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NIEUWE WIND
Beste lezer!
Voila, ons jaarverslag 2018. We hebben dit de
titel ‘Nieuwe Wind’ gegeven omdat dit voor
ons 2018 typeert. Vanuit de samenleving zien
we dat de vraag naar ondersteuning groot blijft.
In onze samenwerking met andere organisaties
komt de focus steeds meer op preventie te
liggen. In 2018 stelden we een nieuw Strategisch
Beleidsplan vast: hoe dragen we vanuit onze rol
zo goed mogelijk bij aan antwoorden op vragen
die de samenleving stelt. We ontwikkelden
met onze partners Rondom Wijchen verder
en we kregen een nieuwe directeur. Al deze
ontwikkelingen zijn richtinggevend voor hoe
wij in ons werk staan en handelen.
Met dit jaarverslag blikken we enerzijds terug.
Dat doen we niet door alle activiteiten die we
met gemeenten hebben afgesproken op te
sommen of aan te geven hoeveel bijeenkomsten
we hebben georganiseerd. Dat doen we wel
door een kijkje in onze keuken te bieden.
In ons Strategisch Beleidsplan doen we
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5 beloften aan inwoners van Druten en Wijchen.
Te weten, dat we:
 dichtbij mensen staan
 samenwerken en verbinden
 maatwerk leveren
 zelfbewust en ondernemend zijn
 van en met elkaar leren
Aan de hand van deze beloften nemen we u
mee langs de verschillende terreinen waarop
we actief zijn. Op die manier krijgt u een beeld
van wie wij zijn, hoe we werken en wat we met
en voor inwoners van de gemeenten Druten
en Wijchen (willen) betekenen.
Anderzijds leest u in deze 5 verhalen ook hoe
wij reageren op vragen uit de samenleving.
Alhoewel we dit jaar terugblikken vanuit het
perspectief van onze medewerkers, gaat het
niet om ons als organisatie, maar om de
manier waarop we met elkaar inwoners van
onze gemeenten ondersteunen in zelf en
samenredzaamheid.

“Wanneer zijn we
tevreden en vinden
we dat we lokale
middelen op een
verantwoorde manier
hebben ingezet?”

Daarnaast vindt u in het laatste deel van dit
verslag, wederom ons activiteitenoverzicht van
jongerenwerk en opvoedingsondersteuning,
welzijns en ondersteuningsdiensten en
samenlevingsopbouw. U leest hier wat onze
activiteiten inhouden en wat we in 2018 met
deze activiteiten hebben bereikt.
Uiteraard stellen we ons continu vragen als:
Wanneer zijn we tevreden en vinden we dat
we lokale middelen op een verantwoorde
manier hebben ingezet? Daarvoor evalueren
we regelmatig onze inzet met vrijwilligers en
samenwerkingspartners. We vinden ook dat we
dit gesprek niet als organisatie alleen moeten
voeren, maar dat dit een onderwerp is van de
lokale samenwerking. Dat ontwikkelen we
mede in de samenwerking Rondom Wijchen.
De uiteindelijke graadmeter blijft dat inwoners
in Druten en Wijchen ervaren dat ze prettig,
veilig en vrij samenleven.

BESTUUR EN TOEZICHT
De stichting MeerVoormekaar werkt volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij één lid wordt
benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.
De Raad van Toezicht van de stichting bestond in 2018 uit:
 De heer H.K.W. Bekkers, voorzitter
 De heer J.W.P. van Haaren, kwaliteitszetel personeel
 De heer B.E. Evers, penningmeester
 Mevrouw J.E.G.M. BurgersMegens
 Mevrouw E. van HemmenGeerdinck (tot 1 september 2018)
Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit:
 Mevrouw W.M.H. Aarntzen (tot oktober 2018)
 Mevrouw A. Nijhuis (vanaf september 2018)
FINANCIEEL JAARVERSLAG
Naast dit publieke jaarverslag heeft MeerVoormekaar ook een financieel jaarverslag 2018.
Dit vindt u op onze website: www.meervoormekaar.nl

Wij wensen u veel leesplezier!
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Alleen ga je sneller, samen kom je verder
En in sommige gevallen
heb je smeerolie nodig...

Loop met ons mee,
dan kom je verder!

Alleen ga je sneller, samen kom

En in sommige gev
heb je smeerolie n

Zelfbewust en ondernemend

ALLEEN GA JE SNELLER,
SAMEN KOM JE VERDER!
“Gedeeld vertrouwen is de belangrijkste bouwsteen om samen verder te komen”, stelt Annette
Nijhuis, sinds september 2018 directeur van MeerVoormekaar. “Welzijnswerk is, net zoals de
meeste aspecten van de maatschappelijke dienstverlening, mensenwerk. Mensen zijn geen machines:
niet de mensen met en voor wie we als welzijnsorganisatie werken, niet onze collega’s en ook de
professionals van onze partners niet. Een samenwerking slaagt alleen als de verschillende
partners elkaar vertrouwen.”
NAAR EEN NIEUW BEWUSTZIJN
MeerVoormekaar heeft in 2018 een Strategisch
Beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld.
We hebben onszelf daarbij een spiegel voor
gehouden. We willen bewegen: onze omgeving
verandert immers continu. We hebben daartoe
5 beloften opgesteld die ons handelsmerk
vormen. We gaan daarmee ook met onszelf
aan de slag. Het moment dat Annette bij deze
organisatie begon, was het Strategisch Beleids
plan net vastgesteld. “Voor mij een mooie
opgave waar ik vanaf de eerste stappen aan
kan bijdragen”, aldus Annette.

8

Ze vervolgt: ”Ik praat veel over samenwerking
en vertrouwen, ik geloof echt in de uitspraak:
‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je
verder’. Je kunt zelf een hele mooie visie uit
werken, maar uiteindelijk heb je vele anderen
nodig om dit werk goed uit te kunnen voeren.
En het werkt niet als iedereen dat werk vanaf
een eigen eiland verricht. Daarom richt ik mij
op ‘samen’ en zie ik het mede als mijn rol veel
aandacht te hebben voor de aspecten die dat
mogelijk maken. Betrouwbaar zijn, vertrouwen
geven, nononsense, duidelijk zijn en samen
werken op basis van gelijkwaardigheid zijn

Loop met ons mee,
dan kom je verder!

waarden die daarbij horen. Wat ik in mijn
organisatie belangrijk vind, vind ik ook belang
rijk in de samenwerking met onze partners.
Als ik bijvoorbeeld vind dat iets niet soepel
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verloopt, dan maak ik dat bespreekbaar. Ik houd ervan om zaken open te
bespreken zodat je kunt werken aan oplossingen.”
RONDOM WIJCHEN
Terugblikkend op het afgelopen jaar wil zij één
ontwikkeling expliciet noemen. De belang
rijkste organisatorische ontwikkeling waar
we in Wijchen al enkele jaren aan werken, is
Rondom Wijchen. Dit is een coöperatie die
bestaat uit lokale en regionale (netwerken
van) organisaties van waaruit zorg en welzijn
aan inwoners georganiseerd wordt. In Rondom
Wijchen hebben we samen met de andere
partners geïnvesteerd in kennis van wat lokaal
nodig is en delen we eigenaarschap daarvan.
Dat is een rak in de wind, een beste opgave.
De intentie is ‘een beweging naar voren’ te
maken. We zien met elkaar een aantal
verontrustende ontwikkelingen in de samen
leving die de roep om zorg naar verwachting
hoger zullen maken. Denk aan toenemende
eenzaamheid, toenemend overgewicht onder inwoners, stressvolle
levens. Willen we inwoners goed ondersteunen en het beroep op zorg
niet groter maken dan nodig is, dan vergt dit een andere aanpak dan
alleen zorgverlening. We willen van een focus op zorg naar een focus op
preventie. Het welzijnswerk is daarbij aan zet en welzijnswerk is een
andere tak van sport.

