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ALS DOCHTERS
Drie van onze vrijwilligers helpen een oudere vrouw wekelijks met boodschappen doen. Ze
geniet hier enorm van. Na een val breekt mevrouw haar heup. Gelukkig is vrijwilliger Marieke
aanwezig en al snel is Corry ook gearriveerd. Onze cliënt moet naar het ziekenhuis en de
vrijwilligers staan gelijk klaar om op bezoek te gaan. Wauw, ondanks dat deze dames thuis een
gezin hebben, maken ze tijd om er voor haar te zijn als dat nodig is!
Het is onmogelijk alles op te noemen wat de vrijwilligers in korte tijd voor deze vrouw doen:
bezoek brengen, de was doen, het huis opruimen, etc. Marlies staat klaar om mee te gaan voor
afspraken in het ziekenhuis. ‘Ik hoop en bid voor uitkomst voor deze vrouw’ appt een van de
vrijwilligers mij. Ik word er stil van.
Wat een waarde hebben zij voor deze mevrouw, wat een liefde stralen ze uit! Mevrouw vertelt
mij dat ze eerst niemand had en nu drie dochters heeft. Deze drie kanjers verdienen het om in
zonnetje gezet te worden. Ik ben trots dat er zo’n ijzersterk netwerk rondom een client is opgezet.
Bedankt dames!
Eefke,
netwerkbegeleider
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IMPACT VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwillige inzet,
Het verhaal van…

Dorothé

C

ollega Dorothé werkt als vrijwilligersbegeleider bij onze locatie
Het Open Huis in Haarlem. Ze
deelt graag welke impact het werk van
vrijwilligers heeft. Zowel voor cliënten
als voor medewerkers.

‘Er is gewoon geen
Open Huis zonder
vrijwilligers.’

‘We werken in Het Open Huis met zo’n
60 tot 70 vrijwilligers. Het is een voorrecht om met vrijwilligers te werken. Het
is mooi dat zoveel mensen belangeloos
iets voor een ander willen doen. Ieder
met eigen gaven en talenten. Vrijwilligers zijn gekoppeld aan een activiteit
zoals de inloop, de kledingwinkel, huiswerkbegeleiding en het uitdelen van
voedselpakketten. Het is heel jammer
dat door de coronacrisis bijna alles heeft
stilgelegen, maar we starten nu weer
langzaam op. Zo fijn dat dit weer kan!

Meerwaarde
In mijn werk zie ik echt de meerwaarde van vrijwilligers. Er is gewoon geen
Open Huis zonder vrijwilligers. Alle
activiteiten draaien op hen, daarom
zijn vrijwilligers zo belangrijk. Voor veel
vrijwilligers gaat het erom dat ze er voor
anderen kunnen zijn, dat ze iets goeds
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kunnen doen voor een ander. Maar
we horen ook wel dat ze het fijn vinden
om iets om handen te hebben, als
daginvulling zeg maar.

Impact
Ik weet niet of het voor iedere bezoeker
geldt, maar het idee dat er mensen zijn
die tijd en energie investeren om als
vrijwilliger in Het Open Huis te werken, belangeloos, doet mensen goed.
Sommigen van onze bezoekers worden
uiteindelijk ook vrijwilliger, dat geeft
wel het signaal af hoe fijn mensen het
vinden in Het Open Huis.

Activering
Sommige bezoekers komen alleen voor
een kopje koffie en voor de gezelligheid. Om gezien te worden. Andere
bezoekers doen mee met activiteiten
of worden vrijwilliger. Collega Els doet
met bezoekers die dat willen creatieve
dingen. Niets moet. Ook hebben we een
groep die én bezoeker én vrijwilliger is.
Hoe mooi is dat!

