
 neem 
de tijd

schulden
Van de overlevingsstand 
naar de bespaarstand

thuiscoAch senioren
Over investeren in zingeving

jaarverslag 2017       Stichting Welzijn Lochem

drie generAties mAntelzorgers
“Alleen voor onze dochter zorgen. 
Nou, dat hielden we welgeteld drie dagen vol”



2 | Stichting Welzijn Lochem jaarverslag 2017 Stichting Welzijn Lochem jaarverslag 2017 | 3 

in dit nummer

04 Werkgeheugen
05  Budgetadviescentrum B€L  
 onder de loep
06 Ontmoet onze vrijwilligers
09 Matchen op de beursvloer
10 Serious Lochem
12 Investeren in zingeving is de  
 beste preventie
14 Alsof de Rolling Stones in  
 de voorverkoop gaan
15 POWER
16 Langer fijn thuis wonen
18 Drie generaties 
 mantelzorgers in één huis
20 Rick en Hugo, een 
 tweegesprek
22 De rechten van het kind  
 centraal
24 Sport in Lochem
26 Wie is wie bij SWL
28  Een plek waar iedereen je  
 naam kent
30 Beste Buur 2017
31 De stagiaires van SWL 
 over SWL

neem de tijd is een uitgave van Stichting Welzijn Lochem Artdirection Sandra Schepers (Weekblad In de Kijker) redactie Rob Bisseling (Onder-
zoeksbureau R|B sport en welzijn) eindredactie Rob Bisseling, Anita Israel, Bram Buiting, Karin Nijkamp en Wim Bieckmann Beeldredactie Jan van 
den Brink en Yvonne Voeten met dank aan: alle medewerkers & vrijwilligers van SWL, de gemeente Lochem en al onze samenwerkingspartners.

COVERfOtO [YVONNE VOEtEN]

Pak een lekkere kop koffie en neem 
even de tijd om ons jaarverslag van 
2017 te lezen. We hebben de layout 
er speciaal voor aangepast. Samen 
met de tomeloze inzet van al onze 
vrijwilligers hebben wij dit jaar weer 
veel mogen betekenen voor de inwo-
ners van onze prachtige gemeente. 

Het jaarverslag lezend voert mij weer 
terug naar alle schijnbare onoverko-
melijkheden die we tegenkwamen in 
2017. Waar het bieden van nieuwe 
inzichten, het creëren van overzicht en 
de zekerheid van het even op iemand 
mogen leunen een oplossing heeft ge-
bracht. Dit is waarom wij, als professio-
nals en vrijwilligers, dit werk met zoveel 
plezier doen. Wij mogen mensen in een 
kwetsbare situatie een helpende hand 
bieden van waaruit zij nieuwe stappen 
kunnen zetten. Die boodschap knalt uit 
de verhalen en resultaten van afgelo-
pen jaar.

Ik heb me in mijn werkzame leven vaak 
afgevraagd waar het bij preventief 
werken nu in essentie om draait. En 
volgens mij is dat tijd. Het nemen van 
tijd voor elkaar. Iedereen komt in zijn 
leven momenten tegen waarop niets 
nuttig lijkt of vanzelf gaat. Dat alles wat 
je doet voelt als moeten. Of je nu man-
telzorger bent of financiële problemen 
hebt, het doorbreken van ingesleten 
patronen die het onmogelijk maken 
om vervolgstappen te zetten, valt soms 
niet mee. Op deze momenten is het fijn 
als er iemand is met tijd om problemen 
te bespreken en je even bij de hand 
neemt om vervolgstappen te maken. 
Mooie en ook ingrijpende voorbeelden 
hiervan zijn te lezen in dit jaarverslag. 
In mijn optiek voorkomt preventief werk 
daarmee niet alleen erger, het verbe-
tert juist de kwaliteit van leven voor 
mensen en daarmee de leefbaarheid 
en kracht onze sociale infrastructuur. 
Een paar uurtjes in een jaar kunnen 
dan al een enorm verschil maken. 

Voor nu veel leesplezier, geniet van 
de koffie en neem de tijd!

Met hartelijke groet,

Bram Buiting
directeur van SWL

voorwoord
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column

Eind 2016 besteedde het 
tv-programma Schuldig aan-
dacht aan de schuldenproble-
matiek. Het liet op ingrijpende 

wijze zien hoe schulden mensen lam 
slaan, hoe ze apathie en depressie in 
de hand werken en dat de voortdu-
rende stress van oplopende reke-
ningen en dreigende deurwaarders 
IQ verlagend kan werken. Schulden 
veroorzaken daardoor (direct of indi-
rect) ontwrichte gezinssituaties, ge-
zondheidsklachten, overlast, verlies 
van werk, verlies van contact met de 
samenleving, verpauperde woningen 
en wijken en/of schooluitval. Vaak zie 
je ook dat schulden van generatie op 
generatie worden doorgegeven.

juist de vaardigheden, die je no-
dig hebt om uit armoede te 

komen, verminderen door de 
stress die wordt veroorzaakt 

dóór de armoede

Wat we nu weten is dat de hersenen 
van mensen met schulden door de 
stress anders werken dan bij mensen 
zonder schulden. Het zogenaam-
de ‘werkgeheugen’ is beperkter 
waardoor bijvoorbeeld organiseren 
moeilijker wordt. Ook regulatiefunc-
ties verslechteren door deze stress. 
Dit betekent onder meer moeite om 
aandacht erbij te houden, moeite im-
pulsen te beheersen en het doorzet-
tingsvermogen wordt slechter. Anders 
gezegd: juist de vaardigheden, die je 
nodig hebt om uit armoede te komen, 
verminderen aanzienlijk door de 
stress die wordt veroorzaakt dóór de 
armoede. Mensen nemen daardoor 
‘domme(re)’ beslissingen.

Als welzijnswerkers kunnen wij helpen 
door voor deze mensen het stukje 
‘werkgeheugen’ te zijn, hen te coa-
chen en te motiveren. Dit maakt dat 
langzamerhand het geloof in eigen 
kunnen terugkomt waardoor de cliënt 
in een opwaartse spiraal komt. Ook in 

de Gemeente Lochem verliezen steeds 
meer inwoners het fi nanciële overzicht 
of worstelen met geldproblemen door 
bijvoorbeeld gestegen kosten voor 
levensonderhoud of verlies van inko-
men. Daar komt nog bij dat het niet-ge-
bruik van voorzieningen hoog is: naar 
schatting 60% van de lokale groep 
maakt geen gebruik van inkomens-
voorzieningen of fi scale vergoedingen.

Wij proberen dat stukje 
werkgeheugen te zijn

Vanuit B€L Budgetadviescentrum pro-
beren we te voorkómen dat inwoners 
van Lochem in fi nanciële problemen 
raken of, als het daar te laat voor is, 
deze problemen structureel op te 
lossen of beheersbaar te maken. Bij 
het B€L nemen we de deelnemers bij 
de hand. We stellen samen met de 
deelnemers (lange) termijndoelen, 
geven de handreiking welke acties er 
moeten worden ondernomen en heb-
ben regelmatig contact over voort-
gang en of mensen nog aanvullende 
hulp nodig hebben. Mensen komen 
hierdoor weer in de bespaarstand in 
plaats van de overleefstand. Deze 
maatwerktrajecten zorgen ervoor dat 
enerzijds het leereffect groter is en 
anderzijds wordt het vertrouwen in 
eigen kunnen groter. Voorkomen van 
terugval, daar gaat het om. Langzaam 
zie je dan het werkgeheugen weer 
groeit, er ruimte is voor het stellen 
van lange termijn doelen, de cliënt 
zelf de regie weer kan nemen en wij 
beetje bij beetje los kunnen laten. En 
als er kinderen in het gezin zijn hopen 
we op deze manier ook generationele 
armoede te doorbreken.

Wellicht komen we dan als B€L bij 
ons einddoel: fi nanciële fi theid voor 
alle inwoners van de Gemeente 
Lochem, zodat alle inwoners gebruik 
maken van die regelingen waar ze 
recht op hebben en hun inkomsten 
en uitgaven in balans zijn.

werkgeheugen

Anja Rouwenhorst van het B€L Budgetadviescentrum 
wil mensen terugbrengen in de bespaarstand in plaats 
van de overleefstand.

125 cliënten met fi nanciële vragen. 10 clien-
ten met forse schulden hebben door intensie-
ve begeleiding van ftA vrijwilligers zelf een 
schuldregeling kunnen treffen in plaats van via 
Stadsbank Oost Nederland. Het betrof cliënten 
met forse schulden tussen 6.000 en 80.000 
euro. B€L werkt samen met 30 vrijwilligers. Zij 
hielpen 89 cliënten. 5 vrijwilligersbijeenkom-
sten over motiverende gespreksvoering, Belas-
tingdienst toeslagen, werkwijze/samenwerking 

Stadsbank Oost Nederland en veel voorko-
mende problemen waar vrijwilligers tegenaan 
lopen. De zichtbaarheid van B€L is in 2017 
vergroot. B€L manifesteert zich meer en meer 
als spin in het web op zoek naar oplossingen 
op maat voor cliënten. Omgekeerd, zien wij dat 
netwerkpartners binnen de gemeente Lochem, 
zoals Het Plein, Woningbouwcorporatie en het 
Zorgloket, steeds meer cliënten doorverwijzen 
naar B€L.

B€l 
Resultaten van 2017

Hoe effectief is de aanpak van het bud-
getadviescentrum? We lieten de 
effectencalculator los op een aan-
tal casussen om inzicht te krijgen in de 
fi nanciële opbrengsten en de meerwaar-
de die het oplevert voor klanten.

Om een nauwkeurig beeld te krijgen 
van de waarde van B€L is er voor 
twee casussen een effectencalculator 
uitgevoerd. Hierin worden de kosten 
van de interventie vanuit B€L vergele-
ken met het regulier beleid. 

Voor de eerste casus leverde de B€L 
interventie een besparing op van 
ruim 4300 euro, waarbij de cliënt 
aangeeft zijn leven te waarderen met 
een 8 in plaats van de 5 van voor de 
interventie. De cliënt werd positiever 
en kon veel beter zijn fi nanciën over-
zien. Dat biedt de basis om goede 
keuzes te maken. De cliënt heeft na 
tussenkomst van B€L veel op eigen 
kracht gedaan, hetgeen de aanname 

sterkt dat het positieve effect blijvend 
is. In de referentiesituatie zou over-
bodige zorg (inzet gebiedsteam en 
Stadsbank) zijn aangeboden, waarbij 
er een risico is op overproblematise-
ren van de situatie en het te weinig 
aanspreken van het eigen oplossend 
vermogen. Om het met de eigen 
woorden van een cliënt te zeggen: “je 
staat in de overlevingsstand in plaats 
van de bespaarstand, omdat het 
leefgeld zo krap is”. 

De tweede casus kostte door de inzet 
van B€L ruim 200 euro. Mede door 
de inzet van een vrijwilliger van de 
financiële thuisadministratie (ftA) 
is dit bedrag zeer laag gebleven. Aan 

de referentiesituatie waar de inzet 
van B€L mee werd vergeleken waren 
geen kosten verbonden. Echter, 
deze kleine investering vanuit B€L 
heeft tot gevolg gehad dat cliënt zijn 
leven weer waardeerde met een 8. 
Er is weer structuur in de fi nanciële 
situatie en daarmee rust in het gezin. 
Door de inzet van de vrijwilliger van 
ftA kwam naar boven dat het gezin 
geen aanspraak maakte op toeslagen 
en gemeentelijke regelingen, terwijl 
ze daar wel recht op hadden gezien 
de situatie.

“Je staat in de overlevingsstand in plaats 

van de bespaarstand”

BudgetAdvies-
centrum 
B€l onder 
de loep

A
n
jA

Anja is coördinator 
budgetadviescentrum 

van SWL

Anja is coördinator 
budgetadviescentrum 

van SWL
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“De Vrijwilligerscentrale gemeente 
Lochem van SWL is de spin in het 
web als het gaat om ondersteunen 
van vrijwilligers en lokale maat-
schappelijke organisaties, verenigin-

gen en initiatieven die werken met 
vrijwilligers. Het versterken van de 
lokale gemeenschap, daar gaat het 
ons om!”

“Waarom iemand vrijwilligerswerk 
wil doen is ons belangrijkste uit-
gangspunt”

resultAten vAn 2017

In 2017 plaatsten wij 69 nieuwe 
vacatures, meldden zich 84 nieuwe 
vrijwilligers aan, schreven 8 nieuwe or-
ganisaties zich in bij de vacaturebank, 
maakten wij 30 matches, werkten 12 
vrijwilligers bij de vrijwillige dienstver-

lening, waren er maar liefst 1224 aan-
vragen voor de vrijwillige dienstverle-
ning en vonden 80 mensen een match 
als Maatje. 103 vrijwilligers namen in 
2017 deel aan diverse cursussen aan-
geboden door de Vrijwilligersacademie.

