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Werk aan de Winkel is een initiatief van de Stuurgroep Bindkracht. 
Deze bestaat eind 2015 uit: 

 

• Partij v.d. Arbeid (Mevr. Bep Holla)  

• Stichting Noemidia (Dhr. Abdu Balguid)  

• Stichting Jongerenkerk Venlo (Dhr. Hub v.d. Bosch)  

• Gemeente Venlo/WIZ (Mevr. Nicole Thomeer)  

• Stichting De Pijler (Dhr. Pieter Beerens)  

• Leger des Heils (Mevr. Marloes van de Venis) 

• CR- Cliëntenraad (Mevr. Wilma Janssen) 

• Financiële zorg Parochiefederatie Blerick (Mevr. Marije van Knippenberg) 

• Stichting ’t Groenewold (Dhr. Piet Linders)  
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1. DOELSTELLING WERK AAN DE WINKEL 20 OKTOBER 2015 
 
De Stuurgroep Bindkracht organiseert op 20 oktober een werkbijeenkomst als vervolg op de 
eerste twee in 2013 en 2014. Deze werkbijeenkomst wil een beeld schetsen van de 
ontwikkelingen in deze periode rondom (groeiende) armoede dicht bij huis. In Venlo wordt 
vanuit verschillende organisaties en de gemeente op dit gebied inmiddels intensief 
samengewerkt. De bijeenkomst is bedoeld voor werkveld en doelgroepen. 
 
De drie thema’s van Bindkracht, t.w. kinderen en armoede, dreigend sociaal isolement en 
schuldhulpverlening komen als speerpunten samen in de huidige nota armoedebeleid van de 
gemeente Venlo 1. Het document is in samenwerking met het werkveld tot stand gekomen 
en vormt een belangrijke leidraad voor oplossingen en inzet.  
 
In die praktijk gaat het niet alleen om materiële armoede, maar ook om andere aspecten. Zo 
spelen onderwijs en opvoeding een bijzonder belangrijke rol, evenals gezonde voeding, 
sport, leefstijl en gezondheid. Maar ook sociale mogelijkheden en ontwikkelingen.  
Deze thema’s vormen allereerst de rode draad door de lezing van deze middag die door 
Stichting Presentie zal worden verzorgd. Daarin zal de vraag gesteld worden op welke wijze 
‘het zo dicht mogelijk aansluiten bij de burger’ een onderdeel is van de geboden hulp e/o 
oplossingen die nu worden voorbereid. Vervolgens zullen drie werkwinkel met die vragen 
verder aan de slag gaan en zal het slot zich richten op het formuleren van concrete 
werkopdrachten t.b.v. de verschillende werkgroepen.  
  

                                                           
1 Nota ‘Armoedebeleid Venlo 2015 -2018’  Gemeente Venlo, maart 2015 
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2. PROGRAMMA VAN DE DAG 
 
12.30 uur Inloop met koffie en thee 
 
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Bep Holla 
 
13.10 uur Korte introductie / ontwikkeling Bindkracht  
 
13.30 uur  Lezing door Anja Hacquebord. 

Zij is o.a. werkzaam voor de landelijke Stichting Presentie en zal ingaan op het 
werken van onderop: kracht en belemmeringen. Hoe kwetsbaar is de burger?  

 
14.15 uur Pauze 
 
14.45 uur  Aan de slag in drie Werkwinkels: 
  1.  Kinderen en Armoede: een werkwinkel over de toegang tot het kindpakket; 

2. Armoede en Sociaal Isolement: een werkwinkel over sociale netwerken en           
meedoen;  
3. Schulden en Schuldhulpverlening: een werkwinkel over één 
uitvoeringsteam schuldhulpverlening 

 
16.00 uur         Forumdiscussie 
 
17.00 uur Afsluiting  
 
17.15 uur Informeel treffen. 
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3. OPENING  Door Bep Holla, dagvoorzitter en lid van de stuurgroep Bindkracht.  
 

Welkom op deze vervolgconferentie van stuurgroep Bindkracht. 
Ik ken jouw naam, jij kent de mijne. 
Dat is de rode draad vanmiddag voor onze bijeenkomst.  
Present zijn bij de ander. Om de ander te laten ervaren dat er tenminste één iemand is voor 
wie hij of zij telt. 
Dan moet je uitzoeken wat voor die ander belangrijk is. Om daar achter te komen is 
vertrouwen nodig. Op ooghoogte staan. Dat is er vaak niet zomaar. Dan moet je kwetsbaar 
durven te zijn. En, hoe kwetsbaar durft de burger te zijn? 
Dit is de kern van de presentie theorie. 
Mevrouw Anja Hacquebord, werkzaam voor o.a. de Stichting Presentie zal ons daar straks 
meer over vertellen.  
Onze werkgroepen; Kind en Armoede, Schuldhulpverlening en Meedoen hebben present zijn 
hoog in hun vaandel staan. 
Zij komen straks aan het woord, maar eerst wil ik jullie graag voorstellen aan onze leden van  
de Stuurgroep Bindkracht. 
(Even zelf vertellen wie of welke club men vertegenwoordigd.) 
Wilma Janssen, Marije van Knippenberg, Marloes van de Venis, Nicole Thomeer, Abdu 
Balguid, Piet Linders, Hub van den Bosch, Pieter Beerens (wegens ziekte verhinderd). 
Piet Linders en Hub van de Bosch zullen U nu in vogelvlucht meenemen vanaf de start van de 
Stuurgroep Bindkracht 2013 tot nu, oktober 2015. 
13.10 uur Piet en Hub aan jullie het woord. 

