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Voorwoord 

 

In dit beleidsplan 2017-2021 presenteert Stichting Kompas haar beleid en visie 

voor de komende vier jaren het vervolg op de beleidsnotitie 2013-2018. De 

wereld en ook onze directe omgeving verandert snel en Stichting Kompas wil 

daar zo goed mogelijk op inspelen met deze beleidsnotitie. 

Stichting Kompas is een multiculturele organisatie, die zich kenmerkt door een 

veelzijdig aanbod voor alle inwoners van de Bommelerwaard en omstreken. De 

stichting maakt zich sterk voor het verbinden van inwoners die in de 

Bommelerwaard wonen en werken, ongeacht het land van herkomst of 

cultuurverschillen.    

Het aanbod van de stichting is aantrekkelijk en gevarieerd en ondersteunt het 

regionale en landelijk beleid op het gebied van taalonderwijs en het sociaal-, 

cultureel- en maatschappelijk werk. Beoogd wordt de participatie van alle 

inwoners te vergroten met als motto: “Leren participeren, participerend leren”.  

Stichting Kompas heeft kwaliteit en deskundigheid hoog in het vaandel.  

Alle activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd door gekwalificeerde 

vrijwilligers met ondersteuning van professionele krachten. In samenspraak 

met inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties wordt het 

programma van Stichting Kompas samengesteld en in samenwerking 

uitgevoerd. Kompas is een laagdrempelige organisatie, een plaats van 

ontmoeting, waar inwoners en organisaties terecht kunnen. 

Het werk van Stichting Kompas is mogelijk dankzij subsidies van de 

gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, van het Oranje Fonds, het VSB-fonds,  

het Kansfonds en een aantal lokale subsidiegevers. 

Dit beleidsplan geeft richting aan de vele activiteiten van Stichting Kompas. Wij 

hopen dat het beleidsplan ook bijdraagt aan een goede samenwerking met alle 

betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van participatie en 

welzijn van alle inwoners van de Bommelerwaard in de breedste zin van het 

woord. 

 

Namens het bestuur van Stichting Kompas, 

Heleen van der Heide 

voorzitter  
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Hoofdstuk 1  Inleiding                                                                                                                                                      

Het beleidsplan 2017-2021 beschrijft in hoofdlijnen het beleid en de 

strategische keuzes voor de komende vier jaren van Stichting Kompas 

Bommelerwaard. Het is een logisch vervolg op de bereikte resultaten van  

de afgelopen vier jaren en sluit zoveel mogelijk aan op de programma’s die 

ontwikkeld zijn door de gemeenten in de Bommelerwaard en Rivierenland.  

De activiteiten van Stichting Kompas hebben vooral veel raakvlakken met de 

programma‘s ‘Participeren’ en ‘Zelfredzaamheid’.  

 

Stichting Kompas heeft haar activiteiten in drie werkvelden ondergebracht:  

Werkveld 1: Leren, Werken en Economische zelfstandigheid 

Werkveld 2: Gezond leven en Veiligheid 

Werkveld 3: Maatschappij, Kunst en Cultuur 

De activiteiten zijn dynamisch en worden bepaald door actuele en lokale 

ontwikkelingen, maatschappelijke vraagstukken en behoeften van inwoners 

van de Bommelerwaard. In de praktijk blijkt dat de activiteiten van de 

verschillende werkvelden elkaar versterken. De integrale aanpak levert een 

wezenlijke bijdrage voor het terugdringen van achterstanden en het stimuleren 

en versterken van participatie en emancipatie.  

Het hoofdstuk ‘Wat is Stichting Kompas en waar staat ze voor’, geeft een korte 

beschrijving van de organisatie, de missie en visie van Stichting Kompas.  

Het hoofdstuk ‘De organisatie en werkwijze’, geeft inzicht in de organisatie en 

de manier van werken.  

Het hoofdstuk ‘Landelijke en regionale ontwikkelingen’ gaat in op recente 

landelijke en regionale ontwikkelingen en laat zien hoe Kompas daar zoveel 

mogelijk op inspeelt en aansluit.  

