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Ondersteunen, versterken en verbinden 

Voor u ligt het activiteitenverslag van stichting Koppel. Koppel biedt kinderopvang en welzijn in de gemeente Epe. 

Bij alles wat Koppel doet, staat het woord ‘verbinden’ centraal. Onze medewerkers fungeren als verbindende 

schakel tussen organisaties en bewoners. Continue stellen we onszelf ten doel om iedere dag een bijdrage te 

leveren aan talentontwikkeling en welzijn van burgers van 0 tot 100 jaar.

Door middel van dit activiteitenverslag geven wij inzicht in de uitgevoerde activiteiten en producten. Bij alle 

diensten zien wij een enorme betrokkenheid van actieve inwoners bij de uitvoering van de activiteiten. Zonder hen 

kunnen we ons aanbod niet uitvoeren. Zij zijn voor ons en voor de gemeente Epe van onschatbare waarde! 

Gedurende het jaar 2017 werd steeds intensiever samengewerkt met SWO/E, mede als gevolg van de 

voorgenomen fusie. De gezamenlijke uitgangspunten van Koppel en SWO/E zijn een transitiebestendig en 

samenhangend aanbod dat op elkaar is afgestemd. Beide organisaties zijn sterk lokaal gebonden en gewortelde 

organisaties. De samenleving is aan het transformeren, waardoor er van burgers een meer actievere rol wordt 

verwacht (participatiesamenleving). Het welzijnswerk vervult hierin een belangrijke preventieve rol. Eenheid in 

(transformatie)beleid en innovatiekracht is hierbij van belang. Een verdergaande samenwerking tussen de 

welzijnsorganisaties past bij de grootte van de gemeente Epe. De inspanningen in 2017 hebben geresulteerd in 

het samengaan van de twee organisaties met ingang van 2018. 
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Onze activiteiten en producten zijn verdeeld over 3 domeinen: Leefomgeving & Netwerken, Opvoeden & Opgroeien 
en Maatschappelijke Participatie. 

• Leefomgeving & Netwerken met:

Armoede en Schulden, Buurtbemiddeling, BuurtKaffee, Conversatieles Nederlands, Computer & Tablet cursus, Dag 
van de Dialoog, Eetcafé, Experimenteel Leren in de wijk, Groet & Ontmoet, Maatjes, Maatschappelijk initiatief, 
Netwerkontwikkeling, Passende Hulp 16+, Pleinmarkt, Prokkelen, Turkse Vrouwengroep, Sociaal Team, 
Statushouders, Huismeester, Vrijwilligerswerk voor en door bewoners, vrijwilligersprijzen en Wetswinkel.

Wij werken integraal en gebiedsgericht, waarbij we samenwerken met diverse partijen op het gebied van Wonen, 
Welzijn en (familiaire, vrijwillige en beroepsmatige) Zorg. De Publiek Private Samenwerking krijgt steeds meer 
vorm. Dat zien we o.a. terug bij het Prokkelen, de Was & Strijk en Moedige Mensen (thema Armoede en 
Schulden). 

Een belangrijke ontwikkeling is het Gebiedsgericht werken binnen de gemeente Epe. Koppel leverde samen met 
MEE Veluwe een kwartiermaker. Het profiel voor de toekomstige gebiedsregisseur werd opgesteld, er waren 
contacten met professionals en bewoners over zowel de nieuwe manier van werken als het concept ‘Mijn Buurtje’. 
Er werd een start gemaakt met de ontwikkeling van een format voor de gebiedsopgaven. In 2018 zijn 5 sociaal 
werkers van Koppel-Swoe benoemd als gebiedsregisseur.  

Onderwijs en Welzijn leren van elkaar, dat is wat we zien bij het ‘experimenteel leren in de wijk’, in samenwerking 
met ROC Aventus. Er zijn hierdoor veel extra handen in de wijk waardoor we nog meer bewoners bereiken en 
ondersteunen in hun wensen, behoeften en vragen. 
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• Opvoeden & Opgroeien met:

Buurtsport, Computertypen, Groet & Ontmoet junior, Groot & Klein, Jonge mantelzorgers, Jongerenwerk (met 
diverse activiteiten, ontmoetingsavonden, meidenwerk, straathoekwerk), Kinderwerk (waaronder ook de 
buitenspeeldag en sport en spel op straat), Maatschappelijke Stages, Peuterspeelzaalwerk, Steunouder en de 
VoorleesExpress. 

Er wordt vraaggericht gewerkt waarbij inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd worden om iets voor een ander te 
betekenen. Dit neemt diverse vormen aan, zowel middels afgebakende projecten als Buurtbemiddeling, 
Steunouder en de Wetswinkel als door de inzet van maatjes op basis van veel individuele vragen. In 2018 zal dit 
verder uitgewerkt worden door het coördinatiepunt vrijwillige inzet. 

De buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt organiseren en ondersteunen veel activiteiten, toernooien, 
sportdagen en naschoolse activiteiten. Er wordt ingezet op toeleiding naar sportaanbieders.

Er zijn diverse activiteiten en ontmoetingsavonden voor jongeren. In het dorp Epe wordt gezocht naar een 
geschikte voorziening. De maandelijkse ontmoetingsavond voor jonge mantelzorgers voorziet in een behoefte. We 
bereiken daarmee slechts een klein percentage. Een wenselijke ontwikkeling is het beter zicht krijgen op de 
behoeften van jonge mantelzorgers, die opgroeien met ziekte en zorg en zich zorgen maken om de situatie en 
vaak zelf zorg tekort komen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 4 jongeren tot en met 24 jaar opgroeit met 
zorg in de thuissituatie. 
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• Vervolg Opvoeden & Opgroeien:

Binnen het jongerenwerk is er aandacht voor de doelgroep meisjes. In totaal waren er vier meidengroepen in de 
gemeente Epe. Er blijkt behoefte aan groepen voor meisjes met een licht verstandelijke beperking. 

