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Inleiding  
 
Dit jaarverslag is de terugblik op 2019 met als doel inzicht te geven in het werk van Stichting  
Kompas Bommelerwaard. Een terugblik voor samenwerkingspartners, subsidieverleners,  
vrijwilligers, deelnemers en overige belangstellenden.  
Daarbij heeft het jaarverslag ook de functie van zowel inhoudelijke als financiële verantwoording  
naar subsidieverleners en is voor het bestuur de rode draad bij periodieke herijking van de vele 
activiteiten van Kompas.  
 
De activiteiten van Kompas zijn laagdrempelig en toegankelijk voor alle inwoners van de gemeenten 
Maasdriel en Zaltbommel. Kompas staat midden in de samenleving en maakt zich sterk voor het 
verbinden van inwoners uit alle landen en culturen die in de Bommelerwaard wonen en werken.  
Er is daarbij structureel aandacht voor inwoners met minder kansen en mogelijkheden.  
 
De activiteiten zijn ondergebracht in 4 werkvelden:  
TaalPlus 
WerkPlus 
Gezond leven en veiligheid  
Maatschappij Kunst en Cultuur 
 
De organisatie van Kompas blijft zich vernieuwen en heeft mede daardoor een duidelijke plek  
in het landschap van maatschappelijke- en welzijnsorganisaties in de Bommelerwaard.  
Kompas is een ontmoetingsplek voor alle inwoners en ketenpartners in deze regio.  
De grote groep vrijwilligers hoort en ziet veel van wat er in hun omgeving speelt. Deze continue  
stroom signalen maakt dat de organisatie in beweging blijft en dat zij gewaardeerd wordt zowel  
als partner en als uitvoerder. Maar ook als aanjager van noodzakelijke maatschappelijke  
vernieuwingen in en voor de Bommelerwaard heeft Kompas een functie. 
Het bestuur vindt het belangrijk om ruimte te geven aan wensen en ideeën van inwoners en  
hen zoveel mogelijk te helpen bij het realiseren ervan. 
 
Naast het groepswerk bij alle activiteiten, is ook maatwerk en individuele hulp een kernactiviteit  
van Kompas. De vrijwilligers van Kompas steken veel tijd, energie en persoonlijke aandacht in 
deelnemers met vragen voor hulp, informatie of ondersteuning.   
Regelmatig blijkt dat door de vasthoudendheid, tijd en aandacht van een deskundige en  
meedenkende vrijwilliger, de individuele problemen van een inwoner tòch opgelost kunnen worden.  
Kompas wil in het komende jaar meer aandacht geven aan deze ervaringen uit de dagelijkse praktijk,  
want daaruit blijkt dat maatwerk het sleutelwoord is in de samenleving van nu.  
Voor het leveren van goed maatwerk en persoonsgerichte oplossingen zijn bekendheid en 
samenwerking met relevante partners in het netwerk een voorwaarde. Kompas ervaart deze 
samenwerking als onmisbaar, constructief en betrouwbaar. Dankzij goede afstemming versterken 
partners elkaar en wordt dubbel werk voorkomen. 
Voor de enthousiaste medewerkers van Kompas die veel hart, hoofd en tijd investeren in de  
activiteiten zijn de sfeer, de wijze van werken en de positieve reacties van deelnemers een stimulans 
om samen zo door te gaan.  
 
De vrijwilligers bij Kompas, zoals docenten voor taalactiviteiten, begeleiders van groepen, 
individueel begeleiders, ondersteuners en workshopleiders, investeren voortdurend om de kwaliteit  
van het werk te verbeteren en te waarborgen. Zonder hen geen Kompas!  
De coördinator en het bestuur spannen zich in voor goede begeleiding, aandacht en het maken van  
de juiste match tussen vrijwilliger en activiteiten. Gelukkig melden zich telkens weer nieuwe vrijwilligers 
aan die actief betrokken willen zijn bij Kompas. 
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Jaarlijks neemt ook het aantal deelnemers aan de activiteiten toe. Dit is te zien binnen het werkveld 
TaalPlus en de Formulierenbrigade. Behalve in de gemeente Zaltbommel groeit ook in de gemeente 
Maasdriel het aantal deelnemers en het aantal activiteiten. Informatie daarover is in dit jaarverslag  
te lezen bij de inhoudelijke verantwoording over de 4 werkvelden. 
 
Het bestuur vertrouwt erop dat de maatschappelijke erkenning in 2020 ook vertaald wordt in  
voldoende subsidiëring van een betaalde coördinator door de gemeenten Maasdriel en  
Zaltbommel. Voor de continuïteit van Kompas en de noodzakelijke ondersteuning van vrijwilligers  
is een betaalde coördinator een absolute voorwaarde.  
 
Het bestuur van Stichting Kompas wenst u veel leesplezier! 
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Doelstelling Stichting Kompas Bommelerwaard 
De doelstelling van Stichting Kompas is het bevorderen van participatie, emancipatie en  
welzijn in de ruimste zin van het woord van alle inwoners in het werkgebied van de Stichting.  
Dit wil Kompas bereiken met een integrale aanpak onder andere door: 

• Het initiëren, ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van 
maatschappelijke, educatieve en culturele participatie; 

• Het organiseren en stimuleren van ontmoeting en dialoog tussen diverse groepen inwoners  
in het werkgebied van de stichting; 

• Het verstrekken van informatie en advies aan inwoners, organisaties, bedrijven en beleidsmakers; 

• Het signaleren van maatschappelijke vragen en knelpunten en het stimuleren van een gezamenlijke 
aanpak; 

• Het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven en actief meedoen; 

• Het behartigen van belangen en ondersteunen van degenen in de samenleving die daaraan 
behoefte hebben; 

• Netwerkopbouw en de samenwerking met relevante organisaties versterken door gebruik  
te maken van elkaars kennis, expertise en activiteiten. 

• De deskundigheid van vrijwillige medewerkers te bevorderen en hen zoveel mogelijk te onder-
steunen bij hun werkzaamheden. 
 

Organisatie en uitvoering 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers.  
Op projectbasis zijn enkele gekwalificeerde medewerkers aangesteld voor de organisatie van 
deelprojecten en inhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers.  
Het bestuur van Kompas is een werkbestuur, wat betekent dat leden van het bestuur naast  
bestuurlijke taken ook uitvoerende en organisatorische taken hebben. Het bestuur telt zes 
bestuursleden en twee adviseurs.   
Het bestuur is op zoek naar versterking om de kwetsbaarheid in de kennis en aansturing van de 
werkvelden te verkleinen, het algemeen bestuur te versterken en de continuïteit van Kompas 
inhoudelijk te blijven garanderen.  
Voor de professionele ondersteuning en begeleiding van de vele vrijwilligers en om alle activiteiten  
voor deze organisatie goed te regelen, uit te voeren en te continueren is een algemeen coördinator  
absoluut noodzakelijk. 
 

Stichting Kompas en vrijwilligerswerk 
Zoals gezegd kan het werk van Kompas alleen gedaan worden dankzij het enthousiasme en de  
actieve inzet van vrijwilligers. Alle activiteiten zijn gericht op het versterken van de eigen kracht  
van inwoners, het activeren en stimuleren van sociale en economische participatie en het versterken  
van medeverantwoordelijkheid. Vaak vinden vrijwilligers dankzij hun werkzaamheden bij Kompas  
ook een betaalde baan. Het vinden van betaald werk is een belangrijke doelstelling van WerkPlus.  
 
De visie op het vrijwilligersbeleid bij Kompas is geformuleerd in 2018. Het biedt duidelijkheid aan 
medewerkers en vrijwilligers over hoe binnen Stichting Kompas gewerkt wordt en draagt in hoge  
mate bij aan de kwaliteit en continuïteit van de activiteiten.  
In 2019 waren bij Stichting Kompas circa 100 vrijwilligers actief in de verschillende werkvelden,  
zowel in de directe uitvoering als in de ondersteuning van de organisatie.  
Er is een natuurlijk verloop onder de vrijwilligers door het vinden van betaald werk, het volgen van  
een intensieve studie of opleiding, verhuizing of sterk veranderde persoonlijke omstandigheden. 
Gelukkig melden zich telkens weer nieuwe vrijwilligers aan die actief betrokken willen zijn bij  
‘de Kompasfamilie’.  
Na aanmelding volgen persoonlijke kennismakingsgesprekken. Daarna bepalen de algemeen 
coördinator, de nieuwe vrijwilliger en de organisator van het betreffende werkveld welke  
activiteiten passen bij de talenten en belangstelling van de nieuwe vrijwilliger. 
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Het bestuur plaatste ook regelmatig vacatures waarin gericht gezocht wordt naar nieuwe kandidaten.  
In 2019 was uitbreiding nodig voor TaalPlus, de Formulierenbrigade, het Leerhuis, de Ladies Lounge, 
Jobgroep, Jobmaatjes en sportactiviteiten. De vacatures voor Engels voor beginners, digi-vaardigheden 
voor gevorderden, algemene administratieve ondersteuning zijn in 2019 nog niet ingevuld. 
 
Goede faciliteiten en professionele ondersteuning zijn belangrijke voorwaarden voor verantwoord 
vrijwilligerswerk. In dit kader organiseert Stichting Kompas met betrokken professionals regelmatig 
bijeenkomsten voor scholing en deskundigheidsbevordering. Een paar voorbeelden: 
- Kompas gaf in samenwerking met het ROC RIVOR in 2019 (bij)scholing aan de vrijwilligers van 

TaalPlus, gericht op de opzet van programma’s, gebruik van lesmateriaal en praktische 
ondersteuning op de werkvloer met betrekking tot werkwijze, communicatie en methodiek.  

- Deskundigheidsbevordering en professionele ondersteuning van de vrijwilligers van WerkPlus,  
zoals maatwerk-training, inwerkprogramma’s en deskundigheidsbevordering van de medewerkers 
van de Formulierenbrigade. 

- Vrijwilligersbijeenkomsten: In deze bijeenkomsten stonden dit jaar de thema’s laaggeletterdheid  
en aanpak huiselijk geweld en eer-gerelateerd geweld centraal. Bij het bespreken van thema’s is 
cultuursensitief werken altijd een punt van aandacht. Ook de uitwisseling van werkervaringen en 
onderlinge ontmoeting zijn belangrijke onderdelen.  

- Verder namen vrijwilligers deel aan relevante bijeenkomsten, op het gebied van taal, inburgering, 
werk en gezondheid, zowel lokaal, regionaal en landelijk. 

 
Stichting Kompas is sinds 2016 een erkend Leerbedrijf. In 2019 hebben twee leerlingen van het 
Cambium College hun Maatschappelijke Stage bij Kompas gelopen 
 
Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers is essentieel. In 2020 zal invulling gegeven worden aan de 
Vrijwilligersacademie. De bijeenkomsten, lezingen, workshops en trainingen die worden aangeboden 
aan de medewerkers van Kompas worden ook opengesteld  voor vrijwilligers/medewerkers van andere 
organisaties; denk aan organisaties als Humanitas, Vluchtelingenwerk, Buurtteam etc. voor wie het 
betreffende thema ook relevant is.  
Tegelijkertijd is het wenselijk dat ook andere organisaties hun aanbod breder open stellen, zodat met 
elkaar de deskundigheidsbevordering in de Bommelerwaard optimaal benut wordt. 
Kompas wil de diversiteit van talenten en grote deskundigheid van de medewerkers ook op een andere 
manier in zetten. Er zal onderzocht worden of er binnen Kompas mensen zijn die interesse hebben in 
het organiseren van een activiteit, lezing of workshop voor collega’s en vrijwilligers van Kompas en/of 
medewerkers van andere organisaties in de Bommelerwaard. Dit betreft allerlei soorten activiteiten: 
van inhoudelijk tot creatief tot sport en bewegen, met als doel inspiratie, ontspanning en 
kennisontwikkeling. 

 
De impact van Stichting Kompas in bereik en getallen  
In dit Jaarverslag staat per activiteit het doel, de inhoud evenals het aantal deelnemers beschreven.  
De toegevoegde waarde van het werk van Kompas is niet alleen in cijfers zichtbaar. Jaarlijks bereikt 
Kompas honderden inwoners en partners in de Bommelerwaard.  
Een globale inschatting per werkveld geeft in 2019 het volgende beeld:  
- Bereik TaalPlus: circa 500 
- Bereik WerkPlus inclusief de Formulierenbrigade: circa 300 personen  
- Bereik Gezond Leven en Veiligheid: circa 500 personen.  
- Bereik Maatschappij, Kunst en Cultuur: circa 2000 personen. 

 
De onderbouwing en uitwerking van bereik, resultaten, aantallen en werkwijze worden per werkveld 
uitgewerkt en toegelicht in dit jaarverslag.  

 
Stichting Kompas en samenwerking met organisaties in de Bommelerwaard 
Bestuursleden overleggen regelmatig en waar nodig over inhoud, samenwerking en afstemming van 
activiteiten met zowel de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, als met organisaties die actief zijn op 
het gebied van maatschappelijke participatie, educatie, zorg en welzijn.  
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Zo versterken organisaties  elkaar en worden hiaten en problemen in het dienstverleningsaanbod  
in de Bommelerwaard op tijd gesignaleerd en waar mogelijk opgelost.  
Organisaties op het gebied van Zorg en Welzijn doen regelmatig een beroep op Kompas voor 
samenwerking, ondersteuning, advies en verwijzing en andersom. 
 
De intensiteit van samenwerking wordt bepaald door het onderwerp en varieert van incidenteel  
overleg en kennisdeling tot het samen organiseren van activiteiten.  
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
- Voor het werkveld TaalPlus is er veelvuldig overleg en nauwe samenwerking met de ROC’s, 

Vluchtelingenwerk, gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en bibliotheken in Regio Rivierenland.  
- De activiteiten van Werkplus worden in overleg en samenwerking uitgevoerd met o.a. Werkzaak, 

Stichting Humanitas, Vluchtelingenwerk en Jobhulp Culemborg. 
- In het kader van Gezond leven en bewegen is er overleg en samenwerking met de GGD, Welzijn 

Bommelerwaard, Vluchtelingenwerk, Buurtteam, Buurtzorg, Brabantzorg, Al Amal, Moskee, 
Spectrum en betrokken organisaties in de Bommelerwaard.  

- Over discriminatie, mensenrechten en veiligheid is er overleg met Ieder1Gelijk, Kerken, Moskee,  
Stichting Al Amal en Vluchtelingenwerk.  

- Op het gebied van beleidsontwikkeling en samenwerking in de Bommelerwaard en Regio 
Rivierenland is er overleg en afstemming met collega-instellingen. 

- Medewerkers van het Buurtteam houden wekelijks spreekuur op dinsdagmiddag, parallel aan  
de spreekuren van de Formulierenbrigade. 

- Kompas is partner in de organisatie van de ‘Netwerkbijeenkomsten Wonen, Zorg en Welzijn’.  
 

Bij gemeente- en regio brede projecten zoals het Taalakkoord, netwerkbijeenkomsten, studiedagen, 
informatiemarkten werd Kompas vertegenwoordigd door de coördinator, vrijwilligers en bestuursleden. 
 

