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Voorwoord  

De laatste jaren is zowel het regionaal als het landelijk beleid ten aanzien van het sociaal, 

cultureel en maatschappelijk werk sterk veranderd. Steeds meer taken worden vanuit de 

overheid overgeheveld naar de gemeenten. De WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning), ingevoerd in 2007 zorgde voor een grote verandering in de aanpak van 

ondersteunende diensten voor -in meer of mindere mate-  hulpbehoevende burgers.             

Na de evaluatie van vier jaar WMO is het programma Welzijn Nieuwe Stijl geïntroduceerd 

met de bedoeling de zelfredzaamheid en participatie van burgers te vergroten.  

Acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom deze grote aandacht voor de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl? Wel, de invoering  

van beiden heeft een enorm grote omslag in het denken over onze samenleving op gang 

gebracht. En alsof dit alles nog niet genoeg was, werden wij allen geconfronteerd met         

een grote financiële crisis, die zeker ook, zelfs juist, haar uitwerkingen heeft in de  

welzijnssector.  

De welzijnssector moet, dientengevolge, anders gaan denken en opereren. De kracht van 

de burger, de vraag achter de vraag, direct er op af, integraal werken en niet vrijblijvend, 

maar resultaatgericht, zijn uitgangspunten geworden voor deze beleidsnotitie. “Leren 

participeren, participerend leren”, is een motto, dat hierin telkens weer wordt gehanteerd. 

Ook in de kerntakendiscussie die de gemeenteraad in het voorjaar 2012 heeft gevoerd  

met  inwoners, verenigingen en instellingen stond de vraag centraal welke 

verantwoordelijkheid en rol burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven zelf 

hebben en welke rol en verantwoordelijkheid de gemeente heeft. De uitkomsten van deze 

discussie worden meegenomen in de voorjaarsnota 2013. 

 

De Bommelerwaard is een mooi gebied dat deel uitmaakt van de regio Rivierenland.             

Maar deze regio kenmerkt zich ook door sociaaleconomische gezondheidsverschillen 

zoals een gemiddeld laag opleidingsniveau en ongezonde leefstijl. Een onderzoek van de 

GGD naar gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving laat duidelijk de relatie zien 
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tussen opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, leefstijl en levensduur.                                             

Het scholings-aanbod moet dan ook effectief worden ingericht en optimaal aansluiten            

op de regionale arbeidsmarkt: een goede match tussen vraag en aanbod.  

 

De gemeenten in Rivierenland (de regiogemeenten) hebben zich tot doel gesteld een zo 

hoog mogelijke participatie van hun burgers te bereiken. Hiertoe zijn vijf programma’s 

ontwikkeld. Het programma ‘Welvarend’ richt zich op de sociaaleconomische 

ontwikkeling van Rivierenland; in het programma ‘Participerend’ staat de regionale 

arbeidsmarkt centraal; het programma ‘Zelfredzaam’ is gericht op het vergroten van het 

eigen probleemoplossend vermogen van de samenleving; het programma ‘Aantrekkelijk’ 

gaat voor het behoud en het unieke van de regio: wonen, landschap, natuur en milieu;        

en tenslotte het programma ‘Bereikbaar’, zoals de naam als stelt: de goede in- en externe 

bereikbaarheid van het gebied. Deze notitie heeft vooral vele raakvlakken met de 

programma ‘s ‘Participerend’ en ‘Zelfredzaam’.  

Met de genoemde werkvelden in deze notitie wordt een wezenlijke bijdrage beoogd voor 

het terugdringen van achterstanden en het stimuleren tot participeren en emanciperen. 
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Inleiding                                                                                                                                                            

In de huidige gemeente Zaltbommel zijn momenteel veel organisaties en verenigingen 

actief en zij verrichten, op heel enthousiaste wijze, goed werk voor en met de inwoners 

van de gemeente Zaltbommel.  

Op dit moment wordt door de gemeente Zaltbommel gewerkt aan een nieuwe 

subsidieverordening voor 2014, waarbij het uitgangspunt een meer eenduidig en 

prestatiegericht  subsidiebeleid is. Een van de maatschappelijke doelstellingen hierin is 

‘Participatie en leefbaarheid’. Wellicht kan deze beleidsnotitie mede inhoud en richting 

geven aan de genoemde doelstelling. 

