijwilligers gevolgd, zijn daarna
aan iemand gekoppeld en van start gegaan.”

“Bij de bestaande Maatjesprojecten van welzijnsorganisaties wordt er een contact gelegd tussen
“MENSEN KUNNEN DOOR
iemand die zich eenzaam voelt en een vrijwilliger
ALLERLEI OORZAKEN IN EEN
die letterlijk een maatje van zo iemand wil worden.
I S O L E M E N T R A K E N .”
Dat is erg mooi, maar daarmee treedt het maatje
Margit doorliep als eerste netwerkcoach een
echt toe tot het persoonlijke netvolledig begeleidingstraject, waarbij
“Ik had het gevoel dat ze een dame begeleidde bij het
werk van de hulpvrager. Voor somer meer uit te halen is” opbouwen van een nieuw netwerk.
mige mensen is dat echt een goede
Margit
oplossing, maar het netwerk van
“Mensen kunnen door allerlei
deze persoon wordt niet echt veel
oorzaken in een isolement raken.
groter en de welzijnsorganisatie is
Soms is dat door ziekte, door het
zo’n maatje vervolgens als vrijwilliger kwijt.”
wegvallen van een partner of van bepaalde bezigheden. Hun behoeften aan nieuw contact kunnen
M A RG I T H A D H E T I D E E dat er andere
enorm verschillen. Die moet je eerst goed in kaart
mogelijkheden waren, vanuit de gedachte dat je
brengen. Het helpt niet om als coach direct bij de
mensen zelf sterker maakt door hen bij te staan
buren van zo’n cliënt aan te bellen, om te vragen
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of er contact mogelijk is. Dat is veel te kort door de
mogelijkheden die hij heeft. Ook zie ik het zelfverbocht. Mensen zoeken gelijkgestemden, of lotgenotrouwen toenemen. Iemand ziet weer perspectief,”
ten die misschien hetzelfde hebben meegemaakt.
aldus Margit.
Als netwerkcoach breng je daarom,
We leveren echt
Gemiddeld duurt een netwerktraject
volgens een vast stappenplan, de
maatwerk en kijken
6 tot 9 maanden en hebben coaches
behoeften, wensen en mogelijkhesamen wat iemand
en deelnemers eens per twee
den van jouw cliënt in kaart. Dat
nodig heeft.
weken een gesprek. “Voor sommige
doe je in gesprekken, aan de hand
mensen is zo’n inventarisatie al
van een werkmap. Hoe zag iemands
genoeg om zelf weer mogelijkheden
oude netwerk er uit? Liggen daar
te zien en in actie te komen. Anderen vragen of
nog mogelijkheden? Wat zijn iemands interesses
je een eerste keer met ze mee gaat, wanneer ze
en sterke eigenschappen? Langzaam maar zeker
gaan kennismaken in een buurthuis of bij een
ontstaat er voor de deelnemer een beeld van de

hobbyvereniging. We leveren echt maatwerk en
kijken samen wat iemand nodig heeft. Onze ervaring is dat mensen met een beetje steun in de rug,
toch relatief snel weer een netwerk weten op te
bouwen waarin ze zich prettig voelen. Als een cliënt
weer op eigen benen staat, nemen we als coach
afscheid en starten we een nieuw traject met een
nieuwe deelnemer. Er wordt nog wel geëvalueerd
tussen coach en deelnemer. Daar is Annemarie
Smith vanuit SWL bij betrokken. Annemarie is als
beroepskracht ook verantwoordelijk voor de intake,
om een goede match tussen een coach en een
cliënt te maken.”

W E R K PA ST G O E D B I J M E , O M DAT
I K I E M A N D O O K W E E R M AG
LO S L AT E N .”
Momenteel zijn er vijf netwerkcoaches actief. Dat
aantal mag uiteraard groeien, maar die groei mag
ook even de tijd krijgen, vertelt Margit. “SWL heeft
een landelijke subsidie gekregen om deze werkwijze uit te breiden. Daarbij is het ook belangrijk dat
maatschappelijk werkers, huisartsen en sociaal
werkers uit de gemeente Lochem deze vorm van
netwerkcoaching leren kennen, zodat zij hun cliënten kunnen doorverwijzen naar SWL, die ze met een
coach in aanraking brengt.”
“Deze vorm van vrijwilligerswerk past goed bij me,”
besluit Margit. “Ik kan iemand een tijdje begeleiden
om weer met anderen in contact te komen, maar
daarna mag ik iemand ook loslaten. Ik word nooit
onderdeel van het netwerk van de cliënt, maar kan
daardoor juist weer voor een nieuwe deelnemer
van betekenis zijn. Ik vind het mooi hoe SWL op
dit soort initiatieven van inwoners reageert. Het
is geweldig dat je als welzijnsorganisatie dit soort
burgerinitiatieven oppakt, professionaliseert en
onderdeel maakt van je aanbod.”

Enkele resultaten van 2019
T H U I S COAC H S E N I O R E N
• De Thuiscoaches ondersteunden in totaal 57
mensen in 2019.
• Eind 2019 waren er nog 50, waarvan er 27
langdurig contact hebben, 20 kortdurend
contact, en 3 een netwerkcoach traject volgden.
• De methodiek van netwerkcoaches is ontwikkeld
en geïmplementeerd. Er zijn 5 vrijwilligers
getraind, 3 trajecten gestart en 1 afgerond in 2019.
• Bijdrage gevraagd en gekregen van het
Oranjefonds.
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SENIORENWERK

CONTACT MET INWONERS
300 contactmomenten (telefoon, huisbezoek)
Vragen en antwoorden op het gebied van wonen,
welzijn, financiën, mobiliteit en zorg. Soms
doorverwijzennaar andere organisaties en
naar informele zorg (vrijwilligerswerk)

C O Ö R D I N AT I E & C O A C H I N G

HUISBEZOEK
Een huisbezoek brengen aan senioren
die informatie wensen op het gebied
van wonen, welzijn, financiën, mobiliteit
en zorg. (TIP huisbezoek) 125 bezoeken
in 2019 door 15 vrijwilligers.

uitvoering door vrijwilligers

LEVENSBOEKEN
6 vrijwilligers hebben
8 levensboeken geschreven.

LANGER FIJN WONEN
Een huisbezoek brengen aan senioren
die informatie wensen op het gebied
van aanpassingen van woning.
20 bezoeken in 2019 door
5 vrijwilligers.
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MOBILITEIT
Bussen rijden voor dagopvang,
sociaal culturele ritten, ritten van
andere organisaties als Zonnebloem,
Rode Kruis, collega organisaties.
700 ritten, ruim 3500 inwoners
vervoerd, 6 dagen per week.

2019
TA K E N

Voor de individuele inwoner
van de gemeente Lochem

CONTACT MET INWONERS MET
VRAGEN OVER DEMENTIE
Ruim 100 contactmomenten (telefoon, huisbezoek)
Vragen en antwoorden op het gebied van informatie en
advies, mantelzorg, ondersteuning. Soms doorverwijzen
naar andere organisaties en naar informele zorg
(vrijwilligerswerk)

POWER
Het ouder worden op een positieve manier beleven.
(thema’s lichaam en geest, sociale contacten, materiele
situatie, arbeid en activiteiten, waarden & inspiratie)
6 bijeenkomsten in 2019, 5 vrijwilligers, 9 deelnemers.

RIJVAARDIGHEIDS RITTEN
2 vrijwilligers, 40 deelnemers

SCOOTMOBIEL RITTEN
ONDERSTEUNENDE
VRIJWILLIGERS
O.a. op het gebied van financiën,
bezoek, activiteiten.

5 vrijwilligers, 20 deelnemers.

INFORMATIE & VOORLICHTING
Organiseren van informatiebijeenkomsten
(gemiddeld 20 personen)

Koken, proeven en…
vloggen in de klas!

Bjorn Klein Brinke over de
eerste succesvolle editie van
‘Groente…dat kookt lekker!’

Q U I C H E , B RO CCO L I TA A RT…
In heel wat schoolklassen viel er het afgelopen
schooljaar genoeg lekkers te ruiken en te
proeven bij de lessen van ‘Groente…dat kookt
lekker!’ Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van De
Vennegötte en de Meester G. Propschool gingen
aan de slag met het bereiden van gezonde
gerechten. Bjorn Klein Brinke begeleidde het
project van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
Vanuit zijn opleiding Sportkunde bij Hogeschool
Windesheim had Bjorn (21) er al een half jaar
stage bij Stichting Welzijn Lochem opzitten, toen
hij de kans kreeg een aantal uren voor JOGG te
komen werken. “Ik had ruimte in mijn studieprogramma, dus ging voor vier uur per week
aan de slag voor het project ‘Groente…dat kookt
lekker!’ Mijn JOGG-collega Tom Kleissen had deze
extra activiteit opgezet binnen de landelijke
Groentecampagne die elk jaar voor basisscholen
georganiseerd wordt. Die campagne duurt een
jaar en vraagt veel inzet van scholen. Vanuit
SWL bedacht Tom een compactere en meer
praktische invulling. Die mocht ik vormgeven.”
A A N D E S L AG A L S VO L L E E R D E
Samen met Lisa Pit, die in Zutphen Restaurant
LEKKER runt, konden leerlingen op school aan de
slag met het bereiden van een gezonde maaltijd.
Deelnemende klassen werden daarbij gesplitst.
Voor de ene helft van de kinderen waren er
activiteiten met groenten. Bijvoorbeeld een quiz
of het raden van kleingesneden, onherkenbaar
gemaakte groenten. De andere groep leerlingen
ging direct de keuken in. Na een uur wisselden
de kinderen van activiteit en na afloop van
de les aten ze gezamenlijk als klas de twee
bereide gerechten op. “De kinderen mochten ook
kookfilmpjes met Lisa maken,” vertelt Bjorn. Lisa
werkte op dat moment aan een kookboek, dus
werden de kooklessen, met toestemming, gefotografeerd en in vlogs vastgelegd. Dat filmen
vonden de leerlingen echt fantastisch! Het paste
helemaal in hun beleefwereld, met alle vloggers
die ze dagelijks op YouTube volgen.”