In het kort zullen nu de voorzitters van onze drie werkgroepen vertellen waar ze hun energie 
in steken: 
- Kind en Armoede: Peter Verhoecks 
- Meedoen / Sociaal Isolement: Rienie Roks 
- Schuldhulpverlening: Carin Zijmers. 
13.30 uur Lezing Presentie en kwetsbaarheid, door Anja Hacquebord. Anja, wil jij jezelf even 
voorstellen?  
14.15 uur Pauze tot 14.45 uur. 
14.45 uur kleuren benoemen en welke zaal.  
15.45 uur Bep waarschuwt werkgroepen om tot een afronding te komen. En terug te gaan 
naar de plenaire ruimte. 
16.00 uur Forumdiscussie. Eerst inleidend woordje Vera Tax . Nicole en Bep leiden discussie. 
17.00 uur Einde discussie. We gaan nu deze bijeenkomst afsluiten met een wel zeer 
toepasselijk lied, gebracht door Peter van de Venis, Leger des Heils: ‘Mag ik dan bij jou zijn?’ 
Daarna staat er nog een drankje klaar in de foyer. 
Hartelijk dank voor Uw aanwezigheid en veel succes met Bindkracht.  
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4. KORTE ONTWIKKELING BINDKRACHT  
Door Hub van den Bosch en Piet Linders, leden van Stuurgroep Bindkracht 
 
  



 

 pag. 7 

 
 
 
 
 
 
  



 

 pag. 8 

5. INLEIDING Door Anja Hacquebord (Stichting Presentie) 

 
Stichting Presentie: staat voor een relationele manier van zorg verlenen; zorg verlenen zodat 
het ook als zorg ervaren wordt. 
Werken van onderop, kracht en belemmeringen. 
Hoe kwetsbaar is de burger? 
 
Wat te verwachten in deze 45 minuten. 
 
Het gaat om werken van onderop; ik start met 2 voorbeelden. Vervolgens ga ik vanuit 3 
kanten er iets over zeggen: 
-Wat is kwetsbaarheid en hoe nemen wij waar? 
-Wat vragen mensen eigenlijk 
-Hoe werkt dat dan? 
 
Beginnen met 2 voorbeelden; 
Mevrouw De Boer is een weduwe van 67 jaar. Haar man is een jaar of drie geleden overleden 
en langzaam krabbelt ze weer overeind, na een moeilijke periode van rouw en verwerking. Ze 
is door een diep dal gegaan en heeft zich in de afgelopen jaren een beetje van de 
buitenwereld afgesloten. Nu het wat beter gaat heeft ze weer behoefte aan mensen om zich 
heen, aan ergens bij horen en zich gewaardeerd voelen. Ze besluit zich te wenden tot de 
pastoor in het dorp: in de kerk werken veel vrijwilligers en ze zullen vast wel iets voor haar te 
doen hebben. Dat ze zich de laatste jaren niet veel in de kerk heeft laten zien, zal hij wel 
begrijpen. En hij zal vast blij zijn dat zij zich nu als vrijwilliger aanmeldt. Ze maakt een 
afspraak voor een gesprek. Dat blijkt echter heel anders te verlopen dan mevrouw De Boer 
zich had voorgesteld. De pastoor ontvangt haar vriendelijk en komt meteen ter zake: 
‘Waarmee kan ik u helpen?’ Mevrouw De Boer legt uit dat ze na het overlijden van haar man 
de draad weer een beetje wil oppakken, en graag met de pastoor wil nadenken of ze 
misschien als vrijwilligster iets voor de kerk kan betekenen. De pastoor reageert met: ‘O, 
maar dan moet u bij mevrouw Wouters zijn, die regelt alles met de vrijwilligers. Hier is haar 
telefoonnummer, u kunt haar gerust bellen.’ Na nog geen 5 minuten staat een beduusde 
mevrouw De Boer weer op straat. Verontwaardigd vertelt ze later haar dochter over het 
voorval: ‘Hij vroeg helemaal niks, niet hoe het met me ging, niet hoe ik het al die tijd gerooid 
had zonder mijn man, niet naar wat ik allemaal had meegemaakt. Ik kreeg niet eens koffie!’ 
 