In december werd de jaarlijks terug-
kerende vrijwilligersdag georgani-
seerd waarvoor alle vrijwilligers van 
SWL werden uitgenodigd als dank 
voor hun inzet voor 2017. In het jon-
gerencentrum van SWL was een casi-
no en een kerstmarkt georganiseerd 
waar mensen hun eigen kerstpakket 
konden samenstellen. Ruim honderd 
mensen kwamen daarop af en er wa-
ren veel positieve geluiden te horen.

tijdens het uitvoeren van vrijwilli-
gerswerk kunnen onze vrijwilligers te 
allen tijde bij ons terecht voor inhou-
delijke vragen en aandacht voor lief 
en leed. tijdens overleggen, bijeen-
komsten en activiteiten spreken wij 
altijd onze waardering uit aan de 
vrijwilligers. Uit de vrijwilligersenque-
te blijkt ook dat vrijwilligers zich zeer 
gewaardeerd voelen door SWL. 

In 2017 zijn de volgende cursussen 
verzorgd vanuit de Vrijwilligersacade-
mie (cursus, aantal deelnemers en 
beoordeling):
n Cursus Meer Vrijwilligers in Korte tijd, 
7 deelnemers; beoordeling 7,2
n Workshop Dementie, 15 deelnemers; 
beoordeling Goed
n Intervisiebijeenkomst VCP, 15 deel-
nemers; beoordeling 7,6
n Cursus ‘Meer vrijwilligers in korte 
tijd’, 7 deelnemende organisaties; 
Beoordeling 7,2
n training Vertrouwens Contact Per-

soon, 7 deelnemers; Beoordeling 8,8
n facebook starterstraining, 11 deel-
nemers
n Workshop Social Media, 10 deelne-
mers
n facebook Gevorderden, 12 deelne-
mers; Beoordeling 7,6
n Workshop Bewegen en Dementie, 
7 deelnemers; Beoordeling Goed
n training Vitaliteit, 4 deelnemers; 
Beoordeling 8,5
n Kennismaking met statushouders 
als vrijwilligers in 2 avonden, 8 deel-
nemers

Op 11 november 2017 organiseer-
den wij het Vrijwilligers Workshop 
festival. Er waren ruim 110 bezoe-
kers. De 13 workshops werden druk 

bezocht en gemiddeld beoordeeld 
met een 8. Naast de workshops 
was er een inspiratiemarkt met 11 
stands.

vrijwilligerscentrAle

wAAdering & erkenning

kennis

workshop FestivAl

ontmoet onze 
vrijwilligers
femke Koeleman, stagiair social work, 
deed een tevredenheidsonderzoek onder 
de vrijwilligers werkzaam voor SWL en be-
spreekt hier de belangrijkste resultaten.

SWL heeft op dit moment 33 betaal-
de krachten. Veel van de werkzaam-
heden van SWL worden uitgevoerd 
door een leger van maar liefst 260 
vrijwilligers. Zij vormen de haarvaten 
van het welzijnswerk in Lochem. Wij 
zien al deze vrijwilligers als onze col-
lega’s en wilden graag weten in welke 
mate de vrijwilligers van SWL zich 
gewaardeerd, betrokken en onder-
steund voelt. Op basis van de resulta-
ten willen wij in 2018 de werkomge-
ving zo goed mogelijk aanpassen aan 
de wensen van de vrijwilligers.

De grootste groep van de responden-
ten zijn tussen de 60 en 70 jaar en 
doen gemiddeld 5-10 uur per maand 
vrijwilligerswerk. Meer dan de helft 
van de respondenten doet naast het 
vrijwilligerswerk bij SWL, op een ande-
re plek (vrijwilligers)werk. De meeste 
respondenten geven aan vrijwilligers-
werk te doen om iets voor een ander 
te kunnen betekenen en om zo andere 
mensen te ontmoeten. De responden-
ten ontvangen het liefst informatie per 
mail, wanneer dit relevant is en wan-
neer er 
nieuwe 
ont-
wikkelingen zijn. Het 
spreekt de 
respondenten 
vooral aan 
wanneer dit over hun eigen vrijwilli-

gerswerk gaat. Naast vele 
positieve geluiden zijn er ook 
wat mindere ervaringen over 

de communicatie met SWL. We zullen 

hier dus alert op moeten blijven. 

Uit het onderzoek is gebleken dat 
respondenten zich zeer betrokken 

AAnBevelingen uit 

enquete

- De jaarlijkse eindejaarsbijeen-
komst te blijven organiseren. 
Vrijwilligers halen hier veel waarde-
ring uit.
- Hiernaast ook bijeenkomsten 
te organiseren waar vrijwilligers 
elkaar kunnen ontmoeten.
- Het geven van kennis en scholing 
aan de vrijwilligers voort te zetten.
- De vrijwilligers op z’n tijd te 
bedanken, dit hoeft niet iets heel 
groots te zijn, maar kan ook een 
mondelinge “Dankjewel voor wat je 
doet” zijn en het verjaardagskaart-
je dat zij krijgen.
- De vrijwilligers geregeld naar hun 
mening te vragen. Deze kan ook 
nieuwe ideeën genereren. Door dit 
te vragen zullen de vrijwilligers zich 
meer gewaardeerd voelen, hele-
maal wanneer zij merken dat er 
iets met hun mening is gedaan.

0 5 10 15 20 25

dienstverlening

B€L

maatjes

telefoonwacht

thuis informatie project

bussenvervoer

buurtbemiddeling

seniorenwerk

zelfstandige groepjes

BUUV

jongerenwerk

anders

wAt doen vrijwilligers?

AAntAl uur/mAAnd vrijwilligerswerk

n  5-10 uur
n  <5 uur
n  10-20 uur
n  20-30 uur
n  30-40 uur
n  >40 uur

“Ik wil graag mijn waardering uitspreken over de 

begeleiding van SWL van de vrijwilligers! Ik krijg, 

als vrijwilliger, heel erg het gevoel dat ze blij zijn met mij.”

vrijwilligers
Resultaten van 2017

onderzoek
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”D’Exels goed!”
In Exel hoef je niemand uit te leggen wat 
selfsupporting is. In Brasserie de Mölle zie 
je het levende bewijs. Het voormalige hotel/
café/restaurant de Exelse molen is omgeto-
verd tot een brasserie. Zo’n zeventig dorps-
eigenaren hebben een B.V. opgericht om de 
Brasserie mogelijk te maken. De verbouwing 
had veel voeten in de aarde en de zeker 3000 
vrijwilligersuren waren een enorme kosten-
besparing. Exel kent een enorme onderlinge 
saamhorigheid. Jonge gezinnen keren er terug 
ook al is de school opgeheven. En nu hebben 
we dankzij alle inspanningen van vrijwilligers 
horeca in het groen! Dit jaar hoopt men quitte 
te spelen. Volgend jaar winstgevend. Ja, het 
gaat er d’Exels goed!

“Zo leer ik mezelf kennen op mijn oude 
dag”
tiny van Dam kookt in de huiskamer van 
afdeling flora locatie de Borkel in Gorssel 
voor demente ouderen. “Ik voelde me direct 

thuis. Bewoners vergeten veel, maar niet mijn 
gezicht.” Ze ontdekt dat er beter gegeten wordt 
door de verse geuren die er tijdens het koken 
in de kamer hangen. Dat geeft voldoening. Ook 
gebruikt ze het benoemen van wat ze kookt 
voor gesprekken. tiny werkt zoveel mogelijk 
aan de huiskamertafel. Een enkele bewoner 
schilt aardappelen. Het ontroert haar, als een 
bewoner met een sombere stemming opfleurt 
door haar aandacht. Inmiddels is ze een paar 
keer per week op deze afdeling te vinden. Om 
te strijken, met de bewoners te zingen, koffie te 
drinken en te helpen met eten. “Dit werk past 
bij me.” Ze ontdekt het heerlijk te vinden alléén 
met bewoners bezig te zijn. “Zo leer ik mezelf 
kennen op mijn oude dag. Als ik hier vandaan 
kom, dan voel ik me licht. Zo tevreden. Dat ik 
toch daar ben gekomen, waar ik hoor,” zegt tiny 
met een brede glimlach.”

”Het is prachtig mensen wegwijs te ma-
ken in het heelal”
Max van Houten, 22 jaar, bezocht indertijd 
een publieksavond bij Sterrenwacht Phoenix 
in Lochem. Gegrepen door deze ‘reis door 
ons zonnestelsel’ werd hij na nog een intro-
ductiecursus vrijwilliger. Nu presenteert hij de 
publieksavonden en geniet hier volop van. “Je 
weet nooit wie er komt en welke vragen of dis-
cussiepunten je krijgt. Dat maakt het zo boei-
end. Het is prachtig mensen wegwijs te maken 
in het heelal. Laatst nog was er een jongen 
van 10 met zijn ouders speciaal uit Maastricht 
gekomen om deze sterrenwacht te bezoeken”.

de vrijwilliger centrAAl

In de rubriek ‘De vrijwilliger Cen-
traal’ brengt Stichting Welzijn 
Lochem wekelijks informatie 
voor en over vrijwilligerswerk. De 
artikelen zijn ook te vinden op de 
website www.vrijwilligerscentrale-
lochem.nl

voelen bij het werk van SWL. Dit blijkt 
uit het feit dat onze krantenberichten 
in groten getale gelezen worden, men 
regelmatig op onze site kijkt, vrienden 
en bekenden vertellen over SWL en 
hun vrijwilligerswerk en anderen ook 
aanraden vrijwilligerswerk te gaan 
doen bij SWL. De respondenten voelen 
zich het meest gewaardeerd door een 
klein bedankje en door het aanbod 
van scholing en kennis. Ook de einde-
jaarsbijeenkomst vergroot het gevoel 
van waardering onder respondenten. 

Het contact met de betaalde krachten 
krijgt een gemiddeld cijfer van een 
8,1. Belangrijk voor SWL is dit mooie 
cijfer vast te houden en te verbete-
ren. Wel spreken veel vrijwilligers de 
wens uit dat het onderlinge contact 
met andere vrijwilligers frequenter 
zou mogen. Respondenten hebben 
geen behoefte aan een foto in het 
smoelenboek of een vergoeding bij 
meer dan 10 uur vrijwilligerswerk per 
week. Wel is er veel behoefte aan het 
ontmoeten van andere vrijwilligers. 
Hierbij is vooral het uitwisselen van 
ervaringen en van elkaar leren erg 
belangrijk. Respondenten geven aan 
dat het fijn is dat er veel aandacht is 
voor hun mogelijkheden en wensen.

Wat betreft de ondersteuning geeft 
de grootste groep respondenten aan 
over voldoende kennis te beschikken 
om het vrijwilligerswerk goed uit te 
kunnen voeren. Wel is er behoef-
te aan uitleg over de grenzen van 
vrijwilligerswerk, hier kan de Vrijwilli-
gerscentrale van SWL op inspelen. De 
respondenten hebben geen behoefte 

Seher Boya en Daniël Berckenkamp vertellen over het succes van de 
beursvloer die het Lochemse bedrijfsleven en maatschappelijke orga-
nisaties bij elkaar brengt

mAtchen op de Beursvloer

Op 21 november afgelopen jaar heeft 
de Lochemse Uitdaging met groot 
succes De Beursvloer georganiseerd. 
Met als resultaat 48 matches tussen 
bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties met een maatschappelijke 
waarde van ruim 32 duizend euro. 
Coördinator Seher Boya vertelt en-
thousiast over de beursvloer. “Vele 
maatschappelijke organisaties kun-
nen wel wat hulp en kunde gebruiken 
bij het realiseren van hun doelen. 
De gemeente Lochem is een hechte 
gemeenschap waar bedrijven zich 
echt betrokken voelen. Dit succes 
zien we dan ook als opmaat voor nog 
intensievere samenwerking tussen 
bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties.” 

De Lochemse Uitdaging is simpel 
gezegd een bemiddelingsbureau in 
vraag en aanbod van spullen, midde-
len (geld) en menskracht (extra hand-
jes, creativiteit, kennis en kunde). 
Een ondernemersnetwerk waarin be-
drijven gestimuleerd worden om hun 
maatschappelijke betrokkenheid te 
tonen in concrete acties om daarmee 
het leefklimaat in Lochem te verbe-
teren. Een prachtig initiatief 
dat ook in 2017 mooie 
matches heeft 
opgeleverd.

Wie zijn het?
Seher Boya 
is coördinator 
Lochemse Uitda-
ging van SWL
Daniël 
Berckenkamp
is freelance 
videograaf bij 
arc1.eu

Beste tips
Daniël: 
-“Organiseer de 
beursvloer twee 
keer per jaar”
Seher: 
-“Aan alle 
bedrijven en 
maatschappelij-
ke organisaties: 
toon je maat-
schappelijke be-
trokkenheid en 
maak je vragen 
kenbaar. Niets 
is te gek!”