De naam zegt het al: bij ‘Groente…dat kookt
lekker!’ draait alles natuurlijk om groente. Van
huis uit zijn de meeste kinderen gewend dat
er dagelijks vlees op het menu staat. Met de
Groentecampagne en het koken in de klas leren de bovenbouwleerlingen hoe belangrijk het
is om meer groenten te eten. En dat groenten,
in plaats van vlees, een gezondere basis voor
de maaltijd vormen. Zowel voor ons lichaam
als voor een duurzame manier van leven.
D E B RO CCO L I Q U I C H E WA S
FAVO R I E T
Hoe de kinderen hun zelfgemaakte groentegerechten vonden? “Heerlijk!” aldus Bjorn. “Dat is
denk ik de geheime succesfactor van ‘Groente…
dat kookt lekker! Als kinderen zelf iets koken,
vinden ze het vaak per definitie lekker. Ze zijn
natuurlijk trots op hun eigen kookkunsten.
Aan het eind van de maaltijd was alles dan
ook meestal op. Het eten dat over was, namen
ze mee naar huis. Ik moet zeggen dat het me
zelf, als begeleider van het project, ook geïnspireerd heeft. Ook ik ben van huis uit gewend
dat er elke avond vlees op het menu staat.
Als ik straks op mezelf woon, ga ik vaker een
maaltijd met groenten maken. De broccoliquiche was trouwens favoriet in de klas. Sommige groepen maakten hem zelfs twee keer. Als
je daar een stuk van gegeten hebt, dan heb
je een heerlijke, voedzame maaltijd gehad. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik zelf het vlees totaal
niet gemist heb.”
‘Groente…dat kookt lekker!’ krijgt een vervolg.
Komend schooljaar kunnen basisscholen in de
gemeente Lochem zich voor groep 7 en 8 weer
aanmelden bij JOGG-regisseur Tom Kleissen.

Enkele resultaten van 2019
JOGG
• 4 scholen aan de slag met het gezonde
school vignet
• 15 basisscholen doen mee met de
euro-fittest
• 6 kooklessen met groepen 7&8 van diverse
basisscholen
• 9 ontbijtlessen met 1e jaars leerlingen van
het Staring college
• 9 kookworkshops met 3e jaars leerlingen
van het Staring college
• 2 scholen gestart met de daily mile
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VO R I G J A A R meldde de Prins Hendrikschool
uit Lochem zich aan voor De Beweegimpuls van
Stichting Welzijn Lochem. Leerlingen uit de groepen
5, 6, 7 en 8 gingen enthousiast aan de slag met de
Fitheidstest en werkten tijdens de gymlessen aan
hun conditie, sprongkracht en hand/oog-coördinatie. “We leren onze leerlingen altijd dat het geen
onderlinge competitie is, maar dat ze zichzelf
ontwikkelen. Dat werkt motiverend,” vertelt Emiel
Stemerdink van de Prins Hendrikschool, die de gymlessen groep 6 en 7 onder zijn hoede nam.
D E B E W E EG I M P U L S I S E E N
P RO G R A M M A rond sport en bewegen dat
Stichting Welzijn Lochem zelf ontwikkelde. Het
is de bedoeling dat De Beweegimpuls officieel bij
het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
geregistreerd wordt. Leerlingen krijgen tijdens het
schooljaar een begin-, tussen- en eindmeting in de
vorm van een wetenschappelijk onderbouwde fitheidstest. Ze worden daarbij op negen onderdelen
getest: van handknijpkracht tot sprintvermogen en
van lenigheid tot balans. Ook worden de leerlingen
gewogen en gemeten om hun BMI vast te stellen.
De resultaten van de test worden op schoolniveau
vergeleken met een eerdere meting.
ELKE VIER WEKEN EEN NIEUW
B LO K M E T G Y M L E S S E N
Emiel legt uit: “Vorig schooljaar bleek het tijdens de
nulmeting, aan het begin van het schooljaar, met
de buikspieroefeningen heel goed te zitten, bij onze
leerlingen. Bij de Shuttle run test (de bekende hardlooptest met piepjes) en de sprongkracht scoorden
ze juist onder het landelijk gemiddelde. Op die twee
categorieën hebben we dus de nadruk gelegd in de
gymlessen van dat schooljaar. We werkten steeds
in blokken van vier weken. Eén van de SWL-sportcoaches kwam de eerste les van het blok op school
verzorgen. Bij ons waren dat zowel Joyce Elshof als
Kees Damhuis. Deze les was vaak wat uitgebreider,
met veel materialen en nieuwe oefeningen die wij
zelf minder vaak gebruiken. De drie vervolglessen
uit het blok verzorgden wij zelf op basis van een
door de sportcoach uitgewerkte lesvoorbereiding.
Na vier weken startten we met de sportcoaches
weer een nieuw lessenblok.”
I N H E T E E R ST E SC H O O L J A A R
waarin de Prins Hendrikschool deelnam, lag de
nadruk op uithoudingsvermogen en sprongkracht.
Dit schooljaar wisselde de school het onderdeel
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sprongkracht in voor oefeningen en sporten op het
gebied van oog/hand-coördinatie. Met balsporten
als volleybal, trefbal en voetbal, maar ook met oefeningen als mikken, overspelen en werpen werkten
de leerlingen gericht aan het verbeteren van die
vaardigheden.
E XT R A S P E L M AT E R I A L E N
A A N B I E D E N I N D E PA U Z E S
“We zijn erg positief over De Beweegimpuls,”
vertelt Emiel. Door de drie meetmomenten in het
schooljaar zien we duidelijker wat het effect van de
oefeningen tijdens de gymlessen is. Ook kunnen we
de resultaten van verschillende schooljaren beter
met elkaar vergelijken. Het is belangrijk dat onze
leerlingen op een ontspannen manier aan hun verschillende sport- en beweegvaardigheden kunnen
werken. Kinderen die veel voetballen, hebben vaak
een prima conditie, maar kunnen op de balans-oefeningen nog wel een zetje gebruiken. Kinderen die
op dansles zitten, beschikken juist weer over een
goede balans, maar hebben baat bij de conditionele
oefeningen. Omdat onze kinderen één uur gymles
per week hebben, gaan we De Beweegimpuls
volgend schooljaar misschien ook op andere
momenten op de schooldag inzetten. Bijvoorbeeld
door een kort blokje oefeningen in de klas, of door
het aanbieden van spelmaterialen in de pauzes. We
willen kinderen niet dwingen, maar vooral uitdagen
en verrassen. Ze kunnen er dan zelf voor kiezen om
een keer niet te gaan voetballen, maar een ander
leuk beweegspel te gaan doen.”

Enkele resultaten van 2019
B E W E EG I M P U L S
• In 2019 zijn voor de beweegimpuls 12
fitheidstesten afgenomen. Voor alle 4 de
scholen 3x per jaar 1 test om effect van
interventie te meten.
• Lesvoorbereidingen maken voor een heel
schooljaar. Voor de combi uithoudingsvermogen
en sprongkracht en uithoudingsvermogen en
hand-oogcoördinatie. In totaal bedragen dit 64
uitgewerkte lesvoorbereidingen.
• Het proces om van de Beweegimpuls een
beschreven interventie te maken die door het
NISB wordt erkend is in volle gang.
• Het verwerken van de data en schrijven van
de rapportage voor de school waarin het huidige
meetmoment wordt vergeleken met het vorige.

“Met de buikspieren
zat het wel goed
op onze school!”

EMIEL STEMERDINK OVER
DE BEWEEGIMPULS OP
DE PRINS HENDRIKSCHOOL

Enkele resultaten van 2019
S P O RTCOAC H
Uitvoering Brede schoolprogramma:
• Aanbod van verschillende gymlessen voor
basisonderwijs. 16 basisscholen in de
gemeente nemen aanbod af. 5 scholen nemen
aanbod rots en water af.
• Organiseren en afnemen van de Fitklasse
(eurofitheidstest) op basisscholen. Testen zijn
afgenomen op 13 scholen.
Intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur
(samen met Budgetadviescentrum):
• In 2019 zijn er in totaal 26 goedgekeurde
aanvragen geweest voor het JFSC.
Vrijetijdsactiviteiten/ naschools aanbod in de
gemeente Lochem:
• Wekelijkse buurtsportactiviteit in kern Lochem
op woensdagmiddag (Zuiderenk buurt).
• Organisatie, uitvoering Summerfun, Ultimate
Survival, andere eenmalige vakantieactiviteiten
i.s.m. andere projecten binnen SWL.

