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WijZ / Dimencegroep 

bedankt vrijwilligers

De vrijwilligers uit Zwolle en omstreken kon-
den,  na  bijzondere ontmoetingen met Tina 
Turner en The Voice-winnaars Mick en Henk, 
heerlijk dwalen over de cadeautjesmarkt. 

Ondertussen was er een drankje en hapje en 
vooral veel tijd om even bij te kletsen. De 
werk- en leercentra van onze Dimence Groep 

hadden met elkaar voor al onze vrijwilligers 
leuke presentjes gemaakt. Vanzelfsprekend 
werden die zelfgemaakte presentjes enorm 
gewaardeerd door de vrijwilligers. Iedereen 
kon vouchers inwisselen voor cadeautjes en 
zelf bepalen wat men wilde meenemen: gla-
zen uiltjes, vogels, schalen, maar ook heerlij-
ke pakketten van de Heihoeve, zelfgemaakte 
houten schalen met kaarsen en lekkers, schor-
ten en gebreide sjaals, overheerlijke verwen-
pakketten met wijn, maar ook ‘ouderwetse 
dozen met lekkers’. 

Vrijwilligersnieuwsbrief

Een keur aan diverse producten als kerstcadeau voor de talrijk aanwezige gasten en vrijwilligers.

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief over de werkzaamheden en ontwikkelingen bij WijZ. 
Wij houden u graag op de hoogte over wat we met uw bijdrage als vrijwilliger zoal doen. 

In deze uitgave: WijZ, Dimencegroep bedankt vrijwilligers / Thuisadministratie / Scholing / 
Elke week een mooie dag / Home-Start / Vitaal & Veilig Thuis / Beweging van Overvloed / 
SamenZwolle / Even voorstellen / Website servicepunt / KansRijk.

Veel leesplezier!
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Vindt u administratie leuk? 

Dan zoeken wij u!

Veel mensen hebben in hun werkzame leven 
een baan gehad met administratieve taken. 
Die nuttige kennis kunt u nog steeds inzet-
ten. Bijvoorbeeld als vrijwilliger voor kwets-
bare Zwollenaren. 
U gaat dan regelmatig op huisbezoek om 
samen de post door te nemen en die te 
ordenen. Of om te bellen met instanties en – 
indien nodig – financiële voorzieningen aan 
te vragen. Al die zaken kunt u in uw eigen tijd 
regelen.

Als u er wel voor voelt om op deze wijze één 
of meer van uw stadgenoten te ondersteu-
nen, kunt u een cursus Thuisadministratie 
volgen via WijZ. Deze cursus van drie dagde-
len wordt gegeven op 28 mei, 4 juni en 11 
juni, telkens van 13.00 uur tot 16.00 uur in het 
Cultuurhuis in Stadshagen.

Belangstelling? Neem dan contact op met 
Rianne Taal. Zij is te bereiken via het alge-
mene nummer: 038 – 8 515 700 of via r.taal@
wijz.nu

“Het is gezellig en het klikte 

meteen”

Geeke helpt Dicky bij haar administratie

Dicky had er na een hersenbloeding moeite 
mee om haar administratie op orde te hou-
den. WijZ regelde dat Geeke haar daarbij 
ging helpen. ‘Het was een geslaagde combi-
natie’. Ze zijn zelfs vriendinnen geworden. 
Geeke is vrijwilliger bij WijZ. Zij doet de 
administratie voor Dicky. Elke maand neemt 
ze de post door, ze doet aanvragen en regelt 
betalingen. Wat is afgehandeld bergt ze op in 
mappen. Zo zorgt zij voor overzicht. En dat is 
een hele opluchting voor Dicky.
Dicky is 75 jaar. Je kunt haar best een dame 
noemen, ze ziet er heel verzorgd uit. Met 
make up, gekapte haren en rood gelakte na-
gels. Zelf zegt ze erover: ‘Ik vind het belang-
rijk om er goed uit te zien. Zeker als je ouder 
wordt. Ook al voel ik me vaak niet goed en 
heb ik eigenlijk altijd pijn, ik wil mezelf goed 
blijven verzorgen’. Geeke knikt instemmend: 
‘Ik weet hoeveel moeite het haar kost om al-
leen al haar nagels te lakken. Zij heeft reuma 
en haar handen en voeten zijn erdoor aange-
tast. Maar ook al doet ze er lang over, zij wil 
zichzelf blijven verzorgen. Daar heb ik respect 
voor’.