In het hoofdstuk ‘Strategische doelen en acties’ worden de strategische doelen 

voor de komende jaren geformuleerd.  

Tenslotte is er een bijlage toegevoegd waarin jaarlijks het activiteiten-

programma wordt opgenomen. Omdat Kompas een organisatie is, die inspeelt 

op de maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag van de inwoners en 

subsidieverstrekkers, zullen de activiteiten regelmatig moeten worden 

bijgesteld. Het bestuur van Stichting Kompas stelt daarvoor het activiteitenplan 

jaarlijks vast.  

De Bommelerwaard maakt deel uit van regio Rivierenland. De kenmerkende 

regionale sociaaleconomische verschillen op het gebied van gezondheid, werk 

en opleidingsniveau zijn te lezen in de monitoring van de GGD. Deze monitor 

onderzoekt gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving en laat de relatie 

zien tussen opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, leefstijl en levensduur. 

Kenmerken voor Rivierenland in vergelijking met de andere regio’s in 

Nederland zijn een gemiddeld lager opleidingsniveau met een hoger 

percentage laaggeletterdheid ook onder de autochtone bevolking. Ook op het 

gebied van voedingsgewoonten en beweging scoort Rivierenland lager dan 

andere regio’s.  
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Gegevens Stichting Kompas Bommelerwaard 

 

Bezoekadres: 

Brede School de Waluwe 

Prins Clausstraat 2F 

5301RT Zaltbommel  

Ingang via Prins Bernhardweg 

Secretariaat: 

Wichard van Pontlaan 19 

5302XA Zaltbommel 

tel: 0418-512656 

Mailadres: 

info@kompasbommelerwaard.nl 

 

Website: 

www.kompasbommelerwaard.nl 

Kamer van Koophandel  

nummer: 852696346 

Rekeningnummer: 

IBAN: NL33RABO01042.56.613 

Stichting Kompas heeft de ANBI-status 
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Hoofdstuk 2  Wat is Stichting Kompas en waar staat ze voor? 

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Kompas is het bevorderen van participatie,  

emancipatie en welzijn in de ruimste zin van het woord voor en door de 

inwoners in het werkgebied van de stichting. Door afstemming en 

samenwerking met relevante maatschappelijke organisaties wil Kompas 

bijdragen aan een maatschappelijk resultaat dat “meer is dan de som der 

delen”.  

Werkwijze  

Stichting Kompas wil haar doelstelling bereiken door: 

- Het organiseren en stimuleren van ontmoeting en dialoog tussen 

verschillende 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 gebeurt in hoofdzaak door vrijwilligers 

en voor een klein gedeelte door daartoe gekwalificeerde betaalde medewerkers 

op projectbasis.  

 

De werkzaamheden  van de drie werkvelden “Werken, leren en economische 

zelfstandigheid”, “Gezond leven en veiligheid” en “Maatschappij, kunst en 

cultuur” worden uitgevoerd ten diensten van - en in samenwerking met 

inwoners van de Bommelerwaard.  

 

Alle activiteiten richten zich 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.  
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De directe betrokkenheid en inzet van de inwoners en maatschappelijke 

organisaties zijn essentieel voor stichting Kompas om genoemde doelen te 

bereiken.  

Maar de integrale aanpak betreft niet alleen de genoemde drie werkvelden van 

Stichting Kompas, maar de integrale aanpak en samenwerking met betrokken 

organisaties op de desbetreffende gebieden. Alle activiteiten in de drie 

werkvelden zijn gericht op het versterken van  de eigen kracht van inwoners, 

het activeren en stimuleren van sociale - en economische participatie en het 

versterken van medeverantwoordelijkheid. Extra aandacht is er ook voor de 

ontwikkeling van sociale netwerken met inwoners.  