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van participatie, emancipatie en welzijn 

in de ruimste zin van het woord van de inwoners van het werkgebied van de stichting.        

Dit wil de stichting bereiken met een integrale aanpak onder andere door: 

 Het organiseren en stimuleren van ontmoeting en dialoog tussen diverse groepen 

inwoners in het werkgebied van de stichting; 

 Het initiëren, ontwikkelen en coördineren van activiteiten op het gebied van 

maatschappelijke, educatieve en culturele participatie; 

 Het verstrekken van informatie en advies aan inwoners, organisaties, bedrijven en 

beleidsmakers; 

 Het signaleren van maatschappelijke vragen en knelpunten en het stimuleren van een 

gezamenlijke aanpak; 

 Het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven en actief meedoen; 

 Het behartigen van belangen en ondersteunen van degenen in de samenleving die 

daaraan behoefte hebben; 

 Een 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. 

De uitvoering van de werkzaamheden zal voornamelijk gebeuren door vrijwilligers 
en daartoe gekwalificeerde werknemers op projectbasis.                                                                         
 
De werkzaamheden van de stichting zijn ondergebracht in vier werkvelden: 

1. Werken, leren en economie 

2. Leefomgeving en veiligheid 

3. Gezond leven 

4. Maatschappij, kunst en cultuur 

De activiteiten binnen deze werkvelden worden uitgevoerd ten diensten van en in 

samenwerking met de inwoners van de Bommelerwaard. De directe betrokkenheid                

en inzet van de inwoners zijn hierbij voorwaardelijk. De activiteiten zijn gericht op 

verbetering van participatie in de brede zin van het woord. Conform visie en 

uitgangspunten worden activiteiten ontwikkeld voor en met inwoners, vervolgens 

geïnitieerd en uitgevoerd in samenspraak en samenwerking met inwoners en betrokken 

organisaties.  

De integrale aanpak tussen en binnen deze werkvelden is gericht op het versterken van  

de eigen kracht van inwoners, het activeren en stimuleren van sociale en economische 
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participatie en het versterken van medeverantwoordelijkheid. De opbouw van sociale 

netwerken met aandacht voor diversiteit en ondersteuning van inwoners. Bepaalde 

thema’s, zoals ‘opvoeding’ en ‘actief burgerschap’ lopen door alle werkvelden heen.  

De werkvelden zijn, uiteraard, dynamisch en worden bepaald en ingekleurd door actuele 

en lokale ontwikkelingen, maatschappelijke vraagstukken en aandachtspunten van 

burgers. De genoemde werkvelden maken deel uit van het beleid van het huidige college 

van de gemeente Zaltbommel.  

Bij de bespreking van de genoemde werkvelden zal eerst een algemene toelichting worden 

gegeven over het doel en de beoogde resultaten en vervolgens een aantal activiteiten 

genoemd die al uitgevoerd worden, ontwikkeld of gepland. 

                                                                                                                                            

De organisatiestructuur en werkwijze van stichting Kompas.  

Toelichting                                                                                                                                                           

Al jaren is er sprake van samenwerking met organisaties en instellingen die actief           

zijn op het gebied van educatie, cultuur, welzijn, sport en andere aan participatie en 

emancipatie gerelateerde onderwerpen. Vanuit de praktijk, maar ook vanuit de gemeente 

lijkt de behoefte aan een intensievere samenwerking tussen organisaties en instellingen 

groot. De wens van de gemeente, maar ook de wens vanuit de organisaties en 

verenigingen is om meer wijk- en dorpsgericht te gaan werken. Dit houdt in dat er een 

nauwe samenwerking dient te komen met burgers op wijk- en dorpsniveau en een 

structuur die toegankelijk en uitnodigend is voor inwoners, vrijwilligers en organisaties 

waardoor participeren en actief meedoen een vanzelfsprekendheid wordt. 