Hersenbloeding
Dicky heeft niet alleen reuma, maar zij kreeg 
er ook een hersenbloeding bij. En alsof dat 
niet genoeg was, gebeurde er ook nog eens 
een medische misser. Een verkeerde injectie 
maakte dat de vingers van haar linkerhand in 
een soort kramp alle kanten opstaan.
Dicky vertelt verder: ‘Ik deed altijd zelf mijn 
administratie. Dat ging mij goed af, want ik 
heb vroeger veel kantoorwerk gedaan. Maar 
na die hersenbloeding kreeg ik problemen 
met mijn concentratie. Ik kon officiële brieven 
soms niet eens begrijpen. Ik raakte ervan in 
paniek, stopte alles in een la en keek er niet 
meer naar om. Maar het liet me natuurlijk niet 



vrijwilligersnieuwsbrief

d
aa

g
t 

ui
t 

 p
. 3

met rust, ik wist best dat dit geen oplossing 
was. Ten einde raad kwam ik terecht bij De 
Kern. Die doen aan maatschappelijk werk en 
ik ben daar heel goed opgevangen. Maar ik 
had méér nodig, want ik was nog steeds in 
paniek. Toen hebben ze geregeld dat Geeke 
bij mij kwam. Eerst eenmalig, om de ergste 
chaos op te ruimen. Later kwam ze één keer 
per maand, en dat duurt nu al zeven jaar. Het 
heeft mij heel veel rust gegeven. En het is 
nog gezellig ook, het klikte meteen tussen 
ons’.

Deskundig
Voordat Geeke met dit werk begon heeft zij 
een scholing gekregen van WijZ. Die geeft 
regelmatig een bijscholing, zodat Geeke 
op de hoogte blijft van alle regelingen waar 
ouderen gebruik van kunnen maken. Ze is 
een echte deskundige geworden. Ze heeft 
wel last van de bureaucratie van sommi-
ge instellingen: ‘Die sturen ieder jaar weer 
dezelfde formulieren, die je steeds opnieuw 
moet invullen, met steeds dezelfde kopieën 
erbij. Terwijl de omstandigheden gelijk zijn 
gebleven. Daar kan ik me wel aan ergeren. 
Maar gelukkig hebben Dicky en ik het leuk 
met elkaar’.

Groot aanbod van scholing voor 

vrijwilligerswerk

Om het vrijwilligerswerk te ondersteunen 
is er een groot aanbod aan trainingen en 
cursussen. 
Daarom ontvangt u regelmatig van ons mail-
tjes met de titel: scholingsaanbod voor vrijwil-
ligers. Waar mogelijk bieden we het aanbod 
gebundeld aan zodat u niet wordt overstelpt 
met mails. U kunt dan lezen of er voor u inte-
ressante scholing bij zit en u eventueel op-
geven voor een training/cursus. Veel daarvan 
zal interessant en verrijkend voor u zijn, ook 
als het niet direct met uw taak als vrijwilliger 
te maken heeft. Bij de informatie staat altijd 
vermeld hoe u zich kunt opgeven.
In Zwolle doet overigens zo’n zestig procent 
van alle inwoners een vorm van vrijwilligers-
werk. Hiermee heeft Zwolle de hoogste score 
in het land. Daar zijn we trots op. De score 
geeft ook aan dat veel activiteiten in Zwolle 
niet uitgevoerd kunnen worden zonder de in-
zet van al die vrijwilligers. Dit geldt zeker voor 
WijZ (Servicepunt Vrijwilligerswerk, onderdeel 
van de Dimence Groep), maar ook voor an-
dere Zwolse organisaties.
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Een prachtig vooruitzicht: 