Bij de beschrijving van de werkvelden zal eerst een algemene toelichting 

worden gegeven over het doel en de beoogde resultaten. Vervolgens wordt 

ingegaan op de werkwijze en activiteiten.  
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Hoofdstuk 3  De werkvelden 

 

In dit deel van het beleidsplan worden de drie werkvelden globaal beschreven 

wat betreft de doelen, de werkwijze en de activiteiten.  

 

 

Werkveld 1  

Werken, leren en economische zelfstandigheid   

Dit werkveld gaat uit van de gedachte dat ieder mens er baat bij heeft zich 

voortdurend te ontwikkelen en de eigen talenten inzet voor het individuele- en 

maatschappelijk welzijn. 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. Dit 

vraagt enerzijds inzet van betrokken inwoners om de eigen sociaal 

economische positie te versterken, anderzijds samenwerking en afstemming 

met betrokken organisaties op dit gebied.                                                                                                      

 

Doel  

Het versterken 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.    

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

werken en leren, afstemming van diensten en van vraag en aanbod. 

 

Werkwijze                                                                                                                                                                                                                                                  

Voor de programmering en uitvoering van taalactiviteiten werkt Stichting 

Kompas nauw samen met de ROC’s, Bibliotheek, Bondgenootschap 

Rivierenland en Vluchtelingenwerk. Taalprogramma’s worden afgestemd  

op de leerweg bij het ROC, opleiding of werk. Gekwalificeerde vrijwilligers 

krijgen coaching en ondersteuning door een professionele kracht vanuit  

het ROC Rivor. De taalactiviteiten worden uitgevoerd bij Stichting Kompas  

in Zaltbommel en in andere kernen van de Bommelerwaard, afhankelijk  

van de vraag. 

Voor het LeerWerkKompas is een werkgroep actief, die bestaat uit een 

afvaardiging van direct betrokken organisaties in het veld van arbeid, 

participatie en scholing. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de 

activiteiten, de aansturing van projecten, voor het initiëren, ontwikkelen en 

afstemmen van diensten, van vraag en aanbod in nauwe samenwerking met 

relevante partners in Rivierenland. Betrokken vrijwilligers worden geschoold, 

gecoacht en bijgestaan door een betaalde coördinator.   
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Taalactiviteiten 

- Lessen Nederlands: Taal op maat, NT2 en NT1 voor vrouwen en mannen. 

Ter ondersteuning en stimulering van Nederlands in het kader van 

maatschappelijke oriëntatie, participatie en zelfredzaamheid.  

Stichting Kompas biedt extra ondersteuning en oefening bij taal voor 

inburgering, voor NT2 examens en hulp bij alfabetisering en 

niveauverhoging. Inwoners kunnen terecht voor taallessen voor 

verschillende doelen en niveaus.  

Zo zijn er lessen voor deelnemers die beter Nederlands willen leren m.b.t. 

zelfstandig functioneren; voor de opvoeding van hun kinderen; maar ook 

voor meer kansen op de arbeidsmarkt; voor verdere scholing en opleiding. 

Naast Nederlandse taal zijn in het programma ook opgenomen: sociale 

vaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, rekenen  

en digitale vaardigheden. Er zijn elke dag taalgroepen en de deelname kan 

variëren, afhankelijk van vraag en mogelijkheden van één tot drie dagdelen 

per week.  

- Taal op de werkvloer: een koppeling van taal, geleerd in de ‘klas’  

en taal op de werkvloer met aandacht voor sociale vaardigheden en vaktaal 

voor specifieke werkterreinen van de deelnemers. 

- Digitale vaardigheden: het aanbod van digitale vaardigheden en 

computerlessen wordt afgestemd op de vraag en ter ondersteuning van 

andere leer/werktrajecten. 

- Basis – Engels voor beginners; voor deelnemers die basis-Engelse nodig 

hebben om de kans op werk en opleiding te vergroten. 

- Themabijeenkomsten, werkbezoeken en voorlichting: er worden 

bijeenkomsten georganiseerd over actuele onderwerpen en vragen die 

spelen op het gebied taal, inburgering, leren, scholing, vrijwilligerswerk, 

stages en activering. 