A L O P E E N S C H O O L WA A R Z E
E E R D E R L E S G A F, had Hilde Steenbakker
gezien hoe helpend de Rots- en Watertraining kan
zijn voor leerlingen. Inmiddels vormt de training op
de Beatrixschool een vast onderdeel van het lesprogramma waarmee haar combinatiegroep 5/6 elk
schooljaar start. Hilde vertelt waarom de training
juist zo belangrijk is voor kinderen in deze leeftijd.
In de negen lessen, die wekelijks worden verzorgd
door SWL-sportcoach Kees Damhuis en Joyce Elshof, maken de kinderen kennis met het programma.
“Het inzetten van de Rots en Watertraining in groep
5/6 is een bewuste keuze op onze school. In deze
leeftijdscategorie zijn de kinderen steeds meer in
staat om hun eigen gevoelens en het perspectief
van de ander te zien en te begrijpen. De Rots- en
Watertraining ondersteunt hen om daar mee om te
gaan. De training is dus eigenlijk perfect getimed,
voor kinderen in groep 5 en 6,” legt Hilde uit.
“We maken nu voor het derde jaar gebruik van
het Brede Schoolprogramma van Stichting Welzijn
Lochem. Dat is een plusaanbod waarmee we ook
ons eigen sociaal emotionele onderwijs aan kunnen
vullen. Voor de kinderen uit de groepen 1 tot en
met 4 kiezen we extra coöperatiespelen. Voor de
groepen 5 en 6 is er de Rots- en Watertraining en
de bovenbouw, groep 7 en 8, krijgt lessen op het
gebied van mediawijsheid.”
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ROT S STA AT VO O R het weten wie je bent,
weten wat je wilt en ook voor weten wat je doet.
Water staat voor vriendschap, verbondenheid en
samen. Tijdens de Rots- en Watertraining oefenen
kinderen in allerlei spelsituaties. Ben je een rots,
die altijd standvastig bij zijn eigen principes blijft,
of ben je als water en kies je er soms voor om mee
te bewegen met de ander of met de situatie die
zich voordoet. Juist om samen verder te komen?
Hilde: “We leggen kinderen aan het begin van het
programma uit dat het één niet beter is dan het
ander. Je bent niet sterk als je altijd een rots bent,
je bent juist niet zwak als je er soms voor kiest om
water te zijn. Twee rotsen botsen en twee waters
komen ook niet verder. Beide houdingen kunnen elkaar juist versterken. Als kinderen ruzie of een meningsverschil hebben, kunnen we samen benoemen
waarom het goed is dat de één in een bepaalde

Ben je een Rots of
ben je juist Water?
H I L D E S T E E N B A K K E R VA N D E B E AT R I X S C H O O L I N
VA N S W L A A N L E E R L I N G E N VA N
H A A R C O M B I N AT I E G R O E P 5 / 6 .
situatie nu even niet meer de rots, maar juist het
water moet zijn. Daarmee leren de kinderen zich
meer bewust zijn van hun eigen gevoelens en hoe
deze op anderen overkomen. Zo worden ze zich ook
bewust van wat het vaakst hun basishouding is:
die van de rots of van het water. Doordat ik de termen in mijn eigen contact met de kinderen benoem,
blijven de begrippen het hele schooljaar in gebruik.”
IN DE LESSEN MAKEN DE KINDEREN
K E N N I S M E T de drie basiselementen: gronden,
centreren en focussen. Ze leren hoe je goed kunt
aarden; met je beide voeten op de grond en een
lage, rustige ademhaling. Ook leren ze over de trotse
loophouding, de Strandhouding: met opgeheven
hoofd en rechte schouders. De zogeheten Tunnelhouding laat precies het tegenovergestelde zien. “Ik
kan nu soms tegen kinderen, die dat nodig hebben,

zeggen: ga nu eens aan de slag met je opdracht en
neem die positieve Strandhouding aan. Ze snappen
wat het inhoudt en het kan ze net dat extra zetje
geven om met zelfvertrouwen aan de slag te gaan.”
De Beatrixschool is positief over de Rots- en Watertraining van SWL: “We vinden dat het programma bijdraagt aan het zelfvertrouwen van onze leerlingen.
De trainingen versterken de groepssfeer, zowel aan
het begin als tijdens het vervolg van het schooljaar.
Eén van de kinderen uit mijn klas vertelde mij dat ze
haar moeder even was kwijtgeraakt in de winkel. Ze
wilde niet in paniek raken en deed toen de oefening
waarmee ze kon aarden en rustig ademhalen. Het
is mooi te horen dat kinderen, bewust of onbewust,
iets meenemen uit de trainingen, om ontspannen en
zelfverzekerd in het leven te staan. Voor zichzelf en
in hun contacten met anderen.”
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Schatgraven naar talenten
op de Vullerschool
SC H ATG R AV E N N A A R TA L E N T E N .
Zo laat het zich misschien wel het beste omschrijven.
Leerkracht Paula Korte maakte, met een aantal
collega’s van de Vullerschool uit Gorssel, de afgelopen
maanden kennis met de bijzondere talentenmethode
van Luk Dewulf. “We boeken al mooie resultaten, in
gesprekken met leerlingen en ouders,” vertelt Paula.
Al 28 jaar is ze verbonden aan ‘haar’ Vullerschool:
Paula is op een prettige manier vergroeid geraakt
met de plek waar ze naar eigen zeggen nog elke
dag bijleert. “Geen dag in het onderwijs is hetzelfde.
Dat maakt en houdt ons werk ook zo mooi.” Als ervaren leerkracht leerde Paula de afgelopen 28 jaar
als geen ander hoe je lesgeeft, leerlingen begeleidt,
tot écht contact komt en daarbij uiteraard mooie
en soms moeilijke dingen uit het leven van de
leerlingen deelt. Toch gaf de cursus Talentontdekker Paula extra woorden en hulpmiddelen om met
leerlingen in gesprek te komen, vertelt ze.

dat soort benamingen van toepassing waren? Voor
we het wisten, keken we elkaar als collega’s aan.
Ja, die leerlingen hádden we. Nou en of. We hoefden
elkaar niet eens te vertellen aan welke leerlingen we
in sommige gevallen dachten. We begrepen elkaar
zonder woorden. Er ontstond een enthousiaste sfeer
in de zaal.”
P O S I T I E F RO D D E L E N E N E E N
S P R A N K E L R EC E P T I E G E V E N
Vanwege de vele positieve en enthousiaste reacties op de lezing van Luk Dewulf, besloten we als
Stichting Welzijn Lochem vanuit de Brede School de
cursus tot Talentontdekker aan te bieden.
Paula en haar collega’s schaften drie sets met Kies
je Talent-kaarten voor de Vullerschool aan. Dát
mooie materiaal moesten ze zeker hebben, vertelt
ze. Net als het bijbehorende boek. De lezing leverde
zoveel enthousiaste reacties op, dat de Bredeschool
Lochem hen via de nieuwsbrief attendeerde op de
cursus Talentontdekker, die gebaseerd was op het
gedachtengoed van Luk Dewulf. “We konden met vijf
collega’s uit ons team starten. Een maand of twee
later startten er nog een paar collega’s. Met beide
teams sloten we de cursus in maart gezamenlijk af.
We leerden Positief Roddelen of een Sprankelreceptie
geven: de dag beginnen met een high five en daarbij
een positieve ervaring van die dag benoemen. Dat zijn
technieken die we ook in de klas konden inzetten.”