Doorkijkje 
naar 2018
De Lochemse 
Uitdaging wordt 
uitgebreid met 
de kennisca-
ravaan: onder-
nemers stellen 
hun kennis ter 
beschikking aan 
maatschappelij-
ke organisaties 
en verenigingen.

spullenBAnk

De spullenbank van de Lochemse 
Uitdaging faciliteert de uitwisseling 

van interieur. In 2017 heeft een 
aantal verenigingen via de spullen-
bank hun interieur kunnen aanvul-
len/vernieuwen. Voor komend jaar 
wordt samenwerking gezocht met 

de spullenbank van Zutphen.
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iets voor een ander betekenen

mensen ontmoeten

jezelf ontwikkelen

iets te doen hebben

werkervaring

reden vrijwilligerswerk

aan functioneringsgesprekken, maar 
zouden wel geregeld feedback willen 
ontvangen. Voor de meeste respon-

denten is het duidelijk wat van hen 
verwacht wordt en zij geven aan zich 
te kunnen ontwikkelen binnen SWL.

Welke matches van de beursvloer 
2017 springen er voor jullie het 
meest uit?
Seher: “Op onze website is een 
compleet overzicht te vinden van alle 
matches. Wat ik zelf een mooie vind 
is dat Praktijk Anneke Stuij tijdens 
een beautyavond voor bewoners van 
de zorgwoningen Het Spijk van Sutfe-
ne stoelmassages gaat geven.
Daniël: “Uiteraard mijn eigen mat-
ches” lacht hij. Jongerenwerk van SWL 
wilde graag voor promotiedoeleinden 
luchtbeelden van Serious Lochem. 
Deze heb ik voor hen met een drone 
gemaakt. Daarnaast ben ik op vraag 
van SWL nu bezig met een documen-
taire over de matches van de beurs-
vloer 2017. En voor SWL ga ik nog 
een workshop fotografie organiseren 
voor jongeren. Jongerenwerk heeft als 
tegenprestatie promotie gemaakt voor 
mijn bedrijf Arc1, waardoor ik meer 
naamsbekenheid heb gekregen. Het 
mes snijdt dus altijd aan twee kanten!”

Wat is het geheim achter een 
goede match?
“Goede communicatie tussen beide 
partijen is van essentieel belang”, 
zegt Daniël. Seher vult aan: “Dit is 
wel een cruciale factor. Als niet alle 
wederzijdse verwachtingen worden 
uitgesproken loop je wellicht kansen 
mis, en dat is zonde”.

Wat brengt de toekomst?
In 2018 wil de Lochemse Uitdaging 
de samenwerking met de vrijwilligers-
centrale intensiveren. Zo kunnen zij 
hun contacten, waaronder stichtin-
gen en verenigingen aanspreken en 
verwijzen naar de Lochemse Uitdaging 
(beursvloer). Dit moet een grote impuls 
geven aan het bereiken van potentiële 
bedrijven en maatschappelijke organi-

saties. Daarnaast meer continuïteit 
in het contact tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties be-
werkstelligen, zodat het een levend 
platform wordt en blijft. “Op naar 
nog meer matches in 2018!”

onderzoek mAAtschAppelijk Betrokken ondernemen
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DJ’s van 
Roekeloos Radio 
in het Glazen 
huis op de Markt 
Lochem voor 
Serious Lochem

Jongerenwerker 
Jelle Kip

Initiatiefnemer 
Samauel El 
Haddouchi 
enthousiasmeert 
het publiek

Donaties voor 
Serious Lochem 
stromen via 
de brievenbus 
binnen

Serious Lochem haalt ruim 15 duizend euro op

800 bezoekers

50 betrokken organisaties & bedrijven
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“De zichtbaarheid van mij als thuis-
coach is enorm belangrijk. Via WMO, 
huisartsen, gebiedsteam en mijn 
eigen netwerk vanuit opbouwwerk 
komen senioren met mij in contact.” 

“Als thuiscoach ben ik specialist in 
het voorkomen van grotere proble-
men en daarmee grotere druk op 
hulpverlening en zorg.” In 2017 had 
de thuiscoach senioren 38 cliënten

“investeren in zingeving 
is de Beste preventie”
thuiscoach Senioren versterkt eigen 
netwerk senioren

Annemarie Smith is sinds 
september 2017 de nieu-
we thuiscoach Senioren 
van Stichting Welzijn 
Lochem. Door te inves-
teren in zingeving en het 
netwerk van de oudere 
bereikt ze fantastische 
resultaten.

“Kijken naar de persoon en niet naar 
het probleem an sich. Waar krijgt ie-
mand energie van, wat is zijn of haar 
drive? Dat is wel de kern van hoe ik 
werk” zegt de nieuwe thuiscoach 
Senioren Annemarie Smith. Sinds 
september 2017 geeft zij ondersteu-
ning aan kwetsbare senioren om te 
voorkomen dat de problemen groter 
worden en er een grotere claim op de 
specialistische zorg en hulpverlening 
wordt gedaan. Ze ziet veel mensen 
die een achtergrond in de psychiatrie 
hebben, nu niet meer in behandeling 
zijn en geen goed ondersteunend 
netwerk hebben. “Ik werk intensief 
samen met het Gebiedsteam en 
eerstelijnshulpverlening. Ik houd 
de vinger aan de pols bij kwetsbare 
mensen die dat nodig hebben en 
kan zo indien nodig mensen meteen 
doorverwijzen”.

Als thuiscoach is Anne-
marie onderzoekend 
en nieuwsgierig. “Ik geef deels 
praktische ondersteuning, zoals de 
fi nanciën op orde brengen, en als 
de situatie daarom vraagt coach ik 
mensen. En dan gaat het vaak om 
zingevingsvragen. Kijk, veel senioren 
zijn al veel kwijtgeraakt en zijn in 
een soort van rouw. Rouw omdat je 

steeds minder kan, minder fl exibel 
bent, om het wegvallen van 
vrienden, het verminderende 

contact met 
kinderen, 
noem maar 

op. Samen met de oudere ga ik dan 
op zoek naar de zingeving. Waar sta 
je voor op? Wat is jouw drive? Door 
dit vervolgens te bespreken aan de 
keukentafel met bijvoorbeeld de 
kinderen die vaak een belangrijk 
onderdeel van het netwerk zijn ont-
staat er veel meer wederzijds begrip 

waardoor het eigen netwerk rondom 
de oudere vitaler wordt”. Gezonde 
en vitale sociale netwerken hebben 
een grote waarde en zijn een be-
langrijke drager van levenskwaliteit. 
Als thuiscoach help ik de oudere z’n 
fundament te versterken waarop hij 
kan voortbouwen. Preventief werken 
in optima forma!”

En de effecten die ze ziet zijn zeer po-
sitief. Hoewel haar benadering soms 
veel tijd kost, heeft het op de langere 
termijn een positief effect. Mensen 

zijn gelukkiger, hebben een sterker 
netwerk en zullen in de toekomst 
minder vaak aanspraak hoeven 
maken op specialistische zorg en 
hulpverlening. “Laatst was ik bij een 
vrouw die veel met haar kinderen 
deed. Maar toch voelde ze zich een-
zaam. Bekende gedachten als “wat 
doe ik ertoe” en “ben ik niet tot last” 
bleven haar achtervolgen. Dat zit in 
iemands eigen gevoel, zingeving en 
eigenwaarde. Hierover zijn we even 
de diepte in gegaan en ze heeft nu 
veel opener contact met de kinderen. 

Geeft speeches op verjaardagen en 
gaat nu een levensboek maken voor 
haar kinderen.” Kortom, de focus op 
zingeving buigt de beperkte eigen-
waarde van iemand om naar wat 
diegene als mens te bieden heeft. Op 
deze manier maak je mensen veel 
weerbaarder.

De functie thuiscoach Senioren is 
nog betrekkelijk nieuw in de gemeen-
te Lochem. “De functie is anderhalf 
jaar geleden ontstaan omdat veel 
kwetsbare senioren het fi jn vinden 
dat er langdurig contact is. Juist om-
dat mensen zelf vaak niet doorheb-
ben of aangeven dat het minder gaat 
is een vinger aan de pols nodig.”

En hoe komen mensen vervol-
gens met jou in contact?
“Nou, mensen vragen niet zomaar 
hulp hè. Geven niet makkelijk aan dat 
het moeilijk gaat en de stap om een 
hulpverlener in te schakelen is vaak 
te groot. Het zijn vaak de kinderen 
die contact opnemen, of het contact 
loopt via de huisarts, praktijkonder-
steuner of het Gebiedsteam. Voor-
heen werkte ik als opbouwwerker en 
vanuit dat netwerk weten mensen 
mij ook nog goed te vinden. Ik geniet 
hun vertrouwen. Daarnaast verwijzen 
wij binnen SWL ook naar elkaar door, 
bijvoorbeeld senioren met fi nanciële 
problemen worden soms doorverwe-
zen naar mij, omdat dan blijkt dat die 
problemen niet op zichzelf staan.”

Waar liggen voor 2018 de uitda-
gingen?
Annemarie wil in 2018 vooral ie-
mands netwerk versterken zodat de 
oudere zelf de regie over het leven 
kan behouden en diegene samen 
met dat netwerk oplossingen kan be-
denken. “Ik wil meer tijd nemen om 
het netwerk van kwetsbare senioren 
in kaart te brengen en hoe de per-

soonlijke verhoudingen tussen deze 
mensen liggen. tussen relaties met 
mensen zitten vaak veel barrières 
voor een gezond vitaal netwerk. Punt 
is, mensen willen hun familie, vrien-
den en andere leden van hun sociaal 
netwerk best helpen als daaraan 
behoefte bestaat, maar dat gaat niet 
vanzelf. Er is sprake van onwennig-
heid, onwetendheid, vraagverlegen-
heid en daardoor van drempels om 
te komen tot volwaardige onderlinge 
steun. Ik las laatst een mooie meta-
foor hierover: als coach kun je hier 
een rol in spelen door als het ware 
als vroedvrouw extra zorgkracht uit 
sociale netwerken ter wereld helpen. 
En dat kost tijd en geld. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat dit de manier is 
hoe je echt preventief kan werken en 
zorgkosten kunt verminderen.” 

Terugkijkend naar het afgelopen 
jaar, waar ben je het meest trots 
op?
“Dat ik in staat ben om iemands net-
werk erbij betrekken en deze te ver-
sterken. Soms willen kinderen heel 
graag iets en weten ze niet hoe ze 
iets aan moeten pakken. Dan helpt 
mijn manier van werken. Ik word heel 
blij als mensen zeggen: ik voel me 
weer mens.” 

“Waar sta je voor op?

Wat is jouw drive?”

thuiscoAch senioren
Resultaten van 2017

interview interview
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De bussen van SWL: ze rijden af en aan 
om senioren en mensen met een fysieke 
beperking naar daguitjes, het zwembad 
en de dagbesteding te brengen

“AlsoF de rolling 
stones in de 
voorverkoop gAAn”

In de gemeente Lochem rijden twee 
SWL-bussen rond die 55-plussers en 
mensen met een fysieke beperking 
de mogelijkheid geven om maat-
schappelijk en sociaal betrokken 
te blijven. Een poule van twaalf 
vrijwillige chauffeurs brengt mensen 
naar de dagbesteding, uitjes of het 
zwembad. Vrijwilliger Jan Eekhuis, 
SWL’s toos Valkeman en Bettien 
Ravenhorst van Sutfene stappen 
in voor een ritje door onze mooie 
gemeente. Al rijdend praten we over 
het project Bussen.

Spin in het web van Bussen is vrij-
williger Jan Eekhuis. “Ik onderhoud 
de bussen, organiseer de maande-
lijkse uitjes voor senioren en spring 
bij waar nodig. Daarnaast maak ik 
samen met SWL-collega Anita Israel 
de maandplanning voor de busuitjes. 
Echt heerlijk om dit allemaal te mo-
gen organiseren”. De vrijwillige chauf-
feurs halen mensen op afgesproken 
tijdstip op en brengen ze na de tijd 
ook weer netjes thuis. toos: “En daar 
gaan mijn mannen ver in. Bijna niks 
is ze teveel. Als het moet worden de 
veters nog gestrikt, helpen ze zoeken 
naar de huissleutels en worden men-
sen naar de voordeur begeleid. 