Aan de ene kant hebben de leden van de coöperatie dezelfde intentie;
we zijn het erover eens dat de verschuiving naar meer aandacht voor
preventie nodig is. Maar daarmee zit dit nog niet in de genen van de
organisaties. Annette geeft aan dat dat best zoeken is. “Dat is logisch,
gelet op de ontwikkeling die we doormaken.
Het heeft tijd nodig voordat iedereen zijn rol
in de nieuwe situatie te pakken heeft.”

“We willen dit jaar
graag samenwerken
met bijvoorbeeld
scholen maar ook
met kernen en/of
wijkraden.”

Dat we die beweging naar voren nu gaan maken, is om meerdere redenen
best spannend. Vanaf 1 januari 2020 is niet langer de gemeente de partij
die onze jaarlijkse subsidie toekent, maar gaat dit via Rondom Wijchen.
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SPEERPUNTEN IN 2019
De nieuwe directeur blikt ook vooruit naar de
werkzaamheden voor dit jaar, want uiteindelijk
leidt het bouwen aan vertrouwen en samen
werking tot een betere ondersteuning aan onze
inwoners. “Ook in 2019 kunnen inwoners van
Druten en Wijchen weer op en met ons bouwen”,
gaat Annette verder. “Speerpunt dit jaar is het
werken aan betere collectieve voorzieningen in
onze gemeenten. Deze voorzieningen richten
zich op ondersteuning aan de voorkant om
daarmee knelpunten in de toekomst waar
mogelijk te voorkomen.

We willen dit jaar graag samenwerken met bijvoorbeeld basisscholen,
scholen in het voortgezet onderwijs, maar ook met kernen en/of wijkraden.
Samen met hen is het belangrijk om voorlichting te geven op allerlei
verschillende onderdelen.” Annette geeft een aantal voorbeelden:

- Social media-les op scholen
“Social media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.
Kinderen komen er op steeds jongere leeftijd mee in aanraking. Maar als
je niet geleerd hebt er op een goede manier mee om te gaan, kunnen
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“Veel projecten
zouden zonder deze
betrokken inwoners
niet op deze manier
of op deze schaal
mogelijk zijn.”

Daardoor wordt geld een abstracter begrip: je
houdt het niet meer vast, je ziet de verschillende
kleuren van briefgeld of omvang van muntjes
die op een verschillende waarde duiden niet
meer. Als je iets koopt, pin je; er komt geen
geld meer aan te pas. Dat maakt het moeilijker
een besef te ontwikkelen dat geld eerst verdiend
moet worden en dat je niet meer uit kunt geven
dan dat je op je rekening hebt staan.”

social media tot knelpunten leiden. Daarom
leren we kinderen en pubers hoe ze zich op de
juiste manier op social media kunnen bewegen.
Een van de knelpunten die we zien is ‘shame
sexting’; dat is het ongewenst verspreiden van
seksueel getint beeldmateriaal. In samen
werking met bijvoorbeeld de scholen of de
wijkagent leren we kinderen, jongeren en hun
ouders hoe je gebruik kunt maken van social
media en wat ze kunnen doen als er iets niet
goed gaat.”

- Ondersteuning voor elke puber-ouder
“Door een toenemende vraag is afgelopen jaar
het aantal cursussen voor ouders van pubers
uitgebreid. We horen terug dat ouders dit
aanbod waarderen door onze kennis van
jongeren. De puberleeftijd is lastig, er verandert
veel bij kinderen in deze leeftijd. En er wordt
steeds meer bekend over het puberbrein,
gedrag dat bij deze fase hoort en hoe daarmee
om te gaan. Door in deze cursussen op relatief
eenvoudige vragen een antwoord te geven,
voorkomen we dat ouders verder in de opvoeding vastlopen. We zien dat ouders van
steeds jongere kinderen deelnemen aan de
cursus voor ouders van pubers. Ook in 2019
blijven we deze cursussen verzorgen.”

- Leren omgaan met geld
“Minstens zo belangrijk, is het leren omgaan
met geld. De afgelopen jaren is geld steeds
meer digitaal geworden. Steeds minder
mensen hebben contant geld op zak.

- Doorontwikkeling hulpdiensten
“Een derde voorbeeld van wat we dit jaar doorontwikkelen, zijn onze hulpdiensten. Met name
onze oudere inwoners doen steeds vaker een
beroep op deze diensten. Met de inzet van
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welzijnsbezoeken krijgen we steeds beter in
beeld wat de behoefte is aan ondersteuning.
De formulierenbrigade, de vervoersdienst
OpStap en de personenalarmering Druten zijn
een groot succes.”
VRIJWILLIGERS, BEDANKT!
Tot slot geeft Annette aan dankbaar te zijn voor
de vele vrijwilligers die in de gemeenten actief
zijn. “Welzijnswerk is mede afhankelijk van
vrijwilligers. Mensen die bijvoorbeeld een
maatje willen zijn voor anderen, die dorps
genoten ondersteunen bij de administratie of
die een paar uur per week als chauffeur werken.
Veel projecten zouden zonder deze betrokken
inwoners niet op deze manier of op deze schaal
mogelijk zijn. Ieder jaar als we in het jaar
verslag terugblikken op wat we allemaal met
elkaar voor ‘mekaar’ hebben gekregen, is het
een fijne constatering dat zovelen hun steentje
bijdragen.”
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Bouwen aan vertrouwen
Hey, dat ziet er
goed uit!

Bij die lui
kunnen we wel
terecht!

Dichtbij mensen

BOUWEN AAN VERTROUWEN
“Een populair jongerencentrum voor een heel diverse groep jongeren.
Dat is Hiernaast in Wijchen afgelopen jaar geworden. Eind vorig jaar werd
het jongerencentrum vooral bezocht door een groep van ongeveer 20 jongvolwassenen die qua leeftijd ook op andere plekken terecht kon; nu zien
we dat zo’n 60 jongeren in de leeftijd van 14 tot 22 jaar regelmatig binnenlopen. Een deel daarvan verkiest een bezoek aan Hiernaast nu boven
‘het hangen op straat’. En dat vinden we een heel mooie ontwikkeling.”
Aan het woord zijn Rosalie Hensen en Frank
Thijssen. Zij werken bij het jongerenwerk van
MeerVoormekaar. Rosalie heeft altijd de wens
gehad om jongerenwerker te worden. Zij was
9 jaar vrijwilliger bij MeerVoormekaar. Het
gaat niet elke jongere voor de wind. Zij heeft
zelf het verschil gezien dat het jongerenwerk
kan maken. Nu werkt zij als jongerenwerker
in Wijchen en Druten. Frank werkt deels als
jongerenwerker en deels in het opbouwwerk.
Contact met mensen is wat hij koestert in zijn
werk. “Uiteindelijk werk je door in contact te
staan met mensen aan betere relaties en
oplossingen.”