BEN JE EEN KANSENGEVER OF
EEN MEETREKKER?
In samenwerking met de Muzehof in Zutphen en
Graafschap Bibliotheken organiseerde Stichting
Welzijn Lochem vanuit de Brede School een lezing
met als gastspreker Luk Dewulf, pedagoog, talenten burn-out coach.
“Het begon met een studiebijeenkomst, samen met
andere scholen, in de Lochemse Schouwburg. Dat
was al een bijzonder uitstapje, op een werkdag.
Paula vertelt hoe mooi het was om voor het eerst met
Met een zaal vol onderwijscollega’s kreeg ik uitleg
haar leerlingen met de talentenkaarten aan de slag
van Luk Dewulf, een Vlaamse onderwijskundige.
te gaan: “Ik legde al die kaarten met talenten neer. De
In zijn lezing vroeg hij ons om onze eigen talenten
kinderen mochten er zelf twee uitzoeeens te benoemen. Al snel vlogen
“Ik zag de leerlingen
ken, waar ze zich in herkenden. Waren
de talenten door de zaal: de één
tussen de kaarten
ze een Mooimaker, een Doorzetter of
was sportief, een ander creatief of
snuffelen, glimlachen misschien juist wel een Doordénker?
muzikaal. Prima antwoorden, maar
en bevestigend knikken. Ik zag de leerlingen tussen de kaarten
ook wel een beetje cliché. Precies
Voor mij was dat een
snuffelen, glimlachen en bevestigend
zoals iedereen eigenlijk gewend is
moment met een
knikken. Voor mij was dat een motalenten te benoemen. Toen gebeurde er iets bijzonders. Luk reikte ons
gouden randje.”
ment met een gouden randje. Daarna
– Paula de Korte
allerlei nieuwe talentenbenamingen
liet ik ze de achterkant van hun gekozen kaarten voorlezen. Zodra ze de
aan. Want zaten er misschien ook
uitleg met de klas deelden, ontstond
Bruggenbouwers in de zaal? Of Ontstaansbegrijpers, Kansengevers en Meetrekkers? En
het gesprek: ‘Huh, hoe kan dat nou?’ zei er eentje over
hadden wij zelf geen leerlingen in onze klas op wie
de ander. ‘Daar staat precies op wie jij bent, een Door-
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zetter!’ Een derde leerling vulde dat aan: ‘Ja, ik vind
dat Lucas ook een Doorzetter is. Als we samenwerken
en ik alweer naar een volgende vraag wil, omdat ik
het lastig vindt, dan zegt Lucas altijd dat we onze
vraag eerst af moeten maken.’ Op zo’n moment zie je
zo’n leerling groeien van trots. Zelf kon ik bevestigend
aansluiten in het gesprek: ‘Het klopt, Lucas. Wat mooi
om te horen. Als jij dus in een team moet samenwerken, dan ben jij de Doorzetter, ook als het moeilijk
wordt. Dát is een mooi talent.’ Deze kaarten geven dat
talentgesprek richting en vorm. Prachtig vind ik dat! De
kinderen leerden op een nieuwe manier naar zichzelf
kijken en werden geïnspireerd om misschien ook eens
die Doorzetter of Mooimaker te worden.”
W I E I S H E T K I N D DAT AC H T E R
Z I J N G E D R AG SC H U I LG A AT ?
In de cursus kregen de leerkrachten tevens gesprekstechnieken aangereikt, die hen leerden doorvragen
naar talenten. Bijvoorbeeld: “Wanneer vliegt voor jou
de tijd? Waar word jij nu écht blij van?” Ook kwam de
Matroesjka-methode van Els Pronk aan bod. Met de
bekende Russische Matroesjka-poppen, die van klein
naar groot in elkaar passen, leerden ze als onderwijzers nog eens hoe belangrijk het is om áchter het
gedrag van het kind te kijken. Net als bij die poppen,
kun je steeds een laag afpellen, om tot de kern van

Enkele resultaten van 2019
BREDE SCHOOL
• De cursus tot Talentontdekker (Luk Dewulf) is
een succes. 40 personen behalen hun
certificaat en kunnen gesprekken aangaan
over talenten met jong en oud. Nieuwe start
cursus september 2020.
• Het jaarprogramma van de Brede School wordt
digitaal! Naast de gids (oplage 150 stuks)
kunnen onderwijs en kinderdagopvang via een
website aanbod bestellen en kiezen uit 140
activiteiten, aangeboden door coaches van SWL
en partners.
• Gemiddeld heeft de Brede School coördinator
8 afspraken per week met partners om het
netwerk te onderhouden. We werken samen
met 16 basisscholen, 8 kinderdagopvangcentra
en circa 80 aanbieders, coaches en instanties.
Er is een start gemaakt met uitwisseling met
andere coördinatoren buiten Lochem.
• Elke 4 weken is er een teamoverleg Jeugd, elke
6 weken is er een combinatiefuncties overleg
met de partners.
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de leerling te komen. Wie is het kind werkelijk, wat
is zijn talent? Wie gaat er schuil achter de jongen
die buikpijn heeft of het meisje dat een ruzie begint,
maar daar vervolgens altijd bij wegloopt? “De poppen
boden ook een positief handvat bij oudergesprekken,
om uit te leggen dat er verschil is tussen het kind
zélf en het gedrag dat het kan vertonen,” aldus Paula.
TA L E N T E N G A L E R I J
D E TA L E N T E N K A A RT E N worden tegenwoordig regelmatig ingezet op de Vullerschool.
Bijvoorbeeld in gesprekken met leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben, vertelt Paula. “Ook hebben
we alle kaarten, met voor- én achterkant als een
talentengalerij langs de muur van een lange gang
opgehangen. Leerlingen beginnen zelf te lezen. Net
als ouders, die er soms staan te wachten. Dat levert
weer allerlei gesprekken en vormen van verbinding
op. Tussen leerlingen, ouders en ons als leerkrachten.”
Het leren ontdekken en benoemen van talenten,
geeft kinderen kracht, positieve energie en zelfvertrouwen, vindt Paula: “De toekomst zit bij ons in de
klas. Deze kinderen groeien anders op dan wij vroeger. De maatschappij is ingewikkelder geworden.
Denk alleen al aan de digitalisering, maar ook aan de
vele gebroken gezinnen. Of aan kinderen die via het
Passend Onderwijs hun plek in een reguliere klas
moeten vinden. Deze jeugd legt over het algemeen
een lastigere weg af naar volwassenheid. Tenminste, dat zegt mijn gevoel. Wat zou het mooi zijn als
je van die basisschool afkomt en door dit soort oefeningen jezelf al een beetje beter hebt leren kennen.
Dat je weet welke talenten bij jou horen, waar je
zelf energie van krijgt. Maar ook: waarmee je anderen later misschien wel kunt inspireren en helpen.”
D E L E Z I N G ‘I K K I E S VO O R M I J N TA
L E N T ’ van Luk Dewulf en de cursus tot Talentontdekker zijn georganiseerd door de Brede School Lochem, onderdeel van Stichting Welzijn Lochem. Michiel
Wopereis-Vermeulen is sinds vorig jaar april de nieuwe
Brede School coördinator. Hij zet zich in om onderwijs,
kinderopvang en organisaties die een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van kinderen in de gemeente Lochem te verbinden. De Brede School is een manier om
verschillende sectoren zoals onderwijs, welzijn, jeugd,
cultuur en sport op integrale wijze samen te brengen
en zo samen bij te dragen aan een verrijkte omgeving
waarin de kinderen van Lochem opgroeien. De Bredeschool aanpak binnen de gemeente Lochem richt zich
primair op de doelgroep kinderen (0-12 jaar).
Meer informatie over de Brede School Lochem via
www.welzijnlochem.nl/brede-school
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Vrijdagavond:
tijd voor de
Tienersoos
E I N D E L I J K , op vrijdagavond naar de Tienersoos! Veel tieners uit Epse, Eefde, Harfsen,
Gorssel en Laren kijken er naar uit. Het tienerwerk van Stichting Welzijn Lochem organiseert
op vrijdagavond een activiteit voor kinderen uit
groep 8 van het basisonderwijs en klas 1 van
het voortgezet onderwijs. De belangstelling is
groot: elk schooljaar kent de Tienersoos zo’n
160 deelnemers.
RO M É E E N SO P H I E (beiden 11 jaar) zijn
fan. Als leerlingen uit groep 8 van de J. van der
Hoevenschool uit Epse, zijn ze graag aanwezig
bij de soosavond. “Om gezellig samen te zijn en
lol te hebben,” vertellen ze. Sophie houdt van
korfbal en lezen, maar kon niet wachten om
ook aan te haken bij de soos. Haar oudere broer
en zus brachten al enthousiaste verhalen mee.
Ook klasgenoot Romée, die graag paardrijdt en
voetbalt, keek uit naar het moment waarop ze
oud genoeg was om deel te nemen. “Bij de Tienersoos ga je, met kinderen uit groep 8 en klas
1 allemaal activiteiten doen,” vertelt Romée. “Dat
vind ik echt superleuk! De opdrachten zijn soms
moeilijk, maar dat maakt het uitdagend. ”
D E SO O S AVO N D E N vinden voor Sophie
en Romée plaats in hun eigen school, maar zijn
toegankelijk voor al hun leeftijdsgenoten uit de
gemeente Lochem. Vrijwilligsters Ellen en Melissa,
die in hun jeugd zelf fervente deelnemers waren,
zijn inmiddels de drijvende kracht achter de avonden. “We bieden de kinderen vooral activiteiten
in groepjes aan. Daarmee leren ze samenwerken.
Wij kunnen de kinderen op deze manier goed begeleiden en houden overzicht op wat er gebeurt,”
vertelt Ellen. Vooral het speelelement spreekt
Sophie aan, zo blijkt uit haar enthousiaste reactie:
“Je bent gewoon gezellig samen met je klas en je
hoeft een keer niet aan school te denken.” Romee
is het met haar eens: “Als je er leeractiviteiten
van maakt, dan melden kinderen zich misschien
niet zo snel aan om mee te doen. Anders moet je
na schooltijd toch weer voor school aan de slag.”