Jan: “Het enige waar we op moeten 
letten is dat we onszelf niet voorbij 
lopen, maar daar zijn we zelf bij niet-
waar”. Deze menselijke toewijding 
is echt de grote plus van Bussen. 
Bettien Ravenshorst, adviseur 
clientbemiddeling van thuiszorgor-
ganisatie Sutfene, beaamt dat: “de 
betrokkenheid van de chauffeurs is 
echt van onschatbare waarde. De se-
nioren krijgen een persoonlijke band 
met de chauffeurs. Daardoor wordt 
de drempel om telkens naar de 
dagopvang te gaan ook veel kleiner. 
De persoonlijke benadering werkt 
stimulerend voor onze doelgroep 
om te blijven komen. Dat horen wij 
telkens weer terug. Het belang van 
goed en persoonlijk vervoer kan dan 
ook niet overschat worden. De lijn-
tjes met SWL zijn kort en dat maakt 
het gemakkelijker om afspraken te 
maken en op maat werk te leveren 
voor onze senioren.”

thuiszorgorganisatie Sutfene is de 
grootste afnemer van de busritten. 
Cliënten van Sutfene uit de gemeen-
te Lochem worden met de bussen 
naar de dagbesteding gebracht. Jan: 
“Daarnaast rijden wij drie keer per 
week met een groep naar het zwem-

bad en organiseren we een keer per 
maand een speciaal uitje.” 
toos: “Het loopt dan storm. Vanaf 
het moment dat de inschrijving open 
gaat op maandagochtend staat de 
telefoon roodgloeiend en er zijn men-
sen die al in het weekend daarvoor 
op slinkse wijze een plekje proberen 
te bemachtigen. Alsof de Rolling 
Stones in de voorverkoop gaan!” 
Jan: “We hebben maar twee bussen, 
dus plaats voor maximaal 16 perso-
nen. Soms organiseren we het uitje 
twee keer achter elkaar als de animo 
echt heel groot is. Een vast groepje 
van vier chauffeurs rijden de bussen 
dan naar de meest verrassende 
plekken voor een uitje. De reis is 
compleet verzorgd, mensen worden 
opgehaald en thuisgebracht.”
toos: ”Mensen ontmoeten elkaar, 
het versterkt hun netwerk en zin-
geving en het creëert gezamenlijke 
herinneringen. Zo zijn de bussen van 
SWL een mooi middel om eenzaam-
heid te voorkomen. En dat is o zo 
veel waard.” 
Jan: “Ik zoek uitjes uit waar je nor-
maal gesproken niet zo snel naar 
toe zou gaan en er zitten nog mooie 
dingen in het vat voor het komende 
jaar!”

Bussen in 2017 
349 ritten
32.996 kilometer
1265 passagiers

de betrokkenheid van de chauffeurs 

is echt van onschatbare waarde

Power is een landelijk project, 
geïnitieerd door Gilde Nederland, 
met inhoudelijke ondersteuning van 
bureau ActivAge.
>> www.powernederland.nl

gelukkig ouder worden

Afgelopen jaar hebben wij binnen 
het seniorenwerk weer veel bereikt. 
Door onder andere marktbezoeken 
en onze reguliere contacten met 
senioren hebben wij de vraag opge-
haald om zo passende antwoorden 
te vinden op vragen die bij senioren 
spelen. In 2017 hebben we Senio-
renwerk nieuwe invulling gegeven, 
beter aansluitend op de vragen van 
de senioren in de gemeente Lochem.

Daarbij werken wij nauw samen met 
de collega’s van mantelzorg en vrij-
willigerswerk. Maar ook met de Brede 
school. Er hebben zich senioren 
gemeld die, met al hun kennis over 
democratie, een rondleiding wilden 
geven aan leerlingen bij de democra-
tiefabriek. Een geweldige manier om 
jong en oud bij elkaar te brengen. 

Het meest boeiende in mijn werk is 
de veelzijdigheid die ik tegenkom, 
zoals het contact met de vrijwilligers 
van het thuis Informatie Project 
(tIP), de vrijwillige woonadviseurs 
van Wonen met een Plus (met 
dementie), de contacten met al die 
organisaties en verenigingen uit het 
sociaal domein, zoals de vereniging 
Zorg Samen, Dementie vriendelijke 
gemeente Lochem en noem maar 
op. Deze grote onderlinge verbon-
denheid is misschien wel de kracht 
van de welzijnsaanpak in Lochem.
 
Vera Langedijk, seniorenconsulent

persoonlijke groei
‘Power, veerkracht op leeftijd’ is 
elkaar ontmoeten en stimuleren. 
Mogelijkheden ontdekken en plan-
nen maken en midden in de samen-
leving staan. Er zijn geen algemene 
regels voor het ouder worden, wel 
overeenkomstige vragen: Wat wil 
ik? Wat kan ik? Met wie voel ik me 
verbonden? Wat geeft mij energie? 
Waarvoor ga ik mij inzetten? Het 
project Power is er voor die senioren 
die willen investeren in persoonlijke 
groei, sociale netwerken en zinvolle 
activiteiten.

Workshops
Het Power programma bestaat uit 
vijf workshops waarin de senioren 
aan de slag gaan met boeiende en 
inspirerende thema’s. Drie opgelei-
de POWER-begeleiders hebben in 
2017 aan twee groepen senioren 
deze workshops gegeven. Uit deze 
groepen zijn vervolgens nieuwe 
kringen ontstaan die elke maand bij 
elkaar komen om nieuwe initiatieven 
te ontwikkelen. 

Nieuwe kringen
“Dit is ook een van de doelen van 

Power, dat deelnemers zelfstandig 
nieuwe kringen beginnen waar-
bij mensen elkaar ontmoeten en 
vinden rondom bepaalde levensthe-
ma’s”. Vera Langendijk is senio-
renconsulent bij SWL en ziet de 
positieve effecten van Power op de 
senioren. “Door de gesprekken gaan 
mensen zich zogenaamd herijken. 
Het geeft nieuwe inzichten waar je 
betekenisvol in kunt zijn.”

Workshopbegeleider Martine Savi 
zegt daarover: “Power maakt je wen-
sen en ideeën zichtbaar en verbindt 
ze met die van anderen. Ik ervaar 
het zelf en het maakt mijn leven nog 
meer de moeite waard!”

Power thema’s

De 5 Power 
thema’s:
1. lichaam & 
geest:
gezondheid, ener-
gie, ontspanning, 
nachtrust en sport
2. sociale con-
tacten:
partner, familie, 
vrienden, buren, 
collega’s, clubs 
en verenigingen
3. materiele 
situatie:
inkomen, sociale 
zekerheid, huis 
en tuin, mobiliteit 
en kleding
4. arbeid en 
activiteiten:
presteren, 
beroep, werksitu-
atie, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk 
en hobby’s
5. waarden & 
inspiratie:
waarden en 
normen, levens-
beschouwing, po-
litiek, spiritualiteit, 
kunst en natuur

power
Veerkracht op leeftijd

Bussen
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1. 15 tIP-vrijwilligers bezochten   
 345 senioren en gaven voorlich- 
 ting over wonen welzijn en zorg.

2. Voor 6 senioren zijn prachtige  
 levensverhalen geschreven door  
 vrijwillige schrijvers. 6 extra 
 vrijwilligers zijn opgeleid tot   
 schrijver.

3. 3 POWER-begeleiders hebben  
 in 2017 in totaal 20 senioren   
 begeleid in het doorlopen van de  
 POWER-workshops. 

4. 8 vrijwillige woonadviseurs 
 hebben voor Wonen met een   
 Plus 28 huisbezoeken gedaan,  
 waarvan 3 specifiek voor Wonen  
 met een Plus met dementie.

resultAten

Er hebben 345 huisbezoeken plaats-
gevonden door vrijwilligers. Hieruit 
kwamen 35 vervolgbezoeken door de 
seniorenconsulent, acht bezoeken 
door de mantelzorgconsulent en 28 
aanvragen voor Wonen met een Plus.

Acht geschoolde vrijwilligers hebben 
28 huizen bezocht en een advies 
gegeven op het gebied van levens-
loopbestendig wonen. Drie maal is 
een advies voor iemand met demen-
tie uitgebracht. Er is contact gelegd 
met Veiligheidsregio Noord- en Oost 
Gelderland over scholing door de 
brandweer.

Er vonden 35 gesprekken plaats met 
mantelzorgers van een persoon met 
dementie.
SWL organiseerde gedurende het jaar 
kopzorgenspreekuren; een spreekuur 
door een psycholoog van een ver-
pleeghuis.
Vier maal werd een Alzheimer Café 
bezocht door een senioren/mantel-
zorgconsulent van SWL.
Aan een thuiszorgorganisatie is scho-
ling gegeven over dementie.
Medewerkers waren aanwezig bij een 
dementiedag van Sutfene.
Naast een aantal bijeenkomsten met 
de partners en diverse scholingen is 
eind 2017 het predicaat dementievrien-
delijke gemeente aan de gemeente Lo-
chem uitgereikt. Door samenwerkende 
partners is een magazine over demen-
tie in de gemeente Lochem gemaakt.
SWL heeft binnen dementievriende-
lijke gemeente de rol van trekker en 
verbinder.

thuis inFormAtie 

project (tip)

wonen met een plus

dementie

lAnger 
Fijn thuis 
wonen

Seniorenwerk biedt ken-
nis en antwoorden op 
de vele vragen die leven 
onder senioren

De roep om innovatie in het senio-
renwerk is waarschijnlijk nog nooit 
zo groot geweest. Er zijn minder 
middelen beschikbaar en het inzet-
ten van professionele hulp wordt 
kritisch bekeken. Dat vraagt om een 
andere manier van kijken en denken 
van zowel de senioren, als van de 
familie, hulpverlening en maatschap-
pij in zijn totaliteit. Naarmate je 
ouder wordt, kunnen gezondheids-
problemen, financiële problemen, 
en eenzaamheid verstrekkende 
gevolgen hebben. Dit kan grote 
impact hebben op het leven van 
de senioren zelf en diens familie 

en/of omgeving. Het seniorenwerk 
werkt preventief en biedt kennis 
en antwoorden op de vele vragen 
die leven onder senioren en vervult 
daarmee een poortwachtersfunc-
tie. Seniorenwerk wil in een vroeg 
stadium eenzaamheid voorkomen, 
gezondheidsproblemen detecteren 
en wil kennis leveren en voorlichting 
geven voor de vele vragen die leven 
onder senioren.

Thuis informatie project (TIP)
Het thuis Informatie Project (tIP) 
informeert senioren tijdens huisbe-
zoeken in een persoonlijk gesprek 

over voorzieningen die voor hen van 
belang zijn of kunnen worden. In dit 
gesprek komen een aantal onder-
werpen aan de orde. Zoals: wonen, 
welzijn, zorg en eventuele inkomens-
ondersteuning. Andere zaken komen 
ook ter sprake, zoals de vrijwillige 

dienstverlening via de SWL, hulp bij 
vervoer, administratie en mantelzorg. 

Ook komt zingeving en wat de men-
sen graag nog willen betekenen voor 
hun sociale omgeving of de Lochem-
se samenleving ter sprake. 

Wonen met een plus
Er is toenemende vraag naar ge-

schikte senioren-
woningen. Ook 
kiezen steeds 

meer senioren ervoor langer in 
hun huidige woning te blijven 
wonen. Gezien deze ontwikke-
lingen is het wenselijk om de 

bestaande woningen aan te passen. 
SWL biedt hiervoor ‘Wonen met een 

plus’, een initiatief om inwoners te 
wijzen op de mogelijkheden die er 
zijn om woningen aan te passen en 
‘levensloopbestendiger’ te maken. 
Zodat iedereen zo lang mogelijk 
zelfstandig, prettig en veilig thuis kan 
blijven wonen. Wonen met een plus 
is een initiatief van de gemeente Lo-
chem, in samenwerking met Stichting 
Welzijn Lochem, woningcorporaties 
IJsseldal Wonen en Viverion, Stichting 
Zorgcombinatie Marga Klompé, Sen-
sire, Sutfene, Zorggroep Sint Maar-
ten (locatie Gudula) en de provincie 
Gelderland.

sAmenwerking 
geBiedsteAm
twee ouderenadviseurs van SWL ma-
ken deel uit van het Gebiedsteam.

Het seniorenwerk werkt preventief en biedt kennis 

en antwoorden op de vele 

vragen die leven onder senioren

seniorenwerk 2017
Mogelijk gemaakt door vrijwilligers
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300 mantelzorgers krijgen maande-
lijks bericht over voor hen belangrijke 
informatie.
Voor bijna 500 is een mantelzorg-
compliment aangevraagd.
tijdens de wekelijkse mantel-

drie generAties 
mAntelzorgers 
in één huis

Debby Barink en Ewout Grevengoed zijn samen met 
hun kinderen en Debby’s ouders mantelzorger voor hun 
dochter Sarah. Wij spraken hen over het zijn van man-
telzorger, de impact op het dagelijks leven en de kinde-
ren en het belang van goede mantelzorgondersteuning. 

Sarah, de dochter van Debby en 
Ewout werd geboren met pulmonale 
arteriële hypertensie. Een zeer zeld-
zame chronische ziekte waardoor de 
druk in de bloedvaten in de longen te 
hoog is. Daarnaast heeft Sarah ook 
nog chromosomale afwijkingen. “De 
prognose voor Sarah was een levens-
verwachting van 3 jaar. Inmiddels is 
ze 6 en laat ze na elk ziekenhuisbe-
zoek de artsen weer met open mond 
van verbazing achter” vertelt Debby 
met een grote glimlach. “Maar voor 
hoe lang, dat is de vraag. Daarom 
hebben we Carpe Diem groot op de 
keukenmuur laten spuiten. Wij leven 
hier met de dag”.

