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Inleiding  
 

In het jaar 2021 heeft er een wisseling van bestuursleden plaatsgevonden. Zowel de 

penningmeester als de voorzitter hebben afscheid genomen en John Smulders is gestart als 

penningmeester en Francien van Dam als voorzitter van het bestuur. Met de wisseling is het 

weer even zoeken naar een balans en nieuw evenwicht. Maar het geeft ook de ruimte om weer 

fris naar ontwikkelingen en cijfers te kijken. 

 

Ik heb Welzijn Bommelerwaard ervaren als een energieke club medewerkers. Met veel elan, 

energie en motivatie bezig zich te ontwikkelen en profileren. Hierin zoekend naar de goede 

samenwerkingspartners en passend bij de wens van de burgers van Maasdriel en Zaltbommel. 

Een organisatie die ook in 2021 probeerde  haar missie waar te maken: er te zijn voor alle 

inwoners van de Bommelerwaard door verbindingen te leggen tussen mensen onderling en 

tussen mensen en organisaties. De missie baseren wij op een visie op welzijn en gezondheid, 

zoals die ook in 2020 door de gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel is vastgesteld in 

hun gezamenlijke welzijnsbeleid.  

Deze visie is gebaseerd op versterken van zelfredzaamheid en samenredzaamheid van 

inwoners van de Bommelerwaard. Het gaat daarbij om toewerken naar een meer inclusieve 

samenleving, waar inwoners naar elkaar omkijken, samen dingen doen, elkaar respecteren in 

hun eigenheid. Inwoners in kwetsbare omstandigheden horen erbij en worden ondersteund om 

volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Dit welzijnsbeleid is gericht op preventie, 

vroegtijdige signalering van ondersteuningsvragen en het in hun eigen kracht zetten van 

inwoners. Daarbij staat centraal het concept van positieve gezondheid: het vermogen van 

mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven.  

 

In samenwerking met de beide gemeentes is er een kader opgesteld waarin alle 

welzijnspartijen met elkaar gaan samenwerken. Met daarin de doelstellingen en de eigenheid 

van de diverse instellingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. 

Deze notitie, de welzijnsagenda, is in samenwerking met zowel de gemeente als de diverse 

welzijnsinstellingen tot stand gekomen. 

Vanuit de gemeente is de vraag gekomen om met een gezamenlijke oplegger te werken als 

het gaat om de subsidieaanvraag met kompas. Hiermee zijn we aan het onderzoeken waarin 

we elkaar kunnen versterken, verbinden en de samenwerking optimaliseren. 

 

Dat 2021 opnieuw in het teken van corona stond heeft niet meegeholpen in de verdere 

doorontwikkeling in de missie en visie van Welzijn Bommelerwaard omdat samenkomen 

meestal niet haalbaar was bij de geldende corona maatregelen. Toch zijn er mooie nieuwe 

plannen voor een verdere doorontwikkeling en een nieuwe strategische koers. 

Hier verder richting aan te geven, middels een gezamenlijke visiedag, heeft corona helaas 

belemmerd. We hopen deze ontwikkeling in 2022 verder inhoud te geven. 

Een belangrijk element in deze ontwikkeling is van oplossingsgericht naar procesmatig werken 

te gaan. En hierin tussen 2 teams, met hele andere taken en inhoud, een goede verbinding te 

vinden met elkaar. 

 

Er is zowel op welzijnsgebied als in sport en cultuur veel vraag naar de activiteiten en 

ondersteuning die Welzijn Bommelerwaard te bieden heeft. Daarmee is de vraag gegroeid en is 

de keus gemaakt om het team verder uit te breiden. Zowel in de gemeente Zaltbommel als 

Maasdriel heeft Welzijn Bommelerwaard bekendheid en wordt als prettig ervaren in de 

samenwerking. 
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Tenslotte was er ook een belangrijke verandering in het inburgeringsbeleid in de beide 

gemeentes. Hierin was het een zoektocht met zowel de gemeentes als de 

samenwerkingspartners een goede weg te bewandelen. Het is een nieuwe koers en zoals bij 

elke verandering een zoektocht om hierin met elkaar weer de juiste weg te vinden. 

 

We hopen u middels ons jaarverslag een beeld te geven van onze activiteiten en 

ontwikkelingen. Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Francien van Dam 
Voorzitter Welzijn Bommelerwaard 
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Werkgebied Warm Welkom Statushouders  
Werkzaamheden gericht op het ondersteunen van statushouders. 

Activiteiten  
Vanwege minder inzet van uren voor het project Warm Welkom maar ook door aanhoudende  

Corona maatregelen zijn er minder huishoudens bezocht dan eerdere jaren. Via middelen zoals 

de telefoon, whatsapp of beeldbellen hebben we gelukkig wel e.e.a. kunnen betekenen voor 

nieuwkomers.  

De diverse voorbeelden van onze inzet en activiteiten zijn:  

- Koppelingen gemaakt met fietslessen voor 2 gezinnen middels buurtcontacten;  

- Oefenen met taal voor een examen door buren;  

- Aansluiting bij een wandelgroepje;  

- Koppeling voor meer contact, zelfvertrouwen én taalontwikkeling.  

- Koppeling talenten statushouder met inwoners Wielewaal;  
- Koppeling vrijwilligerswerk statushouder Maasdriel; 

- Koppeling vrijwilligerswerk met extra aandacht voor taal;  

- Koppeling kookproject Maasdriel. 

In de gemeente Maasdriel was er inzet vanuit Warm Welkom voor 13 nieuwkomers. In de 

gemeente Zaltbommel was dit voor 11 nieuwkomers. Alle activiteiten en koppelingen zijn 

gericht op het duurzaam versterken van het sociale netwerk. Onverminderd geldt nog altijd: 

elkaars gezicht herkennen is genoeg reden om eens een praatje te maken. 

In algemene zin wordt in het kader van ons werk, maar zeker ook in dit project, zeer intensief 

samengewerkt met partners als Kompas (de taalondersteuning, laaggeletterdheid, 

Wereldkeuken etc.) maar ook Vluchtelingenwerk (doorverwijzing, ondersteuning, kennis delen 

etc.), Elliz in Company en zorgorganisaties waar mensen geplaatst kunnen worden voor 

vrijwilligerswerk. 

Ontwikkelingen 
We zien een toename van het aantal ondersteuningsvragen via praktijkondersteuners van 

huisartsen, sociale wijkteams en de vacaturebank voor vrijwilligerswerk. Daar zit een stijgende 

lijn in en dat is een goede ontwikkeling. Het houdt in dat zowel ketenpartners als nieuwkomers 

zelf de weg naar Welzijn Bommelerwaard steeds meer weten te vinden.  

Ook komen steeds meer arbeidsmigranten in beeld, met uiteenlopende vragen. Ook zij 

kunnen, als inwoners van de Bommelerwaard (al dan niet tijdelijk), terecht met (hulp)vragen.  

Het aantal re-integratie bureaus dat via Welzijn Bommelerwaard probeert mensen weer aan 

een werkritme te helpen middels vrijwilligerswerk neemt toe. In het algemeen gaat het dan 

om inwoners met NL achtergrond, maar ook voor arbeidsmigranten. Vrijwilligerswerk vinden 

(en doen) blijft echter een uitdaging voor deze doelgroep. 

Opgemerkt wordt dat de taalontwikkeling van arbeidsmigranten die reeds langdurig in de 

Bommelerwaard wonen vaak onder de maat is. Een mondjevol Engels of Duits met een enkel 

woordje Nederlands.  

Nieuwe Wet Inburgering:  

Project Warm Welkom komt met ingang van 01-01-2022 te vervallen om plaats te maken voor 

onze nieuwe rol in de Wet op de Inburgering – Leefomgeving ontdekken (Opdracht B).  

Het tijdspad in 2022 is als volgt: 

01-01-2022: ingang Wet op de Inburgering nieuwe stijl. 

01-02-2022: Sociom neemt nieuwe vestigingen in de Bommelerwaard op zich (Opdracht A). 

01-04-2022: einde opdracht Vluchtelingenwerk Bommelerwaard. 

01-04-2022: totale traject van A en B valt nu onder partners Sociom, Stichting Kompas en  

Welzijn Bommelerwaard. 

“Wat een ontzettend leuke meid is Anna. Vanmiddag is zij voor het eerst begonnen. Mocht jij nog meer van dit soort kanjers hebben dan hoor ik het graag” 
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In het 4e kwartaal hebben de ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe Wet op de Inburgering een 

vlucht genomen. Regionaal hebben de welzijnsorganisaties van de regio Rivierenland de 

opdracht aangenomen voor het onderdeel dat bekend is onder de naam: Leefomgeving 

ontdekken – opdracht B.  

Opdracht A, vestiging van statushouders in de gemeentes van deze regio wordt door Sociom 

uitgevoerd. Er is afscheid genomen van Vluchtelingenwerk in onze regio. Dit leverde nogal wat 

reuring op onder de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en ook vanuit de politiek kwamen 

kritische vragen. Hierop is er onder andere een bijeenkomst georganiseerd waarbij de 

vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Bommelerwaard, vertegenwoordigers van de beide 

gemeentes en de partners voor opdracht B (te weten Stichting Kompas en Welzijn 

Bommelerwaard) in gesprek zijn gegaan over dit onderwerp. De bijeenkomst werd positief 

afgesloten en kreeg een vervolg. Tijdens een inspiratiesessie werden vrijwilligers betrokken bij 

de ontwikkeling van de opdracht B: hun expertise, ervaring en – soms kritische – input werden 

zeer gewaardeerd én meegenomen in het ontwikkelingstraject.  

Welzijn Bommelerwaard ontwikkelt, in samenwerking met partner Stichting Kompas in het 

kader van de Leefomgeving Ontdekken, een ‘Routekaart Bommelerwaard’. De routekaart is 

opgesplitst in 6 hoofdthema’s. Deze thema’s bevatten onderwerpen die van belang (kunnen) 

zijn voor élke nieuwe inwoner en worden samen met een vrijwilliger doorlopen. Voor de 

ontwikkeling van de onderwerpen per thema zoeken we zoveel mogelijk aansluiting met 

bestaande activiteiten, initiatieven en partners uit het werkveld. Onze inzet is om de 

statushouder, zoveel mogelijk op een actieve manier, kennis te laten maken met de 

Bommelerwaard en de kern waarin een statushouder gevestigd wordt.  

De thema’s voor de Routekaart zijn; Gezondheid & Welzijn, Wonen & Leefomgeving, Onderwijs 

& Opleiding, Sport & Cultuur, Gemeente & Overheid, Reizen.  

De Routekaart Bommelerwaard wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de nieuw te vestigen 

statushouder in onze beide gemeentes. Echter, we willen daarbij al een beetje vooruitlopen op 

een mogelijke aansluiting van andere nieuwkomers in onze gemeentes zoals bijvoorbeeld de 

oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne die zich hier vestigen.  

Werkgebied Combinatiefunctionarissen  
Activiteiten die tot doel hebben de talentontwikkeling van kinderen en jongeren, op het gebied 

van cultuur en beweging, te bevorderen.  

Activiteiten Combinatiefunctie Sport  
De combinatiefunctionarissen verzorgen op alle 17 basisscholen in de gemeente Zaltbommel 

het bewegingsonderwijs. Sinds augustus 2020 is de eerste Maasdrielse school, De Zaaier uit 

Hedel, de samenwerking aangegaan. Vanaf de start van het schooljaar 2021/2022 is ook De 

Bogerd in Rossum aangesloten bij Spel&, de klassen krijgen twee keer per week gymles van 

een combinatiefunctionaris.  

