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Stichting Kompas biedt kansen op actief en krachtig meedoen.

www.kompasbommelerwaard.nl 
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•   Nederlandse taal op maat: NT2 en NT1 
Zaltbommel, Brakel, 
Kerkdriel, Ammerzoden 

•   Digitale basisvaardigheden/Klik en Tik
•   Taalhuis Maasdriel
•   Leerhuis Zaltbommel
•   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
•   Orange the World
•   Ladies Lounge voor meiden
•   Themabijeenkomsten:  

o.a. opvoeding, gezondheid, veiligheid 
•   Trainingen: weerbaarheid/empowerment
•   Wereldkeuken Maasdriel en Zaltbommel
•   FitFestival
•   Netwerkbijeenkomsten: Wonen,  

Zorg & Welzijn
•   Vraagbaak: advies en informatiepunt

•   Debat en themabijeenkomsten
•   Netwerk Grenzeloos
•   Creatief en handig
•   Internationale Vrouwendag 

Bommelerwaard
•   Werkgroep Buren/Burendag
•   Ontmoetingsdiner
•   Wereldmuziek
•   Activiteiten Kunst en Cultuur
•   Kerstontbijt Kompas

Werkveld 3: 
Gezond leven en Veiligheid

Werkveld 1: TaalPlus
Werkveld 2: WerkPlus en 
Formulierenbrigade

Werkveld 4: Maatschappij, Kunst 
en Cultuur

Stichting Kompas Bommelerwaard – Overzicht Werkvelden
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Stichting Kompas Bommelerwaard
Voor u ligt de publieksversie van het jaarverslag 2021 van Stichting Kompas Bommelerwaard. Het volledige Jaarverslag 2021, 
kunt u vinden op https://kompasbommelerwaard.nl/wie-zijn-wij/stichting-kompas/.

Doelstelling van Stichting Kompas
De doelstelling van Kompas is het bevorderen van participatie, emancipatie en welzijn voor alle inwoners van de 
Bommelerwaard. Stichting Kompas is een laagdrempelige organisatie, waar iedereen gemakkelijk met vragen terecht kan. Zij 
maakt zich sterk voor het ontmoeten en verbinden van inwoners uit alle landen en culturen. Er is daarbij structureel aandacht 
voor inwoners met minder kansen en mogelijkheden. Kompas is het kloppende hart van maatschappelijke activiteiten in de 
multiculturele samenleving van de Bommelerwaard. Kompas heeft jarenlange ervaring, expertise en deskundigheid opgebouwd 
op het gebied van cultuursensitief werken en geniet het vertrouwen van inwoners en organisaties. Het is een centrum voor 
ontmoeten, verbinden, ontwikkelen, stimuleren, ondersteunen en samenwerken. 

Om de doelstellingen te bereiken organiseert Kompas een breed scala aan activiteiten die bijdragen aan educatie, participatie, 
inburgering, welzijn en ontwikkeling. Het integrale aanbod van Kompas is onderverdeeld in 4 werkvelden: TaalPlus, WerkPlus en 
Formulierenbrigade, Gezond leven en Veiligheid, Maatschappij Kunst en Cultuur.

De activiteiten van Kompas zijn voor iedereen in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en worden georganiseerd en 
begeleid door een coördinator en ruim 100 deskundige, geschoolde vrijwilligers. Deze vrijwilligers investeren voortdurend in de 
verbetering van de kwaliteit van het werk. Zonder hen geen Kompas!  

  Bekijk hier de video van vrijwilliger Peter
 
Samenwerking met organisaties in de Bommelerwaard
Er is regelmatig overleg en afstemming omtrent de activiteiten met zowel de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, als met 
organisaties die actief zijn op het gebied van maatschappelijke participatie, educatie, werk, zorg en welzijn. Alle activiteiten 
worden in samenwerking met betreffende organisaties opgezet en uitgevoerd. 

De impact van corona op Stichting Kompas 
De corona-pandemie had ook in 2021 grote invloed. Activiteiten moesten worden bijgesteld of geannuleerd. De veiligheid van 
medewerkers, vrijwilligers en deelnemers stond voorop. Kompas investeerde in aangepaste programma’s, het werken in kleinere 
groepen, het lesgeven op afstand, het aanbieden van online omgevingen en webinars. Daardoor bleef het contact met de 
deelnemers ook tijdens de lockdown-periodes in stand, vaak via WhatsApp, soms online en soms fysiek.

