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Speciale bijlage over 

welzijn, inkomen,
jeugd en zorg

bewaarexemplaar
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Iedereen loopt wel eens tegen moeilijkheden aan in zijn leven. 

heb jij vragen over werk, welzijn, wonen, zorg of inkomen? 

of heb je hulp nodig bij de zorg voor iemand in je omgeving? 

dan kun je terecht bij het samen doen team. dit is een 

samenwerking van verschillende organisaties en de 

gemeente hardenberg. er zijn vier samen doen teams. 
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contact
t 14 0523    e samendoen@hardenberg.nl

alle recente informatie vind je op 

www.hardenberg.nl/samendoen.
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samen doen kern
inloop uur: 

loC hardenberg, Parkweg 1-7 in hardenberg elke dinsdag 11.00 - 12.30 uur

‘t sumpelhuus, Jan steenstraat 18 in hardenberg elke donderdag  09.00 - 10.30 uur

wijkboerderij baalder, beekberg 45 in baalder elke maandag  15.30 - 17.00 uur

samen doen noord
inloop uur: 

de Praam, dr. willemslaan 148 in slagharen elke maandag 10.00 - 12.00 uur

de buurtkamer, Planetenstraat 5a in de Krim elke woensdag 11.00 - 12.00 uur

de binder, hattemattestraat 3 in gramsbergen elke donderdag 10.00 - 12.00 uur                                     

samen doen zuid
inloop uur: 

de haere, dorpsstraat 4 in bergentheim elke donderdag 10.00 - 12.00 uur

‘t haarschut, dorpsstraat 17 in Kloosterhaar elke maandag 10.00 - 12.00 uur

samen doen west
inloop uur: 

mFC de baron, Julianastraat 54 in dedemsvaart elke maandag 13.30 - 15.00 uur

   elke donderdag 11.00 - 12.30 uur
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adressen
jeugdcultuurfonds Hardenberg

Consulent: maaike geerdink

t 038-45 777 82

e consulent.overijssel@jeugdcultuurfonds.nl

i www.jeugdcultuurfonds.nl/1323/hardenberg/

jeugdsportfonds Hardenberg

Consulent: maaike geerdink

t 038-45 777 82

e consulent.overijssel@jeugdsportfonds.nl

i www.jeugdsportfonds.nl

de gemeentelijke kredietbank (gkB) Hardenberg

Postbus 426, 400 aK assen

locatiebezoek: Parkweg 1, hardenberg (loC gebouw)

t 0592-366 099

i www.degkb.nl

Humanitas afdeling Hardenberg ommen 

de lisdodde 12, 7702 ab dedemsvaart

e hardenberg-ommen@humanitas.nl

i www.humanitas.nl/afdeling/hardenberg-ommen

kledingbank Hardenberg Het morgenlicht

hoofdingang, gramsbergerweg 59, hardenberg

e kledingbankhardenberg@gmail.com

w www.kledingbankhardenberg.nl

Voedselbank

Zwingel 7, 7772 sK  hardenberg

t 0523-272 244 / 06-341 206 14

e info@voedselbankhardenberg.nl

i www.voedselbank-hardenberg.nl

stichting de stuw

Postbus 154, 7770 ad hardenberg

t 0523-267 478

e info@destuw.nl

i www.destuw.nl

stichting present

Floralaan 18, 7772 ll  hardenberg

t 0523-271 666

e info@presenthardenberg.nl

i www.stichtingpresent.nl/hardenberg

gemeente Hardenberg

bezoekadres: stephanuspark 1, 7772 hZ hardenberg

Postadres: Postbus 500, 7770 ba hardenberg

t 14 0523 

e gemeente@hardenberg.nl

i  www.hardenberg.nl

openingstijden

maandag t/m donderdag  van 08.30 tot 17.00 uur

Vrijdag  van 08.30 tot 12.30 uur

U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht en 

alleen met pin betalen. een afspraak kunt u maken op 

www.hardenberg.nl of via het telefoonnummer 14 0523.

de gemeente hardenberg is verantwoordelijk voor de 

inhoud van deze krant en heeft er alles aan gedaan om de 

informatie actueel en correct weer te geven. er kunnen 

echter geen rechten aan worden ontleend.

interview rené de Vent  5 
‘samen werken aan een zorgzame samenleving’ 

Veranderingen in de huishoudelijke hulp 7

 dienstenbedrijf bemiddelt tussen 7
 werkzoekenden en ondernemers

jeugdzorg: effectiever en dichterbij mensen 9

nieuw zorgstelsel gebaseerd op eeuwenoude begrippen 11

de kracht van gewoon doen 12/13

 de makelij: sociaal en duurzaam 12

 Vecht voor Jeugd helpt kinderen vooruit 12

 Ikwerk.nu helpt bijzondere mensen naar reguliere arbeid 12

 moestuin brengt mensen bij elkaar 13

 bij ons dagkamp zet zich in voor hardenbergse jeugd  13

 rotary Club hardenberg 13

regelingen voor mensen met een laag inkomen 15

carola: ik doe weer mee! 17

InhoUd

heeft u ideeën over hoe het beter kan met de nieuwe taken? of heeft u een tip voor ons? laat 
het ons weten! dat kan via e-mail samendoen@hardenberg.nl of per post: samen doen, tav. 
gerda bruggeman, postbus 500 7770 ba hardenberg.
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sinds jaar en dag behoort de nederlandse 
zorg tot de top van europa. het systeem is duur 
en ingewikkeld en er zijn inmiddels zo veel 
partijen bij betrokken dat je als consument 
soms door de bomen het bos niet meer ziet. 
“het enige dat we in al de ontwikkelingen zijn 
vergeten, is de mensen bewust te maken van 
het kostenplaatje”, zegt wethouder rené de 
Vent. “Je loonstrookje staat vol bedragen, 
maar is zo ingewikkeld opgesteld dat je je 
niet realiseert hoeveel duizenden euro’s aan 
zorgpremie je jaarlijks betaalt. en dat wordt 
ieder jaar alleen maar meer. dat is de reden 
dat het hele sociale domein anders wordt 
ingericht. sterker nog, het is noodzakelijk. 
want doen we niets, dan gaan we straks met 
z’n allen failliet aan de zorgkosten.”

omslag
naast het terugdringen van de kosten moet 
het zorglandschap ook weer overzichtelijk 
en transparant worden. dat vraagt om 
een totale omslag in het denken van zowel 
zorgaanbieders als gebruikers. Voor veel 
ouderen is de nieuwe gang van zaken 
ronduit teleurstellend, merkt de wethouder. 
“Zij hebben jarenlang premies betaald en 
kunnen daar voor hun gevoel nu niet optimaal 
gebruik van maken. dat is begrijpelijk, maar 
tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat 
de manier waarop de zorg hier georganiseerd 
werd, ook wel luxe was”, vindt hij. “neem 
bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. mijn 
moeder is 85 en woont nog zelfstandig. Ze 
is een actieve en levenslustige vrouw, maar 

heeft tweemaal een hartoperatie ondergaan 
en heeft twee nieuwe heupen. Vanwege deze 
fysieke beperking krijgt ze drie uur per twee 
weken huishoudelijke hulp via de thuiszorg. 
dat is natuurlijk heel fijn voor haar, maar 
als je me nu eerlijk vraagt of ze dat nu echt 
nodig heeft, dan denk ik van niet. Ik woon zelf 
vierhonderd meter van haar vandaan en mijn 
broer en mijn vijf zussen wonen ook allemaal 
redelijk in de buurt. dus zouden wij haar als 
kinderen best af en toe kunnen helpen. of we 
zouden samen de kosten kunnen dragen van 
een betaalde hulp in de huishouding. maar 
dat komt eigenlijk bij niemand op, omdat we 
er in nederland zo aan gewend zijn dat we 
overal ‘recht’ op hebben. maar het feit dat 
een thuiszorgorganisatie huishoudelijke hulp 
levert en wij daar allemaal aan meebetalen is 
eigenlijk niet nodig. Zeker in situaties waarin 
dat best op een andere manier geregeld kan 
worden.”

mantelzorgers
op basis van die gedachte wordt de zorg 
vanaf 1 januari georganiseerd. Indicaties 
worden verstrekt op basis van steun van de 
omgeving. “er wordt meer een beroep gedaan 
op mantelzorgers en vrijwilligers. omdat 
er meer van hen wordt gevraagd, willen we 
hen daarin wel de nodige ondersteuning 
bieden”, zegt de wethouder. “Je kunt het 
geld maar één keer uitgeven, daarom moet 
dat terechtkomen op plekken waar zorg het 
hardst nodig is. dus niet bij mensen zoals 
mijn moeder die een hecht sociaal netwerk 

heeft, maar bij mensen die eenzaam zijn 
en niemand hebben waarop ze een beroep 
kunnen doen. als je daar op deze manier 
mee aan de slag gaat, kun je uiteindelijk 
fors besparen op de kosten van de zorg en 
houd je geld over voor mensen die het echt 
nodig hebben. sterker nog, ik denk dat de 
premiedruk nog weleens fors kan dalen.”

tegenprestatie
ook op het gebied van werk en inkomen 
(Participatiewet) wordt er volgens rené 
de Vent meer verwacht van de burger. 
“aan mensen die een beroep doen op een 
uitkering gaan we om een tegenprestatie 
vragen in de vorm van vrijwilligerswerk. 
er zijn zo veel verschillende vormen van 
vrijwilligerswerk dat er altijd wel iets is dat 
bij je past. Je kan het heel simpel houden 
en gaan koffieschenken in een buurthuis 
of meewerken bij een klussendienst. maar 

ik kan me ook voorstellen dat iemand met 
een financiële achtergrond penningmeester 
wordt bij een vereniging. hiermee lever je 
een bijdrage aan de samenleving, je krijgt 
nieuwe sociale contacten, het is goed voor 
je gevoel van eigenwaarde en wie weet leidt 
zo’n vrijwilligersjob uiteindelijk wel weer tot 
een betaalde baan.”

samen doen
de praktische uitvoering van het nieuwe 
sociale zorgstelsel ligt in de handen van de  
gebiedsteams samen doen. dit zijn teams 
die zijn samengesteld met medewerkers 
vanuit diverse maatschappelijke organisaties 
en die centraal worden aangestuurd van-
uit de gemeente. “binnen de samen doen 
teams werken experts uit alle disciplines 
samen, die op hun beurt weer nauw 
samenwerken met de huisarts, de wijkagent 
en wijkverpleegkundigen, vrijwilligersorga-
nisaties, kerken en wijk- en buurtcentra. 
Zo kunnen we ons meer focussen op de 
kern van het probleem. neem een multi-
probleemgezin, waarin verslaving, schulden 
en verwaarlozing een rol spelen. daarin 
wordt niet langer door tien hulpverleners 
aan symptoombestrijding gedaan, waarbij ze 
van elkaar niet weten wat ze doen. we kijken 
nu naar het complete plaatje en richten ons 
op het hele gezin. we kijken samen wat er 
in het verleden is misgegaan en helpen 
alle gezinsleden, in plaats van ons alleen te 
focussen op die moeilijk opvoedbare zoon 
of op die verslaafde moeder. binnen deze 
nieuwe samenwerkingsvorm pakken we 
problemen bij de wortel aan en kunnen we 
echt maatwerk leveren.”