Activiteiten Combinatiefunctie cultuur  
- Ondersteuning 17 basisscholen Zaltbommel op gebied van cultuureducatie. Extra aandacht 

voor deelname scholen aan cultuureducatie met Kwaliteit (CMK): een stimuleringssubsidie om 

een impuls te geven aan de cultuureducatie op individuele scholen. 

- Coördinatie en uitvoering naschoolse activiteiten (4-12 jaar) op gebied van cultuur. 

- Coördinatie en planning activiteiten Culturele commissies (2 samenwerkingsverbanden van 

basisscholen). 

- Ondersteuning culturele aanbieders. 

 

In cijfers betekent dit het volgende: 

-Basisscholen hebben in het eerste half jaar beduidend minder gedaan met externe 

docenten/bezoeken vanwege corona. Na de zomervakantie zijn scholen uitgestelde lessen 

gaan inhalen (waarvan een deel weer verzet is na november). Het culturele budget dat scholen 
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via de cultuurcoach besteden is wel volledig uitgegeven, maar door gedwongen verschuiven 

vinden een aantal activiteiten nog plaats in het tweede deel van schooljaar 2021-2022.  

- Met alle basisscholen zijn gesprekken gevoerd over meedoen aan CMK. De 6 basisscholen in 

de stad Zaltbommel zijn inmiddels bezig met de subsidieaanvraag. 10 basisscholen uit de 

dorpen (9 Zaltbommel, 1 Maasdriel) doen misschien vanaf schooljaar 2023-2024 mee. De 

andere 10 scholen in Maasdriel zijn eind 2021 gevraagd om de subsidie aan te vragen, met 

ondersteuning van Welzijn Bommelerwaard (via een in te huren projectleider) maar tot nu toe 

is hierop nog geen reactie ontvangen.  

-Beide culturele commissies in de gemeente Zaltbommel hadden voor alle kinderen activiteiten 

staan (± 3500 kinderen die dan les krijgen van of op bezoek gaan bij lokale culturele 

partners). Een groot deel daarvan is verschoven naar juli 2021 of volgend schooljaar. Voor een 

deel van de projecten is bij fondsen € 13.000,00 verkregen dat voornamelijk terecht komt bij 

lokale aanbieders van cultuureducatie.  

-Stadskasteel Zaltbommel is ondersteund bij een aanvraag bij fonds Cultuurparticipatie voor 

een erfgoededucatie project dat 3 jaar gaat lopen op 4 pilotscholen (subsidie à € 24.900,00 is 

toegekend). 

- Met de buurtcultuurcoach is een overleg met de Poorterij opgestart: zie onderdeel 

buurtcultuurcoach in dit verslag. 

Werkgebied Mantelzorgondersteuning  en kenniscentrum dementie  
Het versterken van de mantelzorgers in de Bommelerwaard en het bevorderen van hun 

welbevinden.  

Het delen en vergroten van de kennis over dementie, het ondersteunen en toeleiden naar hulp 

van mensen met dementie en hun omgeving.  

Activiteiten 
- In 2021 zijn we gestart met het uitvoeren van het mantelzorg-uitvoeringsbeleid en 

zetten we in op de 4 ‘V’s: Vinden, Versterken, Verbinden en Verlichten. 

- Voor de jonge mantelzorgers hebben we tijdens de week van de jonge mantelzorger 

van 1 t/m 7 juni een actie uitgezet, waarbij ze een cadeaubon konden aanvragen als 

blijk van waardering voor hun zorgen. Hier hebben 41 jonge mantelzorgers zich voor 

aangemeld (19 uit Zaltbommel en 22 uit Maasdriel). Hoewel ook het aantal jonge 

mantelzorgers fluctueert (doordat ze 23 jaar 

zijn geworden of geen mantelzorgtaken meer 

doen) hebben we dit jaar het bestand zien 

groeien van 14 naar 41 jonge mantelzorgers. 

Aan de week van de jonge mantelzorger is in 

de plaatselijke krantjes volop aandacht 

besteed: onze persberichten zijn geplaatst en 

op ons initiatief heeft er een interview 

plaatsgevonden met 2 zusjes die jonge 

mantelzorger zijn voor hun broertje. Ook heeft 

er informatie op de website van de gemeentes 

gestaan, inclusief vermelding op de 

gemeentelijke pagina in de pers.  

- We hebben mantelzorgers in het voorjaar, als hart onder de riem tijdens de 

voortdurende coronamaatregelen, de keuze gegeven uit twee attenties: een magazine 

over Kunst ter ontspanning (ons aangeboden door Stichting Museumplusbus). Hier 

hebben 18 mantelzorgers voor gekozen. Of een ‘Dagboek van de Mantelzorger, ter 

verlichting en voor praktische ondersteuning’. Hier hebben 29 mantelzorgers voor 

gekozen. 

- In de zomer hebben we het aangedurfd om te starten met het organiseren van een 

workshop ‘Schilderen met zand’ voor mantelzorgers in september, om elkaar 

De aanvragen voor een cadeaubon voor jonge 

mantelzorgers geven inzicht in soms schrijnende 

situaties, die duidelijk maken hoe belangrijk het 

is om oog te hebben voor deze kinderen. 

Bijvoorbeeld een moeder die schreef dat haar 

man een hersentumor heeft, wat voor impact dit 

heeft op de kinderen en dat ze het zo fijn vond 

dat daar nu eens aandacht voor was omdat alle 

aandacht altijd uitgaat naar de zieke vader. 
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laagdrempelig te ontmoeten. Hiervoor hebben zich 13 mantelzorgers aangemeld. 

Door de 1,5 meter maatregel is de workshop 2x gegeven.  

- In oktober konden we nog een herfstworkshop organiseren waar 11 mantelzorgers 

aan deelnamen. Er was duidelijk behoefte aan ‘samen iets leuks doen’ en even ‘de 

gedachten te verzetten’. 

- Op 10 november was de landelijke Dag van de Mantelzorger. Door een eenmalige 

bijdrage van beide gemeentes konden we een voorstelling in de Poorterij 

programmeren. Mantelzorgers 

werden in de gelegenheid 

gesteld om samen met iemand 

anders van deze voorstelling te 

komen genieten. 170 mensen zijn naar de Poorterij gekomen. De mantelzorgers die 

niet in de gelegenheid waren om naar de Poorterij te komen mochten een cadeautje 

uitkiezen, dat we bij hen thuis hebben gebracht. 132 mantelzorgers hebben we hier 

blij mee kunnen maken. 

- We hebben in 2021 9 nieuwsbrieven verstuurd aan alle mantelzorgers die daarvoor 

toestemming hebben gegeven, verstuurd (gemiddeld 619 emailadressen). 

Onderwerpen waren deels corona gerelateerd zoals bijvoorbeeld actuele informatie over 

de verklaring voor mantelzorgers tijdens de avondklok. Maar ook informatie over het 

aanvragen van het mantelzorgcompliment en aandacht voor het afsluiten van de 

zorgverzekering met mantelzorgondersteuning. Alle door de gemeente Maasdriel 

aangeleverde nieuwe mantelzorgers kregen een welkom-nieuwsbrief. 

- In 2021 zijn 140 individuele begeleidingsgesprekken gevoerd (bij mantelzorgers 

thuis, bij ons op kantoor en een enkele al wandelend of telefonisch). De vragen zijn 

heel divers. Van een vraag om respijtzorg tot een luisterend oor. We werken toe naar 

het accepteren van begeleiding van de sociale wijkteams of andere ketenpartners en 

daarnaast vindt toeleiding naar niet geïndiceerde dagactiviteiten plaats. Evenals 

begeleiding van mantelzorgers van partners met dementie die zijn opgenomen in een 

zorginstelling (en daardoor de begeleiding van een casemanager moeten missen). Maar 

ook praktische vragen, zoals ‘Hoe vraag ik huishoudelijke hulp aan?’. We registreren 

graag zoveel mogelijk mantelzorgers om een goed beeld te krijgen van het aantal 

mantelzorgers en contactmomenten. Het komt echter regelmatig voor dat 

mantelzorgers er geen behoefte aan hebben hun gegevens achter te laten of niet willen 

dat er in ons cliëntvolgsysteem gerapporteerd wordt.  

- Er is aandacht gevraagd voor mantelzorg(ers) door interviews te plaatsen in de 

Bommelerwaardgids. Twee interviews waren gericht op het 

verhaal van de mantelzorger zelf en één was gericht op de 

ondersteuning voor mantelzorgers van vrijwilligers door een 

interview met de vrijwillige coördinator van onze Bezoek- 

en Ondersteuning Service.  

- Samen met de bibliotheek hebben we een geheugenplek 

gecreëerd in bibliotheek van Zaltbommel en Kerkdriel. Deze 

plek wordt de Geheugensteun genoemd. Dit is een 

comfortabele hoek waar alles te vinden is op het gebied van 

geheugen-problematiek. Denk daarbij aan spellen, boeken 

en folders. Ook de ‘eerste hulp bij dementie koffer’ is hier 

te vinden en te leen.  

- Er is een samenwerking aangegaan met de twee nieuwe 

belangbehartigers van Alzheimer Nederland voor de 

Bommelerwaard. Samen kijken we hoe we met elkaar de 

inwoners van de Bommelerwaard met dementie en hun 

mantelzorgers kunnen versterken. 

“Wat een mooie voorstelling. Het is heerlijk om even een avond te kunnen ontspannen” 
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- Het Alzheimercafé kon slechts eenmaal doorgaan i.v.m. de coronaregels en we hebben 

vooral de deelnemers zelf aan het woord gelaten deze avond. Het gesprek richtte zich 

op ‘Hoe gaat het met u in deze coronatijd?’. 

- De werkgroep Samendementievriendelijk Rossum Hurwenen heeft definitief vorm 

gekregen met een aantal bevlogen kartrekkers. Er wordt voor 2022 een 

informatieavond georganiseerd voor de inwoners van Hurwenen over dementie. 

- In de geheugensteun in de bibliotheek gaan we samen met de bibliotheek activiteiten 

voor mensen met geheugenproblemen starten en tevens onderzoeken we de 

mogelijkheden van een informatiespreekuur op locatie. 

 

 

Ontwikkelingen 
Doordat de gemeentes na het aanvragen van het mantelzorgcompliment de gegevens van de 

mantelzorgers - na toestemming van hen - aan ons hebben doorgegeven konden we 143 

nieuwe mantelzorgers uit de gemeente Maasdriel in ons bestand opnemen. De nieuwe 

mantelzorgers uit Zaltbommel volgen begin volgend jaar. 

Op het gebied van het dementievriendelijk-maken van de Bommelerwaard gaan we volgend 

jaar meer inzetten op laagdrempelige informatie avonden in de wijk. Aangezien het aantal 

mensen met dementie groeit en men steeds langer thuis blijft wonen, is het van groot belang 

dat de omgeving goed geïnformeerd is en hierin kan meebewegen.  

 

We zien meer behoefte ontstaan aan lotgenotencontacten en we zullen dit vorm gaan geven 

door activiteiten te organiseren waardoor lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. 

Werkgebied Ouderenwerk  
Organiseren en verzorgen van (preventieve) ondersteuning aan senioren (zowel collectief als 

individueel). Wij bieden ouderen ondersteuning in het maken van keuzes in hun leven op het 

gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.  

Activiteiten 
- De huisbezoeken die werden aangevraagd door professionals/familie in verband met 

zorgen om ouderen, zijn waar mogelijk fysiek door gegaan (binnen de coronaregels). Vaak 

was het doel bespreekbaar maken van zorgen, het onderzoeken van de zorgvraag en 

ondersteunen bij hulpaanvragen. 