Elke week in elk geval één 

mooie dag

Je maakt eens een keer een korte wande-
ling, je gaat wat boodschappen doen, maakt 
een praatje met de buurman of buurvrouw, 
misschien een uurtje lezen en ‘s avonds nog 
een poosje televisie kijken. 
Voor veel senioren is dat hun dagbesteding. 
Niet spannend, niet afwisselend. Eerder een 
dagelijkse sleur.
Dat moet en kan zo veel beter. Al heb je maar 
één dag in de week waar je ècht naar uitkijkt. 
Dat zou voor velen al een enorme winst voor 
hun welbevinden zijn. 
Dat is een van de redenen waarom vorig jaar 
in Zwolle een proef is begonnen om het bre-
de aanbod aan welzijnsmogelijkheden beter 
onder de aandacht te brengen van ouderen. 
Dat betekent onder meer dat het bestaande 
aanbod zichtbaar is gemaakt op één plek: 
SamenZwolle.nl (zie elders in deze nieuws-
brief). Bovendien worden ouderen tijdens hun 
zoektocht ondersteund bij het bezoeken van 
een activiteit. Resultaat daarvan is dat steeds 
meer ouderen kunnen deelnemen aan een 
van de vele activiteiten.

Proef verlengd
De proef is dusdanig succesvol verlopen, dat 
gemeente en deelnemende partijen hebben 
besloten de proef met een jaar te verlen-
gen. WijZ is daarbij projectleider geworden. 
De komende maanden worden onder meer 
gebruikt om het scala aan activiteiten in de 
diverse wijken voor ouderen verder onder 
hun aandacht te brengen, maar ook om hun 
behoeften nog beter te inventariseren.

Elke oudere moet wekelijks ten minste één 
dag hebben waar men zich al ruim van te 
voren op verheugt. Voor de duidelijkheid: 
het geldt overigens niet alleen voor ouderen, 
ook voor ieder ander die wel eens wat meer 
perspectief in zijn of haar leven wil hebben.
Kortom, goede dagen en perspectief. Daar 
gaat het om. Bij iedereen.
In de volgende nieuwsbrieven houden we u 
op de hoogte van de vorderingen.

Mocht u nu al behoefte hebben aan extra 
informatie, dan kunt u contact opnemen met:

Marlous Holster of Annemarie van der Kolk. 
Zij zijn op werkdagen tijdens kantooruren te 
bereiken via de receptie van 
WijZ: 038 – 85157 00.
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Nieuwe vrijwilligers zijn zeer 

welkom

Home-Start, het steuntje in de rug voor 
ouders

Het opvoeden van kinderen kan veel plezier 
en voldoening geven. Maar lang niet altijd is 
dat even gemakkelijk. 
Er kunnen zich op allerlei gebieden tal van 
problemen of probleempjes voordoen. Vaak 
kun je die als ouders zelf wel oplossen. Maar 
soms is het prettig als je daar wat ondersteu-
ning bij krijgt. In dat geval kun je een beroep 
doen op Home-Start. 
Ervaren en getrainde vrijwilligers, die erva-
ring hebben met opgroeiende kinderen, 
bieden dan een steuntje in de rug. Ze geven 
tips over praktische zaken voor je gezin. Als 
ouders goed in hun vel zitten, heeft dat een 

positieve uitwerking op de kinderen. 
Home-Start is bedoeld voor ouders met op-
groeiende kinderen van nul tot achttien jaar.
Je kunt Home-Start aanvragen voor de 
gemeente waarin je woont. Kijk daarvoor op 
home-start.nl

Vrijwilligers nodig
Home-Start heeft overigens behoefte aan 
meer vrijwilligers. Heb je ervaring met op-
voeden, wil je dat steuntje in de rug bieden 
bij andere ouders met kinderen? Misschien is 
Home-Start dan wat voor jou. Je kunt vaca-
tures vinden via de vrijwilligerscentrale, de 
vacaturebank of via de website van Home-
Start. Vanzelfsprekend krijgt je een training en 
begeleiding. Voor meer informatie: 

www.home-start.nl of bel Zwanet Hamhuis, 
coördinator Home-Start 038-8 515 700

d
aa

g
t 

ui
t 

 p
. 5

0908WT_Drieluik_Flyer_Ouders.indd   1 13/12/2016   10:00

Steuntje in de rug nodig? Steuntje in de rug nodig?
Home-Start biedt steun aan gezinnen met kinderen 
tot 18 jaar. Een ervaren vrijwilliger die net als jij 
ook ouder is, luistert naar jouw verhaal, erkent en 
herkent dat opvoeden een klus kan zijn, biedt  
praktische hulp en vriendschappelijk contact.
Als ouders goed in hun vel zitten, heeft dit een  
positieve uitwerking op de kinderen. 