Bestuur                                                                                                                                                                

De stichting kent een niet te groot en slagvaardig bestuur. Het bestuur wordt gevormd 

door leden met een specifieke deskundigheid en grote betrokkenheid bij de inwoners van 

de Bommelerwaard en hun maatschappelijke participatie.  

Stuurgroep                                                                                                                                                       

Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door de stuurgroep. De stuurgroep wordt 

gevormd door vertegenwoordigers van direct betrokken organisaties op het gebied van 

maatschappelijk en educatieve participatie zoals bijvoorbeeld Stichting Vluchtelingenwerk, 

Vereniging Humanitas, Stichting Al Amal en Stichting Steunpunt Welzijn Bommelerwaard. 

Diverse activiteiten binnen de vier werkvelden zullen uitgevoerd worden in nauw overleg 

en samenwerking met genoemde organisaties. 

Netwerk en samenwerking                                                                                                                                 

Bij de uitvoering van activiteiten zal gebruik gemaakt worden van een groter netwerk van 

organisaties en verenigingen met het doel de werkzaamheden en activiteiten op het 

gebied van participatie af te stemmen en samenwerking te bevorderen. Vooral bij wijk- en 

dorpsgerichte activiteiten wordt er een beroep gedaan op de inzet en betrokkenheid van 

inwoners en plaatselijke organisaties en verenigingen. De ervaring leert dat er in de 

praktijk vaak een beroep wordt gedaan op stichting Kompas inzake samenwerking, 

overleg, advies, ondersteuning, toeleiding en informatie. 

Werkgroepen                                                                                                                                                          

Er worden werkgroepen gevormd van leden met deskundigheid op het gebied van het 

betreffende werkveld. De werkgroep heeft een belangrijke taak in het ontwikkelen en 

aansturen van activiteiten in nauwe samenwerking met betrokken organisaties. 
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Werkvelden 

In dit deel van de notitie zijn de vier werkvelden ondergebracht, de doelen en werkwijze 

beschreven. Ook worden betrokken inwoners en organisaties, een aantal activiteiten en 

werkzaamheden en beoogde resultaten genoemd. Een aantal van de genoemde activiteiten 

wordt momenteel al door verschillende organisaties ontwikkeld of uitgevoerd. Daarnaast 

biedt het werkveld een kader voor activiteiten die in samenwerking met betrokken 

partners opgezet en uitgevoerd kunnen gaan worden. 

 

 

Werkveld 1 Werken, leren en economie 

 

Toelichting                                                                                                                                                          

Dit werkveld  omvat de gedachte dat ieder mens er baat bij heeft zich voortdurend te 

ontwikkelen om zijn/haar talenten in te zetten voor eigen en maatschappelijk welzijn.          

Dit vraagt enerzijds inzet van betrokken inwoners om de eigen sociaal economische 

positie te versterken, anderzijds is de samenwerking met en afstemming van betrokken 

organisaties op dit gebied voorwaarde voor succes. Barrières voor maatschappelijke 

participatie en deelname aan het arbeidsproces zoals een laag opleidingsniveau, 

gebrekkige Nederlandse taalbeheersing, onvoldoende startkwalificaties of mogelijke 

discriminatie vragen extra aandacht, maatwerk en een integrale aanpak.  

Binnen het programma ‘Participerend’ zijn de inspanningen gericht op het bevorderen  

van ‘Meedoen’ van burgers. Het is een uitdaging hoe dit ‘Meedoen’ vorm krijgt.  Gezien     

de  huidige ontwikkelingen in de maatschappij wordt de positie en rol van vrijwilligers 

steeds belangrijker en onmisbaar.                     

 

Doel                                                                                                                                                               

Het verbeteren en behouden van de sociaal economische positie en zelfstandigheid van 

inwoners in de Bommelerwaard.                                                                                                                          

Deelname aan het arbeidsproces, het verhogen van het scholingsniveau, het versterken 

van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.   

 Toerusting van vrijwilligers en inwoners. 

 Het realiseren van een netwerk met relevante partners op het terrein van werken en 

leren, afstemming van diensten en van vraag en aanbod. 