“Uiteindelijk werk
je door in contact
te staan met mensen
aan betere relaties
en oplossingen.”

Soms komen jongeren alleen naar het jongerencentrum, soms in groepjes,
soms met zijn tweeën. Jongeren kennen elkaar, de gemeenten zijn niet
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zo groot. Een verandering die afgelopen jaar merkbaar was, zagen we in
Wijchen in Hiernaast. Er hangt nu een goede sfeer, maar dat is dat ook
weleens anders geweest. Het jongerencentrum werd eerst bezocht door
een groep jongeren van niet-Nederlandse komaf. Daar kwam toen een
andere groep van 30 tot 40 jongeren bij; dit gaf spanning. Frank: “Toen
deze groepen samenkwamen, hebben we bewust gekozen om als
jongerenwerk ‘even op de handen te zitten’. Het is lastig om vanaf de
zijlijn toe te kijken. Maar doordat wij geen
actie hebben ondernomen in de begeleiding,
hebben we niet voor extra spanning gezorgd.
De jongeren bleken hier onderling zelf uit te
kunnen komen. En nu gaat het goed.” Al deze
jongeren zijn nog steeds bezoekers van
Hiernaast.
ZONDER ONDERLING VERTROUWEN
GEEN SUCCES
Rosalie: “We gaan hier in op voorbeelden van
afgelopen jaar in Wijchen, maar het jongeren
werk is ook in Druten actief. Daar werken we
op eenzelfde manier. Jongeren kunnen daar
terecht in jongerencentrum Place2Be.” Het
belangrijkste aspect van het jongerenwerk is dat jongeren weten en
ervaren dat ‘vertrouwen’ geen loos begrip is. Rosalie: “Jongeren hebben
iemand nodig die ze kunnen vertrouwen. Als jongerenwerker is dat ons
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vertrekpunt. We zorgen dat we dat vertrouwen
hebben en behouden. Daar werken we als
team hard aan. We denken dus ook na wie de
juiste persoon voor de jongere is. Als het met
de ene jongerenwerker niet klikt, wordt in het
team gekeken of er met een andere jongeren
werker wel een klik is. Zonder die basis van
vertrouwen, kunnen we niets bereiken. Je
krijgt dan niet de openheid in de relatie die
nodig is om echt tot iemand door te dringen.
Als het vertrouwen er is, zien we dat jongeren
ons weten te vinden. En dan kunnen vervolg
stappen gezet worden.” Rosalie: “We hebben
geen van-9-tot-5-baan. We houden onze
professionele afstand, maar we zijn betrokken
bij de jongeren die we ondersteunen. Dat kan
bijvoorbeeld ook betekenen dat je weleens
een appje in het weekend stuurt om iemand
een hart onder de riem te steken als je weet
dat een jongere het moeilijk heeft.”
Jongerenwerkers zijn regelmatig in de pauzes
op de scholen te vinden, zodat kinderen en
jongeren die niet in het jongerencentrum
komen ook weten wie zij zijn en de drempel
wordt weggenomen om contact te zoeken.
Daarnaast bestaat het werk uit het bouwen
van relaties met verschillende instanties:
scholen, zorginstellingen, politie. Ook kan
het Sociaal Wijkteam geraadpleegd worden.
Frank: “Als er zorgen zijn over iemand kan ik

JAARVERSLAG MEERVOORMEKAAR 2018

Investeren in de relaties met maatschappelijke
partners is eveneens belangrijk. Ervaring leert
dat hoe beter de professionals van verschillende
organisaties elkaar kennen, hoe beter men
elkaar weet te vinden en hoe korter de lijnen
worden. Dat draagt bij aan succesvolle
maatschappelijke ondersteuning.

– zonder de naam van de jongere te noemen –
toetsen of sparren. Bij vermoedens van huiselijk
geweld, kan ik bijvoorbeeld navragen wat de
verantwoordelijkheden zijn die je hebt en wat
je kunt doen. Als er navraag wordt gedaan, is
de jongere daar overigens altijd van op de
hoogte: er gebeurt niets achter de rug van de
jongere om, alles gaat in volledige openheid.”
Het is prettig dat er een Sociaal Wijkteam is.
Van de groep van circa 60 jongeren die regelmatig in het jongerencentrum komen, is de
inschatting dat er 10 tot 20 jongeren zijn die in
hun privésituatie problemen hebben waar het
Sociaal Wijkteam bij kan helpen.

VAN OVERLAST NAAR WEDERZIJDS BEGRIP
Frank vertelt verder: “Binnen het jongerenwerk
hebben we allemaal eigen taken. Elke maandag
spreek ik bijvoorbeeld alle overlastmeldingen
van het weekend in Wijchen door met de wijkagent. Eén keer in de drie weken is er overleg
met de gemeente en politie om de plekken
door te nemen die als ‘overlastgevend’ te boek
staan. Wat is de overlast en in welke mate is
er sprake van overlast? Is de groep jongeren
die de overlast veroorzaakt in beeld en wie
gaat contact leggen? We maken dan een
stappenplan waarin altijd aandacht is voor drie
partijen: de betreffende jongeren, degenen
die de overlast melden en de ouders van de
jongeren. Inzet van de aanpak is te achter
halen wat er aan de hand is, wederzijds
begrip te creëren en waar nodig te werken
aan oplossingen.”
Zo was er afgelopen zomer een groep jongeren
die telkens op dezelfde plek voor overlast
zorgden: ze staken prullenbakken in brand,
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scholden voorbijgangers uit en intimideerden
hen. Frank: “We pakken zo’n situatie altijd als
team aan. Eén jongerenwerker probeert
contact te krijgen met de groep, een andere
maakt contact met degene die de overlast
gemeld heeft en onderhoudt de contacten
met de buurt.” Uiteindelijk bleken enkele
jongeren in deze groep met flinke persoonlijke
problemen te kampen. Het goede contact dat

“Een jongerenwerker
probeert contact
te krijgen met de
groep, een andere
maakt contact met
degene die de overlast gemeld heeft.”
de jongerenwerker met één van hen heeft
opgebouwd, heeft een positief gevolg gehad.
Ook andere jongeren uit deze groep zoeken
het jongerenwerk nu op. De overlast is op die
plek verholpen en deze jongeren weten nu
ook de weg naar Hiernaast te vinden.
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IEDERE JONGERE VERDIENT EEN KANS
Vertrouwen hebben van jongeren, betekent niet
dat we niet ingrijpen als dat nodig is. We zullen
dat alleen altijd met de jongere bespreken en
samen bepalen wat de beste stappen zijn. Zo
is een keer met een jongere een traject doorlopen wat leidde tot de overgang naar een
andere school. Alleen de nieuwe situatie had
niet het gewenste effect: de jongere worstelde
erg, merkte dat ondanks alle inspanningen dit
niet de juiste keuze was. Frank: “In plaats van
op te geven, heeft hij contact gezocht met een
jongerenwerker om te bespreken wat hij kon
doen. Dat zijn acties waar we blij van worden.”
Rosalie: “Ik weet uit eigen ervaring dat voor
sommigen het contact met een jongerenwerker
echt een positieve verandering betekent, maar
dit geldt helaas niet voor iedereen. Door de
contacten die wij met jongeren hebben, leren
wij hen kennen. De jongeren die wij treffen,
zijn over het algemeen leuke mensen, maar
dat uit zich niet altijd in het gedrag dat zij
vertonen of de keuzes die zij maken. Als onze
inspanningen er dan aan bijdragen dat een
jongere positief uit deze fase komt, is dat een
goed resultaat van onze inzet en daarbij een
heel fijn gevoel.”
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Samenwerken en verbinden
Fijn om u een duwtje
in de rug te geven...
Gaat goed zo mevrouw!