eeuwenlang waren zieken, ouderen en mensen met een beperking voor veel zaken 
afhankelijk van de zorg van buren, familie of vrienden. dankzij de naoorlogse economie 
veranderde dat in de tweede helft van de vorige eeuw. Burgers betaalden zorgpremies en 
hadden daarom recht op professionele zorg, die uitstekend was geregeld. maar daar hing 
wel een forse prijskaart aan. daarom ondergaat het sociale zorgstelsel in 2015 een totale 
metamorfose. 

samen werKen aan een 
zorgzame samenleVing

zorgen Voor elKaar
mantelzorger worden is vaak geen keuze. wanneer je wordt 
geconfronteerd met ziekte of beperkingen in je omgeving 
zie je dat hulp nodig is, en ga je aan de slag. gelukkig 
maar, want mantelzorgers zijn heel belangrijk voor onze 
samenleving. en de komende jaren zal hun rol alleen maar 
belangrijker worden. 

gelukkig zien we in hardenberg dat mensen 
al veel voor elkaar doen. we gaan verder 
werken aan een samenleving waarin de 
mensen zorgen voor zichzelf en voor elkaar. 
als gemeente ondersteunen we daarbij. dat 
kan zijn dat we de mantelzorger helpen, 
om te zorgen dat hij of zij de mantelzorg 
kan volhouden. of we vullen de mantelzorg 
aan met professionele zorg. Uitgangspunt 
is maatwerk; kijken wat nodig is, en daar 
een passende oplossing bij zoeken.
het centrale thema van de dag van de 
mantelzorg was dit jaar ‘allemaal verhalen’. 
dat thema voeren we ook door in deze 
krant; we hebben mantelzorgers opgezocht 
en hen gevraagd naar hun verhaal. dat zijn 
verhalen van zorg en zorgen. Zorg voor 

degene waarbij je betrokken bent, zorgen 
over de toekomst. hoe gaat dat straks als een 
aantal zaken naar de gemeente gaat? hoe 
combineer ik de mantelzorg met mijn werk 
of met mijn gezin? of de zorgen van jonge 
mantelzorgers, die ook tijd willen hebben 
voor school en leuke dingen, zoals andere 
kinderen en jongeren. 
maar het zijn ook verhalen van warmte en 
kracht; verhalen over moeite doen voor een 
ander. over er voor een ander zijn wanneer 
hij je het meest nodig heeft. en over de kracht 
om er elke dag weer voor te gaan. ook als 
het niet makkelijk is. dat zijn de verhalen van 
onze mensen uit hardenberg. een zorgzame 
samenleving waarin we naar elkaar om 
kijken en voor elkaar zorgen.

ilona ottens (14) is een 
jonge mantelzorger uit 
dedemsvaart. ze helpt haar 
moeder die slecht ter been 
is en daarnaast zorgt ze eens 
in de twee weken voor haar 
verstandelijk gehandicapte 
broer.

Ilona helpt dagelijks bij de zorg voor 
haar moeder. daarnaast heeft Ilona een 
verstandelijk gehandicapte broer. “mijn 
broer komt één keer in de veertien dagen 
in het weekend naar huis. omdat hij heel 
veel dingen zelf niet kan, help ik hem 
daarbij.” Ilona kan door de week voldoende 
tijd aan haar schoolwerk besteden omdat 
haar broer dan niet thuis is. In het weekend 
dat hij er wel is, is ze eigenlijk de hele dag 
bezig met zorgen voor haar broer. ook 
omdat haar moeder hierin niet zo veel kan 
doen vanwege haar eigen gezondheid. 

Ze helpt haar broer bij allerlei dagelijkse 
bezigheden waar hij zelf niet toe in staat is. 
Ilona ziet de zorg voor haar broer niet als 

een zware belasting, ze vindt het prima 
om te doen. overigens doet ze naast 
zorgen voor hem ook gezellige dingen 
samen met hem. 

“mijn broer vindt het heel erg leuk om 
bezig te zijn met koken en bakken, dus 
vaak bakken we in het weekend samen 
een lekkere cake of een brood, daar kan 
hij echt van genieten en dat is erg leuk 
om te zien! daarnaast vindt hij het erg 
leuk om te sjoelen.”

Ilona Ottens
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de gemeente biedt alleen ondersteuning  
als uit onderzoek door het samen doen 
team blijkt dat mensen ernstige problemen 
ervaren met het organiseren en regisseren 
van het huishouden. Vanaf 1 januari 2015 
noemen we dit ‘begeleiding huishouding’.  

gesprekken 
dit betekent voor veel mensen dat de 
indicatie voor hulp bij het huishouden niet 

wordt verlengd en dat het recht op hulp bij 
het huishouden  vervalt. Voordat de indicatie 
afloopt neemt de gemeente contact met u op 
om u uit te leggen hoe het verder gaat en om u 
uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. 
In dit gesprek willen we de inwoners hierover 
goed informeren en onderzoeken welke 
gevolgen de verandering voor hen heeft. 
Tijdens de persoonlijke gesprekken wordt 
gekeken naar de wijze waarop de hulp 

bij het huishouden op een andere manier 
georganiseerd kan worden. we kijken 
samen met de mensen naar hun situatie 
en onderzoeken wat de meest passende 
ondersteuning is. 
Tijdens de gesprekken wordt eerst onderzocht 
wat de mogelijkheden binnen de eigen 
kracht en omgeving zijn. mensen kunnen 
er vervolgens voor kiezen om zelf hulp bij 
het huishouden, via zogenaamde algemene 
voorzieningen, in te kopen. In 2015  is het 
mogelijk om dit tegen een gereduceerd tarief 
in te kopen. het rijk heeft hiervoor middelen 
beschikbaar gesteld. 
wanneer blijkt dat mensen deze onder-

steuning toch echt nodig hebben en men 
onvoldoende inkomen en vermogen heeft om 
dit zelf te betalen, is er de mogelijkheid om 
een beroep te doen op bijzondere bijstand. 

wanneer gaan de veranderingen in?
wanneer uw indicatie voor huishoudelijke 
hulp eindigt, stopt ook uw recht op de 
vergoeding van huishoudelijke hulp. U krijgt 
dan in principe geen nieuwe indicatie. 
wanneer u een indicatie voor een langere tijd 
hebt, zal de gemeente in de loop van het jaar 
contact met u opnemen. U wordt dan verder 
geïnformeerd over de ontwikkelingen en de 
gevolgen die dit voor u heeft. 

VeranderIngen In de 
HuisHoudelijke 
Hulp
de komende jaren staat er veel te gebeuren in de zorg, zo 
ook rondom de hulp bij het huishouden. samen met inwoners 
die behoefte hebben aan ondersteuning in het huishouden 
willen we onderzoeken hoe deze ondersteuning geboden kan 
worden, waarbij het niet langer een vanzelfsprekendheid is 
dat de gemeente het schoonmaken vergoedt. 

In de vervulling van de personele behoeften v 
an werkgevers, passen het aTC dienstenbedrijf 
en de ondernemerswereld naadloos bij 
elkaar. waar werkgevers behoefte hebben aan 
arbeidskrachten, beschikken de gemeenten 
en aTC larcom hierover in ruime mate. “dat 
deze arbeidskrachten soms een beetje op 
weg geholpen moeten worden of begeleiding 
nodig hebben, blijkt voor veel werkgevers geen 
belemmering te zijn”, vertelt de projectleider 
van aTC dienstenbedrijf Petra dorreman. 
“werkgevers zijn over het algemeen bereid deze 
groepen medewerkers een kans te bieden. maar 
daarvoor wordt wel een goede dienstverlening 
en ondersteuning vanuit de gemeenten en 
aTC larcom verwacht. en dat is precies wat 
het aTC dienstenbedrijf voor ogen heeft. 
sparringpartner zijn voor de werkgever, goed 
oog hebben voor de vraag van de werkgever en 
vervolgens zorgen voor de goede  match.”  

samenwerking
deze aanpak levert voordelen voor alle par-
tijen. “het liefst zouden we iedereen een 

vaste baan aanbieden, maar dat is natuurlijk 
onmogelijk. Voor kandidaten die nog niet 
direct aan betaald werk toe zijn proberen we 
in samenwerking met ondernemers uit het 
Vechtdal zo veel mogelijk werkervarings-
plekken te creëren. In een periode van een 
aantal maanden kunnen zij dan met behoud 
van uitkering of tegen een redelijke vergoeding 
bij een werkgever aan de slag. het zou mooi 
zijn als hen na die periode een contract wordt 
aangeboden, maar ook wanneer dat niet 
zo is, is het zinvol voor de kandidaten. want 
door te werken, bouwen zij ritme, structuur 
en zelfvertrouwen op. die zaken zijn heel 
belangrijk op weg naar een ‘echte’ baan.”

passende oplossingen
het aTC dienstenbedrijf werkt vanuit de 
vraag van de ondernemer. “het niveau van 
werkzoekenden varieert van lager beroeps-
onderwijs tot universitair geschoold. dit 
kunnen mensen zijn in een uitkeringssituatie 
of mensen met een arbeidsbeperking die 
veelal uit de sociale werkvoorziening (sw) 
komen”, verduidelijkt ze. “In sommige 
gevallen kunnen aanvullende regelingen 
worden getroffen om de stap naar een baan 
bij de werkgever te verkleinen. Zo kan vaak 
een passende oplossing aan de werkgever 
worden geboden.”

een mooi voorbeeld
Petra merkt op dat steeds meer werkgevers 

bereid zijn om werkervaringsplekken aan te 
bieden, mits ze er op kunnen rekenen dat hun 
tijdelijke kracht goed gemotiveerd is. Ze haalt 
een mooi voorbeeld aan van een bedrijf. “de 
directeur wilde graag op een maatschappelijk 
verantwoorde manier ondernemen. daarbij 
hoorde ook het inzetten van doelgroepen 
binnen zijn bedrijf, maar hij wilde wel de 
zekerheid dat de tijdelijke medewerkers 
serieus aan de slag zouden gaan”, vertelt ze. 
“en dat is ook begrijpelijk. hij heeft tenslotte 
wel een bedrijf te runnen.” 