 

Werkwijze                                                                                                                                                                                                                                                 

Er wordt een werkgroep gevormd die bestaat uit een afvaardiging van direct betrokken  

en verantwoordelijke organisaties in het veld van arbeid, participatie en scholing. De 

werkgroep is verantwoordelijk voor de inventarisatie van activiteiten,  aansturing van 

projecten, voor het initiëren, ontwikkelen, afstemmen van diensten en van vraag en 

aanbod in nauwe samenwerking met betrokken partners in Rivierenland.                        
 

Momenteel worden in het veld van werken, leren en participatie al activiteiten en 

werkzaamheden door en met diverse organisaties ontwikkeld en uitgevoerd. Initiatieven 

die  kenmerkend zijn voor hun maatwerk en gericht op specifieke groepen die 

ondersteuning nodig hebben, zijn bijvoorbeeld: Taalcoaches van Vluchtelingenwerk,  

JouwMentor van Humanitas, het informatie/adviespunt Leren en Werken van Kompas, het 

steunpunt Vrijwilligerswerk, het programma van Dienstwerk en Buurtouders van Al Amal. 
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Beoogde resultaten na 1  - 3 jaar                                                                                                                         

Er is een werkgroep gevormd uit een afvaardiging van direct betrokken en verantwoor-

delijke organisaties in het veld van arbeid, participatie en scholing.                                                            

Er is een inventarisatie gemaakt van activiteiten op het gebied van leren en werken.                            

Er is een plan van aanpak omtrent de werkwijze, samenhang en afstemming van projecten 

gericht op leren en werken.                                                                                                                                   

Er zijn concrete plannen voor een pilot op het terrein van ‘werkplaatsen’. 

Beoogde resultaten na 3  -  5 jaar                                                                                                                

Er is een centraal punt voor alle inwoners, een wegwijzer waar informatie en activiteiten 

betreffende leren en werken te vinden is.                                                                                      

Toerusting van vrijwilligers en inwoners om participatie te versterken.                               

Een spreiding van activiteiten door de gehele gemeente Zaltbommel. 

 

Hier volgen activiteiten in het kader van participatie en educatie die deels al 

worden uitgevoerd en deels nog opgezet moeten worden.   

Taalkompas                                                                                                                                                   

Taallessen: Nederlandse taal voor vrouwen en mannen. Ter ondersteuning en stimulering 

in het kader van maatschappelijke oriëntatie, participatie en zelfredzaamheid. 

a. Taalgroep 1 - dinsdag en donderdagochtend  

b. Taalgroep 2 - woensdag en vrijdagochtend                                                                               

Voor vrouwen die beter Nederlands willen leren voor zichzelf, voor meer kansen op de 

arbeidsmarkt en opleidingen. Extra oefenen in taal voor inburgering en NT2 examens.  

c. Taal: Oefengroep vrouwen  

Oefengroep taal en ontmoeting voor vrouwen dinsdagmiddag  

d. Taalgroep voor mannen en vrouwen. Dinsdag en donderdagavond                                      

Voor mannen en vrouwen die beter Nederlands willen leren: spreken en schrijven,      

wat nodig is voor werk, meer kansen op de arbeidsmarkt en scholing. Taal op maat. 

Extra oefenen in taal voor inburgering en NT2 examens.   

e. Taalondersteuning ouders  - Ouders leren                                                                      
Het ontwikkelen van een programma in samenwerking met o.a. basisscholen, VVE, 

Peuterspeelzalen en bibliotheek. Gericht op participatie in het onderwijs, opvoeding 

en gezondheid. 

f. Taal en beroepsgerichte sociale vaardigheden                                                                
De koppeling van taal, geleerd in de ‘klas’ en taal op de werkvloer. Aandacht voor 

sociale vaardigheden op specifieke werkterreinen van de participanten. 

g. Computerlessen op maat 

Aanbod computercursus wordt afgestemd op de vraag en ter ondersteuning van 

andere leer/werktrajecten. 