Kompas en de brede school ‘De Waluwe’ 
Als medegebruiker van de brede School ‘de Waluwe’ participeert Kompas actief in het maandelijkse 
‘Gebruikersoverleg BS de Waluwe’. Aan het Gebruikersoverleg nemen deel de schooldirecteuren van de 
2 basisscholen ‘de Walsprong’ en ‘de Fonkelsteen’, de clustermanager ‘Kanteel Kinderopvang’ en de BSO 
Kanteel, de locatie-manager van Cello kinderdagverblijf ‘de Elzengaard’ en de voorzitter van het bestuur 
Kompas. 2019 Was voor de interne samenwerking geen gemakkelijk jaar. Door onder meer de 
oprichting van een nieuwe beheerstichting, de toename van aantal kinderen en taken voor Kanteel, een 
terugloop van het aantal kinderen bij de Elzengaard en het vertrek van de directeur van de Fonkelsteen.  
De samenwerking tussen de partners kwam onder druk te staan doordat de gemeente Zaltbommel en 
Kanteel het huisvestingsprobleem voor Kanteel moesten oplossen. Na een lastige periode is besloten 
om de uitbreiding voor Kanteel te realiseren in de leegkomende ruimte van de Elzengaard.  
De partners in BS ‘de Waluwe’ delen met de gemeente in hoofdlijn de visie op een leven lang leren. 
Huisvesting van Kompas in deze brede school heeft laten zien dat Kompas daarbij een goede partner is, 
zodat alle functies in ‘de Waluwe’ elkaar versterken.      
Kompas was in 2019 betrokken bij activiteiten zoals de informatiedag van Kanteel en was in de brede 
school de trekker voor activiteiten in de week van de alfabetisering.  

 
Locatie activiteiten Kompas 
Stichting Kompas heeft een eigen ruimte in de Brede school De Waluwe. In deze werkruimte met de 
sfeer van een huiskamer vinden veel activiteiten plaats. Daarnaast kan Kompas beschikken over een 
klein kantoor naast de werkruimte. Hier heeft het Buurtteam wekelijks spreekuur op dinsdagmiddag. 
Ook de andere ruimtes zoals het Cultureel Café en de grote vergaderruimte worden frequent gebruikt 
voor allerlei activiteiten van de partners in de Brede School. De uitvoering van de plannen voor de 
noodzakelijke herinrichting van het Cultureel Café staat gepland in voorjaar 2020.  
Helaas zijn de beveiliging van het gebouw en van de vele gebruikers, kinderen en volwassenen, en het 
aanstellen van een conciërge voor het beheer van de Brede School ook in 2019 nog niet gerealiseerd. 
Hopelijk wordt ook aan deze voorwaarden in 2020 door de gemeente voldaan.  
Naast de eigen ruimte van Kompas op de hoofdlocatie ‘de Waluwe’ in Zaltbommel, werd ook  
gebruik gemaakt van ruimtes in de bibliotheken van Kerkdriel en Ammerzoden, de Kreek in Kerkdriel  
en Pand 9 in Zaltbommel.  
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PR en media 
Wekelijks was er aandacht voor de activiteiten van Stichting Kompas Bommelerwaard in de lokale huis-
aan-huisbladen De Toren, het Kontakt en het Carillon. Lopende en nieuwe activiteiten werden zo 
gecommuniceerd. Bekendmaking en werving gebeurde daarnaast door mond-tot-mondreclame, via  
de vele samenwerkende organisaties en informatiefolders.  
De websites van Stichting Kompas en van de Brede School ‘de Waluwe’ werden goed bijgehouden met 
actualiteiten. Er zijn filmpjes om nieuwe vrijwilligers te werven en informatie te geven over het werken 
bij Kompas. Nieuws van en over Kompas werd frequent gedeeld via sociale media.  
Mede hierdoor vond een groeiend aantal inwoners en netwerk-partners de weg naar Kompas. 
 

Financiële zaken   
Dankzij de subsidie van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, het Oranje Fonds, het Kansfonds  
en bijdragen/giften van lokale sponsors kon de Stichting in 2019 haar werkzaamheden uitvoeren.  
Voor alle activiteiten vraagt Kompas aan de deelnemers een eigen bijdrage.  
 
De financiële verantwoording is te vinden in het Financieel Jaarverslag 2019 (Bijlage bij dit Jaarverslag). 
In het Financieel Jaarverslag zijn eind 2019 mutaties opgenomen in de bestemmingsreserve omdat de 
aanschaf van noodzakelijk lesmateriaal, het inhuren van gastdocenten en de deskundigheidsbevordering 
van vrijwilligers over het boekjaar heengaan, parallel aan het schooljaar. Dit veroorzaakt fluctuaties in 
bestedingen.  
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Activiteiten Stichting Kompas Bommelerwaard 2019  
 
De werkzaamheden van de Kompas zijn ondergebracht in vier werkvelden: 
1. TaalPlus 
2. WerkPlus 
3. Gezond leven en veiligheid  
4. Maatschappij, kunst en cultuur  
 
 
Werkveld 1: TaalPlus  
 

De taalactiviteiten van Kompas zijn gericht op sociaal maatschappelijke participatie, 
economische zelfstandigheid en emancipatie.  
Belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfstandig functioneren en deelname aan het 
arbeidsproces zijn vaak een laag opleidingsniveau, gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, 
onvoldoende basisvaardigheden en kennis, het ontbreken van een startkwalificatie en gebrek aan 
werkervaring. Er is een duidelijke relatie aangetoond tussen armoede en beperkte taalvaardigheden 
zowel voor inwoners met Nederlands als tweede taal (NT2) als voor inwoners met Nederlands als  
eerste taal (NT2) 
Laaggeletterden leven ruim twee keer zo vaak onder de armoedegrens en zijn twee tot drie keer vaker 
langdurig arm dan niet-laaggeletterden. Zo hebben inwoners met beperkte taalvaardigheden, zowel  
NT1 en NT2, ook problemen met gezondheidsvaardigheden; de vaardigheden die nodig zijn om 
informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen  
van gezondheid gerelateerde beslissingen. Ruim één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder 
(36%) heeft moeite met het verwerken van informatie over hun gezondheid. De snelle maatschappelijke 
ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de taal en digitale vaardigheden van mensen.  

In de praktijk blijkt een grote behoefte aan extra taalondersteuning en aanvulling op het formele 
taalonderwijs, zowel NT1 als NT2. Kompas biedt een programma met diverse taalactiviteiten, 
programma’s op maat, toegankelijk en laagdrempelig voor alle inwoners van de gemeenten Maasdriel 
en Zaltbommel. De programma’s omvatten een integraal aanbod van de Nederlandse taal, rekenen, 
basisvaardigheden, digitale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie en taal op de werkvloer. Het 
belang van het informele taalaanbod, NT1 en NT2, wordt door deelnemers en betrokken samen-
werkingspartners herhaaldelijk bevestigd. De stichting ‘Het begint met Taal’ adviseert gemeenten ook 
om non-formeel onderwijs en de inzet van taalvrijwilligers op te nemen in de aanbesteding voor 
educatie. De werkvelden TaalPlus, WerkPlus en Gezond leven versterken elkaar en bieden een adequaat 
programma. 

Het taalaanbod NT1 en NT2 van Kompas is, naast het versterken van digi-taalvaardigheden, gericht op: 
-  Het verbeteren van de sociaal economische positie en zelfstandigheid van inwoners in de  
   Bommelerwaard.  
-  Het bevorderen en ondersteunen van deelname aan het arbeidsproces, scholing/opleiding, 
   vrijwilligerswerk en/of andere maatschappelijke activiteiten.  
-  Het ondersteunen van opvoedingsvaardigheden en ouderbetrokkenheid bij onderwijs. 
-  Het versterken van maatschappelijke participatie, zelfstandig functioneren, persoonlijke ontplooiing,  
    gezondheidsvaardigheden en een eigen sociaal netwerk naar vermogen van deelnemers.  

Om genoemde taken te realiseren en een integraal educatief programma te bieden is de afstemming  
en samenwerking met het ROC-Rivor, Koning Willem 1 College, Bibliotheek Rivierenland, Werkzaak, 
Vluchtelingenwerk, GGD en andere betrokken organisaties een voorwaarde. Het Taalhuis Maasdriel  
en het Leerhuis Zaltbommel - in ontwikkeling - bieden met name een programma met ‘Nederlands  
als eerste taal op maat’ voor inwoners in de Bommelerwaard. Kompas is coördinator van het Leerhuis 
Zaltbommel, partner in het Taalhuis Maasdriel en actief in relevante samenwerkingsverbanden van 
volwasseneneducatie.  
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Activiteiten: Nederlandse taal en basisvaardigheden 
In 2019 is, in samenspraak met betrokken professionals, verder gewerkt aan het ontwikkelen, 
verbeteren en organiseren van taalactiviteiten in samenhang met sociale activering, participatie en 
emancipatie. Zo werden methodieken en werkwijzen gebruikt, die aansluiten bij de verschillende 
niveaus en het brede scala van doelen van deelnemers. Het probleem van laaggeletterdheid en het 
terugdringen daarvan stonden hoog op de agenda. 
Het ROC-Rivor bood voor enkele uren per week professionele ondersteuning gericht op kwaliteits-
verbetering van het taalaanbod, waarbij deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en ondersteuning 
bij de uitvoering belangrijke onderdelen waren. 
Samen met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en betrokken instellingen is het Taalhuis Maasdriel 
verder ontwikkeld en het plan voor het Leerhuis Zaltbommel verder geconcretiseerd.  
Alle inwoners die problemen hebben met de Nederlandse taal kunnen terecht bij TaalPlus voor extra 
hulp en ondersteuning bij inburgering, alfabetisering, staatsexamens, voor niveau-verhoging en 
verbetering Nederlands als eerste taal (NT1) of tweede taal (NT2). Kompas biedt extra taaloefening en 
lessen op maat zoals: spreken/gesprekken voeren, luisteren, begrijpen, beter lezen en schrijven, sociale 
vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, rekenen en digitale vaardigheden. 
 

Vraag naar lessen Nederlands – Deelnemers Zaltbommel en Maasdriel 
Er was veel vraag van vluchtelingengroepen en (arbeids)migranten naar taallessen en taalvaardigheden. 
De vragen van deelnemers waren divers zoals: extra ondersteuning bij inburgering en oefening voor 
inburgeringexamens; oefening bij alfabetisering; ondersteuning en hulp voor staatsexamens B1 en B2; 
opfrissen en verbeteren van taalvaardigheden; niveauverhoging; taaloefening en sociale vaardigheden 
gericht op een opleiding of verdere scholing; verbetering van taal op de werkvloer en vrijwilligerswerk. 
Deelnemers noemden zelf als doelen dat ze zelfstandig willen zijn; betaald werk willen en/of opleiding 
kunnen volgen; meedoen in het maatschappelijk verkeer; een sociaal netwerk opbouwen; contacten 
met school en dat Nederlands belangrijk is voor de opvoeding van hun kinderen.  
Inwoners die ontheffing kregen voor de inburgering en gestopt waren bij het ROC, konden terecht  
bij Kompas voor niveauverhoging. Ook enkele autochtone inwoners kwamen met vragen voor 
ondersteuning. In dit kader werd nauw samengewerkt met ROC-Rivor en het KW1-College en waren  
er wederzijdse verwijzingen en afstemmingen.  
 

Aanmelding/inschrijving/verwijzing 
Deelnemers meldden zichzelf aan, hadden zelf actief gezocht naar taallessen, kwamen via familie  
en bekenden bij Kompas, of werden verwezen door Gemeenten, ROC’s, Werkzaak, Leerwerkloket, 
Werkgevers of UWV. Ook kwamen deelnemers binnen via maatschappelijke organisaties zoals 
Vluchtelingenwerk, Welzijn Bommelerwaard, Buurtzorg Jong, Buurtteam, STMR, Thuiszorg, 
Consultatiebureaus, Basisscholen, Bibliotheken, Peuterspeelzalen, Humanitas en Kerken. 
Kompas was aanwezig met taalinformatie tijdens de Kids Fair van de brede school de Waluwe. 
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Kompas als informatiepunt en wegwijzer voor taal NT1 en NT2  
Inwoners, potentiele deelnemers konden een afspraak maken en zich inschrijven bij Kompas,  
kregen informatie over mogelijkheden van taalonderwijs in Maasdriel, Zaltbommel en omgeving.  
Zij kregen advies over een passend taal/digitaal aanbod bij Kompas, de ROC’s, een combinatie van  
Kompas en ROC. Zij werden bekend gemaakt met Leerpunten en Bibliotheek, het Taalhuis Maasdriel 
en/of andere vormen van taalondersteuning. In de praktijk bleek Kompas voor veel inwoners te 
functioneren als een zeer laagdrempelig informatiepunt voor taal en gerelateerde onderwerpen.  
Dit geeft de noodzaak aan van een goede structuur en open deuren waar inwoners terecht kunnen  
met hun vragen over Nederlands als eerste taal (NT1), Nederlands als tweede taal (NT2) en digitale 
vaardigheden. 
 

Aantal taalgroepen in Maasdriel en Zaltbommel 
In Zaltbommel werden de taalactiviteiten uitgevoerd in zes groepen en georganiseerd op dinsdag-  
en donderdagochtend, woensdag- en vrijdagochtend, dinsdag- en woensdagmiddag en op donder-
dagavond. Alle groepen waren divers van samenstelling zowel wat betreft niveaus als leerdoelen. 
Op dinsdag- en woensdagmiddag werd met name extra ondersteuning geboden aan deelnemers die 
wilden alfabetiseren en/of inburgeren en ook les volgden bij het ROC. Daarnaast werden deze lessen 
gevolgd door deelnemers met ontheffing van het inburgeringsexamen om zo nog vaardigheden extra  
te oefenen. Alle groepen waren toegankelijk voor vrouwen en mannen. Op woensdagmiddag werd 
taalles gegeven aan vrouwen 50plus in het kader van het project ‘Ouder worden in twee culturen’.  
In Brakel is in juni 2019 een informatieavond gehouden naar aanleiding van vragen van school en 
ouders voor Nederlandse taal met name voor vluchtelingen en arbeidsmigranten. Vervolgens zijn in  
de periode van oktober 2019 – februari 2020 door het KW1C  twee cursussen ‘Taal en gezondheid’ 
georganiseerd in de van Dam van Brakelschool. In maart 2020 gaat de groep verder op maandag-
ochtend. De groep wordt begeleid door taalvrijwilligers uit Brakel met ondersteuning van Kompas. 
In Maasdriel: In de bibliotheken van Ammerzoden en Kerkdriel werden iedere vrijdagochtend taal-
lessen gegeven; ‘Taalplus’. Voor deze groepen boden de beide bibliotheken een prima accommo- 
datie, faciliteiten en een passende en plezierige leeromgeving.  
Kerkdriel: De taalgroep in Kerkdriel was zeer divers van samenstelling wat niveau, leerdoelen en 
mogelijkheden betrof. Dat varieerde van alfabetisering, Inburgering A1 en A2 tot B1 en niveauver 
hoging tot deelnemers die niet verplicht waren in te burgeren. Verschillende deelnemers volgden  
ook Inburgering bij KW1C, het Leerpunt of Taalhuis in de bibliotheek. 
Ammerzoden: In Ammerzoden was de samenstelling eveneens zeer divers. De deelnemers kwamen 
vooral uit Hedel en Ammerzoden. Naast het werken aan niveauverhoging namen ook inburgeraars  
deel aan de lessen. Een aantal deelnemers uit Maasdriel volgden lessen bij Kompas in Zaltbommel.  
Dit vanwege een eerder gestart traject of een aanvullend programma. 