Behoefte aan contact?
Vrijblijvend van gedachten wisselen of we wat voor 
jouw gezin kunnen betekenen? Bel of mail ons!

Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? 
Je krijgt een training en begeleiding. 
Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie:
- Coördinator: Zwanet Hamhuis
- www.home-start.nl
- 038 - 8 515 700
- home-startzwolle@wijz.nu

Home-Start is gratiswww.home-start.nlwww.home-start.nl
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Vitaal & Veilig Thuis zoekt 

nieuwe vrijwilligers

Vitaal & Veilig Thuis is op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die op huisbezoek 
willen bij 70-plussers. 

Tijdens het huisbezoek gaat de vrijwilliger in 
gesprek met de wijkbewoner. Daarbij staat 
zelfstandig thuis blijven wonen en de veilig-
heid in en om het huis centraal. Ook wordt 
stil gestaan bij het welzijn: hoe zit iemand 
erbij, heeft hij of zij een sociaal netwerk, zijn 
de financiën op orde en is er behoefte aan 
ondersteuning. In alle gevallen wordt ervan 
uitgegaan wat iemand zelf nog kan. Op basis 
daarvan wordt een advies gegeven over 
de woning, valpreventie, het welzijn en een 
passend programma. Een aanbod voor een 
fit-test en valtraining behoren hierbij tot de 
mogelijkheden.

Het project Vitaal & Veilig Thuis is een jaar 
geleden begonnen in de Aa-landen en is in-
middels in diverse delen van deze wijk actief. 
Het project is opgezet in samenwerking met 
zo’n dertig Zwolse partners, zoals de ge-
meente, Isala, Icare, GGD, politie, brandweer 
en Icare.

De vacature voor vrijwilligers is te vinden 
op SamenZwolle.nl: 
https://www.samenzwolle.nl/vacatures/
projectvrijwilligers-vitaal-en-veilig-thuis

Kom op 5 juli naar Deventer

Beweging van Overvloed: laat 

je inspireren

Elke organisatie gaat op gezette tijden bij 
zichzelf te rade of de koers die ze volgt nog 
wel de juiste is. 

Dat geldt ook voor de Dimence Groep. Zo 
ontstond er in 2016 vanuit de Raad van Be-
stuur de vraag hoe we het beste weer tot de 
kern van onze taken zouden kunnen komen: 
mensen helpen en zorgen voor een betere 
geestelijke gezondheid en bijdrages leveren 
aan een beter welzijn.
We werden steeds meer een ‘regelmachine’. 
Aan de daadwerkelijk noodzakelijke inhoud 
van het werk kwamen we soms niet toe. Daar 
moest wat aan worden gedaan.
Vanuit deze gedachte is de Beweging van 
Overvloed ontstaan. Deze moet er toe leiden 
dat we ons weer realiseren wat hulpverlenen 
zo aantrekkelijk maakt, wat de kern is en dat 
we dit vanuit ons hart doen.
Dit geldt uiteraard voor de werknemers van 
Dimence, maar evengoed voor de grote 
groep van vrijwilligers. Zij werken zonder 
uitzondering vanuit hun hart.
Zij zijn dus een prachtig voorbeeld van Over-
vloed. Iets vanuit het hart betekenen voor 
een ander, niet gebonden zijn aan (overbo-
dige) regelgeving en de vrijheid voelen om 
buiten gebaande paden dingen te bedenken. 
En altijd is het uitgangspunt dat de cliënten 
zich door die inzet beter voelen.