bij dit bedrijf gaat het vooral om inpakwerk-
zaamheden; een klus waarin volgens Petra 
met name de sw-ers enorm goed zijn en 
waar ze ook veel plezier en voldoening 
aan beleven.  maar deze werkzaamheden 
kunnen natuurlijk ook worden uitgevoerd 
door werkzoekenden die weer ritme moeten 
opbouwen. “we hebben daarom gekozen 
voor een mix van sw-ers en werkzoekenden. 
de sw-ers vormen de stabiele basis. Voor 
hen is het een geweldige ervaring om eens 
binnen een ander bedrijf dan larcom aan de 
slag te gaan. Ze zijn enorm gemotiveerd”, 
vertelt ze. “enkele werkzoekenden die het 
werkervaringstraject vorig jaar goed hebben 
doorlopen, hebben een contract gekregen en 
zijn dus uit de uitkering gestroomd. nu heeft 
het bedrijf opnieuw drie werkervarings-
plekken gecreëerd voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.”

platform
het aTC dienstenbedrijf is inmiddels in 
gesprek met een aantal bedrijven in ommen 
en hardenberg om soortgelijke projecten op 
te zetten. “naast de sw-populatie vallen zo’n 
500 mensen met een uitkering binnen onze 
doelgroep”. “we zijn erg gemotiveerd om 
mensen naar werk te helpen. er zijn, in het 
kader van de intrede van de Participatiewet 
per 1 januari aanstaande, diverse regionale 
ontwikkelingen die mogelijk werkgevers 
over de streep trekken om met onze 
doelgroep te gaan werken.” maar ook nu al 
worden er binnen de ondernemerswereld 
initiatieven ontplooid. een daar van is Je 
regio werkt, een project dat is omarmd 
door het aTC dienstenbedrijf. “Je regio 
werkt is een initiatief van de hardenbergse 
ondernemersvereniging IKh, Vechtdal 
leeft TV en rabobank Vaart & Vecht. door 
middel van een website proberen zij een 
platform te creëren waarmee werkgevers 
en werkzoekenden in het Vechtdal op een 
laagdrempelige manier met elkaar in contact 
kunnen komen”, vertelt Petra. “het bijzondere 
aan deze jobsite is dat er niet alleen CV’s op 
staan, maar dat zowel werkzoekenden als 
ondernemers een compleet portfolio kunnen 
aanleggen, met voorbeelden van werk, 
foto’s en korte filmpjes waarin zij zichzelf 
voorstellen. dit geeft een veel beter en vooral 
vollediger beeld van een kandidaat dan alleen 
een CV en een sollicitatiebrief.” 

minder mensen met een 
uitkering en meer mensen 
naar betaald werk. dat is het 
doel van atc dienstenbedrijf. 
met dit gezamenlijke 
initiatief streven de 
gemeenten ommen en 
Hardenberg en atc-larcom 
ernaar om mensen met een 
uitkering en werknemers uit 
de sociale werkvoorziening 
te voorzien van werk bij 
reguliere werkgevers. 

atc dienstenBedrijf Bemiddelt 
TUssen werKZoeKenden en ondernemers

wetHouder 
douwe prinsse:  
“we zijn de afgelopen jaren te veel gewend 
geraakt dat de overheid voor ons zorgt. 
daardoor zijn we bijna vergeten wat we 
allemaal zelf kunnen doen. Ik vind het 
mooi dat we mensen weer zelf aan het 
roer zetten; je bent zelf verantwoordelijk 
voor je leven. met hulp van je omgeving 
is er heel veel mogelijk. en blijven er dan 
nog problemen, dan kijken we hoe we als 
gemeente kunnen ondersteunen.”
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JeUgdZorg moeT eFFeCTIeVer en 
dIChTerbIJ mensen

“kijk eerst om 
je Heen wordt 
de BoodscHap”
de jeugdzorg kan beter en goedkoper wanneer het geregeld 
wordt door de gemeenten, zo besloot de overheid. dat 
betekent dat ook de gemeente Hardenberg vanaf januari 2015 
verantwoordelijk is voor de zorg voor haar jongste inwoners. 
ook al gaat de transitie van de jeugdzorg gepaard met forse 
bezuinigingen, de gemeente Hardenberg ziet ook zeker 
kansen.   

met minder geld, meer kwaliteit leveren. 
“het is een grote opgave, maar het is zeker 
niet onhaalbaar”, zegt Carien mepschen. 
mepschen is projectsecretaris Transitie 
Jeugdzorg en ziet dat er in de Jeugdzorg nog 
wel wat te verbeteren valt. “de zorg is nu erg 
versnipperd. In het nieuwe systeem wordt 
de zorg dichterbij gezinnen georganiseerd. 
met één contactpersoon, zodat ouders 
hun verhaal niet steeds opnieuw hoeven te 
vertellen. eén persoon, één plan, één gezicht 
is dan ook ons motto.”
de hulp voor ouders met problemen wordt 
nu te bureaucratisch georganiseerd, is veel-
gehoorde kritiek. Vaak houden verschillende 
instanties zich bezig met een kind of gezin 
en wordt er te weinig samengewerkt. dit 
brengt hoge kosten met zich mee en zorg 
voor de jeugd wordt daardoor in de toekomst 
onbetaalbaar. daar komt nu verandering in. 
“de lijnen zijn korter. Je kunt bij wijze van 
spreken om de hoek naar binnen lopen met 
je zorgvraag. Inwoners worden straks niet 

meer van het kastje naar de muur gestuurd, 
maar krijgen het antwoord op hun vraag via 
dezelfde persoon weer terug. dat zijn grote 
verbeterpunten.”
daarnaast zal de gemeente hardenberg 
flink inzetten op preventie. door de zorg 
dichtbij te organiseren, kunnen problemen 
eerder in beeld worden gebracht. “ons 
doel is problemen in een gezin vroegtijdig 
op te merken om zo eerder gerichte hulp 
te kunnen bieden en ze zo uit een zwaar 
en duur zorgtraject te houden. dus tijdig 
ondersteunen in plaats van wachten totdat 
de zorg daadwerkelijk nodig is”, legt Carien 
mepschen uit. 

eigen kracht
de nieuwe jeugdwet vraagt wel een andere 
aanpak. Voor de gemeente hardenberg 
betekent dit nieuwe taken en nieuwe 
verantwoordelijkheden, maar ook wordt een 
beroep op de burger gedaan. “het vergt een 
omslag in denken. Kijk eerst om je heen 

wordt de boodschap straks. men is gewend 
dat er voor hen wordt gezorgd, maar in de 
toekomst wordt er ook uitgegaan van eigen 
kracht van de inwoners.”

wanneer iemand met een hulpvraag komt, 
wordt gekeken wat op eigen kracht of in 
het eigen sociale netwerk kan worden 
gerealiseerd. gezinnen en ouders wordt ook 
gevraagd een familiegroepsplan te maken. 
“eerst wordt gekeken naar jezelf, dan naar 
je omgeving en lukt dit niet, dan zal er 
ondersteuning komen vanuit de gemeente”, 
aldus de projectsecretaris. 

dat de gemeente verantwoordelijk is,  
betekent niet dat alleen de ambtenaren in 
de toekomst zullen beslissen over de zorg-
ondersteuning die gezinnen kunnen krijgen. 
de gemeente gaat het organiseren, maar 
professionals zullen de zorg uitvoeren. 
“ambtenaren zullen zeker de kennis van 
de specialisten in het veld gebruiken. de 
knowhow blijft.” 

overgangsrecht
het jaar 2015 is een overgangsjaar. Kinderen 
en gezinnen die voor 1 januari 2015 zorg 
krijgen, blijven deze zorg vanaf het nieuwe jaar 
bij dezelfde jeugdzorgaanbieder ontvangen. 
nieuwe cliënten in 2015 en mensen die op 
31 december 2014 op de wachtlijst staan 
voor hulp, kunnen ook rekenen op hulp bij de 
huidige aanbieders. 

mepschen: “het komend jaar zal de zorg nog 
niet in de goedkoopste vorm worden geregeld, 
maar continuïteit van de zorg vinden we voor 
nu belangrijker. later gaan we het efficiënter 
inrichten en zal de gemeente kijken waar het 
goedkoper kan.” 

bezuinigen kan ook via de zorgaanbieders. 
de gemeente heeft ervoor gekozen de 
jeugdzorg voor de eerstkomende tijd bij de 
bestaande aanbieders voort ze zetten, maar 
daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe 

aanbieders. “de huidige organisaties worden 
dus ook uitgedaagd om mee te denken en 
met innovatieve plannen te komen.” 

samen doen
wie vanaf 1 januari een vraag heeft op het 
gebied van zorg, werk, welzijn of wonen kan 
terecht bij één van de vier samen doen teams 
in de gemeente hardenberg. de teams zijn in 
het najaar gestart en zijn het aanspreekpunt 
voor de inwoners. de teams bestaan uit 
professionals uit alle disciplines. 

“we willen met de samen doen teams 
vertrouwen uitstralen en vooral laagdrempelig 
en zichtbaar zijn. hier in hardenberg is er een 
dorpscultuur. mensen houden dingen soms 
lang onder de pet. dit betekent voor mensen 
dat hun problemen steeds groter worden. we 
willen mensen ertoe bewegen om problemen 
eerder te melden, zodat zwaardere zorg niet 
nodig is.”

nieuwe vorm voor centrum voor jeugd en gezin (cjg)
het CJg, Centrum voor Jeugd en gezin, waar inwoners terecht kunnen voor laagdrempelige 
opvoedingsondersteuning, zal volgend jaar opgaan in samen doen. 
de gemeente hardenberg is vanaf het nieuwe jaar verantwoordelijk voor alle Jeugdhulp 
zo bepaalt de nieuwe jeugdwet. dit zijn alle vormen van jeugdhulp, pleegzorg, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering, crisishulp en advies en meldpunt huiselijk 
geweld en Kindermishandeling. de jeugdgezondheidszorg, waaronder consultatiebureau 
en schoolarts vallen, behoorde al tot de verantwoordelijkheid van de gemeente en zal 
vanaf 1 januari 2015 partner worden van de samen doen teams. 

de vader van carlijn Hendrikx kreeg bijna zes jaar geleden een dubbele hersenbloeding. 
samen met haar moeder en broer zorgt carlijn zo veel mogelijk voor hem.

geen besef van tijd en heeft hij moeite met 
inschatten of iets wel of niet belangrijk is. 
“dan belt er iemand met een best wel heftig 
bericht, hij reageert op dat moment wel vol 
begrip, maar vergeet vervolgens totaal om 
dat aan ons door te geven, dat zorgt soms 
voor vervelende situaties.”  
eigenlijk heeft haar vader continue 
begeleiding nodig, omdat hij zo snel weer 
dingen vergeet. hier heeft hij zelf best veel 
moeite mee, vandaar dat ze nu met briefjes 
werken. “daar staat op wat hij moet doen, 
maar hij kan zelf bepalen hoe hij dat doet 
en op welk tijdstip. dat werkt heel goed, 
zo ontstaat er van beide kanten iets meer 
vrijheid.” 