WerkPlus en TaalPlus 
WerkPlus bood met name in Kerkdriel en Ammerzoden op de vrijdagochtend de mogelijkheid voor  
hulp en advies op het gebied van toeleiding naar werk en hulp van de Formulierenbrigade.  
In dit kader heeft Kompas een rol als intermediair, het signaleren, behartigen en ondersteunen  
van belangen van inwoners. Hier versterkt de afstemming van Taalplus en Werkplus elkaar. 

Individuele ondersteuning taal  
Regelmatig kwamen er vragen voor individuele ondersteuning Nederlandse taal in Maasdriel en 
Zaltbommel. Enkele vrijwilligers boden individuele begeleiding en extra ondersteuning bij taal en 
trajecten richting inburgering, werk en/of scholing. Deze individuele en gerichte ondersteuning  
bleek van groot belang voor mensen die een opleiding volgden, waardoor ze beter mee konden  
komen in het leertraject. 

Aantal deelnemers  
Het afgelopen jaar hebben circa 155 inwoners deelgenomen aan taalactiviteiten, voor een korte  
of langere periode, waarvan 2/3 uit de gemeente Zaltbommel en 1/3 uit de gemeente Maasdriel.  
Het aantal deelnemers varieerde gemiddeld van 10 tot 15 deelnemers per groep.  
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Veel vragen kwamen van statushouders voor extra taalles in het kader van inburgering, van inwoners  
in het kader van gezinshereniging, gemengde relaties/huwelijken. De vraag van Poolse inwoners nam 
toe, ook vanwege kinderen. Veel deelnemers hebben dit jaar diverse onderdelen van inburgering 
gehaald. Sommigen hebben hun inburgering afgerond of een niveauverhoging behaald. Kompas 
stimuleerde deelnemers door te gaan met taallessen naar een hoger niveau en ook examens te doen, 
gericht op de toekomst en economische zelfstandigheid. Sommige deelnemers volgden via Werkzaak  
en in samenspraak met de ROC’s, leerwerktrajecten meestal in combinatie met taal.  

Begeleiding taalactiviteiten  
De taalactiviteiten werden begeleid door deskundige en gekwalificeerde vrijwilligers. Gezien de grote 
diversiteit in de groepen, verschillende doelen en niveaus, werd er veel gewerkt in subgroepen. 
Enerzijds was er in de les een gezamenlijk onderdeel, actueel thema, gezamenlijke oefening, uitwisseling 
en leren van elkaar. Anderzijds was werken en oefenen in subgroepen op niveau belangrijk. Daarnaast 
werd ook gedurende deze lessen individuele ondersteuning en extra oefening gegeven door een 
taalvrijwilliger. Per groepsles waren er meestal 3 á 4 taalvrijwilligers aanwezig. Streven was de inzet  
van taalvrijwilligers uit de kernen zelf. De werving van taalvrijwilligers liep het hele jaar door.  

Les- en werkmateriaal 
In het kader van kwaliteitsverbetering werd verder geïnvesteerd in methodieken, lesmateriaal  
op maat en methoden die aansloten bij de verschillende groepen en niveaus. Naast digitale 
programma’s en sites om te oefenen werd er lesmateriaal aangeschaft voor oefeningen in spreken, 
lezen, schrijven en maatschappelijke oriëntatie. Dit gebeurde in overleg en afstemming met het ROC.  
In de lessen zijn actuele ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken altijd onderwerp van 
gesprek. Wat methodiek en werkwijze betreft is de uitdaging voor taalvrijwilligers om meer op 
praktijkoefeningen, muziek en fysieke oefeningen in te zetten. 

Werkbezoeken en extra taal 
Aan het einde van het cursusjaar zijn voor alle taalgroepen excursies/werkbezoeken georganiseerd,  
in het kader van maatschappelijke oriëntatie. Een punt van aandacht was altijd om deelnemers te 
stimuleren en te ondersteunen om extra taal te oefenen thuis, buitenshuis, via vrijwilligerswerk, 
taalstages of maatschappelijke activiteiten. 

Niet zomaar een taalgroep! 
In 2019 werden gedurende de week op 10 dagdelen taalles gegeven aan verschillende groepen met 
diverse niveaus, doelen en trajecten. Naast de functie van het leren van de taal waren deze groepen 
voor deelnemers en taalvrijwilligers belangrijk en onmisbaar voor wat betreft de sociale contacten.  
In de groepen ontstond vertrouwen. Het zelfvertrouwen werd versterkt, de deelnemers stimuleerden 
elkaar, hielpen elkaar waar nodig en organiseerden samen activiteiten. Kortom de groepen bleken een 
leerzame thuisplek en boden gezelligheid voor veel deelnemers. Dit zeker mede dankzij de inzet van 
taalvrijwilligers. 
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Deskundigheidsbevordering voor taalvrijwilligers 
Voor de taalvrijwilligers werden regelmatig bijeenkomsten voor bijscholing en deskundigheids-
bevordering georganiseerd met begeleiding van de professionele kracht van het ROC. Er werden 
thema’s besproken zoals methodieken, ontwikkelingen op het gebied van NT2, Inburgering, 
lesmateriaal, werkwijze en aanpak, samenstelling van groepen, aanwezigheid en afmelding van 
deelnemers. In afzonderlijke groepen werd verder de voortgang van deelnemers besproken, dit  
in samenhang met andere activiteiten en trajecten van de deelnemer.  
In het najaar van 2018 werd een training voor taalvrijwilligers uit Maasdriel en Zaltbommel 
georganiseerd, deze werd in januari 2019 afgesloten met de uitreiking van een certificaat.  
Inmiddels hebben 30 taalvrijwilligers de basistraining gevolgd. Eind 2019 is de werving gestart voor  
de taaltraining die in januari/februari 2020 wordt gegeven. Naast de lokale deskundigheidsbevordering 
kunnen taalvrijwilligers en coördinatoren deelnemen aan landelijke of regionale studiebijeenkomsten. 
Bij de organisatie en uitvoering van de taalactiviteiten in Maasdriel en Zaltbommel waren in 2019  
circa 50 taalmedewerkers betrokken. 
 

Klik en Tik – digitale vaardigheden    
Elke donderdagmiddag was bij Kompas de mogelijkheid om, samen of individueel, digitale vaardigheden 
te oefenen onder andere met de Klik en Tik-cursus. Deze cursus was bedoeld voor beginnende 
computergebruikers, die vaardiger wilden worden met het gebruik van internet, het aanvragen van 
Digid, e-mailen, bankzaken regelen etc. De Klik en Tik-bijeenkomsten waren doorlopend, zodat 
deelnemers hun eigen tempo konden volgen. Hier hebben 5 personen gebruik van gemaakt.  

Contacten met wethouders, beleidsmedewerkers en raadsleden 
In Zaltbommel hebben een aantal raadsleden de taallessen bezocht en gesproken met deelnemers  
over hun trajecten en motivatie. Dat werd zowel door deelnemers als raadsleden zeer gewaardeerd.  
Het gaf raadsleden meer inzicht in het belang van non-formeel onderwijs. In Maasdriel is overleg 
geweest met de wethouder en beleidsmedewerkers, bestuur Kompas, vrijwilligers van Taalplus en 
Huiskamer in Maasdriel. Het doel was het bespreken van de activiteiten, ontwikkelingen, resultaten, 
belemmeringen en plannen voor het vervolg. Deze directe gesprekken en contacten met vrijwilligers 
gaven wederzijds inzicht, betrokkenheid en handvatten voor vervolg. 

 
 
Taalhuis Maasdriel en Leerhuis Zaltbommel 
Het probleem van laaggeletterdheid in deze regio vroeg een plan van aanpak  
in 2019 en het verder ontwikkelen van taal-leerhuizen met betrokken partners  
in de Bommelerwaard. In Maasdriel en Zaltbommel is 13%-16% van de inwoners  
tussen de 16-65 jaar laaggeletterd1. Dit betekent dat deze inwoners moeite  
hebben met lezen en schrijven, rekenen, digitale vaardigheden, zelfredzaamheid  
en noodzakelijke informatie. Het gevolg is dat zij moeilijker werk kunnen vinden,  
minder gezond leven en vaker onder de armoedegrens leven. De noodzaak om  
laaggeletterdheid in Maasdriel en Zaltbommel terug te dringen is voor betrokken  
en gemotiveerde organisaties duidelijk. 

 
Taalhuis Maasdriel 
Kompas participeerde actief in het Overleg laaggeletterdheid gemeente Maasdriel. Naast de  
organisatie en uitvoering van de taallessen NT2 was Kompas actief op het gebied van informatie  
en werving zowel voor NT1 als NT2. Kompas richtte zich op inwoners en organisaties in afstemming  
met de gemeente Maasdriel, het Taalhuis en KW1-College. In 2019 werden er verder plannen en 
taakafspraken gemaakt om laaggeletterden met een passend taalaanbod te bereiken, evenals de 
werving van taalvrijwilligers.  
Dit vraagt van het Taalhuis en Kompas nog de nodige inspanning in 2020.  
Zie ook de notitie Maasdriel: ‘Taalsamenwerking 2017-2020’. 
 

 
1 Bron: Regionale spreiding van laaggeletterdheid in Nederland, ROA, 2016 
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Leerhuis Zaltbommel 
In de gemeente Zaltbommel was Kompas actief in de Stuurgroep bij de opzet van het ‘Leerhuis 
Zaltbommel’. Het Leerhuis is een netwerkorganisatie, een samenwerkingsverband van Gemeente, 
Bibliotheek, ROC-Rivor en Stichting Kompas.  
Hierbij is Kompas verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering. Het Leerhuis heeft meerdere 
deuren, in Zaltbommel en kernen, waar men terecht kan voor informatie en advies. In de brede school 
De Waluwe biedt Kompas een fysiek punt voor inloop, informatie en aanmelding, ruimte voor 
persoonlijke begeleiding, individuele les en groepslessen. Deze functie had Kompas al met betrekking 
tot taalvragen, maar wordt nu uitgebreid. Kompas, de bibliotheek en het ROC-Rivor, bieden een 
afgestemd en passend digi-taalprogramma aan. Maatwerk is het uitgangspunt. Ook in andere kernen 
wordt ingezet op soortgelijke mobiele leerhuizen, voor spreekuur en begeleiding.  

In het najaar is gestart met de organisatie van het Leerhuis, wat betreft de voorbereiding, inrichting  
en de nodige voorzieningen en lesmaterialen voor een digi/taalaanbod, formeel en non-formeel, de 
werving van vrijwilligers, het stappenplan voor vindplaatsen en PR-plan. Vanaf januari 2020 is het 
Leerhuis open op maandagmiddag en woensdagochtend en verder kunnen mensen terecht op afspraak.   
De Stuurgroep Leerhuis Zaltbommel bestaat uit Gemeente Zaltbommel, ROC-Rivor, Bibliotheek Rivieren-
land en Stichting Kompas. Wanneer nodig worden andere partners uitgenodigd voor het overleg. 

Informatiebijeenkomsten door Bibliotheek Rivierenland met Stichting Kompas over de Aanpak  
van Laaggeletterdheid, verwijzing en mogelijkheden van het Taal/Leerhuis: 19 februari 2019 voor het 
Gebiedsteam in Maasdriel en op 8 mei voor de medewerkers van de Rabobank Altena-Bommelerwaard. 
 

Week van de Alfabetisering van 9 tot 13 september 2019 
In de Week van de Alfabetisering van 9 tot 13 september 2019 werd in heel  
Nederland aandacht gevraagd voor een leven lang leren en ontwikkelen.  
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel maakten/maken zich ook sterk voor  
geletterdheid in de Bommelerwaard. Gedurende deze week waren er elke dag  
activiteiten voor inwoners in diverse kernen in de Bommelerwaard. In samenwerking met gemeenten  
en organisaties was er een gevarieerd programma voor jong en oud. Actieve partners waren, naast  
de beide gemeenten, ROC-Rivor, Koning Willem 1 College, Bibliotheek Rivierenland, Welzijn 
Bommelerwaard, Stichting Lezen en Schrijven en Brede school de Waluwe.   

Op maandag 9 september was de aftrap van de Week van de Alfabetisering tijdens een bijeenkomst  
in het gemeentehuis in Kerkdriel. Hier werd de noodzaak van de aanpak voor geletterdheid 
onderstreept door de wethouder, betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen. In het kader van  
de campagne Gelderland Geletterd, waar gemeenten aandacht vragen voor lezen en schrijven, werd  
het stokje door West Maas en Waal overgedragen aan Maasdriel. Er waren circa 60 mensen aanwezig.  
Na de aftrap zijn er gedurende de week diverse activiteiten georganiseerd zoals: Voorlees- 
spelactiviteiten in alle bibliotheken; workshops Veilig kopen en verkopen op internet; de Beweegtuin; 
het Letterpakkenspel voor basisschoolleerlingen en twee informatiebijeenkomsten over Taal: ‘Middag 
met thee en taal’ in Brakel en de ‘Taallunch’ in Zaltbommel.  
 