Vitaal      Veilig Thuis
Om zelfstandig te blijven
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 Wie meer wil weten over de Beweging van 
Overvloed of nog andere ‘overvloed’ (lees 
talent, ervaring, kennis) wil delen, kan contact 
met ons opnemen. Samen kunnen we dan 
kijken hoe de Dimence Groep en u elkaar 
kunnen vinden bij het delen van deze Over-
vloed.
Op 5 juli houden we in Deventer weer een 
inspirerende Dag van Overvloed. Daarvoor 
nodigen we u van harte uit. Aanmelden kan 
via onderstaand e-mailadres. 
Hopelijk tot dan!
Dirk Dijkslag en Hanneke Hermkens, 
coördinatie Beweging van Overvloed.  
deeljeovervloed@dimencegroep.nl

Meer weten? Kijk op: 
www.youtube.com/watch?v=bQpEd5g7VZI 
www.youtube.com/watch?v=NGkrsEffAus 
www.dimencegroep.nl/sites/default/files/files/
dim5310_magazine_overvloed_-_overvloed_
zit_in_iedereen_210x270_mm_v3_web.pdf 

SamenZwolle.nl, hèt sociale 

platform voor iedereen

Kijk eens een keer op de website Samen-
Zwolle.nl. Het is een online sociaal platform 
waarop alle burgers én professionals actief 
zijn die een bijdrage willen leveren aan de 
leefbaarheid van de stad en haar inwoners.
SamenZwolle.nl is veelzijdig. De Dieren-
opvang heeft een penningmeester nodig, 
een Syrische vluchteling is op zoek naar een 
taalmaatje, in Zwolle-Zuid wordt binnenkort 
weer de tien mijl gelopen…Zo maar een paar 
voorbeelden.

Activiteiten, hulpvragen en aanbod van hulp, 
het is allemaal te vinden op SamenZwolle.
nl. Het vinden van antwoorden op relevante 
thema’s of het vinden van maatschappelijke 
organisaties wordt zo eenvoudig en laag-
drempelig. 

Alle informatie van een organisatie staat 
gebundeld op één pagina, samen met de 
contactinformatie. Zo weet je als bezoeker 
direct waarvoor je bij een organisatie kunt 
aankloppen en wat haar expertise is. Daar-
naast heeft SamenZwolle.nl een sociale kaart 
met eenvoudige filter- en navigeeropties en 
herkenbare iconen, zodat zowel burgers als 
professionals snel een antwoord krijgen op 
hun vraag en kan versnippering van (nieuwe) 
initiatieven worden voorkomen.

Als laatste wordt er op SamenZwolle.nl ge-
werkt met inspirerende storytelling. Succes-
verhalen, menselijke verhalen. Van burgers, 
voor burgers. Hiermee krijgen bezoekers een 
beeld van wat voor vragen hij of zij kan stel-
len en welke organisaties betrokken zijn bij 
SamenZwolle. Dit werkt drempelverlagend, 
motiveert om hulpvragen te stellen en om 
zelf hulp te bieden.

Kortom, SamenZwolle.nl faciliteert én stimu-
leert de participatiesamenleving nog meer!
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Even voorstellen

Marlous Holster 

Wat een dynamiek!
Een aantal maanden ben ik nu aan de slag bij 
WijZ. Vanaf het eerste begin was het mij al 
duidelijk: wat een dynamiek en wat een drive!
Jarenlang heb ik gedacht dat ik me moest 
aanpassen aan een baan; nu heb ik voor het 
eerst een baan gevonden die zich aanpast 
aan mij. Hoe ik ben en hoe ik in het leven 
sta, met zo veel gemotiveerde mensen en de 
neuzen dezelfde kant uit. Het is gewoon een 
feestje. Zo veel mensen gesproken en zo veel 
mooie projecten al gezien. En er kan zo veel. 
Ik zal jullie vast een verrassing vertellen: ik 
ga bloggen en vloggen voor ons. Om WijZ, 
ons werk, onze mensen op de kaart te zetten. 
Zichtbaar en met verbinding. Verder vind ik 
het geweldig dat jullie mijn creativiteit naast 
mijn werk stimuleren. Doordeweeks heb ik de 
leukste baan van de wereld en in het week-
einde krijg ik les van bekende Nederlanders 
om een goed acteur te worden.
Samengevat: WijZ voelt echt als ‘een voor 
allen, allen voor een’. En ik hoop de komen-
de tijd veel goeds met elkaar te creëren. 
Van betekenis zijn in combinatie met plezier, 
maakt een meesterwerk.
WijZ is een meesterwerk!