Carlijn is door alles wat er gebeurd is heel 
snel volwassen geworden. “alles wat je als 
normale puber doet, een avondje stappen of 
gezellig winkelen, kan niet zomaar. Je hebt 
ook nog een moeder en broer om rekening 
mee te houden. als je leeft met iemand die 
niet aangeboren hersenletsel (nah) heeft is 
duidelijke communicatie, rust en regelmaat 
een must!” ondanks alle ellende ziet Carlijn 
ook positieve kanten. “we waren altijd al 
een heel hecht gezin, maar door alles wat 
we samen hebben meegemaakt zijn we nog 
dichter naar elkaar toe gegroeid. Voorheen 
deed iedereen meer zijn eigen ding, nu 
doen we veel meer samen en weten we 
ook van elkaar waar we mee bezig zijn. we 

Carlijn Hendrikx

zetten samen de schouders er onder 
en proberen van iedere dag het beste te 
maken!”

als je vader een hersenbloeding heeft 
gehad, staat je leven in één keer op zijn 
kop. “In plaats van dat hij voor jou zorgt, 
zorg jij voor hem.”  Carlijn was 17 toen 
het allemaal gebeurde. 

Ze geeft aan dat er sinds die tijd al heel 
veel verbetering in de situatie van haar 
vader is gekomen. “In het begin konden 
we hem geen seconde alleen laten.” hij 
kan nu weer een tijdje alleen thuis zijn, 
maar toch moet er altijd opgelet worden. 
“Voor ons zijn dat eigenlijk kleine 
dingetjes, we vinden het doodnormaal 
om te controleren of hij het gas wel 
heeft uitgedraaid.” ook heeft haar vader 

wetHouder 
jannes janssen:  
“elk kind verdient een goede start. 
gelukkig gaat het met heel veel kinderen 
goed. helaas zijn er ook kinderen die 
in hun jeugd wel met - soms veel - 
problemen worden geconfronteerd.  we 
willen er voor zorgen dat - door sneller 
hulp te regelen - problemen worden 
aangepakt als ze nog niet zo groot zijn. 
dat kan dan vaak met lichtere vormen 
van hulp en dat is voor het kind veel 
prettiger.”
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nieuw sociaal zorgstelsel 
Is gebaseerd oP eeUwenoUde begrIPPen
als projectleider wmo 
weet dieger ten Berge 
precies wat er allemaal 
gaat veranderen binnen het 
sociale zorgstelsel en dat is 
nogal wat. een belangrijke 
verandering zit hem in de 
toegang tot de dagbesteding 
of individuele begeleiding. 
dat gaat vanaf 1 januari 2015 
via de gemeenten in plaats 
van het zorgkantoor ciz. 

Volgens dieger ten berge is deze totale 
metamorfose van het sociale zorgstelsel de 
grootste die ooit heeft plaatsgevonden in 
gemeenteland. In het nieuwe beleid wordt 
volgens hem een totale omslag gemaakt in 
het denken. “Jarenlang vonden we dat we 
overal ‘recht’ op hadden. maar wat we ons 
niet realiseerden was dat hoe meer zorg 
we verleenden, des te meer zorgpremie 
we als burgers gingen betalen”, vertelt 
hij. “Vanuit het rijk wordt er maar liefst 25 
procent bezuinigd op het sociale zorgstelsel. 
de gemeente hardenberg vindt dat het 
resterende bedrag zo veel mogelijk terecht 
moet komen bij mensen die het echt nodig 
hebben. Toch is het nieuwe beleid in feite 
zo oud als de wereld. want het nieuwe 
zorgstelsel is gebaseerd op zelfredzaamheid 
en noaberschap. de inwoners gaan straks 
weer een veel grotere rol spelen dan de 
laatste decennia het geval was.”

ambtenaren
waar men vroeger aanklopte bij het zorg-
kantoor van het CIZ voor een zorgindicatie, 
doet men dit vanaf 1 januari 2015 bij de 
gemeente. de grote vraag die bij veel burgers 
oprijst is die van ‘gaan ambtenaren dan nu 
bepalen welke zorg ik nodig heb?’ dat is 
volgens dieger niet het geval. “Juist omdat wij 
als ambtenaren dat niet kunnen inschatten, 
hebben we de gebiedsteams samen doen 
gevormd met daarin medewerkers van mee 
IJsseloevers, Jeugdzorg, rIbw, algemeen 
maatschappelijk werk, het welzijnswerk 
via de stuw, Carinova Thuisbegeleiding 
en de wmo-consulent van de gemeente”, 
verduidelijkt hij. “ook de baalderborg en 

de saxenburgh groep denken mee, maar 
zitten niet in de teams, omdat zij de zorg 
uitvoeren.”

samen doen team
na een aanmelding bij de gemeente 
komt de zorgvraag terecht bij een van 
de vier gebiedsteams in hardenberg. 
“de medewerkers uit de samen doen-
teams, zoals wij de gebiedsteams noemen, 
bekijken samen op welke leefgebieden er 
ondersteuning nodig is. daarbij gaan ze 
ook in gesprek met de mantelzorgers en 
onderzoeken wat geregeld kan worden via 
vrijwilligers”, vertelt hij. om te voorkomen 
dat mantelzorgers overbelast raken, wordt 
breed ingestoken op de ondersteuning van 
deze groep mensen. “op dat gebied werken 
we al jaren samen met Carinova, dus we 
weten dat mantelzorgers het vaak al best 
zwaar hebben. daarom zijn we nu een beleid 
aan het maken, waarin mantelzorgers meer 
ondersteuning krijgen.”

Huishoudelijke hulp
binnen de vroegere wmo was de taak 
van de gemeenten om de huishoudelijke 
ondersteuning te regelen. nu dat niet 
meer hoeft, worden mensen weer zelf 

verantwoordelijk voor het schoonhouden van 
hun woning. 
“dit geldt overigens alleen wanneer er een 
indicatie is voor alleen hulp bij het schoon- 
maken, de zogenaamde hulp bij het huis-
houden 1”, verduidelijkt dieger. “wanneer er 
sprake is van een indicatie voor huishoudelijke 
hulp 2, huishoudelijke hulp in combinatie 
met het bieden van structuur en regie, 
zodat mensen langer zelfredzaam kunnen 
blijven, dan blijft de situatie vooralsnog 
onveranderd.” 

overgangsperiode
omdat de overheid zich realiseert dat mensen 
niet van de ene op de andere dag zonder 
hulp kunnen, is er een overgangsperiode 
voor mensen waarvan de indicatie wordt 
gewijzigd. “we voeren gesprekken met alle 
mensen die een indicatie hebben. hierin 
leggen we uit wat de nieuwe regeling inhoudt. 
op die manier hebben de mensen de tijd 
om hun huishoudelijke hulp op een andere 
manier te regelen. bijvoorbeeld door een 
professionele schoonmaakorganisatie in de 
arm te nemen.” 

de overgangsperiode voor mensen met een 
awbZ-uitkering duurt zelfs twaalf maanden. 

ook met deze in totaal drieduizend mensen 
gaan de samen doen-teams in gesprek om 
hun persoonlijke situatie te inventariseren. 
“2015 is voor deze groep een overgangsjaar. 
dit jaar houden ze grotendeels hun onder-
steuning, maar we kijken al wel naar welke 
ondersteuning ze krijgen en of we dat in 2016 
anders willen organiseren. Je kunt hierbij 
denken aan de inzet van mantelzorgers en 
vrijwilligers, een klussendienst, een bood-
schappenservice en de buurtkamer. Pas 
wanneer die ondersteuning niet voldoende 
blijkt, krijgen mensen toegang tot een maat-
werkvoorziening, zoals begeleiding bij het 
huishouden of dagbesteding. Uiteraard blijv-
en we zorg bieden aan mensen die het echt 
nodig hebben.”

zorgboeren
“we hebben in november een bijeenkomst 
gehad met de Zorgboeren Vechtdal Coöpe-
ratie, omdat we hen zo veel mogelijk bij 
de veranderende ontwikkelingen en bij de 
inkoop van zorg willen betrekken. met name 
in deze sector is de kwaliteit van zorg heel 
belangrijk. daar gaan we ook samen met 
hen naar kijken. want samendoen, dat is 
zeker in het nieuwe sociale zorgstelsel het 
sleutelwoord.

francis marcel Vos zorgt naast zijn baan als hovenier voor zijn vrouw. Vanwege 
lichamelijke en psychische klachten zijn veel huishoudelijke taken voor haar moeilijk  
uit te voeren.

omdat zijn echtgenote meerdere 
psychische aandoeningen heeft en 
daarnaast rsi-klachten  heeft, neemt 
Francis marcel veel huishoudelijke 
taken over. daarnaast stimuleert hij 
zijn vrouw Yola om de dingen te doen 
die ze wél kan. Zoals helpen in de bed 
& breakfast die ze aan huis hebben 
en haar eigen hondenuitlaatservice. 
Yola krijgt ook ondersteuning vanuit 
rIbw.  Francis marcel is naast hovenier 
en mantelzorger/activator voor zijn 
vrouw ook nog coach voor mensen in 
soortgelijke omstandigheden. ook doet 

hij een deel van de taken die de b&b met zich 
meebrengt en handelt hij de administratieve 
kant af. de tijd die er nog overblijft gebruikt 
hij voor studie. “Ik heb jarenlang in Israël 
gewoond. daar zaten we als christelijk gezin. 
als je 22 jaar in een oorlogssituatie hebt 
geleefd, leer je heel goed met stresssituaties 
om te gaan.” door zijn tijd in Israël heeft 
Francis marcel geleerd om te gaan met 
extreme situaties. “het gaat er om dat je 
jezelf niet zielig vindt, je moet je redden met 
de middelen die je tot je beschikking hebt.” 
als coach wil Francis marcel andere mensen, 
die in gelijksoortige situaties als die van de 

familie Vos zitten, helpen. “Ik wil ze graag 
mijn manier van oplossingen vinden leren. 
een mens heeft positieve voorbeelden nodig 
en geen loze adviezen.” 
Francis  marcel gelooft in werken vanuit de 
praktijk, niet in theorie; oplossingen vinden 
terwijl je bezig bent. niet alleen maar 
plannen maken, maar gewoon beginnen. “Zo 
kan mijn vrouw toch een volwaardig leven 
hebben, toch iets bijdragen, ondanks haar 
handicap.” Ze draait weliswaar niet mee in 
het normale arbeidsproces, maar kan op 
deze manier toch bevrediging uit haar leven 
halen. “de hondenuitlaatservice doet ze, op 

Francis Marcel Vos
de administratie na, helemaal zelf. Zo 
kan ze toch met een opgeheven hoofd 
door het leven!” 
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de kracht van 
gewoon doen
De kracht van gewoon doen. Dat kan ook zijn gewoon iets 
doen voor een ander. Omdat een ander het nodig heeft, 
omdat je er zelf voldoening uithaalt, of gewoon omdat het 
heel leuk is. In de gemeente Hardenberg zien we heel veel 
voorbeelden van mensen die wat voor elkaar doen. Soms 
met een klein initiatief, en soms met een groot gebaar. 
Maar allemaal waardevol. Op deze pagina vindt u een 
greep uit de hartverwarmende voorbeelden die we vonden 
in onze gemeente. 

