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Inleiding  
Het jaarverslag 2021 geeft een terugblik op het werk van Stichting Kompas Bommelerwaard.  
Dit verslag is bedoeld voor samenwerkingspartners, subsidieverleners, vrijwilligers, deelnemers  
en andere belangstellenden. In het jaarverslag is naast een inhoudelijke terugblik, ook de financiële 
verantwoording voor subsidieverleners opgenomen. 
 
Alle activiteiten van Kompas dragen bij aan educatie, participatie, inburgering, welzijn en ontwikkeling  
van en voor inwoners van de Bommelerwaard. Het is een centrum voor ontmoeten, verbinden, 
ontwikkelen, stimuleren, ondersteunen en samen werken. Kompas is een laagdrempelige voorziening,  
waar inwoners en organisaties terecht kunnen voor educatie, informatie, advies en ondersteuning.  
Kompas heeft, door jarenlang te werken met multiculturele groepen, veel ervaring, expertise en 
deskundigheid opgebouwd op het gebied van cultuursensitief werken. Voor deze groepen is Kompas 
een belangrijk steunpunt.  
Kompas is een ontmoetingsplaats met een actueel en dynamisch activiteitenaanbod voor alle inwoners  
van de Bommelerwaard. Kompas werkt op verschillende locaties in de Bommelerwaard: in Zaltbommel, 
Kerkdriel, Ammerzoden, Hedel en Brakel. 
 
Kompas werkt nauw samen met een groot aantal organisaties op het gebied van maatschappelijke 
participatie, educatie, zorg en welzijn. Kompas geniet het vertrouwen van inwoners, organisaties en 
gemeenten. Voor het leveren van maatwerk en persoonsgerichte oplossingen zijn bekendheid en 
samenwerking een voorwaarde. Kompas ervaart de samenwerking met betrokken organisaties/partners  
als onmisbaar en constructief. Dankzij de goede afstemming versterken partners elkaar en wordt dubbel 
werk voorkomen. 
 
Deelnemers, vrijwilligers en partners waarderen Kompas om haar betrokkenheid en actieve rol,  
gericht op uitwisseling, kennisdeling, samenwerking en netwerkopbouw. 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.  
De vrijwilligers bij Kompas, zoals docenten voor taalactiviteiten, begeleiders van groepen en individuele 
deelnemers, ondersteuners en workshopleiders, investeren voortdurend om de kwaliteit van het werk  
te verbeteren en te waarborgen. Zonder hen geen Kompas!  
 
Kenmerkend voor Kompas is de grote verscheidenheid aan deelnemers. Daarom biedt Kompas een 
diversiteit aan activiteiten, die aansluiten bij de vragen en behoeften van de inwoners.   
De activiteiten van Kompas zijn ondergebracht in 4 werkvelden:  
TaalPlus 
WerkPlus en de Formulierenbrigade 
Gezond leven en Veiligheid  
Maatschappij Kunst en Cultuur 
 
Het bestuur van Stichting Kompas Bommelerwaard wenst u veel leesplezier! 
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Corona 
De Corona-pandemie had ook in 2021 grote impact op alle activiteiten van Kompas. De wekelijkse 
activiteiten, zoals taallessen, spreekuren, huiskamer, creatief, gingen volgens de richtlijnen van de 
coronamaatregelen, deels door. Grotere georganiseerde groepsactiviteiten moesten helaas worden 
geannuleerd, zoals de Wereldkeuken, Wereldmuziek, de Debatavonden, het Ontmoetingsdiner en  
de vrijwilligersbijeenkomsten.  
Met digitale vergaderingen en bijeenkomsten bleven onderlinge contacten met deelnemers en het  
netwerk in stand, maar de fysieke bijeenkomsten werden erg gemist.  
Het was opnieuw een jaar vol improvisatie en zorgen. Dankzij de inspanningen, betrokkenheid en 
flexibiliteit van alle medewerkers en vrijwilligers slaagde Kompas erin toch een groot deel van haar 
dienstverlening in een of andere vorm aan te bieden aan inwoners en organisaties van de Bommelerwaard.  

 
Doelstelling Stichting Kompas Bommelerwaard 
De doelstelling van Stichting Kompas is het bevorderen van participatie, emancipatie en welzijn in de 
ruimste zin van het woord voor inwoners van de Bommelerwaard. Kompas doet dat 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 behoeften 
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 ondersteunen 
bij hun werkzaamheden. 
 

Organisatie en uitvoering 

De algemeen coördinator was verantwoordelijk voor de organisatie, de professionele ondersteuning en 
begeleiding van de vele vrijwilligers en voor het regelen en de uitvoering van alle activiteiten.   
De werkzaamheden werden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers en deskundige vrijwilligers.  
Op projectbasis zijn, voor de organisatie van deelprojecten en inhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers, 
enkele medewerkers ingezet.  
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 telde zes bestuursleden en twee 
adviseurs.   

 
Stichting Kompas en vrijwilligerswerk 
Het werk van Kompas kan alleen gedaan worden dankzij het enthousiasme, de motivatie en de energie 
van heel veel vrijwilligers. In 2021 waren bij Stichting Kompas meer dan 100 vrijwilligers actief in de 
verschillende werkvelden en in de ondersteuning van de organisatie.  

 
Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en stagiaires 
Opleidingsmogelijkheden en professionele ondersteuning zijn belangrijk voor deskundig en verantwoord 
vrijwilligerswerk. In dit kader organiseerde Stichting Kompas regelmatig bijeenkomsten. Stichting Kompas  
is sinds 2016 een erkend Leerbedrijf. 
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In 2021: 
- Kompas gaf in samenwerking met het ROC RIVOR in 2021 deskundigheidsbevordering en training  

aan de vrijwilligers van TaalPlus/Leerhuis en Taalhuis gericht op de opzet van programma’s, gebruik  
van lesmateriaal en praktische ondersteuning op de werkvloer m.b.t. werkwijze, communicatie en 
methodiek. Aan deze training hebben ook taalvrijwilligers van het project ‘Taal Thuis en op School’ 
deelgenomen. 

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

- Vrijwilligersbijeenkomsten: Helaas konden ook dit jaar de fysieke bijeenkomsten niet doorgaan.  
Om een moment van ontmoeting en verbinding te creëren, werd is op 3 maart een online pubquiz  
georganiseerd.   

- Vrijwilligers namen - fysiek en ook online - deel aan relevante bijeenkomsten, op het gebied van taal, 
inburgering, werk en gezondheid. 
 

- In 2022 wil Kompas kijken hoe de diversiteit van talenten en deskundigheid van de  
medewerkers ook op een andere manier ingezet kan worden met als doel inspiratie, ontspanning  
en kennisontwikkeling voor en met collega’s. 

  
- In 2021 is er een start gemaakt met de vrijwilligersacademie. Via de website Bommelerwaard Beweegt 

zijn de eerste workshops aangeboden. Kompas kan hier ook een aanbod doen aan anderen. 
 

De impact van Stichting Kompas in bereik en getallen  
In dit Jaarverslag staan per activiteit het doel, de inhoud, evenals het aantal deelnemers beschreven.  
De resultaten, ontwikkelingen en werkwijze worden per werkveld uitgewerkt en toegelicht.  
 

Stichting Kompas en samenwerking met organisaties in de Bommelerwaard 
Er was frequent overleg, samenwerking en afstemming over activiteiten met zowel de gemeenten 
Maasdriel en Zaltbommel, als met de vele organisaties werkzaam in de Bommelerwaard op het gebied  
van maatschappelijke participatie, educatie, zorg en welzijn.  
Het bestuur van Stichting Kompas Bommelerwaard was ook in 2021 betrokken bij het ontwikkelen van  
het Welzijnsbeleid voor de Bommelerwaard en Uitvoeringsplan Welzijnsagenda 2021 – 2024. 
De uitvoering van het beleid gericht op de aanpak van Laaggeletterdheid en het ontwikkelen van het 
project ‘Tel mee met Taal’ vroegen veel tijd en inzet. Lokaal en regionaal was Kompas direct betrokken  
bij de voorbereiding van de nieuwe wet Inburgering. Kompas had in 2021 een actieve rol als 
samenwerkingspartner bij de implementatie van de nieuwe wet Inburgering in de Bommelerwaard.  
 
Organisaties op het gebied van Zorg en Welzijn doen regelmatig een beroep op Kompas voor 
samenwerking, ondersteuning, advies en verwijzing. Omgekeerd wordt door Kompas regelmatig  
verwezen naar andere organisaties. De intensiteit van samenwerking wordt bepaald door het onderwerp 
en varieert van incidenteel overleg en kennisdeling tot het samen organiseren van activiteiten.  
 

Voorbeelden van samenwerking   
- Voor het werkveld TaalPlus/Leerhuis/Taalhuis was er veelvuldig overleg en nauwe samenwerking  

met de ROC’s, gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, bibliotheken in Regio Rivierenland, GGD,  
Stichting Humanitas, Vluchtelingenwerk en Stichting Lezen en Schrijven.  

- De activiteiten van WerkPlus werden in overleg en samenwerking uitgevoerd met o.a. Werkzaak, 
Stichting Humanitas, Vluchtelingenwerk, Buurtteam en Budget Consulaat.  

- In het kader van Gezond leven en bewegen was er overleg en samenwerking met de GGD, Welzijn 
Bommelerwaard, Vluchtelingenwerk, Buurtteam, Buurtzorg, Brabantzorg, Al Amal, Moskee, Spectrum, 
Reinier van Arkel, Optisport/de Kreek en andere betrokken organisaties in de Bommelerwaard.  
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- Over debatten en dialoog met inwoners over discriminatie, mensenrechten en andere thema’s  

was er overleg met Vizier Oost, Kerken, Moskee, Stichting Al Amal en Vluchtelingenwerk.  
Bij Burendag in de Vergt haakten dit jaar ook Welzijn Bommelerwaard en de gebiedsregisseur aan. 

- Orange the World, activiteiten in het kader van vrouwen en veiligheid, werden georganiseerd in 
samenwerking met raadsleden, Gemeenten, welzijns-maatschappelijke organisaties en politie. 

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

- In het netwerk ‘Een tegen Eenzaamheid’ in de Bommelerwaard was Kompas een actieve partner. 
- Kompas was 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 ‘Gebruikersoverleg 
BS de Waluwe’. Aan het Gebruikersoverleg nemen deel de schooldirecteuren van de twee basisscholen  
‘de Walsprong’ en ‘de Fonkelsteen’, de clustermanager ‘Kanteel Kinderopvang/ BSO Kanteel, MVG Capital 
en de coördinator of voorzitter van het bestuur van Kompas. Op afspraak is MVG Capital, als uitvoerder 
namens de beheerstichting, ook partner in het Gebruikersoverleg.  
De visie van de BS ‘de Waluwe’ op een leven lang leren wordt door alle partners en de gemeente in 
hoofdlijn gedeeld. Het laat zien dat Kompas daarbij een goede partner is, zodat alle functies in ‘de Waluwe’ 
elkaar versterken.      

 

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 eigen ruimte van Kompas op de hoofdlocatie, de Waluwe in Zaltbommel, wordt ook gebruik 
gemaakt van ruimtes in de bibliotheken van Kerkdriel en Ammerzoden, de Kreek in Kerkdriel,  
Wilhelminahof in Brakel, Pand 9 in Zaltbommel en de Leijensteyn is Kerkdriel. 
De gemeenschappelijke ruimtes in ‘de Waluwe’, zoals het Cultureel Café en de grote vergaderruimte, 
worden gebruikt voor allerlei activiteiten van de partners in de Brede School.  
 

Communicatie Kompas intern en extern 
In 2021 verzorgde Kompas een publieksversie van het jaarverslag en drie digitale nieuwsbrieven in  
maart, juni en december voor samenwerkingspartners, vrijwilligers en deelnemers. 
Kompas maakt voor interne en externe communicatie veel gebruik van digitale communicatie en online 
platforms: een actuele website, Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. In de berichten wordt zoveel 
mogelijk verwezen naar de website van Kompas: www.kompasbommelerwaard.nl. Nieuwsberichten van 
Kompas worden ook geplaatst op de website van de Brede School: www.bredeschooldewaluwe.nl  
 
Kompas heeft in 2021 verder gewerkt aan het moderniseren van de website, nieuwe banners en  
uitbreiding van haar communicatie op de sociale platforms met Instagram. 
 
Bommelerwaard.net is een waardevolle online aanvulling voor het nieuws in de Bommelerwaard.  
Zij delen op eigen initiatief nieuwsberichten en cursussen afkomstig uit publicaties van Kompas.  
De Bommelerwaardgids, zowel in krantvorm als online, besteedt regelmatig aandacht aan de activiteiten 
van Stichting Kompas Bommelerwaard.  
Ook kan Kompasnieuws geplaatst worden op de gemeentepagina’s. Naast deze media gebeurt 
bekendmaking en werving ook door mond-tot-mondreclame, via de vele samenwerkende organisaties  
en via informatiefolders.  
Kompas maakt ook gebruik van Wijkkrant de Vergt, om haar activiteiten in deze wijk onder de aandacht  
te brengen van de bewoners.  

http://www.kompasbommelerwaard.nl/
http://bredeschooldewaluwe.nl/
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Financiële zaken   
Dankzij de subsidie van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, Provincie Gelderland, en bijdragen van 
lokale sponsors kon de Stichting in 2021 haar werkzaamheden uitvoeren. Voor activiteiten vraagt Kompas 
aan de deelnemers een eigen bijdrage.  
De financiële verantwoording is te vinden in de bijlage: ‘Financieel Jaarverslag 2021’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten van Stichting Kompas Bommelerwaard, 4 werkvelden:  

TaalPlus 

WerkPlus en de Formulierenbrigade 

Gezond leven en Veiligheid  

Maatschappij Kunst en Cultuur 
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Werkveld 1: TaalPlus                          
 

 
 
 
Inleiding 
De taalactiviteiten van Kompas zijn gericht op sociaal maatschappelijke participatie, economische 
zelfstandigheid en emancipatie. Belemmeringen voor 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 of 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 (NT1). Laaggeletterden leven vaak en langdurig onder de armoedegrens. Inwoners met beperkte 
taalvaardigheden hebben ook vaker problemen met de gezondheid. Ruim een op de drie Nederlanders  
van 18 jaar en ouder (36%) heeft moeite met het lezen van informatie over gezondheid. De snelle 
maatschappelijke ontwikkelingen stellen hoge eisen aan taal en digitale vaardigheden. In de praktijk  
blijkt een grote behoefte aan extra taalondersteuning en aanvulling op het formele taalonderwijs, zowel 
NT1 als NT2.  
 