- Steun- en leuncontacten zijn in de corona periodes in dezelfde frequentie maar dan vaak 

telefonisch doorgegaan. Zodra het kon, zijn we weer fysiek gaan bezoeken; hieraan was 

erg veel behoefte. Steun- en leuncontacten variëren van 1 keer per maand tot een aantal 

keer per jaar, hetgeen per situatie wordt bekeken en aangepast. Bij veel casussen is  

samenwerking gezocht met Buurtteam, Gebiedsteam, POH of thuiszorgorganisatie. Ook is 

samenwerking geweest met dagbestedingsmogelijkheden die nog wel open waren tijden 

corona. 

- In het afgelopen jaar zijn preventieve huisbezoeken uitgevoerd bij ouderen in 

Nederhemert, Zuilichem, Nieuwaal en Kerkdriel. Deze mensen kregen van ons uit een brief 

met het aanbod om bezocht te worden door de (vrijwillige)ouderenadviseur.  

- De preventieve huisbezoeken aangevraagd door de ouderen zelf zijn tweemaal stop gezet 

vanwege de toen geldende coronaregels, wij zijn natuurlijk telefonisch bereikbaar 

gebleven voor informatie en gesprek. Hier werd ook met regelmaat gebruik van gemaakt. 

Een luisterend oor, advies hoe ze met een situatie konden omgaan en waar ze hulp 

konden vragen, waren vaak de onderwerpen. Zodra het kon, zijn we mensen weer thuis 

gaan bezoeken. 

“Door de ondersteuning van de mantelzorgconsulent voel ik me sterker en meer gerustgesteld om de zorg aan te kunnen.” 
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- Groepsactiviteiten hebben lange tijd stilgelegen. Met de vrijwilligers hebben we regelmatig 

contact gehouden en meegedacht in wat wel mogelijk was binnen de geldende regels; hun 

betrokkenheid bleef groot.  

- Een aantal vrijwilligers heeft zelf direct te maken gehad met de gevolgen van corona, ook 

hadden sommige vrijwilligers vrees om weer op te starten met hun activiteiten. Daarin 

hebben we ze begeleid en informatie verschaft hoe ze de voor hen juiste keuze te konden 

maken.  

- De ouderenactiviteiten zijn waar het kon, met ondersteuning van ons, weer opgepakt in de 

periodes die dat toelieten. Deelnemers en vrijwilligers waren blij weer aan te kunnen 

sluiten, velen hadden het enorm gemist.  

- We zijn vaak aangesloten bij digitale bijeenkomsten met zorgpartners en welzijnswerkers 

in de Bommelerwaard en daarbuiten. Op die manier konden we afstemmen en aansluiten 

bij de huidige ontwikkelingen binnen het welzijnswerk ten tijde van corona. Ook de 

werkgroepen binnen de gemeentes waaraan we als Welzijn Bommelerwaard deelnemen 

zijn digitaal blijven doorgaan.  

- Er is kennis vergaard op de onderwerpen kinder- en ouderenmishandeling, over 

rouwverwerking en eenzaamheid, dit veelal door digitale bijeenkomsten bij te wonen. 

- Bij de drie digitaal gehouden netwerkbijeenkomsten Welzijn, Wonen en Zorg 

Bommelerwaard heeft de ouderenadviseur meegewerkt door o.a. de uitnodigingen te 

versturen, adreslijst bij te houden en voorzitter te zijn bij de bijeenkomst. 

- Met Stichting Kompas en Santepartners is gesproken over het organiseren van 

dagbesteding voor ouderen met een niet-westerse achtergrond. Door de corona 

maatregelen kon hieraan nog geen opvolging gegeven worden. 

- Er is deelgenomen aan de werkgroep Coalitie Een 

tegen Eenzaamheid. In september is in samenwerking 

met Spectrum Elan Gelderland extra aandacht voor 

gevraagd door  “kletskoeken” uit delen aan de 

bezoekers en deelnemers in Pand 9 in Zaltbommel en 

aan de inwoners in de kern van Rossum. Iedereen 

kreeg 2 koeken met de bedoeling om deze te nuttigen 

bij een bakje koffie met iemand die wel een praatje 

kon gebruiken. De actie werd op prijs gesteld. We 

hebben interessante gesprekken gevoerd. Een 

bezoeker met een eenzaamheidsvraag konden we 

bijvoorbeeld de volgende dag al koppelen aan een 

andere inwoner, zij zijn samen aan de wandel 

gegaan. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met 

beide gemeentes om de trekkersrol in de Coalitie Een 

tegen Eenzaamheid over te nemen van GGD. De door 

ons opgezette digitale training Meer Contact bleek bij 

de doelgroep ouderen helaas niet aan te slaan. 

- Verder is er deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst geriatrie Bommelerwaard, theater 

Saam en het Taalhuis.  

- Met het Rode Kruis is regelmatig contact geweest over vervoer van ouderen naar 

priklocaties. 

- In de kerstweek hebben wij alle, veelal oudere, afnemers van Tafeltje Dek Je een 

kerstattentie kunnen aanbieden. Dit kon tot stand komen in samenwerking met de 

vrijwilligers van Tafeltje Dek Je. 

- Met de GGD en Stichting Kompas is er een fitheidstest georganiseerd voor vrouwen. Zo’n 

30 vrouwen hebben hieraan meegedaan. Deze vrouwen konden op diverse onderdelen 

gratis hun fitheid testen en een beweegadvies krijgen en kregen voorlichting over gezonde 

voeding. 

- Een ouderenadviseur is aanwezig geweest op een bijeenkomst over dementie op 

uitnodiging van Zorggroep Beter in de Bommelerwaard in Rosmalen. Samen met de 
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mantelzorgconsulent hebben we daar informatie gegeven over ons werk aan medewerkers 

uit de huisartsenpraktijken en de zorg in de Bommelerwaard. Dit leverde interessante 

netwerkcontacten op. Het heeft de toeleiding van hulpvragen positief beïnvloed. 

- Bij Gelre’s End wordt de Open Inloop georganiseerd. Eenmaal per 4 weken is de 

ouderenadviseur ook een dagdeel aanwezig. In de praktijk merken we dat het voor 

ouderen makkelijker is om naar een onbekende activiteit toe te komen als er al een 

bekende, zoals de ouderenadviseur, aanwezig is. 

- Een aantal ouderenclubjes in de Bommelerwaard, hebben we kunnen helpen met advies 

en het maken van een persbericht of flyer, zoals bijvoorbeeld bij de activiteiten in De 

Grote Aak. 

- Er is in 2021 een aanvang gemaakt met het herzien van de Senioren-activiteitengidsen 

voor zowel gemeente Maasdriel als gemeente Zaltbommel. Mede dankzij een bijdrage van 

beide gemeentes kunnen we een gezamenlijk boekje uitgeven in 2022. 

 

In cijfers betekent dit het volgende: 

Er zijn 154 huisbezoeken afgelegd, er is circa 270 keer telefonisch ondersteuning 

gegeven, er zijn 20 steun- en leuncontacten onderhouden, er zijn 12 vrijwilligers 

gekoppeld en een doorverwijzing gedaan bij verschillende mantelzorgers. Er zijn daarnaast 

165 preventieve huisbezoeken verricht. Daarvan vond dit jaar ca. 60% in Maasdriel en 

40% in Zaltbommel plaats. 

Ontwikkelingen 

De urgente vragen om huisbezoeken zijn in de coronaperiode toegenomen. Het lijkt dat  

ouderen ten tijde van corona zich meer zorgen maken en minder diepgaande contacten 

hebben. We zien dat ook ouderen er makkelijker voor uit komen dat eenzaamheid een rol 

speelt in hun leven. Corona lijkt er voor gezorgd te hebben dat het onderwerp eenzaamheid 

meer openligt en een gespreksonderwerp mag zijn. Doordat er met minder schaamte en 

terughoudendheid over gepraat mag worden, neemt de kans toe dat je naar een oplossing toe 

kan werken. 

 

Bij steun- en leuncontacten bezoeken wij terugkerend enkele ouderen om hen te ondersteunen 

op welzijnsgebied. Het contact met hen verloopt vaak niet vanzelfsprekend, waardoor zij 

zelden of nooit bezoek krijgen en moeilijk te koppelen zijn aan een vrijwilliger. In coronatijd 

bleek er zeker behoefte te zijn aan gesprek, maar ook dat het initiatief niet door henzelf 

genomen werd. Een proactieve houding van ons als welzijnswerkers blijkt nodig om in contact 

te blijven. De vertrouwensband die ontstaat, maakt doorverwijzing of aansluiten bij anderen 

uiteindelijk mogelijk. En samen met cliënten naar een activiteit gaan, zoals naar de Open 

Inloop in Hedel, blijkt in de praktijk goed te werken. 

 

Ondanks het vele contact dat we telefonisch met mensen hebben gehad, is gebleken dat juist 

de fysieke ontmoeting barrières wegneemt en een helpend gesprek mogelijk maakt. 

Werkgebied Buurtsportcoach en Buurtcultuurcoach  
Stimuleren en organiseren van wijkgerichte activiteiten op het gebied van bewegen, voor jong 

en oud.  

Stimuleren en organiseren van wijkgerichte activiteiten op het gebied van cultuur, voor jong 

en oud. 

Activiteiten  
Op het gebied van Sport: 

- Nationale Balkon beweeg dag 
Tijdens de Nationale Balkon beweeg dag hebben we op 11 locaties in de gehele 

Bommelerwaard 4 verschillende activiteiten georganiseerd. Bewegen op muziek, 
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Slagwerk workshop, Schilderen vanaf je balkon en Smartlappen muziek waren de 

activiteiten die door de Bommelerwaard trokken. Samen met externe partners. 

- Daily mile Rossum 

Elke dinsdag hebben we een extra sport moment voor de basisschool in Rossum 

georganiseerd. Hier kwam elke klas 10 minuten extra sporten zodat ze even uit de klas 

konden om vervolgens met nieuwe energie weer in de klas te komen. De wens is om dit in 

de rest van Maasdriel ook op te gaan zetten. 

- Virtuele wandel vierdaagse 

Tussen 14 en 25 juni 2021 hebben in totaal 

151 kinderen vier dagen gewandeld voor 

de Bommelerwaardse Wandel Vierdaagse. 

Kinderen uit groep 1-4 hebben 2 á 3 

kilometer gewandeld en groep 5-8 moest 4 

á 5 kilometer wandelen om een medaille te 

verdienen. De kinderen konden zelf een 

wandelroute bedenken of een wandelroute 

opvragen die de buurtsportcoaches hebben 

bedacht.  

- De Vergt 

Sinds maart zijn we 2 keer per maand te 

vinden in de wijk De Vergt in Zaltbommel, 

waarbij we sportieve activiteiten 

organiseren voor de jeugd van groep 3 t/m 8. Dit is op meerdere locaties in De Vergt.  

- De Schutse  

Sinds begin van het jaar wordt er gesport bij gezinshuis De Schutse in Zaltbommel. Hierbij 

sporten we met jeugd/jongeren die uit huis zijn geplaatst en moeilijk tot niet hun draai 

kunnen vinden bij verenigingen. Dit gebeurt 2 keer per maand, waarbij we in hun grote 

tuin aan de slag gaan. 