 

h. Themabijeenkomsten en voorlichting                                                                           

Voorlichting en thema’s over onderwerpen en actuele vragen die spelen op het gebied 

scholing, taal, inburgering, leren, vrijwilligerswerk , activering etc. 

i. Maatwerk  
Inspelen op vraag en aanbod van inwoners en organisaties 
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Leerwerkkompas - Werken en leren 

a. Vrouwen aan Zet - Training op weg naar werken en leren                                              

Training voor vrouwen op weg naar werken en leren. Dromen waarmaken                  

en werken aan je toekomst. Zicht op kansen mogelijkheden, oriëntatie op de 

arbeidsmarkt en leren investeren. Loopt momenteel.  Periodiek herhalen. 

b. Training op weg naar werken  en leren: voor mannen en vrouwen                   

Het aanbod van ‘Vrouwen aan zet’ uitbreiden naar gemengde groepen. 

c. LeerWerkKompas                                                                                                                        

Een leerwerkpunt voor informatie, advies en verwijzing, voor uitwisseling, 

kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Individuele en ondersteuning                 

van vrouwen en mannen richting werk/scholing. Wordt momenteel uitgewerkt. 

d. Naailessen voor beginners en gevorderden.                                                           

Aanbod voor vrouwen  die naaien willen leren, voor zichzelf, richting werk en of 

als vindplaats/toeleiding naar het naaiatelier ‘Sarafina, Atelier opmaat’.  In samen-

werking met o.a. Dienstwerk en Sociale Dienst Bommelerwaard. Intensieve cursus. 

e. Werkplaatsen  
Naast het initiatief  ‘Sarafina, Atelier opmaat’  diverse soorten werkplaatsen 
ontwikkelen, enerzijds gericht op activering en op anderzijds economische 
zelfstandigheid. 

 
f. Atelier: Creatief  en handig – Elke woensdagavond                                                                                                           

Voor vrouwen, in het kader van stimulering, participatie en ontwikkelen van 

vaardigheden. Producten ontwerpen en maken.  Door vrouwen en voor vrouwen: 

leren van elkaar zoals: naaien, handwerken, breien, werken met stoffen en andere 

materialen, creatieve en ambachtelijke vaardigheden uit diverse landen.  

g. Themabijeenkomsten, voorlichting, werkbezoeken  

Voorlichting en themabijeenkomsten over werken , leren, scholing, 

vrijwilligerswerk, ervaringsplaatsen, budgettering, financien etc. 

 

Werkveld  2 Leefomgeving en veiligheid 

Toelichting                                                                                                                                                   

Dit  werkveld omvat de gedachte dat een samenleving gevormd wordt door wat mensen 

met elkaar delen en samen doen. Deze betrokkenheid kan uitgangspunt zijn op  

verschillende niveaus op het gebied van veiligheid binnen en buitenshuis, op straat, in 

buurt, wijk, kernen, gemeente of regio Bommelerwaard. Het is belangrijk dat inwoners 

zich inspannen voor een groene duurzame en veilige leefomgeving in alle wijken en 

kernen in de Bommelwaard. Hiervoor is  vriendelijkheid en respect van en voor inwoners 

een voorwaarde.  

Doel                                                                                                                                                                      

Het stimuleren van inwoners zich in te spannen voor een vriendelijke groene duurzame  

en veilige leefomgeving in alle wijken en kernen in de Bommelwaard. Het signaleren van 

problemen en het bespreekbaar maken van veiligheid binnen en buitenshuis. Informatie , 

voorlichting voor inwoners en verwijzing  naar de juiste instanties en hulpverleners. 
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Werkwijze                                                                                                                                                      

De Werkgroep: Er wordt een kleine werkgroep gevormd,  samengesteld vanuit 

verschillende vertegenwoordigingen met ieder hun eigen expertise, zoals gemeente, 

woningcorporatie, wijkcoördinator, vertegenwoordiger inwoners en Stichting Maatschap-

pelijke Dienstverlening. De werkgroep brengt delen van de problematiek van leefbaarheid 

en veiligheid in kaart. Zij doet concrete aanbevelingen, stimuleert en realiseert activiteiten, 

bijvoorbeeld  voorlichting in samenspraak met professionals, vrijwilligers en inwoners.  