Financiële zaken 
Met de subsidies van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, bijdragen en giften van lokale sponsors, kon Kompas ook in 2021 
haar werkzaamheden uitvoeren.

Conclusie
Kompas kan, ondanks de corona-pandemie, terugkijken op een goed 2021 waarin de doelstellingen ruim behaald zijn.

Inleiding

https://kompasbommelerwaard.nl/wie-zijn-wij/stichting-kompas/
https://youtu.be/xiaAU7w88Yc
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Werkveld 1: TaalPlus

De taalactiviteiten van Kompas zijn gericht op sociaal maatschappelijke participatie, economische zelfstandigheid en 
emancipatie. 

Taal is van groot belang voor werk, opleiding, opvoeding, gezondheid, sociale contacten en actief meedoen. De activiteiten 
van Taalplus zijn gericht op extra hulp en ondersteuning bij: verbetering van Nederlands als eerste taal (NT1) of tweede taal 
(NT2, alfabetisering, inburgering, staatsexamen en niveauverhoging. Kompas biedt met TaalPlus ‘non-formeel onderwijs’, 
een integraal programma aan van: de Nederlandse taal, digitale vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie en taal op de 
werkvloer. Dit integrale programma is ook een belangrijke stimulans voor het deelnemen aan leerwerktrajecten. Er is een 
nauwe samenwerking met: ROC-Rivor, Koning Willem 1 College, Bibliotheek Rivierenland, Vluchtelingenwerk, Werkzaak, GGD, 
Humanitas, gemeenten en Stichting Lezen en Schrijven. Kompas werkte mee aan de impactmeting van taaltrajecten in het najaar 
van 2021.

Taallessen 
Ongeveer 150 personen namen dit jaar deel aan taalactiviteiten in groepen, subgroepen of individueel. De aanpak en de 
methodieken sloten aan bij de verschillende niveaus, trajecten en doelen van de deelnemers. De taalgroepen bleken ook 
belangrijk voor het versterken van het zelfvertrouwen en de sociale contacten. De lessen vonden plaats bij Kompas in brede 
school De Waluwe in Zaltbommel, in de bibliotheken van Kerkdriel en Ammerzoden en in de Wilhelminahof in Brakel. 

Taalvrijwilligers
De taalactiviteiten werden begeleid door deskundige en gekwalificeerde taalvrijwilligers die een veilige, vertrouwde en 
leerzame omgeving wisten te bieden voor deelnemers. Taalvrijwilligers namen deel aan de Basistraining Taal en diverse 
studiebijeenkomsten online. 

Taalvrijwilligers over hun werk: ”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
Het Taalhuis en Leerhuis bieden extra ondersteuning op het gebied van Nederlands als 1e taal. Inwoners kunnen hier 
terecht om beter te leren lezen, schrijven, spreken, rekenen en werken met de computer en social media. Deelnemers 
werden individueel begeleid op het gebied van taal- en digivaardigheden. Alle inwoners van de Bommelerwaard kunnen 
hier terecht voor informatie, advies en begeleiding op maat. 

Week van Lezen en Schrijven 
Van 6 tot 11 september waren er diverse activiteiten rond het thema ‘Geld’ in het Taalhuis, Leerhuis en Bibliotheek zoals: 
hulp van de Formulieren Brigade bij moeilijke brieven en formulieren, bespreken van moeilijke taal met gemeenten en 
taalambassadeurs, Workshops in de bieb over Veilig kopen via internet.

Workshops en webinars over aanpak Laaggeletterdheid 
Er werden diverse informatieve bijeenkomsten en kennissessies georganiseerd 
voor professionals en vrijwilligers. Op 7 september gaf Marian Janssen de 
Goede de workshop ‘Aanpak Laaggeletterdheid’: hoe vinden inwoners de weg 
en wat kunnen zij doen om hun taal- en digivaardigheden te verbeteren. 
Dit betreft zowel inwoners die van oorsprong in Nederland wonen als 
laagtaalvaardige inwoners die ook al lang in Nederland wonen.

Taal Thuis en op School
Dit project is bedoeld voor ouders die hun taal- en basisvaardigheden willen 
versterken om hun kind beter te kunnen begeleiden, zowel thuis als op school. 
In het najaar is dit project voorbereid, in het voorjaar 2022 zal de cursus op 
verschillende scholen gegeven worden, zowel voor ouders oorspronkelijk 
uit Nederland als ouders met een andere achtergrond die al lange tijd in 
Nederland wonen.