- Verenigingsondersteuning 

Dit jaar hebben we i.s.m. de lokale sportadviseur verschillende webinars georganiseerd 

voor verenigingen in de Bommelerwaard over thema’s waar de verenigingen vragen over 

hebben: vrijwilligersmanagement, ledenbinding, jouw club klaar voor de toekomst en geld 

generen. Ook hebben we een webinar georganiseerd waarbij we informatie hebben 

gegeven over de website www.bommelerwaardbeweegt.nl en wat de mogelijkheden zijn 

vanuit Welzijn Bommelerwaard met betrekking tot verenigingsondersteuning. In de 

tweede helft van 2021 is het idee ontstaan om een sportcafé te organiseren waarin 

verenigingen samen komen om te praten over onderwerpen waar ze in uitblinken of waar 

ze tegenaan lopen. Hierdoor kunnen ze samen nadenken over oplossingen en/of 

samenwerkingen. Tijdens iedere bijeenkomst van het sportcafé zal er ook een actueel 

thema centraal staan waarover een workshop/voorlichting gegeven zal worden. In 

december is de uitnodiging naar alle verenigingen verstuurd.   

- Wielewaal 

Bij Woonzorgcentrum De Wielewaal in Zaltbommel hebben we gesport met kwetsbare 

doelgroepen die zelf niet naar een sportvereniging kunnen. We zijn naar de locatie 

toegegaan om daar sport- en spelactiviteiten aan te bieden. 

- Hulpvragen 

Bij hulpvragen van mensen die niet weten naar welke sport ze willen, niet zelf de eerste 

stap durven zetten of niet weten wat bij hen past, zijn wij vanuit Spel& aan de slag 

gegaan. We gaan met deze mensen op zoek naar een sportclub die bij hen past. Dit kan 

door middel van alleen een gesprek of echt een traject waarbij we eerst zelf met deze 

mensen sporten en vervolgens meegaan naar verschillende verenigingen.  

- Corona Sportdagen 

Nadat in 2020 de sportdagen vanwege corona niet konden doorgaan, hebben we besloten 

om dit jaar de sportdag voor de basisscholen op een andere manier aan te bieden. Op drie 

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/
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locaties in de gemeente Zaltbommel zijn 4/5 scholen per locatie bij elkaar gekomen 

om zes verschillende spellen te spelen. Iedere school speelde deze spellen, echter in de 

eigen “bubbel” waardoor alle corona maatregelen gewaarborgd konden worden.  

- Heropening Parkeiland 

Op vrijdag 9 juli was de heropening van het Parkeiland. Supvereniging 76, 

volleybalvereniging Phoenix en Kickboksing Institute hebben deze middag clinics verzorgd. 

Daarnaast was er een mogelijkheid om te kanoën en bubble-voetbal te spelen. Deze 

middag hebben we georganiseerd i.s.m. de wijkraad de Waluwe. In totaal hebben er zo’n 

300 deelnemers meegedaan met de activiteiten. 

- Knikkerkampioenschappen 

In mei t/m juni zijn er in alle kernen in de gemeente Maasdriel en Zaltbommel voorrondes 

van de knikkerkampioenschappen geweest. Op zaterdag 17 juli heeft de finaledag 

plaatsgevonden in Zaltbommel.  

- Nationale Sportweek 

Tijdens de Nationale Sportweek heeft Spel& tussen donderdag 16 en vrijdag 24 september 

meerdere activiteiten georganiseerd.  

De volgende activiteiten hebben verspreid over de Bommelerwaard plaats gevonden: 

Volleybal bus:     14 deelnemers 

Voetbaltoernooi:    146 deelnemers 

Luchtkussenfestijn:    360 deelnemers 

Handboog schieten:    7 deelnemers 

Colorrun:     361 deelnemers 

Bossaball en Kinnball toernooi:  15 deelnemers 

Event sportief groot worden:  50 deelnemers 

- Pietengym 

In de periode van 23 november t/m 2 december is er in verschillende dorpen Pietengym 

georganiseerd voor kinderen van basisschoolgroepen 1 t/m 4. Hulp werd geboden door 

vele kinderen uit groep 7 en 8. Voor het eerst werd ook in de gemeente Maasdriel de 

Pietengym georganiseerd. Dit leverde een totaal aantal deelnemers op van 781 en er 

hielpen maar liefst 145 leerlingen uit de groepen 7 en 8 mee. Helaas kon er één 

Pietengym vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan; er waren voor deze activiteit 

meer dan honderd deelnemers aangemeld. Deze kinderen bieden wij ter vervanging in 

2022 Wintergym aan.  

- Sporten voor mensen met een beperking 

Dit jaar hebben we op de nieuwe woonlocatie van ’s Heeren Loo een sportactiviteit 

opgezet. Hier deden 3 maanden lang tussen de 6 en 10 deelnemers aan mee. Tijdens 

de lessen hebben we geprobeerd de bewoners kennis te laten maken met verschillende 

sporten. De volgende stap is om de bewoners die geïnteresseerd zijn te begeleiden 

richting een vereniging. Daarnaast hebben 

we bij woonlocatie De Fontein in Aalst ook 

elke maandag sportlessen gegeven. Dit is 

vooral om structuur te bieden in de 

sportbehoefte van deze groep. 

- Obstakelrun 

Op 22 oktober organiseerden we een 

obstakelrun voor kinderen, jongeren en 

hun ouders bij de Kloosterwiel in 

Zaltbommel. Over 2 rondes verdeeld 

deden hier 157 deelnemers aan mee.  

- Beweegtuin De Vergt 

Doordat de beweeggroep bij De Vergt 

aangaf dat ze nieuwe impulsen nodig 

hadden, hebben we hen 3 maanden 

begeleiding aangeboden. Er waren elke les 
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tussen de 12 en 17 deelnemers. Tijdens deze 3 maanden hebben we 3 deelnemers 

zodanig begeleid dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige lessen. Als 

extra tool hebben we een boek gemaakt met +/- 80 oefeningen waar ze uit kunnen kiezen 

om een leuke les te geven. 

- Beweeggroep Sportveld Cambium 

Op het oude basketbalveld van het Cambium is een nieuw sportveldje aangelegd door de 

gemeente Zaltbommel. Hier hebben we gebruik van gemaakt door er meermaals een 

sportles voor senioren aan te bieden. Hier deden telkens tussen de 8 en 15 deelnemers 

aan mee. 

- Jeu de boules Zaltbommel 

Bij het appartementencomplex Schootsveld in Zaltbommel hebben we op het dakterras 

een jeu de boules activiteit opgezet. Hier deden vooral deelnemers aan mee vanuit De 

Vergt. Elke les waren hier tussen de 4 en 8 deelnemers. Van deze groep zijn 2 mensen 

doorgeleid naar de Jeu de boules vereniging. 

- Jeu de boules Kerkdriel 

Bij Woonzorgcentrum De Leijenstein ligt een Jeu de boules baan op het (binnen)plein. 

Daar hebben we wekelijks met 4 deelnemers jeu de boules gespeeld. Ook vanuit het 

appartementencomplex kwamen er regelmatig deelnemers meedoen. 

- Wandelen Kerkdriel 

Vanuit Woonzorgcentrum De Leijenstein en vanuit het tegenoverliggende seniorencomplex 

waren er meerdere inwoners die wilden wandelen. Ons team heeft vrijwilligers vanuit het 

senioren complex gevonden die ook de bewoners van De Leijenstein wilden begeleiden 

waardoor er een mooie samenwerking ontstond. Er wandelden elke keer tussen de 4 en 

10 deelnemers mee. 

- Beweeggroep Ammerzoden  

In Ammerzoden hebben we een 

beweeggroep voor senioren 

opgezet in de gymzaal. Hieraan 

hebben elke les tussen de 12 

en 19 deelnemers meegedaan. 

- Nationale Diabetes Challenge 

Samen met de GGD hebben we 

voor de 3e keer de Nationale 

Diabetes Challenge 

georganiseerd. Elke week deden 

hieraan 12 mensen, voor 10 

weken lang. Vanuit daar zijn er 

nieuwe wandelgroepjes ontstaan 

die nu nog lopen. 

- Opening Sportwaard 

Door de gemeente Zaltbommel 

zijn we gevraagd om mee te denken over de opening van De Sportwaard. We zijn bij 

meerdere vergaderingen aangesloten en hebben ondersteuning gegeven aan de 

verenigingen bij het vormgeven van de opening. 

- Fitfestival 

Samen met de GGD en Stichting Kompas hebben we het Fitfestival georganiseerd. 

Tijdens deze dag kwamen er deelnemers langs die konden meedoen aan verschillende 

workshops zoals: Fiets je eigen smoothie, uitleg over een gezonde leefstijl door 

Leefstijlcoach Martine & Diëtiste Lara en een beweeg- en sportaanbod door Mineke. 

- Koersbal JOOP 

In JOOP (jongeren en ouderen ontmoetingsplek) in Gameren hebben we koersbal opgezet 

voor senioren. Hieraan deden elke keer tussen de 4 en 8 deelnemers mee. We zijn op 

dit moment aan het kijken of er ergens een subsidie beschikbaar is zodat er een eigen 

koersbalmat kan worden aangeschaft voor deze locatie. 
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- Markt activiteit Zaltbommel 

Om de zichtbaarheid van Welzijn Bommelerwaard te vergroten, zijn we tijdens de markt in 

Zaltbommel aanwezig. Hier stonden we met het Bean Bag Baseball waarbij de kinderen en 

ouders samen prijzen konden winnen. Er hebben ongeveer 40 deelnemers meegedaan. 

- Leefstijlcoach gesprekken 

Tijdens de leefstijlcoach gesprekken die hebben plaatsgevonden, hebben we meerdere 

mensen begeleid naar een vereniging of sportschool. Hierbij hebben we een aantal 

verschillende achterliggende problemen gezien. Zo was er een volwassen inwoner 

herstellend van een coma, een jongere met autisme en iemand met een depressie. 

In totaal hebben we 13 mensen geholpen met hun vraag om begeleiding. 

- Burendag 

Tijdens de nationale burendag hebben we in samenwerking met het jongerenwerk, De 

Grote Aak en de Wielewaal een aantal leuke activiteiten neergezet voor jong en oud. 

Waarbij we vanuit Spel& een aantal sportieve activiteiten hebben begeleid. 

- Ondersteuning vakantiespelweken 

In de laatste week van de zomervakantie hebben we een aantal dorpen ondersteund bij de 

vakantiespelweken. Dit deden we door middel van het aanbieden van een zeskamp of 

andere sportieve activiteiten. Zo hadden de kinderen die naar de vakantiespelweek gingen 

een extra activiteit, leuk en sportief. 

 

Op het gebied van Cultuur: 

- Het project Kunstgoed hebben we het afgelopen jaar zo goed als kunnen afronden. 

Enkele workshops zijn er nog gegeven zoals bijvoorbeeld ‘digi dichter op de koffie’: een 

digitale cursus over poëzie met hulp voor het digitale gedeelte. Hieraan hebben 5 mensen 

meegedaan. 

- De workshop Boetseren met was is afgerond in Zaltbommel met als afsluiting een 

bezoek aan een bronsgieterij waar de deelnemers hun beeldje in brons konden laten 

gieten. Hier hebben 10 senioren aan meegedaan. 

- Omdat het lastig was om fysieke bijeenkomsten te organiseren, hebben we het boekje Het 

Bezige Brein ontwikkeld, waarin creatieve opdrachten staan over en uit de 

Bommelerwaard. Hiervan zijn er 500 uitgegeven en we hebben ontzettend veel 

complimenten over (en extra aanvragen voor) Het Bezige Brein ontvangen.  

- De Nationale balkon dag hebben we gebruikt om te leren schilderen vanaf je balkon en 

er is op verschillende plaatsen in de Bommelerwaard een zanger geweest, zodat mensen 

vanaf hun balkon gezellig konden meezingen. De plaatsen waar de activiteiten 

plaatsvonden waren Ammerzoden, Aalst, Brakel, Rossum, Heerewaarden, Kerkdriel en 

Zaltbommel (verschillende locaties zoals Schootsveld, Wijkhuis de Spellewaard, Nijehof). 