En in sommige gevallen
heb je smeerolie nodig...

... bijvoorbeeld
bij een roestige
fietsketting!

Samenwerken en verbinden

EEN THUIS VINDEN
Het is donderdag, 9.00 uur, ergens in oktober. Vijf dames, de meeste van Syrische komaf, staan te
wachten op de PlusBus die hen van Druten naar Horssen zal brengen. Ze krijgen vandaag voor de
tweede keer fietsles. Waar Nederlanders fietsen met de paplepel ingegoten krijgen, is dat bij deze
vrouwen niet het geval. Het onder de knie krijgen van het trappen, sturen en evenwicht behouden,
vergt wat oefening. Dus togen zij deze ochtend met een vrijwilliger van MeerVoormekaar naar de
fietsenmaker in Horssen. Die laat hen gebruik maken van fietsen en het parcours dat achter zijn
winkel ligt. Een veilige plek om in eigen tempo en in weer en wind te oefenen.
Mariëlle van Swaay werkt als opbouwwerker bij
MeerVoormekaar. Maartje Bugter organiseert
het vluchtelingenwerk dat in Druten onder
MeerVoormekaar valt. “Luisteren, signaleren,
samenwerken en verbinden, dat zijn de
terugkerende elementen in ons werk.”
VOL ZELFVERTROUWEN OP DE FIETS
“Tijdens de wekelijkse multiculturele bijeen
komsten ontmoeten vrouwen met diverse
culturele achtergronden – ook de Nederlandse –
elkaar en delen ze hun dagelijkse beslomme
ringen. Daar kwam naar voren dat enkele
vrouwen het een gemis vinden dat zij niet
kunnen fietsen.” Toen is het fietsproject geboren:
Mariëlle kende de fietsbaan van de ondernemer
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“Tijdens de wekelijkse
multiculturele bijeenkomsten ontmoeten
vrouwen met diverse
culturele achtergronden elkaar en
delen ze hun dagelijkse beslommeringen.”

in Horssen, er werden vrijwilligers gezocht en
uit de verkoop van spulletjes tijdens de multi
culturele inloop worden de kaartjes voor de
PlusBus betaald. Het was snel geregeld.
“Het moeilijkste”, gaat Mariëlle verder, “is het
vinden van vrijwilligers, omdat we dames
zoeken die sterk genoeg zijn om een fiets met
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berijder erop recht te houden.” Tot slot regelde de opbouwwerker dat
de dames straks kunnen aansluiten bij het verkeersexamen. Hiervoor is
contact gezocht met het SPOM. “Een verkeersdiploma geeft zelfvertrouwen
en dat gunnen we hen van harte.” Het lijkt misschien een klein voorbeeld,
maar voor de vrouwen die meedoen, is leren fietsen een grote stap.
JE WEG VINDEN
De vrouwen die wilden leren fietsen, woonden
al een poos in Druten. Jaarlijks vestigen zich
nieuwkomers in de gemeente. Deze mensen
komen uit verschillende windstreken. Zij kennen
de Nederlandse regels, gewoonten, gebruiken
en vaak de taal nog niet. Vluchtelingenwerk
zet zich specifiek voor deze mensen in.
Maartje: “Nieuwkomers die we verwelkomen,
worden direct gekoppeld aan een persoonlijk
begeleider. Dat is een vrijwilliger die de eerste
8 maanden vraagbaak en aanspreekpunt voor
dit huishouden is. De persoonlijk begeleider
spreekt wekelijks met de nieuwkomer(s) af op
kantoor van MeerVoormekaar. De begeleiding
raakt eigenlijk alles: hoe worden financiën
geregeld, wanneer vinden de inburgeringscursussen plaats, waar gaan
de kinderen naar school enzovoorts.”

begeleiding stopt. Maartje vertelt verder: “Onze inzet richt zich op zelf
redzaamheid. We zijn tevreden als het traject bij Vluchtelingenwerk na
2 tot 3 jaar stopt en mensen hun weg weten te vinden of weten waar zij
terecht kunnen als zij vastlopen. Onze vrijwilligers nemen deze mensen
daarom geen taken uit handen, maar staan naast hen zodat zij zelf hun
weg leren vinden. Na 3 jaar ben je geen nieuw
komer meer. We weten echter uit ervaring dat
de meeste mensen pas na 5 tot 6 jaar wat
lucht krijgen en dan pas langzaam hun draai
vinden.” MeerVoormekaar is daarom ook
gestart met een migrantenspreekuur. Op die
manier bieden we ondersteuning en sluiten
we aan op de tijd die het opbouwen van een
nieuw leven vergt.

“ Voor iemand die
niet kan lezen
en nooit een bankrekening heeft
gehad, is Nederland
een ingewikkelde
samenleving.”

Na 8 tot 9 maanden stopt de persoonlijke begeleiding. Maartje: “We merken
dat deze periode voor veel nieuwkomers te kort is om dan al wegwijs te
zijn. Voor iemand die niet kan lezen en nooit een bankrekening heeft
gehad, is Nederland een ingewikkelde samenleving. Wij schrijven ons
overal in, hebben inlogcodes en wachtwoorden.” Er is daarom gestart met
een wekelijks spreekuur waar mensen terecht kunnen als de persoonlijke
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BUURTEN MET DE BUREN
Een van de punten die nieuwkomers naar voren
brengen, is hoe moeilijk het is in contact te
komen met andere mensen. Maartje en
Mariëlle: ”Daar kunnen we in ons werk mooi
een verbinding maken.” Afgelopen jaar wilden
we in navolging van Wijchen ook in Druten
starten met ‘Buurten met de buren’. Degenen die meer in contact willen
komen met buren zijn aan zet. Mariëlle: “Wat we doen is eenvoudig: we
maken met hen een uitnodiging en nodigen de buren uit voor een kop
koffie.” Eén van de eerste initiatiefneemsters was een Syrische vrouw uit
Middelveld die vanuit Vluchtelingenwerk op de mogelijkheid was gewezen.
Kracht van deze aanpak is de persoonlijke benadering: deze dame is
samen met Mariëlle langs de deuren van 30 buurtbewoners gegaan om
hen persoonlijk uit te nodigen. Uiteindelijk kwamen er 21 buren, deels met
kinderen, naar de partytent die MeerVoormekaar voor de gelegenheid
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had opgezet. “Deze ontmoetingen duren één
tot anderhalf uur en leveren veel op, niet
alleen voor de initiatiefnemers. Zo is in
Middelveld een wandelclubje geformeerd dat
nog steeds wekelijks samen wandelt, gaven
mensen aan vrijwilligerswerk te willen doen en
ontstonden nieuwe contacten tussen mensen
die al een poos bij elkaar in de straat wonen.”