  Bekijk hier de video Taal Thuis en op School

Digitale vaardigheden
Kompas bood ondersteuning bij het oefenen van pc-vaardigheden en het geven van de cursus Klik en Tik, waar deelnemers 
wekelijks digivaardigheden kunnen oefenen.

Werkveld 1: TaalPlus

https://youtu.be/25MCJJmAs3E
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Werkveld 2 is gericht op activering, participatie en economische 
zelfstandigheid. Geld en werk zijn nauw met elkaar verbonden. 
Er is sprake van een sterke wisselwerking tussen WerkPlus en de 
Formulierenbrigade. 

Activiteiten WerkPlus 
De activiteiten zijn gericht op ondersteuning bij het verhogen van het 
opleidingsniveau, het ontwikkelen van vaardigheden, het zoeken en 
vinden van (vrijwilligers)werk en het oriënteren op of starten van een 
eigen bedrijf. In 2021 heeft WerkPlus ruim 25 mensen begeleid. Naast 
individuele begeleiding werden er ook trainingen georganiseerd. 

Het WerkPlus Café 
Het WerkPlus Café biedt een-op-een hulp voor iedereen met vragen 
over opleiding en (betaald) werk. Belangrijke onderwerpen waren: 
loopbaanoriëntatie en -ondersteuning en begeleiding bij het opzetten 
van een eigen bedrijf, leren solliciteren, maken van een wervend cv, 
oefenen van gesprekken en zoeken naar vacatures op internet. 

Training JobGroep 
De training JobGroep bestaat uit 8 bijeenkomsten en geeft 
ondersteuning bij het vinden van werk, solliciteren en passende 
scholing. Na afloop kunnen deelnemers nog een half jaar gebruik 
maken van individuele coaching van een JobMaatje. De training werd 
in 2021 tweemaal gegeven, éénmaal via Zoom, tijdens de lockdown, 
en éénmaal fysiek in Kerkdriel. Deze laatste JobGroep was nadrukkelijk 
gericht op van oorsprong anderstaligen. Bij deze deelnemers bleek 
een duidelijke behoefte aan oriëntatie van en aansluiting op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. De JobGroep bleek een belangrijke 
ondersteuning te zijn bij de oriëntatie op een baan en/of opleiding.

  Bekijk hier de video over JobGroep

Werkveld 2: WerkPlus en Formulierenbrigade    

Baraah Shehadeh, deelnemer JobGroep: “Tijdens JobGroep kreeg ik heel veel informatie over het cv en over de vorm van een 
sollicitatiegesprek. Deze informatie is heel nuttig voor mij, want ik had 5 sollicitatiegesprekken tijdens en na de JobGroep. Ik heb 
alle informatie gebruikt. De training zet me op de weg naar werk. Ik ben heel blij met dit soort trainingen en ik denk dat ik snel 
werk ga vinden.”

https://youtu.be/G5prTTXTdG0
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Werkveld 2: WerkPlus en Formulierenbrigade    

De Formulierenbrigade 
De Formulierenbrigade geeft eerste hulp bij administratieve vragen van inwoners en begeleidt hen om financieel zelfredzaam 
te worden. Zij helpt bij het lezen en schrijven van officiële brieven, bij algemene financiële vragen, bij het samen invullen van 
formulieren en aanvragen, het bellen met instanties en het treffen van regelingen. In geval van financiële en/of juridische 
problemen heeft de Formulierenbrigade vaak een intermediaire rol in het zoeken naar oplossingen, mogelijkheden en 
verwijzingen. 

Belangrijke onderwerpen die in 2021 aan de orde kwamen, waren problemen met betalingsverkeer, problemen met 
belastingzaken, DigiD aanvragen en activeren, huisvestingsvragen, problemen met ongewenste contracten met formulieren, 
toeslagen en verzekeringen. Tijdens corona werkte de Formulierenbrigade door, online en waar nodig fysiek. In 2021 heeft de 
Formulierenbrigade 84 hulpvragers en 303 gesprekken/vervolgafspraken geregistreerd.

Digitale vaardigheden
Kompas bood ondersteuning bij het zoeken van de weg in de digitale wereld, bijvoorbeeld het vinden van vacatures, invullen van 
formulieren, etcetera. 
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Activiteiten in het kader van ‘Positieve gezondheid’ dragen bij aan een gezonde leefstijl, actief bewegen, sociale contacten en 
gezond ouder worden. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren en activeren van inwoners om zich in te zetten voor een 
vriendelijke en veilige leefomgeving. Het doel is dat iedereen zich thuis voelt, actief mee kan doen en participeert in de eigen 
omgeving. Voor inwoners afkomstig uit andere culturen is binnen Kompas extra aandacht. 