Kompas biedt met TaalPlus ‘non-formeel onderwijs’, een programma met taalactiviteiten op maat, 
toegankelijk en laagdrempelig voor alle inwoners van Maasdriel en Zaltbommel. Een integraal aanbod  
van de Nederlandse taal, rekenen, basisvaardigheden, digitale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie 
en taal op de werkvloer. Het belang van het non-formele taalaanbod, NT1 en NT2, wordt door deelnemers 
en samenwerkingspartners herhaaldelijk bevestigd. De Stichting ‘Het begint met Taal’ adviseert gemeenten 
om non-formeel onderwijs en de inzet van taalvrijwilligers op te nemen in de aanbesteding voor educatie. 
In het Taalhuis Maasdriel en het Leerhuis Zaltbommel biedt Kompas, samen met de ROC’s en Bibliotheek 
een passend taalaanbod om laaggeletterdheid terug te dringen. De werkvelden TaalPlus, WerkPlus en 
Gezond leven van Kompas versterken elkaar en daarmee biedt Kompas een adequaat integraal  
programma. Dit sluit aan bij het Regionale plan ‘Meedoen met Taal’, Integrale Aanpak Laaggeletterdheid  
in Rivierenland 2020-2024. 
 
Het taalaanbod NT1 en NT2 van Kompas is gericht op het versterken van basis-digi-taalvaardigheden en 
-  Het verbeteren van de sociaal economische positie en zelfstandigheid van inwoners. 
-  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 aan te bieden is afstemming  
en samenwerking met betrokken instellingen een voorwaarde. Stichting Kompas werkte hierin nauw  
samen met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, het ROC-Rivor, het Koning Willem 1 College, 
Bibliotheek Rivierenland, Werkzaak, Vluchtelingenwerk, GGD en andere maatschappelijke organisaties  
in de Bommelerwaard. 
Kompas was betrokken bij de voorbereiding Nieuwe wet Inburgering: zoals Leefomgeving ontdekken  
en mogelijke taken in het kader van non-formeel onderwijs onder andere de Z-route en taalcoaching. 
Kompas is coördinator van het Leerhuis Zaltbommel, partner in het Taalhuis Maasdriel, partner in Taal 
Thuis en School en actief in relevante samenwerkingsverbanden van volwasseneneducatie zowel lokaal  
als regionaal. 
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Corona en de impact in 2020 en 2021 
De impact van Corona was groot voor de deelnemers aan taallessen en voor de taalvrijwilligers.  
De coronamaatregelen werden toegepast, de taalactiviteiten werden buiten de Lockdown op kleine schaal, 
corona-proof uitgevoerd. Er werd gewerkt met kleine groepen, minder lessen gegeven en de aanwezigheid 
van deelnemers en taalvrijwilligers was beperkt in aantal. Sommige deelnemers zijn gestopt en wilden weer 
starten na de Corona. Er was veel spanning en onrust, onzekerheid over het vervolg, angst voor besmetting 
en zorg over en voor dierbaren. Voor veel ouders met kinderen was het erg moeilijk om thuis onderwijs te 
geven. Omdat veel deelnemers familie hebben in landen van herkomst gaf dat extra spanning en stress. 
Deelnemers misten ook sociale contacten, de ontmoeting met anderen en gezelligheid.  
Maar ook op het gebied van organisatie en werving, activiteiten ontwikkelen en organiseren heeft de 
Corona een enorme impact gehad en zijn veel plannen en activiteiten niet of beperkt doorgegaan. 
 

Activiteiten TaalPlus 
Activiteiten Nederlandse taal en basisvaardigheden 
In 2021 is 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 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 en het Leerhuis Zaltbommel verder ontwikkeld. 
 
Vraag naar Nederlandse les in Maasdriel en Zaltbommel  
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; 
niveauverhoging; taaloefening en sociale vaardigheden gericht op een opleiding of verdere scholing; 
verbetering van taal op de werkvloer en bij vrijwilligerswerk. Deelnemers noemden ook doelen als 
zelfstandigheid; betaald werk; en/of opleiding volgen; deelnemen in het maatschappelijk verkeer; 
opbouwen van een sociaal netwerk en contacten onderhouden met school. Bovendien zagen ze het 
 belang van de Nederlandse taal 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 op het gebied van taal en 
digitale vaardigheden. 
 
Aanmelding/inschrijving/verwijzing 
Deelnemers meldden zichzelf aan of kwamen via familie en bekenden bij Kompas. Dikwijls werden zij 
verwezen door Gemeenten, ROC’s, Werkzaak, Leerwerkloket, Werkgevers of UWV. Deelnemers werden 
ook verwezen via maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk, Welzijn Bommelerwaard, 
Buurtzorg Jong, Buurtteam, STMR, Thuiszorg, Consultatiebureaus, Basisscholen, Bibliotheken, 
Peuterspeelzalen, Humanitas en Kerken. 
 
Kompas als informatiepunt en wegwijzer voor taal NT1 en NT2  
Inwoners, potentiële deelnemers konden een afspraak maken en zich inschrijven bij Kompas.  
Zij kregen informatie over mogelijkheden van taalonderwijs in Maasdriel, Zaltbommel en omgeving.  
Ook kregen zij advies over een passend taal/digitaal aanbod bij Kompas, de ROC’s of 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 andere onderwerpen.  
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TaalPlusgroepen in Zaltbommel en Maasdriel 
In Zaltbommel werden de taalactiviteiten bij Kompas uitgevoerd in acht groepen, verdeeld over  
dertien dagdelen gedurende de week. Alle groepen waren divers wat betreft niveaus en leerdoelen. 
Op dinsdag- en woensdagmiddag werd met name extra ondersteuning geboden aan deelnemers die  
wilden alfabetiseren en/of inburgeren en die ook lessen volgden bij het ROC. Daarnaast werden deze  
lessen gevolgd door deelnemers met ontheffing van het inburgeringsexamen voor extra taaloefening.  
Alle groepen waren toegankelijk voor vrouwen en mannen, met uitzondering van de taalles 50plus op 
woensdagmiddag, die alleen toegankelijk was voor vrouwen.  
In Brakel zijn in maart 2020 de taallessen gestart. De lessen waren eerst op maandagochtend in de 
Wilhelminahof. In de loop van 2021 zijn de lessen verplaatst naar dinsdagavond. De groep werd begeleid 
door taalvrijwilligers uit Brakel met ondersteuning van Kompas.  
In Kerkdriel waren iedere vrijdagochtend taalactiviteiten in de bibliotheek. In het voorjaar van 2021 is  
er op maandagochtend een tweede groep gestart. De groepen waren zeer divers van samenstelling qua 
niveau, leerdoelen en mogelijkheden. Verschillende deelnemers volgden ook Inburgering bij het KW1C,  
bij het Leerpunt of bij het Taalhuis.  
In Ammerzoden waren de lessen op vrijdagochtend in de bibliotheek. In het najaar van 2021 zijn de  
lessen uitgebreid met de donderdagochtend. Deelnemers kwamen uit Hedel en Ammerzoden.  
Individuele taalondersteuning werd door enkele vrijwilligers geboden, gericht op extra ondersteuning  
bij taal en trajecten richting inburgering, werk en/of scholing.  
Deelnemers uit Maasdriel konden ook lessen volgen in Zaltbommel, dit vanwege een aanvullend of  
meer passend programma. 
 
Werkbezoeken en extra oefening taal 
Het stimuleren en ondersteunen om extra taal te oefenen thuis, buitenshuis, via vrijwilligerswerk, 
taalstages of maatschappelijke activiteiten is een vanzelfsprekend aandachtspunt. Daarnaast organiseert 
Kompas ook elk jaar werkbezoeken met de taalgroep. Wegens Corona ging dat dit jaar niet door. 

Niet zomaar een taalgroep! 
Naast de functie van het leren van de taal zijn de lessen of taalgroepen voor deelnemers en taalvrijwilligers 
belangrijk en onmisbaar voor wat betreft de sociale contacten. Er werd veel lief en leed gedeeld. Groepen 
boden een leerzame thuisplek en gezelligheid voor veel deelnemers. Zeker ook dankzij de inzet van taal- 
vrijwilligers, die een veilige, vertrouwde en leerzame omgeving wisten te bieden. Tijdens de corona-periode 
werd zoveel mogelijk contact gehouden met deelnemers via de telefoon, online, WhatsApp of huisbezoek.  

 
Aantal deelnemers taalactiviteiten 
Het afgelopen jaar hebben circa 145 - 150 inwoners, voor een korte of langere periode, deelgenomen aan 
taalactiviteiten TaalPlus/Leerhuis. Ongeveer 2/3 van de deelnemers kwam uit de gemeente Zaltbommel  
en 1/3 uit de gemeente Maasdriel.  
Het aantal deelnemers varieert normaal gemiddeld van 10 tot 14 deelnemers per groep. Door Corona, 
werd er nu gewerkt met 4 tot 8 deelnemers per groep. Corona had zowel invloed op de deelname als  
op de toename van deelnemers. Vragen voor extra taalles kwamen in het kader van inburgering, gezins-
hereniging, gemengde relaties/huwelijken en/of arbeidsmigratie. Sommige deelnemers hebben hun 
inburgering afgerond of een niveauverhoging behaald. Kompas stimuleerde deelnemers door te gaan met 
taallessen en zoveel mogelijk examens te doen, gericht op opleiding en betaald werk. Sommigen volgden 
via Werkzaak en in samenspraak met de ROC’s, leerwerktrajecten meestal in combinatie met taal.  
Ook dit jaar was er een grote vertraging in het te doorlopen traject omdat examens werden uitgesteld.  
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Les- en werkmateriaal 
In het kader van kwaliteitsverbetering werd geïnvesteerd in een digibord, 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 praktische 
oefeningen in te zetten. Er werd in deze coronatijd ook meer een beroep gedaan op digitale vaardigheden 
en sociale media. Lesgeven via digitale kanalen werd verder ontwikkeld. 
 

Begeleiding taalactiviteiten en digivaardigheden 
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.  
Tijdens de lessen was er een gezamenlijk onderdeel met actuele thema’s, oefeningen, uitwisseling en 
leren van elkaar. Door de taalvrijwilligers werden ook diverse werkvormen gebruikt. Er werd gewerkt  
en geoefend in subgroepen op niveau. Daarnaast was er extra individuele ondersteuning door een 
taalvrijwilliger. Tijdens de lessen waren er 3 á 4 taalvrijwilligers aanwezig. Het streven was om 
taalvrijwilligers, uit de kernen zelf, in te zetten. 
 
Een taaldocent van het ROC-Rivor bood voor enkele uren per week professionele ondersteuning  
zoals: deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en ondersteuning bij de uitvoering gericht op 
kwaliteitsverbetering van het taalaanbod. Daarnaast is het toetsen van deelnemers en advies voor 
trajecten en aanpak voor taalvrijwilligers belangrijk. De projectleider van het werkveld TaalPlus werkt  
nauw samen met de docent. 
 
Deskundigheidsbevordering voor taalvrijwilligers Maasdriel en Zaltbommel 
Voor de taalvrijwilligers werden regelmatig bijeenkomsten voor bijscholing en deskundigheidsbevordering 
georganiseerd mede onder begeleiding van een professionele kracht van het ROC. Er werden thema’s 
besproken zoals methodieken, ontwikkelingen op het gebied van NT2, Inburgering, lesmateriaal, 
werkvormen, werkwijze en aanpak. Normaal wordt per taalgroep de voortgang van deelnemers besproken, 
de samenstelling van de groepen, aanwezigheid en afmelding van deelnemers. De trajecten worden dan 
besproken in samenhang met andere activiteiten, toekomstperspectief en wensen van de deelnemers.   
Dit jaar is dat door corona ten dele gebeurd omdat alles anders liep.  
 
Studiebijeenkomsten, training en deskundigheidsbevordering voor Taalvrijwilligers 
8 Februari: Studiebijeenkomst, online oefenen met taal en digivaardigheden, uitwisseling van  
ideeën en mogelijkheden. Via Zoom. 
18 Februari: Online Taalbegeleiding. Van de nood een deugd maken. Een studiebijeenkomst voor 
taalvrijwilligers met voorbeelden van activiteiten die je online kunt doen. 
10 Maart: Vervolg met werkvormen en methodieken voor online taaloefeningen. 
20 April: Informatiebijeenkomst voor taalvrijwilligers over de Impactmeting bij deelnemers die Nederlands 
volgen. Daar wordt de medewerking van taalvrijwilligers en deelnemers gevraagd.   
30 Juni: Online overleg met taalvrijwilligers, naast informatie was het uitwisselen van ervaringen belangrijk 
en het bespreken van werkvormen en aanpak. 
29 September: Online en betreft een vervolg informatiebijeenkomst: impactmeting Nederlandse les. 
8 oktober: Terugkomdag voor taalvrijwilligers, intervisie en concreet oefenen met programma’s. 