- In september is er voor senioren een rondleiding georganiseerd in Slot Loevestein 

rondom het thema Hugo de Groot. Hieraan hebben 8 mensen deelgenomen. 

- In Rossum tussen Woonzorgcentrum De Vaste Burcht en de seniorenappartementen is een 

kunsttuin gerealiseerd (vanuit het project Kunstgoed) met schilderijen die bewoners van 

de appartementen hebben gemaakt en smeedijzeren ledikantjes vol bloemen: de 

zogenaamde bloembedden. Hier hebben 25 mensen met veel plezier aan meegewerkt en 

mensen kunnen er nog iedere dag van genieten. 

- In theater De Poorterij hebben de deelnemers van de Stichting Avondje uit mogen 

genieten van een leuke gala voorstelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Zij werden ontvangen door de burgemeester en de wethouder en ze mochten 

met hen op de foto. 

Ontwikkelingen 
Het project Kunstgoed krijgt voor beide gemeentes een vervolg en we gaan hier nieuwe 

activiteiten voor organiseren. Denk aan workshops dans, muziek en theater.  

Er zal in 2022 weer een gala avond in De Poorterij worden georganiseerd voor mensen met 

een beperking. Voorafgaand aan deze voorstelling is het de intentie om voor deze doelgroep 
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workshops op het gebied van kunst en cultuur aan te bieden. De samenwerking wordt gezocht 

met verschillende ondersteunende instanties zoals Prezzent, Cello en ’s Heeren Loo. Ook komt 

er een theatervoorstelling voor jonge mantelzorgers en hun familie in het kader van de Week 

van de Jonge Mantelzorger in juni (tevens invulling gevend aan de onderdelen Vinden en 

Verlichten van het uitvoeringsbeleid mantelzorg van beide gemeentes). 

 

Verder is er eind november een start gemaakt met het afnemen van de BLOC-testen bij de 

groepen 3 t/m 8 op 7 verschillende basisscholen. Dit is een meetinstrument voor de 

motorische ontwikkeling van leerlingen. Met de testen worden de fundamentele 

bewegingsvaardigheden, zoals de grove motoriek en oog-hand-coördinatie gemeten. Met de 

BLOC-test krijgen wij, als vakleerkracht, inzicht in de huidige vaardigheden en de potentie van 

leerlingen op het gebied van sport en bewegen. We zullen alle leerlingen uit de groepen  

3 t/m 8 meten om een goed beeld te krijgen van het niveau van de bewegingsvaardigheden. 

Bij het project Sportief Groot gaat het om het creëren van een optimale ontwikkelomgeving 

voor het eigen sport- en beweegtalent. De BLOC-test draagt hier aan bij. Naast de motorische 

test zal er een vragenlijst worden afgenomen. Hierin wordt duidelijk wat er georganiseerd 

moet worden in de school, wijk, club en prestatiesport voor een optimale ontwikkelomgeving. 

 

Op het gebied van jongeren hebben we afgelopen jaar, onder andere op verzoek van de 

gemeente Zaltbommel, extra inzet gedaan. Zo werd in juli het Parkeiland (her)opend. In 

samenwerking met wijkraad De Waluwe hebben wij verschillende activiteiten georganiseerd 

voor de jeugd en jongeren; kanoën, suppen, kickboksen. 

En een ander voorbeeld: Op de vrijdagmiddagen organiseert Praktijkschool De Brug sport- en 

cultuurmiddagen voor hun leerlingen. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor een lessenreeks 

van 8 weken. Hiermee hopen zij dat de leerlingen een vrijetijdsbesteding vinden. Wij 

ondersteunen de Brug met het vinden van dit sportaanbod. 

 

Vanuit fysiotherapeuten ontvangen wij meer dan voorheen hulpvragen om kinderen en ook 

jongeren te begeleiden naar een sportverenging. 

 

Sinds 2021 kunnen verenigingen op het platform www.bommelerwaardbeweegt.nl activiteiten 

plaatsen voor jongeren. We hopen op deze manier inzichtelijk te maken welk sportaanbod er is 

voor jongeren. 

In de Nationale Sportweek (september) hebben wij een Bossaball toernooi georganiseerd in 

samenwerking met het Cambium College. Daarnaast konden jongeren deelnemen aan de 

Colorrun, de Obstakelrun en de Dorpencup.  

 

Uit recente gesprekken met de middelbare scholen blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning 

vanuit de buurtsportcoaches op een aantal gebieden. Voor de komende tijd is onder andere 

afgesproken dat we een wekelijkse pauzesport voor alle jongeren van het Cambium College 

gaan aanbieden. Via deze weg blijven wij in contact met de jongeren en promoten wij onze 

naschoolse- en sportevenementen. Daarnaast zullen we een activiteit ondersteunen om de 

jongeren van het Gomarus en de wijk De Vergt dichterbij elkaar te brengen. Dit zal in 2022 

verder uitgewerkt worden. De groep 8 leerlingen uit de Bommelerwaard die volgend jaar naar 

de middelbare school gaan ontvangen een flyer met daarin informatie over ons en wat wij voor 

hen kunnen betekenen. 

 

Verder werken we, in samenwerking met Buurtzorg-Jong, aan een activiteit voor een 

jongerengroep met een autismespectrumstoornis en hebben we onszelf beschikbaar gesteld 

om een activiteit voor de keuzemiddag van PO de Brug te organiseren in 2022. 

Tenslotte zijn er ideeën vanuit de gemeente over jongeren waarover we samen verder zullen 

sparren, zoals het aanleggen van sportveldjes en het organiseren van een E-sport event.  

In cijfers vanuit Bommelerwaardbeweegt.nl zien we het volgende: 

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/
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Zaltbommel: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Schooljaar Aantal inschrijvingen jeugd Zaltbommel Schooljaar Aantal unieke inschrijvingen jeugd Zaltbommel

2017-2018 2116 2017-2018 1192

2018-2019 3084 2018-2019 1604

2019-2020 2625 2019-2020 1447

2020-2021 3403 2020-2021 1806
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Maasdriel: 

 

 
 

 

 

 
 

  

Schooljaar Aantal inschrijvingen jeugd Maasdriel Schooljaar Aantal unieke inschrijvingen jeugd Maasdriel

2017-2018 284 2017-2018 198

2018-2019 436 2018-2019 325

2019-2020 423 2019-2020 291

2020-2021 1804 2020-2021 922
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Schooljaar Meldingen armoedebeleid jeugd Doelgroep Aantal activiteiten per doelgroep 2020-2021

2017-2018 1 Basisschool 315

2018-2019 3 Jongeren 29
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2020-2021 16 Senioren 47
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Werkgebied Vrijwilligersondersteuning  
Bevorderen en stimuleren van vrijwilligerswerk in de 

Bommelerwaard, door middel van ondersteuning van 

vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en het matchen 

van vraag en aanbod. 

Vrijwilligerswerk wordt steeds meer gezien als een 

waardevolle daginvulling, vooral voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, met een vorm van beperking 

of als middel om eenzaamheid te verminderen. Welzijn 

Bommelerwaard richt zich op het bemiddelen van burgers 

naar een passende vrijwilligersfunctie, waarbij sterk gelet 

wordt op de talenten die iemand heeft.  

Activiteiten 
Ondanks Corona hebben we in 2021 een ‘goed’ 

vrijwilligersjaar gedraaid. Het lijkt erop dat alle 

inspanningen die we geleverd hebben rondom het Jaar 

van de Vrijwilliger vruchten afgeworpen heeft.  

2021 werd internationaal uitgeroepen tot ‘Het ‘Jaar van de 

Vrijwilliger’. In bijlage 1. van dit jaarverslag is een 

uitgebreide impressie van de extra activiteiten rondom dit 

bijzondere jaar te vinden.  

De VrijwilligersAcademie willen we hier graag extra 

benoemen. Op 2 november is de VrijwilligersAcademie 

gestart met de workshop ‘het Nieuwe Werven’. Deze werd 

verzorgd door een bureau dat gespecialiseerd is in 

workshops voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Er was een mooi aantal aanmeldingen 

waardoor de coronaregels van dát ogenblik geen belemmering vormden om de workshop ‘live’ 

in De Grote Aak in Zaltbommel te laten plaatsvinden.  

De 9 deelnemers waren erg enthousiast gezien de feedback die na de training bij ons 

terugkwam. De eerste training voor 2022 staat al weer ingepland. Alle trainingen, workshops 

en lezingen in het kader van de VrijwilligersAcademie worden aangeboden via het platform 

Bommelerwaard Beweegt. Daar is een speciale rubriek voor in het leven geroepen: 

VrijwilligersAcademie Bommelerwaard, uiteraard met het herkenbare logo. 

 

Naast extra inzet vanwege dit bijzondere jaar is er uiteraard ook onze reguliere inzet ten 

aanzien van de ondersteuning van vrijwilligerswerk geweest.  

 

In cijfers betekent dit het volgende: 

In 2021 waren er 97 aanmeldingen 

voor bemiddeling naar 

vrijwilligerswerk, waarvan:  

63 uit Zaltbommel 

23 uit Maasdriel 

6 van buiten de regio 

1 vanuit het buitenland 

4 met onbekende woonplaats 

Van deze mensen zijn 14 mensen uit 

Maasdriel en 31 uit Zaltbommel door 

ons bemiddeld naar vrijwilligerswerk, 

evenals 1 van buiten de regio. Met 10 

personen uit Zaltbommel is wel al een 

gesprek gevoerd of zijn mensen 
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voorgesteld aan een organisatie; dit geldt in Maasdriel voor 5 personen. Voor hen loopt het 

traject van bemiddeling dus nog.  

 

De sectoren waarnaar bemiddeld wordt, zijn in Maasdriel vooral Cultuur/Musea, dan Zorg en 

tenslotte Welzijn en Goede Doelen/Belangen. 

In Zaltbommel zijn dat de sectoren Cultuur/Musea als meeste, dan Welzijn, daarna de 

Bestuursfuncties, Dieren en tenslotte de Goede Doelen/Belangen.  

 

Aan 26 mensen is advies gegeven. Het gaat om 22 mensen uit Zaltbommel, 4 uit 

Maasdriel. In deze groep bevinden zich bijvoorbeeld mensen die denken dat een vacature 

betaald werk is of kan worden, er zijn mensen die voor re-integratie komen en zich 

terugtrekken vanwege omstandigheden en studenten die op zoek zijn naar een stageplaats.  

 

 

 
Ontwikkelingen 
De extra aandacht die gedurende het afgelopen het jaar gegeven werd aan vrijwilligerswerk 

gaf ons ook een nieuwe blik op de promotie van het onderwerp.  

Méér profilering via Social Media en vacatures uitlichten en deze ook visueel aantrekkelijker 

maken; dit levert soms direct al concrete resultaten op.  

 

Alle aanmeldingen voor vrijwilligerswerk hebben op 7 december 2021 een leuke kaart (per 

mail) ontvangen waarin we hen hebben bedankt voor hun interesse in vrijwilligerswerk. In 

2022 geven we dat een vervolg, het is een klein gebaar dat direct werd gewaardeerd (zie 

vorige pagina). 