Uit mijn eigen praktijk; Frits is een oudere man, vaak niet zo gemakkelijk in de omgang en 
regelmatig met een kort lontje. Hij heeft meerdere problemen; is dakloos en wordt vanwege 
zijn gedrag (agressief) vaak geschorst uit de nachtopvang. Ook wij als dagopvang hebben  
soms een moeizame relatie met hem. Laatst belde hij met onze telefoon naar de sociale 
dienst, er waren 18 wachtenden voor hem. Wij realiseerden ons dat Frits waarschijnlijk niet 
in staat was om dit wachtproces rustig te doorstaan. Dus wij coachten hem hier als team 
doorheen; boden hem koffie aan, maakten grapjes (heb je wel een leuk muziekje op de 
achtergrond) en leidden hem af. Ook had ik een klein gesprekje met hem over degene die 
straks de telefoon zou aannemen; wees niet boos op haar, de rest van de afdeling is vast 
lunchen en deze arme uitzendkracht is misschien nog de enige die werkt. Dus wees lief voor 
haar. Wat was iedereen trots toen Frits na een uur wachten in de telefoon zei; ‘goedendag 
schoonheid, wat fijn dat ik je eindelijk aan de lijn krijg’. We hebben er nog een week plezier 
van gehad en Frits was zo trots als wat dat hem al het wachten was gelukt. 
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Kwetsbaarheid 
Tegenwoordig zetten we vooral in op zelfredzaamheid en burgerschap. Degenen die hier 
niet in mee kunnen komen noemen we vaak op de een of andere manier kwetsbaar. 
Er is veel aandacht voor het meten en volgen van kwetsbare groepen. Ook hier in Venlo; kijk 
maar naar de titels van de werkwinkels: kind en armoede, meedoen en schuldhulpverlening. 
We hebben het ‘t liefst dat deze mensen zichzelf redden, of met behulp van hun eigen 
netwerk, of met –het liefst tijdelijke- hulp. Die hulp komt vaker uit de sector welzijn dan uit 
de sector zorg. 
Maar kwetsbaarheid is niet een eenduidig begrip; ppt afbeeldingen. 
Dus ik wil hieruit concluderen; ieder is op zijn of haar manier kwetsbaar. Het is niet per sé zo 
dat bepaalde groeperingen vooral kwetsbaar zijn (de oudere, de vluchteling, etc).  
Uit de voorbeelden blijkt dat iemand kwetsbaar kan worden gemáákt. Kwetsbaar word je als 
de maatschappij te snel voor je is, eisen aan je stelt die je niet waar kunt maken (werkloos 
en 50 +, verstandelijk beperkt en digitalisering).  
Kwetsbaarheid heeft veel te maken met ‘anders zijn’ en de manier waarop ernaar gekeken 
wordt. Door het programma SynDroom van Johnny de Mol komen mensen met het 
Downsyndroom heel anders in het licht te staan (en gewaardeerd zoals de Televisierring 
demonstreert). Mag die ander in zijn anders-zijn blijven wie hij is en een beroep op ons 
doen? Want er komt heel veel uit de Down mensen naar voren, maar het heeft ook veel te 
maken met de relatie met Johnny. 
 Er is ruimte nodig voor mededogen en ontferming en toestemming op in te mogen gaan op 
het morele appèl dat iemand op je doet. (evt terugkomen op de vb). Op vb basis kan dat 
duidelijk zijn (geduldig zijn met Frits), maar hoe zit dat met schuldhulpverlening? Zie je de 
schulden en een noodzakelijke weg daaruit of ook meer dan dat en heb je aandacht voor de 
persoon. 
Kwetsbaarheid willen oplossen in termen van kracht is te oppervlakkig en geeft bovendien 
geen waarde aan het anders zijn van de persoon. Hulpverleners denken maar al te makkelijk 
in termen van ‘wat is de volgende stap’? 
Wat is kwetsbaarheid als je praat over kind en armoede; gaat dat over geld, over niet mee 
kunnen doen met bv. sport, over toekomstperspectief, over school, over sociale 
ontwikkeling? 
 