Met betrekking tot veiligheid dient ook de regelgeving van de overheid en verantwoor-

delijke instellingen helder en transparant te zijn, voor wat, waar en wanneer de overheid 

en instellingen aangesproken dienen te worden zoals meldingen, klachtenprotocol, 

adequate hulpverlening etc. 

Beoogde resultaten na 1 - 3 jaar                                                                                                                   

De werkgroep is samengesteld, problematiek en knelpunten zijn in kaart gebracht en 

besproken met betrokken instanties.                                                                                                          

De werkgroep heeft zich laten raden door meerdere vertegenwoordigers van burger-

groepen, heeft een plan van aanpak uitgewerkt en een eerste pilot van voorlichting 

uitgevoerd. 

Beoogd resultaat na 3 -  5 jaar                                                                                                               

De werkgroep is verder versterkt met betrokkenen uit de verschillende  groepen en kan 

daardoor beter invulling geven  aan en verdere vertaling van vragen uit de samenleving en 

programma’s afstemmen op diverse groepen in de regio.                                                                

Taboeonderwerpen zijn besproken en inwoners weten de weg.                                                 

Enkele pilots die uitgevoerd zijn zoals voorlichting geven over veiligheid en leefbaarheid 

die op verzoek van derden hebben plaatsgevonden blijken succes te hebben. 

Activiteiten die uitgevoerd en/of ontwikkeld worden in het kader van participatie 

en veiligheid. 

a. Informatie en verwijzing                                                                                                                      

Inwoners kunnen terecht voor algemene informatie , advies en verwijzing m.b.t. 

veiligheid en leefomgeving. 

b. Voorlichting over veiligheid binnen- en buitenshuis                                                                                                                   

Preventieve activiteiten zoals het bespreekbaar maken van onveiligheid achter de 

voordeur of op de werkvloer, van geweld in persoonlijke relaties. Voorlichtings-

bijeenkomsten en het bespreken van taboeonderwerpen met diverse groepen. Zie 

aanzet Werkontbijt 8 maart 2013. 

c. Verwijzing naar Hulp-Dienstverlening                                                                                                                     

Informatie over, verwijzing en begeleiding naar instanties en voorzieningen voor 

preventie, adequate hulpverlening en opvang. Duidelijke protocollen m.b.t. melding 

van geweld in samenwerking met de daarvoor aangewezen instellingen. 

d. Samenspraak met inwoners en instanties                                                                                           

Het bevorderen van veiligheid in en rond huis en leefomgeving voor ouderen en 

kinderen zoals veilige speelplaatsen, routes naar school en winkels, veilig in huis;       

Het stimuleren en activeren van participatie en verantwoordelijkheid van bewoners 

voor de eigen leefomgeving, wijken en kernen. 

e. Weerbaarheid en zelfredzaamheid                                                                                                             

In samenwerking met betrokken instanties trainingen gericht op weerbaarheid, 

zelfvertrouwen en zelfredzaamheid organiseren voor vrouwen e.a. groepen. 
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Werkveld  3 Gezond leven 

Toelichting                                                                                                                                                       

Dit project omvat het gedachtegoed dat elk mens er baat bij heeft op een zo gezond 

mogelijke leefwijze. De inleiding van Gezond Zaltbommel begint dan ook met         

´Gezondheid is een van de belangrijkste bronnen van levensgeluk en welzijn´ en 

gezondheid wordt door veel mensen als het hoogste goed ervaren. Gezondheid omvat 

zowel psychische als lichamelijke gezondheid, leefstijl en zorg voor elkaar.  

In de afgelopen jaren zijn er diverse activiteiten ontwikkeld en aangeboden zoals                   

de website Bommelerwaard beweegt, Buren in beweging, Strandbeach, het sportaanbod 

50 plus, Meer bewegen voor ouderen,  Gezond bewegen Vrouwen 45+, uiteraard alle 

sportverenigingen en combinatiefunctionarissen, evenals initiatieven m.b.t. gezonde 

voeding , kookboeken etc.   

Doel                                                                                                                                                                      

Het verbeteren van gezondheid en leefstijl van alle inwoners in de Bommelerwaard.  