Basistraining Taal  
In november/december 2021 is een training van vier bijeenkomsten gegeven voor 8 taalvrijwilligers die  
al eerder gestart waren bij Kompas. De vijfde bijeenkomst in deze serie was specifiek voor 4 taalvrijwilligers  
die mee gaan werken aan het project Taal Thuis en op School. 
Inhoud Basistraining  
In de basistraining Taal  komen onder ander de volgende onderdelen aan bod: theoretische en praktische 
inzichten om de praktijk beter vorm te geven; woordenschatontwikkeling en spreken; lezen en schrijven; 
laaggeletterde Nt1-ers en Nt2-ers; activerende werkvormen en differentiatie; inzet van materialen; 
evaluatie en intervisie. Alles mede bepaald door vragen en behoeften deelnemers. 
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Verder kregen de taalvrijwilligers voortdurend input door onder andere: online programma’s, webinars, 
filmpjes, Rivor Vlogs, oefeningen via de app, bruikbare websites, Nieuwsbrieven, Startkrant etc.  

Aantal taalvrijwilligers  
Bij de organisatie en uitvoering van de taalactiviteiten in Maasdriel en Zaltbommel waren in  
2021 circa 55 taalvrijwilligers betrokken. De werving van taalvrijwilligers liep het hele jaar door via  
social media, de website, huis-aan-huis-bladen en mond tot mond reclame.  

 

Vrijwilligerswerk met een gouden randje! 
 
TaalPlus Bericht van het Taalteam woensdag- en vrijdagochtend 2021 
Het jaar 2021 is een jaar geworden, waarin we als team uitgedaagd werden om met nieuwe middelen  
vorm te geven aan onze taallessen .  
Vanwege Corona werden fysieke lessen afgewisseld met lesgeven online. Om dit laatste te kunnen doen 
organiseerde Kompas een cursus Zoom. Als team probeerden we dit uit met elkaar en daarna met onze 
deelnemers, maar merkten dat het te ingewikkeld werd. De taallessen via Whatsapp verliepen gelukkig 
prima en hadden als bijkomend voordeel dat de groepen in niveaus konden worden verdeeld.  
Onze deelnemers kregen wekelijks huiswerk toegestuurd voorafgaand aan de les. We bedachten zoveel 
mogelijk vrije opdrachten waardoor onze cursisten uitgedaagd werden om te spreken,  
want hieraan bleek grote behoefte. Zo’n vrije opdracht was bijvoorbeeld, naar buiten gaan en foto’s maken 
van een mooie plek en die tijdens de Whatsapp-les te bespreken. Spreekvaardigheid oefenen is het hele jaar 
door belangrijk gebleven en wordt in elke taalles ingezet.  
Als team hebben we een prettige onderlinge verstandhouding. Ieder van ons heeft een expertise  
die we inzetten. Speciaal wil ik Ellie Blaauw noemen die met haar regisseursopleiding telkens de  
deelnemers en ons uitnodigde meer van onszelf te laten zien. Ellie las voor uit prachtige boeken zoals: 
Saidjah en Adinda, Alleen op de wereld. Ook werden er gedichten gemaakt, Elfjes, en voorgedragen. 
Ellie heeft besloten te stoppen met lesgeven, maar nog steeds kunnen we haar om advies vragen hoe 
meerwaarde te geven aan verhalende teksten.  
Extra aandacht gaven we als team ook aan elkaar. Zo regelden we een gezellige lunch of spraken  
af bij elkaar thuis. Voor de groep cursisten bedachten we een zomers koffie-uurtje op het Parkeiland en 
Sinterklaas ging niet ongemerkt voorbij. Hij bracht chocoladeletters met een persoonlijk gedicht en enkele 
deelnemers hielpen hem hierbij.  
Er was regelmatig contact met Kompas hoe middelen in te zetten, en werden we goed voorgelicht over de 
stand van zaken rondom Corona.  
Alles bij elkaar vonden we het een markant jaar. De inzet om uitdagingen aan te gaan en te leren van  
elkaar was groot. We krijgen er veel energie van, ontmoeten interessante mensen en genieten enorm van 
ons werk. Vrijwilligerswerk met een gouden randje! 
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Taalhuis Maasdriel en Leerhuis Zaltbommel 
In 2021 is verder gewerkt aan de opzet en het programma 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 organisaties duidelijk. 

Taalhuis Maasdriel  
Kompas participeerde actief in het Overleg laaggeletterdheid gemeente Maasdriel. Naast de  
organisatie en uitvoering van de taallessen NT2 was Kompas betrokken bij de werving zowel voor  
NT1 als NT2. In afstemming met de gemeente Maasdriel, het Taalhuis en KW1-College werden verder 
plannen en taakafspraken gemaakt om laaggeletterden met een passend taalaanbod te bereiken.  
De werving en deskundigheidsbevordering van taalvrijwilligers voor het Taalhuis is een doorlopende 
activiteit voor Kompas.  
 
Leerhuis Zaltbommel  
Het Leerhuis, geopend in september 2020, is een samenwerkingsverband van Gemeente, Bibliotheek,  
ROC-Rivor en Stichting Kompas gericht op het terugdringen van de laaggeletterdheid in Zaltbommel. 
Wanneer nodig worden andere partners uitgenodigd voor het overleg. In de gemeente Zaltbommel was 
Kompas in de Stuurgroep actief bij de verdere ontwikkeling, organisatie en uitvoering van het Leerhuis.  
Het Leerhuis heeft meerdere deuren, in Zaltbommel en de kernen, waar men terecht kan voor informatie 
en advies op het gebied van Nederlands als eerste taal. In de brede school De Waluwe biedt Kompas een 
fysiek punt voor inloop, informatie en aanmelding, ruimte voor persoonlijke begeleiding, individuele les  
en groepslessen. Het Leerhuis Zaltbommel is voor alle inwoners van de gemeente Zaltbommel die beter  
willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen en/of werken met de computer. Iedereen kan terecht: 
*Voor informatie, advies, begeleiding en maatwerk. 
*Om te leren, te oefenen met taal, rekenen, formulieren invullen of social media. 
*Voor diverse activiteiten op het gebied van gezond leven, werk, opvoeding, geldzaken,  
   algemene ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting. 
Deze functies met betrekking tot taalvragen had Kompas al met TaalPlus, maar het Leerhuis en Taalhuis 
bieden extra mogelijkheden en expertise op het gebied van Nederlands als eerste taal. 
 
Team Leerhuis Zaltbommel 
Voor een afgestemd en passend digi-taalprogramma zorgt het Team Leerhuis Zaltbommel. Het team 
bestaat uit medewerkers van Kompas, ROC-Rivor en Bibliotheek. Zij voeren gezamenlijk diverse taken  
uit op het gebied van organisatie, coördinatie, werving en begeleiding vrijwilligers, werving, advies en 
begeleiding deelnemers, deskundigheidsbevordering taallessen en het organiseren van activiteiten.  
Zij zorgen verder voor les-en werkmateriaal, administratie en de nodige voorzieningen. 
Team Taalhuis Maasdriel 
In Maasdriel is de taalconsulent/docent van het KW1 college de trekker van het Taalhuis in  
samenwerking met de Bibliotheek en Kompas/TaalPlus. 

 
Activiteiten Leerhuis Zaltbommel en Taalhuis Maasdriel 
Dit jaar is er verder gewerkt aan de opzet van het Leerhuis wat betreft de inrichting, lesmateriaal en 
methodieken, werving en begeleiding vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en training nieuwe 
taalvrijwilligers, plannen en voorbereiden van werving en activiteiten in diverse kernen. In 2021 hebben  
enkele deelnemers als NT1er les gehad in computervaardigheden en Nederlands. Vragen waren onder 
meer: ik wil leren werken op mijn tablet en computer, ik wil leren mailen, hoe moet ik inloggen, iets 
opzoeken, opdrachten op mijn werk beter lezen, beter schrijven etcetera. Corona had ook in 2021 veel 
invloed op de werving, de inloopfunctie verviel en mensen waren moeilijk te bereiken.  
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Aantal deelnemers Leerhuis 
In 2021 hebben 4 deelnemers meegedaan met  
het NT1 programma: taal- en digitale vaardigheden. 
Zij kregen individuele begeleiding in het Leerhuis. 
Drie taalvrijwilligers waren actief met begeleiden en  
twee begeleiders hebben zich aangemeld. 

Activiteiten van het Leerhuis en Taalhuis 
31 mei Online, een informatieve bijeenkomst om het thema Laaggeletterdheid verder op de agenda  
te zetten met welzijnsorganisaties organisaties het Gebiedsteam, Buurtteam, Buurtzorg Jong, Buurtzorg. 
17 Juni Online, Informatiebijeenkomst ‘Geld in relatie tot laaggeletterdheid’. Voor professionals en 
vrijwilligers die met inkomen, minima, geldproblemen en schulden te maken hebben. 
2 november: Voor het Gebiedsteam, kennissessie Laaggeletterdheid met Stichting Lezen en Schrijven.  
Klik en Tik: Ontwikkeling aanbod digitale vaardigheden zoals Klik en Tik en Computerlessen voor zowel 
individueel als groepsaanbod.  
Training ‘Voor hetzelfde geld’: in het najaar is gestart met de voorbereiding van deze training in samen-
werking met Stichting Lezen en Schrijven, Welzijn Bommelerwaard en Humanitas. Uitvoering 2022. 
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022: Laaggeletterdheid agenderen op weg naar de verkiezingen. 

Week van Lezen en Schrijven van 6 tot 11 september  
In de Week van Lezen en Schrijven zijn er diverse activiteiten georganiseerd in de bibliotheken, Taalhuis en 
Leerhuis zoals: Voorstellingen voor 60+ en kleinkinderen; Inloop in de bieb bij de Formulierenbrigade voor 
hulp bij moeilijke brieven en formulieren; Open Leerhuis Zaltbommel en Taalhuis Maasdriel en ‘moeilijk 
brieven’ van de gemeenten bespreken met taalambassadeurs en medewerkers van de gemeenten; 
Workshops in de bibliotheken over Veilig kopen en verkopen via internet. Bij alle activiteiten waren zeer 
betrokken deelnemers.  
 

Workshop Aanpak Laaggeletterdheid 7 september  
Workshop over Laaggeletterdheid met Marian Janssen de Goede. Over de aanpak van laaggeletterdheid, 
wie is laaggeletterd, over beeldvorming, strategieën, tops en tips. Hoe vinden, benaderen en werven 
we mensen die hun basisvaardigheden willen verbeteren? Dit betreft zowel inwoners die van oorsprong in 
Nederland wonen als laagtaalvaardige inwoners die ook al lang in Nederland wonen. Aan deze workshop 
hebben tussen de 25 – 30 personen deelgenomen. Professionals en vrijwilligers uit verschillende 
vakgebieden, zoals welzijn, zorg, onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties in Maasdriel en 
Zaltbommel. 
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Taal Thuis en op School 
Aanleiding 
Ook in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel zijn er laagtaalvaardige ouders die ondersteuning  
kunnen gebruiken bij de begeleiding van hun kinderen in de (voor- en vroeg) school. Omdat ouders  
een laag taalniveau hebben en onvoldoende kennis van het schoolsysteem weten ze niet goed wat er  
van hen verwacht wordt in de betrokkenheid bij peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school. Dit kan  
ertoe leiden dat de achterstand van kinderen in een laagtaalvaardige thuissituatie toeneemt.  
Taal Thuis en op School wordt uitgevoerd in samenwerking met KW1 College, ROC Rivor, Bibliotheek 
Rivierenland, gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en Stichting Kompas. Het project wordt gesubsidieerd 
door het landelijk project Tel mee met Taal.  

Opzet en ontwikkeling Taal Thuis en op School vanaf september 2021 
Doelstellingen van Taal Thuis en School 
*Het vergroten van de vaardigheden van laagtaalvaardige ouders op digitaal, taal en communicatief gebied. 
*Het vergroten van kennis van ouders over opvoeding en onderwijs 
*Het stimuleren van ouderbetrokkenheid  
*Het toerusten van ouders om hun kind te begeleiden bij schoolse en naschoolse activiteiten. 
*Het toerusten van vrijwilligers om laagtaalvaardige ouders te ondersteunen. 
Het project Taal Thuis en op School is bedoeld voor laagtaalvaardige ouders met Nederlands als  
moedertaal en ouders met een andere achtergrond die al lange tijd in Nederland wonen. In dit project 
kunnen ouders hun eigen basisvaardigheden versterken en na de cursus ook doorstromen naar andere  
taal- en opvoedingsactiviteiten. het betreft ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar. 
In de periode september – december hebben docenten van het KW1C en Rivor en medewerkers van de 
Bibliotheek en Kompas gewerkt aan de opzet en het ontwikkelen van de cursus Taal Thuis en op School,  
folders en PR voor werving, contacten met scholen en ouders, het werven en trainen van vrijwilligers.  
In november-december zijn 4 vrijwilligers getraind.  