- Participatie aan landelijke initiatieven zoals de week van de Alfabetisering, 

de Landelijke Voorleesdagen etc. 
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LeerWerkKompas  

De activiteiten van het LeerWerkKompas zijn gericht op het versterken  

van de sociaal economische positie van inwoners door deelname aan het 

arbeidsproces en participatie op het gebied van werk.  

Activiteiten zijn o.a.  

- LeerWerkKompas. Een leerwerkpunt voor informatie, advies en verwijzing, 

voor uitwisseling, kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Onder- 

steuning is gericht op werk/scholing zowel individueel als op groepsniveau. 

Elke week is er spreekuur bij Stichting Kompas en/of in de kernen. 

- Trainingen op weg naar werken en leren, variërend van een tot tien 

dagdelen. Gericht op oriëntatie, zicht krijgen op eigen kansen en 

mogelijkheden, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en leren investeren. 

- Themabijeenkomsten, voorlichting en werkbezoeken. Voorlichting en 

themabijeenkomsten over werken , leren, scholing, vrijwilligerswerk, 

ervaringsplaatsen, budgettering, financiën etc. 

- Netwerkgroep ‘Growz’. Gebruik maken van elkaars kennis, kwaliteiten en 

netwerk om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.  

- Computerlessen/digitale vaardigheden, noodzakelijk voor solliciteren;  

het vinden van vacatures, het schrijven van motivatiebrieven, etc. 

 

Formulierenbrigade 

De Formulierenbrigade is op preventief niveau een belangrijk onderdeel van 

het LeerWerkKompas, voor inwoners met financiële vragen en zorgen.  

Er zijn wekelijks spreekuren voor het beantwoorden van vragen en het geven 

van hulp bij aanvragen betreffende toeslagen, uitkeringen, PGB, 

zorgverzekering, etc.  

Naast het invullen van formulieren en het aanvragen van toeslagen en 

dergelijke, is de Formulierenbrigade bij uitstek geschikt om een belangrijke rol 

te spelen bij de armoedebestrijding. De hulpvragers zijn voor het merendeel 

mensen die de eindjes met moeite aan elkaar knopen. De Formulierenbrigade 

is laagdrempelig en ziet vaak als eerste mensen met vragen op financieel 

gebied. De Formulierenbrigade werkt ook op locatie in de kernen/dorpen.  

Zo nodig kunnen mensen thuis bezocht worden.  

De samenwerking met Humanitas Thuisadministratie, Vluchtelingenwerk en 

vertegenwoordigers van de Armoedebeweging is hier van belang. 
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Werkveld  2  

Gezond leven en veiligheid 

Dit  werkveld gaat uit van de gedachte dat elk mens baat heeft bij een zo 

gezond mogelijke leefwijze. Gezondheid is een van de belangrijkste bronnen 

van levensgeluk en welzijn en wordt door veel mensen als het hoogste goed 

ervaren. Het betreft hier zowel de psychische als de lichamelijke gezondheid, 

leefstijl, zorg voor elkaar en meedoen naar vermogen. 

 

Doel                                                                                                                                                                      

Het verbeteren van gezondheid en leefstijl van alle inwoners in de 

Bommelerwaard. Het signaleren van problemen en het bespreekbaar maken 

van veiligheid binnen en buitenshuis, op school en werk, op straat, in de buurt, 

wijk, kern of regio. Het geven van informatie, voorlichting voor inwoners en 

het verwijzen naar de juiste instanties en hulpverleners. Dat inwoners meedoen 

en waar mogelijk hun kwaliteiten inzetten,  

actief en betrokken bij de inrichting van hun leven in samenspraak met 

mensen in de omgeving. Dit alles in afstemming met hulpverlening en zorg.  

 

Werkwijze  

Er wordt intensief samengewerkt met relevante organisatie uit verschillende 

disciplines van zorg en welzijn, veiligheid, hulpverlening, wonen, sport en 

beweging, voeding en gezondheid. In samenspraak met inwoners, 

vertegenwoordigers van ouderen, buurtcomités, wijkteams, mantelzorgers, 

verenigingen, cliëntenraden en betrokken organisaties worden signalen, 

problemen, behoeften en vragen in beeld gebracht en activiteiten ontwikkeld. 