“Alleen voor 
onze dochter 
zorgen. nou, 
dAt hielden we 
welgeteld drie 
dAgen vol”

Al snel gaat het over hun sociale net-
werk. Het eigen netwerk wordt vaak 
gepresenteerd als eerste vangnet. 
Debby lacht schamper. “ten eerste is 
het echt lastig om mensen te vragen 
om hulp. ten tweede stroomt je eigen 
netwerk razendsnel leeg. Mensen 

vinden het klaarblijkelijk lastig om 
continu rekening te houden met je 
gezinssituatie. In barre tijden leer je 
je vrienden kennen zeggen ze wel 
eens, nou dat klopt: 90% zien we niet 
of nauwelijks meer”. Gelukkig wonen 
de ouders van Debby om de hoek. Zij 
springen bij wanneer nodig. “Ik dacht 
eerst dat we wel alleen voor onze 
dochter konden zorgen. Nou, dat 
hielden we welgeteld drie dagen vol”. 
Samen met de professionele hulpver-
lening kunnen ze alle ballen net in de 
lucht houden.
Ze waken ervoor dat haar ouders in 
de eerste plaats opa en oma zijn. Om-
dat hun sociale omgeving kleiner is 
geworden, zijn ze zelf op zoek gegaan 
naar lotgenoten. Om ervaringen met 
elkaar te delen en te sparren hoe 
om te gaan met bepaalde situaties. 
Met een aantal ouders die ze hebben 
ontmoet in het Ronald McDonald huis 
zijn ze vrienden voor het leven: “nor-
maal zou ik ze straal voorbij lopen, 
maar omdat je hetzelfde hebt meege-
maakt is er een enorme band”. 

Een auto stopt voor het huis. Sarah 
komt thuis van orthopedagogisch 
kindcentrum De timp in Lievelde. 
Oma Ria veert op en begeleidt Sarah 
naar binnen waarna ze een half uur 
lang met haar door de woonkamer 
loopt: “prachtig dat ze dit allemaal 
kan hè! Hier genieten we echt van, 
omdat ze dit eerst nog helemaal niet 
kon”.

Deze mooie momenten houden 

Debby en Ewout op de been. Want 
de handicap van Sarah heeft grote 
impact op het gezin. Ewout heeft 
een eigen zaak, wat het er soms niet 
eenvoudiger op maakt. Af en toe kan 
Sarah een nachtje naar een logeer-
adres zodat ze ook even tijd voor 
elkaar hebben.

Jesse, met 9 jaar de oudste van de 
drie, is zichtbaar dol op zijn zusje. 
Ze liggen samen op de bank, maken 

continu grapjes, ravotten met elkaar 
en spelen samen buiten. “Ik vind 
alles leuk aan haar” zegt hij met een 
lach. En tegelijkertijd voelt hij ver-
driet. “Ik vind het niet leuk als ze op 
de grond valt, en dat ze dan moet hui-
len. Ben 
dan bang 
dat het 
niet meer goed komt”. 
SWL organiseert 
sinds 2017 activiteiten voor jonge 

“Meer hebben ze ook niet nodig. 

Een klein gebaar, groot geluk”

Afgelopen jaar heeft SWL zich 
ingezet voor de jonge mantelzorger. 
In de gemeente Lochem hebben wij 
nu ruim honderd kinderen in beeld, 
maar dit is slechts het topje van de 
ijsberg. Uit landelijk onderzoek blijkt 
dat ongeveer één op de vier kinde-
ren/jongeren te maken heeft met 
zorgvraag binnen het gezin. Denk 
hierbij aan verslaving, psychiatrische 
problemen en chronische ziekte van 
een familielid. Een gezonde en vei-
lige thuissituatie heeft grote invloed 
op de ontwikkeling van kinderen. 
Omdat jonge mantelzorgers veelal 
onder de radar blijven, heeft afge-
lopen jaar in het teken gestaan van 
het ‘opsporen’ van jonge mantel-
zorgers. Door middel van huisbe-
zoeken zijn behoeften en gewenste 
ondersteuning van jonge mantel-
zorgers in kaart gebracht. 
Met de in 2017 door SWL georgani-
seerde fun-dag naar de Efteling, een 
avond escaperoom en de cadeau-
bonnen hebben wij jonge mantel-
zorgers in het zonnetje gezet, hen in 
contact gebracht met lotgenoten en 
de zichtbaarheid van jonge mantel-
zorgers vergroot. Om de mantelzorg 
onder jongeren bespreekbaar te 
maken heeft SWL in samenwerking 
met VIt voorlichting gegeven aan do-
centen, mentoren en zorgcoördinato-
ren van het Staringcollege. In 2017 
zijn de voorbereidingen getroffen 
voor een theatervoorstelling voor de 
eerstejaars op het Staring College. 
In 2018 willen wij nog meer jonge 
mantelzorgers in beeld hebben 
door het onderwerp bespreekbaar 
te maken op scholen en tegelijker-
tijd het activiteiten- en ondersteu-
ningsaanbod voor jonge mantelzor-
gers te vergroten. 

jonge 

mAntelzorgers

zorgspreekuren in Lochem en Gors-
sel en de maandelijkse spreekuren 
in Laren was het voor mantelzorgers 
mogelijk om kennis en informatie te 
halen of hun verhaal te doen.
In totaal zijn er 7 lotgenotencontac-

ten georganiseerd, zowel in Lochem 
als in Gorssel.
Een schriftelijke enquête is uitgezet 
onder alle mantelzorgers. Respons is 
ontvangen van 250 personen.
Samen met Dorpsraad Gorssel en de 

protestantse kerk in Gorssel is een 
activiteit voor mantelzorgers opgezet.mAntelzorgers

Resultaten van 2017

mantelzorgers. Jesse heeft meege-
daan met bowlen met andere jonge 
mantelzorgers. En dat heeft veel 
losgemaakt. Debby vertelt: “kinderen 
komen erachter dat ze niet de enige 
zijn en vinden herkenning. Het zorgt 
er ook voor dat hun kinderen makke-
lijker praten over hun thuissituatie. 
Op school heeft Jesse ook verteld 
over zijn zus. En toen bleek plotseling 
dat er meer kinderen in zijn klas met 
soortgelijke thuissituaties te kampen. 
Ook zij zijn vervolgens met SWL in 
contact gekomen en hebben deel-
genomen aan activiteiten voor jonge 
mantelzorgers.”

Het is voor deze kinderen fantastisch 
dat zij ook een keer in het middelpunt 
komen te staan en niet alles draait 
om een ander familielid. Dat er speci-
aal voor hen wat wordt georganiseerd 
is voor kinderen heel speciaal. “Meer 
hebben ze ook niet nodig. Een klein 
gebaar, groot geluk”. 

interview interview
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Het opbouwwerk heeft de afgelopen 
jaren bewonersinitiatieven laten 
uitgroeien tot zelfstandig opererende 
stichtingen die volledig gerund wor-
den door vrijwilligers. Ook in 2017 wa-
ren er weer prachtige hoogtepunten. 
Opbouwwerkers Hugo Schoute en 
Rick Scholte in ‘t Hoff vertellen in dit 
tweegesprek vol enthousiasme over 
het afgelopen jaar en de unieke rol 
van opbouwwerk in het welzijnswerk. 

Hugo: “Nou, laten we met de buiten-
speelcampagne beginnen! Dansend 
en zingend werd afgelopen jaar de 
buitenspeelcampagne geopend op de 
Branink en de Prins Willem Alexander 
school in Laren. Ongeveer 300 kinde-
ren luidden samen met Ingrid Jansen 
(actrice, presentatrice en danseres) 
al dansend de buitenspeelcampagne 
in. Een groot feest. Vervolgens zijn de 
deelnemers van de buitenspeelcam-
pagne, zoals scholen, buurtverenigin-
gen, speeltuinverenigingen, kinderop-
vang en dagopvang, allerlei activiteiten 
gaan organiseren. SWL liet de spelkist 
rondgaan langs de organisaties met 
daarbij een buitenspeelboekje vol met 
spelideeën. En iedereen moet het 
hebben geweten, want in elk dorp hing 
een groot ‘wij gaan weer buiten spelen’ 
spandoek. Het mooie van afgelopen 
jaar was de intensieve samenwerking 
met JOGG. Zij regelden bijvoorbeeld 
gratis water op alle scholen. Zo trekken 
we samen aan hetzelfde touw.”
Rick: “Het jaarlijkse kerstdiner werd 
dit jaar bezocht door maar liefst 

tachtig eenzame mensen. Zij hielpen 
mee met versieren en tafeldekken 
en we zagen een groep trotse men-
sen een fantastische tijd hebben. Zo 
creëer je eigenaarschap en eigen-
waarde! De reacties die we na de tijd 
kregen waren echt hartverwarmend. 
Mooi is ook dat de vrijwilligers van 
het repair café altijd meehelpen met 
de voorbereiding van het kerstdiner. 
Wat begon als participatieproject van 
bewoners, is nu uitgegroeid tot een 
belangrijke samenwerkingspartner 
waar we met veel activiteiten op aan 
kunnen haken. Prachtig toch? Ze 
helpen met koken en brengen alle 
spullen naar het gemeentehuis om 
voor mensen die het niet breed heb-
ben een mooie tijd te bezorgen.”
Hugo: “De medische hulpmiddelen-
bank, een idee van het Home team, 
is in 2017 helemaal verzelfstandigd. 
twee bewoners wilden dit opzetten, 
wij hebben hun ideeën ondersteund 
en nu functioneert het helemaal los 
van SWL. We houden een vinger aan 
de pols mocht er iets zijn, meer doen 
we niet. Het is dan echt van hen. In 
2017 is het Repair Café uitgebreid 
met de computerbank, waarvan in 
2016 alle voorbereidingen waren ge-
troffen. Wet- en regelgeving rondom 
afval en en privacy had nogal wat voe-
ten in de aarde. Maar de basis staat 
nu en in 2018 gaan ze uitbouwen.”
Rick: “Al deze projecten laten mooi 
zien wat onze rol is: onzichtbare 
krachten die op de achtergrond bewo-
nersinitiatieven tot leven brengen.”

“het BelAngrijkste 
resultAAt is niet Altijd 
de oplossing voor het 
proBleem”

Rick en Hugo zijn opbouwwerker bij SWL. Een tweegesprek over 
afgelopen jaar, het signaleren en doorverwijzen en het leggen van 
unieke verbindingen

resultAten vAn 2017

Bewoners weten het opbouwwerk 
goed te vinden. Opvallend in 2017 
was de toename van vragen gere-
lateerd aan een problematische 
fi nanciële situatie of gebrek aan 
informatie. We trekken hierin intensief 
op met gemeente en collega’s B€L. 
Daarnaast waren er in 2017 weder-
om veel vragen vanuit buurten met 
betrekking tot overlast van bewonders 
met psychische problematiek. Daarin 
hebben wij nauw samengewerkt met 
woningcorporaties.

Afgelopen jaar kregen wij vele 
uiteenlopende vragen van bewo-
nersinitiativen, zoals de vraag voor 
ondersteuning bij de realisatie van 
een beweegtuin in Harfsen, de 
realisatie van ontmoetingsplekken in 
diverse kernen en voor het opzetten 
van speeltuinverenigingen. Daarnaast 
hebben wij de realisatie van een 
wandelgroep en verkeersgroep gefa-
ciliteerd en ondersteuning verleend 
aan vragen rondom de leefbaarheid 
in de wijk en dit helpen verbeteren. 
In 2017 zijn er 5 aanvragen binnen-
gekomen voor het Participatiepotje. 3 
zijn er toegekend.

Organisatie van 3 grote evenementen 
georganiseerd ter promotie van de 
Buitenspeelcampagne.
Er zijn 6 activiteiten door de bewo-
ners zelf georganiseerd.
Meer dan 400 kinderen bewogen in 
de buitenlucht.
Samenwerkingen met betrekking tot 
het buitenspelen tussen de speeltuin-
vereniging en de scholen in Laren is 
bevorderd.

vrAgen

FAciliteren en 

wAAr nodig 

ondersteuning

Buitenspeel-

cAmpAgne

Hugo: “Klopt, maar niet altijd on-
zichtbaar. Soms is het nodig om even 
de leiding te pakken. Soms moet je 
provoceren om het proces een stap 
verder te brengen. En dan kan het 
soms best knetteren. Mensen twijfe-
len vaak nog over hun eigen ideeën 
of hebben moeite om van idee naar 
realisatie te komen. Dan hebben ze 
iemand nodig die hen verder brengt.”
Rick: “Ha, herkenbaar! Ik ben subtie-
ler, laat het meer bij de mensen. Ga 
eerst bij iedereen langs om menin-
gen te peilen en probeer daarin een 
middenweg te vinden. Ik steek veel 
werk in de voorbereiding. Afwachten-
der misschien ook wel. Ik probeer de 
vele ideeën die er in Lochem zijn aan 
elkaar te knopen, probeer mensen 
bij elkaar te brengen met dezelfde 
passie. Onze verschillende benade-
ringswijze past perfect bij elkaar.”
Rick: “En soms werken initiatieven 
niet hè. Dat kan ook. Dan zorgen wij 
ervoor dat het met respect des per-
soons kan worden begraven. Zeker 
als een initiatief iemands kindje is 
geworden, moet je hier wel aandacht 
aan besteden. Dan kunnen mensen 
het op een goede manier afsluiten 
en van daaruit verder gaan met wel-
licht nieuwe ideeën en initiatieven. 
Met het goed afsluiten creëer je weer 
een nieuw begin.”