Het is de bedoeling dat de cursussen starten in beide gemeenten in de eerste helft van 2022, een  
traject van 10 weken, 1 dagdeel per week. Twee cursussen worden uitgevoerd door een docent,  
tijdens twee cursus doen ook getrainde taalvrijwilligers mee die vervolgens zelfstandig twee cursussen  
gaan geven.  
De cursussen starten in Zaltbommel en Maasdriel en worden vervolgens in de andere kernen aangeboden. 
De opzet is een doorlopend aanbod in beide gemeenten. 

Samenwerking en afstemming met andere projecten voor ouders en kinderen in de gemeenten is hier  
ook van belang zodat ze elkaar kunnen verstreken. 

Ook hier was corona een spelbreker, scholen waren gesloten en ouders niet bereikbaar waardoor het 
tijdspad bijgesteld moet worden.  
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Netwerkopbouw en versterken van samenwerking NT1 en NT2 
Om het aanbod van Nederlands als eerste en als tweede taal toegankelijker te maken voor alle inwoners  
is samenwerking en afstemming met alle betrokken organisaties een voorwaarde. Kompas werkt nauw 
samen met welzijns- en maatschappelijke organisaties, educatieve organisaties en met professionele en 
non-professionele organisaties. De lijnen zijn kort wat informatie en verwijzing betreft.  
Kompas heeft destijds 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. In 2021 is dit Taalakkoord herzien en opnieuw 
ondertekend door Kompas.  
Er zijn contacten met Gelderland Geletterd en Stichting ABC Gelderland.  
Kompas is 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 activiteiten voor NT1  
en NT2. Met het programma ‘Tel mee met Taal’, geeft het kabinet een extra impuls voor programma’s  
voor Laagtaalvaardige ouders. Samen met taalpartners in Zaltbommel en Maasdriel is een projectplan 
ingediend en toegekend.  
Kompas was actief betrokken bij diverse lokale en regionale ontwikkelingen en overleggen zoals:  
het nieuwe stelstel Inburgering dat per 2022 ingegaan is; Overleg Laaggeletterdheid Maasdriel; Overleg  
met GGD over taal en gezondheid; Stuurgroep Leerhuis Zaltbommel; Regio Rivierenland Overleg 
coördinatoren Taal/Leerhuizen. 

Impact-meting Volwasseneducatie  
In het najaar vond de eerste impactmeting Volwasseneducatie plaats in regio Rivierenland. Deze meting  
is ontwikkeld door Maurice de Greef. Deze meting kan de impact van de taaltrajecten voor 
volwasseneneducatie in kaart brengen. Hier wordt vooral gekeken of deze trajecten een impact hebben 
gehad op de verschillende levensdomeinen zoals arbeid, taalvaardigheden, digitale vaardigheden etcetera. 
Het is vooral het meten van de vooruitgang in het kunnen deelnemen aan de maatschappij, inclusie. In 
september heeft Kompas met een aantal deelnemers meegedaan aan de eerste meting, de tweede meting 
volgt voorjaar 2022. 

Voorlichting, media en PR voor TaalPlus – Leerhuis - Taalhuis 
Er zijn speciale folders met informatie, banners en affiches. Actuele informatie werd verspreid via social 
media, huis-aan-huis-bladen, de website van Kompas en mailing naar organisaties in de Bommelerwaard, 
interviews, nieuwsbrieven en via mediakanalen van beide gemeenten. Er is een informatiefilm over het 
Taalhuis en Leerhuis. www.kompasbommelerwaard.nl  
 

Engelse les 
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 een vaktaal en hoort daarmee in het basispakket.  
De lessen zijn dit jaar door de corona-maatregelen niet doorgegaan.  

Engels voor gevorderden 
De taalcursus A2 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. Ook deze lessen zijn dit jaar niet doorgegaan.  
 

Vervolg activiteiten TaalPlus/Leerhuis/Taalhuis in 2022 in Maasdriel en Zaltbommel 
- De professionele ondersteuning van taalactiviteiten zal in 2022 gecontinueerd worden met  

het ROC-Rivor en KW1 College.  
- In 2022 wordt verder gewerkt aan: Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het programma  

NT2 in Maasdriel en Zaltbommel. 
- In 2022 extra inzet op specifieke vindplaatsen en activiteiten Taal in relatie met Gezondheid.  
- Het verder ontwikkelen van het taalaanbod NT1, digitale vaardigheden en taal gerelateerde 

activiteiten voor inwoners die beter willen leren lezen en schrijven, voor zowel een individueel 

http://www.kompasbommelerwaard.nl/
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programma als groepsaanbod. Het aanbod van het Leer/Taalhuis ook richten op laagtaalvaardige 
inwoners die al lang in Nederland wonen. 

- Signaleren en doorverwijzen: het uitbreiden van het aantal organisaties in de Bommelerwaard  
waar screening op laaggeletterdheid plaatsvindt en de borging daarvan. Hierdoor worden meer 
laaggeletterden gevonden en doorverwezen. 

- Overzicht van aanbod: taalactiviteiten en basisvaardigheden voor Nederlands als eerste taal (NT1) 
en taalaanbod Nederlands als tweede taal (NT2) formeel en non-formeel onderwijs, worden  in 
kaart gebracht voor verwijzing en doorverwijzing. Voor inwoners, organisaties en instellingen. 

- Bewustwording: het thema laaggeletterdheid structureel agenderen en dwarsverbanden leggen  
in de diverse domeinen.  

- Actieve werving en activiteiten organiseren in de kernen. Het actief benaderen en voorlichten  
van het aantal vindplaatsen om zo meer autochtone laaggeletterden te vinden. Zoals dorpsraden, 
wijkraden en andere maatschappelijke organisaties. 

- In samenwerking met basisscholen en VVE verder inzetten op extra taal voor laagtaalvaardige 
ouders en ouderbetrokkenheid. Zie ook Taal Thuis en op School. 

- In samenwerking en afstemming met relevante organisaties taalactiviteiten en themabijeen-
komsten m.b.t. Werk, Geld, Gezondheid en Gezin verder ontwikkelen en uitvoeren.  

- Kompas: de werving, training en begeleiding van taalvrijwilligers vraagt voortdurend inzet van 
TaalPlus, het Leerhuis en Taalhuis  

- De voortgangsrapportage en registratie van taalactiviteiten en trajecten verder verbeteren. 
- Toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie. In samenwerking met gemeenten, 

organisaties en overheden alert zijn op begrijpelijk taalgebruik in brieven, formulieren, brochures 
en berichten, zowel schriftelijk als digitaal. 

- PR en communicatie gedurende het jaar: gebruik van alle communicatiekanalen, via gemeenten, 
huis aan huis bladen, social media etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Woordweb van een TaalPlusgroep – actueler dan ooit 
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Werkveld 2: WerkPlus en  

de Formulierenbrigade 

 
 
 
 
Algemeen 
Werkveld 2 is gericht op activering, participatie en economische zelfstandigheid. WerkPlus en de 
Formulieren Brigade vallen beiden onder het onderdeel Werkveld 2. Geld en werk zijn nauw met elkaar 
verbonden, en ook hulp bij vragen over UWV en Werkzaak sluiten naadloos aan bij beide onderdelen  
van Werkveld 2. Hierdoor lopen WerkPlus en de Formulierenbrigade ook in 2021 geregeld in elkaar over.  
 
Er wordt nauw samengewerkt en afgestemd met organisaties in de Bommelerwaard, zoals Gemeenten, 
ROC’s, Werkzaak, UWV, Schuldmaatje, Stichting Leergeld, Humanitas, Gebieds-/Buurteams, Bibliotheek  
en Vluchtelingenwerk.  
 

WerkPlus 
WerkPlus biedt extra ondersteuning aan inwoners, die problemen hebben op het gebied van inkomen, 
kansen op de arbeidsmarkt en welzijn. Oorzaken hiervan kunnen zijn langdurige werkeloosheid, weinig 
opleiding en werkervaring. Ook onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal beperkt de kansen op 
werk. De invloed van langdurige uitkering, schuldenproblematiek en het leven in armoede heeft effecten 
op de gezondheid, sociale isolatie en het gemis aan toekomstperspectief. Het blijkt dat er een sterke  
relatie is tussen armoede, gezondheid en laaggeletterdheid. 
 
WerkPlus ondersteunt inwoners bij het vinden van een (nieuwe) baan, bij het verhogen van het 
opleidingsniveau, bij het ontwikkelen van vaardigheden en het oriënteren op of starten van een eigen 
bedrijf.  WerkPlus organiseert trainingen, begeleiding en coaching op maat.  
WerkPlus is toegankelijk voor alle inwoners, werkt laagdrempelig en deskundig en is daarmee een 
belangrijk steunpunt voor inwoners met vragen en problemen op het gebied van werk, scholing en 
economische zelfstandigheid. 

 
Team WerkPlus 
Het team van WerkPlus bestond in 2021 uit 7 vrijwilligers, die vanuit passende vakkennis en professionele 
achtergrond werkzoekenden kunnen helpen door hun ervaringen aan de “andere kant” van de tafel.  
 

WerkPlus Café 
Het WerkPlus Café is een inloopspreekuur in Zaltbommel rond persoonlijke begeleiding, coaching en 
ondersteuning bij het solliciteren. Als gevolg van de lockdowns was er in 2021 geen inloopspreekuur,  
maar konden mensen op afspraak terecht voor één op één begeleiding bij Kompas.  
 
Ondanks de lockdown hebben een tiental cliënten de weg gevonden naar hulp bij sollicitaties, 
sollicitatievaardigheden oriëntatie op werk / eigen bedrijf / beroepsopleiding. Dit waren eenmalige 
gesprekken of trajecten van meerdere gesprekken. In totaal zijn er een veertigtal gesprekken gevoerd.  
 

Training JobGroep en JobMaatje 
De training Jobgroep bestond uit 8 bijeenkomsten en gaf ondersteuning bij het vinden van werk, 
solliciteren en passende scholing. 
 
In 2021 heeft het landelijk project Jobhulp een vastere vorm gekregen. JobHulp bestaat uit 2 onderdelen: 
De training JobGroep: 8 groepsbijeenkomsten, en individuele coaching, JobMaatje, na afloop van de 
training. De training JobGroep werd in 2021 tweemaal gegeven door medewerkers van WerkPlus.  
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In het voorjaar heeft deze training via Zoom plaatsgevonden. Juist tijdens de lockdown was het belangrijk 
om mensen te kunnen helpen middels de JobGroepformule. Het aantal inschrijvingen was voldoende om 
een goede interactie tussen deelnemers en trainers tot stand te brengen.   
 
De JobGroepformule bestaat uit een vliegermodel, waarbij in de eerste vier bijeenkomsten de deelnemers 
hun persoonlijke waarden, talenten/kwaliteiten, wensen/ behoeften, dromen en ook belemmeringen 
onderzoeken. Deze vier punten vormen de hoeken van de vlieger, die vervolgens in de zoektocht naar  
werk verder opgelaten wordt. In de zoektocht ligt de focus op: netwerken, jezelf laten zien in CV en tekst, 
het sollicitatiegesprek en de elevatorpitch.  
 
In het najaar is er een JobGroep geweest in Kerkdriel. Deze was nadrukkelijk gericht op anderstaligen.  
Bij deze deelnemers bleek een duidelijke behoefte aan oriëntatie op de cultuur van de Nederlandse 
arbeidsmarkt en de presentatie van de eigen kwaliteiten. De onderliggende vragen zijn bijvoorbeeld:  
kan ik met mijn arbeidsverleden uit land van herkomst aansluiten op de arbeidsmarkt, welke wegen kan  
ik volgen; is verdere scholing nodig en zo ja welke, hoe vind ik informatie. 
 
De helft van deze trainingsgroep werd na afloop van de training met dergelijke vragen verder individueel 
begeleid door een JobMaatje. Gedurende een half jaar deelt deze vrijwilliger de ups en downs bij het 
zoeken naar een baan/opleiding. Solliciteren blijft een lastig individueel proces, waarbij deze 1 op 1 aanpak 
een grote bijdrage aan succes levert.   
 
De JobGroep bleek een welkome ondersteuning te zijn bij de oriëntatie op een baan en/of opleiding.  
Zie de link naar het filmpje van de JobGroep. 

Knelpunten 
Beperkte mogelijkheden voor (beroeps)opleidingen voor van oorsprong anderstaligen met een hoog 
opleidingsniveau: WerkPlus signaleerde dat er veel anderstaligen vrouwen met een hoog opleidingsniveau 
zijn met vragen over aansluiting bij opleidingen en/of op de arbeidsmarkt. Belemmeringen hierbij zijn 
bijvoorbeeld: weinig beroepsopleidingen voor volwassenen, scholingen vaak alleen toegankelijk vanuit  
een werksituatie, veel beroepsopleidingen stellen starteisen aan het taalniveau.  
 
Kinderopvang: De mogelijkheden voor kinderopvang tijdens studie en werk zijn beperkt. De sociale 
zekerheidsregelingen voor niet werkende partners, worden steeds verder afgebouwd en uitgekleed.   
Alleen bij betaald werk kan gebruik gemaakt worden van de Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 
Dat betekent dat een diploma behalen voor een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt slecht 
haalbaar is voor veel werkzoekenden met kinderen.  
 
De financiering van een opleiding: als een bijstandsgerechtigde alleenstaande jonge ouder wil gaan 
studeren houdt de Participatie Wet op en is een ouder uitsluitend op studiefinanciering/lening van DUO, 
toeslagen en een aanvullende Kinderbijslag aangewezen. Dit betekent dat het behalen van een diploma 
 en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt slecht haalbaar is voor veel werkzoekenden. 
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Digitale vaardigheden   
In het kader van economische zelfstandigheid zijn computervaardigheden onmisbaar. Kompas biedt 
computercursussen en extra ondersteuning aan bij het oefenen van pc-vaardigheden als Word, Excel  
en PowerPoint. De cursus Tik en Klik wordt gegeven in samenwerking met de bibliotheek Rivierenland. 
Zowel de overheid als werkgevers eisen minimale kennis van digitale processen. Met name lager 
opgeleiden kunnen (nog) niet altijd aan deze eisen voldoen en blijven daarmee op alle fronten op 
achterstand in onze huidige samenleving. 
 