Netwerkopbouw en versterken van samenwerking  
Om het aanbod van Nederlands als eerste en als tweede taal nog toegankelijker te maken voor  
alle inwoners is samenwerking en afstemming met alle betrokken organisaties een voorwaarde.  
Kompas heeft in 2018 mede het Taalakkoord Rivierenland 2018 – 2020 ondertekend, een akkoord  
dat gesloten is door 45 Partijen die zich inzetten voor een duurzame samenwerking tussen organisaties, 
gericht op het terugdringen van Laaggeletterdheid in de regio Rivierenland.  
Daarnaast is Kompas lid van het landelijk netwerk Taalcoaching  ‘Het begint met taal, NT2’,  
betrokken bij ‘Taal voor het leven’ en ‘Stichting Lezen en schrijven’ die organisaties ondersteunen met 
programma’s voor laaggeletterden; ‘Tel mee met Taal’, vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024, 
hiermee geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. 
Kompas was actief betrokken bij diverse lokale en regionale ontwikkelingen en overleggen zoals:  
De Veranderopgave Inburgering, het nieuwe stelstel Inburgering dat per 2021 ingaat; Overleg 
Laaggeletterdheid Maasdriel; Overleg met GGD over taal en gezondheid; Stuurgroep Leerhuis 
Zaltbommel; Regionaal Taalhuis overleg coördinatoren  
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Vervolg activiteiten Nederlands in 2020 in Maasdriel en Zaltbommel 
De professionele ondersteuning van taalactiviteiten zal in 2020 gecontinueerd worden met het  
ROC-Rivor. In 2020 wordt verder gewerkt aan:  
-  Kwaliteitsverbetering van het programma NT2 in Maasdriel en Zaltbommel 
-  De inzet en het bereik te versterken van het Taalhuis Maasdriel en het Leerhuis Zaltbommel  
   voor NT1 en taal-gerelateerde activiteiten.  
-  Het aanbod van digitale vaardigheden verder ontwikkelen, voor een individueel/groepsaanbod.  
-  Het versterken van de samenwerking en afstemming met relevante organisaties op het gebied  
    van taal, werk en gezondheid  
-  De Taalplusgroep in Brakel verder opzetten met taalvrijwilligers en ondersteuning van ROC-Rivor 
-  De start van een actieve werving in de kernen om inwoners te bereiken van Maasdriel en Zaltbommel 
   die beter Nederlands willen leren.  
-  De voortgangsrapportage en registratie verbeteren van de taalactiviteiten en trajecten.  
-  Het is belangrijk om in samenwerking met basisscholen en VVE in te zetten op extra taal voor ouders  
   en ouderbetrokkenheid.  
-  In het kader van Positieve gezondheid in samenwerking met de GGD, ROC’s, Bibliotheken en  
    betrokken organisaties het programma Taal en Gezondheid verder ontwikkelen en uitvoeren. 
-  Verder in samenwerking met gemeenten, organisaties en overheden alert zijn op begrijpelijk  
   taalgebruik in brieven, formulieren, informatiebrochures en berichten, zowel schriftelijk als digitaal. 
-  Het team Leerhuis werkt verder aan een stappenplan met betrekking tot werving, vindplaatsen,  
   officiële opening en campagne, werving taalvrijwilligers en training, (camouflage)activiteiten etc.  
 
Verder actief inzetten op onderdelen van het Taalhuis Maasdriel en het Leerhuis Zaltbommel die al 
gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden zoals werving, vindplaatsen informeren en 
trainen. Veel organisaties werken in Maasdriel en Zaltbommel, ook Kompas heeft in beide gemeenten 
een taak. 

 
Taalcursus Engels voor beginners en beginners plus 
Engels voor beginners  
De basiscursus A1 voor beginners is van belang voor cursisten die geen of weinig Engels gevolgd  
hebben en basis-Engels nodig hebben voor hun werk, opleiding en oefening voor het dagelijks leven.  
Zowel op de werkvloer als bij opleidingen is Engels steeds vaker vaktaal en hoort daarmee in het 
basispakket. Helaas is de docent Engels, vrijwilliger, gestopt vanwege studie- en stage verplichtingen. 
Een goede opvolger werd, ondanks de inspanningen, nog niet gevonden. 

 
Engels voor beginners plus  
De taalcursus A2 op maandagmiddag was bestemd voor cursisten die de basis van het Engels  
enigszins beheersen, maar hun Engels nog verder willen verbeteren met name voor werk, opleiding  
en vaardigheden in het dagelijks leven. In deze groep waren 12 deelnemers. Ook hier moest de docent 
Engels na de zomer met de lessen stoppen en ook hier was nog geen opvolger. 
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Werkveld 2: WerkPlus  
 
Alle activiteiten binnen het werkveld WerkPlus zijn gericht op activering, participatie en economische 
zelfstandigheid. WerkPlus ondersteunt bij het verhogen van het opleidingsniveau, bij het ontwikkelen 
van vaardigheden, het zoeken en vinden van (vrijwilligers)werk en het oriënteren op- of starten van  
een eigen bedrijf. WerkPlus biedt themabijeenkomsten, workshops en begeleiding op maat. 
Uitgangspunt is leren participeren en participerend leren, als investering in de toekomst.  
WerkPlus is laagdrempelig en daardoor een deskundig steunpunt voor alle inwoners met vragen  
en problemen op dit terrein. 
 
In het kader van economische zelfstandigheid zijn computervaardigheden onmisbaar. In 2019 werden 
er, in samenwerking met de bibliotheek Rivierenland, computercursussen aangeboden als Klik en Tik. 
WerkPlus biedt extra ondersteuning bij het oefenen van individuele pc-vaardigheden als Word, Excel  
en PowerPoint. Ook biedt zij cursussen Digitale Vaardigheden aan, zowel voor beginners als (iets)  
meer gevorderden. 
 
Er is sprake van nauwe samenwerking en afstemming met organisaties, die op dit gebied actief  
zijn in de Bommelerwaard. Samen met hen worden mogelijkheden tot scholing, Nederlandse taal, 
werkervaringsplaatsen, strategisch vrijwilligerswerk en betaald werk onderzocht en uitgevoerd. 
WerkPlus heeft nauwe banden met de arbeidsmarkt, zodat deelnemers goed geïnformeerd en 
ondersteund worden. Daarnaast heeft WerkPlus ook een signalerende en intermediaire rol tussen 
inwoners en organisaties. 
 
De Formulierenbrigade is een belangrijk onderdeel van WerkPlus. De Formulierenbrigade geeft  
eerste hulp bij administratieve vragen van inwoners. Zij helpt bij het lezen en schrijven van officiële 
brieven, bij algemene financiële vragen en bij het samen invullen van formulieren en aanvragen.  
De Formulierenbrigade houdt wekelijks spreekuur in Maasdriel en Zaltbommel en bezoekt ook,  
wanneer iemand slecht ter been is, inwoners in hun eigen woonplaats.  
De gespecialiseerde vrijwilligers worden ondersteund door een belastingadviseur en een juridisch 
adviseur. Een vrijwilliger volgde in het kader van deskundigheidsbevordering de tweedaagse training 
‘Voor ’t zelfde geld’, hulp bij eigen administratie en geldzaken, gegeven door Stichting Lezen en 
schrijven. 
 
Het team van WerkPlus bestond in 2019 uit 15 vrijwilligers, inclusief de projectleider.  
De inhoudelijk deskundige projectleider/loopbaanadviseur heeft de organisatie in handen van  
alle activiteiten van het werkveld WerkPlus.   
 
In 2019 heeft WerkPlus in totaal ruim 120 mensen begeleid, individueel of als familie, waarvan 66 uit 
Zaltbommel en 55 uit Maasdriel. Voor hun vragen heeft WerkPlus in 2019 minimaal 5 keer contact 
gehad met organisaties als Belastingdiensten, Gemeenten, UWV, DUO, IND, Ministerie BiZa, Scholen, 
Stichting Leergeld en Algemene informatiepunten, zoals voorzieningencheck.  
Het overzicht van de aantallen en resultaten van de Formulierenbrigade staat in het schema onder  
het kopje Formulierenbrigade. Pagina 18. 
 

WerkPlus Café 
Het WerkPlus Café is voortgekomen uit een samenvoeging van het Sollicitatie Café en het inloop-
spreekuur van het LeerWerkKompas. 
In de loop van 2019 is besloten het inloopspreekuur en het sollicitatie café samen te voegen tot  
het WerkPlus Café: elke vrijdagmiddag tussen 15 en 16.30 uur bij Kompas. Aanleiding voor deze 
samenvoeging was het ruimtegebrek op de dinsdagmiddag, ontstaan door de groei van het aantal 
bezoekers van de Formulierenbrigade. Een wekelijks vast moment is ook duidelijk voor alle inwoners 
met vragen gerelateerd aan werk en opleiding. Voor veel mensen is het makkelijker op vrijdagmiddag  
te komen dan op dinsdagmiddag, denk hierbij aan inwoners die hun baan kwijt dreigen te raken, of van 
loopbaan willen veranderen. Er is specifieke aandacht voor statushouders, migranten en 50-plussers.  
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Het WerkPlus Café bood 1-op-1- hulp voor iedereen die betaald werk zoekt. Individuele hulp  
blijkt beter te werken en sneller tot resultaten te leiden bij laagopgeleiden en bij inwoners met  
onvoldoende taal- en digitale vaardigheden.  
Elke vrijdagmiddag was er de mogelijkheid om te leren solliciteren, daarbij ondersteund door 
deskundige vrijwilligers. Zo werden deelnemers geholpen bij het maken van een wervend cv, een 
overtuigende motivatie, het oefenen van gesprekken en het zoeken naar vacatures op internet.  
Ook was er begeleiding en ondersteuning bij loopbaan oriëntatie, loopbaanondersteuning, loopbaan-
onderzoek en begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf.  
Naast individuele begeleiding was er ook aandacht voor de Nederlandse taal en digitale vaardigheden, 
nodig voor werk en/of opleiding. 
Bezoekers van het WerkPlus Café bleken regelmatig vragen te hebben voor de Formulierenbrigade.  
Dan ondersteunde de Formulierenbrigade waar nodig op financiële onderdelen.   
Mensen konden altijd binnenlopen, maar konden ook van tevoren een afspraak maken.  
 
In 2019 hebben 31 mensen deelgenomen aan een begeleidingstraject met de verschillende activiteiten 
en een veelvoud aan contactmomenten. Het betrof 17 mensen uit Zaltbommel en 14 uit Maasdriel.  
 

Training Jobgroep  
In 2019 is in samenwerking met Jobhulp in Culemborg de training JobGroep tot stand gekomen. Deze 
training combineert zelfredzaamheid en oriëntatie op de arbeidsmarkt met sollicitatie-ondersteuning.  
In het najaar heeft de eerste training Jobgroep plaatsgevonden met 8 bijeenkomsten, met 8 deel-
nemers, waarvan 2 deelnemers al tijdens de training werk vonden. 
 
De training bevatte ook een ‘train de trainer’ opleiding. Twee vrijwilligers van Kompas hebben als  
2e trainer meegedraaid: 1 met een JobHulptraining in Culemborg en 1 met de training in Zaltbommel. 
Vanaf 2020 kunnen deze vrijwilligers zelfstandig de training JobGroep gaan geven. Het streven is 
minimaal tweemaal per jaar de training aan te bieden.  
In 2020 zal ook de training JobMaatjes gegeven worden. Uit de ervaringen in Culemborg blijkt dat  
een deel van de deelnemers na de JobHulp training nog behoefte heeft aan extra ondersteuning en 
begeleiding. Daarvoor is de maatjestraining bedoeld: een 2-daagse training voor mensen die 
gemotiveerd zijn om anderen te begeleiden in hun zoektocht naar werk.   
 

Netwerk Café Growz 
In 2019 is afscheid genomen van het Netwerk Café GrowZ; een activiteit die tot en met 2018 bij Kompas 
georganiseerd is en zeer succesvol was. Door de sterk verbeterde economie vonden veel leden van 
GrowZ werk of kregen als ZZP-er opdrachten.  Deze activiteit is in 2019 overgenomen door het WerkPlus 
Café. Samen zoeken naar werk werkt stimulerend. Deelnemers maken gebruik van elkaars netwerk of 
kunnen samen bedrijven benaderen. 
 

Workshops en trainingen  
Vermeldenswaard is de workshop rouwverwerking en omgaan met teleurstelling door een 
rouwtherapeut op 29 maart 2019. Eind april werd ter afsluiting van GrowZ een succesvolle training 
‘Vloggen’ gegeven in twee bijeenkomsten die mooie resultaten opleverden. Degenen die daar  
behoefte aan hadden konden verder via het WerkPlus Café.  
 

Netwerkbijeenkomsten 
Twee netwerkbijeenkomsten zijn georganiseerd rond werk en loopbaanplanning. 
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De Formulierenbrigade (FB) 
Voor de Formulieren Brigade was 2019 een intensief jaar. Het was duidelijk merkbaar dat er een  
steeds groter beroep wordt gedaan op de lees- en digitale vaardigheden van burgers, zeker waar  
het gaat om formulieren, ambtelijke brieven en ingewikkelde procedures. Opnieuw nam ook in 2019, 
net als in 2018, het aantal gesprekken toe.  
De grootste problemen lagen vooral op het gebied van de Kinderopvangtoeslag en de Peutertoeslag.  
 
De Formulierenbrigade had elke week twee spreekuren:  
In Zaltbommel was elke dinsdag van 15.30-17.00 uur een inloopspreekuur.  
In de Gemeente Maasdriel was er op vrijdagochtend van 9.30-11.00 een spreekuur op afspraak op  
twee locaties, zowel in Kerkdriel als in Ammerzoden.  
Naast het spreekuur werden er regelmatig aparte (vervolg)afspraken gemaakt, op andere dagen of 
tijden, omdat bezoekers soms niet op de reguliere tijden/dagen kunnen of omdat een vervolgafspraak 
op een rustig moment buiten de spreekuren om, wenselijk was.  
 
Om te zorgen dat de vrijwilligers van de FB op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, was  
er gemiddeld 1 x per maand een bijeenkomst met alle vrijwilligers gericht op casusbespreking, 
kennisdeling en kennisoverdracht; denk hierbij aan nieuwe regelingen etc. Ook werd soms een  
externe deskundige gevraagd om toelichting te geven op een bepaald thema.  
Ook in 2019 ondersteunde de vrijwillige belastingadviseur, lid van Register Belastingadviseurs, bij 
Kompas de Formulierenbrigade bij vragen op het fiscale terrein. Verkeerd ingevulde belastingaangiftes, 
maar ook problemen met de Kinderopvangtoeslagen zorgden in 2019 voor moeilijke situaties voor een 
aantal inwoners. Mensen die door eigen fouten soms veel te grote belastingaanslagen kregen, kregen 
hulp van de FB en de aanslag kon daardoor worden aangepast. In 2019 heeft de FB tweemaal een 
instantie er op moeten wijzen dat zij regelgeving hanteerde, die niet in overeenstemming was met  
de belastingregels, waardoor twee inwoners ernstig benadeeld werden.  
Daarnaast konden bezoekers van de Formulierenbrigade voor een geringe eigen bedrage geholpen 
worden met een juiste belastingaangifte, indien nodig of zinvol.  
 
Sinds april 2019 konden vrijwilligers van de FB ook met hun vragen terecht bij een advocaat die zich 
kosteloos inzet voor de FB en inwoners van de Bommelerwaard. Om de paar weken biedt deze  
juridisch geschoolde vrijwilliger hulp en geeft juridisch advies.  
In 2019 zijn er enkele cases geweest, waarbij zowel de belastingadviseur als de jurist betrokken waren. 
Zo waren er onduidelijkheden over de Kinderopvangtoeslag (3 x), waarbij bleek dat de Kinderdag-
verblijven in 2 gevallen geld achterhielden en in het derde geval een verkeerd jaaroverzicht hanteerden, 
waardoor de alleenstaande ouder onterecht teveel moest terugbetalen. Dankzij de inzet van deze twee 
adviseurs is dit teruggedraaid en zijn voor de alleenstaande ouders flinke bedragen teruggevorderd. 
 

WerkPlus 2020  
• In 2020 wil WerkPlus op de in 2019 ingezette weg verder gaan. Naast Jobgroep trainingen zal er 

voor de 1 op 1 begeleiding van de deelnemers ook een ‘Maatjes training’ gegeven worden voor 
vrijwilligers voor persoonlijke begeleiding naar betaald werk.  

• In 2020 zal er meer aandacht zijn voor de 50-plusser. Het blijkt nog steeds lastig te zijn voor deze 
groep om aan werk te komen. Vijftig procent van de huidige werkzoekenden is 50/60 plus.  