Hebben jullie nog een uitbrander?
Hugo: “Nou we vergeten eigenlijk het 
belangrijkste. Door al onze contacten 
in de wijken weten wij donders goed 
wat er overal speelt en zijn wij voor 
vele mensen vertrouwenspersonen 
geworden. De drempel om vervolgens 
contact op te nemen met bijvoorbeeld 
een B€L is voor mensen dan al lager. 
Mensen vragen niet snel om hulp he, 
dat wordt wel eens vergeten. Eigenlijk 
is onze kerntaak signaleren en door-
verwijzen. Ergens gaat het helemaal 
niet om het verwezenlijken van een 
buurtspeeltuin, maar het versterken 
van de sociale cohesie, de gemeen-
schapsstructuren weer laten groeien. 
Dat is de essentie van opbouwwerk! 
Rick: ‘Het belangrijkste resultaat is 
niet altijd de oplossing voor het pro-

bleem of de verwezenlijking van het 
bewonersinitiatief, maar wat de weg 
naar de oplossing heeft opgeleverd 
en potentieel kan opleveren. Circulus 
Berkel en SWL hebben de handen 
ineengeslagen om bewonerspartici-
patie rondom groenvoorzieningen en 
afvalbeheer te stimuleren. Wij kunnen 
namens Circulus Berkel groen- en 
afvalovereenkomsten afsluiten met 
bewoners. Bewoners onderhouden 
dan zelf het groen en gaan zelf afval-
bakken legen, adopteren prullenbak-
ken en nemen deel aan de Nationale 
opschoondag. Het mes snijdt ver-
volgens aan twee kanten: Lochem 
wordt schoner (politiek resultaat), en 
tegelijkertijd wordt tijdens zo’n op-
schoondag de samenwerking tussen 
de buurt en de school versterkt. Deze 
ingang gebruiken wij vervolgens weer 
om jong en oud bij elkaar te brengen 
in 2018. Het oorspronkelijke bewo-
nersinitiatief opent dus nieuwe mo-
gelijkheden en kansen. Aan ons om 
die kansen te zien en nieuwe unieke 
verbindingen te leggen.
Hugo: ‘Mooi gezegd! En inderdaad, 
in essentie gaat het niet om die 
speeltuin of de oprichting van een 
computerbank. Het gaat erom dat be-
wonersparticipatie ervoor zorgt men-
sen gaan samenwerken en daarmee 
elkaar leren kennen. Vaak wordt be-
wonersparticipatie als middel gezien 
om een bepaald doel te bereiken, 
maar de bewonersparticipatie an 
sich is het doel. Wij opbouwwerkers 
maken die unieke verbindingen die 
ervoor zorgt dat het ook echt werkt!

tweegesprek
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jaren bewonersinitiatieven laten 
uitgroeien tot zelfstandig opererende 
stichtingen die volledig gerund wor-
den door vrijwilligers. Ook in 2017 wa-
ren er weer prachtige hoogtepunten. 
Opbouwwerkers Hugo Schoute en 
Rick Scholte in ‘t Hoff vertellen in dit 
tweegesprek vol enthousiasme over 
het afgelopen jaar en de unieke rol 
van opbouwwerk in het welzijnswerk. 

Hugo: “Nou, laten we met de buiten-
speelcampagne beginnen! Dansend 
en zingend werd afgelopen jaar de 
buitenspeelcampagne geopend op de 
Branink en de Prins Willem Alexander 
school in Laren. Ongeveer 300 kinde-
ren luidden samen met Ingrid Jansen 
(actrice, presentatrice en danseres) 
al dansend de buitenspeelcampagne 
in. Een groot feest. Vervolgens zijn de 
deelnemers van de buitenspeelcam-
pagne, zoals scholen, buurtverenigin-
gen, speeltuinverenigingen, kinderop-
vang en dagopvang, allerlei activiteiten 
gaan organiseren. SWL liet de spelkist 
rondgaan langs de organisaties met 
daarbij een buitenspeelboekje vol met 
spelideeën. En iedereen moet het 
hebben geweten, want in elk dorp hing 
een groot ‘wij gaan weer buiten spelen’ 
spandoek. Het mooie van afgelopen 
jaar was de intensieve samenwerking 
met JOGG. Zij regelden bijvoorbeeld 
gratis water op alle scholen. Zo trekken 
we samen aan hetzelfde touw.”
Rick: “Het jaarlijkse kerstdiner werd 
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474 aanvragen voor bredeschool pro-
jecten. Percentage scholen dat vak-
leerkracht gym gebruikt: 33%. Percen-
tage scholen met vakwerkplan gym: 
33%. 350 kinderen deden mee aan 
B-fit. 825 bezoekers voor de griezel-
trein. 24 kinderen van Basisschool de 
Vennegötte hebben deelgenomen aan 
Vrijwilligersproject groep 8. 13 scholen 
hebben zich aangemeld voor een be-
zoek aan Sterrenwacht Phoenix. Ate-

lier MOOI: 2 scholen hebben samen 
met Atelier MOOI een fl ipperkast en 
knikkerbaan gerealiseerd. 8 scholen 
met in totaal 280 kinderen hebben 
meegedaan met Slimme slopers. 5 
scholen hebben deelgenomen aan de 
Boomfeestdag: we hebben fruitbomen 
geplant in samenwerking met JOGG. 
11 scholen met in totaal 236 leerlin-
gen hebben les gehad over vissen en 
de waterkant, verzorgd door IVM en de 

visvereniging uit Laren en Lochem. Op 
2 scholen hebben wij kinderen, in een 
reeks van 8 lessen, Rots en Watertrai-
ning gegeven. 250 tot 300 kinderen 
namen deel aan Summerfun. Hout-
dorp in Laren trok 100 kinderen. 60 
kinderen namen deel aan de sportac-
tiviteit in Gorssel in het kader van de 
Buitenspeelcampagne

Sportcoach
5 scholen met wens voor ondersteu-
ning. 3 stagiaires. 23 klassen de 
eurofi ttest afgenomen in het kader 
van fitklasse. Naast de reguliere 
ondersteuning aan scholen, uitvoe-
ring gegeven aan evenementen/ac-
tiviteiten: de buitenspeelcampagne, 
Ultimate Survival Lochem ouder-kind, 
de Lochemse sportdag, de nationale 
buitenspeeldag, de zomervakantie 

activiteiten en de tweede Ultimate 
Survival ouder-kind. 

Jeugdcoach & tienerwerk
366 deelnemers soosavonden. 215 
deelnemers vuurwerkactie. 100-150 
deelnemers talentavond. Uitvoering 
buitenspeelcampagne

De rots en water training...
Op verzoek van ouders en docen-
ten hebben wij op twee scholen de 
rots en water training gegeven. Een 
fysieke weerbaarheidstraining van 
acht lessen die zorgt voor een goede 
emotionele en sociale basis. Een 
confronterende training die veel met 
de kinderen gedaan heeft. Je zag de 
klas groeien. De kinderen zijn beter 
in staat om voor zichzelf op te komen 
en voelen beter hun eigen grenzen en 
die van hun klasgenoten aan en weten 
wanneer ze te ver gaan. De leerkracht 
heeft oefeningen meegekregen voor in 
de klas en na de lessenserie hebben 
we een ouderavond georganiseerd. 

Girls only...
Steeds meer scholen vragen de Girls 
Only lessen aan. Dit is een lessenreeks 
van vier keer met de meiden van groep 
8. Het is de bedoeling dat ze even los 
zijn van jongens en vrij kunnen praten 
over hun onzekerheden, veranderin-
gen in hun lijf, seksualiteit, onderlinge 
relaties en de relatie met hun ouders. 
Zulke waardevolle lessen waarin de 
meiden worden steeds opener worden 
en doet ook veel met het groepsgevoel. 
Er is overigens ook een Boys Only.

jeugdcoAch irmA

de rechten vAn het 
kind centrAAl!

In de beleidsvisie “Visie op brede-
schoolontwikkeling van de gemeente 
Lochem” wordt beschreven hoe de in-
tegrale aanpak bijdraagt aan maxima-
le ontwikkelingskansen voor kinderen 
in de gemeente Lochem. Een prachtig 
streven waar we de afgelopen jaren 
volop mee bezig zijn geweest. En niet 
zonder resultaat! De bredeschoolont-
wikkeling met de inzet van combina-
tiefunctionarissen draait nu voor het 
vierde schooljaar. Het team combina-
tiefunctionarissen biedt jaarlijks een 
gezamenlijk programma aan voor de 
scholen, bestaande uit een Sportme-
nu, techniek & Natuurmenu, Kunst-
menu, Cultuur a la carte, lees- en me-
diaprogramma en Burgerschap. Ook 
in 2017 werden alle beschikbare uren 
weer ingezet waarbij de inzet van de 
combinatiefunctionarissen wederom 
zeer positief werd gewaardeerd. 

Een belangrijk uitgangspunt bij de 
ontwikkeling van het programma is de 
verbinding van het onderwijs met het 
lokale netwerk, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van lokaal talent, de wijk 
rond de school en lokale organisaties/
verenigingen. Een integrale aanpak 
dus. En juist rondom de integraliteit 
van het bredeschoolconcept hebben 
we in Lochem afgelopen jaar een pas 
op de plaats gemaakt. Afgelopen jaar 
zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe 
wegen om de verbinding tussen on-
derwijs en het lokale netwerk van een 
impuls te voorzien. Deze vonden wij 
in de ‘tien speerpunten gebaseerd op 
de rechten van het kind’. Rondom elk 
van deze tien concrete punten kunnen 
we een integrale aanpak organiseren 
waarin het voor iedere organisatie 
veel duidelijker is waar het precies om 
gaat en welke functie de betreffende 

organisatie kan vervullen. Een concre-
tiseringsslag dus. Mijn oproep: laten 
we in 2018 de samenwerking tussen 
scholen en het lokale netwerk nieuw 
leven inblazen rondom: 
 1. Samen opvoeden: alle kinderen 
hebben recht op zorg en liefde
 2. talentontwikkeling: Kinderen 
hebben recht op scholing en vorming 
en deelname culturele activiteiten
 3. Signaleren en preventie: Waar 
nodig hebben kinderen recht op extra 
aandacht en zorg
 4. Gezondheid: Ieder kind heeft 
recht op een gezonde ontwikkeling
 5. Meedoen: Ieder kind heeft recht 
op vrije tijd en op deelname aan 
culturele en recreatieve activiteiten

 
6. Participatie en burgerschap: 
Kinderen hebben recht op een eigen 
mening en op participatie
 7. Kinderen zijn medeburgers: 
Kinderen hebben recht op informatie
 8. Ontmoeting en sociale cohesie: 
Kinderen mogen zelf kiezen voor een 
vereniging
 9. Duurzame intergenerationele 
relaties: Kinderen hebben recht op te 
groeien in een zorgzame samenleving
 10. Buiten spelen: Alle kinderen heb-
ben recht op vrije ruimte om te spelen.

Jeugdcoach Irma Harmsen 
kijkt met trots terug op 
2017

Beweegimpuls…
Sinds een aantal jaren doen de meeste scholen in 
Lochem mee met Fitklasse waar de conditie en fi theid 
van kinderen wordt gemeten. Op basis van de uitkom-
sten heb ik voor de Branink in Laren een op maat, 20 
weken durend, beweegprogramma opgezet. Het omvat 
5 blokken van 4 weken, waarvan ik zelf altijd de eerste 
les van het blok geef. Aan de hand van mijn lesvoorbe-
reidingen gaven de leerkrachten de resterende lessen 
van ieder blok. Een mooi gericht beweegprogramma 
met als resultaat een fl inke toename in uithoudingsver-
mogen onder de 140 leerlingen van groep 5 t/m 8.

Zichtbaarheid...
Scholen weten ons steeds beter te vinden voor vragen 
over sport en bewegen. Het netwerk tussen scholen en 
mij als combinatiefunctionaris wordt steeds sterker en 
sterker en dat is echt heel positief. Daarnaast hebben 
in 2017 alle basisscholen gebruik gemaakt van mijn 
beschikbare uren voor het geven van kennismakings-
lessen en de uitvoering van fitklasse.

2018...
Wordt het jaar dat er steeds meer vakleerkrachten 
LO wegvallen in Lochem. Omdat ik maar een beperkt 
aantal uren heb per school, heb ik afgelopen jaar 
scholingsaanbod georganiseerd. Ik kan het met mijn 
inzet niet alleen, dus het opleiden van leerkrachten is 
essentieel om zodoende het bewegingsonderwijs van 
voldoende kwaliteit te voorzien.

sportcoAch kees

Onze Mees Kees kijkt met trots terug 
op 2017

Het bleef vaag rondom welke thematiek wij in 

Lochem de integraliteit 

precies wilden organiseren?

Kinderwerkwinkel 
Meer informatie 
over de 10 speer-
punten gebaseerd 
op de rechten van 
het kind is te vinden 
op www.kinderwerk-
winkel.nl

Sonja Peterse vindt in de tien speerpunten gebaseerd 
op de rechten van het kind inspiratie voor de ontwik-
kelkansen van kinderen in de gemeente Lochem

Brede school
Resultaten van 2017
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Tom Kleissen: “De organisatie van 
de Nationale sportweek was wederom 
een groot succes en tegelijkertijd een 
mooi voorbeeld van de samenwerking 
tussen gemeente, sportraad en SWL.”

