
Stichting Kompas biedt kansen op actief en krachtig meedoen.
Leren participeren, participerend leren.

www.kompasbommelerwaard.nl 

Het actuele 
activiteitenaanbod 

is te vinden op  kompasbommelerwaard.nl



Sti chti ng Kompas Bommelerwaard is een 
maatschappelijke organisati e met een veelzijdig 
aanbod voor alle inwoners van de Bommelerwaard. 
Kompas maakt zich sterk voor het verbinden 
van inwoners die in de Bommelerwaard wonen 
en werken, ongeacht het land van herkomst of 
cultuurverschillen. In samenwerking met inwoners 
en organisati es biedt Kompas mogelijkheden 
om samen te leren en te werken, talenten te 
ontwikkelen en krachten te bundelen. Kompas 
is een ontmoeti ngsplaats met een actueel en dynamisch acti viteitenaanbod. Jaarlijks bereikt 
Kompas duizenden inwoners en partners in de Bommelerwaard. Een compleet overzicht van alle 
partners is te vinden op de website: www.kompasbommelerwaard.nl.

Vrijwilligers
Kompas is een maatschappelijke organisati e met veel enthousiaste en deskundige vrijwilligers die 
acti viteiten uitvoeren met ondersteuning van enkele betaalde medewerkers.

Werkvelden
Uitgangspunt van alle acti viteiten is het versterken van parti cipati e, emancipati e en welzijn van 
inwoners in de Bommelerwaard, zodat iedereen vanuit eigen kracht en naar vermogen mee kan 
doen in deze samenleving. De acti viteiten zijn ondergebracht in vier werkvelden.

•  TaalPlus: gericht op maatschappelijke parti cipati e en emancipati e, om deelname aan het 
arbeidsproces, vrijwilligerswerk, maatschappelijke acti viteiten, scholing, opleiding en sociale 
contacten te versterken en te sti muleren.

•  WerkPlus: gericht op het versterken van de sociaaleconomische positi e en zelfstandigheid van 
inwoners.

•  Gezond leven en Veiligheid: gericht op een gezonde leefsti jl en aandacht voor welzijn en 
veiligheid, zodat inwoners naar eigen vermogen mee kunnen doen.

•  Maatschappij, Kunst en Cultuur: gericht op maatschappelijke vraagstukken en meedoen met 
kunstzinnige en culturele acti viteiten.
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•  Nederlandse taal op maat: 
Amerzoden, Brakel, Kerkdriel 
en Zaltbommel

• Taalhuis Maasdriel
• Leerhuis Zaltbommel
• Digitale vaardigheden
• Week van de Alfabeti sering
• Moderne talen als Spaans   
  en Engels

• WerkPlus Café
• Training JobGroep
•  Digitale vaardigheden: 

Klik &Tik en 
computercursussen

•  Formulierenbrigade 
Zaltbommel en Maasdriel

• Juridisch Spreekuur

• Huiskamer vrouwen 50+
•  Opgroeien en leven in twee 

culturen
•   Laagdrempelige dagbesteding 

ouderen met  migranten- 
en/of vluchtelingenachtergrond

•  Gezond bewegen: Sport 
vrouwen en mannen

•  Huiskamer Kerkdriel
• Wereldkeuken
• Fitt est 
•   Netwerkbijeenkomsten: 

Wonen, Zorg & Welzijn

• Grenzeloos
•  Internati onale Vrouwendag 

Bommelerwaard
•  Debat en themabijeenkomsten
• Wereldmuziek
• Ontmoeti ngsdiner
• Creati ef en handig
• Kerstontbijt Kompas
• Mozaïekgroep
•     Kunst en Cultuur
• Vrouwen en Kunst 
• Burendag

Werkvelden

Werkveld 3: 
Gezond leven en veiligheid

Werkveld 1: TaalPlus Werkveld 2: WerkPlus

Werkveld 4: Maatschappij, 
Kunst en Cultuur

Het actuele aanbod van de acti vitt eiten staat op onze website: www.kompasbommelerwaard.nl.