Werkwijze                                                                                                                                                      

Er wordt een kleine werkgroep gevormd, samengesteld vanuit verschillende disciplines 

zoals sport, voeding, gezondheid en zorg evenals vertegenwoordiging van inwoners. Deze 

werkgroep brengt problemen en vragen in beeld, lopende activiteiten en de actoren in dit 

veld. De werkgroep laat zich raden door vertegenwoordigers van bijvoorbeeld ouderen, 

buurtcomités,, mantelzorgers, verenigingen, cliëntenraden, verzekeraars, etc.  

Beoogde resultaten na 1 - 3 jaar                                                                                                                       

De werkgroep heeft een beperkt plan van aanpak gericht informatie , voorlichting en 

activering. Er is een overzicht van alle activiteiten die gaan over gezondheid en leefstijl.  

Beoogd resultaat na 3 - 5 jaar                                                                                                                   

Er is in samenwerking met partners maatwerk ontwikkeld op het gebied van sport en 

bewegen voor specifieke groepen, groepen met achterstand en/of met specifieke vragen. 

Activiteiten in het kader van gezond leven en actief meedoen. 

a. Stimuleren en activeren                                                                                                                            

Het stimuleren en ondersteunen van sport en bewegen voor verschillende 

doelgroepen. Stimuleren en organiseren van voorbeeldactiviteiten op terrein van 

bewegen, groentetuinen, gezonde voeding en leven. 

b. Gezond bewegen voor vrouwen 40 +  elke donderdagochtend 
Sport en gezond bewegen, een extra stimulans  voor vrouwen uit diverse groepen en 
culturen.  
 

c. Sport voor vrouwen 40 -  waarschijnlijk maandagavond 
Sport en gezond bewegen, een extra stimulans  voor vrouwen uit diverse groepen en 
culturen.  
 

d. Voorlichtingsbijeenkomsten                                                                                                                          

Voorlichting over diverse thema’s op het gebied gezondheid, psychische klachten, 

omgaan met stress, kwalen, ouderdomsverschijnselen, over voeding, verbeteren van 

leefstijl, verzorging, ouder worden, zorg en wonen. 
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Werkveld 4  Maatschappij, kunst en cultuur 

Toelichting                                                                                                                                                                        

De inwoners van de Bommelerwaard hebben verschillende culturele achtergronden          

en tradities, we kunnen spreken van een kleurrijke regio en gemeente.  

Kunst en cultuur zijn een motor voor participatie en kunnen op veel manieren vorm 

gegeven worden in wijken en kernen. Opvattingen over samenleving en politieke 

ontwikkelingen, waarden en normen worden gekleurd door de tradities en religies            

vanuit deze verschillende culturen. Ieder mens wordt mede gevormd door haar/zijn 

leefomgeving en opvoeding. Het is belangrijk inwoners mogelijkheden te bieden voor 

uitwisseling en discussie rond allerlei maatschappelijke, politieke vraagstukken en              

andere vragen die mensen bezig houden.  

 

Doel                                                                                                                                                                  

Kunst en cultuur als motor voor ontwikkeling, participatie en samenwerking. Binnen            

dit werkveld wordt ervan uitgegaan dat mensen behoefte hebben aan kunst en cultuur          

en dat de vele vormen van kunst en cultuur het leven van mensen verrijken en ruimte 

bieden voor talentontwikkeling en creativiteit in de brede zin van het woord.                         

Het werkveld Maatschappij, kunst en cultuur biedt een podium voor het bespreekbaar 

maken van politieke en maatschappelijke vraagstukken. 

 

Werkwijze                                                                                                                                                                

Er wordt een kleine werkgroep gevormd met vertegenwoordigers uit de wereld van kunst           

en cultuur, professionals en amateurs, met aandacht voor de verschillende vormen van 

kunst en cultuur. De werkgroep heeft een taak met betrekking tot een zo goed mogelijk 

overzicht van activiteiten en mogelijke samenwerking op het gebied van cultuur-

participatie. In de Bommelerwaard zijn veel inwoners actief op verschillende gebieden 

van kunst  en cultuur. Culturele instellingen en verenigingen bieden een rijk aanbod aan 

activiteiten en de uitdaging aan de werkgroep en participanten is om alle inwoners de 

kans te bieden actief mee te doen. 