Waarnemen 
Dat brengt me op het volgende thema; waarnemen. Om te kunnen aansluiten en te zorgen 
dat hulp en ondersteuning ook als zodanig aankomt is waarnemen en goed kijken van 
levensbelang. Zo voorkom je dat je hulp biedt waar het niet nodig is of de verkeerde hulp 
aanbiedt. 
Dat doet iedereen anders, kijk hier maar eens naar; 
ABN AMRO reclame vader en moeder die hun dochter beschouwen en totaal anders zien 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-ur2RjFIa-k 
https://www.youtube.com/watch?v=eHPgjg6_TSc 
 
‘Om de ander te laten ervaren dat er ten minste één iemand is voor wie hij of zij telt, moet je 
je openen voor de ander, zodat hij of zij zich kan laten zien. Dat vraagt van jou een open 
waarneming. Waarnemen is echter net zo vanzelfsprekend als het moeilijk is. Wat je ziet is 
niet zomaar wat je ziet. Je waarneming wordt gekleurd door vele dingen. Dat is niet erg, dat 
is een gegeven’. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-ur2RjFIa-k
https://www.youtube.com/watch?v=eHPgjg6_TSc
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Waar word je bv. allemaal door beïnvloed? 
Door verwachtingen 
State of mind (bepaalde stemming) 
Je maakt het plaatje voor jezelf kloppend 
Attributie; het zal wel zo’n type zijn 
Sturing door context (filmpje Rastaman): uit de context denk je te zien wat er aan de hand is 
en wat er moet gebeuren. Op deze manier ontstaan de nodige mismatches. 
 
Om de ander ervaarbaar goed zorg te verlenen moet je je eigen waarneming voortdurend 
onderzoeken, zodat je je kan openen voor de ander, zodat hij zich kan laten zien. 
Presentie begint bij jezelf; bij jouw open waarneming, dus niet vanuit diagnoses, 
veronderstellingen, aannames en interpretaties, maar zoveel mogelijk vanuit een niet-
weten. 
Armoede en isolement; in jullie nota armoede staat eigen kracht en zelfredzaamheid voorop. 
Sta je dan nog open? 
 
Hoe werkt dat dan? 
Als je wilt dat de ander ervaart dat er tenminste één iemand is voor wij hij of zij telt, dan moet 
je uitzoeken wat voor die ander belangrijk is. Om daar achter te komen is vertrouwen nodig. 
Dat is er vaak niet zomaar. Dat kun je opbouwen door aan te sluiten bij de ander. Hierbij 
komen de termen leefwereld en afstemmen ook aan de orde. 
Wat vragen mensen eigenlijk? Waar gaat het hierom, sluit jullie aanbod, nota aan bij de 
behoefte van de mensen? Telt het vraag…. 
Wat vragen mensen eigenlijk als ze aan anderen om hulp vragen? Gaat het dan alleen om 
dat probleem dat opgelost moet worden, dat geld dat er moet komen, de chaos die moet 
worden opgeruimd, de wond die verzorgd moet worden, de praktische vragen waar ze mee 
zitten? Of gaat het om meer? 
Dat weten we eigenlijk niet, dus daar moeten we omzichtig naar op zoek. Mensen leggen 
soms wel een vraag op tafel, maar daar zit vaak een heel stuk vóór waar eerst de aandacht 
naar uit moet gaan. 
En dat stuk gaat over: zie je hoe moeilijk het voor me is? Vind jij ook dat het erg is? Klopt het 
dat het erg is? En kun je daar dan even bij stilstaan: hoe is het voor de ander dat hij of zij 
hiermee zit, en er hier mee moet komen bij mij? 
 
Uit onderzoek blijkt dat voor veel mensen die om hulp vragen, de concrete oplossing 
eigenlijk niet het belangrijkste is. Het eerste wat ze willen is erkenning voor hun vraag, voor 
waar ze mee worstelen, voor hun lijden en hun onvermogen. Ze willen gezien worden als 
unieke persoon, en geholpen worden door iemand die het wat kan schelen dat ze zo in de 
puree zitten.  
 
Eigenlijk ligt er onder iedere hulpvraag een aantal (vaak onuitgesproken) verlangens, die in 
één zin als volgt samengevat zouden kunnen worden: 
 
‘Telt het voor jou, dat dit hier bij mij almaar weer zo gaat, pijn doet en stoppen moet?’ 
 
Telt het voor jou… 
In de eerste plaats vragen mensen niet om een oplossing of om actie, maar om erkenning: 
doet het ertoe dat ik ergens mee zit, dat het me niet goed gaat, dat ik er niet uitkom, of stelt 
het niks voor? 
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Ze vragen niet of het ergens in Nederland telt, bij een of andere instantie, of bij een of 
andere ambtenaar, maar ze vragen: telt het voor jou? Mensen willen iemand kunnen 
aanspreken, zich tot een levende, geïnteresseerde persoon richten, en niet tot een 
anonieme functionaris. Dit pleit dus voor relationeel helpen. 
 