Het lijkt op het eerste gezicht een kring-
loopwinkel, maar het is veel meer dan 
dat. De Makelij in Dedemsvaart is een 
sociale onderneming waar niet alleen van 
afgedankte spullen de mooiste producten 
worden gemaakt, maar waar ook talenten 
worden ingezet en ontwikkeld. Wie zijn 
steentje wil bijdragen, is meer dan welkom 
om te helpen.

Het voormalig pand van de bibliotheek lijkt 
de Makelij perfect te passen. Bezoekers 
lopen binnen om even te snuffelen tussen 
de verscheidenheid aan spullen in de winkel,  
waar zowel tweedehands als gerecyclede 
artikelen worden aangeboden. In het 
aangrenzende atelier worden af en toe 
workshops gegeven en krijgen oude lappen 
een nieuw leven en in de werkplaats werken 
medewerkers aan meubeltjes, houten 
decoratie en de eerste kerstaccessoires. 
Bestuurssecretaris Geke Flier is trots op wat 
er in een half jaar al staat. Het idee voor de 
Makelij ontstond bij haar en haar buurman 
Anne Meijer. Flier, creatief met textiel en 
Meijer, handig met hout, hadden vaak 
gesprekken over hun passie in combinatie 
met duurzaamheid. “Het idee om van iets 
dat voor een ander waardeloos is weer iets 
moois te maken, spreekt ons allebei erg aan.” 
De club breidde zich uit en daarbij de doelen 
en interesses ook. Uiteindelijk kreeg ook het 

sociale aspect een grote rol in de plannen. 
Het resultaat is een sociale onderneming 
voor en door Dedemsvaart. “Alle leeftijden 
en alle lagen uit de bevolking zijn welkom 
om te komen helpen. We bieden plaats 
aan  vrijwilligers, maar ook dagbesteding, 
werkervaringsplaatsen en re-integratie.” 

Met een startsubsidie van de gemeente 
Hardenberg gingen vijf inwoners van 
Dedemsvaart een jaar geleden als bestuur 
van start. Inmiddels staat er een bedrijf met 
zo’n twintig medewerkers. “We hebben 
weinig kaders. Het enige dat vaststaat is 
dat we met elkaar werken aan sociale en 
duurzame doelen, met de focus op hout 
en textiel. Verder is er veel mogelijk”, aldus 
Flier.
Eén van de doelen van de Makelij is te 
werken aan minder verspilling en creatief 
hergebruik, maar het inzetten en ontwikkelen 
van vaardigheden en mensen coachen 
en bewegen tot arbeid speelt eveneens 
een belangrijke rol. “Talent zit te lang op 
de bank. Mensen in de bijstand die thuis 
zitten bijvoorbeeld kunnen daardoor op 
achterstand komen. Je weet op een gegeven 
moment zelf niet meer wat je wil en kan. Het 
is mooi om te zien dat hier de talenten weer 
ontwikkeld worden.” 

www.demakelij.nl

Voor Hardenbergse gezinnen die weinig 
te besteden hebben en om die reden hun 
kinderen niet kunnen laten deelnemen 
aan activiteiten is de Stichting Vecht voor 
Jeugd opgericht. Een fonds voor jongeren 
die buiten hun eigen schuld belemmerd 
worden in hun ontwikkeling op het gebied 
van sport, cultuur of onderwijs. 

Eens per jaar kan een gezin met een smalle 
beurs een beroep doen op een bijdrage 
van Vecht voor Jeugd, dat drie jaar geleden 
ontstond vanuit de Rotary Club Hardenberg. 
“Vroeger had de Rotary een afdeling jeugd, 
maar ze waren zoekende hoe en waaraan 
het geld hiervoor moest worden uitgegeven. 
Naar voorbeeld van Rotary Coevorden is ook 
in Hardenberg besloten het geld in een aparte 
stichting te steken”, vertelt voorzitter Henk 
Brink, die door de serviceorganisatie werd 
benaderd om de kar te trekken. Hij formeerde 
een bestuur om zich heen waarna met een 
startkapitaal van de Rotary Hardenberg een 
start kon worden gemaakt. 
Dit bleek nog niet zo eenvoudig. “We 
werkten aan naamsbekendheid, maar 
dat had nogal wat voeten in de aarde. We 
benaderden scholen, kerken en plaatselijk 
belangenverenigingen, maar er kwam geen 
reactie. Het duurde langer dan gedacht 
voordat we werkelijk iets konden betekenen 
voor de kinderen.”
Onopgemerkt bleven ze echter niet, want 

geld voor sponsoring van het nieuwe initiatief 
druppelde wel binnen. Inmiddels helpt de 
stichting, die honderd procent afhankelijk 
is van giften, enkele tientallen gezinnen per 
jaar. Vecht voor Jeugd geeft geen geld, maar 
betaalt bijvoorbeeld voor een fiets, zwemles, 
schoolgeld, sportoutfit of een laptop. “Elk 
gezin in de gemeente Hardenberg dat 
moet leven van een minimuminkomen met 
kinderen tot achttien jaar kan een beroep op 
ons doen. Het mooie aan Vecht voor Jeugd 
is dat je direct iets kunt doen. De blijheid van 
een kind dat je iets extra’s kunt geven, daar 
doe je het  voor. Bovendien is het doodzonde 
dat als een kind heel begaafd ergens in is, 
hij zich daarin niet verder kan ontwikkelen”, 
aldus de voorzitter.
Ouders kunnen hun kind niet zelf aanmelden, 
dit gaat altijd via een intermediair. “Dit kan 
een huisarts zijn of maatschappelijk werker, 
maar ook de intern begeleider van school 
bijvoorbeeld. Zij kennen de gezinnen en 
signaleren de problemen die er zijn.” 

Ook al heerst er altijd schaamte en taboe 
rondom geldproblemen, Brink merkt dat de 
grote groep wel aan de bel trekt. “De nood 
is soms zo hoog, dat de schaamte voorbij 
is. Gelukkig maar, want het kind heeft er niet 
om gevraagd en mag niet het kind van de 
rekening worden.” 

www.vechtvoorjeugd.nl

www.dekrachtvangewoondoen.nl

VEcHt Voor JEugD HElpt kinDErEn Vooruit

DE MakEliJ: Sociaal En DuurzaaM

ikWErk.nu HElpt biJzonDErE MEnSEn naar 
rEguliErE arbEiD

bijzondere dingen maken met bijzondere 
mensen. Dat is het motto van Martijn de 
Man en roel Westerman, de drijvende 
krachten achter het bedrijf ikwerk.nu.  

Het woord cliënten wordt bij IkWerk niet 
gebruikt, Martijn de Man spreekt liever 
van medewerkers. “Mensen met een 
arbeidsbeperking, wat absoluut niet wil 
zeggen dat ze vreemd of raar zijn. In het 
reguliere werk wil het ze gewoon niet lukken.” 
Volgens de oprichter gaat het vaak mis in de 
acceptatie. “En ondernemers hebben vaak 
te hoge verwachtingen. Hier kunnen ze in 
hun eigen niveau en tempo onderdeel zijn 
van een maakproces.” 

Wia, Wajong, bijstand; iedereen kan terecht 
in het sociale bedrijf dat in mei van start 
ging. Ikwerk.nu heeft als doelstelling het 
begeleiden en opleiden van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar uiteindelijk 
betaalde arbeid. Martijn de Man: “We werken 
in drie fasen. De eerste fase is: Kom van de 

bank af en ontdek wat je talent is. De tweede 
fase is een mogelijkheid om door te groeien 
tot werk in de vorm van een proefplaatsing 
of werkervaringsplek. Mocht het heel erg 
goed gaan, dan gloort een volwaardige 
arbeidsovereenkomst.” 
De onderneming, die sinds vorige maand een 
nieuw onderkomen heeft in het staatbos, telt 
op dit moment zo’n dertig medewerkers. “De 
nadruk ligt op hout en verbouw, maar er is ook 
ruimte voor kleinschalig groenonderhoud, 
het repareren van fietsen en administratieve 
functies. We zeggen altijd, kom maar 
gewoon, dan gaan we kijken waar je talenten 
liggen.” Naast begeleiding wil de eigenaar 
ook inzetten op woonbegeleiding, iets dat 
volgens hem onlosmakelijk verbonden is 
met werk. “Als het thuis niet lekker gaat, zie 
je dat onmiddellijk terug op de werkvloer.” 
IkWerk heeft een aantal professionals 
in dienst. Onder meer een psycholoog, 
woonbegeleider en leermeester begeleiden 
de medewerkers en werken mee naar dat 
uiteindelijke doel. 

Het gecertificeerd leerbedrijf maakt onder 
meer houten meubilair, in de stijl van Roel 
Westerman die ontwerper en meubelmaker 
is. Westerman voerde zijn klussen voor de 
oprichting van ikwerk.nu al uit met hulp 
van wajongers. “Iedereen moet het gevoel 
hebben onderdeel te zijn van het product, 
wat je ook gedaan hebt. We willen het samen 

doen.” Momenteel wordt gewerkt aan een 
Bed and Breakfast. “Er wordt iets unieks 
neergezet op een sociaal, duurzame manier. 
Het mooie ervan is dat dit later ook nog een 
verhaal vertelt, namelijk: Dit is gemaakt door 
bijzondere mensen.” 

www.ikwerk.nu
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Burgemeester
peter snijders:  
“de kracht van gewoon doen is in 
hardenberg geen loze kreet. we hebben 
een samenleving vol aanpakkers en dat 
is onze kracht. daarom heb ik er ook 
vertrouwen in dat we als overheid een stap 
terug kunnen doen. mensen zorgen voor 
elkaar en voor zichzelf. als dat niet meer 
gaat, is de gemeente er als een vangnet.”

De Hardenbergers ruud en priscilla 
pleeging startten voor de zomer Stichting 
bij ons Dagkamp en organiseerden 
een zomerkamp voor de jeugd van 
Hardenberg. Met ‘uitgestelde’ plekken. 
“als je zegt dat het voor iedereen is, moet 
je ook regelen dat degenen die het niet 
kunnen betalen ook kunnen komen.”  