Er zijn vrijwillige steunouders ingezet die ondersteuning bieden aan kinderen en ouders. Er waren 21 gezinnen die 
door omstandigheden een helpende hand konden gebruiken. 

Voor de VoorleesExpress zijn 32 gezinnen aangemeld. Vrijwilligers helpen gezinnen om de taalontwikkeling van 
hun kinderen te stimuleren. Er wordt over de grenzen van het voorlezen heen gekeken. De projectleider kent het 
netwerk van onderwijs, zorg (kernpartner CJG) en welzijn en schakelt daar waar nodig. 

• Maatschappelijke participatie met: Participatiespringplank en Was & Strijk Service

Met de Participatiespringplank zijn kwetsbare inwoners (met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) begeleid in 
het verhogen van de participatie. 

Met de algemene voorziening Was & Strijk biedt Koppel zinvol werk aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Wassen op Locatie vindt plaats op de Klaarbeek, met de mogelijkheid uit te stromen naar zorg-
assistant. 



Leefomgeving & Netwerken

2017



Armoede & Schulden

• In de gemeente Epe zijn armoede en schulden een steeds groter wordend 
probleem. Zes procent van de huishoudens leeft op of onder het sociaal 
minimum. Voor de gemeente Epe gaat het om 837 gezinnen. Hier zijn 365 
kinderen bij betrokken.

• Eén van de doelen van de beleidsnota ‘minimabeleid’ van de gemeente Epe is 
het organiseren van een meer integrale werkwijze, zowel intern als met 
externe partners. Een sociaal werker is lid van de klankbordgroep 
minimabeleid. In de 3 bijeenkomsten is een inventarisatie gemaakt van huidige 
voorzieningen: de nota ‘Armoede en schulden’. In een subgroep is meegewerkt 
aan de samenstelling van het Kindpakket.

• Koppel heeft het initiatief genomen om het project ‘Moedige Mensen’ op te 
starten. Focus is het forceren van een doorbraak in de lokale bestrijding van 
schulden. Niet alleen door beleid, maar samen met overheid, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en vrijwilligers. Want alleen via een brede integrale 
samenwerking kun je effectief de strijd aangaan met armoede en schulden. 
Schuldproblemen van mensen leiden tot vele afgeleide problemen, zoals 
isolatie, depressie, dakloosheid et cetera. Ook de oorzaak van de armoede en 
schulden is divers. 

• Om het succes van ‘Moedige Mensen’ te vergroten, is besloten om in de 
gemeente Epe drie doelgroepen te selecteren: Jeugd in armoede, Werknemers 
in armoede en zelfstandigen/kleine ondernemers in armoede en schulden. Per 
werkgroep worden deelprojecten benoemd om zelfstandig te laten uitvoeren.



Buurtbemiddeling

• Buurtbemiddeling levert een positieve bijdrage aan het samenleven als buren 
in de gemeente Epe. Het bevordert de leefbaarheid van de buurten. 
Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties 
tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge 
spanningen en conflicten werken de bemiddelaars onder andere aan het 
herstellen van de onderlinge communicatie en het bevorderen van wederzijds 
respect.

• In 2017 kregen we 57 meldingen, dat is een stijging vergeleken met de 
voorgaande jaren. 28 meldingen zijn positief afgesloten, in 10 gevallen 
weigerde partij 1 en in 9 gevallen weigerde partij 2.

• Er waren 10 bemiddelaars actief.

• In de overige gevallen is er geen oplossing gevonden, kon er geen contact 
worden gelegd met de aanmelder of was de melding niet geschikt voor 
Buurtbemiddeling.

• In de zomer zijn er 3 actiedagen in Vaassen geweest waarbij 
Buurtbemiddeling, politie, Triada en BOA’s de krachten bundelden en inwoners 
ontvingen. Inwoners konden langskomen om hun vragen betreft overlast te 
stellen of om een melding te doen. Er waren veel positieve reacties. Tijdens 
deze dagen werden er 5 locaties in het dorp Vaassen bezocht door deze 
partijen. 



BuurtKaffee

• Er zijn 3 BuurtKaffees in de gemeente Epe. Het doel is ontmoeting, contact 
leggen en onderhouden en het vergroten van het sociale netwerk. 
Voorbeelden: helpen klussen, vervoer naar de Voedselbank, koffie drinken bij 
elkaar, vergezellen naar huisarts of ziekenhuis, vinden van vrijwilligerswerk, 
(creatieve) hobby’s met elkaar delen en uitvoeren of samen wandelen.

• In wijksteunpunt Bloemfontein (Vaassen) zijn 4 vrijwilligers en 2 stagiaires 
betrokken bij het BuurtKaffee. De activiteit wordt zelfstandig uitgevoerd door 
vrijwilligers. Het BuurtKaffee is iedere dinsdagavond open, met gemiddeld 15 
bezoekers. Het Taalpunt verzorgde een voorlichtingsavond waarna 3 
deelnemers een bezoek brengen aan het Taalpunt.

• Een groep van 15 buurtbewoners uit de wijk Heggerenk (Vaassen) komt 
wekelijks bijeen op dinsdagavond in Triton. De samenwerking met 
wijkvereniging Heggerenk is versterkt. Er zijn 2 vrijwilligers betrokken. De 
deelnemers organiseren diverse activiteiten: samen eten, kerststukjes maken, 
bingo, spelletjes, vogelhuisjes beschilderen en een lezing over trombose.

• Elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur wordt een koffieochtend 
georganiseerd in de Buurthoeve op de Hoge Weerd. Gemiddeld waren er 7 
bezoekers. Ook enkele Syrische inwoners van de wijk namen af en toe deel, 
vooral om de taal te oefenen. 

• Daarnaast zijn er in de Dorps- en Wijksteunpunten diverse koffie-uurtjes voor 
inwoners. 



Conversatieles Nederlands

• Het gaat bij de conversatie/taalles om het vergroten van de woordenschat, 
spreekvaardigheden en verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van 
allochtone vrouwen en mannen. Nederlands oefenen door met elkaar te 
praten, lezen, koken en schrijven.

• Er zijn drie groepen die deelnemen aan de conversatieles Nederlands, waarvan 
twee in Vaassen (wekelijks in totaal 18 deelnemers) en één in Epe (wekelijks 
13 deelnemers). De meeste bezoekers hebben de inburgeringscursus afgerond. 
Reguliere Nederlandse lessen zijn qua kosten niet haalbaar voor deze 
inwoners. 

• Het is tevens een belangrijke ontmoetingsplek voor de deelnemers. De afkomst 
van de deelnemers is divers: Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, 
Tsjechië, Iran, Oekraïne, Moldavië, Syrië, Somalië, Armenië en Irak. 



Computer & Tabletcursus

• De Computer & Tabletcursussen dragen bij aan betere digitale vaardigheden 
van inwoners. Tevens zijn de groepen een ontmoetingsplek voor de 
deelnemers. De deelnemers geven aan dat ze het naast leerzaam, ook erg 
gezellig vinden. De waardering is groot, de vrijwilligers ontvangen vaak een 
presentje namens de groep bij de laatste bijeenkomsten.

• Er zijn in de gemeente Epe 2 cursusrondes Computer & Tablet geweest; 1 in 
het voorjaar en 1 in het najaar. In het voorjaar werden de deelnemers verdeeld 
over 5 groepen en in het najaar waren er 4 groepen. Daarnaast werden, zowel 
in Emst als in Oene, het gehele jaar (maandelijks) ontmoetingsochtenden 
georganiseerd met als thema computervaardigheden.

• Er zijn in totaal 58 inwoners en er waren 15 vrijwilligers actief. Er zijn veel 
jongeren betrokken bij de lessen. Door de cursus hebben jong en oud intensief 
contact en leren zij van elkaar. 

• Op de volgende locaties werden de lessen gegeven: Wijksteunpunt 
Bloemfontein en Basisschool ‘t Mozaïek in Vaassen. Scholengemeenschap RSG, 
Wijksteunpunt Burgerenk en Kulturhus EGW in Epe. Het Ebbenhuis in Emst en 
het Kulturhus in Oene. 



Dag van de Dialoog

• De Dag van de Dialoog werd gehouden op dinsdag 7 november 2017. 

• Verdeeld over Vaassen en Epe waren er 14 gesprekstafels waarvan 3 
kindertafels, met gemiddeld 7 à 8 deelnemers. In totaal waren er 110 
deelnemers. Locaties Vaassen: Triton, Bloemfontein en Balai Pusat. Epe: 
buurthuis de Vegtelarij, wijksteunpunt Burgerenk, MFC Kleurrijk, Gildeschool, 
v.d. Reijdenschool en Rise and Shine. 

• Het doel van de Dag van de Dialoog is elkaar ontmoeten, inspireren en het 
bevorderen van meer onderling begrip. Mensen komen samen en wisselen in 
kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Door met elkaar het 
gesprek te voeren aan de hand van de dialoogmethodiek leren de deelnemers 
elkaar beter kennen. Het Thema dit jaar was ‘Samen……’.

• Er zijn in totaal 9 gespreksbegeleiders getraind door een bevoegde vrijwilliger 
en een sociaal werker van Koppel. Eén sociaal werker, twee stagiaires en een 
vrijwilliger hebben een (externe) training gevolgd om gespreksbegeleider te 
mogen zijn aan de kindertafels.



Eetcafé

• In Epe is er 2 x per maand een Buurt-Eetcafé: bij Het Los Huus en in het 
Praathuis - Klaarbeek. In Vaassen is een start gemaakt met ‘Samen eten in 
Balai Pusat’ (1x per maand). Het eten wordt bereid door vrijwilligers, 
waaronder kok(s). Ook enkele gasten helpen mee met allerlei klusjes. 
Beroepskrachten van de samenwerkende organisaties (Passerel, Philadelphia, 
Viattence en Koppel-Swoe) zijn bij toerbeurt aanwezig.

• Doelstelling is het opdoen en versterken van sociale contacten, integratie van 
mensen met een verstandelijke beperking, het bevorderen van contact tussen 
mensen met en zonder beperking en het bestrijden van eenzaamheid. 

• Het Buurt-Eetcafé in het Los Huus wordt bezocht door een vaste groep van 15 
à 20 personen: cliënten van de Passerel, Philadelphia, het Slath, de 
Weemekamp, ‘s Heerenloo (Vaassen), de JP van de Bent Stichting (Vaassen) 
en enkele buurtbewoners of andere gasten. Bij de afsluiting was er een 
optreden van zanggroep ‘Alleen maar Hollands’. 