“
We praten met
mensen om erachter
te komen welke knelpunten ze ervaren
of waar zij aansluiting dreigen te
verliezen.”

is het leven op sommige punten complexer
geworden. “We praten met mensen om erachter te komen welke knelpunten ze ervaren
of waar zij aansluiting dreigen te verliezen.
Dan kijken we met hen wat we daar samen
aan kunnen doen. Mensen kunnen veel zelf
oppakken. Als opbouwwerker vorm je de
smeerolie. En in sommige situaties signaleer
je dat er smeerolie nodig is. De bereidheid
elkaar te helpen is hoog. Wij leveren dat duwtje
in de rug dat soms nodig is.”

WIJ LEVEREN DAT DUWTJE IN DE RUG
De werkzaamheden van het welzijnswerk zijn
zeker niet alleen gericht op mensen die nieuw
zijn in Nederland. Iedereen kan deelnemen
aan de multiculturele bijeenkomsten of een
‘Buurten met de buren’ initiëren. Ook voor
mensen die in Druten geboren en getogen zijn,
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De hulpdienst helpt
Waar één telefoontje
toe kan leiden...

Samen een harinkje happen is toch
véél gezelliger dan in je eentje
te moeten eten?

Maatwerk

DE HULPDIENST HELPT
“Ik ben eenzaam, ik heb hulp nodig!” Met die hulpkreet stond een
inwoner uit de gemeente Wijchen enkele jaren geleden aan de balie van
MeerVoormekaar. Dat was dapper, maar ook opmerkelijk. De meeste
mensen die zich eenzaam voelen, leggen dit niet open op tafel.
“Doordat huisartsen, wijkteams, gemeenten ons goed weten te vinden
en we veel huisbezoeken afleggen, krijgen we deze mensen beter op
het netvlies. Want we kunnen hierbij ondersteunen. We kunnen iemands
gevoel van eenzaamheid niet wegnemen, maar we kunnen wel zorgen
dat er iemand op bezoek komt.”

De Hulpdienst in de gemeenten Druten en Wijchen is daar een voorbeeld
van. Inwoners die eenvoudige vragen hebben, maar op dat moment geen
beroep kunnen doen op anderen of geen geld hebben om een bedrijf in
te huren, bellen naar de Hulpdienst. Hier komen uiteenlopende vragen
binnen. Dat heeft tot een scala aan aanvullende diensten geleid die
allemaal worden uitgevoerd door vrijwilligers. Denk aan de vervoers
diensten OpStap in Wijchen, de PlusBus in Druten, het tuinonderhoud en
een klussendienst. Maar ook als mensen zich eenzaam voelen, kunnen
inwoners dus met de Hulpdienst bellen.

Odette van der Donk en Leonie van den Nieuwenhuijzen zijn bij
MeerVoormekaar de drijvende krachten achter de Hulpdienst in
respectievelijk de gemeenten Druten en Wijchen.
Leonie vertelt: “De man aan de balie hebben we
goed kunnen helpen. Hij heeft enige jaren vrijwilligerswerk verricht. Met onze aanmoediging
is hij weer activiteiten gaan ondernemen, zoals
overdag biljarten in het wijkcentrum. Na verloop
van tijd had hij – zoals hij zelf zei – zijn leven
weer op de rit.”

ONZE HULP RICHT ZICH OP EENVOUDIGE, PRAKTISCHE VRAGEN
“Mensen weten ons goed te vinden”, vertellen Odette en Leonie. De Hulpdienst is in beide gemeenten al vele jaren
een begrip. Reclame maken is niet nodig.
Inwoners horen via-via over de Hulpdienst. En
de chauffeurs van de bus zien en horen veel.
Als zij zich om iemand zorgen maken, geven
ze dit door. “Dat doen ze overigens altijd in
overleg met de betreffende persoon. Of we
krijgen signalen van andere professionals,
zoals de huisarts. We nemen dan contact op.
Soms telefonisch, maar vaak via een huis
bezoek.” Odette: “Bij het huisbezoek brengen
we de situatie in kaart: wat is de vraag die de

HOE DE HULPDIENST HELPT
Men zegt weleens: je kunt de richting van de
wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen.
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“
Men zegt weleens:
je kunt de richting
van de wind niet
veranderen, wel de
stand van je zeilen.”
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inwoner heeft? Hoe ziet iemands week eruit?
Op wie kan men nu een beroep doen?
Deze inventarisatie is om meerdere redenen
belangrijk. Als eerste natuurlijk om de inwoner
zo goed mogelijk van dienst te zijn. Soms is de
inzet van een vrijwilliger helemaal niet nodig,
maar is men vooral gebaat bij een stukje advies.
Als iemand bijvoorbeeld schulden heeft, kan
ons formulierenteam of de administratieve
ondersteuning niets voor deze persoon betekenen. Wat we dan wel kunnen doen, is verwijzen naar de juiste persoon bij de gemeente.
Daarnaast kijken we of de inwoner tot onze
doelgroep behoort. We hebben bijvoorbeeld
een keer meegemaakt dat een vrijwilliger bij
iemand de tuin kwam doen, terwijl deze
persoon zelf met vrienden op het terras zat.
Die situaties willen we natuurlijk voorkomen.
We hebben immers ook een verantwoordelijk
heid naar onze vrijwilligers. Onze hulp richt
zich op eenvoudige, praktische vragen. Om bij
het tuinonderhoud te blijven: als een tuin
helemaal verwilderd is, kijken we met de aanvrager hoe dit eerst verholpen kan worden.
Daarna kan een vrijwilliger komen helpen.
Dat klinkt misschien streng, maar het schept
voor aanvrager en vrijwilliger duidelijkheid.”
TOEGENOMEN VRAAG
Het afgelopen jaar is het aantal aanvragen
dat de Hulpdienst krijgt, sterk toegenomen.
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Bezuinigingen van de overheid, langer zelf
standig thuis wonen, veel mensen die alleen
thuis zitten; de effecten van deze ontwikkelingen
zijn bij de Hulpdienst merkbaar.

Leonie: “Waar ik enkele jaren geleden nog
2 aanvragen per week kreeg, werk ik nu dagelijks voor de Hulpdienst. Om een beeld te geven:
afgelopen jaar kwamen er vanuit de verschillende
kernen van de gemeente Wijchen 170 aanvragen
binnen voor vervoer; dat is bovenop de ritten
die OpStap maakt. Er waren 138 aanvragen
voor de klussendienst, 105 voor tuinonderhoud,
8 voor hulp bij boodschappen en we hebben
86 inwoners thuis bezocht.”

