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Stichting Kompas biedt kansen op actief en krachtig meedoen.
Leren participeren, participerend leren.

www.kompasbommelerwaard.nl 

JAARVERSLAG 2019
PUBLIEKSVERSIE
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Sti chti ng Kompas Bommelerwaard
Voor u ligt de publieksversie van het jaarverslag 2019 van Sti chti ng Kompas Bommelerwaard.
Het volledige inhoudelijke en fi nanciële jaarverslag kunt u vinden op 
htt ps://kompasbommelerwaard.nl/wie-zijn-wij/sti chti ng-kompas/

De doelstelling van Sti chti ng Kompas is het bevorderen van parti cipati e, emancipati e en welzijn in de ruimste zin van het woord 
voor alle inwoners in de Bommelerwaard. Sti chti ng Kompas is een laagdrempelige organisati e, waar inwoners met hun vragen 
terecht kunnen. 

De acti viteiten van Kompas zijn 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. 
Kompas biedt een fl exibel en integraal programma op de gebieden van educati e, werk, gezondheid en cultuur. De acti viteiten 
in het programma zijn onderverdeeld in 4 werkvelden en sluiten aan bij de vraag van de deelnemers, en bij maatschappelijke 
ontwikkelingen. Werkvelden zijn: TaalPlus, WerkPlus, Gezond leven en veiligheid, Maatschappij Kunst en Cultuur (zie pagina 7).
De acti viteiten worden georganiseerd en begeleid door het bestuur, een coördinator en circa 100 deskundige vrijwilligers 
zijn acti ef zowel in de directe uitvoering als in de ondersteuning van de organisati e. Kompas organiseert regelmati g 
deskundigheidsbevordering en scholing voor vrijwilligers.
Naast het groepswerk besteden de vrijwilligers van Kompas veel ti jd, energie en persoonlijke aandacht aan inwoners met vragen 
voor hulp, informati e of ondersteuning.  Regelmati g blijkt dat door de vasthoudendheid, ti jd en aandacht van een deskundige en 
meedenkende vrijwilliger, de individuele problemen van een inwoner tóch opgelost kunnen worden.

Samenwerking met organisati es in de Bommelerwaard
Er is regelmati g overleg over samenwerking en afstemming van acti viteiten met zowel de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, 
als met organisati es die acti ef zijn op het gebied van maatschappelijke parti cipati e, educati e, werk, zorg en welzijn. 
Dankzij de subsidie van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, het Oranje Fonds, het Kansfonds en bijdragen/gift en van lokale 
sponsors kon de Sti chti ng in 2019 haar werkzaamheden uitvoeren. 

De impact van Sti chti ng Kompas in bereik en getallen 
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 inschatti  ng per werkveld geeft  in 2019 het volgende beeld: 
- Bereik TaalPlus: circa 500 personen.
- Bereik WerkPlus inclusief de Formulierenbrigade: circa 300 personen. 
- Bereik Gezond Leven en Veiligheid: circa 500 personen. 
- Bereik Maatschappij, Kunst en Cultuur: circa 2000 personen. 

Inleiding
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De taalacti viteiten van Kompas zijn gericht op sociaal maatschappelijke parti cipati e, economische zelfstandigheid en 
emancipati e. 
De acti viteiten van Taalplus zijn gericht op extra hulp en ondersteuning bij inburgering, alfabeti sering, staatsexamens, niveau-
verhoging en verbetering van Nederlands als eerste taal (NT1) of tweede taal (NT2). De taal is immers van groot belang voor 
werk, opleiding, opvoeding, gezondheid, sociale contacten en acti ef meedoen. Kompas biedt programma’s op maat, toegankelijk 
voor alle inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Het is een integraal aanbod van de Nederlandse taal, digitale 
vaardigheden, maatschappelijke oriëntati e en taal op de werkvloer. 