 

Nieuw, aangejaagd vanuit de Welzijnsagenda, is dat er in de wijk De Vergt in Zaltbommel een 

start is gemaakt met een WijkServicePunt. Vanuit het onderwerp vrijwilligerswerk gaan we 

inzetten op meer zichtbaarheid in de wijk, directe 

verbinding met vrijwillige inzet al dan niet in de 

eigen wijk. Een goed voorbeeld is alvast het 

rondbrengen van de wijkkrant De Vergt Doet. Dit 

wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers uit 

de wijk. In 2022 werken we verder aan de 

invulling en ontwikkeling van het 

WijkServicePunt dat de naam Hart van de Vergt 

heeft gekregen.  

 

Werkgebied Wijkgerichte inzet/Sociaal 

makelaar  
Bevorderen van de sociale cohesie in de wijken 

en kernen van de Bommelerwaard in 

samenwerking met partners en inwoners.  

Activiteiten 
NL-Doet (Hedel) 

In samenwerking met Prezzent, de openbare Jenaplanschool de Lispeltuut en Welzijn 

Bommelerwaard zijn we de omgeving van de kasteelruïne schoon gaan maken. Samen zorgen 

voor een fijne leefomgeving. Hierbij kwamen ook bewoners kijken en een praatje maken, er 

werd waardering uitgesproken naar Prezzent omdat zij daar wekelijks aanwezig zijn. 

“Humanitas: We hebben vorige week 3 vrijwilligers aangenomen en volgens mij zijn ze allemaal via jullie binnengekomen! 

.” 
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In totaal waren er 75 kinderen, 10 omwonenden voor de koffie en thee en 2 inwoners 

die hebben geholpen. Daarnaast is het contact met Prezzent hechter geworden en weten we 

elkaar nog beter te vinden.  

Op de koffie in Ammerzoden/Well 

Initiatief dat vanuit de bewoners is opgestart. Zij willen meer aandacht geven aan 

eenzaamheid. Dit hebben zij gedaan door op de koffie te gaan bij mensen thuis. Vanuit hier is 

een appgroep ontstaan waar wij gebruik van kunnen maken voor hulpvragen. Voor dit initiatief 

waren er 27 vrijwilligers die iets wilden betekenen. Het aanbod oversteeg jammer genoeg de 

vraag want er waren maar 8 mensen die graag een bezoekje wilden (waarvan op de laatste 

dag 3 mensen afbelden in verband met corona).  

Ki-Fit project 

Bij het Ki-Fit project hebben we 3 ouders geactiveerd om mee te denken over het bewegen 

en gezond eten bij kinderen tussen de 0-4 jaar. Op dit moment zijn ze actief in hun eigen 

dorpen om de beweeg- en speelplekken in kaart te brengen en een Ki-Fit beweegroute te 

ontwikkelen voor de kinderen. Dit is vanuit de ouders ontstaan en via de ouders leren wij weer 

nieuwe ouders kennen die incidenteel iets willen betekenen. De 3 ouders komen uit Hurwenen, 

Kerkdriel, Hedel. Op dit moment wordt er vooral ingezet op een kabouterpad/beweegpad voor 

kinderen. Het eerste kabouterpad zal geïntroduceerd worden in Hedel. 

Inloop Ons Plekje Hedel 

Inloop Ons Plekje is in corona tijd zoveel mogelijk open gebleven. Er was een gemiddelde 

groep van zo’n 8 personen en in juni zagen we een toename naar gemiddeld 11 personen.  

Na de zomervakantie nam dit weer af vanwege de angst voor corona. Ook de app-groep, 

waarmee de deelnemers contact onderhouden met elkaar, is uitgebreid van 12 naar 18 

personen. Daarnaast hebben we ook een groep bezoekers die incidenteel komen, dit zijn 15 

mensen.  

Het is inmiddels een hechte groep aan het worden. Ze helpen elkaar, eten regelmatig bij 

elkaar en kunnen bij elkaar spullen lenen mocht dat nodig zijn. Daarnaast stellen zij ook hun 

vragen over bijvoorbeeld langer thuis wonen, vervoersvragen of andere vragen waar ze in hun 

dagelijks leven tegen aan lopen. 

Sinds juni 2021 zijn er weer maandelijkse activiteiten waar mensen op in kunnen schrijven. De 

volgende activiteiten staan elke maand tot en met september op de planning: Wandelen - Jeu 

de Boule – Creatief – Spelletjesmiddag.  

Gemiddeld komen er bij deze activiteiten 10 tot 14 deelnemers. Daarnaast wordt er meer 

samengewerkt met andere partijen om invulling te geven aan de Inloop Ons Plekje. Dit zijn 

bijvoorbeeld Prezzent, Cello, Stichting Kompas, Seniorenverenigingen, Flux en binnen onze 

eigen organisatie het team Spel&, de ouderenadviseurs en de buurtcultuurcoach. 

Eenzaamheidsbudget 

Het eenzaamheidsbudget van de gemeente Maasdriel heeft gezorgd voor nieuwe contacten in 

de wijken en dorpen en voor nieuwe initiatieven. Zo 

lopen er in een aantal dorpen initiatieven via een 

dorpsraad, oranje vereniging of betrokken inwoners. 

De volgende dorpen hebben de activiteit al deels of 

helemaal uitgevoerd: Heerewaarden, Alem, Velddriel, 

Hedel, Ammerzoden.  

De andere dorpen hebben een plan of een idee maar 

vanwege de coronamaatregelen gaat de uitvoering in 

2022 plaatsvinden. Een uitgebreide evaluatie van de 

bestedingen van het eenzaamheidsfonds is eerder dit 

jaar al aangeleverd.  

Leefbaarheidsagenda De Vergt  

Belangrijk, vooral ook in De Vergt, zijn de straat-

gesprekken met de inwoners: het verhaal horen van 

de inwoners zelf. Hieruit blijkt dat inwoners graag 

meer groen zouden willen zien maar ook dat het 
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leveren van een bijdrage hieraan vanuit henzelf momenteel niet groot is. We maken ook 

inzichtelijk dat er een aantal groene plekken zijn in de wijk waar men al terecht kan. 

Daarnaast missen sommige mensen uit De Vergt ontmoetingen in de wijk. Heel vaak verwijzen 

ze naar Wijkhuis De Spellewaard en dat zij ook zo iets zouden willen. Het liefst ontmoeting 

gericht op de diverse culturen, jong en oud. Over het algemeen zijn de mensen echter 

afwachtend en terughoudend in de wijk. Mensen willen pas aanhaken wanneer er concrete 

vragen zijn aan hen als inwoner en wanneer duidelijkheid is wat de mogelijkheden en 

verwachtingen zijn. Verder is er de wijkkrant, die inmiddels al een aantal keren uitgebracht is 

en waar we ook 12 vrijwillige bezorgers uit de wijk zelf voor hebben. 

 

 

 

 

Op het Bachplein zijn we als organisatie zeer actief. 

Hier richten we ons als eerste op de jongere kinderen 

en hun ouders. Daarnaast hebben we kortere lijntjes 

gekregen met andere (vrijwilligers)organisaties uit De 

Vergt. Hierdoor bundelen we onze krachten samen om 

dingen te organiseren. Denk aan: 

- De Grote Aak 

- De Wielewaal 

- Juliana Hofje 

- Beweeggroepje in De Vergt 

- Buurtouders 

- Stichting Kompas 

 

De volgende projecten/initiatieven zijn ontstaan in 

2021: 

- Burendag bij De Grote Aak en De Wielewaal 

- Burendag bij de Moskee 

- Burendag in de wijk 

- De wijkkrant  

- Sociaal media, ondersteund met een vrijwilliger 

- Sport en Spel in de wijk 

- Bachplein (Focusweek) 

- Brochure voor senioren voor levensbestendig wonen en het verhuizen 

- Aandacht voor groen in de wijk (tegelwippen) 

 

Algemene projecten 

Verder is de sociaal makelaar actief in de dorpen en wijken van Zaltbommel en Maasdriel, in 

de vorm van het ondersteunen van dorpshuizen en om ontmoetingen te creëren. Dit is in 

aansluiting op de nieuwe gemeentelijke subsidie voor hen, die beschikbaar is gesteld is door 

de gemeente Zaltbommel. 

Daarnaast zijn we waar nodig ondersteunend aan een leuk initiatief dat is ontstaan rondom 

vriendschap. Dit is een Facebookpagina waar mensen elkaar ontmoeten maar ook fysiek met 

elkaar gaan afspreken. En hetzelfde geldt voor Inloophuis de Gasthof in Bruchem. Daar 

onderhouden we het contact mee, wisselen informatie uit en versterken elkaar waar nodig. 

Door de lijntjes kort te houden weten ze ons sneller te vinden en kunnen we helpen bij lastige 

situaties.  

We gaan regelmatig de straat op om de mensen op te zoeken en te horen hoe het is in de 

dorpen en wijken. Hier vangen we signalen op over het wonen en leven in een dorp of wijk. 

Ook staan we elke vakantie op de markt in Zaltbommel en Kerkdriel. Hier gaan we in gesprek 

met mensen over diverse onderwerpen zoals eenzaamheid, omkijken naar elkaar, elkaar 

Reacties op de krant: ‘Leuk die wijkkrant!’ ‘ Fijn om te lezen wat er gebeurt in de wijk.’ ‘Kunnen wij ook zo’n wijkkrant in de Spellewaard krijgen?’  

 

.” 
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helpen waar nodig. Daarbij delen we soep, koekjes of kaarsjes uit om zo weer verbinding te 

leggen tussen inwoners onderling. 

Onze bus komt hierbij goed van pas. Niet alleen om onze zichtbaarheid te vergroten maar ook 

om alle materialen mee te nemen voor de activiteiten die we uitvoeren en materialen die we 

uitstallen. 

Ontwikkelingen 
Een aantal jaren was het sociale domein gericht op zelfredzaamheid, zelforganisatie, eigen 

kracht en ‘do it yourself’. Dit heeft geleid tot meer individualisering in de maatschappij. Dit 

zien we terug in de dorpen en wijken. Ook Welzijn Bommelerwaard richt zich grotendeels op 

het individu en de hulpvraag daarachter. We gaan op huisbezoek, kijken naar de hulpvrager en 

de hulpvraag zelf en gaan met het individu aan de slag. Maar er lopen mogelijk meer mensen 

met eenzelfde hulpvraag, hetzelfde idee en dezelfde behoefte. We hebben elkaar nodig om 

elkaar te versterken om ons staande te houden, om vooruit te komen en om de buurt leefbaar 

te houden. In het artikel ‘Terugkeer van de samenlevingsopbouw’ omschrijft Movisie, het 

landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, zes 

interessante ontwikkelingen rondom die terugkeer. Deze ontwikkelingen zien wij in de 

Bommelerwaard ook terug. Hieronder een samenvatting van die ontwikkelingen.  

 

De eerste ontwikkeling is de groeiende diversiteit. Dit 

houdt in dat we jaarlijks te maken krijgen met een 

grote verscheidenheid aan migranten in ons land: 

arbeidsmigranten, buitenlandse studenten, expats, 

asielzoekers, gezinsherenigers.   

De tweede ontwikkeling is de groei van 

alleenstaanden. Dit is voor velen geen probleem maar 

voor de mensen met een klein of ontbrekend sociaal 

netwerk kan dat wel een probleem zijn.  

De derde ontwikkeling is het aantal bewoners met 

zorgbegeleiding. We zien dat in de woonwijken steeds 

meer mensen komen te wonen die zorgbehoevend 

zijn. Een aantal jaar terug zag je dat ouderen en 

mensen met een beperking in een verzorgingshuis of 

intramurale instelling gingen wonen. Nu wonen 

mensen langer in een gewone woonwijk. Denk hierbij 

aan bewoners met dementie, mensen met een 

verstandelijke of lichamelijke beperking dan wel met psychiatrische of psychosociale 

problematiek.  