• De activiteiten van WerkPlus worden in 2020 uitgebreid met workshops en voorlichting voor 
deelnemers die zich willen oriënteren op een eigen bedrijf.  

  

Vooruitzichten Formulieren Brigade 2020 
Ook in 2020 zal er veel behoefte zijn aan hulp bij formulieren en het aanvragen van toeslagen  
en tegemoetkomingen. Steeds weer blijkt dat de groep werkenden met een laag inkomen extra 
aandacht nodig heeft. Onze veeleisende samenleving zal op het gebied van taal- en digitale 
vaardigheden van Kompas extra inzet vragen.  
Ook blijft deskundigheidsbevordering van het team heel belangrijk. In 2020 is een serie bijeenkomsten 
gepland, met aandacht voor ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van regelgeving van en voor 
diverse organisaties. Kompas wil daarom in 2020 starten met de Vrijwilligersacademie.  
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Overzicht van de Formulierenbrigade 2019:  
 
 
FORMULIERENBRIGADE

Aantallen (indicatief) 2019 2018 2017 *1

Aantal gesprekken 288 240 99

Aantal unieke bezoekers (families als één) 90 90 51

   Van wie wonend in de gemeente                 Zaltbommel 49 (54%) 60 (67%) 41

                (Zaltbommel: praktisch iedereen in de stad)

Maasdriel 41 (46%) 30 (33%) 10

Vaker voorkomende onderwerpen *2

Belastingdienst / toeslagen                  17 10  anders geïnv. 

Belastingsamenwerking Rivierenland, meestal kwijtscheldingsregeling 11 9

Gemeente / bijzondere bijstand   / bijzondere bijstand 9 7

              / tegemoetkoming zorgkosten, daarna collectieve zorgpolis 23 7

                 / bijdrageregeling maatschappelijke participatie 7 7

 / individuele inkomenstoeslag 6

                    / uitkering Participatiewet (voorheen: bijstand) 16

              / leerwerktraject 9

UWV          / werkmap / werkmap 6

DUO  / inburgering 5

IND  / verblijfsvergunning 8

Ministerie BiZa / DigiD 5 5

Scholen  / ouderbijdrage 5

Stichting Leergeld / aanvraag 17

Algemeen / voorzieningencheck 7

Aantal vaste medewerkers formulierenbrigade incl. cöordinatie        6       gem. 3 gem. 6

Tevens:

belastingdeskundige voor mensen met laag inkomen 1 1

juridisch deskundige als vraagbaak voor de medewerkers 1

*1          Start Formulierenbrigade Bommelerwaard: 22-11-2016.

*2 a. Kwesties zijn samengenomen, bijvoorbeeld: alles met betrekking tot toeslagen

   (aanvraag, terugvordering, bezwaar, betalingsregeling); idem voor uitkering

    Participatiewet (aanvraag, hercontrole, terugvordering).

     Diverse kwesties zijn samengevoegd tot onderwerpen.

b. Soms komen in één bezoek meer kwesties aan de orde en soms komt dezelfde

    kwestie in één of meer volgende bezoeken terug.  
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Werkveld 3: Gezond leven en veiligheid  

 

 

´Gezondheid is een van de belangrijkste bronnen van levensgeluk en welzijn´. Gezondheid wordt door 
veel mensen als het hoogste goed ervaren. In 2012 introduceerde Machteld Huber het begrip Positieve 
Gezondheid in Nederland. Hierbij wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van 
ziekte, maar ‘als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen 
om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren’.  
Huber onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het gezondheidswelzijn te meten: dagelijks 
functioneren, mentale functies en beleving, zingeving/toekomstperspectief, sociaal maatschappelijke 
participatie, lichaamsfuncties en kwaliteit van leven/welbevinden. 
Zowel in de Gezondheidsnota Maasdriel 2018-2021 als in de Nota Zaltbommel Positief Gezond  
2018-2021 is dit begrip richtinggevend voor het stimuleren en ondersteunen van een gezonde leefstijl  
van inwoners en uitgangspunt bij de integrale samenwerking van organisaties. In de beleidsnota Sociaal 
domein 2017-2020 van de gemeente Zaltbommel, De Zes O’s, is positieve gezondheid als speerpunt 
benoemd in Opvoeding – Ontwikkeling – Ontspanning – Ontmoeten – Ondersteunen – Ontzorgen. 

Het begrip Positieve Gezondheid met de zes gezondheidsdimensies biedt het kader voor activiteiten  
en is vertrekpunt voor het stimuleren en activeren van inwoners om zich in te spannen voor een 
vriendelijke en veilige leefomgeving in alle wijken en kernen in de Bommelwaard.  
Zodat inwoners zich thuis voelen, actief meedoen en participeren naar vermogen in de eigen omgeving. 
Problemen rond veiligheid binnen- en buitenshuis worden gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt. 
Informatie en voorlichting over gezond leven draagt bij aan meer kennis en inzicht over een gezonde 
leefstijl, gezond bewegen, sociale contacten en ouder worden. De verwijzing en begeleiding naar de 
juiste instanties, zorg en hulpverleners ondersteunt inwoners en versterkt hun zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid; met extra aandacht voor ondersteuning van migranten- en vluchtelingengroepen.  
 
 

Activiteiten Gezond leven en veiligheid 
 
Ouder worden in twee culturen, voor 50plus M/V 

Ook in de Bommelerwaard neemt het aantal ouderen, die oorspronkelijk niet uit Nederland komen,  
in de komende jaren sterk toe. Alle ouderen willen graag oud worden in een omgeving die herkenbaar  
is en bij hen past. Dit betreft ook de eerste generatie migranten- en vluchtelingengroepen.  
Deze groepen hebben vaak extra problemen op het gebied van communicatie, taal en cultuur, 
psychosociale problemen en traumatische ervaringen. Er spelen specifieke gezondheidsklachten, 
financiële problemen evenals de complexiteit van het leven tussen twee culturen. Kennis over 
voorzieningen en zorg is vaak gering en de cultuursensitieve benadering en de zorg voor ouderen  
uit andere culturen is nog minimaal. 

Doel van de activiteiten is ouderen 50plus uit andere culturen mogelijkheden bieden om mee te  
doen. Ouderen worden ondersteund om hun kwaliteiten in te zetten, actief te zijn en te leren van 
elkaar, om zo hun zelfredzaamheid en welzijn te bevorderen.  
Het is belangrijk een vast punt te bieden, zoals een huiskamer, waar ouderen elkaar vinden en waar 
activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden.  
De werkzaamheden werden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers met ondersteuning door een 
professionele kracht voor 4 uur per week voor de organisatie en coördinatie van activiteiten voor 
vrouwen. De deskundige vrijwilligers bij de activiteiten 50plus komen zowel uit de eigen achterban  
als daarbuiten. Stichting Kompas werkte hierbij nauw samen met betrokken organisaties op het  
gebied van welzijn, wonen en zorg. 
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Huiskamer voor vrouwen 50plus  
Ook in 2019 was de ‘huiskamer’ als ontmoetingsruimte voor vrouwen 50plus niet meer weg te denken. 
Taallessen Nederlands: Elke woensdagmiddag werd het eerste deel gebruikt voor oefening in 
Nederlandse taal met begeleiding van een taaldocent en vrijwilligers. Nederlands voor de dagelijkse 
praktijk: spreken, luisteren, lezen, schrijven, afhankelijk van wat vrouwen wilden leren. In deze groep 
zijn grote verschillen in beheersing van de Nederlandse taal, dat vraagt werken in kleine groepjes.  
In 2019 zijn andere leermethoden geïntroduceerd, meer gericht op luisteren en spreken. 
Creatieve activiteiten: In het tweede deel van de middag was er een keuzeprogramma: creatieve 
activiteiten of verdere oefening in taal. Onder begeleiding werd er aan diverse creatieve projecten 
gewerkt. Gemiddeld namen 8 tot 12 vrouwen deel aan deze middag. In oktober heeft een groep van  
7 vrouwen in Pand 9 een middag gekookt. Er werden allerlei typisch Marokkaanse gerechten bereid.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezond bewegen voor vrouwen  
Als onderdeel van gezond leven en bewegen is de stimulans en aanbod van sport van groot belang  
voor deze groep. Het eerste deel van het jaar werden op maandagmiddag sportlessen gegeven voor 
vrouwen op maat en gericht op conditieverbetering, vermindering van spanningsklachten en versterking 
van vitaliteit. 
Voor de vrouwen 50plus was er een speciaal aanbod. Voor sommige vrouwen met lichamelijke  
klachten was vervoer nog steeds een probleem. Uiteindelijk werd het deelnemersaantal te gering, 
waardoor de lessen gecombineerd werden met vrouwen tot 50 jaar. Dit betekent in de praktijk dat 
vrouwen die nog redelijk vitaal zijn hieraan deel kunnen nemen.  
Positief aan deze combinatie was ook dat jongere vrouwen de ouderen meenamen. De lessen werden 
gegeven door een professionele sportdocent. Gemiddeld namen 12 tot 16 vrouwen deel aan de lessen. 
In totaal hebben 25 vrouwen deelgenomen aan de sportlessen. 
De samenstelling van de groep veranderde ook gedurende het jaar en het aantal nam toe. Voor de 
minder vitale vrouwen moet nog een passend aanbod komen en wellicht weer les gegeven worden  
in twee groepen. 

Zwemlessen 
Er is veel vraag voor zwemmen/zwemlessen voor vrouwen, zowel in Zaltbommel als in Maasdriel.  
Het realiseren van lessen is nog niet gelukt, vooral vanwege gebrek aan financiering.  
Samen met De Kreek in Kerkdriel wordt ingezet om toch zwemlessen voor vrouwen te realiseren, 
mede afhankelijk van financiën en zweminstructeurs. Het belang is duidelijk en de verwachting is  
om in 2020 te kunnen starten.  

Sport voor mannen 50plus 
In het kader van het stimuleren van bewegen bleek ook veel belangstelling van mannen voor sport.  
Ondanks alle inspanningen, ook via WB, was het helaas niet gelukt een geschikte sportdocent te vinden.  
Eind december werd duidelijk dat in januari 2020 gestart kan worden met mannen op woensdagavond 
met begeleiding van de buurtsportcoach van Welzijn Bommelerwaard. 
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Fittest voor 45plus- 15 juni 2019 
Op 15 juni vond de Fittest plaats, met name gericht op migranten en vluchtelingen-groepen, voor 
vrouwen en mannen 45plus. De Fittest werd georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met de 
GGD, Welzijn Bommelerwaard, de buurtsportcoach en 12 vrijwilligers. Doel was preventie, het 
stimuleren van gezond ouder worden, leven en bewegen. 32 Deelnemers doorliepen een circuit  
van 9 onderdelen: bloeddruk; lengte/gewicht en BMI; knijpkracht; zit- en reikmogelijkheden; 
schouderlenigheid; uithoudingsvermogen; longvolume; oog-/handcoördinatie. Na afloop van de test 
kreeg iedere deelnemer een persoonlijk gesprek over de uitkomst van de test en advies over hoe hun 
gezondheid te verbeteren, advies voor voeding en mogelijkheden voor sport en bewegen. Belangrijkste 
uitkomsten: opkomst onder mannen viel wat tegen: slechts 5 mannen namen deel. Zij waren allemaal  
in goede conditie. Onder vrouwen viel op dat 75% overgewicht had en de bloeddruk over het algemeen 
aan de hoge kant was. Er is absoluut bewustzijn hierover maar het blijkt moeilijk om daadwerkelijk de 
leefstijl aan te passen.  

De werkgroep Fittest (Kompas, GGD, WB, buurtsportcoach) is in het najaar van 2019 meerdere keren  
bij elkaar geweest voor de evaluatie en aanzet voor een vervolg in 2020.  
Op 10 oktober 2020 wordt opnieuw een dag georganiseerd met testen, informatiemarkt en workshops 
op het gebied van bewegen, gezondheid, voeding en relevante onderwerpen.  
Belangrijke aandachtspunten en mogelijke thema’s hierin: 

• Brede insteek, focus op gezonde leefstijl, meer preventief   

• Alleen gericht op vrouwen: alle leeftijden en achtergronden, met speciale aandacht voor  
vluchtelingen en statushouders 

• Testcircuit zoals in 2019  

• Workshops: sport en bewegen; gezonde voeding; omgaan met stress en spanningen 

• Informatiemarkt met kraampjes en concrete activiteiten 

• Passend aanbod om door te verwijzen en vervolgacties  

 

50 jaar Migratie: geschiedenis in de Bommelerwaard 
Op 14 mei 2019 was het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag 
ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld.  
Ook in de Bommelerwaard werd stilgestaan bij geschiedenis van Marokkaanse migranten, mannen  
en vrouwen. In de week van 23 tot 29 september werden in samenwerking met inwoners en 
organisaties verschillende activiteiten georganiseerd. Zie verder Werkveld 4.  

Reünie voor vrouwen: in de Huiskamer 50plus werd op 25 september een reünie gepland waar  
vrouwen en oude bekenden elkaar konden treffen met verhalen en herinneringen. Deze bijeenkomst 
moest helaas uitgesteld worden naar 2020 vanwege het overlijden en ziekte van familie. 
Een groepje vrouwen is naar de tentoonstelling in de Sint Maarten geweest, ‘Halve eeuw Marokkaanse 
migratie; een gedeelde geschiedenis – 1969 -2019’. Heel informatief en herkenbaar voor vrouwen. 
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Laagdrempelige dagbesteding voor ouderen met migranten- en vluchtelingenachtergrond 
De groep oudere migranten groeit, ook in de Bommelerwaard. Bestaande voorzieningen en zorg sluiten 
nog onvoldoende aan bij de vragen van deze doelgroep. In 2018 heeft Stichting Kompas het initiatief 
genomen voor overleg met Brabant Zorg, Buurtteam, Welzijn Bommelerwaard, mantelzorgers en 
vertegenwoordigers van de Marokkaanse vereniging, de moskee en Spectrum. Doel van deze 
bijeenkomst was om met elkaar te kijken naar vragen, behoeften en mogelijkheden voor laagdrempelige 
dagbesteding voor oudere migranten. Het resultaat was een concreet plan voor het organiseren van 
laagdrempelige dagbesteding voor oudere migranten en vluchtelingen in een aparte ruimte in de 
Wielewaal, met speciale inrichting en begeleiding voor deze doelgroep. De doelgroep bestaat uit 
ouderen die slecht ter been zijn en mensen die in het voorportaal van zorg zitten. Door deelname aan 
dagbesteding kan worden ingezet op begeleiden naar passende indicatie en naar het eventueel komen 
wonen in de Wielewaal.  
In 2019 is dit voortgezet. De werkgroep kwam regelmatig bij elkaar, er zijn concrete plannen gemaakt  
en uitgevoerd. Op 10 december 2019 vonden er 2 voorlichtingsbijeenkomsten plaats in de  
Moskee, voor 30 vrouwen en 60 mannen. Belangrijkste uitkomsten: 

• Mooie kennismaking, volgende bijeenkomst hoeft nu niet persé in de moskee, het is nu 
laagdrempeliger geworden. Ook voor voorlichters bijzondere ervaring in moskee. 