Er is een nauwe samenwerking met het ROC-Rivor, Koning Willem 1 College, Bibliotheek Rivierenland, Vluchtelingenwerk, 
Werkzaak, GGD en andere betrokken organisati es. Deze verwijzen ook mogelijke deelnemers naar Kompas.
Ongeveer 155 inwoners namen dit jaar deel aan taalacti viteiten op maat. Er werd gewerkt in groepen, subgroepen en/of 
individueel. Daarbij werden aanpak en methodieken gebruikt die aansluiten bij de verschillende niveaus en het brede scala van 
de doelen van de deelnemers. Veel deelnemers hebben onderdelen van inburgering of niveauverhoging gehaald. De taalgroepen 
blijken ook belangrijk voor het versterken van zelfvertrouwen, 
het leggen van sociale contacten en zijn een sti mulans voor leer/
werktrajecten. De taalacti viteiten werden begeleid door deskundige 
taalvrijwilligers. De lessen werden gegeven bij Kompas in Zaltbommel 
en in de bibliotheken van Kerkdriel en Ammerzoden. 

Taalhuis Maasdriel en Leerhuis Zaltbommel: met de gemeenten 
Maasdriel en Zaltbommel, bibliotheek en ROC’s zijn het Taalhuis 
Maasdriel en het Leerhuis in Zaltbommel verder ontwikkeld. Op 
deze wijze worden er vanaf 2020, extra mogelijkheden geboden aan 
inwoners die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen of werken 
met de computer.

Week van de Alfabeti sering: In september werd aandacht gegeven aan 
een leven lang leren en ontwikkelen en het niveau van gelett erdheid in 
de Bommelerwaard. In samenwerking met gemeenten en organisati es 
was er een gevarieerd programma met taalacti viteiten voor jong en 
oud in diverse kernen. 

Spaanse les: 15 cursisten hebben 31 weken op maandagavond les 
gehad. Vanwege de grote vraag zijn in november nog 8 cursisten 
gestart op donderdagavond. De lessen waren vooral gericht op 
spreken, luisteren en begrijpen. 

Engels voor beginners: De taalcursus A2 was voor cursisten die de 
basis van het Engels enigszins beheersen, maar hun Engels nog willen 
verbeteren voor werk, opleiding en vaardigheden in het dagelijks 
leven. In deze groep waren 12 deelnemers. 

Werkveld 1 TaalPlus
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Werkveld 2 WerkPlus 

BETER LEZEN EN SCHRIJVEN?
DAARHEBJERECHTOP.NL  |  0800 - 023 4444

ALS JE EEN BETERE BAAN ZOEKT,  
WIL JE TOCH EEN GOEDE BRIEF 

KUNNEN SCHRIJVEN?

De acti viteiten van het werkveld Werkplus zijn gericht op ondersteuning 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 heeft  nauwe banden met de arbeidsmarkt 
in de Bommelerwaard. Door samenwerking en afstemming worden onderwerpen als scholing, 
werkervaringsplaatsen en betaald werk onderzocht en gerealiseerd. In 2019 heeft  Werkplus ruim 120 
mensen begeleid in Maasdriel en Zaltbommel. Naast de spreekuren en individuele begeleiding werden 
er diverse trainingen en bijeenkomsten georganiseerd.

WerkPlus Café: Acti viteiten gericht op: 1-op-1- hulp voor iedereen die betaald werk zoekt; loopbaan 
oriëntati e en loopbaanondersteuning. Dat betekent ook: leren solliciteren, maken van een wervend 
cv, het oefenen van gesprekken en het zoeken naar vacatures op internet. Iedere vrijdagmiddag tussen 
15.00 en 16.30 uur konden inwoners terecht bij Kompas en daarnaast ook op afspraak.