Marlous Holster,
Welzijnswerker

Ian Mol

Sport en bewegen brengt iets moois
Mijn naam is Ian Mol, aangenaam. Ik ben 
dertig jaar oud en woon in het mooie Zwol-
le, samen met mijn twee zoontjes en vrouw 
Joske. Sinds 1 oktober heb ik als welzijnswer-
ker sport, bewegen en leefstijl het Sport & 
Beweegteam van WijZ versterkt. 

Voordat ik bij WijZ aan de slag ging, ben ik 
werkzaam geweest voor verschillende spor-
tieve en niet sportieve organisaties, in allerlei 
functies, waaronder die van zorgcoördinator 
bij een thuiszorgorganisatie. In die periode 
kwam ik veel bij mensen thuis om te kijken 
welke huishoudelijke zorg zij nodig hadden 
en hoe we die zorg het beste konden vorm-
geven. 

Ik kijk er naar uit om mijn aandeel te leveren 
aan het sport- en beweegaanbod bij WijZ. Ik 
geloof namelijk dat sport en bewegen, in wel-
ke vorm dan ook, voor iedereen iets goeds 
en moois kan brengen.

Wie weet tot ziens bij WijZ,

Ian Mol 
Sport en Bewegen
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Chris Helsloot 

Sociaal Cultureel Werker bij WijZ
Hallo allemaal, 
Ik ben Chris en nee, ik ben een meisje. Ja, 
ik kan er ook niks aan doen, want zo hebben 
mijn ouders mij nou eenmaal genoemd. Wel 
een stoere naam krijg ik weleens te horen. 
Dus dat ben ik ook wel een beetje. Maar ik 
ben vooral ook sociaal en maatschappelijk 
betrokken. Ik hou ervan om onder de mensen 
te zijn, samen mooie momenten te beleven 
en elkaars passie te ontdekken. Daarom koos 
ik ervoor om een sociale studie te volgen: 
Culturele en Maatschappelijke Vorming aan 
de HAN in Nijmegen. Toen werd ik Jonge-
renwerker in Deventer en nu ben ik ‘Sociaal 
Cultureel Werker’ bij Wijz. 
Zo noemen ze dat dus. Klinkt geweldig, maar 
het is fantastisch! 

Ik mag de vrijwillige vrijwilligerscoördinatoren 
ondersteunen in hun werkzaamheden. Vraag 
en aanbod, werving en selectie, mixen en 
matchen, het is een hele klus en erg be-
langrijk werk binnen onze organisatie. Waar 
het kan en nodig is, denk en help ik daarom 
graag mee. 

Ook houd ik mij bezig met verschillende wel-
zijnsprojecten. Welzijnswerk binnen de zorg 
welteverstaan. Dat is nou juist zo mooi en 
uniek aan de Dimence Groep. En Wijz levert 
daar een belangrijke bijdrage aan. Wanneer 
cliënten in behandeling zijn en de zorgpro-
fessionals de psychische problematiek aan-
pakken, besteed ik juist veel aandacht aan de 
andere levensdomeinen. Wie ben jij verder 
als mens en hoe zie jij je toekomst voor je? 
Wat wil je doen, wat heb je nodig en waar 
ben je goed in? Hoe gaan we er samen voor 
zorgen dat je straks weer tot je recht komt en 
mee kan doen in de maatschappij? De focus 
leg ik dus op het normale leven. Hier maak 
ik mij sterk voor. Want ik haal voldoening uit 
verbindingen leggen, kansen aangrijpen, mo-
gelijkheden zien en een bijdrage leveren aan 
het persoonlijke en maatschappelijke herstel 
van onze mensen. Dat is dus fantastisch! 