• In het Praathuis zijn maandelijks 40 à 45 gasten: 1/3 ouderen (bewoners van 
de Klaarbeek of omringende woningen), 1/3 mensen met een verstandelijke 
beperking, 1/3 echtparen en alleenstaanden uit Epe. De gasten zijn vol lof over 
dit Eetcafé. 

• In Vaassen wordt er in Balai Pusat onder leiding van een vrijwilliger voor 18-26 
mensen een 3-gangen maaltijd bereidt. In de loop van het jaar is een mooie 
mix ontstaan van Molukse en Nederlandse bewoners. Er zijn 5 vrijwilligers. 



Experimenteel leren in de wijk

• Onderwijs en welzijn kunnen van elkaar leren. Dat was de insteek van de pilot 
‘Experimenteel leren in de wijk’ (hybride leren of praktijkleren) die Aventus 
met de opleiding Sociaal Werk en Koppel in het schooljaar 2016/2017 met 
elkaar zijn gestart. Koppel wil ‘leren’ toevoegen aan ‘leven’ en ‘werken’ in de 
wijk. 

• De doelstelling van het project is om 2e jaars studenten inzicht te geven in de 
toekomstige beroepspraktijk. Hierdoor zijn ze zich sneller bewust van hun 
eigen loopbaankeuze en beter toegerust voor de beroepspraktijk. Het werkveld 
krijgt zo de beste professionals. Door de vele extra handen in de wijk kan er 
nog beter invulling worden gegeven aan de vraag en behoefte van bewoners. 

• Ruim 40 studenten deden in 2017 mee. Iedere woensdagmiddag zetten 
studenten zich in voor de wijken Krugerstraat Noord en de Heggerenk in 
Vaassen. Uitvalsbasis is wijksteunpunt Bloemfontein en Triton. Ze doen dit 
onder begeleiding van twee docenten en een sociaal werker van Koppel-Swoe.

• Resultaten: diverse projecten en activiteiten die bijdragen aan het vergroten 
en verbeteren van de leefbaarheid in de wijk (zie dit jaarverslag). Voorbeeld: 
smartphone cursus. Naar aanleiding van enquêtes waren er mensen die 
behoefte hadden aan meer uitleg over het gebruik van hun smartphone. 
Studenten hebben een 8-weekse cursus aangeboden aan de wijkbewoners. 6 
bewoners namen deel aan deze cursus.



Groet & Ontmoet

• Groet & Ontmoet biedt mensen met en zonder een beperking de mogelijkheid 
om, onder begeleiding, anderen te ontmoeten, vriendschap te sluiten en te 
onderhouden. Groet & Ontmoet draagt bij aan de integratie en participatie van 
buurtbewoners.

• Tweewekelijks wordt op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur een Groet & 
Ontmoet-avond gehouden in Wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen. 

• Groet & Ontmoet is ontstaan uit een initiatief van organisaties uit de gemeente 
Epe: Riwis, JP van den Bent, MEE Veluwe, Sisa, de Passerel, ‘s Heerenloo, 
SWO/E en Koppel. 

• In 2017 zijn het vijf vrijwilligers met ondersteuning van twee stagiaires, die de 
activiteit begeleiden. Koppel en SWO/E faciliteren en ondersteunen 
(begeleiding en pr).

• Bij de totstandkoming van het programma zijn alle bezoekers betrokken. 

• Een greep uit het aanbod van 2017: zelf patat maken, filmavond, workshop 
schilderen, sinterklaasviering, line dancing, herdenkingsavond tweede 
wereldoorlog, speurtocht, high tea en muziekavond.



Maatjes

• Eén van de taken van de sociaal werker is het ondersteunen van inwoners om 
hulp, die zij nodig hebben, te zoeken in hun eigen buurt of netwerk. Er zijn 
bijvoorbeeld maatjes gevonden bij het leren van de Nederlandse taal, het 
helpen bij schoolopdrachten en de verzorging van een buurtbewoner.

• Via (vrijwilligerscentrale) Inzet zijn er 15 mensen aangemeld in 2017. Daarvan 
zijn 12 inwoners als vrijwilliger ingezet, o.a. bij museum Hagedoorns Plaatse, 
tuinonderhoud, Was & Strijk, bij individuen met specifieke vragen (o.a. 
wiskundebijles, maatje om mee te praten en wandelen).

• Er waren veel verzoeken van diverse hulpverlenende instanties. Sommige 
werden opgelost door het project Steunouder, soms werden vrijwilligers 
gezocht via Inzet en collega-sociaal werkers. Ook werden stagiaires ingezet om 
in individuele situaties hulp te bieden.

• Via de hulpverlening ging het specifieke vragen, die niet collectief op te lossen 
zijn, zoals: wandelen met een oudere dame, praatgroep voor meisje met een 
licht verstandelijke beperking, 15-jarige jongen die structuur nodig heeft en 
iemand om op terug te vallen, alleenstaande man zoekt woning en heeft 
daarbij hulp nodig, 40-jarige vrouw zoekt iemand om verhaal te delen, rolstoel 
duwen bij ziekenhuis bezoek, 37-jarige vrouw zoekt hulp bij opruimen huis, 
huiswerkbegeleiding basisschoolleerling uit Roemenië en ondersteunen 18-jarig 
meisje uit multi-probleemgezin.



Maatschappelijk initiatief - 1

• Bij maatschappelijk initiatief gaat het om het faciliteren, ondersteunen en 

begeleiden van projecten en activiteiten voor ontmoeting en onderlinge steun. 

Bijvoorbeeld in de vorm van steun, informatie en advies aan actieve inwoners 

bij initiatieven. 