Training Jobgroep: In 2019 startt e de JobGroep training van 8 bijeenkomsten. De training combineert 
zelfredzaamheid met oriëntati e op de arbeidsmarkt met sollicitati eondersteuning. Er waren 8 
deelnemers, waarvan 2 deelnemers al ti jdens de training werk vonden. Bovendien bevatt e de training 
ook een ‘train de trainer’ opleiding, zodat Kompas deze training ook in 2020 kan aanbieden. 

Netwerk Café Growz: deze acti viteit is in 2019 overgenomen door het WerkPlus Café. Eind april werd ter afsluiti ng van GrowZ 
een succesvolle training ‘Vloggen’ gegeven.

Diversen: op 29 maart vond een workshop rouwverwerking en omgaan met teleurstelling plaats, verzorgd door een 
rouwtherapeut. Twee netwerkbijeenkomsten rond werk en loopbaanplanning zijn georganiseerd.

Klik en Tik – digitale vaardigheden: acti viteiten om digitale vaardigheden te oefenen met: de Klik en Tik-cursus, internet, 
e-mailen, appen, bankzaken regelen etc. 

De Formulierenbrigade geeft  eerste hulp aan inwoners met vragen over administrati e en regelgeving en is een belangrijk 
onderdeel van WerkPlus. 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 hield wekelijks spreekuur in Maasdriel en Zaltbommel. In totaal zijn 288 gesprekken gevoerd.

Het team van Werkplus bestaat uit 15 gespecialiseerde vrijwilligers met extra ondersteuning door de projectleider, een juridisch- 
en een belasti ngadviseur
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De acti viteiten zijn gericht op het sti muleren en acti veren van inwoners om zich in te zett en voor een vriendelijke en veilige 
leefomgeving. Het doel is dat inwoners zich thuis voelen, acti ef mee kunnen doen en parti ciperen naar vermogen in de eigen 
omgeving. Acti viteiten in het kader van gezond leven dragen bij aan een gezonde leefsti jl, acti ef bewegen, sociale contacten en 
gezond ouder worden. Het begrip ‘Positi eve gezondheid’ geeft  mede richti ng aan acti viteiten en omvat zowel lichamelijke en 
psychische gezondheid, als kwaliteit van leven, mee kunnen doen en toekomstperspecti ef. Voor inwoners afk omsti g uit andere 
culturen is binnen Kompas extra aandacht. De acti viteiten werden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers en projectleider in 
samenwerking met organisati es op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Ouder worden in twee culturen: Ouderen ondersteunen om acti ef te zijn en te leren van elkaar om te gaan met het ouder 
worden binnen het spanningsveld tussen de Nederlandse en hun eigen cultuur. Er zijn voorlichti ngsbijeenkomsten voor vrouwen 
en mannen georganiseerd, gericht op het ontwikkelen van dagbesteding en zorg die aansluit bij de behoeft en van deze ouderen. 
Bijzondere acti viteiten binnen dit kader zijn:

Huiskamer voor vrouwen 50plus: ontmoeti ngsruimte voor vrouwen 50plus, met extra ondersteuning in Nederlandse taal en 
creati eve acti viteiten. Gemiddeld kwamen 8 -12 vrouwen wekelijks naar de huiskamer.

Gezond bewegen voor vrouwen: Onder leiding van een sportdocent deden gemiddeld 12 tot 16 vrouwen mee, in totaal hebben 
25 vrouwen meegedaan aan de oefeningen, gericht op conditi everbetering, vermindering van spanningsklachten en versterking 
van vitaliteit.

Fitt est voor 45plus: I.s.m. de GGD en Welzijn Bommelerwaard werd de gezondheid van 32 inwoners getest.

Opgroeien en leven in twee culturen 16+: Het bespreken en 
proberen te doorbreken van taboes met als doel mentaliteits- en 
gedragsverandering en eff ecti eve hulpverlening.  Voorbeelden van 
acti viteiten in 2019 waren de Supermarktsafari; de rechtspositi e 
van Marokkaanse vrouwen en de Ladies Lounge, met en voor jonge 
meiden. Rond de 40 vrouwen en meiden namen deel aan deze 
acti viteiten.