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van specifieke activiteiten worden 

deskundigen gevraagd en professionals ingezet. Ook vrijwilligers, worden 

geschoold, gecoacht en bijgestaan door een betaalde coördinator.    

 

Activiteiten  

-    Ouder worden binnen twee culturen. Activiteiten voor vrouwen en mannen  

      van 50 jaar en ouder. In samenspraak met 50 plussers worden diverse  

      activiteiten ontwikkeld, afhankelijk van behoeften en vragen. Deze            

      activiteiten richten zich op ontmoeting in een huiselijke sfeer, het oefenen   

      van de Nederlandse taal, digitale vaardigheden, wereldkoken, ontspanning  

      en creativiteit. Daarnaast op gezond leven en bewegen; werken aan een  

      betere conditie, houding en gezonde leefstijl. 

- Sportief en gezond bewegen voor 50-plussers en tot 50 jaar. Het betreft 

hier vrouwen- en mannengroepen, die wekelijks sporten met deskundige 

begeleiding, met aandacht voor behoeften en problemen die spelen. 

- Opgroeien en leven in twee culturen. Er worden activiteiten opgezet voor en 

met verschillende groepen, jongeren en ouderen, om de complexe situaties 

bespreekbaar te maken die spelen in twee of meer culturen.  

- Leren omgaan met keuzes en vragen die leven op het gebied van waarden 

en normen, tradities, cultuur en religie, rechtspositie, man-

vrouwverhouding, keuzevrijheid, rolpatronen en opvoeding. 
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- Trainingen eigen kracht: voor het werken aan meer zelfvertrouwen, 

positiever denken, eigen kracht versterken en weerbaarheid, keuzes durven 

maken en zelf richting geven aan eigen leven. 

- Themabijeenkomsten, cursussen en voorlichting: op het gebied van gezond 

leven en veiligheid worden voor diverse groepen bijeenkomsten  

en voorlichting georganiseerd. Dit in samenspraak met deelnemers en 

betrokken organisaties, vrijwilligers en professionals. 

- Stichting Kompas als vraagbaak en intermediair: inwoners en organisaties 

kunnen terecht met hun vragen voor informatie, advies en ondersteuning. 

Dit betreft hulpvragen van inwoners voor ondersteuning en/of verwijzing 

en vragen van maatschappelijke organisaties en hulpverleners.  
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Werkveld 3   

Maatschappij, kunst en cultuur 

De inwoners van de Bommelerwaard hebben verschillende culturele 

achtergronden en tradities. Men kan spreken van een kleurrijke regio en een 

diversiteit aan opvattingen over samenleving en politieke ontwikkelingen, 

gekleurd door traditie, cultuur en religie. Het is belangrijk inwoners 

mogelijkheden te bieden voor uitwisseling en discussie rond allerlei 

opvattingen en maatschappelijke en politieke vraagstukken.  

Binnen dit werkveld speelt ook de betekenis van kunst en cultuur; men gaat 

ervan uit dat mensen behoefte hebben aan kunst en cultuur en dat de vele 

vormen van kunst en cultuur het leven van mensen verrijken. 

 

Doel    

Het werkveld Maatschappij, kunst en cultuur biedt inwoners een podium voor 

het bespreekbaar maken van politieke, actuele maatschappelijke en 

persoonlijke vragen die hen bezighouden. Elkaar ontmoeten vanuit 

verschillende achtergronden en culturen werkt verbindend. Kunst en cultuur 

biedt ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en creativiteit in de brede zin 

van het woord en werkt als een motor voor participatie.  

 

Werkwijze                                                                                                                                                                 

In samenwerking met maatschappelijke, politieke en culturele organisaties 

ontwikkelt en organiseert Stichting Kompas activiteiten op het gebied van 

actuele vraagstukken én kunst en cultuur. Kompas activeert en ondersteunt 

initiatieven van organisaties en inwoners om mee te doen aan het 

maatschappelijk, politiek debat en culturele activiteiten. In de Bommelerwaard 

zijn veel inwoners actief op verschillende gebieden van kunst en cultuur, 

culturele instellingen en verenigingen bieden een rijk aanbod aan activiteiten. 