Met name de vraag om vervoer neemt toe,
voornamelijk van inwoners die naar de
dagbesteding gaan. OpStap in Wijchen rijdt
van maandag tot en met vrijdag van 8 uur
’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. “We maken
regelmatig 120 ritten per dag; daarvoor hebben
we 4 bussen en een auto beschikbaar.”
In Druten kan men tussen 9.00 en circa 16.00
uur een beroep doen op de PlusBus. Odette:
“Ritten zijn gericht op de dagbesteding. In de
periode tussen het brengen naar en halen van
de dagbesteding, is er ruimte voor andere
ritten.”
VRIJWILLIGERS
Bij al onze diensten zijn we afhankelijk van
vrijwilligers. Sommige vrijwilligers zijn al
meer dan 25 jaar actief. In Druten melden
vrijwilligers zich aan voor specifieke projecten;
daar werken we met werkgroepen. In Wijchen
hebben we een poule vrijwilligers waar we
een beroep op kunnen doen. Odette: “Ik zorg
dat ik alle vrijwilligers regelmatig spreek.
Hun ervaringen zijn belangrijk, maar ik wil ook
weten hoe het gaat en of ze plezier hebben in
hun werk.” Leonie vult aan: “We hebben een
grote en trouwe groep vrijwilligers. En gelukkig
melden zich nog steeds nieuwe vrijwilligers
aan. Het merendeel is gepensioneerd, maar er
hebben zich ook enkele studenten aangemeld
die bijvoorbeeld bezoekwerk willen doen.”
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HET IS EEN MATCH!
Aanvrager en vrijwilliger worden niet lukraak
aan elkaar gekoppeld: een match wordt zorg
vuldig gemaakt. “We luisteren naar wat mensen
vragen en naar wat vrijwilligers willen doen.
En we kijken naar mogelijke overeenkomsten
tussen mensen. Dat kan gaan om gezamenlijke
interesses, een vergelijkbare achtergrond of
dat mensen bij elkaar in de buurt wonen. Er
zijn altijd wel aangrijpingspunten. Zo kijken
we ook naar talenten en de moeilijkheid of
belasting die een vraag meebrengt.

“Aanvrager en vrijwilliger worden
niet lukraak aan
elkaar gekoppeld:
een match wordt
zorgvuldig gemaakt.”

wij het logisch dat we zorgvuldig matchen en
daar de nodige aandacht aan besteden.”
Natuurlijk zijn Leonie en Odette bij het matchen
afhankelijk van de mensen die zich aanmelden.
Odette: “In Druten hebben we een mooie groep,
maar voornamelijk vrouwen. We zouden de
lijst graag met enkele mannen aanvullen.”
Voor veel mensen is de Hulpdienst een uit
komst. Zo kostte het een inwoner eerder veel
vrije dagen, omdat hij met zijn moeder naar
de huisarts of het ziekenhuis ging. Door de
PlusBus kan zij daar nu op eigen gelegenheid
naar toe. Twee vrouwen die in een vergelijkbare
situatie verkeren, zijn door vrijwilligerswerk
aan elkaar gekoppeld en hebben zo’n klik dat
zij echt een steun voor elkaar zijn geworden.
“En soms horen we van mensen terug hoe blij
zij zijn met de Hulpdienst, omdat ze niemand
(meer) hebben om op terug te vallen”, merken
Odette en Leonie tot besluit op.

Vrijwilligers komen bij mensen thuis en om
gekeerd spendeert een vrijwilliger een deel van
zijn vrije tijd aan deze taken. Daarom vinden
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Sociaal kapitaal

Dat hebben wij
toch mooi
voor mekaar!

Leren van en met elkaar

BETROKKEN VRIJWILLIGERS
MAKEN VERSCHIL
De PlusBus, OpStap, buurtbemiddeling. Veel
activiteiten die met, door en voor bewoners
georganiseerd worden, komen ‘voor mekaar’
door de inzet van vrijwilligers. Onze organisatie zou haar werk niet kunnen doen zonder
deze groep betrokken inwoners die zich voor
de lokale samenleving inzet. We merken dat
deze tijd steeds meer eisen stelt, ook aan vrijwilligers. MeerVoormekaar zoekt mensen die
vrijwilligerswerk willen doen, probeert voor
hen de juiste klus te vinden en ondersteunt
vrijwilligers zodat zij zich ook geëquipeerd
voelen dit voor de samenleving belangrijke
werk goed te kunnen doen. Circa 400 vrijwilligers dragen met hun inzet bij aan het welzijn van familie, vrienden en/of dorpsgenoten.
Een van deze vrijwilligers is Wouter van Elk (18).
Elke dinsdag en donderdagavond helpt hij
de jongerenwerkers van MeerVoormekaar in
Jongerencentrum Hiernaast.
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Hij ondersteunt het team en maakt het mede
mogelijk dat jongeren in Wijchen op deze
momenten in de week een plek hebben om
elkaar te treffen. Jongeren, variërend in de
leeftijd van 14 tot 22 jaar, kunnen hier darten,
gamen op de playstation, tafelvoetbal spelen
en – niet onbelangrijk – chillen.

VASTE KRACHT BIJ HET JONGERENCENTRUM
Als het jongerencentrum open is, zijn er naast
Wouter een stagiaire en twee jongerenwerkers
aanwezig. Op een rustige avond komen er

IK HEB HET HIER GOED NAAR MIJN ZIN
Wouter is sinds anderhalf jaar vaste kracht
bij het jongerenwerk. Op een regenachtige
vrijdagmiddag vertelt hij in ’t Mozaïek over zijn
vrijwilligerswerk. “Het begon jaren geleden
toen ik werd gevraagd te helpen bij We12Move,
een sportevenement voor de bassischool.
Ik kende dat evenement, want ik heb daar als
kind ook aan meegedaan. Ik organiseer graag
dingen en vond het leuk om te helpen. Daarna
ben ik gevraagd om vrijwilliger te worden en
zo ben ik bij het jongerencentrum betrokken
geraakt. Ik heb het hier goed naar mijn zin.”
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So

tussen de 10 en 15 jongeren; op een drukke avond wandelen er wel 40
tot 60 jongeren binnen. Wouter helpt dan bij het verkopen van koffie en
frisdrank, zorgt er met de anderen voor dat de avond goed verloopt of
maakt her en der een praatje. “De meeste avonden zijn gezellig en leuk
om bij aanwezig te zijn. Soms ontstaan tijdens deze avonden nieuwe
ideeën: voor een toernooi of voor een andere inrichting van de ruimte.”
Het team van jongerenwerk denkt mee of geeft tips, maar neemt het
idee niet over. “Als de jongeren iets willen organiseren, stimuleren we
dat, maar ze zijn altijd zelf betrokken bij de uitvoering.”
SAMEN EEN OPLOSSING VINDEN,
GEEFT VOLDOENING
Wouter voelt zich een volwaardig lid van het
team. “Natuurlijk is er onderscheid in de taken
die we uitvoeren. Ik begeleid als vrijwilliger
bijvoorbeeld geen jongeren. Maar in hoe we
met elkaar omgaan, zijn we gelijkwaardig.
Het zijn niet altijd gemakkelijke avonden. Het
geeft voldoening als we dan samen een goede
oplossing vinden.” Hij vindt het belangrijk dat
er een jongerencentrum is. Jongeren hangen
ook op straat; sommigen veroorzaken soms
overlast en er zijn er die altijd overal weg
gestuurd worden. Het jongerencentrum biedt
een gezellig en veilig alternatief.”

IK ORGANISEER GRAAG DINGEN
In zijn vriendengroep doen weinig anderen vrijwilligerswerk. Zijn vrienden
verdienen liever geld en hebben dus betaalde bijbanen. Ook Wouter kan
niet van de wind leven. Toch blijft hij zich graag als vrijwilliger inzetten.
“Ik kon altijd al slecht op mijn handen zitten. Zolang ik het leuk vind, het
niet wringt met mijn opleiding en andere werkzaamheden, blijf ik dit doen.”