Onvergetelijke avond
Vorig jaar Kerst hebben we in het winkelcentrum in Haarlem een kerstdiner
georganiseerd voor 300 gasten. Het was
een geweldige avond, waarop 80 vrijwil-

van grote waarde
ligers heel hard hebben gewerkt om de
bezoekers een onvergetelijke avond te
bezorgen. Als vrijwilligersbegeleider was
ik die avond verantwoordelijk voor de
aansturing van de vrijwilligers. Een diversiteit aan vrijwilligers was het, zelfs onze
regiodirecteur en teamleiders van sociale
wijkteams van de gemeente Haarlem
werkten mee. Om 23.30 uur ’s avonds
lag ik moe maar zó voldaan thuis op de
bank, wetend dat we met z’n allen een
mooie klus hadden geklaard en dat ook
de kerstboodschap was doorgegeven.’

gefietst voor een kennismakingsgesprek
met Dorothé. Dat was het begin van ons
vrijwilligerswerk in Haarlem.

gaan doen. Zodoende zijn we in Haarlem
terecht gekomen.

Inzet
Tijd over
Als je gepensioneerd bent, valt er een
stuk werktijd weg. Je hebt simpelweg
tijd over. Wij hebben een gezin van 8
kinderen en we wilden ook graag iets
voor de buurt betekenen. We gaan naar
de kerk in Ouderkerk aan den Amstel,
maar in verband met reistijd en files wilden we daar liever geen vrijwilligerswerk

We hebben veel bijgedragen aan de
maaltijden die ’s avonds werden georganiseerd voor bezoekers. Daarnaast
ging Jan vaak voedsel ophalen voor de
voedselbank van Het Open Huis. Dat
werd vervolgens in bakken gedaan
om uitgedeeld te worden aan hen die
het nodig hadden. Wij hielpen bij het
uitdelen. Daarnaast werkte ik, Ineke, in

Het verhaal van…

Jan en Ineke

J

an en Ineke Strijbis zijn gepensioneerd. Ze wilden graag iets om
handen hebben en hebben de
passie om iets voor hun naaste te
kunnen betekenen. Zo kwamen ze als
vrijwilliger in Het Open Huis in Haarlem
terecht. Ze delen graag hun verhaal.
‘We kennen Ontmoeting via één van
onze kinderen. We wonen ongeveer 4
kilometer van Het Open Huis vandaan
en wisten via een kennis dat ze vrijwilligers zochten. Op een dag zijn we langs-

Ook vrijwilliger worden?
Kijk op: ontmoeting.org/vrijwilliger
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de kledingwinkel. Helaas is veel van ons
werk stilgevallen door het coronavirus,
erg jammer.

Voldoening
De gesprekken met mensen geven
voldoening. Op een gegeven moment
kennen mensen je en het enthousiasme
is wederzijds. Als je een praatje maakt,
komen zij met hun eigen verhaal. We
hebben open gesprekken gehad en heel
veel gehoord, maar dat houden we voor
onszelf.

Impact
De inzet van vrijwilligers betekent voor
bezoekers een veilig gevoel en een

luisterend oor. Het is een fijn idee dat ze
weten dat ze geholpen kunnen worden
als er problemen zijn. Er is een maatschappelijk werkster aanwezig, er
worden (creatieve) activiteiten ondernomen en bezoekers kunnen zich ook
inzetten als vrijwilliger. Daarnaast is er
pastorale hulp van de voorganger die
de kerkdiensten leidt.

Open Huis te komen kijken. Ze wordt
nu begeleid door een maatschappelijk
werkster. Mooi dat dit zo kan! In verband
met onze verhuizing gaan we binnenkort
wel stoppen met ons vrijwilligerswerk,
maar we zijn dankbaar en blij dat we
iets voor onze naasten hebben kunnen
betekenen. We hebben het met liefde
gedaan.’