Het koppel is in het diepe gesprongen en 
meer dan tevreden over het resultaat. Dat 
het dagkamp in 2015 een vervolg krijgt, 
staat dan ook als een paal boven water. Wat 
begon met een hersenspinsel is begin dit jaar 
in sneltreinvaart omgezet tot een haalbaar 
plan: Een vijfdaags dagkamp in de bossen 
voor de lokale jeugd van 7 tot 12 jaar.
Bij Ons Dagkamp wil niet alleen kinderen een 
onvergetelijke week bezorgen, de tweekoppige 
organisatie heeft ook als doelstelling om 
de helft van de plekken te reserveren voor 

kinderen waarvan de ouders het niet kunnen 
betalen. Deze kinderen worden gesponsord 
door een ‘uitgestelde’ plek. 
Voedselbank, kerken, CJG, Jeugdzorg; 
allerlei instanties schreven ze aan, wat 
uiteindelijk resulteerde in 21 uitgestelde 
plekken. “Een uitgestelde plek betekent 
hetzelfde als een uitgestelde koffie. Het 
is een nieuw fenomeen dat zich over de 
hele wereld verspreidt en waarmee je een 
gebaar maakt naar je medemens. Bezoekers 
kunnen in een café een extra koffie, broodje 
of maaltijd kopen voor iemand die het wat 
minder heeft. De koper weet niet voor wie 
hij het koopt. Bij Ons Dagkamp betalen 
sponsors voor een plek voor een kind”, legt 
Ruud Pleeging uit. “Het streven is uiteindelijk 
een balans van fiftyfifty tussen uitgestelde en 
betaalde plekken.”  
In totaal 36 kinderen genoten afgelopen 
zomer in de natuur van hun laatste week 
vakantie. “We willen iets betekenen voor 
kinderen die niet op vakantie kunnen 
en daarnaast ook voor de kinderen van 
werkende ouders. Er wordt al zoveel gedaan 
voor de toerist. Wij doen bewust iets voor de 
Hardenbergse kinderen.”  
Met hulp van vijftig vrijwilligers werd de jeugd 
afgelopen zomer 34 verschillende activiteiten 
aangeboden op het gebied van natuur, 
creatief, sport en cultuur. Dagelijks kozen ze 
hun eigen activiteiten. Beeldhouwen, hockey, 
mountainbiken, circus, insectensafari, 
bloemschikken; de keuze was heel divers. 
‘Alles kan als jij het laat gebeuren’. Met dat 
motto in hun achterhoofd gingen ze het 
avontuur aan. Priscilla Pleeging: “Het voelt 

zo goed en het geeft ons zo veel energie. Jij 
kan het verschil maken en dat besef ik nu.”

 www.bijonsdagkamp.nl

Het moestuinenproject in baalder kent een 
unieke samenwerking. bij de wijkboerderij 
werken vrijwilligers, kinderen, scholieren 
en mensen met een beperking samen aan 
het laten slagen van de groene, leerzame 
ontmoetingsplek die er begin dit jaar is 
gerealiseerd.  

De winter is in zicht. De boerenkool wacht 
op de eerste vorst, de laatste prei en bieten 
groeien nog even tot ze uit de grond worden 
gehaald. Het eerste moestuinseizoen is 
geslaagd. 
In 2008 startte de bijzondere samenwerking 
tussen AOC de Groene Welle, de Baalderborg 
Groep en wijkvereniging Baalder. De Groene 
Welle heeft de verantwoordelijkheid voor 
de kinderboerderij, de cliënten van de 
Baalderborg Groep helpen op de boerderij en 
in het wijkgebouw en de wijkvereniging zorgt 
voor een aantrekkelijk activiteitenaanbod. 
In maart kwam daar een nieuwe tak bij: 
de moestuin. Het winnen van het Appeltje 
van Oranje in 2012 voor de kinderboerderij 
(‘hét voorbeeld van hoe mensen bij elkaar 
worden gebracht’) was aanleiding voor het 
moestuinenproject. “Het idee lag al klaar, 

maar financiën waren de reden dat het 
nog niet van de grond was gekomen”, zegt 
beheerder Richard van Dijk. In zijn ogen kan 
de wijkboerderij niet zonder moestuin. “Een 
boerderij uit 1918, daar hoort een landelijke 
omgeving en een moestuin bij. Bovendien 
is de tuin het ideale middel om ons doel, 
namelijk groepen mensen samen brengen, 
waar te maken.” 
Met het winnen van de Icoonprijs van 
Groen Dichterbij kon de wens om een 
eigen groene ontmoetingsplek te creëren 
werkelijkheid worden. Na een half jaar 
pionieren is het doel ontmoeting volgens de 
beheerder meer dan geslaagd. “Leerlingen 
van de drie basisscholen in Baalder volgen 

groene lessen en leren zowel de theorie als 
praktijk van VMBO-groen scholieren, die 
weer worden aangestuurd door studenten 
van de MBO van de Groene Welle.” Ook 
het Noaberschap heeft sinds kort een deel 
van de moestuin in gebruik. “De oogst 
is voor de minderbedeelden uit de wijk. 
Vrijwilligers van het Noaberschap houden 
de tuin bij en momenteel eten er zo’n twaalf 
gezinnen van. Dat vind ik fantastisch om te 
zien. Een gouden greep.” De  vruchtentuin 
wordt onderhouden door de cliënten van de 
Baalderborg Groep. Acht mensen met een 
beperking zijn dagelijks aanwezig om de 
trekpleister te onderhouden. “Alles loopt hier 
door elkaar. Dat is ook de kracht.”

swanita slaar uit  
Hardenberg verleent 
mantelzorg aan meer-
dere personen. ze zorgt 
voor haar verstandelijk 
gehandicapte zus, heeft 
een zoon die te kampen 
had met verslavings-
problematiek en  
daarnaast heeft ze, 
door de scheiding van 
haar andere zoon en 
schoondochter, deels 
de zorg voor haar  
kleindochter van 2½.

“Iedere ochtend ga ik naar het huis van 
mijn zoon om mijn kleindochter op te 
halen. Ik breng haar naar de peuter-
speelzaal of neem haar mee naar mijn 
eigen huis. daarnaast heb ik de zorg 
voor mijn jongste zoon, die met ver-
slavingsproblematiek kampte. dat is 
vooral psychisch heel zwaar, ik moet 
hem begeleiden, met hem in gesprek  
als het niet goed gaat met zijn stage 
of opleiding.” swanita geeft aan dat ze 
zelf, vanwege chronische reuma, ook 
(mantel)zorg nodig heeft, maar die is 
er eigenlijk niet. swanita merkt dat 
mensen in haar omgeving het moeilijk 
vinden om begrip op te brengen voor 
problematiek als verslaving en per-
soonlijkheidsstoornissen. “hierdoor 
heb ik steeds minder sociale con-
tacten. mensen hebben het allemaal 
druk, er zijn wel mensen die willen 
helpen, maar dan moet er eerst in de 
agenda worden gekeken wanneer dat 
kan en het is niet structureel.” 
swanita zou het prettig vinden om 
contact te hebben met andere ouders 
van een kind met verslavingsproble-
matiek. “mensen zeggen dat je ze los 
moet laten, het is allemaal goed be-
doeld maar ze hebben geen idee hoe 
het is om in zo’n situatie te zitten. 
ouders die het zelfde hebben meege-
maakt weten hoe het echt is.” 
ondanks dat het voor swanita vooral 
heel zwaar is om voor zo veel men-
sen te (moeten) zorgen, ziet ze ook 
de mooie kanten. haar verstandelijk 
gehandicapte zus kan heel veel din-
gen niet. Zij wilde graag een mobiele 
telefoon. “dan leer ik haar hoe ze hem 
moet gebruiken. Ik vind het echt een 
kick als dat dan lukt!” ook van haar 
kleindochter geniet ze vooral, zo’n 
peuter van 2½ maakt het allemaal 
toch net iets minder zwaar.

Swanita Slaar

biJ onS DagkaMp zEt 
zicH in Voor 
HarDEnbErgSE JEugD

MoEStuin brEngt MEnSEn biJ Elkaar

rotary club HarDEnbErg

De rotary club Hardenberg is een 
serviceorganisatie met circa vijftig leden. 
De club kent een diversiteit aan mensen, 
grotendeels afkomstig uit de gemeente 
Hardenberg. om een goede afspiegeling 
te zijn van de maatschappij wordt 
geprobeerd één persoon te krijgen uit 
elke beroepsgroep. 

Onder het motto ‘Aantrekkelijk en verbindend’ 
wil de netwerkclub dienstbaar zijn naar 
de samenleving en omzien naar elkaar. Dit 
gebeurt niet alleen op lokaal niveau, maar 
ook landelijk en internationaal. Rotary is 
namelijk onderdeel van een wereldwijde 
organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden, 
verdeeld over 32.000 lokale clubs in meer 
dan tweehonderd landen. 
In 2011 werd de Stichting Goede Doelen 
Rotary Club Hardenberg opgericht. Het 
geld, dat door contributie van de leden en 
giften en donaties wordt verkregen, wordt 
jaarlijks gedoneerd aan diverse projecten en 
initiatieven. 
Een wereldwijde activiteit is het project 
‘Polio de wereld uit’. Ook wordt door Rotary 
Hardenberg over de grenzen gekeken met 
het Indonesië-project van Henk Leemhuis. Hij 
maakt zich sterk voor oefentherapie en ICT 
onderwijs in een kindertehuis in Yogyakarta. 
Ook lokaal kwamen de leden onlangs nog in 
actie. Bij een aantal supermarkten werden 
voedselpakketten ingezameld voor de 
Voedselbank. 
De Rotary Club Hardenberg is tevens 
initiatiefnemer van de Stichting Vecht voor 
Jeugd.
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Bijzondere bijstand
wanneer u weinig te besteden heeft, is het 
erg moeilijk om geld opzij te zetten voor 
onvoorziene zaken. soms móet u wel een 
bijzondere uitgave doen, die eigenlijk niet van 
uw inkomen te betalen is. daarvoor bestaat de 
bijzondere bijstand. 

de gemeente hardenberg steunt mensen met 
een laag inkomen die geconfronteerd worden 
met onvermijdbare kosten. Te denken valt 
aan tandartskosten of de aanschaf van een 
bril, maar ook een babyuitzet of kosten voor 
rechtsbijstand kunnen tot deze onvoorziene 
kosten behoren. 