Door Corona vonden in 2021 minder activiteiten plaats. Eind 2021 is weer gestart met Klik & Tik.  
 

Vooruitzichten 2022 voor WerkPlus  
WerkPlus zal extra insteken op de JobGroep-trainingen en de inzet van JobMaatjes, waar alle inwoners  
op zoek naar passend werk, scholing en opleiding, gebruik van kunnen maken.  
 
In de huidige ruime arbeidsmarkt blijkt toch niet voor iedereen de weg naar werk vanzelf te gaan. Dit kan  
te maken hebben met een minder aansluitende achtergrond door opleiding, situatie, leeftijd etcetera.  
 
De JobGroep kan door haar lage instap mensen bereiken om zich beter te oriënteren en hen met  
‘tools’ zoals zelfkennis en zelfvertrouwen een betere inzetbaarheid geven. Voor mensen met een  
migratieachtergrond is de weg naar werk bijzonder moeilijk. De JobGroep zal in 2022 extra aandacht  
en ondersteuning bieden bij de oriëntatie op werk en opleiding.  
 
WerkPlus wil in 2022 aandacht blijven generen voor scholing, bijscholing en omscholing. Een gerichte  
en een zo hoog mogelijke afgeronde beroepsopleiding, minimaal een Startkwalificatie is een voorwaarde 
voor economische zelfstandigheid, zowel voor mannen als vrouwen. 
 
WerkPlus zal ook de eerder gesignaleerde knelpunten verder onder de aandacht brengen van relevante 
instanties en organisaties. 
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De Formulierenbrigade (FB) 
 

 
 
 
Algemeen 
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. Hulp bestaat vaak ook uit het bellen met instanties en het treffen van regelingen.  
Daarnaast begeleidt de FB inwoners financieel zelfredzaam te worden. 
In geval van financiële en/of juridische problemen heeft de Formulierenbrigade vaak een intermediaire rol 
in het zoeken naar oplossingen, mogelijkheden en verwijzingen.  
 
De formulierenbrigade heeft ook dit jaar te maken gehad met alle beperkingen van de coronamaatregelen. 
In overleg met beide gemeenten heeft de FB, als onmisbare voorziening, haar dienstverlening in 
aangepaste vorm kunnen voortzetten. In Zaltbommel/Maasdriel werd op afspraak, twee tot drie keer per 
week eerste hulp geboden aan inwoners. Door Corona konden er geen open spreekuren worden gehouden.  
 

Team FB 
Het team van de Formulierenbrigade (FB) bestond in 2021 uit gemiddeld 5 personen. De vrijwilligers 
werden ondersteund door een belastingadviseur (lid RB) en een juridisch adviseur, beiden als vrijwilliger 
aan Kompas verbonden. Beiden verleenden diverse keren succesvol ondersteuning in 2021. 
 

Deskundigheidsbevordering   
Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2021 geen structurele bijeenkomsten geweest voor 
deskundigheidsbevordering. Nieuwe vrijwilligers werden uiteraard goed ingewerkt, door mee te lopen  
met een van de ervaren leden van de FB.  
 

Activiteiten FB 
Covid heeft dit jaar ook een grote invloed gehad op de activiteiten van de FB. Met toestemming van  
de gemeente heeft de FB  als onmisbare voorziening haar dienstverlening in aangepaste vorm kunnen 
doorzetten. Formulieren, ‘lastige brieven’, betalingen bleven gewoon komen bij cliënten van de FB en 
daarmee ook hulpvragen voor ondersteuning. De formulierenbrigade is voor veel kwesties een  
drempelloos vangnet. 
Op afspraak en met inachtneming van de aangepaste Covid regels kon de FB in 2021 zo’n 2 tot 3 x per  
week in Zaltbommel/ Maasdriel “eerste hulp bij administratieve ondersteuning” bieden aan inwoners  
van de regio. In de zomervakantieperiode van Stichting Kompas heeft de formulierenbrigade op twee 
weken na alle weken haar dienstverlening voorgezet om aan de vraag van inwoners te kunnen voldoen 
 
De FB heeft minder spreekuren in de gemeente Maasdriel kunnen houden, voornamelijk door de sluiting 
van de bibliotheken. De FB heeft inwoners uit Maasdriel wel altijd kunnen helpen door hen uit te nodigen 
in Zaltbommel of een incidentele afspraak in Maasdriel. In 2022 zullen weer regelmatig spreekuren in 
Maasdriel gehouden worden.   
 
De hulp van de Formulierenbrigade begint over het algemeen met het verduidelijken, lezen en begrijpen 
van brieven, mails of vanuit een dringende financiële hulpvraag. Hulp bestaat vaak ook uit het bellen met 
instanties en het treffen van regelingen. Er is hulp bij het schrijven van officiële brieven, het samen invullen 
van formulieren/ aanvragen en bij algemene financiële vragen.  
 
Belangrijke onderwerpen die in 2021 aan de orde kwamen, waren problemen met betalingsverkeer, 
betalingsachterstanden, boetes, problemen met belastingzaken, Coronazaken (afspraken voor testen, 
vaccinaties regelen), DigiD aanvragen en activeren, huisvestingsvragen, kwijtschelding van lokale 
belastingen en betalingsregelingen aanvragen, ongewenste contracten (energiecontracten beëindigen), 
problemen met pasjes van het OV, inschrijving bij UWV, heronderzoeken Werkzaak, pensioenformulieren,  
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Kinderopvangtoeslag, schoolkosten, DUO, studiefinanciering, terugbetaling inburgeringskosten, 
verwijzingen, zorgverzekering, etc.  
Door hulp bij aanvragen van individuele inkomenstoeslagen, toeslagen van de belastingdienst, MAPA 
budgetten en geld van Stichting Leergeld kon de FB een aantal minimagezinnen helpen. Zo kon worden 
voorkomen dat deurwaarders op de stoep stonden, inwoners nog verder in de schulden raakten, en  
betalingsregelingen binnen de maandbudgetten bleven.  
 

Hulp bij belastingaangiften 
De hulp bij het invullen van belastingaangiften ging in samenwerking met de bibliotheek Rivierenland.  
Door Corona heeft Kompas deze hulp in maart en april via een telefonisch spreekuur gegeven. 
Vanuit Kompas zijn 23 belastingaangiften verzorgd. De noodzaak van deze hulp bleek duidelijk aanwezig 
te zijn. Voor deze kosteloze hulp geldt, evenals bij de bibliotheek, een maximaal inkomen als grens.  
 

Juridisch advies 
De samenwerking met de juridisch adviseur is in 2021 voorgezet. Een advocaat was vraagbaak en 
adviespunt voor de medewerkers van de spreekuren van de Formulierenbrigade. Bij complexe zaken 
konden inwoners een afspraak maken met deze advocaat voor advies en hulp.  
 

Registratie 
In 2021 is het online registratie systeem volledig in gebruik genomen. Dit systeem voldoet geheel aan  
de verwachtingen van snelle en doeltreffende registratie. Het systeem wordt gemonitord door twee 
vrijwilligers, met ruime ervaring in de ICT. Ervaringen hiermee werden geëvalueerd. Veiligheidseisen 
werden volgens regelgeving gewaarborgd.   
 

Aantal bezoekers Formulierenbrigade 2021 
In 2021 heeft de Formulierenbrigade 84 hulpvragers en 303 gesprekken/vervolgafspraken geregistreerd.   
 

Vooruitzichten 2022 voor de Formulierenbrigade  
In 2021 werd weer duidelijk dat WerkPlus en de Formulierenbrigade naadloos met elkaar verbonden zijn. 
De Formulierenbrigade ziet de gevolgen van werken afgewisseld met werkloosheid en de hiermee gepaard 
gaande veranderingen in toeslagen etcetera.  In 2022 wil de FB binnen de Bommelerwaard kijken naar 
acties waarbij hulpvragers sneller weten wat een verandering van inkomen meebrengt aan verandering in 
toeslagen.  
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FORMULIERENBRIGADE KOMPAS BOMMELERWAARD

AANTALLEN 2021 2020 2019

Aantal contacten 303 302 288

Aantal unieke bezoekers *1 84 83 90

   Van wie wonend in de gemeenteZaltbommel 62 (74%)  52 (63%) 49 (54%)

                (Zaltbommel: praktisch geheel in de stad)

Maasdriel 22 (26%)  31 (37%) 41 (46%)

Onderwerpen die aan de orde kwamen, met frequentie     volledig

    geteld  voorkomende geteld  

Belastingdienst / toeslagen                  11 19 17

Belastingsamenwerking Rivierenland (meestal kwijtschel- 16 7 11

Gemeenten   bijzondere bijstand   / minimabeleid        dingsregeling) 26

               / overige centraal uitgevoerde regelingen 12 62 70

              / regelingen uitgevoerd door Werkzaak 30

UWV         /  WW, WIA,  IOW, ZW incl. adm. controle 14 13

Overige onderwerpen *3 64 p.m. p.m.

Aantal medewerkers formulierenbrigade gemiddeld over het jaar     5 7 6

Tevens:

belastingdeskundigen 2 1 1

juridisch deskundige 1 1

 * 1. Door onderbezetting zijn minder spreekuren in de gemeente Maasdriel gehouden.

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

        zoals aanvraag, terugvordering, betalingsregeling); idem voor uitkering Participatiewet 

        (zoals aanvraag en hercontrole).

        Soms komen in één bezoek meer onderwerpen aan de orde.

        Onderwerpen die in volgende gesprekken met dezelfde persoon terugkwamen, zijn

        slechts éénmaal geteld.

        Ook onderwerpen waarover alleen informatief is gesproken, zijn vermeld.

 * 3. Zie afzonderlijk overzicht.

 alleen de meest
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FORMULIERENBRIGADE KOMPAS BOMMELERWAARD 
Bijlage bij kengetallen formulierenbrigade 2021 
 
Algemeen 
De formulierenbrigade is voor veel kwesties een drempelloos vangnet.  
  
De voornaamste overige onderwerpen die aan de orde kwamen 
Aanmeldingen  
 Voor voedselbank, speelgoed- en kledingbank  
         
Acties in verband met taalproblemen 
 Bellen namens klant, brieven uitleggen 
 
Betalingsachterstanden 
 Betalingsregelingen treffen 
 
Betalingsverkeer 
 Problemen met internetbankieren verhelpen 
 
Boetes (openbaar vervoer, verkeer) 
  Bezwaarschriften / beroepschriften opstellen * 
 
Coronazaken 
 Afspraak voor test of vaccinatie maken 
  
DigiD 
 Aanvragen, activeren 
 
Huisvesting  
 Bij woonruimteverdelingssite inschrijven, helpen bij reageren op woningaanbod  
 
Lokale belastingen 
 Kwijtscheldingen en betalingsregelingen aanvragen 
 
Ongewenste contracten 
 Opgedrongen energiecontracten beëindigen * 
 
Schoolkosten  
 Beroep doen op medewerking scholen dan wel Stichting Leergeld 
             (gemeentelijke medewerking is begrepen de centrale gemeentelijke regelingen) 
 
Studiefinanciering 
            Reiskosten, terugbetaling inburgeringskosten 
 
Verwijzingen  
            Naar Buurtteam, Humanitas Thuisadministratie, budgetcoaches, schuldhulpverlening    
            (de laatste twee voorzieningen vallen onder de centrale gemeentelijke regelingen) 
 
Zorgverzekering 
--- 
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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 maatschap-
pelijke participatie, lichaamsfuncties en kwaliteit van leven/welbevinden. 

 
In de Gezondheidsnota Maasdriel 2018-2021, de Nota Zaltbommel Positief Gezond  
2018-2021 en in de Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024 zijn deze begrippen 
richtinggevend voor het stimuleren en ondersteunen van een gezonde leefstijl van 
inwoners en uitgangspunt bij de integrale samenwerking van organisaties.  
 

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. Inwoners moeten zich thuis kunnen 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. 
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Activiteiten Gezond leven en veiligheid 
De werkzaamheden op het werkveld Gezond leven en Veiligheid werden uitgevoerd door deskundige 
vrijwilligers met ondersteuning van een professionele kracht voor de coördinatie en organisatie van 
activiteiten. De deskundige vrijwilligers kwamen zowel uit de eigen achterban als daarbuiten. Stichting 
Kompas werkte hierbij nauw samen met betrokken organisaties op het gebied van welzijn, wonen  
en zorg.  
 

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 zorg voor ouderen uit 
andere culturen is nog minimaal. 
 

Doel van de activiteiten is ouderen van 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 vaste plaats te bieden, zoals een huiskamer, waar ouderen elkaar vinden en 
waar activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden. 

Huiskamer voor vrouwen 50plus 
De huiskamer bleef ook in 2021 belangrijk als ontmoetingsruimte voor vrouwen van 50plus. 
Een vast punt voor vrouwen om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten en bij te praten.  
Een plaats voor creatieve activiteiten, om Nederlands te oefenen en allerlei onderwerpen te  
bespreken zoals ouder worden, gezondheid, wonen, mantelzorg, etcetera. 
 

Taallessen Nederlands in de Huiskamer 
Elke woensdagmiddag werd het eerste deel van de middag gebruikt voor oefening in Nederlandse 
taal onder 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.  
 