 

Iedereen die beter Nederlands wil leren kan terecht bij 
TaalPlus voor ondersteuning bij inburgering, alfabeti sering, 
staatsexamens en voor niveau-verhoging Nederlands als eerste 
taal (NT1) of tweede taal (NT2). Kompas is een belangrijk 
informati epunt en wegwijzer voor zowel NT1 als NT2.

De Nederlandse taal is van belang om zelfstandig in het leven te 
staan. Nodig voor werk, opleiding, opvoeden, sociale contacten 
en acti ef meedoen.

Kompas biedt extra taaloefeningen en lessen op maat zoals 
spreken, luisteren, lezen en schrijven, maatschappelijke 
oriëntati e, rekenen en digitale vaardigheden. 

Kompas is coördinator van het Leerhuis Zaltbommel en partner 
in het Taalhuis Maasdriel. Deze zijn gericht op het bestrijden van 
laaggelett erdheid en het versterken van zelfstandigheid.

Kompas geeft  bij voldoende vraag ook cursussen in talen als 
Spaans, Engels, Frans en Arabisch.

Samenwerking
Kompas werkt nauw samen 
met ROC-Rivor, bibliotheken, 
Koning Willem I College, 
Taalhuis Maasdriel, Leerhuis 
Zaltbommel, Vluchtelingenwerk, 
gemeente Zaltbommel en 
gemeente Maasdriel om een 
samenhangend educati ef 
programma te bieden. 

TaalPlus

Het actuele aanbod van de acti vitt eiten staat op onze website: www.kompasbommelerwaard.nl.



Kompas ondersteunt bij het verhogen van het opleidingsniveau, 
bij het ontwikkelen van vaardigheden en het zoeken en vinden 
van (vrijwilligers)werk. WerkPlus biedt themabijeenkomsten, 
workshops en begeleiding op maat. Uitgangspunt is leren 
parti ciperen en parti ciperend leren als investering in de 
toekomst. Samen zoeken naar werk werkt sti mulerend. 
Deelnemers maken gebruik van elkaars netwerk of kunnen 
samen bedrijven benaderen. 

Het WerkPlus Café is er voor vragen over alles wat met werk te 
maken heeft . Het biedt hulp en ondersteuning bij het maken 
van een CV, een moti vati ebrief, het zoeken naar vacatures en 
bij sollicitati egesprekken. Ook geeft  Kompas cursussen Digitale 
Vaardigheden aan zowel beginners als (iets) meer gevorderden.

Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade houdt wekelijks spreekuur 
in Zaltbommel en Maasdriel en geeft  eerste hulp bij 
administrati eve vragen van inwoners. De Formulierenbrigade 
helpt bij het lezen en schrijven van offi  ciële brieven, het 
samen invullen van formulieren en aanvragen en bij algemene 
fi nanciële vragen. Gespecialiseerde vrijwilligers worden 
ondersteund door een belasti ngadviseur en een juridisch 
adviseur. 

Samenwerking
Kompas werkt samen met 
Werkzaak Rivierenland, 
Vluchtelingenwerk, werkgevers 
in de Bommelerwaard, 
scholen, (beroeps)opleidingen, 
de gemeenten Maasdriel en 
Zaltbommel en de partners 
van de Brede Beweging 
Bommelerwaard. 

Sti chti ng Kompas biedt 
kansen op acti ef en 
krachti g meedoen!

WerkPlus



Gezondheid wordt door veel mensen als het hoogste goed 
ervaren. Gezondheid omvat psychische en lichamelijke 
gezondheid, een gezonde leefsti jl en kwaliteit van leven. 
Het betekent ook goed en veilig wonen en zorg voor elkaar. 
Uitgangspunt is het versterken van zelfstandigheid en 
samenredzaamheid door deelname aan maatschappelijke 
acti viteiten. Door ontmoeten en verbinden worden contacten 
tussen inwoners uit alle culturen in de Bommelerwaard 
versterkt.

Kompas organiseert voor en met inwoners en partners 
acti viteiten gericht op gezond leven en veiligheid, van jong 
volwassen tot hoogbejaard. 