De uitdaging is om zoveel mogelijk inwoners de kans te bieden mee te doen. 

 

Activiteiten  

-    Grenzeloos. Een netwerk van vrouwen die elkaar ontmoeten, van elkaar                     

     leren, bij elkaar terecht kunnen, discussiëren, activiteiten ontwikkelen en        

     uitvoeren. 

 

- Creatieve activiteiten. Voor en door vrouwen uit diverse landen waar 

creatieve en ambachtelijke vaardigheden worden uitgewisseld. 

 

- Wereldmuziek. Maandelijkse bijeenkomst voor vluchtelingen- en 

migrantengroepen, families en alle inwoners in de regio. iedereen kan 

meedoen; muziek maken, luisteren, zingen, dansen, etc. 

 

- Burendag. Kompas werkt jaarlijks mee aan het organiseren van een 

burendag met alle inwoners in de buurt. 

 

- Internationale vrouwendag: jaarlijks wordt op 8 maart een grote 

bijeenkomst georganiseerd in het kader van Vrouwenrechten Wereldwijd. 
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- Werkontbijt in samenwerking met de gemeente in het kader van 8 maart. 

 

- Bijeenkomsten en voorlichting op cultureel gebied zoals deelname aan 

kunstprojecten, literaire avonden, Bommelse kunstroute, etc. 

 

- Bijeenkomsten en voorlichting op maatschappelijk gebied zoals over 

discriminatie, vrijheid, mensenrechten, verkiezingen, actuele vraagstukken. 

 

- Cursussen moderne vreemde talen. Kompas biedt de mogelijkheid voor het 

geven en volgen van cursussen Spaans, Engels, Frans. 
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Hoofdstuk 4  De organisatie en werkwijze  

Stichting Kompas is een multiculturele organisatie met een grote expertise op 

het gebied van de multiculturele samenleving.  

Er is intensieve afstemming en 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 gemeenten, is de behoefte aan 

intensieve samenwerking en kennisdeling tussen organisaties en instellingen 

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

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

dat er sprake moet zijn van nauwe samenwerking met burgers op wijk- en 

dorpsniveau en van een structuur die toegankelijk en uitnodigend is voor 

inwoners, vrijwilligers en organisaties. Stichting Kompas spant zich in om dit 

waar mogelijk te realiseren om participeren en actief meedoen van inwoners 

goed te faciliteren. 

 

Bestuur                                                                                                                                                                

De stichting heeft een werkbestuur. Het bestuur wordt gevormd door leden 

met een specifieke deskundigheid en betrokkenheid bij de inwoners van de 

Bommelerwaard en hun maatschappelijke participatie. Het bestuur bestaat uit 

voorzitter, secretaris, penningmeester en in ieder geval de coördinatoren van 

de verschillende werkvelden. Het bestuur wordt gevraagd en ongevraagd 

ondersteund door adviseurs. 

 

Vrijwilligers 

Alle activiteiten worden opgezet en uitgevoerd door gekwalificeerde 

vrijwilligers met ondersteuning van professionele krachten. Momenteel zijn 

tussen de 60 en 75 vrijwilligers actief bij de stichting, vrouwen en mannen van 

allerlei leeftijden, opleiding en achtergrond.  

Het werken met vrijwilligers vraagt voortdurend begeleiding, ondersteuning en 

scholing. Kompas biedt ook de mogelijkheid voor strategisch vrijwilligerswerk, 

waardoor kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot; één van de doelen van 

de stichting. Door te blijven investeren in de deskundigheid van vrijwilligers, 

kunnen zij ook als begeleider binnen Kompas functioneren. 

 

Betaalde krachten 

Binnen de werkvelden zijn de activiteiten van dien aard,  

dat professionele ondersteuning, begeleiding van  

vrijwilligers en coördinatie noodzakelijk zijn.  