Maar naast het harde werken, trek ik mij 
ook graag terug in mijn fijne kleine huisje in 
Deventer. Daar woon ik met mijn verloofde, 
zijn zoon en onze kater. Lekker koken, sa-
men eten, muziek luisteren, meeblèren en ‘s 
avonds lekker relaxen op de bank met een 
filmpje vind ik dan ook heerlijk. Samen zijn 
met vrienden en familie en genieten van de 
kleine dingen. Daar word ik blij van.

Website Servicepunt 

Vorig jaar is de nieuwe website van het 
Servicepunt Vrijwilligerswerk gelanceerd. 
Op de site treft u onder andere onze nieuws-
berichten aan, verhalen van vrijwilligers, onze 
actuele vrijwilligersvacatures, maar ook ons 
scholingsaanbod. Aanmelden voor een cursus 
of verdiepingsavond kan ook via deze site. U 
kunt onze website bekijken via: 
https://vrijwilligerswerkdg.nl
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KansRijk

Een van de projecten van het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk is KansRijk.
Door KansRijk komt Jacqueline weer onder 
de mensen en maakt ze de eerste stapjes op 
de participatieladder 

Voor Jacqueline gloort er weer hoop 
Jacqueline Hilge zit tegenwoordig lekker in 
haar vel en is vrolijk. Nog niet eens zo heel 
gek lang geleden was dat heel anders. Toen 
had ze straatvrees en heel vaak paniekaanval-
len. Naar buiten gaan durfde ze niet, mensen 
sprak ze amper. 

Nu vindt ze het heerlijk om elke maandag-
ochtend een paar uur achter de bar te staan 
in het Cultuurhuis in de Zwolse wijk Stadsha-
gen. Ze geniet ervan om koffie of thee voor 
de bezoekers te serveren en om bijvoorbeeld 
broodjes voor hen te smeren. En zelfs als het 
druk is raakt ze niet van slag van al die bezoe-
kers. Ze babbelt voluit met iedereen die haar 
wat vraagt. Kortom, haar verzorgende inslag 
komt hier geweldig van pas. 

Weer hoop 
Dát Jacqueline in korte tijd zo ver is geko-
men, heeft ze mede te danken aan KansRijk. 
Dat is een project van het Servicepunt Vrij-
willigerswerk van WijZ, onderdeel van de 
Dimence Groep. KansRijk probeert op een 
laagdrempelige manier de kracht van mensen 
te versterken die een grote afstand tot de ar-
beidsmarkt hebben. Het is de bedoeling dat 
ze daardoor een of meerdere stapjes hoger 
komen op de participatieladder. 
Door KansRijk gloort er voor de 34-jarige 
Jacqueline weer hoop. Ze heeft een niet al te 
florissant leven achter zich. Na het speciaal 
basisonderwijs bleef ze thuis. Verder leren 
zat er niet in, lukte haar ook niet. Na verloop 
van tijd moest ze bovendien dagelijks haar 
zieke moeder verzorgen en moest ze zich ook 
nog eens om haar werk bekommeren. In de 
loop der jaren volgde een scala aan baantjes: 
van broodjes smeren en soep maken bij het 

Leger des Heils, ze ging mee met de Soep-
bus, ze poetste auto’s bij autoschadebedrijf 
Care, nam na afloop van haar werk alle vuile 
overalls mee om die thuis te wassen. Ze 
werkte ook een hele tijd als schoonmaakster 
bij de grote scholengemeenschap Landstede. 
Leuk en dankbaar werk, dat een bescheiden 
inkomen opleverde. 

Straatvrees en paniekaanvallen 
“Vijf jaar geleden is mijn vader overleden. 
Toen ging het mis en moest ik dat werk bij 
Landstede opgeven”, vertelt Jacqueline met 
enige spijt in haar stem. “Ik was daar vijf 
dagen in de week van half drie ‘s middags tot 
acht uur ‘s avonds. Maar toen mijn vader was 
overleden, kreeg ik straatvrees en paniek-
aanvallen. Ik sprak niet meer met mensen, 
ik was alleen thuis en was er niet meer met 
mijn hoofd bij.” Ze vertelt het somber, maar 
nuchter. 
Haar vriend, met wie ze al sinds haar zestien-
de een relatie heeft, deed de boodschappen. 
Pas na verloop van tijd, nadat ze van haar 
huisarts medicatie tegen de paniekaanvallen 
had gekregen, ging er eerst iemand anders 
mee naar de supermarkt en uiteindelijk ging 
ze alleen. Maar nog steeds niet van harte. 