U heeft recht op bijzondere bijstand als het 
echt noodzakelijk is, u het zelf onmogelijk kunt 
betalen en de kosten niet door een andere 
regeling worden vergoed. hoeveel bijzondere 
bijstand u ontvangt, is afhankelijk van de 
gemaakte kosten en van de hoogte van uw 
inkomen. ook het vermogen, zoals spaargeld, 
is van invloed op de hoogte van het bedrag. 

individuele inkomenstoeslag
er zijn meer minimavoorzieningen waar u 
wellicht recht op heeft. wie langdurig een 
laag inkomen heeft en geen zicht heeft op 
inkomensverbetering kan in aanmerking ko-
men voor langdurigheidstoeslag. dit is een 
jaarlijkse toeslag die verstrekt wordt als u 
vijf jaar of langer een inkomen heeft dat niet 
hoger is geweest dan de hoogte van de bij-
standsuitkering. de Individuele Inkomens-
toeslag zoals de langdurigheidstoeslag vol-
gend jaar zal heten, bedraagt  370 euro voor 
een alleenstaande, 473 euro voor een alleen-
staande ouder en 529 euro voor gehuwden. 

sociaal cultureel fonds
met een kleine beurs valt het vaak niet mee 
om deel te nemen aan activiteiten die er in uw 
omgeving worden georganiseerd. om te zorgen 
dat u toch kunt meedoen heeft de gemeente 
hardenberg een sociaal Cultureel Fonds. 
Kinderen en volwassenen uit de gemeente 
hardenberg die sociale, culturele, sportieve of 
educatieve activiteiten niet zelf kunnen betalen, 
komen in aanmerking voor een tegemoetkoming 
uit dit fonds. een bijdrage kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden voor de contributie van een 
sportvereniging, cursusgeld voor muziekles, 

een bezoekje aan het zwembad of bijvoorbeeld 
een lidmaatschap van de bibliotheek. of u in 
aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke 
inkomens- en vermogenssituatie. Inwoners 
met een gezinsinkomen van maximaal 110 
procent van het bijstandsniveau kunnen een 
beroep doen op het fonds. 

let op! In 2015 worden de regelingen omtrent 
het Participatiefonds aangepast. wanneer 
de gemeenteraad akkoord gaat met de 
plannen, zal het fonds worden opgedeeld in 
twee doelgroepen: ouderen en jongeren. de 
bedragen zullen in het nieuwe jaar mogelijk 
wijzigen en er wordt zo veel mogelijk in 
natura verstrekt. 

jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
de gemeente hardenberg is ook aangesloten 
bij het landelijke Jeugdsportfonds en Jeugd-
cultuurfonds. deze fondsen ondersteunen 
kinderen die om financiële redenen geen lid 
kunnen worden van een sportvereniging of 
niet naar muziekles kunnen.  

het Jeugdsportfonds betaalt voor kinderen 
(4 tot 18 jaar) die leven in gezinnen waar 
niet genoeg geld is om lid te worden van 
een sportclub de contributie en in bepaalde 
gevallen de sportattributen. het maximale 
bedrag dat wordt uitgekeerd is 225 euro. 

het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen 
in nederland zich kunnen ontwikkelen in 
minstens één kunstdiscipline. het fonds wil bij 
gezinnen met een smalle beurs de financiële 
drempel wegnemen zodat deze kinderen de 
kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen 
op het gebied van bijvoorbeeld muziek of 
dans. de bijdrage van het Jeugdcultuurfonds 
is maximaal 450 euro per jaar.
het aanvragen van een bijdrage uit het 
Jeugdsport- of Jeugdcultuurfonds gaat altijd 
via een intermediair, zoals een huisarts of 
hulpverlener.

collectieve zorgverzekering
de gemeente hardenberg heeft in samenwer-
king met Zilveren Kruis achmea een collectieve 
zorgverzekering ontwikkeld voor mensen met 
een laag inkomen. afhankelijk van het pakket 
ontvangt u van de gemeente een tegemoetko-
ming in de kosten van deze zorgverzekering. 
ook mensen die in aanmerking kwamen voor 
de regelingen wTCg (wet tegemoetkoming 
chronisch zieken) de Compensatie eigen risico 
(Cer) kunnen gebruik maken van de collectie-
ve zorgverzekering. 

de collectieve zorgverzekering biedt mensen 
met een minimuminkomen (tot 130% van de 
bijstandsnorm) de mogelijkheid om beter en 
voordeliger verzekerd te zijn. er worden drie 
voordelige pakketten aangeboden waaruit kan 
worden gekozen. overstappen naar een andere 
verzekeraar kan alleen per 1 januari. wanneer 
u gebruik wilt maken van de collectieve 
zorgverzekering kunt u contact opnemen met 
de gemeente hardenberg. meer informatie 
over de collectieve zorgverzekering vindt u op 
www.gezondverzekerd.nl.

koopkrachttegemoetkoming
als u een laag inkomen heeft, komt u in 2014 

mogelijk in aanmerking voor een eenmalige 
uitkering koopkrachttegemoetkoming. met 
dit extra financiële steuntje in de rug wil 
het kabinet dit jaar het koopkrachtverlies 
verzachten. Koopkrachtverlies houdt in dat 
de prijzen meer stijgen dan de inkomens. 
Inwoners van de gemeente hardenberg die 
een inkomen hebben van ten hoogste 110% 
van de bijstandsnorm kunnen voor deze 
tegemoetkoming in aanmerking komen. U 
ontvangt de eenmalige uitkering automatisch 
wanneer u een uitkering ontvangt van de 
gemeente, deelneemt aan de collectieve 
zorgverzekering van de gemeente of een 
bijdrage ontvangt uit het Participatiefonds.  
denkt u ook in aanmerking te komen voor 
deze eenmalige  tegemoetkoming dan kunt 
u het aanvraagformulier opvragen bij de 
gemeente hardenberg. let op! de aanvraag 
moet voor 31 december 2014 door de 
gemeente zijn ontvangen.

Vereenvoudiging regelingen voor bijdragen 
in kosten kinderen
de overheid gaat vanaf 1 januari 2015 
de bijdrage in de kosten van kinderen 
vereenvoudigen. Van de tien regelingen die 
ouders financieel ondersteunen, blijven er 
straks vier over, namelijk kinderbijslag, 
kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag 
en inkomensafhankelijke combinatiekorting. 
de andere regelingen verdwijnen of gaan op 
in andere regelingen. 
bent u een alleenstaande ouder met een 

bijstandsuitkering? dan is uw uitkering 
vanaf 1 januari waarschijnlijk ongeveer 35 
euro lager dan u gewend bent. de toeslagen 
in de vier kinderregelingen (kinderbijslag, 
kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag 
en inkomensafhankelijke combinatiekorting) 
worden hoger. ook komt er een speciale 
toeslag voor alleenstaande ouders zonder 
toeslagpartner, de alleenstaande ouderkop. 
dit bedrag krijgt u ook van de belastingdienst. 
dit compenseert de lagere uitkering. 

uitzonderingen
woont u bij uw ouder? Verblijft uw huwelijks-
partner in een verpleeginrichting of in de  
gevangenis? of is uw huwelijkspartner met 
onbekende bestemming vertrokken? dan 
heeft u volgens de belastingregels meestal 
een toeslagpartner. In dat geval wordt uw 
uitkering pas op 1 januari 2016 verlaagd. 
U heeft hierdoor meer tijd om u voor te  
bereiden op een lager inkomen.

wat moet u doen?
•  ontvangt u al kindgebonden budget? dan 

hoeft u niets te doen. In december 2014 
hoort u van de belastingdienst hoe hoog 
uw kindgebonden budget vanaf 1 januari 
2015 is. 

•  wilt u weten of u volgens de belastingregels 
een toeslagpartner heeft? Kijk dan op de 
website van de belastingdienst

•  ontvangt u nog geen kindgebonden 
budget? dan kunt u in december op www.
toeslagen.nl uitrekenen of u in 2015 recht 
hebt op kindgebonden budget. als dat zo is, 
kunt u dit zelf voor eind 2014 aanvragen via 
‘mijn toeslagen’ op www.toeslagen.nl.

•  op de website http://www.kindregeling.
nl/rekentool/ kunnen alleenstaande bij-
standsouders hun inkomen vanaf 2015 
berekenen.

contact
Voor meer informatie over het minimabeleid 
kunt u contact opnemen met de gemeente 
via telefoonnummer 14 0523.

Vier landelijke toeslagen
er zijn vier verschillende landelijke 
toeslagen waar u recht op kan hebben: 
huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden 
budget en kinderopvangtoeslag. 
Huurtoeslag is een bijdrage in de 
huurkosten.
zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten 
voor uw zorgverzekering. 
het kindgebonden budget is een 
tegemoetkoming in de kosten voor 
kinderen tot 18 jaar.
de kinderopvangtoeslag is een bijdrage 
in de kinderopvangkosten. 
Kijk voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl, 
www.toeslagen.nl of bel met
de belastingtelefoon via 0800-0543.

albert timmer was fietstechnicus van 
beroep en  is inmiddels professioneel 
wielrenner. de afgelopen jaren heeft 
hij onder andere meerdere malen de 
tour de france gereden, de ronde van 
spanje (de Vuelta) en de ronde van 
italie (de giro italia) gereden. 

“al van jongs af aan ben ik gek op sport, 
ik ben niet iemand die graag in de klas 
zit.” albert begon met voetbal bij sV 
gramsbergen toen hij 5 jaar oud was en 
dit heeft hij tot zijn 14e  levensjaar gedaan. 
daarna is hij begonnen met wielrennen bij 
hwV hardenberg. Inmiddels fietst albert 
al voor het 8e jaar bij wielerploeg giant-
shimano, dit komt uit in de Protour (het 
hoogste niveau binnen het wielrennen). 
hij liet zich van voren zien in rund um 
den henninger Turm, in de bergrit in de 
ronde van duitsland en hij was op dreef 
in de Tour of Qinghai lake, waar hij op 
de zesde plaats in het eindklassement 
eindigde.

Toen albert werd gevraagd als ambassa-
deur voor het Jeugdsportfonds heeft hij 
geen moment getwijfeld: “het is voor 
mij heel simpel, ieder kind heeft gewoon 
recht om te sporten!”, vertelt albert. 
“als ik naar mezelf kijk en wat het mij 
uiteindelijk gebracht heeft, zou het echt 
zonde zijn om kinderen niet de kans te 
geven om te kunnen sporten.” Zelf werd 

gemeenTe ondersTeUnT  
inwoners met laag inkomen
Heeft u moeite om rond te komen en moet u elk dubbeltje omdraaien? dan is de kans groot dat 
u recht heeft op een aanvulling op uw inkomen of uitkering. de gemeente Hardenberg heeft 
diverse regelingen om inwoners met een minimuminkomen financieel tegemoet te komen.  

hij altijd goed gesteund door zijn ouders 
bij het beoefenen van zijn sport en hij vindt 
dat iedereen deze mogelijkheid verdient. 
behalve dat sporten erg gezond en leuk 
is, is het ook een leuke mogelijkheid om 
andere kinderen te leren kennen. er zijn 
dus genoeg redenen te bedenken om 
kinderen te laten sporten. 

de vriendin van albert staat voor 
de klas en zo vangt hij ook weleens 
verhalen op van kinderen die geen 
mogelijkheid hebben om te sporten. 
door het Jeugdsportfonds te promoten 
en aanwezig te zijn bij verschillende 
activiteiten wil hij ervoor zorgen dat alle 
kinderen een mogelijkheid krijgen om te 
kunnen sporten. 