• In wijkgebouw Triton geeft een vrijwilliger iedere dinsdagmiddag naailes. De 

vaste groep deelnemers bestaat uit 4-10 vrouwen. Er is tijdens deze les ruimte 

om vrij binnen te lopen voor een vraag of advies, waardoor de groep af en toe 

wat groter is. 

• Op 2e paasdag en 1e kerstdag werd er in wijksteunpunt Bloemfontein in 

Vaassen samen met vrijwilligers en studenten van Aventus een gezellige 

ochtend georganiseerd met diverse activiteiten. Beide ochtenden werden door 

ruim 20 bezoekers bezocht. Afsluitend was er een lunch.

• In december is een gratis 4-gangen kerstmaaltijd klaargemaakt in Balai Pusat 

en Triton in Vaassen. Met name de Facebook actie hiervoor was een groot 

succes. Vrijwilligers/buurtbewoners, stagiaires en sociaal werkers hebben voor 

70 mensen een heerlijke maaltijd en een gezellige avond verzorgd.

• Op 5 juli was er in de wijk Krugerstraat Noord een wijkfeest, georganiseerd 

door 15 wijkbewoners en studenten van de opleiding Sociaal Maatschappelijke 

Dienstverlening van Aventus. Er waren ruim 100 wijkbewoners aanwezig.



Maatschappelijk initiatief - 2

• De groep ’de Tippe’ in de wijk Hoge Weerd is ondersteund bij het maken van 
plannen en het krijgen van een eigen ruimte. Er is actief meegezocht naar een 
geschikte ruimte. De voormalige kleuterschool (was eerste keus) viel af, 
evenals de kantine van de tennisbaan en de voormalige Buurthoeve.

• Signalen uit de wijk Heggerenk zijn opgepakt en ondersteund. Flatbewoners 
voelden zich onveilig. Er is een gesprek georganiseerd tussen bewoners, Triada 
en de wijkagent. N.a.v. dit gesprek is er een buurtapp aangemaakt, zijn de 
bewoners meer actief in het naleven van de gezamenlijke huisregels, is er 
meer contact gekomen onder de bewoners en is er een vervolg afgesproken 
met Triada.

• Moestuin-initiatief Vaassen: de Buurtmoestuin, gelegen aan de Jasmijnstraat, 
bestaat inmiddels 2,5 jaar. Een diverse club mensen met uiteenlopende 
leeftijden en achtergronden komt, met uitzondering van de wintermaanden, 
vrijwel wekelijks in de moestuin om gezamenlijk te tuinieren. De activiteit 
wordt volledig gedragen door de groep vrijwilligers. Indien nodig ondersteunt 
de sociaal werker van Koppel. 



Maatschappelijk initiatief - 3

• In samenwerking met speeltuinvereniging de Kouwenaar hebben 4 stagiaires 
vanaf maart tot juli 2017 elke dinsdagmiddag activiteiten verzorgd voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Er kwamen gemiddeld 20 kinderen per week naar 
deze activiteit. De kinderen werden betrokken bij het bedenken van de 
activiteiten met onder andere: sport en spel, speurtochten, creatieve 
activiteiten en één keer in de maand een kinderbingo. Naast de begeleiding 
van de stagiaires van Koppel waren er ook vrijwilligers van de Kouwenaar 
aanwezig om waar nodig extra ondersteuning te bieden.

• Daarnaast werd er één keer in de maand op een vrijdag een kinderdisco 
georganiseerd door de stagiaires. Ook hierin werden zij ondersteund door 
vrijwilligers van de Kouwenaar.

• De kinderactiviteiten zijn na de zomervakantie gestopt. Het doel van de 
Kouwenaar om meer nieuwe leden te krijgen door de kinderactiviteiten is niet 
behaald. Dit was voor hen reden om deze activiteit te beëindigen. Wel is de 
kinderdisco nog voortgezet door de eigen vrijwilligers.

• Buurtbewoners van de Teunis van Lohuizenstraat zijn gekoppeld aan 4 
studenten van Aventus. Studenten hebben deze buurtbewoners ondersteund 
met een deel van de organisatie van een wijkfeest. De buurtbewoners hebben 
de studenten geïnformeerd over de leefbaarheid in de buurt en de Turkse 
gemeenschap in Vaassen. 



Maatschappelijk initiatief - 4

• Het wijksteunpunt is een centrale ontmoetingsplek in de wijk waar de 
wijkbewoner terecht kan voor contact en ontmoeting, informatie en advies op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wijkvereniging Burgerenk en SWO/E 
realiseren gezamenlijk het wijksteunpunt Burgerenk. De sociaal werker van 
Koppel ondersteunt het wijksteunpunt sinds september. De sociaal werker van 
SWO/E gaat deels aan de slag als gebiedsregisseur. 

• Elke dinsdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur zijn er inloop koffie-
uurtjes gedraaid door actieve wijkbewoners, vrijwilligers van het wijkcentrum 
en vrijwilligers van het wijksteunpunt. Elke laatste vrijdag van de maand wordt 
getracht een gastspreker uit te nodigen die informatie of gezelligheid kwam 
brengen. Zoals Cornelis (foto), die oud-Hollandse liedjes kwam spelen. 
Gemiddeld zijn er op de koffie-uurtjes 15 deelnemers. 

• Elke woensdagmiddag bezoeken per keer gemiddeld 10 deelnemers het 
schildersclubje om samen onder begeleiding van een vrijwilliger te schilderen.

• Elke tweede dinsdag van de maand is er ‘Samen Eten’. Op deze middag wordt 
er door vrijwilligers gekookt. Per keer eten er gemiddeld 18 wijkbewoners 
samen.