Ouder worden in twee culturen
Er zijn bijeenkomsten voor vrouwen en mannen 50plus georganiseerd, gericht op het ontwikkelen van laagdrempelige 
dagbesteding en passende zorg, die aansluiten bij de behoeften van deze groep. Deze activiteiten ondersteunen ouderen om 
actief te zijn in hun leefomgeving.

Huiskamer voor vrouwen 50plus
De huiskamer voor vrouwen 50plus is belangrijk voor de sociale contacten. Wekelijks kwamen vrouwen bij elkaar voor extra 
oefening in Nederlandse taal en voor creatieve activiteiten.  Bekijk hier een filmpje over Gezond bewegen

  Bekijk hier de video over Huiskamer voor vrouwen 50plus

Opgroeien en leven in twee culturen 16plus - Ladies Lounge 
Voor jonge vrouwen uit de Bommelerwaard zijn activiteiten georganiseerd: sportieve, creatieve, leerzame en informatieve 
bijeenkomsten. In totaal waren er 16 deelnemers. 

Vrouwen en Veiligheid - Orange the World  
De werkgroep Vrouwen en Veiligheid organiseerde op 2 november de bijeenkomst ‘Hoe geweld tegen vrouwen en meisjes te 
voorkomen en te stoppen’. Vrouwen en hulpverleners gingen met elkaar in gesprek over laagdrempelige en passende hulp. Op 
25 november startte de campagne ‘Orange the World’: Stop geweld tegen vrouwen! Met Oranje verlichting en vlaggen werd 
hiervoor wereldwijd aandacht gevraagd. 

Vrouwen en Gezondheid - VrouwenHartDag 
Op 30 september organiseerde Kompas een bijeenkomst over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Deze problematiek leeft sterk bij 
vrouwen en vraagt zeker om vervolg. Vijftig vrouwen en zorgprofessionals hebben deelgenomen.

Fitfestival  
Zaterdag 16 oktober werd bij Kompas het Fitfestival gehouden ter afsluiting van de Gezondheidsmaand. Er hebben 40 vrouwen 
deelgenomen aan de fittesten, de workshops: sport en bewegen, gezonde voeding, omgaan met stress. 

Werkveld 3: Gezond leven en Veiligheid

https://youtu.be/TuT_pY0_4K8
https://youtu.be/-ZmT9NuNKw0
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Werkveld 3: Gezond leven en Veiligheid

Gezond bewegen 
Sportlessen op maat, gericht op conditieverbetering, versterking van vitaliteit en gezondheid, vermindering van 
spanningsklachten. In totaal hebben 26 vrouwen deelgenomen. 

  Bekijk hier de video over Gezond bewegen

Diet van Veelen, deelnemer Gezond bewegen voor vrouwen: “Bewegen is in deze coronatijd toch wel een heet hangijzer en 
heel erg belangrijk. Je voelt je hier welkom, het is een fijne groep, we hebben het leuk met elkaar. Dat is ook heel belangrijk, 
behalve het bewegen. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga echt steeds met heel veel plezier. Plus dat je er natuurlijk ook nog fit bij 
blijft en je daardoor gewoon beter gaat voelen. En dat is toch wel een aardige bijkomstigheid.”

Zwemlessen voor vrouwen
In de Kreek in Kerkdriel heeft Kompas zwemlessen voor vrouwen georganiseerd. In totaal hebben 28 vrouwen deelgenomen. Uit 
de lange lijst wachtenden blijkt de grote behoefte aan zwemlessen.

Wereldkeuken in Maasdriel en Zaltbommel 
Dit zijn maandelijkse kookcursussen en eettafels voor alle inwoners uit de 
Bommelerwaard. Het doel is kennis te maken met elkaar, met de tradities 
en eetcultuur van een land van herkomst. Naast Zaltbommel werd het 
programma ook in Maasdriel met groot succes gestart. 

Werkgroep Huiskamer Kerkdriel
Deze vaste kerngroep vrijwilligers uit Maasdriel, organiseren activiteiten 
in samenspraak met de deelnemers. De werkgroep kwam met een mooi 
programma maar helaas, dat wordt 2022.

Doe Mee in Maasdriel
In het najaar was er een programma gericht op ontmoeting en verbinding, 
waarin bewoners kennis konden maken met sportieve en creatieve 
activiteiten. Er was veel belangstelling, in totaal hebben 38 personen 
deelgenomen. 