…dat dit hier, bij mij… 
De worsteling van degene die vraagt is niet algemeen, maar juist heel concreet: je kunt het 
zien, je kunt het proeven en ruiken, je kunt het aanraken. Het is iets onontkoombaars waar 
hij of zij dag in, dag uit mee geconfronteerd wordt. Dáár moet je naar kijken: híer, naar mij, 
in mijn huis, in mijn leven, in mijn werkelijkheid en wat daar allemaal gebeurt. Mensen 
vragen je niet om met je neus in de boeken te gaan zitten om uit te vinden wat er met hen 
loos is. Ze willen dat je naar hén kijkt, naar wat ze ervaren, naar de angsten die ze 
doormaken, de put waarin ze zitten, het verdriet dat hen overweldigt. Als ik om hulp vraag 
ben ik geen ‘geval’ (een sociaal geïsoleerde, een multi probleemgezin, een verslaafde, een 
fase 4-cliënt, een borderliner etc.), ík ben het. Ieder mens is uniek, met een eigen 
geschiedenis, een levensloop, een familie, een netwerk, een taal. Daar moet je niet in 
algemene en abstracte termen over praten, want dan zie je niet met wie je te maken hebt. 
 
…almaar weer zo gaat, pijn doet… 
Veel hulpvragers komen geregeld op het punt dat ze moeten erkennen: het is weer zover, ik 
ben weer gaan gokken, of gaan drinken, ik kom wéér niet met mijn geld uit, ik ben weer gaan 
slaan. Het lijkt wel alsof een monster het overneemt, en dan gebeurt het voor de zoveelste 
keer weer. Hier gaat het om hulpeloosheid, om krachten die iemand niet kan weerstaan. Het 
lijkt bijna iets mechanisch, iets wat altijd op de achtergrond aanwezig is. Iets wat groter is 
dan mijzelf en waar ik uiteindelijk onder bezwijk en weer aan toe moet geven: ik kan het niet 
helpen, het is sterker dan ik en het gebeurt gewoon. 
De hulpvrager lijdt onder dit alles. Het is naar, het is fout, het doet pijn. 
 
…en stoppen moet. 
Hier komt pas de vraag naar een eventuele oplossing: help me, doe er iets aan zodat het 
ophoudt. Merk op dat de vraag naar de oplossing helemaal op het laatst komt. 
De grote ontdekking in het onderzoek naar de hulpvraag was dat mensen blijkbaar niet 
meteen hun vraag naar de oplossing van een probleem op tafel leggen. Het eerste wat ze 
vragen is erkenning: ben ik gek, word ik serieus genomen, is er iemand voor wie dat wat ik 
voel, telt? 
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6. WERKWINKEL KIND EN ARMOEDE 
Een werkwinkel over de toegang tot het ‘Kindpakket’ 
 

Binnen het Kindpakket zitten straks verschillende regelingen, die door zelfstandige 
organisaties worden uitgevoerd. Doordat deze organisaties veelal aan landelijke richtlijnen 
gebonden zijn, hebben ze ieder hun eigen intakeprocedure, toelatingsdrempel en andere 
criteria. Voor de burger betekent dit echter, dat er steeds opnieuw een aanvraag, een 
gesprek en het overhandigen van een hele papierhandel volgt.  
Hoe kunnen we de toegang tot de regelingen toch zo laagdrempelig mogelijk maken, zonder 
de autonomie van de afzonderlijke stichtingen aan te tasten? Denkt u mee aan de oplossing? 
 
Kansen: 

- Behandelen op school het kindpakket 
o Kindpas 
o Goede en totale informatie 
o Goede begeleiding: informeren en trainen van directies en leerkrachten 

- Voorlichting via Informatie en adviespunten HvdW 
o Voor zowel professionals als vrijwilligers 
o Geeft goede informatie aan professionals en vrijwilligers 

- Organisaties leren elkaar steeds beter kennen en dat biedt kansen op goede 
samenwerking en doorverwijzingen 

o Dat geeft korte informatielijnen 
- De gemeentelijke database is een belangrijke informatiebron voor het Kindpakket 
- GGD erbij betrekken zodat het netwerk zo breed mogelijk wordt 
- Kleinschalig houden: niet grote bogen maar dichtbij de mensen voor wie het 

Kindpakket is bedoeld. 
 
Bedreigingen: 

- Verschillen in regelgeving, toelating en procedures 
- Zaken aangaande de privacy kunnen soms een goede toeleiding in de weg staan 
- Mensen voelen wellicht dat gebruikmaken van het Kindpakket stigmatiserend kan 

werken en voelen. Je krijgt een etiket opgeplakt. 
- Informatie en Adviespunten moeten oppassen dat ze zaken niet over de schutting 

gooien: zij moeten goed advies en informatie geven en doorverwijzen. 
 