“Sommigen jongeren
veroorzaken overlast.
Het jongerencentrum biedt een
gezellig en veilig
alternatief.”

Hij heeft geen training gehad voordat hij bij het jongerencentrum begon.
Dat is in zijn ogen ook niet nodig. “Het gaat erom dat je gemakkelijk een
praatje kunt maken, dat je goed kunt omgaan met de diverse groepen
jongeren die komen en dat er wederzijds respect is. Daarnaast leer ik
veel van de jongerenwerkers.”
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Jongerenwerk en opvoedingsondersteuning
PROJECT

OMSCHRIJVING

Social media-training

Het jongerenwerk organiseert trainingen voor kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders om hen verantwoord te leren omgaan met social media
en internet. In 2018 organiseerden we trainingen op de scholen in de kleine kernen en op De Viersprong (Wijchen) en De Appelhof (Druten).
Ook waren social media een onderwerp bij de opvoedcarrousel.

Tegengaan shame
sexting

Het jongerenwerk organiseert mede de projecten ‘Girlstalk’ en ‘Boys make a move’. Het is niet eenvoudig om in een georganiseerde groep
jongeren over dit soort thema’s te praten. Daarom maken we dit onderwerp bespreekbaar als zich concrete voorbeelden voordoen. Voor de
meiden uit Wijchen hebben we over dit onderwerp een meidenavond georganiseerd.

Overlast tegengaan

Het jongerenwerk slaagde erin om overlast op enkele plekken weg te nemen. Daarnaast zien we in Wijchen enkele groepen die eerst veel op
straat te vinden waren, nu bij Hiernaast. In Druten heeft het jongerenwerk wekelijks drie straatmomenten en is er specifieke inzet waar dat
nodig is. Het aantal overlastgevende jongeren varieert in het totale werkgebied tussen 15 en 50 jongeren.

Ambulant jongeren
werk

Het jongerenwerk heeft, met het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, in Druten circa 25 voortijdige schoolverlaters thuis bezocht. Van deze groep
hebben 6 jongeren de weg naar werk of terug naar school gevonden. Deze aanpak zetten we in 2019 via het project ‘Uit beeld, in beeld’ door.

Collectieve activiteiten Het jongerenwerk organiseert collectieve ontmoetingsmomenten en educatieve activiteiten voor jongeren. Voorbeelden zijn: Social Club Hand in
jongeren
Hand en het Muzieklab.
Individuele coaching
jongeren

Het jongerenwerk begeleidt jongeren om te voorkomen dat de situatie escaleert en zij zwaardere zorg/hulp nodig hebben. In 2018 onder
steunden we tenminste 18 jongeren. We werken met IrisZorg en het Sociaal Wijkteam aan een ‘Aanpak middelengebruik en jongeren’.

Jongerencentra

Het jongerenwerk beheert Hiernaast en Place2Be en organiseert activiteiten. We streven ernaar dat alle geledingen van de buurtjeugd graag
en tegelijkertijd komen en we stimuleren hen zelf activiteiten te organiseren. Bij Hiernaast in Wijchen zien we circa 60 jongeren regelmatig;
bij Place2Be in Druten zijn er wekelijks circa 25 terugkerende bezoekers. We hebben extra aandacht voor de meiden met het oog op grenzen
en seksualiteit. Daarnaast werken we in Druten met de gemeente aan de uitbreiding van het jongerencentrum (Place2Do).

Ondersteuning
ouders: individueel
en via cursusaanbod

Het jongerenwerk geeft ouders concrete tips en adviezen, biedt cursussen aan en indien nodig ondersteuning. Succes wordt afgeleid uit de
mate waarin ouders zich geholpen voelen. Ouders geven aan dat zij na de cursus beter weten wat pubers beweegt, de ontwikkeling van en in
hun kind beter zien. Ouders voelen zich gerustgesteld en zekerder over de keuzes die ze maken.
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Welzijns- en ondersteuningsdiensten
PROJECT

OMSCHRIJVING

Sociale activering

MeerVoormekaar startte een project voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om hen binnen hun mogelijkheden weer deel
te laten nemen aan de samenleving. In 2018 hebben 12 van de 19 deelnemers stappen vooruit gezet. Met de overige kandidaten werken we
verder om ervaren drempels zoveel mogelijk weg te nemen.

Alarmering

MeerVoormekaar biedt inwoners de mogelijkheid gebruik te maken van alarmering; 230 inwoners deden hier een beroep op. Vrijwilligers van
MeerVoormekaar ondersteunen bij de installatie en controle van de apparatuur.

Dagbegeleiding

MeerVoormekaar organiseert passende dagbegeleiding voor ouderen. Het aantal deelnemers aan dagbegeleiding groeit; de intensiteit van de
begeleidingsvragen neemt toe.

Dementieonder
steuning

MeerVoormekaar organiseert activiteiten ter ondersteuning van inwoners met dementie en hun omgeving. In 2018 werkten we succesvol met
de KBO’s aan voorlichting. Met DemenTalent halen we in Wijchen goede resultaten; in Druten wordt het Alzheimer Café goed bezocht.

Eenzaamheid

MeerVoormekaar organiseert contacten, activiteiten, maatjes, bezoekwerk en werkt met partners samen om eenzaamheid tegen te gaan.

Langer meedoen

MeerVoormekaar ondersteunt ouderen met advies, activiteiten en hulp. Denk hierbij onder andere aan de Hulpdienst. De vraag naar de
Hulpdienst neemt toe.

Lotgenotencontacten/
-groepen

MeerVoormekaar organiseert lotgenotengroepen, zodat mensen met vergelijkbare ervaringen steun aan elkaar hebben. In Druten zijn er
groepen voor mantelzorgers, jonge alleenstaande moeders en spreekt een groep senioren regelmatig over ouder worden. In Wijchen zijn er
o.a. groepen voor rouwverwerking, mensen met kanker en jongeren met autisme.

Mantelzorg
ondersteuning

MeerVoormekaar ondersteunt mantelzorgers om zo goed mogelijk voor zichzelf en hun dierbaren te kunnen blijven zorgen. Voor individuele
vragen kunnen ze in Druten terecht bij de consulent ouderen/mantelzorg. Wijchen kent de Bezoek en Opvang Service. Als er meer vragen
binnenkomen dan dat de vrijwilligers aankunnen, wordt professionele zorg ingeschakeld.

Meer Bewegen voor
Ouderen

MeerVoormekaar organiseert op verschillende locaties en tijden beweegactiviteiten zoals yoga, dans en gymnastiek. Deze worden goed bezocht:
tientallen ouderen kwamen hierdoor in beweging.

Woonondersteuning

MeerVoormekaar biedt ondersteuning door de inzet van woonadviseurs. In 2018 is de scope van de woonadviseurs verbreed en zijn zij opgeleid
tot energiecoach. Zij kunnen inwoners nu adviseren over duurzaamheid, energie, veiligheid en comfort. Handvatten voor ‘Bewust Wonen’
gaven we bij de drukbezochte bijeenkomst ‘Langer in mijn dorp blijven wonen, hoe doe ik dat’.