Creatieve activiteiten in de Huiskamer 
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 verband met Corona zijn de lessen en de creatieve activiteiten tijdelijk gestopt. Bij alle vrouwen  
zijn de lesboeken thuisgebracht, zodat ze ook in hun boeken verder konden werken. Wat betreft  
de creatieve activiteiten hebben de vrouwen materialen mee naar huis gekregen. Er werd in deze 
periode contact gehouden met alle vrouwen, via telefoon en via de WhatsApp-groep. De vrouwen 
gaven allemaal aan dat ze de Huiskamer heel erg misten: de ontmoeting, de taallessen, het samen 
creatief bezig zijn. Gelukkig konden in september de lessen weer starten. 
 

Gezond bewegen voor vrouwen 
Als onderdeel van gezond leven en bewegen is de stimulans en aanbod van sportlessen belangrijk 
voor deze groep. Op maandagmiddag werden sportlessen op maat gegeven voor vrouwen, gericht 
op conditieverbetering, vermindering van spanningsklachten en versterking van vitaliteit.  
Het afgelopen jaar hielp sport vrouwen zich fit en energiek te blijven voelen en de stress en spanning 
van zich af te bewegen. De opkomst was ook dit jaar groot. 
De lessen werden gegeven door een professionele sportdocent. 
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Gemiddeld namen 14 tot 18 vrouwen deel aan de lessen. In totaal hebben 26 vrouwen deelgenomen.  
In deze groep zaten vrouwen van alle leeftijden, ook 50plus. Een aantal vrouwen  
is tijdelijk gestopt in verband met deelname aan de zwemlessen. 

 

Zwemlessen 
Er is al jaren veel vraag naar zwemmen/zwemlessen voor vrouwen, zowel in Zaltbommel als in Maasdriel.  
Het realiseren van zwemlessen was de afgelopen jaren niet gelukt, vooral vanwege  
gebrek aan financiering en aan zweminstructeurs in het weekend. Samen met Optisport/De Kreek  
in Kerkdriel heeft Kompas ook in 2021 actief ingezet op het realiseren van zwemlessen voor vrouwen. 
Nadat de Lockdown in 2021 werd opgeheven, zijn twee van in totaal 20 vrouwen gestart.  
Een derde groep van 6 vrouwen is in november begonnen. In totaal hebben 28 vrouwen deel-genomen 
aan de zwemlessen. Uit de lange lijst wachtenden blijkt de grote behoefte aan zwemlessen. In 2022 
zullen naar verwachting weer nieuwe groepen 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 Welzijn Bommelerwaard, was het niet gelukt een geschikte  
sportdocent te vinden. De verwachting is dat de sportlessen in 2022 worden hervat door WB. 
 

 
VrouwenHartDag 30 september 
Aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen 

Elk jaar wordt op 29 september aandacht gevraagd voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Deze worden bij 
vrouwen nog te vaak verkeerd ingeschat. Vrouwen krijgen meestal andere, minder duidelijke, klachten dan 
mannen. Artsen herkennen die klachten dikwijls te laat, zodat niet op tijd de juiste behandeling wordt gegeven. 
Tijdens deze bijeenkomst werden verschillen tussen vrouwen en mannen bij hart- en vaatziekten besproken. 
Cardioloog Arzu Günal, gespecialiseerd in het vrouwenhart, vertelde vanuit haar expertise en ervaring over de 
specifieke werking en de verschillen: Wat is kenmerkend voor het functioneren van het vrouwenhart, wat  
werkt anders? Welke signalen zijn er en waar kun je zelf op letten? Hoe kun je het bespreekbaar maken bij 
bijvoorbeeld je huisarts? Wat kun je zelf doen voor een gezond hart? Er was ruimte voor vragen en deelnemers 
gingen met elkaar in gesprek. Er was veel belangstelling, deze problematiek leeft sterk bij vrouwen en vraagt 
zeker om vervolg evenals andere specifieke gezondheidsklachten bij vrouwen.  
Rond de 50 vrouwen en zorgprofessionals uit de Bommelerwaard hebben deelgenomen. 
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FitFestival 
De Fittest wordt jaarlijks georganiseerd en uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit Kompas,  
GGD, Welzijn Bommelerwaard, de buurtsportcoach en vrijwilligers. Doel is preventie, het stimuleren  
van gezond ouder worden, leven en bewegen. De werkgroep is meerdere keren bij elkaar geweest voor  
de voorbereiding en uitwerking van het plan om in 2021 een FitFestival te organiseren. Een evenement  
met een bredere opzet dan de Fittest, met de volgende thema’s en aandachtspunten: 

- Brede insteek, focus op gezonde leefstijl en meer preventief 
- Gericht op vrouwen: alle leeftijden en achtergronden, met speciale aandacht voor 

vluchtelingen en statushouders 
- Workshops: sport en bewegen; gezonde voeding; omgaan met stress en spanningen en  

een smoothiefiets 
- Passend aanbod om door te verwijzen en vervolgacties. 

    Op zaterdag 16 oktober werd bij Kompas, het Fitfestival gehouden ter afsluiting van de   
    gezondheidsmaand. Er hebben ongeveer 40 vrouwen aan deelgenomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Initiatief: 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 
bijeenkomsten was om met elkaar te kijken naar de behoeften voor dagbesteding voor oudere migranten 
en vluchtelingen. Vervolgens werden mogelijkheden besproken voor een laagdrempelige dagbesteding 
in een aparte ruimte met speciale inrichting en begeleiding voor deze groepen. 
Extra aandacht zal er zijn voor ouderen die slecht ter been zijn en mensen die in het voorportaal van zorg 
zitten. Door deelname aan dagbesteding kan worden ingezet op begeleiding naar passende indicatie en 
naar het eventueel wonen in een zorgcentrum wanneer intensieve zorg nodig blijkt. Aan de zorginstelling 
wordt gevraagd cultuurspecifieke ouderenzorg te bieden die expliciet rekening houdt met de culturele 
achtergrond, de migratiecontext, leefsituatie en taal van deze ouderen. 
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In 2021 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest om mogelijkheden voor passende dagbesteding verder 
uit te werken. Besloten werd om 4 dagdelen met passende activiteiten te realiseren, twee dagdelen voor 
mannen en twee voor vrouwen, onder begeleiding van een algemeen coördinator en met hulp van 
vrijwilligers. In de moskee is met vrijwilligers op kleine schaal begonnen met het organiseren van 
activiteiten voor mannen 50plus. Plannen voor vervolg in 2022: 

- Voorlichting geven over cultuursensitief werken, interculturele communicatie en omgaan met 
taalbarrières aan professionals. 

- Verder uitwerken van een concreet plan van aanpak en programma Huiskamer/dagbesteding. 
- Werkbezoeken elders in het land om te leren van ervaringen in andere plaatsen. 
- Bijeenkomst organiseren voor betrokken groepen over vitaliteit, bewegen, valpreventie etcetera, 

met een combinatie van informatie en oefeningen. 
- Eenzame ouderen ophalen en naar de moskee brengen om samen thee te drinken. 
- Inspiratiebijeenkomst organiseren voor bredere groep betrokkenen zoals huisartsen, hulpverleners, 

woningbouworganisaties e.a. 
- Inzet docent voor sportactiviteiten voor vrouwen en mannen. 
- Inventariseren van behoeften aan dagbestedingsactiviteiten. 
- Het Buurtteam, Gebiedsteam, Kompas en Welzijn Bommelerwaard organiseren thema- en 

informatiebijeenkomsten voor migrantenouderen en betrokkenen. 
- Samen met Santé bekijken wat de mogelijkheden zijn voor dagbesteding bij de Nije Hof 

*Zie onderzoek KIS: Cultuursensitief Zorgaanbod. Exclusief of inclusief. Juli 2020. 
*Olifantenpaadjes in de zorg. Migranten en dementie. Spectrum september 2018 

 

Opgroeien en leven in twee culturen 
Het opgroeien en leven in twee culturen laat een grote diversiteit zien. Er zijn veel 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. Mensenrechten en keuzevrijheid 
met betrekking tot eigen leven en toekomstplannen zijn belangrijke voorwaarden voor zelfstandig leven 
en dat is niet altijd mogelijk. Het bespreekbaar maken van rechten en keuzevrijheid brengt bewustwording 
op gang gericht op mentaliteits- en gedragsverandering. 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. 

 
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. Het gevolg is niet alleen financiële problemen, maar ook psychische problemen, 
stress en lichamelijke klachten. 
 
Met specifieke aandacht voor ‘Opgroeien en leven in twee culturen’ werden in de afgelopen  jaren diverse 
activiteiten uitgevoerd. De activiteiten werden georganiseerd en begeleid door deskundige vrijwilligers 
met ondersteuning van de coördinator. 
Kompas werkte hierbij nauw samen met het Buurtteam, Buurtzorg Jong, Vluchtelingenwerk, GGD en 
andere relevante organisaties en instellingen. 
 
Er zijn meerdere overleggen geweest met het Buurtteam, Welzijn Bommelerwaard en 
Vluchtelingenwerk om af te stemmen over de bestaande behoeften en vragen vanuit de doelgroep 
en over een mogelijk passend aanbod. In 2021 waren er bijeenkomsten gepland en door Corona 
uitgesteld tot 2022, zoals de thema’s omgaan met pubers, verschillende verslavingen en omgaan met 
geld door jongeren.  
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Ladies Lounge 
Activiteiten met en voor jonge meiden uit de Bommelerwaard. Door corona was het eerste deel van 
2021 helaas niet mogelijk om als groep bij elkaar te komen. Na de zomervakantie zijn de sportieve, 
creatieve en informatieve activiteiten weer opgepakt. Er hebben ongeveer 12 meiden meegedaan. 

 
Cursus weerbaarheid voor vrouwen  
De cursus weerbaarheid is wegens Corona in 2021 helaas niet gegeven.  
Gezien het belang van deze training wordt in 2022 deze cursus opnieuw aangeboden. In de cursus 
gaat het om onderwerpen als verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden, assertiviteit, 
verschillen tussen culturen, zelfvertrouwen en probleem- oplossend denken.  

 

Vrouwen en Veiligheid 
De organisatie is in handen van de werkgroep Vrouwen en Veiligheid. De werkgroep organiseert de 
Campagne Orange the World en diverse activiteiten. In de werkgroep participeren het Buurteam, 
Buurtzorg Jong, het Gebiedsteam, Gezinscoach, Stichting Kompas en vrouwen op persoonlijke titel. 

Afhankelijk van de activiteit werken diverse partijen mee zoals raadsvrouwen/-mannen, 
inwoners, gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, kerken en welzijn-maatschappelijke 
organisaties.  
 
Vrouwen en Veiligheid en Campagne Orange the World - Stop geweld tegen vrouwen!   
Wereldwijd waren er in de periode van 25 november tot 10 december acties om het geweld tegen 
vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen. Ook de Bommelerwaard stond op de kaart en deed  
actief mee met deze Wereldwijde Campagne. 
 
Bijeenkomst Vrouwen en Veiligheid 2 november 
Voorafgaand aan de Campagne werd op 2 november de bijeenkomst Vrouwen en Veiligheid 
georganiseerd. Hoe geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen. Welke vormen van 
geweld zien we, hoe kunnen we veiligheid bieden? Waar en bij wie kunnen vrouwen en meisjes, waar 
ook vandaan, terecht voor melding en hulp die bij hen past? Deze dag was een vervolg op een eerdere 
bijeenkomst met lokale organisaties waar inwoners terecht kunnen met hun vragen voor advies en hulp.  
Na de opening, online door wethouder Anita Sørensen van Maasdriel, vertelden professionele organisaties 
over hun taken in het voorkomen en aanpakken van geweld en het bieden van laagdrempelige en passende 
hulp. Zoals:  
de gemeente Zaltbommel, beleidsmedewerker Zorg en Veiligheid; Politie District Gelderland-Zuid; 
Vrouwenopvang Den Bosch/ Meldpunt; Jeugdbescherming Gelderland en Veilig Thuis Gelderland-Zuid.  
Medewerkers gingen in gesprek met vrouwen en andere zorgverleners over bereikbaarheid, passende hulp, 
aandacht voor gender sensitieve en cultuur sensitieve aanpak en wat moet er gebeuren om vertrouwen op 
te bouwen en aan te sluiten bij de leefwereld en hulpvragen van inwoners? De bijeenkomst werd besloten 
met aanbevelingen voor vrouwen, hulpverleners, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers.  
Een van de aanbevelingen, een duidelijk Wegwijzer voor inwoners, wordt verder uitgewerkt. 
Bij deze bijeenkomst waren 28 deelnemers aanwezig; professionals, vrijwilligers en vrouwen. 
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Start van de Campagne Orange the World 25 november 
Op donderdag 25 november opende Wethouder Bragt met raadsleden deze wereldwijde campagne op de 
Markt in Zaltbommel door middel van het hijsen van de vlag van Orange the World bij het Stadhuis en een 
toespraak. De gemeente Zaltbommel en gemeente Maasdriel vinden het belangrijk dat er aandacht is voor 
het voorkomen én stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. De aanwezige raadsleden en 
gastsprekers vertelden een persoonlijk verhaal tijdens de opening. Er werd extra aandacht gevraagd voor 
deze campagne ‘Stop Geweld’, gezien de toename van huiselijk geweld in de periode van Corona. 
Ook in Zaltbommel kleurden tot 10 december het Stadhuis op de Markt in Zaltbommel, de Poorterij en  
Slot Loevestein in Poederoijen oranje en hadden kerken hun vlaggen met stop geweld gehesen. 