Er constant voor zorgen dat informatie altijd up to date is. Dat vraagt om een constante en 
goede communicatie  
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7. WERKWINKEL ARMOEDE EN SOCIAAL ISOLEMENT 
Een werkwinkel over sociale netwerken en meedoen 
 
De werkgroep richt zich op mensen die door een (te) klein budget in een isolement geraken. 
Mensen kunnen hierdoor de energie missen om zich op het eigen sociale netwerk te richten. 
Soms heeft men een steuntje in de rug nodig. 
Het project ‘Netwerkcoaches’ beoogt vrijwilligers op te leiden die dit steuntje in de rug 
kunnen bieden.  
We willen u graag meenemen in deze aanpak en samen met u op zoek gaan naar 
vindplaatsen van deze doelgroep en bestaande activiteiten. 
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Definitie Sociaal Isolement 
Sociaal isolement is de situatie waarin (ondersteunende) sociale relaties in het persoonlijke 
leven ontbreken. Sociaal isolement is anders dan eenzaamheid. Kort gezegd: sociaal 
isolement is een situatie en eenzaamheid is een gevoel. 
De definitie van sociaal isolement luidt: het ontbreken van ondersteunende relaties in het 
persoonlijke leven. Relaties met familie, vrienden en bekenden waar je in geval van nood op 
terug kunt vallen 
De definitie van eenzaamheid luidt: het subjectief ervaren van een onplezierig of 
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties 
(Bron: Coalitie Erbij) 
 
De werkgroep richt zich op: 

 De werkgroep Meedoen van Bindkracht richt zich op mensen die door een (te) klein 
budget in een isolement geraken. Mensen kunnen hierdoor de energie missen om 
zich op het eigen sociale netwerk te richten. Soms heeft men een steuntje in de rug 
nodig. 

 Het project ‘Mee Doen’ beoogt vrijwilligers in te zetten en op te leiden die dit 
steuntje in de rug kunnen bieden 

 Signaalfunctie t.a.v. netwerk (formeel en informeel) 
 

Stappenplan Meedoen 
 In kaart brengen wat er in de wijk is aan soortgelijke aanpak / werkwijze (Algemene 

Hulpdienst, De Zorgondersteuner, Sociale Wijkteams en Uitvoeringsteams in de wijk) 
 Ontwikkelen van een methode / deskundigheidsbevordering op maat  

http://www.eenzaam.nl/ik-en-eenzaamheid/definitie-van-eenzaamheid
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 Vrijwilligers werven (vinden) en opleiden (binden) 
 Hulpvragen/signalen ophalen + matchen met vrijwilliger 
 Connectie tot stand brengen tussen formele en informele zorg (b.v. via het Sociaal 

Wijkteam en Uitvoeringsteam) 
 Begeleiding op maat aan de vrijwilligers bij de verschillende casussen, bijv. één op 

één begeleiding, bijeenkomsten om ervaringen te delen enz.  
 
Aanwezigen in de Werkwinkel zijn aan de slag gegaan met onderstaande vragen: 

 Vraag 1: Waar kunnen signalen van armoede en sociaal isolement opgehaald 
worden?  
Welke belangrijke sleutelfiguren/organisaties zijn hiervoor nodig? 

 Vraag 2: Wat is voor jou de meerwaarde van een goede samenwerking tussen 
beroepskrachten en vrijwilligers? En hoe dient deze samenwerking eruit te zien? 

 
 
Groep 1: 
Vraag 1  
Signalen: 
- Huis van de Wijk 
- Zelfregie centrum 
- Themabijeenkomsten 
- Beweegcoach (netwerkcoach) → letterlijk onder de arm nemen 
- Sleutelfiguur op straatniveau 
- Sociaal wijkteam → uitvoeringsteam 
 
Vraag 2 
Meerwaarde van samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers: 
- basis van gelijkwaardigheid: - warme overdracht 
              - goede begeleiding vrijwilligers 
              - signalering 
- Verwachtingen uitspreken / vastleggen 
- gevaar verlies baan beroepskracht → vrijwilliger 
- vrijwilliger dezelfde golflengte als hulpvrager 
 
 
Groep 2: 
Vraag 1: 

Ophalen (wie) Nodig Definitie  

Pastoor Maatschappelijk werk  

Sociaal wijkteam Groenewold 
Huis van de Wijk 
Maatschappelijk werker 

Armoede 

Thuiszorg 
Woningstichting 
Scholen 
Buurtvereniging 
Buren 
Wijkagent 

 
 
Communicatie 

 
 
Achterstand huis 
Gedrag kinderen 
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Vraag 2 
Meerwaarde van de samenwerking: 
- kennis delen wordt kracht 
- duidelijkheid en transparantie 
- “ik word gezien / ik word gehoord” 
 
 
Groep 3: 
Vraag 1:  
Sleutelfiguren → wie zijn dat en hoe leer je die kennen? 
 (HvdW) → kleinschalig en op het laagste niveau functioneren 
↑ signalen → alle organisatie nodig (via buurt en bewonersnetwerken) 
  → diaconie  
  → losgelaten uit de zorg en geen vervolg 
Vraag 2: 
Vrijwilligers die present zijn en autonoom zijn; luisterend oor kunnen bieden, 
Vrijwilligers die hetgeen wat zij geleerd hebben uit hun eigen ervaringen in dienst kunnen 
stellen van anderen. Zij weten b.v. hoe instanties werken, kennen de voorzieningen in de 
wijk. 
Vrijwilliger moet geen verlengstuk zijn van de zorgorganisatie 
 