Liefde
We zijn geraakt door de dankbaarheid
van mensen. Je krijgt veel liefde terug voor je inzet. Het Open Huis is een
warme plek, dat gun ik mensen. Ik kwam
pas iemand tegen die in de problemen
was geraakt en vroeg haar eens bij Het

Het verhaal van…

Herman

H

erman kwam als bezoeker in Het
Open Huis in Haarlem. Inmiddels
zet hij zich ook in als vrijwilliger! Hij deelt graag wat het voor hem
betekent.
‘Sinds ik in Het Open Huis kom heb ik
veel angstklachten overwonnen. Ik help
mee in de kringloopwinkel, bij de open
maaltijd en soms bij andere klussen.
Mijn wereld is hierdoor wel vergroot. Ik
ben vorig jaar ook begonnen met een
opleiding tot Ervaringsdeskundige. Jammer genoeg heb ik door corona niet veel
kunnen doen in Het Open Huis en staat
mijn opleiding tot Ervaringsdeskundige
stil. Het is fijn dat er weer activiteiten in
Het Open Huis opgestart worden, zodat
ik weer meer uit mijn isolement kom. Ik
vind het fijn om mee te mogen bouwen
aan de idealen van Het Open Huis. En
voor mij is het heel prettig om zinvol
bezig te zijn.’

Het leven van een ander verrijken?
Kijk op: ontmoeting.org/vrijwilliger
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IN MEMORIAM

‘En God zal alle
tranen van mijn
ogen afwissen.’
Straatgids Hans was voor
velen een bekend gezicht.
Op 17 augustus is Hans
overleden.
Lees zijn verhaal op:
www.ontmoeting.org/verhaalhans
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NIEUWS

Ontwikkelingen Housing First
In september vorig jaar is in Rotterdam een officiële start gemaakt met Housing
First. Binnen dit programma krijgt iemand eerst een woning, vanuit de gedachte
dat begeleiding pas goed werkt, als je geen zorgen hebt om aan een dak boven je
hoofd te komen. De eerste ervaringen met deze aanpak in Rotterdam zijn zo positief
dat al besloten is het aantal woningen uit te breiden tot vijftig. Het Reformatorisch
Dagblad ging in gesprek met twee bewoners, Yusuf en Nico. Het artikel is te lezen
via www.rd.nl/meer-rd/samenleving of via facebook.com/stichtingontmoeting.

LINTJE VOOR TEUNIS RIJNEVELD
Teunis Rijneveld is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Naast dat hij zijn werk met liefde en passie doet geeft hij
vooral God de eer. Soli Deo Gloria is zijn antwoord. Zijn eerste
reactie? ‘Ik dacht dat het een grap was. Toen het doordrong
dat het echt waar was, was ik verwonderd. De verwondering
en de emotie namen alleen maar toe toen ik hoorde wie de
aanvrager was. Dat was, zoals iemand later opmerkte: een
gouden rand om het geheel.’

Onderzoek drugsgebruik Goeree
Uit onderzoek van het rioolwater blijkt dat op Goeree-Overflakkee verhoudingsgewijs meer amfetamine (speed) wordt gebruikt
dan in steden als Amsterdam, Barcelona, Parijs en Milaan.
Onze jongerenwerkers Gerwin, Lieneke en Martine gingen in
gesprek met o.a. Trouw en het RD over hun werk en de hulp
die zij jongeren bieden op het eiland. Lieneke Struijk vertelt:
‘Op het mooie eiland, waar we ons werk mogen doen, is veel
eenzaamheid en verveling onder de jongeren. Wat jammer
genoeg vaak zorgt voor experimenteergedrag dat steeds
verder gaat. Na de uitkomsten van het rioolwateronderzoek is
de gemeente nog meer bezig met het inzetten van passende
hulp. Sinds september hebben wij ook inspraak in de hulp die
wij passend en nodig vinden. We hopen en bidden met elkaar
dat er meer preventie, behandeling en nazorg zal komen waardoor de jongeren geholpen worden.’ Kijk voor meer informatie
op www.ontmoeting.org/goeree
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NIEUWS