 
Vanwege Corona werden deze bijeenkomsten uitgesteld naar 2022. 
In Zaltbommel: Vrouwen en mannen werken samen om geweld te voorkomen en te stoppen.  
In Kerkdriel: Ken je rechten’. Informatiebijeenkomst voor vrouwen over rechten/rechtspositie. 

 
Wereldkeuken Bommelerwaard 
In de Wereldkeuken Bommelerwaard draait het om het samen koken en samen eten, nieuwe mensen 
ontmoeten, elkaar leren kennen en plezier hebben. Er is een diversiteit aan tradities, cultuur, 
geschiedenis en land van herkomst in de Bommelerwaard . Het opzetten van ‘Kook- en eetactiviteiten’ 
voor alle inwoners is gericht op verbinding, elkaar leren kennen en samen actief zijn. Bij kook- en 
eetactiviteiten ontmoeten inwoners elkaar, bereiden met elkaar internationale gerechten en eten 
samen. Elke maand staat een ander land centraal. Inwoners uit de Bommelerwaard die graag hun  
passie voor eten uit hun land van herkomst met anderen willen delen treden op als gastkok. In 2 of 3 
bijeenkomsten leren de deelnemers meer over het eten en culinaire gewoonten uit dat land en koken 
onder begeleiding van de gastkok een maaltijd. Na het koken wordt samen gegeten. De laatste avond 
schuiven ook gasten van buiten aan.   

 
Door de coronamaatregel werd in 2021 pas in oktober de Wereldkeuken weer opgepakt, 
helaas moesten de activiteiten halverwege november weer stoppen. Naast Zaltbommel werd 
het programma ook in Maasdriel gestart. Er was veel belangstelling voor de Wereldkeuken.  
 
Wereldkeuken Maasdriel 
In overleg met de gemeente Maasdriel werd in december 2019 gestart met de opzet voor de 
Wereldkeuken. In de Leyenstein was ruimte voor de Wereldkeuken. Er is een trekkersgroep gevormd 
met vrijwilligers uit Maasdriel. Het concept bestaat uit twee avonden, waarbij op de tweede avond 
gasten aan de ‘eettafel’ werden uitgenodigd. De Wereldkeuken werd in oktober2021 gestart met de 
Syrische keuken. Met 8 deelnemers en 25 gasten was de eerste Wereldkeuken in Maasdriel een groot 
succes. Voor november stond Turkije op het programma. Maar ook hier gooide corona roet in het eten.  
 

Wereldkeuken Zaltbommel 
In Zaltbommel bestaat de Wereldkeuken sinds 2019. Het concept van de Wereldkeuken, gevestigd in 
Pand 9, bestaat uit 3 avonden, waarbij op de laatste avond gasten worden verwelkomd. Het succes 
van de Wereldkeuken zette zich voort in 2021, maar wegens Corona was in Zaltbommel alleen in 
oktober de Wereldkeuken actief.  
 
Samenwerking 
Stichting Kompas werkte in dit project, in Maasdriel en Zaltbommel, nauw samen met Vluchtelingenwerk 
Bommelerwaard, Buurt-en Gebiedsteam, Welzijn Bommelerwaard, Prezzent, de Parasol en de 
Leyenstein/BrabantZorg. Daarnaast zijn meerdere bewoners op persoonlijke titel betrokken. 
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Vooruitzichten 2022 
Zodra de situatie rond Corona het toelaat zal de Wereldkeuken, zowel in Maasdriel als in Zaltbommel, 
weer van start gaan. Diverse landen staan op het programma zoals Turkije, Afghanistan, Niger, 
Roemenië, Somalië en Indonesië. Tijdens evenementen en bijeenkomsten is, gedurende het hele jaar, 
de Wereldkeuken actief.  
 

Huiskamer Kerkdriel  
Sinds 2018 werd in de Kreek de ‘Huiskamer’ georganiseerd waar alle inwoners van Maasdriel welkom zijn.  
Een huiskamer 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 en op 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. 
 
Werkgroep Huiskamer Kerkdriel 
De vaste kerngroep vrijwilligers, 6 personen uit Maasdriel, organiseren activiteiten in samenspraak 
met de deelnemers. De werkgroep ‘Huiskamer Kerkdriel’ kwam enkele keren bij elkaar om 
activiteiten te plannen, maar het lukt vervolgens vanwege corona niet om uit te voeren. Kompas 
werkt hier nauw samen met Vluchtelingenwerk, Taal\plusgroep, de Kerken, de Kreek, Bibliotheek, 
de Leyenstein en Bibliotheek Rivierenland. De samenwerking met het Gebiedsteam, Welzijn 
Bommelerwaard en sport- en culturele organisaties wordt in 2022 verder opgepakt. 
 
Activiteiten Huiskamer 
Corona had een enorme impact op de activiteiten van de Huiskamer, op de uitvoering door vrijwilligers 
en deelnemers. Er was angst en onzekerheid en zorg voor mensen in de omgeving. Voorheen werd op 
vrijdagmiddag de Huiskamer georganiseerd in de Kreek. Ondanks de behoefte van deelnemers aan 
uitwisseling en elkaar ontmoeten konden de geplande activiteiten, workshops, gastsprekers, picknick 
en informatiebijeenkomsten niet doorgaan en werden uitgesteld naar 2022. 

Vervolg 2022 
De betrokken vrijwilligers zijn gemotiveerd en geloven in het concept van de Huiskamer. De Drielenaars 
erbij te betrekken blijft een uitdaging. In 2022 wordt opnieuw ingezet om inwoners te betrekken bij de 
activiteiten. Inwoners wordt gevraagd hun specifieke kennis, beroepen en vaardigheden in te zetten  
in de Huiskamer. Diverse plannen staan op de agenda: informatiebijeenkomsten met de gemeente, het 
gebiedsteam, buurtsportcoach en sportverenigingen. Evenals activiteiten zoals: voorlezen met de bieb,  
de praattafel, theater voor kinderen, muziek, EHBO, het gezamenlijk organiseren van de Iftar 
enzovoort. 
Daarnaast kunnen het project ‘Doe mee in Maasdriel’ en de Huiskamer elkaar versterken in het 
bereiken van inwoners en het organiseren van activiteiten in 2022. 
 

Lokale Coalitie ‘Eén tegen Eenzaamheid’ 
Zaltbommel is een van de 200 gemeentes die zich hebben aangesloten bij het programma ‘Één tegen 
eenzaamheid’. Er is een lokale coalitie gevormd waarbij meerdere organisaties aangesloten zijn. Stichting 
Kompas is lid van de lokale werkgroep. Eenzaamheid was al een groot probleem in deze regio maar door  
de coronamaatregelen is dit nog verergerd. De gemeente Maasdriel is eind 2021 ook aangesloten bij de 
coalitie Een tegen eenzaamheid, er zal worden gewerkt naar een Bommelerwaardse coalitie.  
In 2021 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest zodat leden van de coalitie op de hoogte blijven  
van elkaars activiteiten om eventueel inwoners door te verwijzen. 

Voor de week tegen eenzaamheid werd het thema "Kom erbij" gekozen. Bewustwording, ontmoeting 
en verbinding stonden centraal tijdens de week, van 30 september t/m 7 oktober. In dit kader werd 
een overzicht gemaakt van alle activiteiten van de deelnemende organisaties. Huisartsen, kerken en 
de moskee kregen een brief met signaalkaart gericht extra bewustwording en aandacht te vragen 
voor eenzaamheid. De aandacht werd ook gevraagd via facebook Zaltbommel gezond, flyers/posters.  
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Doe Mee in Maasdriel 
De gemeente Maasdriel heeft organisaties gesubsidieerd activiteiten te organiseerden voor 
ontmoeting en verbinding, in het kader: bestrijding van eenzaamheid. 
Stichting Kompas heeft in dit kader een programma opgezet met een aantal sportieve en creatieve 
activiteiten in de verschillende kernen van Maasdriel. Zo konden inwoners kennismaken met de 
sporten Golf en Jeu de Boules en konden zij kiezen uit creatieve workshops zoals, Creatief met Textiel, 
Boetseren en glazuren, schilderen en Mozaïek. Er was veel belangstelling voor de workshops. In totaal 
hebben 38 personen deelgenomen aan een activiteit. Het samen sporten en creatief bezig zijn heeft 
voor veel positieve reacties gezorgd. Ook voor de aanbieders van de activiteiten, sportclubs en 
kunstenaars, heeft het veel opgeleverd. Een aantal deelnemers heeft zich ingeschreven bij de 
sportclubs of heeft zich opgegeven voor een workshop bij de kunstenaars. 
 

Netwerkbijeenkomsten Wonen, Zorg en Welzijn 
Kompas is partner in de organisatie van de ‘Netwerkbijeenkomsten Wonen, Zorg en Welzijn’. 
Er zijn in 2021 drie Netwerkbijeenkomsten Wonen, Zorg en Welzijn georganiseerd. 
Kompas is partner in de organisatie van de 'Netwerkbijeenkomsten Wonen, Zorg en Welzijn'. 
Samen met Welzijn Bommelerwaard, Cello, de Buurtteams en de gemeente Maasdriel organiseerde  
Kompas in 2021 drie netwerkbijeenkomsten.  
In februari was het thema 'Hoe om te gaan met verwarde personen in de Bommelerwaard'. 
Gastinleiders: Het Centrum voor Trajectbegeleiding en Bemoeizorg in Den Bosch in samenwerking  
met Politie en Buurtteams Bommelerwaard. 
In juni was het thema 'Generalistische basis GGZ en preventie' met gastsprekers van Stichting  
Door & Voor en Ypse.  
In oktober gaf Welzijn Bommelerwaard een presentatie  over de dienstverlening van WB. 
De bijeenkomsten moesten helaas online via Microsoft Teams. Aan alle bijeenkomsten namen  
tussen 25 en 40 netwerkpartners deel.  

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. Kompas heeft een duidelijke rol, binnen de 
Bommelerwaard, op het gebied van multiculturele vraagstukken. 
Inwoners kwamen met diverse vragen rond wonen, rechtspositie, uitkeringen, zorg en 
hulpverlening. De intermediaire rol van Kompas was belangrijk voor verwijzing naar de reguliere 
hulpverlening. 
Naast de vragen voor informatie kwamen inwoners ook met vragen voor hulp, stand-by bij 
moeilijke gesprekken, ondersteuning naar autoriteiten etcetera. Er kwamen veel vragen van 
hulpverleners voor advies, ondersteuning, verwijzing en samenwerking. Kompas nam deel aan 
(online) bijeenkomsten en netwerken die door de gemeente, instellingen of belangenbehartigers 
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 zingeving. Meedoen aan kunst en cultuur verrijkt het leven van mensen  
en biedt ruimte voor talentontwikkeling in de brede zin van het woord. Cultuurparticipatie en -educatie  
zijn niet vanzelfsprekend voor iedereen. 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. 
 
De kracht van dit werkveld is dat de activiteiten ondersteunend zijn aan de drie andere werkvelden  
en de interactie daar tussen versterken. Deze wisselwerking en integrale aanpak bieden  
zo ook extra mogelijkheden voor het oefenen van taal en sociale vaardigheden.   
 
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 organiseert 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 stimuleert  
de deelname aan creatieve, muzikale en andere culturele vormen en blijft voortdurend het culturele 
aanbod onder de aandacht brengen bij diverse groepen. Daarnaast is er door het jaar heen aandacht  
voor de verschillende culturele tradities en religieuze feesten. 
 

Coronamaatregelen 
De coronamaatregelen hadden extra impact op werkveld vier. De activiteiten konden slechts deels of  
niet worden uitgevoerd. Juist deze programmaonderdelen leveren een extra bijdrage aan participatie  
in de brede zin van het woord. Deelnemers gaven aan dat zij het niet doorgaan van deze activiteiten  
als een groot gemis ervaren hebben, omdat met name deze programma’s extra mogelijkheden bieden  
voor sociale contacten, elkaar ontmoeten, elkaar helpen en gezellig samen dingen doen.  
 

Activiteiten 
Themabijeenkomsten en debatten  
In samenwerking met Al Amal, de Raad van Kerken, de moskee, Vizier-Oost, Vluchtelingenwerk en andere 
betrokken organisaties worden er jaarlijks dialogen of themabijeenkomsten georganiseerd. De werkgroep 
Buren heeft een aantal keren overleg gehad over thema’s en aanpak, onder andere over het organiseren 
van dialoogbijeenkomsten en kleinschalige activiteiten in de wijk. Maar door Corona werden opnieuw veel 
plannen uitgesteld. 

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 ander leren’. Solidariteit binnen de groep is heel belangrijk, vrouwen proberen elkaar te helpen.   
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In 2021 bestond de groep uit 45 vrouwen uit 28 verschillende landen.  
Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kwamen de vrouwen bij elkaar. Meestal werden de 
bijeenkomsten bij Kompas georganiseerd, soms bij een vrouw thuis. Er werd gepraat over allerlei 
onderwerpen die vrouwen zelf inbrachten. Vooral de gezelligheid was belangrijk. Dit jaar is de groep  
slechts 6 keer bij elkaar geweest, in verband met de Lockdown. Onderling  
is wel veel contact geweest voornamelijk via WhatsApp. Daarnaast waren er bezoeken aan vrouwen  
die een moeilijke tijd hadden door ziekte van zichzelf en/of familieleden. 