Administratie en
Formulierenteam

Vrijwilligers van MeerVoormekaar ondersteunen bewoners om hun (financiële) administratie meer op orde krijgen en met het invullen van
(digitale) formulieren. Er zijn circa 20 vrijwilligers actief voor korte (formulieren) en langere contacten (administratieve ondersteuning).

Vervoersdienst
OpStap/ PlusBus

Vrijwilligers van MeerVoormekaar vervoeren bewoners naar bijvoorbeeld de dokter, dagbesteding, voorstellingen of naar de supermarkt.
Het aantal ritten van de PlusBus in Druten groeit naar circa 45 per dag. OpStap verzorgde in totaal 20.768 ritten met een enorme toename in
het 4e kwartaal. De groei komt vooral doordat OpStap ook ’s avonds is gaan rijden, de ritten van Avan zijn overgenomen en in Wijchen het
aantal dagbeleidingsplaatsen is uitgebreid.

Welzijnsbezoek 70+

Vrijwilligers van MeerVoormekaar gaan op bezoek bij bewoners in de leeftijd 70+ om samen hun welzijn in kaart te brengen. Meer dan
70 ouderen in Wijchen-Noord, Bergharen, Hernen en Leur zijn bezocht. Indien gewenst, neemt een professional contact op met de betreffende
persoon om te verkennen of en waar een vraag ligt.
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Buurtbemiddeling

MeerVoormekaar voert buurtbemiddeling uit. Getrainde vrijwilligers bemiddelen bij conflicten tussen buren. Buurtbemiddeling is onafhankelijk
en reikt technieken aan om knelpunten in de toekomst zelf op te lossen. In 2018 was het aantal aanvragen twee maal hoger dan vooraf met
de gemeente Wijchen ingeschat. We zien het aantal complexe situaties toenemen. Bij het merendeel is door bemiddeling de situatie verbeterd
of opgelost.

Buurten met de buren

MeerVoormekaar faciliteert ontmoeting tussen buren zodat zij (nader) kennis kunnen maken. We zijn positief over de resultaten: tijdens elke
bijeenkomst ontstonden nieuwe afspraken tussen buren, bijvoorbeeld om samen te wandelen of om elkaar vaker te zien.

Collectieve activiteiten MeerVoormekaar organiseerde in 2018 onder andere activiteiten voor senioren, migranten, alleenstaande moeders, jongeren met autisme
en laaggeletterden. Dit op eigen initiatief of naar aanleiding van signalen van bewoners, gemeente of professionals. Ook dragen we bij aan
activiteiten met maatschappelijke partners. Een voorbeeld is Wijchen Waakt. Door een gezamenlijke inzet zijn er nu bijna 100 buurt-WhatsAppgroepen actief.
Deelname aan Sociale MeerVoormekaar maakt contact en kijkt met de betreffende persoon naar een passende oplossing: binnen het eigen netwerk, door deelname
(Wijk)teams
aan collectieve welzijnsvoorzieningen of door het inschakelen van zorg. In Wijchen legden we met name bij ouderen individuele huisbezoeken
af. We merken dat dit bijdraagt aan meer vertrouwen om zelf weer aansluiting te zoeken bij de samenleving.
MeerVoormekaar maakt contact en kijkt met de betreffende persoon naar een passende oplossing: binnen het eigen netwerk, door deelname
aan collectieve welzijnsvoorzieningen of door het inschakelen van zorg. In Wijchen legden we met name bij ouderen individuele huisbezoeken
af. We merken dat dit bijdraagt aan meer vertrouwen om zelf weer aansluiting te zoeken bij de samenleving.
Gezinnen voor elkaar

MeerVoormekaar coördineert dit project waarbij een gezin dat overbelast is, wordt gekoppeld aan een gezin dat ondersteuning wil geven.
Ondersteuning varieert van tips in de opvoeding tot praktische hulp. In 2018 is het plan van aanpak gemaakt en een subsidieaanvraag bij het
Oranje Fonds ingediend. Er zijn 5 gezinnen gevonden die als steungezin willen bijdragen.

Mee(r)doenertjes

Bewonersgroepen uit de gemeente Wijchen kunnen een subsidie van € 500 aanvragen voor de uitvoering van een idee om de sociale samen
hang van hun wijk of dorp te versterken. Activiteiten variëren van een dorpsfeest tot een moestuin en trekken een divers publiek. We merken
dat met name verenigingen, comités en genootschappen aanvragen indienen. Aanvragen van een afzonderlijke groep bewoners, ontvangen
we zelden.

Ondersteunen
dorpshuizen en
wijkcentra

MeerVoormekaar ondersteunt de besturen van dorpshuizen en wijkcentra zodat deze accommodaties goed kunnen blijven functioneren.
Inwoners en gebruikers zijn tevreden, al zien we tussen accommodaties (grote) verschillen in faciliteiten, activiteiten en bezoekersaantallen.
In 2018 boden we ondersteuning aan De Brink en de Wijkvereniging Zuid. We werken onder andere aan kennisbevordering van de besturen
via platformvergaderingen en bespreken hun toekomstplannen om verwachte knelpunten tijdig in beeld te hebben.

Ondersteunen
initiatiefgroepen

MeerVoormekaar ondersteunt op aanvraag, bewonersgroepen die in hun buurt, dorp of rondom een thema iets willen organiseren. Dit kan
om uiteenlopende vragen gaan: een bewonersgroep kwam in actie om de parkeerdruk in de wijk tegen te gaan, een Syrische vrouw initieerde
een gespreksgroep van Syrische en Nederlandse vrouwen om participatie te bevorderen.
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Ondersteunen van
WijWijchen en
WijchenWieWatWaar,
de Sociale Kaart van
Wijchen

MeerVoormekaar ondersteunt vrijwilligers bij het uitvoeren van de website WijWijchen.nl, het digitale dorpsplein van Wijchen, onder andere
door de Sociale Kaart van Wijchen (WijchenWieWatWaar) op deze site actueel te houden. Cijfers laten zien dat de website WijWijchen steeds
vaker en langer wordt bezocht.

SameNoord

MeerVoormekaar werkt in dit project samen met partners aan een kindvriendelijke omgeving en een betere gezondheid van gezinnen in
Wijchen-Noord. Vrijwilligers, doelgroepen en organisaties komen door de gecreëerde mogelijkheden voor ontmoeting steeds nader tot elkaar
en delen kennis en kunde.

Uit detentie, en nu?

MeerVoormekaar helpt ex-gedetineerden te re-integreren in de lokale samenleving. Binnen de gemeente Wijchen komen ongeveer 10 tot
15 mensen per jaar uit detentie. Dit project biedt een lichte vorm van ondersteuning. In 2018 waren er geen aanmeldingen.

Vrijwilligerscentrales

MeerVoormekaar werkt met circa 400 vrijwilligers. In 2018 waren dat 120 inwoners uit Druten en 270 uit Wijchen. Daarnaast biedt MeerVoormekaar
vrijwilligers en mantelzorgers een centraal informatie- en coördinatiepunt, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Vluchtelingenwerk

Drie gezinnen, zes nareizigers en twee alleenstaande statushouders vestigden zich in Druten. Vrijwilligers nemen hen bij de hand en ondersteunen hen met het opstarten van hun nieuwe leven in de gemeente.
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