Zo zijn er binnen de werkvelden ‘Leren, werken  

en economische zelfstandigheid’ en ‘gezond leven  

en veiligheid’, enkele betaalde krachten  

op projectbasis actief. 
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Netwerk en samenwerking                                                                                                                                                        

De activiteiten binnen de drie werkvelden worden in nauw overleg en in 

samenwerking uitgevoerd met direct betrokken organisaties.  

Belangrijke samenwerkingspartners zijn:  

Stichting Vluchtelingenwerk, Vereniging Humanitas, Stichting Al Amal, 

Stichting Welzijn Bommelerwaard, ROC Rivor (Tiel), het KW1-College (’s 

Hertogenbosch), Gemeenten, Werkzaak. 

Stichting Kompas maakt gebruik van een groot netwerk van organisaties en 

verenigingen met het doel de werkzaamheden en activiteiten goed af te 

stemmen, uit te voeren en samenwerking te versterken. 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 en 

toeleiding naar scholing en werk. 
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Hoofdstuk 5  Landelijke en regionale ontwikkelingen 

In dit deel van het beleidsplan worden een aantal ontwikkelingen geschetst die 

van invloed zijn op de beleidskeuzes en activiteiten van Stichting Kompas.  

 

Landelijke ontwikkelingen 

Landelijke ontwikkelingen laten een verschuiving zien van 

verantwoordelijkheden: van centraal naar decentraal; van landelijke overheid 

naar lokale overheid, inclusief bezuinigingen. Hierdoor krijgen inwoners en 

lokale-/ regionale organisaties steeds meer taken bij het oplossen van 

maatschappelijke problemen. Zo heeft de Participatiewet grote gevolgen voor 

de werkzaamheden en activiteiten van Stichting Kompas. Immers de strekking 

en uitvoering van de Participatiewet in Rivierenland is direct van invloed op het 

aanbod van activiteiten in Werkveld 1, omdat Stichting Kompas inspeelt op de 

vraag van inwoners en de knelpunten die zij ervaren.  

Daarnaast zijn vergelijkbare landelijke ontwikkelingen op het gebied van de 

(jeugd)zorg, vastgelegd in de Wmo en de Jeugdwet, van invloed op de 

beleidsterreinen Zorg en Welzijn.  

Gemeenten zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor de organisatie en 

uitvoering  van (jeugd)zorg en welzijn. 

De landelijke bezuinigingen hebben gevolgen voor de hoogte van 

gemeentelijke subsidies aan organisaties binnen een gemeente. Deze gevolgen 

zijn ook voelbaar voor Stichting Kompas. 

 

Naast bovengenoemde landelijke ontwikkelingen heeft Europa sinds jaren te 

maken met een groot aantal vluchtelingen. Voor veel landen binnen Europa is 

het nog onduidelijk hoeveel vluchtelingen zij zullen opnemen, zo ook in 

Nederland. Dat deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor het 

participatiebeleid en de uitvoering hiervan is duidelijk. Zo heeft Stichting 

Vluchtelingenwerk in eerste instantie met de opvang van statushouders in de 

Bommelerwaard te maken. Maar op verschillende gebieden wordt ook een 

beroep gedaan op Stichting Kompas wat betreft extra taalondersteuning, 

sociale contacten, netwerkopbouw en activering. 

 

Regionale ontwikkelingen 

De Bommelerwaard telt twee gemeenten, te weten de gemeente Maasdriel en 

de gemeente Zaltbommel. De Bommelerwaard maakt daarnaast ook deel uit 

van Regio Rivierenland. Omdat de Bommelerwaard omsloten wordt door de 

rivieren de Maas en de Waal, is de regio enerzijds gericht op het gebied ten 

noorden van de Waal, de provincie Gelderland, en anderzijds richt het zich juist 

ook op het gebied ten zuiden van de Maas, de provincie Noord-Brabant. Dit 

maakt de samenwerking van stichting Kompas met andere organisaties en 

partijen extra ingewikkeld, vooral op het gebied van scholing en werk.  
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Hoofdstuk 6  Strategische doelen en acties 2017-2021  