Netwerkontwikkeling - 1

• Een netwerklunch is voor de 2e keer georganiseerd door de werkgroep die 
bestaat uit werknemers van: Buurtzorg, Verian, Riwis, JP v.d. Bent, SWO/E en 
Koppel (op 4-4 in wijksteunpunt Bloemfontein). Het thema was ‘gebiedsgericht 
werken’. Visie en beleid van de gemeente is uitgelegd. Daarna is men in 
groepjes aan de slag gegaan met diverse casus. Welke acties kun je 
gezamenlijk ondernemen met het oog op wijkgericht werken? Er nemen 25 
werknemers van diverse welzijns-, zorg en maatschappelijke organisaties deel.  

• Een sociaal werker neemt 4 x per jaar deel aan het wijkverpleegkundigen-
overleg in de gemeente Epe, waarin de verbinding zorg-welzijn een belangrijk 
onderwerp is. 

• Een sociaal werker neemt deel aan de werkgroep ‘Laaggeletterdheid’, waaruit 
onder andere de taalpunten Epe en Vaassen worden vormgegeven.

• In 2017 zijn 2 pioniers (Koppel en MEE) aangesteld in het kader van 
gebiedsgericht werken. Koppel vervult deze rol voor het gebied Vaassen-West. 
Er zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en gesprekken met 
professionals en bewoners over het concept ‘Mijn Buurtje’ geweest. In de 
pionierswijken zijn contacten gelegd met bewonersorganisaties en 
sleutelfiguren in de wijk. In september is een 2e sociaal werker van Koppel aan 
de slag gegaan als gebiedsregisseur evenals een sociaal werker van SWO/E. 

• Werkgroep dagbesteding (laagdrempelige dagbesteding i.c.m. ontmoeting). 
Een sociaal werker maakt deel uit van de schrijversgroep.



Netwerkontwikkeling - 2

• Het Kulturhus in Oene is in contact gebracht met een inwoner die met de 
verdere ontwikkeling van functies van het gebouw gaat helpen. Het 
zal vooral gaan om activiteiten en organisaties toe te voegen aan het 
huidige bestand. 

• In Oene was onrust in een buurt, veroorzaakt door mensen die daar 
begeleid wonen. De politie moest de diverse partijen uit elkaar houden. 
Het verzoek aan de verschillende begeleidende instanties om de 
betreffende begeleiders met elkaar te laten overleggen, 
leverde (voorlopig) voldoende rust op om de leefbaarheid goed te 
houden.

• In samenwerking met het Activerium heeft een groep van 4 studenten 
van Aventus in 2017 12 inwoners ondersteund met het maken van een 
CV. Dit deden zij in Wijksteunpunt Bloemfontein en wijkgebouw Triton op 
woensdagmiddag. Het Activerium stuurde cliënten door die hulp nodig 
hadden bij het maken van een CV.

• Tijdens deze middagen konden inwoners ook binnenlopen met kleine 
vragen over bijvoorbeeld kwijtscheldingen, inschrijven woningbouw, DUO, 
jaarafrekeningen van elektriciteitsmaatschappijen, meedoen regeling en 
het  schoolfonds. Hiervoor kwamen voornamelijk statushouders die door 
de taalbarrière ondersteuning nodig hadden om praktische zaken te 
regelen. 



Passende hulp 16+

• In de jeugdzorg is bekend dat bijna 70% van de jongeren, die 18 wordt en 
zelfstandig gaat wonen, terugvalt in de zorg. Om dit aantal te verminderen 
heeft de zorgregio een aantal welzijns- en zorginstellingen uitgenodigd om met 
ideeën te komen.

• Het project Passende Hulp 16+ (Edjes) biedt een maatje aan iemand die in de 
jeugdzorg zit (Pactum, Hoenderloo groep enz.) van 16/17 jaar. Het is de 
bedoeling dat deze relatie voortduurt zodra de jongere 18 jaar wordt en 
zelfstandig gaat wonen. 

• De jongere heeft dan iemand die hij/zij vertrouwt en waar hij/zij op terug kan 
vallen bij vragen en problemen die men tegen kan komen als men zelfstandig 
moet gaan wonen en leven.

• Vanaf de start in juni 2016 heeft TeamEd 35 trajecten begeleid, zijn er 5 
afgesloten en 5 uiteindelijk niet gestart. Eind 2017 waren er 18 Edjes.

• Het project ontwikkelt zich verder naar een gewaardeerde voorziening. De 
zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe (gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Lochem, 
Voorst, Epe, Heerde, Hattem, Brummen) besloot geld vrij te maken voor een 
coördinator.

• De coördinator is in de 2e helft van het jaar aangesteld en het maandelijkse 
projectoverleg is omgezet in regelmatige bijeenkomsten van een ’denktank’ ter 
ondersteuning van de Edjes.

• De rol van Koppel is vanaf het begin (2016): meedenken en helpen ontwikkelen 
van het project en jongeren motiveren om mee te doen. Vanaf medio 2017 
neemt Koppel deel aan de denktank.



Pleinmarkt

• Op de Pleinmarkt presenteren organisaties op het gebied van cultuur, welzijn 
en zorg zich met hun programma of met hun dagelijkse bezigheden.

• Op zaterdag 2 september 2017 is de Pleinmarkt gehouden. Deze werd 
georganiseerd door Cultuurplein Noord Oost Veluwe, Cultureel platform, 
SWO/E en Koppel.

• Er deden 49 organisaties mee die door middel van diverse en ludieke acties 
(sport attributen - bewegen, toneel expositie enz.) en veel folders, banners en 
flyers informatie gaven. 