 
Groep 4: 
Vraag 1  
Signalen armoede & sociaal isolement 
- school 
- HvdW 
- voedselbank / kledingbank 
- supermarkt / buurtwinkel 
- HVZ / thuiszorg / huisarts 
- tweedehands winkels, Kleierkas, Terre des Hommes, Emmaus 
- kerk 
- wijkagent 
- buurtbemiddeling 
- buurtvereniging 
- speeltuin / park / maas 
- woningstichting 
- lotgenotengroepen 
- online, chat, FB etc. 
 
Vraag 2 
Meerwaarde goede samenwerking: 
- ingang er is al 
- gedeelde verantwoordelijkheid 
- verwachtingspatroon / duidelijke afspraken 
- uitwisseling van ervaring en info 
- normen en waarden, reflectie 
- goede match mogelijk door samenwerking 
- laagdrempelig en blijvend contact tussen professioneel en vrijwilliger is een must 
- open, transparant, op basis van respect. 
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8. WERKWINKEL SCHULDHULPVERLENING 
Een werkwinkel over één uitvoeringsteam schuldhulpverlening 
 
Waar gaan we ons mee bezighouden? 

- In hoeverre sluit de hulpverlening en ondersteuning vanuit de organisaties aan bij 
de hulpvragers? En zijn er n.a.v. de inleiding van Anja Hacquebord nog 
aanbevelingen te doen? 

- Verhaal van een ervaringsdeskundige die haar/zijn ervaring vertelt en ons wijst op 
sterke en zwakke punten in de hulpverlening ter lering; 

Voorstel tot het instellen van een ‘uitvoeringsteam schuldhulpverlening’ dat een 
raamovereenkomst sluit met de gemeente Venlo zodat Sociale Wijkteams mensen met 
schuldenproblematiek door kunnen verwijzen naar dit team. In het team zitten 
professionele als vrijwilligersorganisaties die telkens kijken bij wie een hulpvrager het beste 
geholpen is. 
 
WERKWINKEL ‘SCHULDHULPVERLENING’. 
 
Wat wil je als hulpvrager? 
Je hebt enerzijds een ‘dienstverlener’ bijvoorbeeld een bewindvoerder. 
Anderzijds heb je een ‘hulpverlener’. 
 
Belangrijk is dat een samenwerking bestaat tussen dienstverlener en hulpverlener. Tevens 
dat je de ‘tijd’ neemt om iemand te ondersteunen.  
Presentie vraagt om: 

- Doorvragen op (alle) levensgebieden om tot een totaalplaatje te komen 
- Nieuwsgierig zijn 
- Bouwen aan een vertrouwensrelatie 
- Betrokkenheid 

 
Hoe is jouw persoonlijke vooringenomen manier van kijken naar de hulpvraag (vraag aan de 
hulpverlener) 

- eigen grenzen kennen en aangeven 
- wens naar scholing i.z. de presentietheorie(Andries Baart) 
- complimenten geven aan de hulpvrager waar zij/hij dingen oppakt en zelfstandig 

doet 
- regels kunnen knellen in het geven van goede ondersteuning 
- samenwerken met ‘ervaringsdeskundigen’ kunnen lotgenoten ondersteuning 

bieden en houvast. Ervaringsdeskundigen als gelijkwaardig aan de hulpverlener 
beschouwen 

 
De verhouding tussen ‘zelfredzaamheid’ en ‘telt-het-vraag’. 

- Zelfredzaamheid is een mooi en het beste uitgangspunt om dat te bereiken en 
dat moet ook het streven zijn, maar sommigen lukt dat niet. 

- Oppassen dat je de regie overneemt 
 
Kleine stappen zetten om mensen mee te kunnen nemen. 
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9. FORUMDISCUSSIE EN AFSLUITING 
Leden van het forum zijn: 

• Rienie Roks (werkwinkel Meedoen) 

• Carin Zijmers (werkwinkel Schuldhulpverlening) 

• Anja Hacqbord (Inleider / St.Presentie) 

• Vera Taks (wethouder sociaal domein) 

• Peter Verhoeckx (werkwinkel Kind en Armoede) 
 
Er wordt een toelichting op de werkverslagen gegeven + verhelderingsvragen uit de zaal 
beantwoord. De verschillende werkwinkels hebben voldoende concrete aanknopingspunten 
om de komende maanden praktisch vooruit te kunnen. Die resultaten kunnen dan in een 
volgende bijenkomst weer worden meegenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitend dankwoord dagvoorzitter 
Dankwoord aan voorbereiding, vrijwilligers sprekers en gasten. 
We sluiten de bijeenkomst af met een toepasselijk lied, gebracht door Peter van de Venis, 
(Leger des Heils): ‘Mag ik dan bij jou?’ 
Daarna staat er nog een drankje klaar in de foyer. 
Hartelijk dank voor Uw aanwezigheid en veel succes met Bindkracht. 
 