• Bruggenbouwers spelen een belangrijke rol. 
• Vertaling was vooral voor de ouderen belangrijk, werkt het beste in korte blokjes. 
• De bijeenkomsten waren nodig: het thema werd concreet gemaakt, in beeld gebracht en 

bespreekbaar gemaakt. 
• Na afloop zijn persoonlijke vragen besproken. Wat opviel was de behoefte aan informatie  

over voorzieningen. Men weet niet goed waar men terecht kan, dat geldt ook voor de jongere 
generaties. Ook sprake van miscommunicatie waardoor vragen niet goed opgepakt worden. 

  
Plannen voor vervolg in 2020:  

• Voorlichting geven over interculturele communicatie en achtergrondinformatie over 
thuissituatie, omgaan met taalbarrière, etc. aan de overkoepelende organisatie voor huisartsen.  

• Bijeenkomst organiseren over vitaliteit, bewegen, valpreventie etc. Met een combinatie van 
informatie en oefeningen.  

• Eenzame mensen 1x per maand ophalen en naar moskee brengen en samen thee drinken.  
• Verder uitwerken van de aanpak en programma van de Huiskamer/dagbesteding. 
• Inspiratiebijeenkomst organiseren voor bredere groep betrokkenen zoals huisartsen, 

woningbouworganisaties e.a.  
• Inzet docent sportactiviteiten voor met name sportactiviteiten voor mannen en inventariseren 

van behoeften aan dagbestedingsactiviteiten.  
• Het Buurtteam, Gebiedsteam, Kompas en Welzijn Bommelerwaard organiseren thema- en 

informatiebijeenkomsten voor migrantenouderen en betrokkenen. 
 

Project Opgroeien en leven in twee culturen 16plus  
‘Leren participeren, participerend leren’ is ook een belangrijk motto voor vrouwen en mannen uit 
andere culturen met betrekking tot het versterken van maatschappelijke participatie, emancipatie  
en gezond leven. Ondanks de voortdurende inspanningen op dit moment voor actief meedoen, gezond 
leven en veiligheid, constateert Stichting Kompas dat nog niet alle groepen, met name uit andere 
culturen, bereikt worden. Dit vraagt extra aandacht en inzet. Zoals bekend is er in de Bommelerwaard 
sprake van achterstand op het gebied van opleiding/scholing en gezondheid. Bij migranten en 
vluchtelingengroepen is deze achterstand nog groter. Door een lager opleidingsniveau en minder 
taalvaardigheid is daarmee ook de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Hierbij spelen ook vooroordelen 
en discriminatie een rol. Het gevolg is niet alleen financiële problemen, maar ook psychische problemen, 
stress en lichamelijke klachten.  

Migranten- en vluchtelingengroepen  
Het opgroeien en leven in twee culturen laat een grote diversiteit zien en er zijn grote verschillen tussen 
culturen, landen van herkomst en ontwikkelingen in Nederland; zoals in waarden en normen, tradities, 
cultuur, religie, rechtspositie, bestaande opvattingen over rolpatronen, man-vrouwverhouding, 
opvoedingsidealen, gezag van ouders en conflicterende loyaliteiten.  
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Mensenrechten en keuzevrijheid met betrekking tot eigen leven en toekomstplannen zijn belangrijke 
voorwaarden voor zelfstandig leven. Het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen, vaak verborgen 
problemen zoals verschillende vormen van huiselijk geweld, problemen rond partnerkeuze, 
echtscheiding, eer-gerelateerde kwesties, loverboys en schadelijke tradities is dan ook noodzakelijk.  
Het doorbreken en bespreken van deze taboes brengt een bewustwordingsproces op gang met onder 
andere als doel het voorkomen van geweld, mentaliteits- en gedragsverandering en effectieve 
hulpverlening. Daarnaast spelen in het kader van opgroeien en leven in twee culturen veel vragen rond 
identiteit zowel in Nederland als in het land van herkomst. Ook zijn het gebrek aan toekomstperspectief, 
vooroordelen en discriminatie factoren die mede de problemen van jongvolwassenen versterken. 

Opzet en uitvoering activiteiten 
De werkzaamheden werden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers met projectcoördinatie voor 4 uur 
per week, gefinancierd door het Kansfonds. De deskundige vrijwilligers bij de activiteiten komen zowel 
uit de eigen achterban als daarbuiten. De opzet is om een stevige pool van vrijwilligers te vormen die 
veelzijdig inzetbaar is. Stichting Kompas is projectleider en werkt hierin samen met het Buurtteam, 
Buurtzorg Jong, Vluchtelingenwerk, GGD en andere relevante organisaties en instellingen.  
 
Activiteiten  

• Het thema gezonde voeding is verder uitgewerkt. In samenwerking met het Buurtteam en 
Welzijn Bommelerwaard werd voor de Eritrese vrouwen een Supermarktsafari georganiseerd. 
Hierbij leerden nieuwkomers hoe het winkelen in een Nederlandse supermarkt werkt. Er werd 
ingegaan over welke producten er te koop zijn, wat gezonde voeding is en welke producten er 
zijn voor persoonlijke hygiëne. Er waren 6 deelnemers. 

• Sinds september 2019 organiseert stichting Kompas activiteiten met en voor jonge meiden uit 
de Bommelerwaard. Er werden, sportieve, creatieve, leerzame en informatieve bijeenkomsten 
georganiseerd. Gemiddeld namen 6 tot 12 meiden deel aan de activiteiten. In totaal hebben  
16 meiden meegedaan.  

• Er zijn meerdere overleggen geweest met Buurtteam, Welzijn Bommelerwaard en Vluchte-
lingenwerk om af te stemmen over de bestaande behoeften en vragen vanuit de doelgroep  
en mogelijk passend aanbod hierop. Er zijn plannen gemaakt: in januari 2020 zal een cursus 
Weerbaarheid voor vrouwen van start gaan.  

 
Wereldkeuken Bommelerwaard  
Vanaf januari 2019 draait de Wereldkeuken Bommelerwaard op volle toeren. Dankzij de subsidie van  
de provincie Gelderland, de gemeente Zaltbommel en particuliere giften. Mede dankzij de samen-
werking met Vluchtelingenwerk Bommelerwaard, Buurt- en Gebiedsteam, Vrijwilligersbank WB, de 
Parasol (Reinier van Arkel), Prezzent en diverse inwoners is het project een groot succes gebleken. 
 
Doelen van het project:  
De doelen van het project zijn in 2019 zeker behaald zoals: 
-  Vergroten van wederzijdse acceptatie en respect door kennis te maken met andere culturen,  
   op het gebied van voedingsmiddelen en eetgewoonten 
-  Samen bereiden en nuttigen van een maaltijd waardoor de verhoogde interesse en interactie  
   tussen de verschillende culturen een feit werd. 
-  Aandacht voor de relatie voeding en gezondheid.  
-  Kennismaken met ‘vreemde’ levensmiddelen en deze leren gebruiken. 

Hoe werkt de Wereldkeuken: 
In de ruimte van de Parasol in Pand 9 werden kookcursussen gegeven. Maandelijks stond er een land 
centraal. Zo hebben ‘koks’ uit Marokko, Syrië, Eritrea, Italië, Nederland en Indonesië een of twee 
maanden een cursus verzorgd. Gemiddeld volgden 12 cursisten een van de cursussen. En maandelijks 
werden ongeveer 20 gasten op de laatste cursusavond ontvangen. Zij konden meegenieten van de 
heerlijkste gerechten uit deze diverse landen.  
Van de ‘koks’ zijn interviews afgenomen over de verschillen in eetcultuur en voedingsmiddelen tussen 
hun land van herkomst en Nederland. Deze interviews zullen, samen met de recepten, gebundeld en 
aan het einde van het project, uitgegeven worden.  
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In december 2019 heeft Kompas een kalender uitgegeven waarop een selectie van de gerechten en  
de wijze van bereiding te lezen was. Naast de maandelijkse cursussen is de Wereldkeuken ook actief 
geweest op samenkomsten en evenementen zoals op: 
-  8 maart bij de Internationale Vrouwendag, door kramen met Wereldhapjes te verzorgen;   
-  4 april tijdens de bijeenkomst van Ieder1gelijk door het verzorgen van hapjes;  
-  24 juni en 7 november door het verzorgen van maaltijden voor de vrijwilligers van Stichting Kompas. 
 
Vooruitzichten 2020: 
-  In 2020 staan in de Wereldkeuken weer diverse landen op het programma zoals Polen, Peru,  
   Turkije, Afghanistan en nogmaals Indonesië. 
-  Aanwezigheid met maaltijden en hapjes tijdens evenementen en bijeenkomsten. 
-  Opzetten van de Wereldkeuken in de gemeente Maasdriel. 
-  Het samenstellen en uitgeven van een ‘kookboekje’. 

Wereldkeuken Maasdriel  
In overleg met gemeente Maasdriel In december 2019 is een start gemaakt met een plan voor de 
Wereldkeuken in Maasdriel. Er is een diversiteit aan traditie, cultuur, geschiedenis en land van  
herkomst in Maasdriel. Het opzetten van ‘Kook- en eetactiviteiten’ voor alle inwoners is gericht op 
verbinding, elkaar leren kennen en samen acties zijn. Bij kook- en eetactiviteiten ontmoeten inwoners 
elkaar, bereiden met elkaar internationale gerechten en eten samen.  
De opzet is tweemaal per maand  waarbij de tweede keer een ‘eettafel’ wordt georganiseerd. In de 
Leyenstein is ruimte voor de Wereldkeuken. Er wordt een trekkersgroep gevormd met vrijwilligers uit 
Maasdriel en deelnemers vanuit de huiskamer en de taalgroepen in Maasdriel. De wereldkeuken in 
Zaltbommel, heeft ervaring en werkt mee aan de opzet om in het voorjaar 2020 van start te kunnen 
gaan. Kompas werkt in dit project nauw samen met Vluchtelingenwerk Bommelerwaard, Gebiedsteam, 
Welzijn Bommelerwaard, Bibliotheken, Kerken en betrokken inwoners uit Maasdriel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiskamer Kerkdriel  
Sinds augustus 2018 werd in de Kreek de ‘Huiskamer’ georganiseerd waar alle inwoners van Maasdriel 
welkom zijn. Voor en met migranten- en vluchtelingengroepen en inwoners met een Nederlandse 
achtergrond. De ‘Huiskamer is laagdrempelig, er worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op 
ontmoeting tussen inwoners uit verschillende culturen, het versterken van participatie en sociale 
netwerken. Dit initiatief is gericht op actief meedoen, verbinding en saamhorigheid, opdat inwoners  
wederzijds begrip en respect hebben of krijgen voor elkaar.  
 
Elke vrijdagmiddag, meestal tussen 16.00 tot 19.00 uur werd de Huiskamer georganiseerd in de Kreek  
in Kerkdriel. Vrouwen, mannen en kinderen troffen elkaar en in overleg met elkaar werden activiteiten 
georganiseerd en uitgevoerd zoals: schilderen, tekenen en diverse creatieve activiteiten, visagie, 
porselein versieren, met vilt werken, muziek, spellen en gesprekken over allerlei onderwerpen. 
Andere activiteiten waren onder andere workshops schilderen en werken pompoenen en bloemen.  
Er werd voorlichting gegeven door een medewerker van de apotheek over gebruik van medicijnen en 
twee studenten hebben voorlichting gegeven over Veiligheid. Verder was er een ‘praattafel’ om allerlei 
thema’s en actuele ontwikkelingen te bespreken. Er werden verjaardagen en bijzondere feesten gevierd, 
voor veel deelnemers was dit een mooie plek om samen te vieren.  
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De workshops werden gegeven door Drielenaars en was een goede manier om de bekendheid te 
vergroten. De deelnemers vanuit de huiskamer hebben meegewerkt aan diverse activiteiten zoals: 
koken voor alle vrijwilligers van de kerk; bijeenkomsten van en voor Maasdrielse vrouwen; de 
Zomermarkt op zondag 23 juni in Kerkdriel met Wereldterras, met een Proeverij en muziek uit alle 
culturen in samenwerking met de kerken; Wereldmuziek op zondag 17 november in de Leyenstein. 

Deelnemers: De samenstelling van de deelnemers veranderde gedurende het jaar. Iedereen was 
welkom, vrouwen, mannen en kinderen. Aanvankelijk waren er meer mannen, maar dit jaar kregen 
vooral de mannen werk. Hierdoor veranderde de samenstelling van de groep, meer vrouwen en 
kinderen, vooral uit migranten- en vluchtelingengroepen. Het aantal deelnemers per keer was  
wisselend en varieerde gemiddeld van 8 tot 20 volwassenen en kinderen. Gedurende het jaar hebben 
rond de 40 tot 50 deelnemers meegedaan aan de Huiskamer.  
Werkgroep Huiskamer: Dit is een vaste kerngroep vrijwilligers, 6 mensen uit Maasdriel organiseerde  
de activiteiten in samenspraak met de deelnemers. De werkgroep Huiskamer kwam regelmatig bij  
elkaar voor de organisatie van de Huiskamer en het programma. De groep zoekt nog extra vrijwilligers 
zodat ze meer af kunnen wisselen. Daarnaast worden vrijwilligers gevraagd voor specifieke activiteiten. 
Kompas werkte nauw samen met Vluchtelingenwerk, Taalplus-groep, de Kerken, de Kreek, Bibliotheek 
Rivierenland en vrijwilligers. De samenwerking met de Leyenstein is in het najaar gestart en de 
samenwerking met o.a. het Gebiedsteam, Welzijn Bommelerwaard en culturele verenigingen wordt in 
2020 verder opgepakt.   
Ruimte: De Huiskamer heeft vanaf de start in augustus 2018 tot eind 2019 gebruik kunnen maken  
van de ruimte in de Kreek. In de praktijk bleek het vooral in de winter voor moeders met kinderen   
lastig bereikbaar. Na goed overleg met de Kreek en de Leyenstein is de Huiskamer vanaf januari 2020 
in de Leyenstein, goed bereikbaar en aantrekkelijker voor iedereen, ook voor Drielenaars. Met de  
Kreek wordt verder samengewerkt op het gebied van sport zoals zwemlessen. 
Vervolg: De betrokken vrijwilligers zijn gemotiveerd voor het initiatief en geloven in het concept van  
de Huiskamer, ook al was het een enkele keer minimaal bezocht. Het is daarnaast experimenteren met 
activiteiten en opzet vanwege grote verschillen zijn in de groep, kinderen, jongeren en volwassenen.  
Het bleek niet gemakkelijk de Drielenaars erbij te betrekken. Er zijn afspraken gemaakt om in 2020 
opnieuw een werving te starten om vrijwilligers te bereiken en hen te betrekken bij activiteiten, om 
hun specifieke kennis, beroepen en vaardigheden in te zetten in de Huiskamer. 
Activiteiten 2020: Voor 2020 staan diverse plannen op de agenda, zoals: themabijeenkomsten met de 
gemeente, gebiedsteam, buurtsportcoach, sportverenigingen, voorlezen met de bieb, praattafel, 
theater voor kinderen, muziek, EHBO en een Iftar organiseren voor inwoners. Daarnaast werkt de 
Wereldkeuken ook laagdrempelig en kan de toeloop naar de Huiskamer versterken. 
 