SLUITING SOCIAAL PENSION HOEK VAN HOLLAND
Al jarenlang heeft Ontmoeting een
Sociaal Pension in Hoek van Holland, een
pension met acht bedden voor oudere,
alcoholverslaafde mannen. Gedurende 7
dagen per week wordt zowel overdag als
’s avonds zorg geleverd. Deze vorm van
zorg is intensief en duur, het blijkt dan
ook al jaren niet rendabel te krijgen. De
gemeente Rotterdam heeft de tekorten
steeds aangevuld. Ondertussen hebben
wij steeds gezocht naar een grotere
locatie, zodat we wel naar een financieel
gezond model konden doorgroeien.
Ruim 10 jaar hebben we, samen met
vele vrijwilligers en kerken, lief en leed
van een groot aantal bewoners mogen
delen. Meerdere bewoners hebben we
een stap verder kunnen helpen, maar
er zijn ook bewoners uitgestroomd naar

zwaardere zorg. Helaas hebben we in de
loop van de tijd het overlijden van een
aantal bewoners meegemaakt, dat waren
ingrijpende gebeurtenissen. Aan een tijd
van geven en nemen, aanmoedigen en
grenzen stellen, moeilijke gesprekken
en gezellige momenten en uitjes komt
helaas een einde. Gelukkig mogen we
weten dat we vaak het verschil konden
maken in de levens van deze mannen.
Iets dat we alleen, en dat hebben we
ook vaak ervaren, met de hulp van God
hebben kunnen doen.
We hebben nu zicht op een nieuw pand
in Hoek van Holland, daar kunnen we 18
kamers realiseren maar ook dat blijkt te
weinig om 24-uurs zorg te kunnen leveren. Na veel overleg en rekenen hebben

we besloten dat we helaas moeten
stoppen met deze vorm van zorg. We
zijn nu van plan om in Hoek van Holland
een Thuishaven met 18 kamers te ontwikkelen.
Voor de bewoners, de vrijwilligers en de
medewerkers was dit een pittige boodschap. Een deel van de huidige bewoners kan op termijn mee naar de nieuwe
locatie. Voor de overige bewoners
(3-4) zoeken we momenteel naar een
alternatieve plek in de regio. Ook voor
de medewerkers en vrijwilligers gaat er
veel veranderen.
We willen u vragen om gebed. Voor
onze bewoners, vrijwilligers en collega’s
die door deze keuze worden geraakt.

Webshop voor
Ontmoeting

OPGEKNAPTE TUINEN
VOOR THUISHAVEN
KRALINGEN

De jaarlijkse herfstfair van comité Barneveld kan helaas niet doorgaan dit
jaar. Maar… de comitéleden hebben iets
nieuws bedacht: een webshop, waarbij de
opbrengst voor Ontmoeting is. De website
www.steunontmoeting.nl is in het leven
geroepen en tot begin december kunnen
lekkere producten besteld worden. Kijk
ook even naar de bezorg-/ophaalmomenten en data (Veluwe-midden). Wij bedanken het comité voor dit mooie initiatief!

Afgelopen maart had een groep
vrijwilligers van de SGP zich opgegeven voor de NL-doet actie. Het
ging om het opknappen van onze
woonpanden. Wegens corona kon dit
helaas niet doorgaan. Er is gezocht
naar een coronaproof alternatief en
op 18 september zijn de tuinen van
twee locaties grondig aangepakt. We
zijn ontzettend blij met het resultaat!
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UIT HET WERKVELD

Vrijwilligerswerk in Coronatijd
We zijn als medewerkers en cliënten altijd al trots op onze vrijwilligers. Maar
nu in de coronatijd nog een beetje extra. We zijn dankbaar voor hun hartelijke
bewogenheid naar de cliënten, juist in deze tijd nu elkaar bezoeken even niet kon.