De werkgroep organiseert activiteiten in samenwerking en ondersteunt initiatieven van 

participanten en burgers tot meedoen aan het maatschappelijk debat en betrokkenheid  

bij wereldvraagstukken. In samenwerking met politieke partijen en maatschappelijke 

organisaties. 

 

Beoogde resultaten na 1 - 3 jaar                                                                                                                    

Er is een werkgroep samengesteld en een inventarisatie gemaakt van organisaties, 

initiatieven en aanbod op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij.                                     

Er zijn enkele pilots ontwikkeld met en voor inwoners om mee te doen met culturele 

activiteiten en ontwikkeling van talenten. Voor het stimuleren van de jeugd zijn door de 

gemeente combinatiefunctionarissen aangesteld.                                                                                                             

Er is een pilot geweest waar nieuwe vormen van participatie ontwikkeld zijn om  in 

gesprek te komen over maatschappelijke, wereld- en politieke vraagstukken.   

 

Beoogde resultaten na 3 - 5 jaar                                                                                                             

Door werkgroep heeft inzicht in de toename en deelname van gebruikers en deelnemers 

aan culturele activiteiten en maatschappelijke discussies.                                                                          

Op grond van de resultaten van de pilots kunnen conclusies getrokken worden voor het 

bijstellen en verder ontwikkelen van activiteiten. 
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Activiteiten  op het gebied van  Maatschappij, kunst en cultuur als verbinding. 

a. Stimuleren van culturele participatie                                                                                      

Het stimuleren van deelname aan creatieve, muzikale en andere culturele vormen met 

aandacht voor specifieke groepen met achterstand op dit gebied. Door het aanbod 

onder de aandacht te brengen van diverse groepen zoals: theater, muziek, dans, 

literatuur, beeldende kunst, etc.  

b. Publieke debatten en informatie                                                                                                                       

Debatten over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, mensenrechten, actuele 

vraagstukken, sociale voorzieningen, rechtspositie en juridische vragen, informatie 

beleid overheden. Debat en discussie met politieke partijen, beleidsmakers, instanties 

en inwoners.  

c. Kleurrijk Zaltbommel                                                                                                                        

In het kader van Kleurrijk worden culturele bijeenkomsten georganiseerd met 

aandacht voor tradities en volkscultuur.  Programma’s zoals literaire avonden, muziek 

en andere bijeenkomsten rond kunst en cultuur als verbinding worden in dit kader 

uitgevoerd. 

d. Internationale Vrouwendag - Jaarlijks op 8 maart                                                                       

Diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen worden op of rond 8 maart 

georganiseerd. Zoals: Culturele programma’s, Verkiezing van de Vrouw van het Jaar, 

Werkontbijt bij de gemeente voor vrouwen,  professionals en beleidsmakers. Theater 

en Womens EventNetwork, voortgekomen uit de verkiezingen. 

e. Bommelerwaard Wereldwijd                                                                                                                          

Een kleurrijke bijeenkomst met en voor alle inwoners uit de Bommelerwaard die 

wereldwijd banden hebben met vele culturen o.a. door projecten, activiteiten of 

wortels in andere landen. Gericht op informatie, ontmoeting, culturele uitwisseling         

en samenwerking daar én hier.         

f. Burendag                                                                                                                                                    

Buren in beweging in wijken. In samenwerking met inwoners, verenigingen en 

organisaties wordt jaarlijks een programma georganiseerd met als thema: beweging.                                                                    

g. Grenzeloos – vrouwengroep – elke donderdagmiddag                                                                   

Vrouwen ontmoeten elkaar, uitwisseling en discussie, vrouwen leren van elkaar, 

bieden ondersteuning, netwerken, organiseren activiteiten en landbijeenkomsten. 

h. Werkbezoeken en excursies                                                                                                          

In het kader van actuele ontwikkelingen, leeractiviteiten, politiek, kunst en cultuur 

worden werkbezoeken en excursies op maat georganiseerd in samenwerking met 

betrokken inwoners en instanties.        

 