Netwerkbijeenkomsten Wonen, Zorg en Welzijn 
Kompas is partner in de organisatie van de ‘Netwerkbijeenkomsten Wonen, Zorg en Welzijn’.  
Samen met Welzijn Bommelerwaard, Cello en de Buurtteams organiseerde Kompas twee 
netwerkbijeenkomsten met het doel elkaar te informeren en de verbinding en samenwerking tussen 
ketenpartners in de Bommelerwaard te versterken.  
De thema’s in 2019 waren: ‘Huiselijk Geweld’ in samenwerking met Veilig Thuis en ‘Eenzaamheid onder 
mensen tussen 30 en 55 jaar’ in samenwerking met de GGD Amsterdam. De bijeenkomsten werden 
gehouden in de Brede School de Waluwe en uitstekend bezocht door gemiddeld 50 deelnemers met 
verschillende achtergronden, mede beïnvloed door het thema.  

Vraagbaak voor informatie, verwijzing, hulp, ondersteuning en stand-by 
Kompas functioneert als vraagbaak waar inwoners en organisaties terecht kunnen met hun vragen voor 
informatie, advies en ondersteuning in brede zin. De Stichting heeft naast de opgebouwde expertise een 
groot netwerk en in de praktijk heeft Kompas vaak een intermediaire rol en adviserende taak. Inwoners 
konden terecht voor algemene informatie, advies en verwijzing m.b.t. gezond leven, veiligheid en 
leefomgeving. Inwoners kwamen met diverse vragen rond wonen, rechtspositie, uitkeringen, zorg en 
hulpverlening. De intermediaire rol van Kompas was belangrijk naar de reguliere hulpverlening gezien 
het opgebouwde vertrouwen. Naast de vragen voor informatie kwamen inwoners ook met vragen voor 
hulp, stand-by bij moeilijke gesprekken, ondersteuning naar autoriteiten etc. Er kwamen ook veel 
vragen van hulpverleners voor advies, ondersteuning, verwijzing en samenwerking. 
Kompas nam deel aan bijeenkomsten en netwerken die door de gemeente, instellingen of belangen-
behartigers werden georganiseerd op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid 
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Werkveld 4: Maatschappij, kunst en cultuur  

 
De Bommelerwaard is een kleurrijke regio, dankzij de verschillende culturele achtergronden en tradities 
van de inwoners. Stichting Kompas biedt een platform voor inwoners voor uitwisseling en discussie over 
maatschappelijke en politieke vraagstukken, ontwikkelingen en actuele thema’s. Verschillende vormen 
van kunst en cultuur zijn belangrijk voor maatschappelijke participatie en communicatie: ‘Ontmoeten  
en verbinden’. Activiteiten brengen mensen samen en dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling en zin-
geving. Meedoen aan kunst en cultuur verrijkt het leven van mensen en biedt ruimte voor talent-
ontwikkeling in de brede zin van het woord. Cultuurparticipatie en -educatie is niet vanzelfsprekend 
voor iedereen, zoals voor mensen met een andere culturele achtergrond of mensen met een kleine 
beurs. In het totale programma van Kompas hebben de maatschappelijke en culturele activiteiten van 
werkveld 4 een belangrijke verbindende, ondersteunende en stimulerende functie. Ook hier is het 
concept ‘Positieve gezondheid’ van Machteld Huber uitgangspunt met de zes dimensies van 
‘gezondheidswelzijn’ zoals: sociaal maatschappelijke participatie, zingeving, kwaliteit van leven, 
 mentaal welbevinden, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. 
 
Stichting Kompas is actief betrokken bij maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de 
Bommelerwaard en regio Rivierenland. Kompas participeert in overleggen en klankbordgroepen,  
met politieke partijen, beleidsmakers, instanties en betrokken inwoners in Maasdriel en Zaltbommel. 
Afhankelijk van actuele vragen organiseerde Kompas, altijd in samenwerking met betrokken 
organisaties, debatten en bijeenkomsten over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, actuele 
vraagstukken, sociale voorzieningen, mensenrechten, rechtspositie en juridische vragen die spelen. 
Kompas stimuleerde de deelname aan creatieve, muzikale en andere culturele vormen en blijft 
voortdurend het culturele aanbod onder de aandacht te brengen van diverse groepen. Daarnaast  
is er door het jaar heen aandacht voor de verschillende culturele tradities en religieuze feesten. 
 
 

Activiteiten 
 
Lucht je hart – Tafelgesprekken 8 april  
Kompas organiseerde op 8 april een dialoogbijeenkomst met het thema ‘Lucht je hart’ in samenwerking 
met Al Amal, de Raad van Kerken, Ieder1Gelijk, Vluchtelingenwerk en Buurtzorg Jong Jongerenwerk.  
Het doel was mensen ruimte te bieden hun hart te luchten en mee te praten over oplossingen. Naast 
inwoners waren er diverse maatschappelijke organisaties aanwezig, in totaal circa 40 deelnemers. 
Peter Rehwinkel opende de avond met zijn ervaringen als burgemeester in Zaltbommel, Ton van Balken 
was voorzitter van de avond en Bertus Bus leverde een bijdrage vanuit de kerken. De deelnemers gingen 
met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen zoals: veiligheid en leefbaarheid in de straat, kinderen 
en jongeren in armoede, onvoldoende activiteiten voor jongeren, situatie van ouderen en veiligheid, 
digitalisering, verbinding en contact tussen verschillende bevolkingsgroepen, etc. Er werden afspraken 
gemaakt voor het vervolg, met name kleinschalige acties zoals gesprekken tussen jongeren en ouderen 
over onveiligheid. 
Het Cambium aan de oude Bosscheweg bood de ruimte voor de ‘Lucht je hart’ gesprekken.  
De betrokken organisaties nemen de uitkomsten en bevindingen van de gesprekken mee in hun 
activiteiten dit jaar, zodat de gesignaleerde zorgen en mogelijke oplossingen opgepakt worden.  
Samen met AL Amal werd geconstateerd dat het moeilijk blijft om juist de groep, die negatief reageert 
op inwoners uit andere culturen, te bereiken.  
Dat vraagt nog de nodige aandacht het komende jaar. Een van de plannen om hiermee aan de slag te 
gaan is het organiseren van een Iftar in het kader van Vrijheid 2020. Gezamenlijke een Vrijheidsmaaltijd 
organiseren, de Iftar, biedt de mogelijkheid inwoners met verschillende achtergronden bij elkaar te 
brengen en te ontmoeten. Een maaltijd met verhalen van inwoners uit verschillende culturen over hun 
ervaringen en de betekenis van Vrijheid toen en nu.  



 
27 

Burendag 29 september  
Burendag werd dit jaar op zondag 29 september van 12.00 - 15.00 uur bij  
de Sint Martinuskerk in de stad georganiseerd, in samenwerking met Vereniging  
Al Amal, Raad van Kerken, Moskee Ennasser en VluchtelingenWerk.  
Uitgenodigd waren ‘Buren’ van de kerken, de moskee, Al Amal, 
Vluchtelingenwerk, Kompas en alle buren in de Vergt. Specifieke uitnodigingen zijn gegaan naar ‘nieuwe 
buren’, vluchtelingen uit de hele Bommelerwaard. Al Amal verzorgde een zeer gewaardeerde catering in 
het Parochiehuis met hulp van medewerkers uit de kerken. Deze middag in het kader van ontmoeten en 
elkaar leren kennen was zeer geslaagd. Vergeleken met de Vergt waren er dit jaar minder deelnemers 
dan voorheen bij de moskee. Rond de 150 deelnemers waren gedurende de middag aanwezig. 
Het idee was de Burendag elk jaar op een andere locatie te organiseren om andere buren te bereiken. 
Dit jaar was Burendag ook onderdeel van het programma ’50 Jaar Migratie’: geschiedenis in de 
Bommelerwaard, van 23 tot 29 september. De Burendag in 2020 wordt verder besproken en uitgewerkt 
door de werkgroep Buren. 

Bommelerwaard herdenkt en viert 75 jaar vrijheid in 2020 - voorbereiding 
Kompas was vanaf juni 2019 betrokken bij diverse overleggen, plannen en voorbereiding voor het 
herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in 2020. Activiteiten gericht op herdenken, bewustwording, 
beleven en vieren kwamen voor subsidie in aanmerking. Deze bijeenkomsten bieden mogelijkheden  
om verschillende groepen inwoners bij elkaar te brengen en elkaar te ontmoeten rond de betekenis  
van Vrijheid. Wat betekent vrijheid voor de oorspronkelijke inwoners van de Bommelerwaard en wat 
betekent vrijheid voor de inwoners uit andere delen van de wereld. Er werden concrete plannen 
uitgewerkt in samenwerking met inwoners en andere organisaties voor de uitvoering in 2020 zoals: 
- Vrijheidsmaaltijden in de kernen Brakel en Aalst;  
- Vrijheidsmaaltijd op 8 maart, Internationale Vrouwendag; 
- Poëzie en andere vormen van kunst rond het thema Vrijheid, samen met jongeren van 12 – 21 jaar. 
 

Ontmoetingsdiner: 8 februari en 11 oktober 2019 
Stichting Kompas en De Wielewaal hebben in 2019 tweemaal het ontmoetingsdiner georganiseerd in  
de Wielewaal: Op 8 februari (het uitgestelde diner uit oktober 2018) en op 11 oktober 2019.  Het 
ontmoetingsdiner is gekoppeld aan het Nationaal Integratiediner, een landelijk initiatief. Mensen  
uit verschillende culturen koken een speciaal gerecht en nemen dit mee naar het diner. Deelnemers 
proeven van elkaars gerechten, kunnen elkaar ontmoeten, leren kennen en genieten van elkaars cultuur 
en muziek. Beide ontmoetingsdiners in de Wielewaal waren heel succesvol: rond de 80 deelnemers,  
per avond, hebben genoten van heerlijke hapjes en gerechten. Bewoners van de Wielewaal met 
familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers en deelnemers van Kompas hebben met elkaar de maaltijd 
gedeeld. Er werd gekletst, muziek gemaakt, gedanst en getrommeld.  
Voor 2020 staat het ontmoetingsdiner gepland op 16 oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

Netwerk Grenzeloos  
De groep Grenzeloos is een vrouwengroep, gestart in 2007 vanuit de vraag van Latijns-Amerikaanse 
vrouwen in de Bommelerwaard. Het concept: ’Vrouwen leren van elkaar, iedere vrouw kan iets aan de 
anderen leren’. Solidariteit binnen de groep is heel belangrijk, vrouwen proberen elkaar te helpen.   
In 2019 zaten in de groep Grenzeloos 44 vrouwen uit 26 verschillende landen.  
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Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kwamen vrouwen bij elkaar. Meestal werden de 
bijeenkomsten bij Kompas georganiseerd, soms bij vrouwen thuis. Andere activiteiten waren: een 
bezoek aan een atelier in Pand 9; een etentje samen in een restaurant; bloemenstukken maken; een 
bezoek aan het Cambium om te jureren bij een presentatie van leerlingen over ‘Eten in andere 
culturen’; twee keer per jaar samen met de cliënten van Prezzent koken en eten; een korte excursie met 
de boot Zaltbommel-Loevestein met picknick. Vrouwen namen ook deel aan het werkontbijt op  
8 maart en werkten mee aan Internationale Vrouwendag. Verschillende vrouwen zijn betrokken bij het 
project ‘Wereldkeuken Bommelerwaard’ en worden actief in de Wereldkeuken van Maasdriel. Omdat 
steeds meer vrouwen werken of studeren, wat een heel goede ontwikkeling is, zijn twee feestelijke 
bijeenkomsten ’s avonds georganiseerd om de band met elkaar niet  kwijt te raken.  

Creatief en handig – Leren van elkaar  
Het atelier ‘Creatief en Handig’ opent elke woensdagavond van 19.00 tot 21.30 uur haar deuren. 
Vrouwen kunnen vrij binnenlopen. Zij treffen elkaar in het kader van ontmoeting, activering en 
stimulering en het ontwikkelen van vaardigheden en creativiteit. Zij leren van elkaar, zoals producten 
ontwerpen en maken, het werken met stoffen, nieuwe materialen en technieken, creatieve en 
ambachtelijke vaardigheden uit diverse landen. Het programma wordt in samenspraak met de vrouwen 
gemaakt, uitgevoerd en begeleid door twee vrijwilligers. Deze creatieve avond blijkt bijzonder belangrijk 
te zijn in het kader van ontmoeting, en biedt een warme plek. Voor een deel van de vrouwen is  
dit hun enige sociale activiteit, ze kijken er de hele week naar uit. Hierdoor, in combinatie met  
het enthousiasme van alle deelnemers, gingen ze ook in de vakanties door. Gemiddeld waren er  
10 tot 12 deelnemers per avond.  
 

Vrouwenkunst 26 juni 
Tijdens de Bommelse Kunstroute gingen op woensdag 26 juni, vrouwen creatief aan het werk met 
begeleiding van de kunstenaars Leontien Vossen, Gerda Elfring en Nanda van Alebeek. Het thema van 
dit jaar was ‘De ander’. Dat leverde verrassende en mooie creaties op. Het was een creatieve en 
inspirerende bijeenkomst waar 20 enthousiaste vrouwen aan deelnamen. Voor sommige vrouwen was 
het een eerste kennismaking met kunst. De waarde van deze jaarlijkse traditie als stimulans voor 
creatieve acties werd door iedereen onderschreven. Organisatie: Kompas in samenwerking met 
verschillende kunstenaars. 
 

Social Sofa. Zin om een ‘steentje’ bij te dragen?  
De groep die gewerkt heeft aan de Social Sofa bij de Brede school de Waluwe, de betonnen buitenbank 
met mozaïekglas, is doorgegaan met het maken van mozaïeken. De sociale en creatieve aspecten van 
het samen mozaïeken en de gezelligheid werkten door. Elke vrijdagmiddag werkte de mozaïekgroep,  
5 á 6 deelnemers verder aan andere mozaïekobjecten in het Cultureel Café.  
 

De 25e viering van Internationale Vrouwendag - 8 maart 2019 in de Bommelerwaard  
2019 was een bijzonder jaar: De 25ste viering van Internationale Vrouwendag in de Bommelerwaard. 
Op vrijdag 8 maart stonden vrouwenrechten, gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen, 
keuzevrijheid en veiligheid, wereldwijd en in de Bommelerwaard, centraal. De Werkgroep 8 maart 
zorgde deze Vrouwendag weer voor een verrassend en inspirerend programma in het teken van 
ondernemende en krachtige vrouwen in de Bommelerwaard en wereldwijd. In samenwerking met 
organisaties, gemeenten, vrijwilligers en ondernemende vrouwen was het een dag vol verbinding, 
ontmoeting, enthousiasme, stimulans, leren van elkaar en netwerken. Vrouwen maakten afspraken  
en plannen voor verdere samenwerking en nieuwe initiatieven. De kracht van Vrouwendag was dat  
het geen moment is maar een wezenlijk onderdeel van een doorgaande beweging in het proces van 
emancipatie. Verworvenheden werden gevierd en krachten gebundeld voor wat er nog moet gebeuren. 