W

e hebben ons verwonderd
over de creativiteit van vrijwilligers en de alternatieven die
er werden gezocht. Vaak wekelijks, even
telefonisch contact, met of zonder beeld.
Zomaar even voor een praatje, iemand
die aan je vraagt hoe het gaat. Zodat je
mag ervaren dat je er toe doet, dat er
iemand aan je denkt en om je geeft.
Daarnaast werd er op gepaste afstand
gewandeld en gefietst. En werden er
verschillende activiteiten op 1,5 meter
bedacht. Zoals een picknick op een
eigen kleedje of een bakkie koffie op
een bankje in het park. Met koffie uit
de meegebrachte thermoskan van de
vrijwilliger. Ook de Nederlandse les ging
gewoon door, helemaal coronaproof. Zo
mooi allemaal!

Wat gebeurt er vanuit de locaties?
Ondanks de onzekere en lastige omstandigheden, ontstaan er overal prachtige
initiatieven. Zo proberen we de hulp aan
kwetsbare mensen zoveel als mogelijk
door te laten gaan en steken we hen

die het moeilijk hebben graag een hart
onder de riem.
Thuishaven Deventer,
begeleiden in corona-tijd
Opeens is het niet meer vanzelfsprekend
dat je je collega’s en cliënten ziet, werk
je thuis in de woonkamer, op zolder of
zelfs in de schuur, met misschien wel
je kinderen om je heen. Dat is wennen
zeg! Ook aan onze cliënten merken we
dat het best wat onrust met zich mee
brengt en soms zelfs leidt tot terugval. In
de Thuishaven in Deventer leidde deze
tijd al snel tot inspiratie voor de meest
creatieve ideeën.
Zo heeft één van onze collega’s een
scherm gebouwd op kantoor, zodat we
onze cliënten toch real-life kunnen zien
en spreken. Eén van onze bewoners belandde hele dagen thuis omdat zijn dagbestedingsplek bij de fietsenwerkplaats
stopte. Niet getreurd… onze woonkamer is
omgebouwd tot fietsenwerkplaats en collega’s hebben hard gewerkt om fietsen
en materiaal beschikbaar te stellen. En
wat is hij er blij mee en dankbaar voor!
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Scherm op kantoor

UIT HET WERKVELD

Tulpen uitdelen
Boodschappenp
akket

Balkonbingo
Om de bewoners een hart onder de riem
te steken delen we regelmatig pakketjes
aan hen uit met boodschappen of leuke
activiteiten. Allemaal mooie initiatieven
die ervoor zorgen dat we samen vooruit
blijven kijken.
Het Open Huis Haarlem,
tulpen uitdelen
Het Open Huis heeft met een team van
vrijwilligers, bijna 350 bossen tulpen
en pioenrozen uitgedeeld in Haarlem
Schalkwijk en aan de vrijwilligers die
actief zijn vanuit Het Open Huis. De bloemen waren gesponsord door pioenrozenkwekerij Maliepaard uit Middelharnis
en een tulpenkwekerij vlakbij Haarlem.
Een mooie kans om weer in contact te
komen met de bewoners die normaal
gesproken welkom zijn in Het Open Huis.
Voor de kinderen werden er pakketjes
uitgedeeld met wat lekkers en stoepkrijt. Naast blije bekende gezichten was
het fijn om ook nieuwe mensen te leren
kennen.

Huiskam
e
fietswer r
kplaats

Thuishaven Charlois,
boodschappentassen
Aan alle cliënten van Thuishaven Charlois zijn boodschappentassen uitgedeeld. We hadden een gift gekregen van
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de diaconie
van de Oude
kerk te Rotterdam-Zuid
waardoor we
alle 18 cliënten hebben kunnen verblijden met een tas vol boodschappen.
Naast verse groenten zaten daar ook
producten in die lang houdbaar zijn, en
producten voor persoonlijke verzorging.
Dit alles aangevuld met een kaartje was
een welkome verrassing voor onze cliënten in deze tijden van afstand.
Thuis in Zuid Ede, balkonbingo
‘Even iets positiefs in deze tijd. Wat leuk
dat jullie dit organiseren. En fijn dat ik
weet dat het legaal is.’ Om de dagelijkse
sleur in de coronatijd te breken, organiseerde onze locatie in Ede voor de
bewoners van de hoogbouwflats een
balkonbingo. Terwijl onze bingomaster
René, bezoeker van de inloop en bewoner van één van de flats, de mensen via
de microfoon vermaakt, lopen vrijwilligers een rondje over de galerijen. Op
elke deur plakten ze twee bingovelletjes
en belden aan om bewoners op de
bingo te wijzen. Zo hadden ze ook even
contact. Op afstand hebben we samen
een gezellige middag gehad.