Als vierde zien we de verschillen tussen groepen, wijken en regio’s toenemen; grotere  

maatschappelijke tegenstellingen. Het is belangrijk dat er contact is en blijft tussen de diverse 

verschillende groepen om juist wederzijds begrip en tolerantie voor elkaar te ontwikkelen.  

Een vijfde ontwikkeling is dat bewoners niet meer zomaar de politieke besluiten en 

veranderende zaken in hun woonomgeving accepteren. Mensen verzetten zich sneller, willen 

vanaf de start betrokken worden of zelf als eerste met een initiatief komen. Hierin is het 

belangrijk dat bewoners worden gezien, óók de bewoners die makkelijk over het hoofd worden 

gezien.  

De laatste ontwikkeling is de grote rol van de bezuinigingen. De sociale infrastructuur ofwel de 

sociale basis is verwaarloosd door de bezuinigingen. Het gaat hierbij om de goed ingerichte 

publieke ruimten en om de toegankelijke wijkaccommodaties voor verschillende 

leeftijdscategorieën.  

 

Door wijkgericht te werken kom je dicht bij de mensen en heb je sneller contact en zicht op de 

vraag en behoefte van inwoners. Door veel in te zetten op zichtbaarheid en dicht bij de 

inwoners te staan, halen we zowel de ‘korte’ vragen maar ook vragen die meer aandacht nodig 
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hebben, op. De samenwerking met andere partijen hierin maakt dit nog effectiever. Wat 

belangrijk was het afgelopen jaar, was de noodzaak zelf het contact te onderhouden. 

Vrijwilligers en cliënten komen niet snel zelf met vragen of verhalen hoe het gaat. Maar 

wanneer je als professional regelmatig even langs gaat, hoor en zie je veel meer en komen er 

uiteindelijk toch zaken naar boven waar men tegen aanloopt. Het is ook belangrijk vrijwilligers 

het gevoel te geven dat ze op iemand terug kunnen vallen. Zeker omdat er soms wel erg veel 

van hen gevraagd wordt. 

 

We zien een verandering bij mensen die zich 

vrijwillig willen inzetten. Mensen willen graag iets 

doen voor hun dorp of wijk maar liefst incidenteel, 

een concrete opdracht met kop en een staart. 

Mensen haken aan als er duidelijkheid is: een 

kartrekker en een heldere taakverdeling. Hierin zien 

we de benodigde verandering qua ondersteuning. 

We moeten er voor waken niet te veel in te zetten 

op zelfredzaamheid en het zelf organiseren van 

activiteiten. Want daardoor komt er soms te veel 

terecht bij de inwoners, waardoor zij het niet meer 

overzien en er geen energie van krijgen. 

Daarnaast zien we vanuit de inclusieve 

dagactiviteiten dat mensen zich nuttig willen maken 

voor anderen, om iedereen te laten kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. Hier spelen we graag nog meer op in samenwerking met 

andere organisaties. Daarbij kunnen zorgpleinen in de toekomst een centrale rol vervullen. Een 

goede locatie en laagdrempeligheid zijn daarbij essentieel. 

 

Werkgebied Vrijwillige Ondersteuning (Meldpunt)  
Bij het meldpunt melden zich kwetsbare inwoners (of hun familie of andere verwijzer) met een 

hulpvraag voor vrijwillige inzet omdat hun sociaal netwerk te klein is of ze er onvoldoende op 

kunnen terugvallen. De medewerkers van het meldpunt gaan op zoek naar een passende 

vrijwilligersorganisatie die mogelijk beschikt over vrijwilligers om de hulpvraag te kunnen 

invullen. Zo worden vrijwilligersorganisaties in de Bommelerwaard op het terrein van zorg en 

welzijn betrokken bij deze kwetsbare inwoners. Als er via ‘doorbemiddeling’ geen passende 

vrijwilligers worden gevonden, gaan de medewerkers aan de slag om (maatwerk)oplossingen 

voor de openstaande hulpvragen te vinden. Er wordt specifiek geworven, informatie en advies 

gegeven dan wel doorverwezen.  

Activiteiten  
Ook dit jaar zijn we weer met veel hulpvragen voor een vrijwilliger aan de slag gegaan: 243 

geregistreerde hulpvragen. Naast deze hulpvragen komen er iedere ochtend telefonische 

vragen binnen die we ter plekke kunnen beantwoorden of in kunnen meedenken.  

 

Voorbeelden hiervan zijn:  

- Welke dagbestedingsmogelijkheden zijn er in de Bommelerwaard? 

- Wie kan mij helpen om een vaccinatieafspraak te maken (en hoe kom ik er)?  

- Waar kan ik terecht voor computerhulp of taalles? 

- Ik zoek een oppas, weet u iemand? 

- Welke bus rijdt er naar Den Bosch? 

- Ik heb 3 fietsen die ik wil weggeven aan mensen die ze goed kunnen gebruiken, helpt u 

daarbij ook? 

- Wie kan mij helpen met het sneeuwvrij maken van mijn straat? 
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- Weet u een huishoudelijke hulp? 

- En weet u misschien een goede pedicure? 

Op 13 april 2021 is een hulpvragen appgroep opgericht als extra mogelijkheid om voor 

hulpvragen voor vrijwillige inzet passende vrijwilligers te vinden/matchen. Het betreft 

hulpvragen die bij ons Meldpunt vrijwillige ondersteuning worden ingediend door inwoners zelf 

en/of hun verwijzers, zoals thuiszorg, huisartsen/POH’s, buurt- en gebiedsteam, ambulant 

begeleiders, mantelzorgers etc. Na het uitvragen van een hulpvraag wordt bepaald of deze 

geschikt is voor delen via de hulpvragen appgroep en/of facebook. Een afweging hierbij is of 

de hulpvraag zich leent voor verspreiding via social media in de zin of het mogelijk is om de 

hulpvraag zo te omschrijven dat de anonimiteit gewaarborgd blijft. Ook moeten hulpvragers er 

zelf toestemming voor geven. Gezien het structurele en langdurige karakter van de meeste 

hulpvragen en het gegeven dat vrijwilligers bij vrijwel alle hulpvragen bij een inwoner ‘achter 

de voordeur’ komen, hebben we er in 2021 voor gekozen om alleen vrijwilligers die wij 

persoonlijk kennen, in de appgroep op te nemen. Daarmee onderscheidt onze appgroep zich 

qua inhoud van de hulpvragen van de appgroep Helpende Handjes en zijn beide appgroepen 

mooi aanvullend op elkaar. We zijn klein begonnen, hebben onze ‘eigen’ vrijwilligers voor de 

app groep uitgenodigd en plaatsen met enige regelmaat een nieuwe hulpvraag. In 2021 zijn 

16 hulpvragen via de appgroep gedeeld. 

 

Nu we met de appgroep de nodige praktijkervaring hebben opgedaan, zijn we voornemens om 

onze appgroep nadrukkelijker neer te zetten. Bijvoorbeeld door ook contactpersonen van 

vrijwilligersorganisaties uit te nodigen om in de appgroep te gaan. Zodat zij direct kunnen 

meedenken om een hulpvraag in te vullen. En ook door niet alleen nieuwe hulpvragen in de 

appgroep te plaatsen maar tevens een 2de of 3de oproep ingeval een hulpvraag nog niet is 

ingevuld. Zodat we tijdens het evalueermoment in 2022 de verschillen tussen een 

kleine/grotere groep vrijwilligers en de toename van het aantal hulpvragen dat we per week 

plaatsen kunnen bespreken. 

Steeds vaker koppelen we personen die geworven zijn via social media of maatjeswebsites. 

Deze vrijwilligers willen zich vaak eenmalig of kortdurend inzetten voor een specifieke 

hulpvraag en willen zich niet structureel 

beschikbaar stellen of binden aan een 

vrijwilligersorganisatie. Over het algemeen 

geldt dat er dus continu geworven moet 

worden voor nieuwe vrijwilligers. 

Bij het invullen van wandelmaatjesvragen 

werken we intensiever samen met de 

buurtsportcoach. We onderzoeken de 

mogelijkheid om de hulpvrager toe te geleiden 

naar een wandelgroep. De diversiteit aan 

persoonlijke wensen en mogelijkheden maakt 

het vormen van  matchende 

maatjescombinaties een uitdaging.   

In cijfers betekent dit het volgende: 

In 2021 zijn 243 nieuwe hulpvragen binnengekomen (118 uit Maasdriel en 125 uit 

Zaltbommel. Hiervan zijn 229 hulpvragen ingevuld of afgesloten: 62 door vrijwilligers/maatjes, 

55 beantwoordt door het geven van advies en informatie, 20 hulpvragen doorbemiddeld naar 

vrijwilligersorganisaties en 14 opgepakt door eigen medewerkers. De overige hulpvragen zijn 

voornamelijk ingetrokken of ingevuld door het eigen netwerk van de hulpvrager, hetgeen wij 
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stimuleren en in meedenken. De nog openstaande hulpvragen betreffen vooral vragen op het 

gebied van gezelschap en praktische zoals tuinhulp en wandelmaatjes. 

 

Het merendeel van de hulpvragen is ingediend door een betrokken hulpverlener. In 49 

gevallen was het de hulpvrager of een familielid die met ons contact op nam, al dan niet op 

verwijzing van buurtteam of gebiedsteam. 

Bij 108 hulpvragen was er vraag naar gezelschap in de vorm van een maatje of 

bezoekvrijwilliger, als gevolg van van eenzaamheid, dementie of GGZ problematiek. 

Ontwikkelingen 
Door de tweede lockdown zijn veel 

hulpvragen op het gebied van 

gezelschap ‘on hold’ gezet. 

Naarmate de vaccinatiegraad 

toenam en de regels versoepelden 

nam het aantal hulpvragen op het 

gebied van gezelschap en 

eenzaamheid weer snel toe naar de 

normale hoeveelheid. 

Op het gebied van 

gezelschap/beweegvragen blijven we 

een toename zien van aanvragen die 

worden ingediend ambulant 

begeleiders die een cliënt met een GGZ achtergrond begeleiden. Deze hulpvragen zijn veelal 

langdurig van aard en vragen een fors inlevingsvermogen van een vrijwilliger. Steeds meer 

hulpvragen bevinden zich op het snijvlak van vrijwillige en professionele inzet en het is ook 

onze rol om te bewaken dat er niet teveel van een vrijwilliger wordt gevraagd en een 

hulpvraag zelfs ‘vrijwilligerswerk overstijgend’ is. 

Zoals uit de voorbeelden van telefoontjes op de vorige pagina blijkt, weten steeds meer 

inwoners van de Bommelerwaard ons te vinden om mee te denken. Of het nu gaat om 

praktische hulp, andere mensen blij maken met kleding en een simpel telefoonnummer: wij 

zijn blij dat ons telefoonnummer blijkbaar dusdanig laagdrempelig is dat mensen de telefoon 

oppakken en ons bellen.  

Werkgebied Trajectbegeleiding  
Trajectbegeleiding is er voor inwoners uit de gemeente Maasdriel die een bijstandsuitkering 

ontvangen en zich binnen klantprofiel 4 (kp4) bevinden. Dit betekent dat zij (tijdelijk) geen 

werkverplichting hebben maar wel vanuit de Participatiewet aan een sociaal-maatschappelijke 

tegenprestatie moeten voldoen. De trajectbegeleider sociale activering verleent individuele 

begeleiding aan mensen binnen kp4 om sociale redzaamheid, sociale activering en 

maatschappelijke participatie te bevorderen en een sociaal isolement te doorbreken en/of te 

voorkomen en welbevinden te verhogen.  