Huiskamer Kerkdriel: Een acti viteit voor alle inwoners van Maasdriel, 
gericht op ontmoeti ng tussen inwoners uit verschillende culturen. Er 
werd gewerkt aan het bouwen van sociale netwerken en parti cipati e. 
Wekelijks waren er creati eve acti viteiten, een ‘praatt afel’ en 
voorlichti ngsbijeenkomsten. Gemiddeld waren er 8 tot 20 deelnemers. 
In totaal namen circa 50 mensen namen deel aan de huiskamer. 

Wereldkeuken Bommelerwaard: Maandelijkse kookcursussen en 
eett afels voor alle inwoners uit de Bommelerwaard, gericht op het 
‘culinair’ kennismaken met een land van herkomst van een van de 
inwoners.  In totaal namen 72 cursisten en 120 gasten deel aan de 
Wereldkeuken.

Netwerkbijeenkomsten Wonen, Zorg en Welzijn, i.s.m. Welzijn 
Bommelerwaard, Cello en de Buurtt eams: Overleg met de 
professionele partners. Thema’s in 2019 waren: ‘Huiselijk Geweld’ en 
‘Eenzaamheid onder mensen tussen 30 en 55 jaar’. Gemiddeld namen 
50 professionals deel per bijeenkomst. 

Werkveld 3 Gezond leven en veiligheid
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In dit werkveld hebben maatschappelijke en culturele acti viteiten 
een belangrijke verbindende en sti mulerende functi e gericht op 
maatschappelijke parti cipati e en communicati e. De verschillende 
culturele achtergronden en traditi es van de inwoners maken deze 
acti viteiten tot een rijke en kleurrijke ervaring. Kompas sti muleert de 
deelname aan creati eve, muzikale en andere kunstzinnige acti viteiten.

Grenzeloos: Deze acti viteit kent het concept: ’Vrouwen leren van 
elkaar, iedere vrouw kan iets aan de anderen leren’. Solidariteit binnen 
de groep blijkt heel belangrijk. In 2019 kende de groep Grenzeloos 44 
vrouwen uit 26 verschillende landen, die regelmati g bij elkaar kwamen. 

Creati ef en handig: Deze acti viteit is belangrijk in het kader van 
ontmoeti ng en het ontwikkelen van vaardigheden en creati viteit. 
Deelnemers leren van elkaar technieken, creati eve en ambachtelijke 
vaardigheden uit diverse landen. Gemiddeld waren er 10 tot 12 
deelnemers per avond.

De 25e Internati onale Vrouwendag in de Bommelerwaard: ‘De kracht van ondernemende vrouwen’ was het thema gedurende 
de dag, die startt e met het werkontbijt in Maasdriel. In de Poorterij volgde een bijzonder programma met een paneldiscussie, 
het wereldplein, workshops, theater en muziek. De kracht van Vrouwendag is dat het geen moment is, maar een wezenlijk 
onderdeel van een doorgaande beweging in het proces van emancipati e. In totaal hebben rond 380 mensen deelgenomen.

Vrouwen en Kunst: 20 Vrouwen gingen creati ef aan het werk met begeleiding van kunstenaars in de Gasthuiskapel op woensdag 
26 juni, in de week van de BKR.

Mozaïekgroep: elke vrijdag werkt de groep van 5 á 6 mensen aan mozaïekobjecten.

Lucht je hart – Tafelgesprekken 8 april: Een dialoogbijeenkomst met het thema ‘Lucht je hart’ met het doel inwoners ruimte te 
bieden hun hart te luchten over hun zorgen. 40 Deelnemers waren aanwezig om mee te praten over oplossingen.
Burendag 29 september: In samenwerking met Al Amal, Raad van Kerken, Moskee Ennasser, Vluchtelingenwerk, Ieder1Gelijk en 
Jongerenwerk werd dit jaar de burendag op zondag 29 september georganiseerd bij de Sint Marti nuskerk in de stad. Rond de 
150 inwoners hebben deelgenomen. 