Volgens Melissa is het voor tieners belangrijk om
aan de soos deel te nemen: “Het is goed dat de kinderen er op vrijdagavond eens uit zijn, onder elkaar.
Dit soort avonden zijn ook een alternatief voor het
rondhangen op straat. Ellen en ik vinden het vooral
leuk om te zien hoeveel plezier de kinderen hebben.
Zelfs als we twijfelen of een bepaalde activiteit
wel aansprekend genoeg is, krijgen we bij navraag
enthousiaste reacties van de deelnemers.”
H O E W E L D E AVO N D E N voornamelijk in
Epse plaatsvinden, gaan de tieners er regelmatig op
uit. Om te zwemmen in De Scheg bijvoorbeeld. Ook
het jaarlijkse Teen-event in Eefde staat steevast
op het programma. Daar leren de kinderen andere
tieners uit de omgeving kennen.
Sophie en Romée vinden dat Melissa en Ellen het
als organisatoren erg goed doen. Er is inmiddels
een fijne band ontstaan tussen de kinderen en de
vrijwilligers. “We zijn soms best een drukke klas,
maar Melissa en Ellen leren ons ook dat we rustig
met de activiteit aan de slag moeten gaan. We denken dat andere kinderen het erg leuk zullen vinden
om naar de Tienersoos te komen. Het is gewoon
echt heel gezellig,” besluiten Sophie en Romée.
De Tienersoos van Stichting Welzijn Lochem vindt om
de twee weken op vrijdagavond plaats in de J. van
der Hoevenschool in Epse, van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Aanmeldingen via Melissa Roeterdink,
email: melissaroeterdink@hotmail.com.

Enkele resultaten van 2019
T I E N E RW E R K
• Theatergroep Play-Back uit Amsterdam speelde
de voorstelling De Grote Sprong waarbij zowel
ouders als kinderen uit groep 8 werden
uitgedaagd actief deel te nemen aan het gesprek.
• In juni hebben de groepen 8 van 6 basisscholen
(ca. 180 leerlingen) kennis gemaakt met het Terra
Nova Bordspel. Zij hebben dit project gewonnen
tijdens de scholierenraad. Ook in 2020 zijn er
weer veel aanmeldingen binnen gekomen.
• Al meer dan 130 kleuters uit groep 1 en 2 hebben
inmiddels de kazernes van Laren en Lochem
bezocht tijdens het project: Smokey komt logeren.
• Jaarlijks organiseren de visverenigingen van
Lochem en Laren vislessen op school. Een
groep zeer enthousiaste vrijwilligers leren de
kinderen van groep 5 t/m groep 8 alles over
veilig en diervriendelijk vissen. Hier hebben 100
kinderen aan deelgenomen.
• In 2019 hebben meer dan 250 kinderen uit de
kernen van Laren, Eefde, Gorssel, Harfsen en
Almen bij de begeleiders van de tienersoos hun
vuurwerkafval ingeleverd. Dit heeft € 375
opgeleverd voor onze tienersoos in de kleine
kernen.
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Saskia van Egmond
over haar
vrijwilligerswerk voor SWL

“Ik had twee opgroeiende kinderen, een administratieve functie bij de gemeente Deventer en
daarnaast een eigen praktijk als gewichtsconsulent.
Toen werd ik ziek,” vertelt Saskia van Egmond (41).
De diagnose Multiple Sclerose betekende voor Saskia dat ze op zoek moest naar een andere invulling
van haar leven: “Ik wilde niet stoppen met werken
en voelde dat ik nog zoveel te bieden had. Als
vrijwilliger bij Stichting Welzijn Lochem kan ik nog
steeds wat betekenen voor anderen. Ik zeg altijd: ik
heb MS, maar MS heeft mij niet.”
Samen met dochter Zoë (15) en zoon Tycho (12) heeft
Saskia er net een verhuizing op zitten. Het waren
drukke en enerverende weken, waarin ze met haar
gezin het dorp Epse voor Deventer verruilde. Saskia
vertelt: “We zijn destijds bewust in een dorp gaan
wonen, omdat we onze kinderen in een kleine gemeenschap op wilden laten groeien. Inmiddels werd
het huis te klein en de tuin te groot om te onderhouden, dus was het tijd voor een nieuwe stap.”

had ik niet zien aankomen. Ik dacht dat er, met mijn
MEAO-achtergrond, nog wel mogelijkheden zouden
zijn om een parttime baan te blijven vervullen.
Dat bleek formeel niet meer te kunnen, door mijn
chronische ziekte en wisselende energiebalans. Het
klinkt gek, maar uiteindelijk ben ik blij dat het zo
gelopen is. Ik hoefde niet meer op te boksen tegen
een situatie die niet meer bij me paste. In die periode kon ik er bovendien, na mijn scheiding, volledig
voor mijn kinderen zijn.”
K I J K E N N A A R WAT J E N O G W É L
KUNT
Haar deelname aan een Can Do-weekend van het
MS-fonds leverde Saskia bijzondere inzichten op,
vertelt ze. “Tijdens zo’n weekend word je begeleid
om beter met je ziekte om te gaan. Daarbij ligt de
nadruk op leren kijken naar wat je nog wél kunt, in
plaats van naar wat je verloren hebt. Het was een
keerpunt voor me. De eerste drie jaren had ik nodig
om te verwerken dat ik MS had en moest ik de
ziekte een plek in mijn leven geven. Na dat bewuste
weekend kon ik die gedachten gemakkelijker loslaten, merkte ik. Ik arriveerde er als patiënt, maar ik
ging weg als mens.”

Saskia besloot dat ze er weer aan toe was om
iets met haar administratieve achtergrond te
doen. “Ik zocht contact met Stichting Welzijn
VO LO P AC T I E F I N D E G E M E E N T E
Lochem om te vragen of er vrijwilligersvacatuLO C H E M
res in de gemeente beschikbaar waren. Na een
Hoewel Saskia Epse achter zich liet, is en blijft ze
kennismakingsgesprek zei men daar: ‘Eigenlijk
nog volop sociaal actief in het dorp en binnen het
zoeken we bij onze eigen stichting iemand met
grotere geheel van de gemeente Lochem. “Deventer
jouw kwaliteiten.’ Dat was een mooie kans voor
is dan wel onze nieuwe woonplaats, maar mijn hart
mij. Ik kon op het SWL-kantoor in Gorssel aan de
blijft voor een belangrijk deel in Epse liggen. Dit is
slag als administratief ondersteuner. Daar ben
de plek waar ik de afgelopen jaren actief was in het
ik iedere maandagochtend te vinden. Ik beheer
vrijwilligerswerk. Eerst als penningmeester in het
de Facebookpagina en plaats er de vrijwilligersOranjecomité, later ook in het Epser cabaret.”
vacatures, net als het wekelijkse artikel dat de
Berkelbode over een vrijwilliger publiceert. Nu ik
Het vrijwilligerswerk heeft Saskia altijd getrokken:
goed ingewerkt ben, verleg ik mijn werkzaamhe“Ik ben een sociaal en actief mens en ik wil graag
den meer naar de voorgrond. Ik pak
wat betekenen voor de mensen om
Ik arriveerde er als
nu ook de bemiddelingsactiviteiten
me heen. Vanuit die gedachte zocht
patiënt, maar ik ging
op. Daarbij probeer ik een match te
ik destijds ook contact met Stichweg als mens.”
vinden tussen nieuwe vrijwilligers
ting Welzijn Lochem. In die tijd had
en organisaties in de gemeente Loik er drie zware jaren opzitten. Na
chem die op hun beurt vrijwilligers
een periode van klachten en toenezoeken. Het doet me denken aan de baan die ik
mende vermoeidheid, kreeg ik in 2010 de diagnose
vroeger bij een makelaarskantoor had: je probeert
MS. Destijds werkte ik nog in loondienst, maar werd
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ik vind het
het steeds moeilijker om volledige dagen te blijven
heerlijk, sta graag met mensen in contact en het
werken. Na een traject met de bedrijfsarts en het
is fijn als ik weer iets heb kunnen regelen. “
UWV volgde het vonnis van volledige afkeuring. Dat
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“Ik ben zoveel méér dan
een vrouw met een ziekte.”
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WA R M B A D
Saskia heeft haar kennismaking met het SWL-team
in Gorssel als een warm bad ervaren: “Ik voel me
volwaardig onderdeel van het team, naast de
betaalde krachten en de andere vrijwilligers. Het
is belangrijk voor me om aan het werk te zijn, een
plek te hebben om naar toe te gaan, onderdeel uit
te maken van een team en mijn steentje aan de
maatschappij te kunnen bijdragen. Over het algemeen is mijn ziekte vrij stabiel en voel ik een aanval
van mijn klachten goed aankomen. Dan kan ik even
heel weinig, maar dan is er ook gewoon ruimte om
de rust te nemen die mijn lichaam nodig heeft. Het
is fijn dat ik op deze manier toch kan blijven werken. Ik ben zoveel méér dan de moeder van Zoë en
Tycho of een vrouw met een ziekte. Ik vervul juist
ook graag een werkende rol. ”
Dat is nog niet alles. Saskia vervult namelijk nog
een andere rol. Letterlijk, als acteur bij Theatergroep Sequoia: “We spelen stukken met een
maatschappelijke boodschap. Vorig jaar was dat
een voorstelling over ouderdom. Op dit moment zijn
we bezig met een nieuw project, waarin we in een
avondvullend programma een actueel thema als
pestgedrag aan de kaak stellen. Ook daarmee hoop
ik, op een creatieve manier, iets bij te kunnen dragen. Onze voorstelling is dit najaar op verschillende
plekken in de gemeente Lochem te zien.”
Saskia vertelt dat haar ziekte haar sterker heeft
gemaakt én dat ze, meer dan ooit, heeft leren genieten van de kleine dingen. “Als ik een goede dag
heb, ben ik extra vrolijk. Ik koester de mensen om
me heen en zal nooit vergeten dat mijn collega’s
van SWL vorig jaar, op mijn verjaardag, op de stoep
stonden met een heel bijzonder cadeau. Samen
kwamen ze mij helpen mijn tuin te onderhouden,
iets waartoe ik zelf niet meer in staat was op dat
moment. Ook bij mijn verhuizing stonden er collega’s paraat, zonder dat ik er om vroeg. Daarom blijf
ik me in Gorssel graag inzetten voor het SWL-team
en de gemeenschap. Ik ben heel blij met mijn collega’s en pieker er niet over om weg te gaan.”
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Z E L F D E R EG I E H O U D E N , zolang
dat nog kan. Dat is de wens van Jopie van Putten. Zeven jaar geleden werd ze plotseling blind.
Toch woont ze nog zelfstandig. Met ondersteuning vanuit de zorg en met hulp van SWL-vrijwilliger Hermi Klein Nulend. De dames hebben een
bijzondere band: “We zijn aan elkaar gewaagd,
maar de klik is er. Daar draait het om!”
“Ik was zo gehecht aan mijn oude huis. Dat
gevoel moest ik hier weer helemaal opbouwen,”
vertelt mevrouw Van Putten, zittend in de comfortabele leunstoel in haar seniorenappartement,
ergens in het centrum van Lochem. Ook haar vrijwilligersmaatje Hermi is present, speciaal even
gekomen voor het interview. “Normaal gesproken
kom ik eens in de twee weken op een vaste ochtend naar Jopie toe. We praten bij en vullen de
ochtend in met de activiteiten waar Jopie op dat
moment behoefte aan heeft,” vertelt Hermi.
Het leven van mevrouw Van Putten kreeg
zeven jaar geleden een andere wending. Gepensioneerd en op latere leeftijd gescheiden,
bewoonde ze nog een eengezinswoning. De
kinderen en kleinkinderen waren er ook regelmatig, maar woonden op afstand. Door een
ziekte werd mevrouw Van Putten vrij plotseling
blind: “Als je blind geboren wordt, ontwikkel je
bepaalde zintuigen en talenten om je weg te
vinden. Wanneer je, zoals ik, op latere leeftijd
je gezichtsvermogen verliest, moet je ineens
leren de dingen op een andere manier te doen.”
Het was voor mevrouw Van Putten niet mogelijk
om in haar oude huis te blijven wonen. Na een
periode van herstel en overbrugging in twee
zorgcentra, kreeg ze de mogelijkheid om weer
zelfstandig een seniorenappartement te betrekken. “De eerste twee weken hielp een vriendin
me de weg te vinden. Je moet ontdekken én
onthouden waar de keuken is, de slaapkamer,
het toilet. Inmiddels krijg ik vier keer per dag
ondersteuning vanuit Zorggroep Sint Maarten.
Bijvoorbeeld bij mijn persoonlijke verzorging
en het smeren van een boterham tussen de
middag. In het begin kreeg ik de vraag of ik vier
dagen naar de dagopvang wilde, maar dat vond
ik niet prettig. Ik heb mijn vaste bezigheden
en contacten. Daarmee deel ik liever zelf mijn
week in. Met de taxidienst van Stichting Welzijn
Lochem ga ik regelmatig naar Visio in Apeldoorn,