VRIJWILLIGERS IN BEELD

Vrijwilligers in het zonnetje!
Binnen Ontmoeting hebben we ruim 1.100 vrijwilligers die in allerlei functies actief zijn.
Benieuwd wie dat zijn en wat voor werk ze doen? We zetten er een paar in het zonnetje!
1

Thuishaven Apeldoorn Anklaar

3

Klaas en Jenny de Pater zijn enthousiast
en actief als locatievrijwilliger bij Thuishaven Anklaar. Ze werken daarnaast ook
nog als netwerkvrijwilliger. Hun reactie:
Klaas: ‘Het is fijn om vrijwilligerswerk te
doen bij Ontmoeting omdat wij tijd vrij hebben en zij ons in verbinding brengen met
mensen die daar zelf niet direct om vragen.
De contacten die daardoor groeien zijn
voor hen belangrijk en voor ons leerzaam.
Natuurlijk heeft het een bepaalde impact
op ons als je er iets van proeft hoe diep
mensen door verkeerde keuzes vervreemd
kunnen raken van sociale aandacht,
warmte en vriendschap. Dat wekt ons op
om gewoon ‘iemand’ voor hen te zijn!’

Comité Drechtsteden
Alle comités betekenen veel
voor ons. Zij zorgen immers voor
inkomsten en voor naamsbekendheid! Eén comité willen we er nu
toch wel even uitlichten: Comité
Drechtsteden. Enkele leden van
dat comité hebben een alternatieve actie bedacht, zodat er toch
actiegeld voor Ontmoeting zou
binnenkomen. Ze gingen namelijk
oliebollen bakken en verkopen
begin deze zomer! Er zijn 3.000
oliebollen gebakken en verkocht.
De netto-opbrengst, inclusief fooien, was € 1.600, bedankt!

Jenny: ‘Anderen door Jezus’ ogen zien is
mijn motivatie om me in te zetten voor de
maaltijden met de vrienden van de Thuishaven. Ontspannen samen eten, terwijl
je bewogenheid en liefde deelt, een rijke
ervaring!’
2 Filip Bakker gaat al een aantal jaar

wekelijks fietsen met bewoners van de
Thuishaven, als zij daar zin in hebben.
Wat een toppers, bedankt!

4

6

4
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Het Open Huis Haarlem
Jan en Ineke Strijbis helpen bij het
uitdelen van voedselpakketten van
Het Open Huis. Daarnaast haalt Jan
voedsel op voor de voedselbank
van Het Open Huis en werkt Ineke in
de kledingwinkel. Collega’s zijn blij
met de hulp van vrijwilligers: ‘Het is
een voorrecht om met vrijwilligers
te werken. Het is mooi dat zoveel
mensen belangeloos iets voor een
ander willen doen. Ieder met eigen
gaven en talenten.’

2

1

5

Thuishaven Kralingen
Vrijwilliger Gerda Stolk heeft een hele
stapel mondkapjes gemaakt voor de
cliënten. Er zat ook een beschrijving
en wasvoorschrift bij. Bijzonder! We
zijn dankbaar voor de hartelijke
bewogenheid van vrijwilligers naar
de cliënten, juist in deze tijd nu elkaar
bezoeken even niet kon.