Lied “Mag ik dan bij jou” (Claudia de Breij) 
door Peter van de Venis (Leger des Heils) 
 
Als de oorlog komt,  
En als ik dan moet schuilen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt,  
Waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
Wat ik nooit geweest ben, 
Mag ik dan bij jou? 
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Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het onweer komt,  
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt,  
En ’t is mij te donker,  
Mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt,  
En als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt,  
En ik weet het zeker,  
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen,  
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt,  
‘k hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het einde komt,  
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt,  
En als ik dan alleen ben,  
Mag ik dan bij jou? 
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10.DEELNEMERSLIJST WERK AAN DE WINKEL  
 

  Instantie / Organisatie  

  Vrouwenhuis Venlo  

  Humanitas  

  Synthese  

  Huisbibliotheek De Ruit  

  Huisbibliotheek De Ruit  

  Leef - Leger des Heils  

  Stuurgroep Bindkracht  

  

coördinator platform  
Sociale Zekerheid Venlo 
e.o.  

  
vrijwilliger stichting 
Leergeld  

  
Jongerenkerk / stuurgroep 
Bindkracht  

  Schuldhulpverlening  

  
vrijwilliger parochie Venlo-
Oost  

  
stagiaire Mozaiek 
bewindvoeringen  

  
coördinator Sociale 
Wijkteams  

  
Bestuur Stichting 't 
Groenewold  

  
RK Parochiefederatie 
Blerick  

  Mozaiek bewindvoeringen  

  Mozaiek bewindvoeringen  

  Zorg Advies en Regelhulp  

  S.O.B. Venlo  

  Zij-actief  

  Stichting Leergeld  

  
Consulent Jeugdsport- en 
Jeugdcultuurfonds Venlo  

  De Zorggroep  

  
vrijwilliger I&A punt de 
Egelantier  

  Met GGZ  

  Met GGZ  

  Voedselbank  

  
Team coördinator 
Wel.Kom  

  
Proteion / stuurgroep 
Bindkracht  

  Vrouwenhuis Venlo  

  Cliëntenraad  

  Budgetcoach  

  Stuurgroep Bindkracht  

  Samen zijn wij Venlo  
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Diaken Prot.Gemeente 
Venlo + Vrijwilliger Leger 
des Heils   

  
Plangroep Venlo 
coördinator  

  Stuurgroep Bindkracht  

  Schuldhulpmaatje  

  Wijkondersteuner Blerick  

  
pastoor H.Nicolaas- en H. 
Michaëlparochie  

  Stuurgroep Bindkracht  

  B.O.S.  

  Samen zijn wij Venlo  

  Gemeente Venlo afd. SLW   

    

    

  B.O.S.  

  B.O.S.  

  Bewindvoerder  

  Vrouwenhuis Venlo  

  

vrijwilliger/coördinator 
Humanitas 
thuisadministratie Venlo  

  Ketenregisseur  

  

Begel. Informatie & Advies 
Huizen van de Wijk Venlo | 
Proteion Welzijn  

  pastoor-emeritus  

  B.O.S.  

  
Visie-Verandering-
Verbinding  

  

Wel.Kom - 
bewonersondersteuner 
Blerick  

  
lid CR Sociale Dienst 
Venlo  

  

 
Stichting Wel.kom, begel. 
Informatie en Advies 
Arcen, Velden, Lomm,   

  Leger des Heils  

  
AHD / Kledingbank / 
werkgroep Meedoen  

  Balans Bewindvoering  

  
Vrijwilliger 
Aandachtcenturm  

    

  
Raadslid gemeente Venlo 
VenloLokaal  

    

  Solidariteitsmaaltijd JK  

  Gemeente Venlo afd. SLW  

  wethouder  
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vrijwilliger I&A Boulevard 
Hazenkamp  

  Wethouder  

  
Gemeente Venlo, afd. 
Samen Werken en Leven  

  Stuurgroep Bindkracht  

  
Aandachtcentrum 't 
Groenewold  

  Gemeente Venlo  

  Leger des Heils  

  SchuldHulpMaatje  

    

  VVGI  

  Samen zijn wij Venlo  

  Bestuurslid Humanitas  

  
Platform Sociale 
Zekerheid Venlo  

  
Participatiecoach 
W.Z.S.W. Spoor  

  Vicevoorzitter BOS  

  Door in plus  

  Wel.Kom  
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Voor contact: 
 

Stuurgroep Bindkracht 
p/a ’t Groenewold 
Begijnengang 17 

5911 JL Venlo 
077-3546689 