“We zitten op dezelfde
golflengte.”
waar ik hulp en ondersteuning krijg bij mijn visuele
beperking. Bijvoorbeeld bij het bedienen van mijn
iPhone, om er luisterboeken op af te spelen. Ook ga
ik regelmatig naar de fysiotherapeut.”

P L E Z I E R I G A A N E L K A A R G E WA AG D
“Dat is ook goed voor je Jopie,” vult Hermi aan. “Bij
mooi weer gaan we op een bankje op de Kleine
Markt zitten.” “En bij slecht weer vraag ik Hermi
of ze zelf de boodschappen voor me haalt,” zegt
T I J D VO O R O N T S PA N N I N G I S E R
mevrouw Van Putten plagend. “Ja Jopie, bedankt
O O K . Iedere vrijdagochtend bezoekt mevrouw
daarvoor,” luidt het gevatte antwoord van Hermi.
Van Putten de koffieochtend van Stichting Welzijn
Inderdaad, de dames zijn op plezierige wijze aan
Lochem in het Stadshuus. “We zitten daar twee
elkaar gewaagd en genieten van het goede contact
uurtjes met een redelijk vaste groep
dat ze hebben. “Voor Jopie zijn onze
“Ik heb mijn vaste
senioren bij elkaar. Je leert elkaar
ochtenden belangrijk, maar voor mij
kennen en praat wat bij. Dat is een bezigheden en contacten. zijn ze dat net zo goed. We zitten op
Daarmee deel ik liever dezelfde golflengte,” aldus Hermi.
waardevolle ochtend voor me.”

zelf mijn week in.”

Al even waardevol vindt mevrouw
Van Putten de tweewekelijkse
ochtend waarop Hermi haar bezoekt. “Dat doen we
al vier jaar,” vertelt Hermi. “Ik besloot een aantal
jaren geleden dat ik vrijwilligerswerk wilde doen.
Altijd had ik gedacht dat het niets voor mij was,
maar ook mijn leven veranderde. Ik merkte dat ik
de behoefte had om iets voor een ander te kunnen
betekenen. Ik kende Jopie toevallig al vanuit mijn
werk voor de Thuiszorg, van jaren geleden. Ik wist
daardoor dat het wel zou klikken tussen ons. Dat is
ook gebleken. We zijn allebei mensen die vrij direct
in de omgang zijn. We zeggen graag waar het op
staat. Dat kunnen we naar elkaar toe ook. Humor
is belangrijk in ons contact. Als Jopie zegt: ‘Ik moet
even kijken hoe ik dat ga doen’ dan antwoord ik wel
eens: ‘Hoezo, kijken?’ Dat lijkt misschien heel direct,
maar daarmee proberen we de situatie af en toe te
relativeren. Ook dat is belangrijk op zijn tijd.”

Jopie en Hermi gaan er tijdens hun tweewekelijkse
ochtend graag samen op uit. Voor Jopie is het belangrijk om buiten te zijn, in beweging te komen en zelf
betrokken te blijven bij het boodschappen doen. “In
het begin brachten vrijwilligers mij de boodschappen.
Dat was natuurlijk fijn, maar iedere week stond er
iemand anders de boodschappen uit te pakken in m’n
keuken. Omdat ik niet kan zien, was dat toch niet prettig. Het is fijn om met een vaste vrijwilliger zelf weer
op pad te kunnen. Ik ben blij dat Hermi er voor me is.
Ze zet me aardig in beweging hoor, we lopen wat af.”

Mevrouw Van Putten hecht nog erg
aan de manier waarop ze zelfstandig
kan wonen. “Luisterboeken zijn fijn, maar ik probeer
ook een aantal televisieprogramma’s te volgen: de
actualiteitenrubrieken en een kennisquiz zoals De
Slimste Mens of Twee voor Twaalf. Je steekt er altijd weer wat van op. Zolang ik me hier kan redden,
mijn kopje koffie maak, de afwas doe en af en toe
kan genieten van een glaasje wijn, is het goed zo. Ik
houd graag de regie over mijn leven. Dat lukt, zeker
ook door de hulp van Hermi,” besluit ze. Hermi knikt
instemmend. Ze heeft aan een half woord genoeg.

Enkele resultaten van 2019
VRIJWILLIGERSCENTRALE
• 250 deelnemers voor het
vrijwilligersworkshopfestival
• Campagne: Ben jij vrijwilliger? #IKOOK wordt
gebruikt in alle kernen
• 24 cursussen/netwerkbijeenkomsten
georganiseerd door de vrijwilligerscentrale.
Hier zijn in totaal 270 deelnemers bij geweest
en deze gaven een gemiddelde waardering van
een 7,9.
• Bij de vacaturebank staan 300 vrijwilligers en
160 organisaties ingeschreven. Dit heeft in 2019
117 matches opgeleverd.
• De maatjesprojecten hebben 168 langdurige
maatjes, en 1246 kortdurende maatjes
opgeleverd.
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Met Bewegen aan Tafel
kwam Monique ook zelf
weer in beweging

H E T M O M E N T WA A RO P haar eigen
lichaam in opstand kwam, betekende voor Monique
Schutte een ommekeer in haar leven. Alles werd
anders, maar ze hervond haar kracht. Nu zorgt Monique dat bewoners van woonvorm Stichting Anke
Marjolein in beweging komen. “Ik ben zo dankbaar
dat ik deze kans heb gekregen,” vertelt ze.
Toen Monique (51) een oproep van Stichting Welzijn
Lochem zag, kwam ze direct in actie: “Ik las dat
SWL wilde starten met het aanbieden van bewegen
of sporten voor mensen die door lichamelijke beperkingen niet meer zo veel in beweging komen. Ik
dacht direct: dit is het moment om te vertellen wie
ik ben en wat ík hier misschien in kan betekenen.”

aan Tafel verzorgen. Als de bewoners me binnen zien
komen, beginnen ze al te lachen. De meesten gaan
dan al aan tafel zitten. Eén van de deelnemers neemt
een speaker mee, waarop we vrolijke muziek draaien.
We bewegen, zingen mee en hebben samen plezier.”
De grootste ‘hit’, zo vertelt Monique, is de oefening
met de XCO-buizen. In professionele sportscholen
worden deze buizen, gevuld met zand, gebruikt voor
allerlei oefeningen. Monique maakte de buizen zelf
en vulde ze met grind en vogelzand. “We tillen ze op
en bewegen ze in allerlei richtingen. Door het grind
en het zand maken de buizen een heel mooi geluid.
Iedereen doet mee en geniet van de ervaring.”