Wereldmuziek Bommelerwaard: Muziek maken brengt inwoners samen en biedt mogelijkheden elkaar beter te leren kennen. 
Maandelijks was er een open podium met muziek uit alle culturen. Bijzondere bijeenkomsten waren: op de Markt Delkant; 
de voorstelling Masai & Mzungu in Sint Marti nus; in de Muziektent in Rossum; in de St Maartenskerk in Zaltbommel; in de 
Leyenstein Kerkdriel; ti jdens de Kerstviering in Ammerzoden. In totaal waren rond de 500 inwoners betrokken. 

50 jaar Migrati e: geschiedenis in de Bommelerwaard, 23 - 29 september: 
In het kader van 50 jaar arbeidsmigrati e en het wervingsverdrag Nederland – Marokko werden ook in de Bommelerwaard 
acti viteiten georganiseerd, o.a. in samenwerking met Al Amal en kerken, zoals een tentoonstelling, een lezing met discussie 
over migrati e in de Bommelerwaard, een interreligieuze viering, verhalen van vrouwen en een reünie. 140 Inwoners hebben 
deelgenomen aan diverse acti viteiten.

Ontmoeti ngsdiner op 8 februari en 11 oktober: in samenwerking met de Wielewaal hebben bewoners van de Wielewaal met 
familieleden, buurtbewoners, vrijwilligers en deelnemers van Kompas met elkaar de maalti jd gedeeld. Per avond waren er rond 
de 80 deelnemers.

Kerstontbijt: 19 december: Rond 90 deelnemers ontmoett en elkaar ti jdens een heerlijk ontbijt bij Kompas. De deelnemers 
genoten van mooie gedichten, muziek, dans en het gesprek met elkaar.  

Werkveld 4 Maatschappij, kunst en cultuur   
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•  Nederlandse taal op maat: Amerzoden, 
Brakel, Kerkdriel en Zaltbommel

• Taalhuis Maasdriel
• Leerhuis Zaltbommel
• Digitale vaardigheden
• Week van de Alfabeti sering
• Moderne talen als Spaans   
  en Engels

• WerkPlus Café
• Training JobGroep
•  Digitale vaardigheden: 

Klik &Tik en computercursussen
•  Formulierenbrigade Zaltbommel en 

Maasdriel
• Juridisch Spreekuur

• Huiskamer vrouwen 50+
•  Opgroeien en leven in twee culturen
•   Laagdrempelige dagbesteding ouderen 

met  migranten- 
en/of vluchtelingenachtergrond

•  Gezond bewegen: Sport vrouwen en 
mannen

•  Huiskamer Kerkdriel
• Wereldkeuken
• Fitt est 
•   Netwerkbijeenkomsten: 

Wonen, Zorg & Welzijn

• Grenzeloos
•  Internati onale Vrouwendag 

Bommelerwaard
•  Debat en themabijeenkomsten
• Wereldmuziek
• Ontmoeti ngsdiner
• Creati ef en handig
• Kerstontbijt Kompas
• Mozaïekgroep
•     Kunst en Cultuur
• Vrouwen en Kunst 
• Burendag

Werkveld 3: 
Gezond leven en veiligheid

Werkveld 1: TaalPlus Werkveld 2: WerkPlus

Werkveld 4: Maatschappij, Kunst 
en Cultuur

Werkvelden
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Bezoekadres: 
brede school De Waluwe
(ingang Prins Bernhardweg)
Prins Clausstraat 2
5301 RT Zaltbommel

www.kompasbommelerwaard.nl 

www.kompasbommelerwaard.nl 
info@kompasbommelerwaard.nl 
       Sti chti ng Kompas 
       @StgKompas
        Sti chti ng Kompas Bommelerwaard