 

De trajectbegeleider biedt een luisterend oor en denkt mee in mogelijkheden en te nemen 

acties richting het deelnemen aan de maatschappij en het toelaten van hulp. De 

trajectbegeleider heeft de kennis van en contacten met vrijwilligersorganisaties, zorgpartners 

en het Sociaal Domein van de gemeente en is daarmee regelmatig de schakel tussen de 

bijstandsgerechtigde en andere betrokken partijen. 

 
Activiteiten 

- De kennismakingsgesprekken en vervolggesprekken verlopen in principe via 

huisbezoeken of op kantoor en waar wenselijk telefonisch. 
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- Er is altijd een samenwerking met reeds betrokken hulpverleners/werkcoaches. In deze 

gevallen heeft een afspraak op kantoor of huisbezoek de sterke voorkeur. Dit bevordert 

het gevoel van nabijheid en zichtbaarheid wat essentieel is om een vertrouwensband en 

goede samenwerking op te kunnen bouwen. 

- Voor de bijstandsgerechtigden die actief zijn in het vrijwilligerswerk is het een moeilijke 

tijd geweest. Zij vinden het fijn om iets te doen voor een ander en krijgen daar zelf ook 

een goed gevoel van. Met elkaar hebben we gekeken wat er wel mogelijk is en hoe je in 

contact kunt blijven met je vrijwilligerswerk. 

- In gesprekken kwam naar voren dat de meesten een onzekere tijd hebben tijdens hun 

vrijwilligerswerk. Ze hebben behoefte aan duidelijke kaders wat er binnen de 

coronaregels wel of niet verantwoord is en krijgen deze duidelijkheid graag van hun 

vrijwilligersbegeleiders. Samen hebben we besproken hoe je dit gesprek kan aangaan 

en is er vanuit ons contact geweest met vrijwilligersbegeleiders. 

- Pro actief contacten blijven onderhouden met betrokken zorgpartners en 

vrijwilligersorganisaties is belangrijk 

In cijfers betekent dit daarnaast het volgende: 

Er bevinden zich op dit moment 75 mensen binnen kp4 in de gemeente Maasdriel, waarvan 

34 personen 55 jaar of ouder zijn: 

- 1 persoon is overgedragen naar begeleid werken binnen kp3. 

- 2 personen gaven in 2021 aan dat ze aan het werk wilden. De stap naar kp3 bleek voor 

hen nog te groot. Om werkervaring en dagritme op te bouwen zijn zij begeleid naar 

vrijwilligerswerk als tussenstap. 

- 5 personen zitten in het traject van een passende daginvulling vinden. 

- 8 personen hebben een dagbestedingsindicatie via WMO. 

- 20 mensen hebben vrijwilligerswerk en worden daarin ondersteund. 

- 39 mensen zijn geholpen bij aanvraag bij WMO, voedselbank, postondersteuning, toe 

leiden naar passende informatie of hulpverlening. 

Ontwikkelingen 
Mensen binnen Kp4 hebben een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt en 

regelmatig ook tot de maatschappij. 

Zij hebben vaak een forse onbalans 

tussen hun draaglast en hun 

draagkracht waardoor ze overbelast 

zijn, vaak veroorzaakt door 

psychische en soms ook lichamelijke 

problemen. Dit uit zich in moeite 

hebben om probleemoplossend te 

denken en te handelen, het hebben 

van onmachtgevoelens, weinig 

zelfvertrouwen hebben en moeilijk in 

staat zijn om zelf tot actie te komen. 

Het vragen en accepteren van hulp is 

voor velen van hen lastig en vaak 

weten ze niet waar en welke hulp ze 

kunnen krijgen. 

 

Er is vaak sprake van schaamte- en schuldgevoelens. Over niet kunnen werken, schulden 

hebben, hulp nodig hebben, gevoel dat ze minder aan kunnen dan de ‘gemiddelde 

Nederlander’ en gevoel niet begrepen te worden. Vrijwilligerswerk en deelname aan de 

maatschappij kan bijdrage aan meer eigenwaarde. Het hebben van weinig eigenwaarde is 

echter ook een belemmering gebleken om relaties aan te gaan in het maatschappelijke leven 
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of vrijwilligerswerk te durven beginnen. Van belang is dat deze cliënten op hun eigen tempo en 

niveau hun stappen kunnen zetten naar verbetering van hun welzijn.  

Een proactieve houding van welzijnswerkers blijkt nodig om in contact te blijven en stappen te 

kunnen zetten naar uitbreiding van contacten of toelaten van hulpverlening. Ondanks het vele 

contact dat we telefonisch met mensen hebben gehad, is gebleken dat juist de fysieke 

ontmoeting barrières wegneemt en een helpend gesprek mogelijk maakt. 

 

Organisatiegegevens  

Organisatie 

Door de verhuizing in 2020 naar een eigen pand zijn we in 2021 gestart met het optimaliseren 

van ons RI&E voorziening, 4 medewerkers hebben hun BHV en EHBO behaald. De collega’s van 

het Spel& team waren vanwege hun dagelijkse werkzaamheden al in het bezit van hun EHBO 

diploma. 

Per 1 januari 2021 had Welzijn Bommelerwaard 16 medewerkers in dienst, in de loop van het 

jaar is 1 medewerker uit het team Welzijn met vervroegd pensioen gegaan en later in het jaar 

is er in het Spel& team 1 collega bijgekomen.  

 

Vanwege het Jaar van de Vrijwilliger hebben we 

een aantal maanden een externe kracht 

ingehuurd. Aan het einde van 2020 stond er 1 

vacature open bij het team Welzijn, deze hebben 

we gelukkig net voor de feestdagen kunnen 

invullen; deze medewerker is in het nieuwe jaar 

gestart. Van de 16 medewerkers zijn er 

inmiddels 15 met een contract voor onbepaalde 

tijd.  

 

De personeelsvergaderingen hebben niet 

plaatsgevonden vanwege de coronamaatregelen; 

vanwege de groepsgrootte vond het bestuur dit 

niet verantwoord. Er waren wel 2 visiedagen, 

deze waren opgesplitst per team zodat we op 

een externe locatie, waar het mogelijk was om 

voldoende afstand te houden, alsnog met elkaar 

konden kijken naar de toekomst. Na deze dagen zijn er werkgroepjes gemaakt om de 

verschillende visies die op tafel kwamen tijdens deze dagen, verder uit te werken. 

 
Bestuur 
Op 31 december bestond het bestuur uit 5 personen; 3 zijn woonachtig in de gemeente 

Zaltbommel en 2 in de gemeente Maasdriel.  

2 bestuursleden (voorzitter en penningmeester) hebben aangegeven te stoppen. Ze hebben 

beiden 2 volledige termijnen het bestuur vertegenwoordigd. In de loop van het jaar is een 

sollicitatieprocedure opgestart. Medio 2021 zijn deze leden afgetreden en zijn de nieuwe 

voorzitter en penningmeester aangetreden. 

De vergaderingen hebben eenmaal per 6 weken plaatsgevonden, afgelopen jaar is vooral 

digitaal vergaderd. In de vergaderingen zijn beleidszaken, personele zaken en financiën 

besproken. De vergaderingen werden door de directeur voorbereid in samenwerking met de 

voorzitter.  
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Stagiairs en vrijwilligers 
Vanuit Welzijn Bommelerwaard vinden wij het belangrijk dat we leerlingen, studenten of 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte geven om te kunnen leren. Bij Team 

Spel& zijn jaarlijks meerdere stagiairs onder begeleiding van onze professionals betrokken bij 

de gymlessen op de basisscholen en de naschoolse sportactiviteiten. 

 
3 studenten  september ’19 – juli ‘21 KW1C – MBO Sport en bewegen 

2 studenten september ’20 – heden KW1C – MBO Sport en bewegen 

3 studenten september ’21 – heden KW1C – MBO Sport en bewegen 

1 student  september ’21 – heden HAN Nijmegen, ALO.  HBO. LIO stage. 

1 student september ’21 – januari ‘22 HAN Nijmegen, ALO. HBO. 

1 student september ’21 – februari ‘22 HAN Nijmegen, Sportkunde. HBO 

7 leerlingen  november ’21 – heden Maatschappelijke stage Cambium 

 

Bij Inloop Ons plekje begeleiden wij nu al twee jaar stagiaires van de opleiding Sociaal Werk in 

Tilburg en Den Bosch. We hebben inmiddels 1 stagiaire voor 1 jaar gehad en 1 stagiaire voor 3 

maanden. Deze studenten liepen 16 uur in de week stage. Daarnaast kunnen studenten ook 

snuffelstage bij ons team Welzijn doen. Op dit moment loopt er 1 stagiaire via Avans in dat 

kader 80 uur stage bij Welzijn Bommelerwaard.  

Ook zijn we in een traject gestapt met Werkzaak om mensen 

weer mee te laten doen in de maatschappij. Laagdrempelig 

beginnen met vrijwilligerswerk om uiteindelijk weer betaald 

werk te vinden. Deze persoon is voor 2 maanden bij ons 

geweest 2 dagdelen per week (dat is ongeveer 8 tot 10 uur).  

Als organisatie bieden wij mensen de mogelijkheid om mee 

te doen, te leren en je interesses te ontdekken. Dat geldt 

ook voor de vrijwilligers die aan ons verbonden zijn. 

Financiën 

Voor de financiële verantwoording verwijzen we graag naar onze uitgebreide jaarrekening over 

2021, die separaat wordt toegezonden. 

Hieraan willen we echter ook graag enige toelichting wijden. De afgelopen twee jaar is het ons 

als organisatie goed gelukt om nuttige alternatieve activiteiten voor onze inwoners te 

organiseren, ondanks corona en de daarbij horende beperkingen. Grotere evenementen, 

groepsbijeenkomsten, cursussen en workshops zijn echter veelal niet doorgegaan.  

Investeringen in nieuwe materialen voor deze activiteiten zijn daarmee ook achter gebleven. 

Sommige projecten zijn reeds voorgefinancierd door de gemeentes, maar zijn door corona nog 

niet ten uitvoer gebracht. Om deze reden zijn onze reserveringen en bestemmingsfondsen 

toegenomen.  

Daarnaast hebben wij al sinds medio 2021 een vacature uitstaan voor een sociaal makelaar die 

we slechts ten dele hebben kunnen invullen. We zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding voor 

ons team, terwijl ondertussen ook een collega afscheid heeft genomen. 

Bovenstaande maakt dat onze huidige financiële situatie er een is met ruime reserves. Wij 

willen echter benadrukken dat we op deze reserves zeker verwachten te gaan inlopen, nu wij 

weer volop onze activiteiten kunnen doen en uitbreiden. Niet alleen hopen we nieuwe collega’s 

aan te stellen, ook zullen verschillende projecten met extra inzet opgepakt gaan worden en 

niet gedane investeringen komen in 2022 alsnog tot stand. 

bestuursleden 5 

BOS vrijwilligers (incl. coördinator) 5 

vrijwillige ouderenadviseurs 4 

vervoersvrijwilligers 2 

Overige vrijwilligers 31 
 
Totaal 47 
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Vaststelling en ondertekening  
Het bestuur en de directeur van Stichting Welzijn Bommelerwaard verklaren dat het 

activiteitenverslag 2021 is vastgesteld te Zaltbommel, maart 2022. 

 

  

Voorzitter:    , mevrouw F.M. van Dam- Peels 

 

Secretaris:    , mevrouw drs. E. Kamerbeek 

 

Directeur:     , mevrouw drs. E.A.G. Kaspori 

 

Bijlage 1. : evaluatie Jaar van de Vrijwilliger, als losse bijlage per mail verzonden. 
 