• Uit de evaluatie kwam naar voren dat men tevreden was over de organisatie, 
de deelnemers met veel plezier hadden meegedaan en diverse contacten zijn 
gelegd.

• Het weer werkte mee en mede daardoor was het een mooie dag met 
veel bezoekers.



Prokkelen

• De eerste week van juni is de landelijke Prokkelweek. In deze week vinden er 
in het hele land ontmoetingen plaats tussen mensen mét en zonder 
verstandelijke beperking om de integratie te bevorderen. 

• Koppel organiseerde op 15 juni 2017 een Prokkelstagedag met maar liefst 67 

deelnemers. Dit zijn cliënten van Philadelphia, de Passerel, JP van den Bent 

stichting, InteraktContour, Zideris en ‘s Heerenloo. ‘s Avonds was er een 

afsluitende bijeenkomst in het Kulturhus in Epe waar prokkelstagiaires, 

begeleiders en bedrijven bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Ook 

ontvangen de deelnemers hier een Prokkelcertificaat.

• De Prokkel-adressen zijn heel gevarieerd: de plaatselijke bakker, dieren- of 

bloemenwinkel, een dagje met de schaapsherder of boswachter mee, naar 

Omroep Gelderland, de Koninklijke Landmacht in ‘t Harde, meehelpen op een 

basisschool, in een kapsalon, supermarkt of autogarage. Een fotografiecursus 

bij een echte fotograaf, werken bij een hovenier, of een dagje mee met de 

vrachtwagen van Herms. (Bijna) alles is mogelijk en de Prokkelaar mag zelf 

aangeven waar hij het liefst stage wil lopen.

• Koppel organiseert de Prokkelstagedag voor de 7e keer en het aantal 

deelnemers is gestegen van 30 naar 67. In totaal namen ongeveer 140 

bedrijven deel.



Turkse vrouwengroep

• Elke dinsdagochtend, buiten de schoolvakanties, komen gemiddeld 9 Turkse 

vrouwen bij elkaar. Deze vrouwen wisselen kennis en ervaringen met elkaar uit 

over allerlei onderwerpen. Zoals: opvoeding, rol als ‘allochtoon’ in Nederland, 

als moeder, als vrouw binnen de eigen samenleving en het gezin, politieke 

bewustwording en actuele lokale/landelijke ontwikkelingen. Centraal binnen 

deze thema’s staat het vinden van inzicht om zich te ontwikkelen in de eigen 

situatie en in hun problemen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 

Daarnaast sporen zij elkaar aan tot het deelnemen aan leuke activiteiten. 

Bijvoorbeeld door samen uit eten te gaan.  



Sociaal Team

• Koppel heeft geparticipeerd in het Sociaal Team 24- en Sociaal Team 24+.

• Er waren maandelijkse bijeenkomsten (9 in 2017) en er werden casus 
behandeld en aanzetten gedaan voor preventief werken vanwege het 
toenemende middelengebruik in de gemeente.

• Naast casusbesprekingen heeft iedere organisatie een presentatie van zijn 
werkzaamheden gegeven. 

• Bekendheidschecks voor het vormen van caseteam-overleg zijn met collega 
sociaal werkers gedeeld. Uitkomsten en vragen zijn in de wijkteams gedeeld.

• Daarnaast werd informatie gegeven over bestaande voorzieningen: Meldpunt 
Loverboys en jeugdprostitutie; RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt) 
over schoolverlaters zonder startkwalificatie.

• Ook werd gesproken over verbinding met het gebiedsgericht werken, wat 
verder ontwikkeld moet worden, vooral om preventie beter vorm te geven.



Statushouders

• In Epe functioneert een ‘Regietafel’, opgezet door de gemeente met als doel 
om de diverse acties voor statushouders te coördineren en uit te (laten) 
voeren. Koppel neemt hieraan deel. Daarnaast zijn 2 medewerkers van Koppel 
betrokken bij de workshops Participatie voor Statushouders. 

• In wijksteunpunt Bloemfontein zijn er in 2017 8 workshops voor het 
participatietraject gegeven aan voornamelijk Syrische statushouders, wonend 
in Vaassen (i.s.m. Present). Ook in de EGW (Epe) zijn 8 workshops gegeven. 

• Sociaal werkers (2) hebben deelgenomen aan begeleidingsgesprekken met 
statushouders (i.s.m. klantmanager Activerium en Present). De sociaal werkers 
van Koppel ondersteunen de statushouder om zijn netwerk te vergroten en hun 
participatie te bevorderen.

• Statushouders uit de wijk Vegtelarij zijn door de sociaal werker in contact 
gebracht met  buurthuis de Vegtelarij. Samen met actieve wijkbewoners 
worden voor én door statushouders ontmoetingen georganiseerd. 

• In samenwerking met 6 studenten van Aventus is er in 2017 op twee locaties 
fietsles gegeven. Er waren in totaal 10 verschillende deelnemers. Zij kregen 
ook les in de verkeersregels.

• In 2017 zijn 5 statushouders werkzaam geweest op de Was & Strijk. Drie van 
hen zijn uitgestroomd naar betaald werk en 1 is gestart als vrijwilliger bij 
Koppel.



Statushouders – huismeester
Beheerder - wijkgebouw
• In juli is de eerste groep alleenstaande mannelijke statushouders 

(5) gehuisvest in de Buurthoeve. Medewerkers van Koppel functioneren als 
huismeester, vanaf begin september is een ervaren huismeester in dienst 
gekomen bij Koppel.