Erwin Berends: ”Wat afgelopen jaar heel veel heeft 
gebracht is de door ons georganiseerde speeddate 
tussen sportverenigingen en politieke partijen om van 
gedachten te wisselen over sportaccommodaties, inzet 
van vrijwilligers en maatschappelijke waarde van sport.”

sport
  in lochem

Een tweegesprek tussen tom Kleissen, verenigings-
ondersteuner bij SWL en voorzitter van de Lochemse 
Sportraad Erwin Berends. Over sportbeleid, verenigings-
ondersteuning en samenwerking. 

Om te beginnen, Wat is jullie 
rol binnen het sportbeleid van 
Lochem?
Erwin: ‘Ons doel is heel breed, name-
lijk sportbevordering voor jong en oud. 
Van valide tot mindervalide sporters, 
van individuele sporters tot vereni-
gingsgebonden sporters. De Spor-
traad Lochem wil voor de sport binnen 
de gemeente Lochem een intensieve 
rol vervullen als belangenbehartiger, 
voortrekker, adviseur, bemiddelaar, 
ondersteuner en kritisch volger van 
(plaatselijke) ontwikkelingen. Wij ha-
len de vragen op bij de besturen van 
de verenigingen en gaan daar vervol-
gens mee aan de slag en zijn vaste 
overlegpartner van de gemeente Lo-
chem als het gaat om de vormgeving 
en uitvoering van het sportbeleid.’

Tom: ‘Waar de sportraad op beleidsni-
veau een belangrijke rol vervult, geef ik 
als verenigingsondersteuner handen en 
voeten aan wat we samen willen berei-
ken. Ik geef praktische ondersteuning 
aan verenigingen, ben vraagbaak en 
organiseer thema-avonden, informeer 
verenigingen over nieuwe ontwikkelin-
gen en subsidiemogelijkheden en on-
dersteun ze bij dagelijkse problemen. 
Alles met het doel om de verenigingen 
en daarmee het sportaanbod van 
Lochem toekomstbestendig te maken. 
Een groeiende bezorgdheid bij vereni-
gingen is bijvoorbeeld het tekort aan 
vrijwilligers. Samen met de sportraad 
hebben we afgelopen jaar een cursus 
verzorgd hoe zij meer vrijwilligers aan 
zich kunnen binden en behouden.’

Welke thema’s spelen er op dit 
moment bij sportverenigingen?
Erwin: ‘De grote verenigingen redden 
zich meestal wel. Hebben jeugdleden 

die uiteindelijk vrijwilliger worden. 
Voor kleinere verenigingen en vereni-
gingen met een oud ledenbestand is 
het problematischer. Zeker ook door 
het nieuwe subsidiebeleid dat een 
grotere druk op de vrijwilligers binnen 
de vereniging legt. tom ondersteunt 
deze verenigingen geweldig.’
Tom: ‘Daarnaast veranderen de be-
hoeftes van de sporter ook steeds. We 
zijn nu ook met een aantal verenigin-
gen bezig om nieuw sportaanbod te 
ontwikkelen. Aangepast sporten is op 
dit moment een groot thema, naast 
het gedrag van ouders langs de lijn en 
de uitrol van de gezonde sportkantine 
in samenwerking met JOGG waar ik 
ook coördinator van ben. Een aantal 
verenigingen in de kernen is ook bezig 
met de vernieuwing van hun sportac-
commodaties waarbij zoveel mogelijk 
energieneutraal zal worden gebouwd.’
Erwin: ‘En wij denken vervolgens 
mee over welke rol zo’n nieuwe 
accommodatie kan spelen binnen het 
sociaal domein, wat verder gaat dan 
sport alleen.’
Tom: ‘De maatschappelijke waarde 
van sport is en blijft een groot thema 
binnen sportverenigingen, waarbij 
we steeds meer de samenwerking 
tussen verenigingen opzoeken. Mooi 
voorbeeld hiervan is het gezamenlijke 
sportaanbod richting scholen zodat 
leerlingen kennis kunnen maken 
met zoveel mogelijk sporten onder 
deskundige begeleiding.’

Kijkend naar afgelopen jaar en de 
samenwerking tussen gemeente, 
sportraad en verenigingsonder-
steuning, waar zijn jullie dan 
trots op? 
Tom: ‘De organisatie van de Nationa-
le sportweek was wederom een groot 

succes en tegelijkertijd een mooi 
voorbeeld van de samenwerking 
tussen gemeente, sportraad en SWL. 
Verenigingen waren enthousiast, en 
hebben echt veel kinderen weten te 
bereiken met verrassend sportaan-
bod.’
Erwin: In 2017 hebben de sportraad 
en SWL ook de basis gelegd voor de 
bestuurdersacademie waar bestu-
ren van verenigingen kennis kunnen 
halen en opleidingen en cursussen 

kunnen volgen. En wat afgelopen jaar 
heel veel heeft gebracht is de door 
ons georganiseerde speeddate tus-

sen verenigingen en politieke partijen 
om van gedachten te wisselen over 

sportaccommodaties, inzet van vrij-
willigers en maatschappelijke waarde 
van sport. We zijn dan ook van plan 
om dit op regelmatige basis te blijven 
organiseren. Daarnaast trekken wij 
samen op richting gemeente om mee 
te denken over de nieuwe sportvisie 
2020. Wij als sportraad vanuit de 
sport, SWL doet dat vanuit welzijn.’ 
Tom: ‘De samenwerking met de vrijwilli-
gersacademie heeft in 2017 meer vorm 
gekregen. Immers, sportverenigingen 
draaien op vrijwilligerswerk. De samen-
werking met de vrijwilligersacademie 
biedt volop kansen waar sportvereni-
gingen profijt van kunnen hebben. Op 
naar een mooi sportief 2018!’

2017 in vogelvlucht
• 5 themabijeenkomsten georgani-
seerd met 19 deelnemers van diver-
se sportverenigingen.
• Verzorgen van de cursus Vertrou-
wens Contact Persoon met 7 cursis-
ten van diverse verenigingen.
• Op 7 juni was de KICK-OFF Nationa-
le Sportweek. Hier waren 10 vereni-
gingen aanwezig. 25 verenigingen 
hebben vervolgens aanbod verzorgd 
tijdens de Nationale Sportweek.
• Op 6 juli is er door de Sportraad Lo-
chem een speeddate avond georgani-
seerd, 8 verenigingen en alle politie-
ke partijen waren hierbij aanwezig.
• Sportverkiezing Lochem was een 
groot succes
• Voorbereidingen zijn getroffen en 
afspraken zijn gemaakt met Het Plein 
voor het creeren van meedoen plekken
• Ondersteuning bij subsidie maat-
schappelijke inzet sportverenigingen
• Reguliere ondersteuning sportver-
enigingen

jogg op het podium

De gemeente Lochem 
maakt zich hard voor de 
preventie van overge-
wicht bij jeugd en jon-
geren. De top 5 van het 
programma Jongeren Op 
Gezond Gewicht (JOGG) 
van afgelopen jaar was:

1  fitklasse gezond

2  Groentecampagne:   
 Groente:… “zet je   
 tanden erin”

3  Verbinding gelegd  
 tussen preventie en zorg

4  Watercampagne Drink   
 water! Lekker fris! 
 Drink water! Heel 
 gewoon!

5 Buitenspeelcampagne

“De maatschappelijke waarde van sport is en blijft een 

groot thema binnen sportverenigingen, waarbij we 

steeds meer de samenwerking tussen verenigingen opzoeken.”

sport & gezondheid
twee sportfanaten tom Kleissen & Erwin Berends aan het woord
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Alied Slot, 
thuiscoach jeugd

Andre Smit, 
jongerenwerker

Anita Israel, 
management 
assistent

Anja Rouwenhorst, 
projectleider 
Budgetadvies-
centrum (B€L)

Annemarie Smith, 
thuiscoach 
Senioren

Ayse Boya, 
seniorenconsulent 
anderstalige 
Nederlanders

Bettina Wargerink, 
facilitair 
medewerker

Anke Muizelaar, 
mantelzorg-
consulent

Jelle Kip, 
jongerenwerker

Karin Nijkamp, 
programmamanager

Kees Damhuis, 
sportcoach

Jaap van Drunen, 
jongerenwerker

Hugo Schoute, 
opbouwwerker

Irma Harmsen, 
jeugdcoach & 
tienerwerker

Elly Vissers, 
ouderenadviseur 
gebiedsteam Lochem

Gertjan Krediet, 
coördinator 
Buurtbemiddeling

Goverien Teerds, 
medewerker 
vrijwilligerscentrale

Denise de Jonge, 
coördinator 
jongerenwerk, 
opbouwwerk en 
teamED16+

Bram Buiting, 
directeur

Carin Braak, 
medewerker 
vrijwilligerscentrale

De bestuursleden:

Van links naar rechts; 
Staand: 
Geert Schaeffer 
(penningmeester), 
fenneke Woertman 
(lid), 
Herman Lensink 
(secretaris) 
en Ellen Steenberg 
(voorzitter)
Zittend: 
Wil Philipsen 
(lid en vice-voorzitter)

Wendy Goodin, 
coördinator/
projectleider 
vrijwilligerscentrale

Wim Bieckmann, 
financieel-
administratief 
medewerker

Zoë Pompe, 
telefoniste/
receptioniste

Vera Langedijk, 
seniorenconsulent

Tom Kleissen, 
JOGG-regisseur & 
verenigingsonder-
steuner

Toos Valkeman, 
medewerker 
bedrijfsbureau

Seher Boya, 
coördinator Lochemse 
Uitdaging en 
meidenwerker

Sonja Peterse, 
coördinator Brede 
School & projectleider 
B-fIt

Susan Schreurs, 
senior administrateur

Rick Scholte in ’t Hoff, 
opbouwwerker

Marian de Hoop, 
mantelzorgconsulent

Ria Broekhuis, 
ouderenadviseur 
gebiedsteam 
Gorssel

wie is wie Bij swlwie is wie Bij swl
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In december 2016 werd 
het nieuwe jongeren-
centrum geopend. Meer 
sfeer, meer ruimte en 
meer centraal.

een plek 
wAAr 
iedereen je 
nAAm kent

Het jongerencentrum is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 15:00 tot 17:00 uur en van 19:00 tot 22:00 
uur. De openingstijden worden goed bezocht. Er komen 
ook steeds meer ‘nieuwe” jongeren. Steeds meer jonge-
ren komen binnen om hun verhaal kwijt te kunnen.

Een greep uit de activiteiten van 2017
- DJ lessen
- 4 en 5 mei activiteiten, waaronder bezoek aan kamp 
Vught

- Smokkeltocht
- Halloween
-Klassenfeesten voor 9 1e klassen
-Eindejaarsfeest voor alle groepen 8 uit de 
gemeente
-Serious Lochem
-Just for Girls activiteiten
-LochemtV
-Kerstfeest i.s.m. Repair Café
-Danslessen i.s.m. Popup Studio
-Opening Popoefenruimte

Daarnaast hebben wij diverse activiteiten 
uitgevoerd in samenwerking met het Sta-
ringcollege. 
Een greep uit 2017:
-Klassenfeesten
-Raplessen
-Kroegentocht
-Social media lessen
-Staring on the Job

Uit een enquête onder 50 meiden is de be-
hoefte aan meidenwerk naar voren gekomen.
In 2017 hebben wij volop ingezet op 
talentonwikkelingsprojecten. Voorbeelden 
hiervan zijn de Week van het Respect, 
LochemtV, Serious Lochem en de Pop-oe-
fenruimte.