Voorbeelden hiervan zijn workshops, cursussen en 
ontmoeti ngen over opvoeden, bewegen, veiligheid binnen- en 
buitenshuis, voeding, wonen, zorg en welzijn. 
Als maatschappelijk kennis- en ontmoeti ngscentrum in de 
Bommelerwaard is Kompas regelmati g een aanjager die 
wensen, vragen en initi ati even van inwoners samen met 
de verantwoordelijke organisati es probeert te realiseren. 
Cultuursensiti ef en inclusief werken binnen het werkveld staat 
hierin centraal.

Samenwerking
Kompas werkt in dit werkveld 
samen met inwoners en 
allerlei organisati es en parti jen 
op het gebied van zorg en 
welzijn in de Bommelerwaard, 
regionaal en landelijk.
 

Leren parti ciperen, 
parti ciperend leren.

Gezond leven en Veiligheid



Leren parti ciperen, 
parti ciperend leren.

De Bommelerwaard is een kleurrijke regio. Kompas biedt een 
platf orm voor uitwisseling en discussie over maatschappelijke 
en politi eke vraagstukken, ontwikkelingen en actuele thema’s. 
Daarnaast sti muleert Kompas deelname aan creati eve, muzikale 
en andere culturele acti viteiten.  
Kunst en cultuur werken verbindend en dragen bij aan 
parti cipati e en samenwerking tussen inwoners. 
Zo organiseert Kompas samen met betrokken partners 
publieke debatt en, internati onale vrouwendag, Wereldmuziek, 
huiskamerbijeenkomsten en burendag. Door het jaar heen is er 
aandacht voor de verschillende culturele traditi es.

 

Samenwerking
Kompas werkt in dit werkveld 
samen met inwoners en 
allerlei organisati es en 
parti jen op het gebied van 
maatschappij, kunst en 
cultuur in de Bommelerwaard, 
regionaal en landelijk.
 

Maatschappij, Kunst en Cultuur



Deelnemers en vrijwilligers
Kompas & deelnemers
Bij Kompas is iedereen welkom. Alle inwoners in de Bommelerwaard kunnen actief 
meedoen. Voor deelname aan activiteiten wordt soms een eigen bijdrage gevraagd.  
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteit. Kompas probeert de eigen 
bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn.
Het actuele aanbod met informatie over activiteiten, data, tijdstippen, kosten, locatie en 
contactpersonen is te vinden op de website www.kompasbommelerwaard.nl.

Kompas & vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is er geen Kompas! Bij Kompas zijn tussen de 80 en 100 enthousiaste en 
deskundige vrijwilligers actief. Alle vrijwilligers, zoals docenten en begeleiders van groepen, 
investeren voortdurend in een actueel en kwalitatief goed aanbod. Kompas organiseert 
hiervoor bijeenkomsten voor scholing en deskundigheidsbevordering. Nieuwe vrijwilligers 
zijn altijd welkom, zoals bij taalgroepen, computerlessen en ontmoetingsactiviteiten. 

Kompas & Stages
Kompas is een erkend leerbedrijf en biedt mogelijkheden voor stages. 

Wilt u op een andere manier meewerken of een bijdrage leveren? Dat kan. Neem gerust 
contact op: info@kompasbommelerwaard.nl.

 

Kompas heeft een ANBI-status. Dankzij de subsidie van de gemeenten Maasdriel 
en Zaltbommel en bijdragen van lokale, provinciale en landelijke fondsen kan 
Kompas haar werkzaamheden uitvoeren. 
Het complete overzicht van alle fondsen en sponsoren is te vinden op de website: 
www.kompasbommelerwaard.nl/samenwerking. Ook donaties van particulieren 
zijn erg welkom. Wilt u Kompas financieel ondersteunen dan kunt u uw bijdrage 
storten op banknummer NL33 RABO 01042 56 613. Of word Vriend van Stichting 
Kompas. Meer informatie: www.kompasbommelerwaard.nl/vriend.

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

Bezoekadres: 
brede school De Waluwe
(ingang Prins Bernhardweg)
Prins Clausstraat 2
5301 RT Zaltbommel
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