Zelf was ze altijd bijzonder actief geweest. Vaak werkL A ST I G O M ZOV E E L CO M P L I M E N
te ze diverse banen tegelijk. Toen kwam de kentering.
T E N I N O N T VA N G ST T E N E M E N
Bewoners die zeer beperkt zijn in hun bewegingsvrij“Op een dag kreeg ik griepverschijnselen en stortte ik
heid, bijvoorbeeld door spasmen, komen door Bewein. Wekenlang kwam ik mijn bed niet uit. Ik denk dat
gen aan Tafel toch op een andere en speelse manier
mijn lichaam me iets wilde vertellen: tot hier en niet
in beweging. Soms is dat alleen met
verder,” vertelt Monique. Er volgde
een lang traject, waarin ze probeerde “Thuis kwamen de muren de handen. “Natuurlijk krijgen de
op me af en ik merkte bewoners ook spelvormen door hun
weer aan het werk te komen. De
dat het goed was om begeleiders aangereikt, maar ik kan
aandoening PTSS (Post-traumatisch
zelf ook weer in
als vrijwilliger nu extra aandacht aan
Stress Syndroom) zorgde voor veel
beweging te komen.”
ze besteden. Ook neem ik juist nieulichamelijke klachten en beperkingen.
we ideeën mee. Het contact met de
Uiteindelijk werd Monique afgekeurd.
begeleiders is goed. Ik vind het soms
“Thuis kwamen de muren op me af
lastig om zoveel complimenten in ontvangst te moen ik merkte dat het goed was om zelf ook weer in
gen nemen, maar ik ben er natuurlijk heel blij mee.”
beweging te komen. Dat werd ook van harte ondersteund door mijn coach van het UWV.” Toen was er
In de toekomst hoopt Monique haar Bewegen aan
ineens de oproep van SWL en viel alles op zijn plek. “Ik
Tafel-activiteiten uit te kunnen breiden. Ze denkt na
stuurde SWL een bericht, stelde mezelf voor en legde
over andere plekken in de gemeente Lochem waar
uit welke ervaring ik al had met sport en bewegen.
ze met haar rolkoffer vol sport- en spelattributen
Al pratend ontstond het idee om voor de bewoners
terecht kan. “Ik vind het waardevol dit voor een
van woonvorm Anke Marjolein een proefles Bewegen
aantal doelgroepen te kunnen doen. Eigenlijk is het
aan Tafel te verzorgen. Deze doelgroep bestaat uit
een win-win situatie. Deze vrijwilligersrol heeft me
mensen met een meervoudige handicap. Door hun
zelf ook weer in beweging gebracht.”
verstandelijke en lichamelijke beperking is het moeilijk
en meestal onmogelijk om op een reguliere manier te
bewegen en te sporten. Tijdens een proefavond zat ik
Enkele resultaten van 2019
met de bewoners aan tafel en gingen we aan de slag.
A A N G E PA ST S P O RT E N
Ik had materialen meegenomen. Met grote ballonnen
• Vrijwilliger gevonden die nu wekelijks Bewegen
gingen we tafeltennissen. Met foam-buizen konden de
aan Tafel geeft bij cliënten van zorginstelling
bewoners weer andere bewegingen maken.”
Anke Marjolein.
M E T E E N G L I M L AC H N A A R B E D
• Succesvolle sportdag onbeperkt sportief in
Deze probeeravond bleek een enorm succes: “Ik zag
Laren voor mensen met een beperking met
het plezier bij de bewoners en dat deed me zó goed.
65 deelnemers in september.
Ik kreeg de glimlach niet meer van mijn gezicht, zelfs
• Uniek Sporten wordt steeds meer bekend en er
niet toen ik ’s avonds in bed stapte. Sinds begin janukomt steeds meer sport- en beweegaanbod op
ari kom ik nu iedere dinsdagavond een uur Bewegen
te staan voor mensen met een beperking.
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Lochemse Uitdaging
verbindt vraag & aanbod
Tanja Pompe over haar werk
als coördinator

Niet praten, maar doen. Het motto van de Lochemse Uitdaging is Tanja Pompe op het lijf geschreven.
Sinds april 2019 is ze als coördinator betrokken bij
dit netwerk dat het bedrijfsleven, stichtingen en
verenigingen verbindt. Tanja vertelt over de bijzondere matches die ze in haar rol als maatschappelijk
makelaar binnen de gemeente Lochem kon maken.
En over de volgende stap die ze wil zetten.
“Voor mijn functie als coördinator van de Lochemse
Uitdaging kan ik op een mooie manier gebruik maken van het enorme netwerk dat ik de afgelopen jaren in de gemeente en regio heb opgebouwd. Ik ben
een aantal jaren politiek actief geweest en leerde zo
Stichting Welzijn Lochem kennen. Nu combineer ik
mijn werk als coördinator van De Uitdaging met een
baan in de zorg, maar ik heb óók in het bedrijfsleven
gewerkt. De combinatie van het sociale en het zakelijke past mij wel. Ik gebruik die beide invalshoeken
bij de Lochemse Uitdaging,” vertelt Tanja.
De Uitdaging is een landelijk concept dat zich in
Nederland op vele plekken heeft vertaald in lokale
en regionale netwerken. De Lochemse Uitdaging
kwam enkele jaren geleden onder de vleugels van

Enkele resultaten van 2019
LO C H E M S E U I T DAG I N G
• Loneley Lochem krijgt een lichtkoepel van
Bouwbedrijf Meutstege
• Veteranen Lochem worden geholpen door
notariskantoor Tap en van Hoff om een
stichting op de zetten
• Hamarun mag van Lochem energie
gebruikmaken van de Elektrische auto in ruil
voor PR voor Lochem energie
• Het Baken krijgt een dag heftrucktraining voor
uitkeringsgerechtigden als stap naar werk
• Werkervaringsplekken voor uitkeringsgerechtigden bij Kringloopwinkel ‘gebruuktgerei’
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SWL. Tanja legt uit wat het netwerk precies doet:
“Ik probeer, samen met een matchgroep, vraag en
aanbod tussen het bedrijfsleven, stichtingen en
verenigingen met een gesloten beurs bij elkaar te
brengen. Wanneer een sportvereniging geen geld
heeft om een scheidsrechtersstoel aan te schaffen,
kijken we of een bedrijf zo’n stoel beschikbaar
kan stellen. Daar zet een vereniging dan weer iets
tegenover: gratis reclame op de borden langs het
veld bijvoorbeeld. Of leden die ondersteunen bij de
nieuwjaarsreceptie van het bedrijf.”
Het gaat niet alleen om het uitwisselen van materialen en goederen, vertelt Tanja. Ook wanneer een
vereniging juridische ondersteuning zoekt, bij het
opstellen van statuten of het oprichten van een
stichting, kan er een match gemaakt worden met
een notariskantoor. “Verenigingen en stichtingen
lopen tegen zoveel dingen aan. Het is best ingewikkeld om alles te weten van wet- en regelgeving,
als je je club met vrijwilligers draaiend houdt. Ik
waardeer het dat er nog steeds bedrijven te vinden
zijn die hun steentje bij willen dragen aan de maatschappij,” aldus Tanja. Ze is trots op de match die ze
wist te leggen tussen de Stichting Graaf Obstacle
Run, die opslagruimte zocht voor de enorme objecten die jaarlijks gebruikt worden tijdens het survival-evenement. Deelnemers banen zich al rennend
en klimmend een weg over een uitgezet parcours
vol spannende hindernissen. “De Lions bleken een
goede opslagruimte voor die hindernissen beschikbaar te hebben. Op hun beurt mochten zij een grote
kar van de stichting gebruiken, voor hun eigen
activiteiten. Dit soort matches bewijzen hoe veel we
aan elkaar kunnen hebben binnen onze gemeente.”
ELKAAR MOGELIJKHEDEN
B I E D E N O M V E R D E R T E KO M E N
Voor het Beursvloer-evenement, dat afgelopen
februari plaatsvond, meldden 25 bedrijven en 20
stichtingen zich aan. Het lukte Tanja daar om Stichting Vluchtelingenwerk in contact te brengen met
Stichting Openlucht Theater Lochem. “Voor de activiteiten van het openluchttheater is er altijd een tekort
aan vrijwilligers die op technisch gebied kunnen

ondersteunen bij de voorstellingen. Veel vluchtelingen
zijn heel technisch, maar kampen nog met een taalprobleem en een gebrekkig netwerk in onze gemeente. Samenwerken betekent dat beide partijen elkaar
mogelijkheden kunnen bieden om verder te komen. Je
hebt elkaar nodig om elkaar te versterken.”

tweedehands speelgoed van de winkel Gebruukt
Gerei in de Sinterklaastijd via het Repair Café en
het Opbouwwerk weer beschikbaar konden stellen
aan gezinnen met minder koopkracht. Ouders
konden twee avonden terecht in de kelder van het
Stadshuus om cadeautjes uit te zoeken. Zo konden
ook zij met hun kinderen Sinterklaas vieren of iets
onder de kerstboom leggen.”