 
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 ontdekken evenals 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 ontmoeten en het bieden van 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, gaan ze ook in de vakanties door.  
Gemiddeld waren er 10 tot 12 deelnemers per avond. Gelukkig kon de groep een groot deel van het  
jaar toch bij elkaar komen, met in achtneming van alle corona-maatregelen. In de zomer werd een 
keramiekles gegeven met verassende resultaten tot gevolg. Tijdens de Lockdown hielden de vrouwen 
contact met elkaar via WhatsApp en werden er creatieve voorbeelden en haakpatronen gedeeld. 

Internationale Vrouwendag - 8 maart 2020 in de Bommelerwaard  
Sinds 1994 organiseert Kompas Internationale Vrouwendag. Op 8 maart staan vrouwenrechten  
centraal zoals: gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen, zelfbeschikking en veiligheid in  
de Bommelerwaard en wereldwijd. In samenwerking met organisaties, gemeenten, beleidsmakers en 
ondernemende vrouwen wordt elk jaar een programma in het teken van participatie en emancipatie 
georganiseerd gericht op het verbeteren van de maatschappelijke en economische positie van vrouwen. 
Thema’s worden bepaald door actuele vragen van vrouwen en maatschappelijke ontwikkelingen.  
Deze dag biedt mogelijkheden voor verbinding, leren van elkaar, plannen maken, netwerken en afspraken 
voor samenwerking en nieuwe initiatieven. In 2021 werden diverse activiteiten gepland die uiteindelijk  
niet door konden gaan vanwege corona. 
 
Werkgroep 8 maart 2021.  
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. Voor 2021 was een uitgebreid programma voorbereid met workshops op verschillende 
levensgebieden zoals Vrouw en Gezondheid, Vrouw en Veiligheid, Vrouw en Politiek en Economische 
Zelfstandigheid. Het onderwerp Vrouw en Gezondheid is later in het jaar opgepakt met workshop rondom 
het Vrouwenhart op 29 september.  
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Werkontbijt in Maasdriel 
Gelukkig kon het werkontbijt dankzij de inzet van velen online doorgaan. De gemeente Maasdriel was  
deze keer gastvrouw en was enthousiast aan de slag gegaan om dit online event tot een succes te maken. 
Het thema voor Internationale Vrouwendag 2021 was: ‘Laat je stem horen! Invloed met impact’.  
Hoe kunnen vrouwen op een positieve manier zorgen voor verandering door hun stem te laten horen, 
op verschillende levensgebieden en beleidsterreinen.  
Ruim 90 vrouwen namen deel aan dit bijzondere werkontbijt. Er werden heerlijke ontbijtjes thuis bezorgd 
bij alle deelnemers en er was via outbreakrooms toch gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar. 
Leiderschapscoach Emmy de Vrieze maakt tijdens haar workshop duidelijk welke invloed onze waarden en 
overtuigingen hebben op ons handelen en hoe we die desgewenst kunt ombuigen zodat we dicht bij ons 
zelf blijven en toch krachtig onze stem kunnen laten horen. 
 

 
Bommelerwaard viert vrijheid   
Kompas was vanaf juni 2019 betrokken bij diverse overleggen, plannen en voorbereiding voor het 
herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Kompas zou in dit kader de volgende activiteiten organiseren:  
drie Vrijheidsmaaltijden, de eerste tijdens International Vrouwendag 8 maart, vervolgens een in Brakel  
en een in Aalst.  
 
Vrijheidsmaaltijden in Aalst en Brakel - 75 jaar vrijheid Bommelerwaard 
Het organiseren van een Vrijheidsmaaltijd voor en met inwoners van de kernen Brakel/Aalst. Een 
Vrijheidsmaaltijd, mede georganiseerd door inwoners uit de kernen, de Wereldkeuken Zaltbommel  
en Wereldmuziek Bommelerwaard. Een maaltijd met een verhaal en muziek rond ’Vrijheid’ gericht op 
verbinding, ontmoeting en elkaar leren kennen. Ook in 2021 lukte het niet deze maaltijden te organiseren 
en werden uitgesteld naar 2022. 

 
Werkgroep Buren  
De werkgroep Buren is een samenwerkingsverband van Al Amal, de Raad van Kerken en Stichting Kompas. 
Afhankelijk van thema’s en soort activiteiten sluiten andere maatschappelijke partners aan zoals 
bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Burendagen en NL-Doet. 

NL-Doet Zaterdag 29 mei 
Deze dag konden inwoners elkaar ontmoeten bij de Wielewaal en bij het Mondriaanplein. Samen koffie 
drinken, luisteren naar muziek of meedoen. Het was een gezellige drukte en het initiatief werd door de 
inwoners erg gewaardeerd. 

Burendagen in de Vergt  
Al Amal, de Moskee, Raad van Kerken, Vluchtelingenwerk en Kompas hebben jaarlijks, sinds 2009,  
in samenwerking met andere partners Burendag georganiseerd met diverse activiteiten in het kader  
van elkaar ontmoeten, helpen, contacten leggen en verbinden. Dit in samenwerking met Welzijn 
Bommelerwaard, diverse organisaties en de gebiedsregisseur. De Burendagen sloten aan bij de ambities 
van de leefbaarheidsagenda voor de wijk de Vergt. 

Burendag zaterdag 25 september 
Deze Burendag werd georganiseerd door de werkgroep Buren in samenwerking met Welzijn 
Bommelerwaard, de Grote Aak, de Wielewaal, Wereldmuziek en muzikanten.  Op deze dag kon iedereen, 
van jong tot oud, inwoners van de Bommelerwaard deelnemen aan verschillende activiteiten die op diverse 
plaatsen in de wijk werden georganiseerd. Alle activiteiten waren via inschrijving in verband met corona. 
Op diverse locaties was koffie en Wereldmuziek met bijdragen van muzikanten. De jongerenwerkers 
organiseerden activiteiten als Archery Tag, springkussens en Sweeper. Er waren er activiteiten in de  
Grote Aak, beweegoefeningen in de Beweegtuin, er was een Turndemonstratie en voor de kinderen  
waren er verschillende activiteiten georganiseerd. Burendag gaat om verbinden, mensen bij elkaar 
brengen, er was een gezellige goede sfeer met veel deelnemers. Juist in deze coronatijd werd dit initiatief 
door inwoners enorm gewaardeerd. 
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Burendag zondag 26 september  
Het motto van deze dag was: Leer jouw buurt op een leuke manier kennen was. Bij de moskee en het Anker 
konden mensen elkaar ontmoeten. Er was veel belangstelling voor de rondleidingen in het Anker en de 
moskee. Het was een gezellige dag met inwoners met veel verschillende achtergronden, een divers publiek. 
Ook deze dag waren er veel positieve reacties van deelnemers. 

Interreligieuze viering  
Woensdag 22 september was de Interreligieuze viering, georganiseerd door de kerken en de moskee. 
Een goede bijeenkomst met positieve reacties. 

Vrijheidsmaaltijd: Iftar  
Het organiseren van de Iftar tijdens de Ramadan in het kader van Vrijheid voor en met inwoners van 
Zaltbommel kon niet doorgaan vanwege corona. Hopelijk kan deze maaltijd georganiseerd worden in 2022. 

Ontmoetingsdiner  
Stichting Kompas en De Wielewaal hebben sinds 2018 driemaal een ontmoetingsdiner georganiseerd  
in de Wielewaal. 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 elkaar kennen en genieten 
van elkaars cultuur en muziek. Vanwege het grote succes werd er verder gepland, maar in 2020 en 2021 
was het niet mogelijk het diner te organiseren, door Corona was er teveel risico vanwege de hele 
kwetsbare doelgroep. Wel zijn er plannen voor 2022, om het ontmoetingsdiner uit te breiden naar 
meerdere locaties, waaronder ook de Grote Aak.  

 
Wereldmuziek Bommelerwaard – Open podium ‘Met muziek de wereld rond’ 
In de Bommelerwaard wonen mensen uit diverse culturen. Wereldmuziek brengt inwoners bij elkaar door 
muziek te maken en te dansen. Zij biedt mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. 
Muziek kent geen grenzen en wat verbindt meer dan muziek? Veel inwoners, waar ook vandaan maken 
muziek, spelen instrumenten of willen dat graag leren. Deze bijeenkomsten bieden kansen en mogelijk-
heden om samen te spelen en te leren van en met elkaar. Samen muziek maken en/of luisteren is de rode 
draad, iedereen kan meedoen! Daarnaast wil Wereldmuziek zich inzetten om kinderen en volwassenen de 
kans te geven muziek te leren spelen en geven leden van de werkgroep muziekles.  

Werkgroep Wereldmuziek 
De organisatie van de activiteiten is in handen van de werkgroep Wereldmuziek. De werkgroep bestaat uit 
acht leden, grotendeels muzikanten uit onder andere Syrië en Nederland. Zij ontwikkelen en organiseren  
de muzikale activiteiten, bespelen zelf diverse instrumenten, treden op, stimuleren en begeleiden andere 
muzikanten. De werkgroep is regelmatig bij elkaar geweest om nieuwe activiteiten te organiseren. 
Wereldmuziek kan in alle kernen op diverse locaties georganiseerd worden. 
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Activiteiten 
Zaterdag 29 mei heeft de Wereldmuziek bijgedragen aan NL-Doet met muzikale optredens. 
Zaterdagmiddag 25 september heeft Wereldmuziek samen met andere muzikanten en organisaties 
meegewerkt aan de Burendag in de Vergt. Er waren optredens in de Beweegtuin en bij de Wielewaal. 
Ondanks Corona was er veel belangstelling, goede sfeer en enthousiast publiek.  
Zondagmiddag 17 oktober organiseerde de werkgroep Wereldmuziek een muzikale bijeenkomst 
met open podium in het Cultureel Café in de Brede School de Waluwe. Er waren rond de 20 deelnemers.  
 
*Eerder en later geplande muziekmiddagen gingen helaas niet door vanwege de Lockdown. 
Zo gingen ook de Vrijheidsmaaltijden met de Wereldmuziek niet door in de kernen. Evenmin als het 
optreden in juni tijdens de jaarlijkse Markt Delkant in Kerkdriel. Wordt gepland in 2022. 

Vervolg 2022 
De opzet van de Wereldmuziek is gericht op uitbreiding van en actieve samenwerking met muziekscholen, 
muzikanten en muziekverenigingen in de Bommelerwaard. De werkgroep wil meer inwoners bereiken en 
betrekken bij muzikale activiteiten. De werkgroep streeft naar uitwisseling met collega’s in het land met 
betrekking tot activiteiten, samenwerking, uitwisseling en leren van elkaar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten Kunst en Cultuur  
Jaarlijks worden er in samenwerking met kunstenaars culturele activiteiten georganiseerd, zoals  
Vrouwen en Kunst. In 2021 kon dat helaas niet doorgaan. In 2022 krijgt het een vervolg. 

Social Sofa.  
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,  
met 4 á 6 deelnemers, verder aan andere mozaïekobjecten in het Cultureel Café. Helaas is deze activiteit  
in 2021 niet doorgegaan in verband met de corona-maatregelen. In 2022 krijgt het een vervolg. 

Spaanse les  
In 2021 kregen elke maandag twee groepen Spaanse les, in totaal 15 cursisten. Door persoonlijke 
omstandigheden van de docent en de Lockdown zijn de lessen pas in juli gestart. In totaal zijn er 19 lessen 
gegeven. Er waren veel aanmeldingen geweest. Door plaatsgebrek moesten veel mensen teleurgesteld 
worden. Er werd vooral gewerkt met communicatieve methoden, gericht op spreek- en luistervaardigheid. 
De deelnemers kwamen voornamelijk uit de kern Zaltbommel. Ook kwamen er cursisten uit Bruchem, 
Zuilichem en Aalst.  

 
Bijlage:  
Financieel Jaarverslag 2021 
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•   Nederlandse taal op maat: NT2 en NT1
Zaltbommel, Brakel,
Kerkdriel, Ammerzoden 

•   Digitale basisvaardigheden/Klik en Tik
•   Taalhuis Maasdriel
•   Leerhuis Zaltbommel
• Taal Thuis en op School
•   Week van Lezen en Schrijven 
• Engelse les
•   Spaanse les

• WerkPlus Café
• Training JobGroep
• Training JobMaatje
•  Digitale vaardigheden/

Computercursussen
•  Formulierenbrigade 

Zaltbommel en Maasdriel
• Juridisch Spreekuur
• Themabijeenkomsten

•    Ouder worden in twee culturen
• Huiskamer vrouwen 50plus Zaltbommel 
•   Gezond bewegen: vrouwen en mannen
•   Huiskamer Kerkdriel
•   Vrouwen en Veiligheid/Orange the World
•   Ladies Lounge voor meiden
•   Doe Mee in Maasdriel
•   Themabijeenkomsten
•   Trainingen: weerbaarheid/empowerment
•   Wereldkeuken Maasdriel en Zaltbommel
•   FitFesti val
•   Netwerkbijeenkomsten Wonen, 

Zorg & Welzijn
•   Vraagbaak: advies en informati epunt

•   Debat en themabijeenkomsten
•   Netwerk Grenzeloos
•   Creati ef en handig
•   Internati onale Vrouwendag 

Bommelerwaard
•   Werkgroep Buren/Burendag
•   Ontmoeti ngsdiner
•   Wereldmuziek
•   Acti viteiten Kunst en Cultuur
•   Kerstontbijt Kompas

Werkveld 3: 
Gezond leven en veiligheid

Werkveld 1: TaalPlus Werkveld 2: WerkPlus

Werkveld 4: Maatschappij, Kunst en 
Cultuur

Sti chti ng Kompas Bommelerwaard – Overzicht Werkvelden