 
Internationale Vrouwendag Werkontbijt 8 maart in Maasdriel 
Ook dit jaar startte het programma om 8.30 met het traditionele werkontbijt, nu voor de eerste keer in 
Maasdriel. Na het ontbijt in het gemeentehuis werden vrouwen welkom geheten door wethouder Anita 
Sørensen in de Bibliotheek. Het werkontbijt stond in het teken van ‘Heldinnen’, voorbeelden en 
rolmodellen. De lokale ondernemer Mariet Kamphuis deelde haar ervaringen en 70 vrouwen uit de 
Bommelerwaard ontmoetten elkaar rond het thema ondernemen. Een mooie bijeenkomst met vervolg. 
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Internationale Vrouwendag 8 maart in de Poorterij 
Vanaf 12.30 was er een verrassend programma in de Poorterij waar gedurende de middag ongeveer  
250 vrouwen aan deelnamen. Vrouwen werden welkom geheten door vrouwen uit de hele wereld.  
In vele talen werden wensen uitgesproken. In een paneldiscussie ‘De kracht van ondernemende 
vrouwen!’ kwamen 6 inspirerende vrouwen aan het woord. Deze voorbeeldvrouwen vertelden over  
hun ervaringen, successen, obstakels, dromen, stappen en mogelijke bijdragen voor het verbeteren  
van de positie van vrouwen. 
 
Wereldplein en workshops. Tussen 14.00 en 16.00 uur was er in de foyer een kleurrijk bruisend 
wereldplein waar vrouwelijke ondernemers hun diensten en producten presenteerden. Een plein vol 
verrassingen, ontmoetingen en uitwisseling tussen vrouwen uit verschillende culturen en met diverse 
achtergronden. Vrouwen zorgden voor heerlijke hapjes in de kramen van de Wereldkeuken.  
Van 14.30 tot 15.30 konden vrouwen deelnemen aan workshops zoals: Ondernemen, hoe doe je dat?; 
Benut de wijsheid van Uw ‘Tribe’ en Dans je mee met Zumba, Salsa en Afrikaanse stijlen?  
 
Women in Love. Theatergroep Women in love sloot de middag af met hun gelijknamige voorstelling. 
Met hun indrukwekkend en verrassend spel over identiteit, confrontatie en jezelf durven zijn raakten ze,  
met en zonder woorden, veel vrouwen in hun hart. Veel vrouwen herkenden de strijd, de twijfel maar 
ook de kracht. Women in love zorgde met hun optreden voor een flitsende afsluiting van de middag. 
 
Avondprogramma. Vanaf 18.00 waren mannen welkom om met elkaar 8 maart te vieren.  
Na de maaltijd in de Brasserie was er vanaf 20.00 uur een prachtig muziek- en dansprogramma  
met 60 deelnemers. Wethouder Adrie Bragt opende de avond met een hartelijk welkom aan vrouwen 
en mannen. Hij benadrukte het belang van samenwerking en inzet van vrouwen en mannen voor een 
betere wereld. Het Vrouwenkoor Cantadora en tot slot de West Afrikaanse groep Yama Yama  
met muziek, zang en dans van Cynthia Gabla zorgden voor een swingende afsluiting. 

Werkgroep 8 maart 2019. Elk jaar organiseert de werkgroep  8 maart de viering van de Internationale 
Vrouwendag. De werkgroep bestaat uit vrouwen van Stichting Kompas Bommelerwaard, 
Vluchtelingenwerk en vrouwen op persoonlijke titel.  
Dankzij veel enthousiaste vrijwilligers, de medewerking van de Poorterij, de gemeenten, BSO Kunst  
en Kids, inspirerende deelnemers en sponsors was Internationale Vrouwendag 2019 een groot succes.  
 

Wereldmuziek Bommelerwaard  
2019 was een muzikaal jaar, met vele bijeenkomsten, bij Kompas in het Multicultureel Café en op  
locatie in de Bommelerwaard. Met muziek de wereld rond, letterlijk en figuurlijk. Stichting Kompas 
organiseerde samen met Vluchtelingenwerk en muzikanten bijeenkomsten met ‘Wereldmuziek’. 
Een middag vol muziek, zang en dans voor en met inwoners uit alle culturen. ‘Samen muziek maken 
en/of luisteren’ was de rode draad: iedereen kan meedoen! Samen zingen, muziek maken en dansen 
brengt inwoners samen en biedt mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. 
De maandelijkse bijeenkomsten bij Kompas waren inspirerend en, afwisselend met muziek uit diverse 
landen, een open podium en gelegenheid voor mensen om mee te doen. De opkomst varieerde van 
gemiddeld 15 tot 40 deelnemers.  
Er waren enkele kinderen die om les vroegen, zo is een lid van de werkgroep gestart met gitaarles. 
Een van de doelen is kinderen en volwassenen de kans geven muziek te leren spelen. 
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Wereldmuziek en Markt Delkant in Kerkdriel zondag 23 juni  
Zondag 23 juni heeft Wereldmuziek met verschillende muzikanten meegewerkt aan een dienst in de 
kerk in samenwerking met dominee Maria Baan. Met een variatie aan muziek uit Syrië, Afrika, Bulgarije 
en Nederland werd het een mooi muzikaal gebeuren waar iedereen aan mee kon doen. 
Vervolgens was er Wereldmuziek op het Terras Wereldwijd op de Jaarmarkt ‘Op d’n Delkant’, 
georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Kerk. Alle inwoners uit Maasdriel en Zaltbommel 
waren welkom op het ‘Terras Wereldwijd’ om elkaar te ontmoeten, kennis te maken, samen muziek te 
maken en te proeven van wereldwijde lekkernijen. Dankzij de inzet van deelnemers van de TaalPlus-
groep en de Huiskamer konden inwoners kennis maken met hapjes uit diverse culturen in de Proeverij: 
Greet, Meet en Eat. De werkgroep Wereldmuziek zorgde voor muziek uit verschillende windstreken. 
Er was veel belangstelling en een mooie gelegenheid om de activiteiten van Kompas onder de aandacht 
te brengen.  
 
Wereldmuziek en het Cultuurfestival Bommelerwaard zomer 2019  
Voorstelling Masai & Mzungu - zaterdag 24 augustus 
In het kader van het cultuurfestival heeft de Wereldmuziek van Kompas, op zaterdag 24 augustus, in 
samenwerking met De Engelenbak en de Martinuskerk een bijzondere voorstelling georganiseerd in de 
Martinuskerk. In Masai & Mzungu vertelde de Tanzaniaans-Nederlandse zangeres Nienke Nasserian het 
bijzondere verhaal van haar Masai-familie. Persoonlijke verhalen wisselde zij af met klassieke aria’s en 
Afrikaanse liederen. Een voorstelling over het leven tussen twee werelden, over de blik van de ander, 
over cultuurverschillen, loyaliteit, familiebanden en muziek als verbindende factor.  
Een voorstelling in twee delen, met een pauze in de tuin, met ruimte voor ontmoeting, hapjes en 
drankjes verzorgd door vrouwen uit diverse culturen. Er waren circa 90 deelnemers.  
 
Wereldmuziek in de Muziektent in Rossum - zondag 8 september 2019 
Met muziek de wereld rond, een verrassend programma met Wereldmuziek. Met optredens,  
zang, percussie en ritmes uit alle windstreken en landen in en rond de muziektent in het Slotpark  
van Rossum. Inwoners konden in en uit lopen en rond de 90 mensen hebben het geheel of deels 
meegemaakt. Er was een zeer ontspannen en vrolijke sfeer in de zon met jong en oud publiek. 
 
Wereldmuziek in het kader van Muzikale Monumenten Gelderland 21 september 2019  
Plaats: Sint Maartenskerk Zaltbommel in samenwerking met de Poorterij.  13.00 tot 14.00 uur: 
Workshop Percussie voor jong en oud met 15 deelnemers. 
14.00 tot 16.00 uur: Concert met optredens, zang en ritmes uit alle windstreken. Een inspirerend  
en gevarieerd programma met de Koraspeler Lamin Kuyateh, de Syrische zanger Anas Bawabiji, 
muziekgroep, duo-optredens samen zingen met Annet, percussie en een doedelzakspeler die  
iedereen verraste met zijn spel. Gedurende de middag waren er tegen de 100 mensen aanwezig, ook 
bezoekers van de Sint Maarten waren verrast en bleven veelal bij de muziek staan om te luisteren. 
Muzikale Mo(nu)menten is een initiatief van Cultuurpact Rivierenland en wordt gecoördineerd door  
het servicepunt amateurkunst 
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Wereldmuziek in de Leyenstein Kerkdriel – zondag 17 november  
Met en voor alle inwoners in de regio. Er waren rond de 70 deelnemers aanwezig, een zeer gevarieerd 
publiek, waaronder ook bewoners van het huis. Voor de kinderen was er een percussieworkshop Verder 
waren er swingende optredens met o.a. jonge zangers die gebruik maakten van het open podium. 

Wereldmuziek tijdens Kerstviering 19 december in Ammerzoden 
De werkgroep Wereldmuziek heeft een muzikale bijdrage geleverd tijdens de kerstviering van de 
Vrouwenorganisatie Evia in Ammerzoden, 70 vrouwen waren aanwezig. De leden van de werkgroep 
hebben internationale liederen gespeeld. Krasimir en Anas brachten liederen uit hun land, Bulgarije  
en Syrië ten gehore.  

Werkgroep Wereldmuziek: De organisatie van de activiteiten is in handen van de werkgroep 
Wereldmuziek. De werkgroep bestaat uit zes leden. Zij organiseren de activiteiten en/of maken  
muziek, spelen diverse instrumenten. 

Met betrekking tot 2020: de werkgroep wil zich bezinnen op het vervolg. Inzet is te komen tot een 
werkgroep met meer culturele diversiteit en actieve samenwerking met groepen, muziekscholen en 
muziekverenigingen in de Bommelerwaard. Ook wil de werkgroep meer uitwisseling van ervaringen  
met collega’s in het land.  
 

 
50 jaar Migratie: geschiedenis in de Bommelerwaard – 23 - 29 september 2019 
In de week van 23 tot 29 september werden in samenwerking met inwoners en organisaties 
verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van 50 jaar Migratie in de Bommelerwaard. 
De aanleiding was dat het op 14 mei 2019 een halve eeuw geleden was dat Nederland en Marokko  
een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel 
werd geregeld. In het licht van deze historische gebeurtenis werden er landelijk diverse activiteiten 
georganiseerd. Ook in de Bommelerwaard werd stilgestaan bij de bijzondere geschiedenis van de 
Marokkaanse migranten in deze regio. Vanaf de jaren 60 zijn veel Bommelaars betrokken geweest bij 
deze geschiedenis en de nieuwe inwoners sinds die tijd. Betrokken Inwoners werden uitgenodigd voor 
diverse activiteiten en bijeenkomsten, zoals oud-docenten, vrijwilligers, maatschappelijk werk, 
gemeenten, etc. In samenwerking met kerken, vrouwen en mannen uit de Marokkaanse gemeenschap, 
de moskee, Al Amal en individueel betrokkenen werd het programma georganiseerd en uitgevoerd.  

Maandag 23 september: Opening van de tentoonstelling: Halve eeuw Marokkaanse migratie,  
een gedeelde geschiedenis 1969 -2019. Van 19.30 - 21.30 in de Sint Maarten Zaltbommel. 
Na de opening van de tentoonstelling door burgemeester van Maaren gingen de Marokkaanse 
Bommelaars en andere aanwezigen in gesprek met Henk Veltkamp over een halve eeuw Marokkaanse 
migratie in de Bommelerwaard: verleden, heden en toekomst. Een boeiende discussie met informatie 
en ervaringen over migratie in de Bommelerwaard door de jaren heen. De documentaire Manys: ‘Waar 
kom je vandaan’ werd getoond en gaf veel herkenning. Er waren rond de 35 deelnemers.  
De tentoonstelling werd in de week van 23 tot 29 september goed bezocht. 
Dinsdag 24 september: Verhalen van vrouwen 
Bijeenkomst in de brede school De Waluwe: over ontwikkelingen en rechtspositie van vrouwen in de 
afgelopen 50 jaar. Met informatie over de Mudawwanah – Marokkaanse wetgeving door Latifa Lazaar.  
Een boeiende discussie met verhalen over het verleden en inzicht in de actuele positie van vrouwen. 
Woensdag 25 september: Interreligieuze viering in de Moskee Ennasser. 
In samenwerking met moskee, Protestantse en Katholieke kerk, werd er een interreligieuze viering 
georganiseerd. Er waren veel positieve reacties van de 45 deelnemers. 
Donderdag 26 september: Lezing over Migratie in de Gasthuiskapel  
Sietske de Boer ging in haar lezing in op de gevolgen van de  
arbeidsmigratie vanuit de Rif naar België en Nederland, die vanaf  
het begin van de jaren zestig op gang kwam en de actuele situatie nu.  
Er waren rond de 30 deelnemers. Boeiend voor iedereen maar vooral  
voor de Marokkaanse aanwezigen.  
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Vrijdag 27 september: Reünie in het Anker 
Door een misverstand had de uitnodiging niet iedereen bereikt. Het werd een ontmoeting met  
8 deelnemers, waarbij veel herinneringen werden opgehaald, zowel vanuit de de Marokkaanse als 
vanuit de Nederlands gemeenschap.  
Zondag 29 september: Burendag in de Sint Martinuskerk. 
Deze jaarlijkse Burendag was tevens de afsluiting van de week 50 Jaar Migratie in de Bommelerwaard. 
 

Kerstontbijt: 19 december 2019 
Op 19 december werd bij Kompas het traditionele kerstontbijt georganiseerd. Alle deelnemers en 
medewerkers van Kompas en cursisten van de ROC’s, waren welkom. Het ontbijt werd vanwege de 
grote opkomst gehouden in het Cultureel Café van de brede School De Waluwe. Rond de 80 tot 90 
deelnemers ontmoetten elkaar in een gezellige sfeer. Tijdens een heerlijk ontbijt hebben de deelnemers 
genoten van mooie gedichten, muziek, dans en het gesprek met elkaar.   
 

Spaanse les 
In 2007 zijn de lessen Spaans gestart en in 2019 kregen elke maandag twee groepen les, in totaal  
15 cursisten die 31 weken les hebben gehad. Er was dit jaar veel belangstelling voor Spaanse les, 
daarom is in november een derde groep met 8 deelnemers gestart op donderdag. Er werd vooral 
gewerkt met communicatieve methoden. De lessen waren voornamelijk gericht op spreek- en 
luistervaardigheid. Er werd ook grammatica gegeven als ondersteuning voor de communicatie.  
De cursisten kwamen voornamelijk uit de kern Zaltbommel, maar er waren ook cursisten uit Gameren, 
Bruchem, Rossum, Aalst en Zuilichem. 

 

Bijlage:  
Financieel Jaarverslag 2019 
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Stichting Kompas Bommelerwaard 

Overzicht Werkvelden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