Stichting Kompas heeft zich, sinds de oprichting in 2013 verder 

geprofessionaliseerd. De stichting heeft het vertrouwen van de gemeenten, 

collega-organisaties, betrokken instanties en, zeker niet in de laatste plaats, 

van de inwoners van de Bommelerwaard. Het is een bruisende-, enthousiaste 

organisatie met een realistische visie op maatschappelijke vraagstukken en de 

samenleving.  

De stichting groeit qua organisatie, deelnemers en vrijwilligers, en dat heeft 

ook gevolgen voor de gestelde doelen en inhoud van de activiteiten in de 

komende jaren.  

Zelfbeschikking, keuzevrijheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

verwoorden de mensvisie van Stichting Kompas.  

Leidraad in het denken en handelen van Stichting Kompas is ook: 

laagdrempelig, voor alle inwoners en samen met inwoners, maatwerk, actueel, 

alert en maatschappelijk kritisch met een eigen aanvullend aanbod in de 

Bommelerwaard. 

Het effect van actuele maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen op 

doelstelling en inhoud van de activiteiten van Stichting Kompas in de komende 

vier jaar, wordt hieronder in hoofdlijn beschreven. 

 

 

Strategische doelstelling 1 met acties:   

Het bevorderen en ondersteunen van participatie, emancipatie en 

economische zelfstandigheid. 

Dit betekent nog meer aandacht voor Nederlandse taal en laaggeletterdheid; 

rekenvaardigheden; taal op de werkvloer; digitale vaardigheden; 

beroepsvaardigheden; werkervaring (zowel voor betaalde als onbetaalde 

arbeid); mobiliteitstraining. De samenwerking op dit gebied met het 

Genootschap Geletterdheid, opleidingscentra, bibliotheken, collega 

instellingen, Werkzaak, etc. worden verder geïntensiveerd. 

De Formulierenbrigade vraagt om een grotere bekendheid, zodat meer 

inwoners de weg naar de Formulierenbrigade kunnen vinden. 

 

Strategische doelstelling 2 met acties: 

Het bevorderen en ondersteunen van een zo gezond mogelijke leefwijze, 

participatie en veiligheid. 

De activiteiten, die zich de afgelopen jaren vooral richtte op migranten- en 

vluchtelingengroepen, worden verder uitgebreid. Een belangrijk speerpunt 

hierbij is het motto “Iedereen kan meedoen”, hetgeen betekent dat ook 

autochtone inwoners hierbij aangesproken worden. De groepen zullen meer 

multicultureel en divers van samenstelling worden.  

Er komt meer aandacht en ondersteuning voor de problematiek op het gebied 

van de verschillen in waarden en normen, tradities, cultuur en religie, 

rechtspositie, man-vrouwverhouding, rolpatronen en opvoeding. Evenals het 

verkrijgen van meer zelfvertrouwen, positiever denken, eigen kracht versterken 

en zelf richting bepalen. 
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Strategische doelstelling 3 met acties: 

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding van de diverse culturen 

en het bevorderen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Momenteel worden in samenwerking met diverse organisaties in de 

Bommelerwaard al activiteiten georganiseerd, gericht op ontmoeten en 

verbinden. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Burendag (mede georganiseerd 

door de kerken, Moskeeën, Vluchtelingenwerk, Marokkaanse Vereniging en 

Kompas), Internationale Vrouwendag, kunstprojecten, muziekvoorstellingen en 

literaire bijeenkomsten. Deze activiteiten worden niet alleen verder uitgebreid 

naar aantal en frequentie, maar ook naar bereikbaarheid en publiciteit. 

Wat betreft de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid t.a.v. 

de ontwikkelingen in de maatschappij zullen ook in dit kader informatie- en 

dialoogbijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met betrokken 

partijen. 

 

Bijlagen 

- Activiteitenplan  

 