De contacten met De Uitdaging in Zutphen en
Berkelland zijn goed en worden gekoesterd. In een
regionale app-groep zoekt Tanja regelmatig het
MEER SAMENWERKING,
grotere samenwerkingsverband, over de grenzen
M E E R S L AG K R AC H T
van haar eigen gemeente heen: “Ik ben altijd van
Volgens Tanja is elke match die vraag en aanbod bij
het verbinden, zie overal mogelijkheden. Toen ik
elkaar brengt van belang. Hoe klein deze soms ook
onlangs las dat een bedrijf in Laren een partij van
is. Toch hoopt ze met de Lochemse Uitdaging nog
40 pc’s en laptops over had, konden we regelen dat
een belangrijke stap te kunnen zetten, naar grotere
die pc’s door de Computerbank in
projecten: “Er gebeurt ontzettend
“Ik waardeer het dat er veel goeds in de gemeente, maar er
Lochem schoongemaakt werden en
nog steeds bedrijven te is ook nog de nodige versnippering.
vervolgens weer beschikbaar gevinden zijn die hun
steld konden worden aan gezinnen
Ik zou de samenwerking tussen besteentje bij willen dragen drijven, verenigingen en stichtingen
die zelf geen laptop of pc kunnen
aan de maatschappij.” graag een extra zet willen geven.
aanschaffen. Een deel van de apparatuur ging naar de Spullenbank in
Misschien kunnen we slimmer saZutphen, een ander deel vond zijn
menwerken, rond grotere projecten.
weg in onze eigen gemeente. Als ik dan hoor dat
Dan hebben we nog meer slagkracht. De Beursvloer
kinderen met zo’n laptop hun huiswerk maken en
vormt daarvoor een belangrijke basis, maar er zijn
mee naar school kunnen nemen, maakt mijn hart
nog meer ideeën om die extra stap te zetten. Achter
een sprongetje van blijdschap. Net als toen we het
de schermen borrelen er al genoeg ideeën.”
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“Als mantelzorgers hebben we
onderling aan een half woord genoeg.”
Evelien Jansen nam deel aan
het Mantelzorg Respijtweekend
en vertelt over haar
bijzondere gezinssituatie

Je kunt gerust zeggen dat Evelien Jansen (44) een
bewuste keuze maakte, toen ze een kleine twintig
jaar geleden terugverhuisde naar haar ouderlijk
huis. Samen met haar man en ouders bedacht ze
destijds een plan. Daarin stond één ding centraal:
we gaan de komende jaren allemaal voor elkaar
zorgen. En zo gebeurde het ook. Het liep alleen
anders dan ze samen hadden voorzien.
“Toen mijn man Richard en ik midden twintig waren, wilden we graag een gezin stichten. Zelf had ik
chronische lichamelijke klachten. Ook werkten we
beiden. We dachten na over de mogelijkheden die
we hadden om ons leven met kinderen in te richten.

Daarbij kwamen we, samen met mijn ouders op
het idee om het ouderlijk huis te splitsen. Zij bleven
in het ene deel wonen en ons gezin zou, na een
verbouwing, het andere gedeelte van het huis betrekken. Het leek ons mooi dat mijn ouders een deel
van de zorg voor onze opgroeiende kinderen op zich
zouden nemen. Op onze beurt zouden wij dan op
termijn voor mijn ouders gaan zorgen.”
“Eigenlijk verliep alles volgens plan,” vervolgt Evelien.
“Wij werkten en mijn ouders pasten op onze kinderen. Onze beide huishoudens liepen op een prettige
manier in elkaar over. De kinderen hadden hun opa en
oma altijd dichtbij. Dat zorgde voor een speciale band.
‘Deze constructie houdt ons jong. We groeien helemaal met het gezin mee,’ zeiden mijn ouders altijd.”
O PA E N O M A WA R E N E E N T W E E D E
VA D E R E N M O E D E R
Vier jaar geleden werd bij Eveliens moeder borstkanker geconstateerd. Dat was een grote schok

voor de familie, maar als vanzelfsprekend begonnen
de rollen zich om te draaien, vertelt Evelien: “Het
was heftig voor de kinderen, dat hun oma erg
ziek werd. Opa en oma waren altijd een beetje
hun tweede vader en moeder geweest. Onze zoon
Daan ging een zorgopleiding volgen en heeft zijn
oma voor een deel helpen verzorgen. Dat was mooi
en heftig tegelijk. In mei vorig jaar overleed mijn
moeder. Ondanks het verdriet waren we dankbaar
dat we al die tijd zo dicht bij elkaar hadden kunnen
blijven én dat ze niet verder hoefde te lijden.” Eveliens vader woont nog steeds in ‘zijn’ gedeelte van
het dubbele woonhuis. Inmiddels is hij 77 en wordt
hij ondersteund door de zorg vanuit het gezin. “Het
was voor mijn moeder een geruststellende gedachte dat we voor hem konden blijven zorgen. Ik ben
blij dat het goed met hem gaat en dat hij zijn leven
weer opgepakt heeft. We zijn trots op hem.”

Enkele resultaten van 2019
M A N T E L ZO RG
• Verwenweekend in oktober waar we 9 mantelzorgers hebben meegenomen naar Ehzerwold
in Almen om “er even tussenuit” te gaan.
• We hebben 556 aanvragen voor het Mantelzorgcompliment gehonoreerd en inmiddels ruim
800 mantelzorgers in ons bestand staan.
• Voor deze mantelzorgers hebben wij 10
bijeenkomsten georganiseerd en
12 Mantelzorgwandelingen verzorgd.
• In juli zijn we letterlijk “de Markt” op gegaan en
hebben wij zonnebloemen uitgedeeld aan
mantelzorgers waarbij we aandacht en
waardering vragen voor de Mantelzorgers in
onze gemeente Lochem.
• Voor de 143 Jonge Mantelzorgers hebben we
maandelijks leuke activiteiten georganiseerd
met als hoogtepunt de Fundagen in juni.

E É N VA N D E J O N G ST E N
Vorig najaar nam Evelien deel aan het Mantelzorg
ontspannen ademhalen,” vertelt Evelien. “Als toeRespijtweekend dat Stichting Welzijn Lochem voor
rist-in-eigen-regio bezochten we Zutphen en kregen
mantelzorgers in de gemeente organiseert: “Het
we een rondvaart over de Berkel. Het was dicht bij
was leuk daar voor uitgenodigd te worden. Eerst
huis en toch was ik even helemaal wég.”
twijfelde ik even, toen ik de brief ontving. Zou ik wel
aan zoiets deel willen nemen? Ik besloot toch te
Naast het Mantelzorgweekend organiseert SWL losgaan. Dat bleek een enorm goede beslissing. Samen
se activiteiten voor mantelzorgers. “In de afgelopen
met een stuk of tien andere deelnemers beleefde ik
kerstperiode maakten we samen
een mooi weekend. Allemaal waren
“Onze huishoudens
bloemstukjes. Ook werden we op
we mantelzorgers, al was ik als
liepen op een prettige een ander moment uitgenodigd voor
veertiger één van de jongsten. Allemanier in elkaar over.” een bijpraatkoffie bij Café Witkamp
maal hadden we ook aan een half
– Evelien Jansen
in Laren. In onze groep bleek het onwoord genoeg. Je weet van elkaar
derling goed te klikken. Nog steeds
wat het écht betekent om altijd
is het fijn contact te houden, elkaar
klaar te staan. Voor een partner,
af en toe te zien. Het is ook goed te weten dat ik
een kind, een vader of moeder. Die drie dagen op
altijd met SWL kan bellen, mocht ik een praktische
Ehzerwold konden we ervaringen uitwisselen en
mantelzorgvraag hebben. Of behoefte aan een
even afstand nemen van onze rol.”
gesprek.”
D I C H T B I J H U I S E N TO C H E V E N
GEEN SPIJT
H E L E M A A L W ÉG
Ondanks de moeilijke tijd die achter haar ligt, staat
Stichting Welzijn Lochem organiseert het MantelEvelien nog steeds achter de beslissing die ze deszorg Respijtweekend sinds 2019 zelf. Dat betekent
tijds met haar man nam. “Ik heb er geen spijt van.
dat één medewerker dag en nacht bij de groep op
We hebben het als gezin, met mijn ouders, goed
locatie aanwezig is. Overdag sluiten extra medegedaan. We gaan nu verder, in de zorg voor mijn
werkers aan. Er is ruimte voor gezamenlijke activivader. Ik kan hem nog steeds iets teruggeven voor
teiten met een ontspannen karakter. Ook hebben
alles dat hij met mijn moeder voor ons als gezin
deelnemers de gelegenheid één op één in gesprek
gedaan heeft. Het Mantelzorgweekend heb ik als
te gaan met de aanwezige SWL-medewerkers, onheel plezierig ervaren. Ik waardeer het dat er zoveel
der wie mantelzorgconsulent Marian de Hoop. “We
waardering voor ons als mantelzorgers is. Ja, zo vat
aten gezamenlijk, er was ruimte om te wandelen,
ik het mooi samen, denk ik.”
we kregen een tekenworkshop en leerden iets over
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