Lokale Coalitie ‘Eén tegen Eenzaamheid’
Kompas is lid van de lokale coalitie en de werkgroep tegen eenzaamheid. 
Eenzaamheid was door de coronamaatregelen nog verergerd. 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.
Er zijn 4 bijeenkomsten geweest in 2021 waarbij vele organisaties uit 
Zaltbommel aanwezig waren.
 
Netwerkbijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn 
Er werden 3 bijeenkomsten online georganiseerd in samenwerking met 
Buurtteams, Cello en Stichting Welzijn Bommelerwaard. De thema’s 
waren: Hoe om te gaan met verwarde personen, Generalistische basis 
GGZ en preventie, Dienstverlening van Welzijn Bommelerwaard. Aan alle 
bijeenkomsten namen 25 tot 40 netwerkpartners deel.

https://youtu.be/TuT_pY0_4K8
https://youtu.be/TuT_pY0_4K8
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De maatschappelijke en culturele activiteiten van Kompas hebben een 
belangrijke functie. Kompas initieert en stimuleert de deelname aan 
actuele maatschappelijke discussies, creatieve, muzikale en culturele 
programma’s. De diverse achtergronden en tradities van de deelnemers 
maken deze activiteiten tot een kleurrijke ervaring. 

Netwerk Grenzeloos
Grenzeloos bestond uit een groep van 45 vrouwen uit 28 landen. Zij 
werken met het concept ’Vrouwen leren van elkaar’. Solidariteit binnen 
de groep is heel belangrijk, vrouwen proberen elkaar waar nodig te 
ondersteunen. Iedere donderdagmiddag ontmoetten zij elkaar.  

Creatief en handig
Het atelier ‘Creatief en Handig – Leren van elkaar’ was iedere 
woensdagavond open voor vrouwen uit diverse landen met als doel 
elkaar te ontmoeten en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. 
Vrouwen leren veel van elkaar en de sociale contacten zijn bijzonder 
belangrijk. Per avond waren er 10 tot 12 deelnemers.

Internationale Vrouwendag in de Bommelerwaard
Ieder jaar organiseert de werkgroep ‘8 maart’ de Internationale 
Vrouwendag in de Bommelerwaard. Het thema in 2021 was: ‘Laat je 
stem horen, invloed met impact’. In samenwerking met de gemeente 
Maasdriel werd op 8 maart het online-werkontbijt georganiseerd. 
In outbreakrooms gingen vrouwen met elkaar in gesprek: hoe op 
een positieve manier te streven naar verandering op verschillende 
levensgebieden en beleidsterreinen. Ruim 90 vrouwen namen hieraan 
deel, bij hen werd het ontbijt thuis bezorgd. 

Wereldmuziek Bommelerwaard – Open podium 
Muziek en dans uit de verschillende culturen brengt mensen samen. Het is een uitstekende mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten en te leren kennen. De werkgroep bestaat uit een groep muzikanten uit verschillende culturen en herkomstlanden. 

Werkveld 4: Maatschappij, Kunst en Cultuur   
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Spaanse les
De lessen, voor beginners en gevorderden, waren vooral gericht op spreken, luisteren en begrijpen. In totaal hebben 15 cursisten 
deelgenomen.

Werkgroep Buren 
De Werkgroep Buren is een samenwerking van Al Amal, Raad van Kerken en Stichting Kompas. Deze werkgroep organiseerde 
dit jaar in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties ontmoetingsbijeenkomsten in de Vergt op 29 mei: 
NLdoet, op 25 en 26 september Burendagen. Op deze dagen kon iedereen, van jong tot oud, deelnemen aan verschillende 
activiteiten die op diverse plaatsen in de wijk werden georganiseerd. Burendag gaat om verbinden en om mensen bij elkaar te 
brengen. Er was een gezellige goede sfeer met veel deelnemers en juist in coronatijd werd dit initiatief door inwoners enorm 
gewaardeerd.

Werkveld 4: Maatschappij, kunst en cultuur   
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Bezoekadres: 
brede school De Waluwe
(ingang Prins Bernhardweg)
Prins Clausstraat 2
5301 RT Zaltbommel

www.kompasbommelerwaard.nl 

www.kompasbommelerwaard.nl 
info@kompasbommelerwaard.nl 
       Stichting Kompas  
       @StgKompas
        Stichting Kompas Bommelerwaard
        stichtingkompas