 ‘ieder kind Heeft Het recHt om te sporten’
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carola: mijn netwerk is Versterkt.
IK doe weer mee!

Carola: “Ik heb lang niet kunnen accepteren 
dat ik ziek was en dat mijn lichaam faalde. 
Toen ik steeds zieker werd, kreeg ik een hele 
zware depressie. Ik wilde nog zo veel doen, 
maar dat kon niet meer. Ik had hulp nodig.”

Van scootmobiel naar bewustwording
“aanvankelijk vroeg ik miriam, mijn 
cliëntondersteuner van mee, of ze mij 
kon helpen met de aanvraag voor een 
scootmobiel. door mijn depressie zat ik veel 
binnen. mensen om mij heen zeiden: ‘Je 
moet weer onder de mensen komen, je moet 
er op uit.’ en omdat ik moeilijk loop, dacht ik 
dat een scootmobiel de oplossing was. maar 
miriam signaleerde direct dat mijn vraag 
om hulpmiddelen een schreeuw was om 
andere hulp. Zij had in de gaten dat ik veel 
depressiever was vanwege mijn ziekte dan 
dat ik liet zien. en zij stelde de juiste vragen 
om achter de kern te komen.”
er volgden meerdere gesprekken met 
Carola, haar man en zoon. daaruit kwamen 
verschillende andere zaken naar voren. 
Carola heeft moeite met het gegeven dat ze 
vaak moe is en pijn heeft. daardoor is ze vaak 
boos en gefrustreerd, maar ze heeft ook last 
van schuldgevoelens ten opzichte van haar 
gezin. dit brengt veel stress met zich mee. 
langzaam aan gleed ze in een depressie die 
steeds erger werd. Carola sluit zich meer 
en meer af van de buitenwereld, omdat ze 
behoefte heeft aan stabiliteit en rust. 

wat heeft carola nodig?
miriam, cliëntondersteuner van Carola: 
“Tijdens de gesprekken maakten we voor 
Carola inzichtelijk op welke vragen zij een 
plan wil maken en wie uit haar netwerk 
kunnen meedenken. daaruit bleken andere 
thema’s naar voren te komen, zoals acceptatie 
van de ziekte, pijn en laag energieniveau. Ik 
stelde voor om een netwerkbijeenkomst te 
organiseren. daarin komen mensen uit de 
naaste omgeving van Carola en die voor haar 
belangrijk zijn, bij elkaar. aan het begin van de 
bijeenkomst gaven we hen de informatie die 
nodig is om inzicht te krijgen in de problemen 
en knelpunten die er zijn.”

Carola: “miriam vermoedde dat mijn 
netwerk uitkomst kon bieden. Ze hielp mij 
mijn netwerk in te schakelen en versterken 
door een kernteam samen te stellen uit mijn 
directe omgeving. mensen die ik vertrouw, 
waar ik me veilig voel. waar ik hulp aan kan 
vragen. mijn kernteam bestaat uit familie en 
vrienden. dat netwerk was er in het verleden 
natuurlijk ook, maar ik heb nooit om hulp 
durven vragen.”

netwerkversterking zet carola weer in 
haar kracht
Tijdens de intensieve netwerkbijeenkomst 
gaven de mensen uit Carola’s netwerk haar 
adviezen en handvatten. Carola formuleerde 
in haar plan antwoorden op haar belangrijkste 
vragen en issues. 

miriam: “Ik werk nu al een aantal jaren vanuit 
de visie en werkwijze van sociale netwerk 
Versterking. Je kijkt dan heel breed naar de 
situatie van de cliënt. door deze aanpak komt 
de essentie van het probleem snel boven 
tafel. als dit benoemd is, focussen we op: 
hoe verder? welk plan gaat de cliënt maken? 
Ik word vaak verrast door de creatieve 
oplossingen van het netwerk zelf!”

Carola: “de beperkingen die mijn ziekte 
met zich meebrengt, vond ik moeilijk te 
accepteren. dankzij de bijeenkomst durf ik nu 
zonder schuldgevoel te zeggen dat afspraken 
niet door kunnen gaan omdat ik te veel pijn 
ervaar of dat ik er te weinig energie voor heb. 
Ziek zijn mag, ik hoef niet meer voor mezelf 
en voor anderen te verbergen dat ik pijn heb. 
dat mijn netwerk daar alle begrip voor heeft, 
geeft me een gevoel van veiligheid en kracht. 
mijn onzekerheid, frustratie en boosheid 
maakten plaats voor meer zelfvertrouwen.”

shamus en jopi 
onder andere Carola’s zoon shamus en 
Carola’s vriendin Jopi zitten in haar netwerk 
en zorgen ervoor dat ze niet te veel wordt 
belast. 

shamus, zoon van Carola: “Ik zorg ervoor dat 

Carola niet te veel op zich neemt. dat ze haar 
rust kan nemen. niet te veel afspraken op 
één dag. soms wil ze te veel en heeft ze niet 
in de gaten dat ze te veel plant. Verder help ik 
in het huishouden, met boodschappen doen 
en koken.”
Jopi, vriendin van Carola: “Ik ben Carola’s 
klankbord. Ik heb zelf niet-aangeboren 
hersenletsel en net als bij Carola, zie je bij mij 
aan de buitenkant ook niets. Ik weet dus als 
geen ander hoe het voelt als de buitenwereld 
over je oordeelt als je iets niet kunt. en hoe 
het voelt als mensen niet aan je kunnen 
zien dat je een beperking hebt, terwijl je wel 
hulp nodig hebt. Ik heb gezien hoe Carola 
zich positief heeft ontwikkeld dankzij de 
ondersteuning van haar netwerk. Ik heb haar 
zien veranderen in een hele positieve vrouw, 
die veel beter in haar vel zit.”

stap voor stap sterker
miriam: “wat mij het meeste opviel, is hoe 
snel Carola de draad oppakte na elk gesprek. 
Ieder gesprek bracht iets teweeg bij haar 
en stap voor stap groeide ze. Ze kreeg weer 
geloof in haar zelf. hierdoor kon ze samen 
met haar netwerk de juiste besluiten nemen 
voor de vragen waar ze mee worstelde. dat 

was heel mooi om te zien. Vooral als ik het 
eerste gesprek vergelijk met het laatste. wat 
een enorme groei heeft ze doorgemaakt!”

dankbaar
Carola: “Ik heb veel aan de mensen uit 
mijn netwerk en ik zal in de  toekomst nog 
op hen moeten leunen. Ik heb geleerd om 
wat makkelijker om hulp te vragen. dat 
is fijn want ik weet nu dat ik het niet meer 
alleen hoef te doen. en dat heeft miriam 
mij gegeven. miriam heeft alles voor mij 
betekend. Zij heeft mijn netwerk vergroot en 
de deur weer opengezet naar buiten. Zonder 
haar, had ik nog steeds binnen gezeten of 
was ik opgenomen geweest, want ik was een 
gevaar voor mezelf.”

de toekomst van carola
Carola: “Ik zal nu en in de toekomst gebruik 
blijven maken van mijn netwerk. dat geeft 
me lucht en het gevoel dat ik er niet meer 
alleen voor sta.”

Carola heeft het hele proces afgesloten 
met het schrijven van een boek. het boek is 
inmiddels uitgegeven. daar is ze heel trots 
op en het geeft haar kracht.

anneke Blankemeijer uit 
Hardenberg is een van de 
vrijwilligers bij het eet-
café van dagbesteding de 
Bramer.  ze kwam bij dit 
project terecht via de  
Vrijwilligersvacaturebank 
van de stuw. daarnaast 
begeleidt ze als taalcoach 
mensen die moeite hebben 
met lezen en schrijven. 
anneke is ook nog  
mantelzorger voor haar 
tante van 92.

samen eten en omdat ze mee kunnen 
helpen, blijven ze actief. Ze betekenen zo 
zelf ook iets voor een ander en kunnen 
daar een stukje levensgeluk uit halen.

het werken als taalcoach is voor anneke 
een mooi verlengstuk van haar baan in 
het onderwijs. als taalcoach helpt ze 
mensen die het nederlands als tweede 
taal onder de knie moeten krijgen of 
mensen die hier in het verleden, door 
omstandigheden, niet de kans voor 
hebben gekregen. “als invalkracht in 
het basisonderwijs kom ik bijvoorbeeld 
in aanraking met kinderen van wie 
de ouders het nederlands niet goed 
machtig zijn omdat ze hier niet zijn 
geboren. op school ben ik er uiteraard 
voor de kinderen, als taalcoach kan ik 
ook volwassenen verder helpen. Ik kan 
mensen concreet op weg helpen en dat 
is heel mooi!”
naast vrijwilliger is anneke ook mantel-
zorger. om de week gaat ze een dagje 
naar de bilt, waar haar tante nog 
volledig zelfstandig woont. “Ik doe dan 
boodschappen, help met de administratie, 
ga mee naar ziekenhuisafspraken. Zo 
kan zij met een beetje thuiszorg en hulp 
in de huishouding nog zelfstandig blijven 
wonen.”

Iedere dinsdagmiddag vanaf kwart voor 
vier stromen de vrijwilligers binnen 
bij de bramer. de boodschappen zijn 
dan gedaan en de maaltijd kan worden 
voorbereid.  “wat ik het mooiste vind 
aan het eetcafé is dat we niet alleen 
koken vóór de mensen, maar ook mét 
de mensen.” Iedereen die dat leuk 
vindt kan helpen bij het koken of de 
voorbereidingen. Zo is er een mevrouw 
van in de tachtig voor wie het koken net 
iets te veel van het goede is, zij wil echter 
heel graag de tafels dekken, dus is ze er 
iedere dinsdag op tijd om dat voor 25 tot 
30 personen te doen.” 
het eetcafé, dat gebruik maakt van de 
ruimte van de bramer en het gevolg is 
van een unieke samenwerking tussen 
ambiq, Interact Contour, Carinova en 
de stuw, is onder andere opgezet om 
te voorkomen dat mensen in de wijk 
vereenzamen. er wonen veel ouderen, 
maar ook mensen met een handicap, 
die kunnen via het eetcafé met elkaar in 
contact komen. Veel van hen eten iedere 
avond alleen. In het eetcafé kunnen ze 

Anneke Blankemeijer

carola is 43 jaar. ze heeft fibromyalgie (reuma in de weke 
delen) en is chronisch vermoeid. door haar ziekte heeft 
ze veel pijn. met wat ondersteuning heeft ze haar netwerk 
versterkt. met hulp van haar omgeving, blijkt er veel mogelijk!
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