6

Nehemia Zorg Heerhugowaard

Woerden

Casper is al jarenlang klusvrijwilliger bij
Nehemia Zorg en heeft bij vrijwel iedere
cliënt thuis wel een gordijn, plankje of
schilderijtje opgehangen. Hij heeft ook
regelmatig grotere projecten op zich
genomen en zo bijvoorbeeld meegeholpen de Thuishavens mogelijk te
maken. We zijn ontzettend blij met zijn
enorme inzet!

Vrijwilligsters 7 Marlies, 8 Marieke
en 9 Corry hebben in coronatijd ontzettend veel gedaan voor een oudere
mevrouw. Corry geeft aan waarom ze
dit werk doet en wat de impact is: ‘Ik
hoorde dat veel mensen eenzaam zijn
en wilde graag iets gaan betekenen
voor deze mensen. Via Ontmoeting
kreeg ik de vraag of ik een vrouw
wilde bezoeken en haar wilde helpen
met schoonmaken. Toen ik bij haar
kwam, bleek ze meer behoefte te
hebben aan een praatje dan aan
schoonmaken. Ze heeft geen contact
met familie, wij zijn de enige met wie
ze contact heeft. Het is mooi om voor
zo’n vrouw van betekenis te kunnen
zijn. En het kost je maar weinig tijd.’

9
3

5
7
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CLIËNTENRAAD

CLIËNTENRAAD: GEEN EXTERNE PARTIJ,
MAAR HET CEMENT IN DE ORGANISATIE
stuurder voorgelegd met het verzoek om
over de invoering ervan na te denken.

Martin de Goffau (61) woont in Voorthuizen op de Veluwe. Bij Ontmoeting is hij
de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad. ‘Ik wil de uitdaging aangaan om
voor Ontmoeting een cliëntenraad te
creëren met wederzijds respect en vertrouwen.’ Hij vertelt over deze nieuwe
uitdaging in zijn leven en waarom juist
hij dit voor Ontmoeting wil doen.

‘S

amen met mijn vrouw Jolanda woon ik in Voorthuizen, we
hebben acht kinderen. De jongste
twee, van 17 en 20 jaar oud, wonen nog
thuis. Achterom kijkend zie ik in mijn loopbaan twee lijnen bij elkaar komen, ICT en
leidinggeven. Sinds 2004 werk ik voor het
onderwijs als toeleverancier van oplossingen en advisering.
Één van onze zoons heeft, na een moeilijke periode van zeven jaar, ruim één jaar
begeleid gewoond bij Ontmoeting in Epe.
Daar is mijn respect gegroeid voor de
aanpak en de inzet van de medewerkers
en vrijwilligers. Ontmoeting sluit goed aan
bij onze reformatorische achtergrond, we
waren blij dat onze zoon hier geplaatst
kon worden. Ik sta van harte achter de
identiteit van Ontmoeting.

Uitdaging
Tijdens het laatste kerstdiner heb ik
Gerard Stoop (directeur) en één van de

regiodirecteuren ontmoet. Via hen hoorde
ik dat er een voorzitter voor de cliëntenraad werd gezocht. Na een gesprek heb
ik besloten deze uitdaging aan te gaan.
Op deze manier verwacht ik iets te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke
functie die door Ontmoeting wordt ingevuld. In 2004 heb ik een gebruikersvereniging opgezet rond het product ParnasSys
(basisonderwijs). Onder andere deze
ervaring hoop ik nu in te kunnen zetten.
Daarnaast ben ik een echte netwerker,
ook dit kan goed van pas komen.

Cliëntenraad
De cliëntenraad is wettelijk verplicht voor
iedere zorgaanbieder. Maar, dat mag niet
de hoofdreden zijn om deze te hebben.
Nieuw beleid van de directeur en het
bestuur moet vooraf aan de cliëntenraad
worden voorgelegd. Soms is informeren
voldoende, soms is instemming nodig.
Daarnaast verzamelt de cliëntenraad
wensen en ideeën van cliënten. Deze
wensen worden aan de directeur-be-
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Het belangrijkste is dat de cliëntenraad
niet fungeert als ‘externe’ partij of zelfs als
een soort vakbond. Indien er voldoende
wederzijds respect en vertrouwen is,
kan het als cement werken tussen de
directeur-bestuurder en de medewerkers
enerzijds en cliënten anderzijds. Daar wil
ik mij sterk voor maken.