Vrijwilliger 
“Ik moest gewoon weer leren om onder de 
mensen te durven komen”, aldus Jacqueline 
op een beetje verontschuldigende toon. “Ik 
heb op een gegeven moment een gesprek 
gehad met het UWV. Daar kreeg ik het advies 
om als vrijwilliger wat te gaan doen. En zo 
ben ik hier in het Cultuurhuis terecht geko-
men.” 
“Het is wel fijn hier. 
En bovendien is het dicht bij mijn huis. Dat 
vind ik ook wel handig, want dan ben ik snel 
weer thuis bij mijn vriend en mijn dochtertje 
Noa. Ik kan nu weer alleen boodschappen 
doen, mijn vriend verzorgen en mijn dochter-
tje – die is twee – verzorgen. Ja”, zegt ze vol 
trots en met stralende ogen, “ik ben echt een 
‘zorg-iemand’.” 
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Taalles 
Elke maandagochtend werkt ze dus twee uur 
in het Cultuurhuis, van half tien tot half twaalf. 
Elke woensdag krijgt Jacqueline taalles en 
bekwaamt ze zich in het lezen en schrijven. 
“Ik kan wel een boodschappenlijstje maken 
hoor en een brief schrijven. Maar alleen ìk 
kan die lezen. Een ander niet”, klinkt het veel 
betekenend. Stapje voor stapje probeert 
Jacqueline haar laaggeletterdheid achter zich 
te laten. En de eerste resultaten zijn al te zien. 
“Ja, hoor, ik kan de krant lezen. 
En laatst heb ik mijn vriend voor het eerst een 
appje gestuurd en ik kan mijn dochtertje ook 
al boekjes voorlezen”, zegt ze met opnieuw 
die trotse glimlach en stralende ogen. 

Werkervaring 
Het liefst wil Jacqueline voorlopig nog in haar 
veilige en vertrouwde omgeving van het 
Cultuurhuis blijven. “Nee, ik wil nog niet snel 
ergens anders naar toe. Dat lukt ècht nog 
niet...” 
Toch zal dat vast wel een keer gebeuren. 
Want Jan Lubbers en Wim klaas, haar twee 
begeleiders, zijn tevreden over haar en zien 
beslist vooruitgang. “Ze doet het hartstikke 
goed en gaat leuk om met de mensen. Met 
dit vrijwilligerswerk krijgt ze werkervaring en 
weer structuur in haar leven. Wel is het van 

belang dat ze meer uurtjes gaat maken”, 
benadrukt Jan. Wim is het daar helemaal mee 
eens. 

Coach 
Jacqueline hoeft niet in haar eentje de vol-
gende stappen in haar participatieproces 
te maken. “Want”, zegt Jan, “ze heeft een 
coach die haar vanuit de gemeente begeleidt 
en ook thuis heeft ze begeleiding. Waar-
schijnlijk zal ze altijd gecoacht moeten wor-
den. Maar op dit moment gaat het allemaal 
heel soepel en is ze zelfs niet meer bang als 
er hier een grote groep mensen is.” 

Stapjes maken 
Jacqueline is natuurlijk niet de enige die via 
het project KansRijk een nieuwe fase in het 
leven kan inslaan. “In een stad als Zwolle zijn 
het er tientallen”, zegt Ruby Blom, coördi-
nator van KansRijk. “Allemaal proberen ze 
stapjes te maken. We plaatsen mensen zoals 
Jacqueline op diverse locaties. Hier in het 
Cultuurhuis, maar ook in andere wijkcentra, 
of als assistent van een huismeester of bij-
voorbeeld in de kantine van Dimence. En we 
hopen dat ze uiteindelijk allemaal een vaste 
baan kunnen vinden, al dan niet met begelei-
ding van een werkgever.”
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Jacqueline achter de bar en kletst tegenwoordig heel gemoedelijk met bezoekers. 