Thuiscoach Jeugd
In 2017 had de thuiscoach Jeugd 34 
cliënten

Het nieuwe onderkomen van het 
jongerencentrum in Lochem is in 
alles beter dan de oude locatie, geven 
jongeren en jongerenwerkers aan. 
Het jongerencentrum is nu gevestigd 
in de kelder van Het Stadshuus, het 
voormalige gemeentehuis aan de 
Markt. Het jongerencentrum zat tot 
voor kort in een pand aan het Groe-
ne Kruisstraatje. “Deze ruimte heeft 
tien keer meer sfeer dan de vorige 
plek”, zegt jongerenwerker Jaap van 
Drunen. ”Hier hangt veel meer een 
huiskamersfeer.” Er zijn wat muren 
doorgebroken om er één ruimte van te 
maken. De voormalige fietsenkelder, 
archiefruimte en atoomkelder van het 
gemeentehuis staan nu ten dienste 
van jongeren. Jongerenwerk van SWL 
heeft deze verhuizing aangegrepen 
om hun programmering kritisch tegen 
het licht te houden. “Wij willen hier 
een multifunctionele accommodatie 
van maken zodat meer jongeren be-
kend worden met jongerenwerk en de 
drempel om naar ons te komen veel 

kleiner wordt”, zegt Denise de Jonge, 
coördinator Jongerenwerk. Daarom 
is het jongerenwerk in 2017 een 
samenwerking aangegaan met een 
dansschool, die elke week danslessen 
geeft in het nieuwe jongerencentrum. 
“Dit moet een plek zijn waar jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten, waar je 
met je problemen terecht kan en waar 
leuke ideeën realiteit kunnen worden.

jongeren AAn het woord: Aiden

“De uitstraling van de nieuwe locatie 
is beter. De nieuwe ligging van het 
jongerencentrum is van invloed op de 
groepen jongeren die binnenkomen. 
De overdracht tussen deze twee had 
daarmee beter gekund, want met de 
wissel zijn we een aantal jongeren 
verloren.”Aiden is bij het jongeren-
werk terecht gekomen toen hij 16 
jaar was. “Voordat ik kwam had ik 
een slecht beeld van het jongeren-
centrum. Ik  dacht dat het saai was. 
Maar toen ik er eenmaal kwam via 
een kennis die er stage liep, kwam 
ik er achter dat als je er zelf wat van 
maakte, dat het best leuk was. De 

mensen die er werken vind ik ook tof. 
Binnen het jongerenwerk help ik mee 
met verschillende projectjes. Ik vind 
het dan ook leuk om er te zijn. Ik ben 
er in ieder geval twee dagen per week 
te vinden. Ik vind het leuk om met 
veel verschillende dingen bezig te zijn 
en dat ben ik dan ook. Ik zou graag 
zien dat het bij alle jongeren bekend 
wordt dat je er meer kan doen dan al-
leen gamen. Alles wat hier mogelijk is 
maakt het namelijk aantrekkelijk voor 
jongeren. Ik ben zelf niet veel veran-
derd door het jongerenwerk, maar ik 
merk wel dat het jongerencentrum 
mij veel opties biedt.”

“De nieuwe locatie is echt veel be-
ter, groter en mooier dan de vorige. 
Het is ook makkelijker te bereiken.” 
Sander is in aanraking gekomen 
met Jongerenwerk via zijn vrienden, 
die al regelmatig te vinden waren in 
het jongerencentrum: “ik vond het 
meteen wel oké om daar te chillen 
enzo. Ik was toen 13. Nu is het nog 
steeds een fantastische plek om 
te chillen, maar ik doe hier nu ook 
vrijwilligerswerk. Ik help bij evene-

menten en kleinere projecten. En 
dat heeft mij goed gedaan. Mensen 
hadden vroeger een raar beeld over 
mij, omdat ik niet altijd de liefste 
jongen was. Nu kunnen ze zien dat 
ik me echt inzet voor Lochem en dat 
voelt goed. Door het jongerenwerk 
en de waardering die ik hier telkens 
krijg ben ik zeker veranderd. Ik 
gedraag mij nu beter, doe geen rare 
dingen meer en kom niet meer in 
aanraking met de politie.

jongeren AAn het woord: gwendolien

“De nieuwe locatie is echt 1000 
keer beter dan de vorige. Het ziet 
er verzorgder uit. De oude plek was 
afgetrapt en als je er langs liep had 
je niet het idee dat het een jonge-
rencentrum was. Via mijn broer ben 

ik bekend geraakt met het jonge-
rencentrum. Hij ging altijd met zijn 
vriendengroep naar het jongerencen-
trum. Ik ging eerst met hem mee en 
later nam ik zelf mijn vrienden mee. 
Naast lekker chillen maak ik hier ook 
schoon. Ik ben er zo’n 8 tot 10 uur 
per week. Ik doe er dus vrijwilligers-
werk en help ook mee met andere 
dingen. Iedereen heeft mij stuk voor 
stuk geholpen. Door hen ben ik veel 
volwassener geworden en anders 
tegen dingen aan gaan kijken. Als 
ik hulp nodig heb kan ik hier altijd 
terecht. Eerst wilde ik dat niet, maar 
later toch wel. Het bied me gewoon 
veel hulp en gezond verstand. Ik was 
eerst altijd een hangjongere, nu woon 
ik samen, hang ik niet meer op straat 
en blow ik niet meer. Ik ben goed be-
zig met school en ik heb nu ook werk. 
Ik ben heel blij met het feit dat ze zo 
veel dingen organiseren.”

jongeren AAn het woord: sAnder

jongerenwerk
 

Resultaten van 2017

Team ErvaringsDeskundigen (Team ED) is een project 
dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Zorgregio 
Midden IJssel/Oost Veluwe. In 2017 hebben 17 Erva-
ringsdeskundigen met zelf veel ervaring in de (jeugd)
hulpverlening 29 jongeren geholpen en ondersteund bij 
hun ontwikkeling naar volwassenheid en zelfstandigheid. 
Daarnaast werken de ED’s samen met de Thuiscoach 
Jeugd, fungeren ze als klankbord voor SWL en bezoeken 
zij twee keer per maand de minderjarigen van Villa Ach-
terstraat. Verder geven zij voorlichting aan de groepen en 
groepsleiding van Intermetzo in Eefde, Tactus in Zutphen 
en andere jeugdzorgorganisaties binnen de zorgregio.
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Op de Nationale Burendag werd Wilma Wansing 
verkozen tot Beste Buur 2017 in de gemeente Lochem

Buren

Resultaten 
van 2017

Buurtbemid-
deling
Aantal 
aanvragen: 39, 
aantal 
bemiddelaars: 9
Succesratio: 77%

Wilma Wansing uit 
Laren is uitgeroe-
pen tot Beste Buur 
van 2017 in de 
gemeente Lochem. 
Ze werd door burge-
meester Sebastiaan 
van ‘t Erve verrast 
en in het zonnetje 
gezet. De verkiezing 
van de Beste Buur 
wordt georgani-
seerd door SWL 
Buurtbemiddeling.

BurendAg

Als erkend leerbedrijf voor MBO sociaal werk, financiële administra-
tie en receptionist/telefonist en de samenwerking met Saxion, HAN 
en Windesheim biedt SWL de nieuwe generatie professionals de 
kans om kennis te maken met het welzijnswerk. Zij zorgen voor een 
frisse blik binnen de organisatie en brengen nieuwe up to date kennis 
mee, die ons in staat stelt te blijven innoveren.

de stAgiAires vAn swl over swl

Esmy Smit
‘Ik ben stagiaire bij het jongerenwerk en vindt 
het tof om samen met jongeren te werken en 
hierbij hen te helpen met moeilijke keuzes. 
Verder ondersteun ik meerdere projecten van 
het jongerenwerk. Ik zie SWL als een vriendelij-
ke organisatie waarin een heel aantal program-
malijnen zich op alle fronten inzetten voor alle 
inwoners van de gemeente Lochem.’

Femke Koeleman
‘Ik loop stage bij de Vrijwilligerscentrale en heb 
het tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers 
uitgevoerd. Daarnaast doe ik onderzoek onder 
50-plussers en verzorg ik tIP-bezoeken bij seni-
orenwerk en begeleid ik daarnaast een aantal 
cliënten.
Het leukste aan het werk vind ik het contact 
met mensen. Ik vind SWL een goede organisatie 
voor stagiaires, omdat stagiaires worden gezien 
als mensen met een frisse blik naar de organi-
satie en die goed mee kunnen denken. Ook vind 
ik het goed dat SWL laagdrempelige hulp biedt 
aan alle inwoners van de gemeente Lochem.’

Erica Nap
‘Ik loop stage bij Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) en ondersteun ook andere projecten 
die te maken hebben met sport, bewegen en 
voeding.
Ik heb heel veel uitdaging en afwisseling in mijn 
werk en dit spreekt mij het meeste aan! De 
ene dag ben ik uitvoerend bezig in een gymzaal 
en de andere dag ben ik handleidingen aan 
het schrijven of heb ik overleggen met andere 
organisaties. Daarnaast is SWL een heel fijn be-
drijf om stage te lopen door hoe iedereen met 
elkaar om gaat en elkaar graag wil helpen!’

Melanie Fikse
‘Ik loop stage bij B€L Budgetadviescentrum, en 
mijn taak is om mensen die financiële onder-

steuning nodig hebben te begeleiden. 
De verschillende casussen spreken mij erg 
aan. Daarnaast is het een mooie combinatie 
tussen het juridische en het sociale aspect wat 
dit werk uitdagend maakt. 
Mijn indruk van SWL is erg positief. Er hangt 
een ontspannen sfeer, waardoor ik me als 
stagiaire ook erg thuis voel bij SWL. Er wordt 
goede hulp geboden en voldoende ruimte om 
te leren.’

Laura Peet
Voor mijn afstudeeropdracht onderzoek ik bij 
SWL welke stappen zij moet ondernemen om 
per 25 mei 2018 aan de nieuwe privacywetge-
ving, de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG), te kunnen voldoen. Wat mij 
het meest aanspreekt tijdens dit onderzoek, is 
dat ik enerzijds met mijn neus in de boeken zit 
en anderzijds veel in gesprek ben met ande-
ren. Ik vind het leuk om zoveel mensen te leren 
kennen en hun gedachtegang over de privacy 
van persoonsgegevens te horen. SWL is een 
open organisatie waar aan veel mensen op 
allerlei manieren hulp geboden wordt en waar 
iedereen welkom is. Zo ook stagiaires en vrijwil-
ligers die zij serieus neemt en goed begeleidt. 
Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier!

Joy Broekema
Ik loop stage bij het project jonge mantelzor-
gers, en werk ook voor seniorenwerk. Hiervoor 
voer ik werkzaamheden uit en bied op maat 
ondersteuning voor cliënten. Wat mij het meest 
aanspreekt in het werk is het contact met de 
verschillende mensen. Daarnaast ook het 
bieden van ondersteuning waar nodig is en dat 
je echt een verschil maakt. SWL is een positief 
ingestelde organisatie met allemaal hartelijke 
mensen die vol voor hun werk gaan. Als stagi-
aire krijg ik de ruimte om mij te ontwikkelen en 
dat in een hele fijne omgeving!

Het was zaterdag 23 september in 
2017. Sebastiaan van ‘t Erve loopt 
langs het huis naar de achtertuin van 
Wilma Wansing in Laren. Het duurt 
even voor het tot Wilma doordringt 
dat het de burgemeester is die haar 
feliciteert met een grote bos bloemen 
en een cadeaubon. Wilma is namelijk 
uitgeroepen tot de Beste Buur van 
2017 in de gemeente Lochem.

De verkiezing van de Beste Buur vindt 
plaats op nationale burendag. Deze 
verkiezing in Lochem wordt georgani-
seerd door Buurtbemiddeling. Net als 
vorig jaar, deed die een oproep aan 
de inwoners om buren te nomineren 
voor de verkiezing van de Beste Buur.  
Een van degenen die aan de oproep 
gehoor gaven was Anke Hamer. Zij 
nomineerde Wilma vanwege haar rol 
in de buurt. “Buurvrouw Wilma staat 
altijd voor iedereen klaar. Ze leent 
spullen uit, ze biedt praktische hulp, 
een bakje koffie en een luisterend 
oor. Een betere buurvrouw kun je niet 
wensen”

Sinds 2015 organiseert Buurtbemid-
deling op nationale burendag -de 
vierde zaterdag van september- de 
verkiezing van de Beste Buur in de 

gemeente Lochem. De Beste Buur 
is iemand die veel voor de buren en 
voor de buurt over heeft. Kortom, 
iemand die ieder graag als buur 
heeft. Dit jaar werden acht mensen 
in de gemeente genomineerd. Een 
jury beoordeelde de nominaties. 
“Eigenlijk verdienen ze het allemaal 
om in het zonnetje gezet te worden 
maar we moeten nu eenmaal een 
keuze maken”, vertelt een jurylid. 
De jury selecteerde Wilma omdat 
ze niet alleen veel voor haar buren 
over heeft maar ook voor ieder ander 
in de straat. Haar hulp is vaak heel 
praktisch zonder dat ze zich opdringt. 
Voor velen biedt ze ook een luiste-
rend oor.

“Een betere buurvrouw kun 
je niet wensen”

Buurtbemiddeling is een organisatie 
van vrijwilligers die mensen in de 
gemeente Lochem helpen als zij een 
probleem hebben met hun buren. 
Zij helpen deze mensen om met de 
buren in gesprek te komen over het 
probleem. Jaarlijks kloppen zo’n veer-
tig mensen bij Buurtbemiddeling aan 
voor hulp. Meer weten? Kijk dan op 
www.buurtbemiddelingswl.nl.
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Wil je nog napraten? Heb je een opmerking of vraag? 
We nemen graag de tijd.

Stichting Welzijn Lochem 
Kantoor Lochem (boven de bibliotheek), Dr. Rivestraat 1
Kantoor Gorssel (den Oldenhof), Hoofdstraat 45 B203
Jongerencentrum (kelder Stadshuus), Markt 3
telefoon: 0573-29 70 00
Whatsapp: 06 43 77 08 46

Mail: info@welzijnlochem.nl
Website: www.welzijnlochem.nl
Op Social Media: facebook: www.facebook.com/welzijnlochem/
 Instagram: @welzijnlochem
 twitter: @SWLochem