Verbetering
Uit ervaring weet ik dat er twee uitdagingen liggen. Ten eerste is het belangrijk
hoe je een goede en brede vertegenwoordiging van cliënten in de raad krijgt.
Daarnaast wil je ervoor zorgen dat we als
cliëntenraad met die ideeën komen die
van belang zijn voor alle cliënten en niet
voor een individu. Door goede contacten te leggen met de verantwoordelijke
medewerkers op de diverse locaties
hoop ik in contact te komen met cliënten
die bereid zijn om mee te praten en te
denken. Verder wil ik zoveel mogelijk vanuit het Strategisch Beleidsplan 2025 van
Ontmoeting op zoek gaan naar aanvullingen en verbeteringen vanuit de cliënten
zodat hun inbreng voldoende is terug te
vinden. Zo verwacht ik met de cliëntenraad de organisatie verder te verbeteren
en de goede naam van Ontmoeting te
versterken.’

PERSOONLIJK

Onbetaalbaar
GERARD STOOP

O

ntmoeting heeft ongeveer 240
betaalde medewerkers en bijna
1100 onbetaalde medewerkers.
Meestal noemen we de laatste groep
vrijwilligers. Deze term doet eigenlijk
geen recht aan onze collega’s die voor
Ontmoeting heel belangrijk zijn. Het
enige verschil is dat ze voor het werk dat
ze mogen doen niet betaald krijgen en
dat ze per persoon relatief minder uren
maken dan een betaalde medewerker.
Daar houden de verschillen wel zo’n
beetje mee op. Ook deze collega’s
tekenen een contract, waarmee ze
zich committeren aan een bepaalde
inspanning. Dat doen ze vrijwillig, maar
niet vrijblijvend. Ze zijn volop betrokken
op het werk en doen dat met hart en
ziel. Vanuit dezelfde passie als betaalde
medewerkers: passie voor de naasten in
nood vanuit de passie voor het evangelie. We zijn heel erg blij met deze
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collega’s en dankbaar dat die zich op allerlei manieren inzetten voor Ontmoeting.
De ene helpt een cliënt met taalstudie,
een ander verzorgt de maaltijden op het
dienstencentrum. Weer een ander organiseert acties om geld op te halen voor
onze doelgroep. En ga zo maar door: van
vrijwilligers die helpen met de administratie tot vrijwilligers die in netwerken om
cliënten heen staan.
Zonder vrijwilligers zou Ontmoeting niet
zijn wat het nu is. Ook naar de toekomst
toe zijn ze van blijvende waarde voor
ons en onze cliënten! We zoeken altijd
weer nieuwe collega’s. Voelt u/jij zich
aangesproken, schroom niet om contact
met ons op te nemen. Ontmoeting doet
het werk niet omdat het in onszelf zit of
omdat we zelf zo goed zijn. We doen het
omdat we, gegrepen door de liefde van
Christus, bekers koud water willen uitreiken aan mensen in nood om ons heen!

Verrijk
het leven van
een ander
Word vrijwilliger!
Ontmoeting zoekt mensen die tijd en aandacht willen geven aan onze cliënten.
Wij zoeken vrijwilligers die liefde delen vanuit een bewogen en gelovig hart. Daarmee kunnen
we het verschil maken in het leven van onze cliënten en geven we ze het gevoel dat ze er echt toe doen!
Tegelijk is het een ervaring die je eigen leven diepgaand verrijkt. Ben je beschikbaar (al vanaf 2 uur
per maand)? Neem contact met ons op!

ontmoeting.org/vrijwilliger