• In november is een groep alleenstaande mannelijke statushouders 
(7) gehuisvest in pand Vegtelarijweg 11. Ook daar is de huismeester van 
Koppel actief.

• Voor alles dat met het dagelijks gebruik van een woning te maken heeft 
(betalen van huur, verzekeringen, afvalcontainers, (buiten)verlichting, tuin, 
samen schoon houden) is de huismeester aanspreekbaar. Zowel voor 
de statushouders, maar ook voor de buren. Daarbij spelen vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) ook een rol, naast hun 
begeleiding van de individuele statushouder.

• Beide groepen vallen niet op in hun woonomgeving en er komen 
positieve geluiden van omwonenden over hen.

• Ook is een beheerder ingezet voor wijkgebouw Balai Pusat, in opdracht van de 
Vaassense stichting Balai Pusat. 



Vrijwilligerswerk voor en door 
bewoners  
• Begin 2017 is op initiatief van de gemeente Epe een start gemaakt met het 

oprichten van een digitaal dorpsplein volgens het concept van ‘Mijn Buurtje’. De 
gebiedsregisseur heeft daarvoor 11 actieve bewoners en bewoners / 
buurtverenigingen uit Vaassen bezocht om hen te interesseren voor een 
informatiebijeenkomst op 13 maart. De avond werd door bewoners, 
vertegenwoordigers van buurtverenigingen en sociaal werkers bezocht. 

• Op 14 en 15 juni zijn bewonersavonden in Vaassen en Epe georganiseerd waar 
zich 14 bewoners hebben gemeld voor de training tot vrijwilliger 
buurtverbinder. De training heeft in september en oktober plaatsgevonden. 
Naast bewoners hebben hier 3 sociaal werkers aan deelgenomen.

• Na de training zijn de vrijwillig buurtverbinders, samen met de (aankomende) 
gebiedsregisseurs aan de slag gegaan met de lancering van het BuurtMaken.nl 
in de gemeente Epe (voor januari 2018). 

• In november is gestart met het invoeren van gegevens voor een sociale 
kaart op Buurtmaken.nl

• In de Hoge Weerd is geprobeerd om meer bezoekers te trekken voor de 
koffieochtend. Door stagiaires is met een uitgebreide flyeractie huis aan huis 
geworven. Dit leverde helaas weinig nieuwe bezoekers op. Het bestuur van de 
Buurtraad denkt na over het vervolg. In Oene hebben vrijwilligers aangegeven 
dat zij de kar willen trekken bij het verder opzetten van gebiedsgericht 
werken en het onderzoek naar wat belangrijk is in Oene.



Vrijwilligersprijzen

• De Jo Post Prijs wordt vanaf 1989 jaarlijks uitgereikt omstreeks 7 december 
(internationale vrijwilligersdag) om een vrijwilligersorganisatie in het zonnetje 
te zetten en hen te waarderen voor het werk dat zij verrichten. De uitreiking 
van de Jo Post Prijs voor een vrijwilligersorganisatie of een onderdeel daarvan, 
is de finale van een serie interviews in weekblad Veluweland. Deze serie 
interviews is een samenwerkingsverband van Persburo Dick van der Veen en 
Koppel. In de serie worden elk jaar 8 mensen geïnterviewd die zich zeer 
verdienstelijk maken in het vrijwilligerswerk en zij worden betiteld als 
vrijwilliger van de maand. 

• Uit deze 8 vrijwilligers van de maand wordt de vrijwilliger van het jaar 
gekozen. Deze wordt bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente.

• De 8 geïnterviewde vrijwilligers van de maand kunnen elk één 
vrijwilligersproject voordragen voor de Jo Post Prijs dat aan de criteria voldoet. 
De voordracht van de vrijwilligersorganisatie door de geïnterviewde vrijwilligers 
vindt plaats in een rondetafelgesprek met de jury. De vrijwilliger kan dan aan 
de jury toelichten waarom die vrijwilligersorganisatie zo uniek is en voor de Jo 
Post Prijs in aanmerking komt. 

• De Jo Post prijs 2017 is aan de vrijwilligers van het Oener Koefeest uitgereikt.

• De jury (uit elk dorp 1 met een onafhankelijke voorzitter) heeft Dikkie 
Huiskamp uit Oene gekozen als vrijwilliger van het jaar.



Wetswinkel

• De Wetswinkel is ongeveer 25 jaar geleden opgezet als vervanger voor de 

verdwenen laagdrempelige sociale advocatuur. Men kan er terecht met vragen 

over allerlei juridische problemen en krijgt gratis advies. Voor 

verdergaande juridische hulp bij rechtszaken bijvoorbeeld wordt 

men doorverwezen richting advocatenkantoor of andere juristen.

• De Wetswinkel was iedere maandagavond, behalve de schoolvakanties, open. 

Er werd spreekuur gehouden door de vier vrijwilligers in het Kulturhus EGW in 

Epe. De onderwerpen die behandeld zijn hadden betrekking op: personen- en 

familierecht, arbeidsrecht en een enkele keer bestuursrecht en strafrecht.

• Er hebben zich ca 50 personen gemeld op het spreekuur. Dat is minder dan 

voorgaande jaren, dit kan de invloed van het Juridisch Spreekuur zijn.

• Vanaf 2018 zijn het juridisch spreekuur (SWO/E) en de Wetswinkel meer op 

elkaar afgestemd. Het juridisch spreekuur vindt 2 x per maand plaats. De 1e

dinsdag van de maand van 15.00-16.00 uur in wijksteunpunt Bloemfontein in 

Vaassen. De 3e vrijdag van de maand in wijksteunpunt Burgerenk van 9.30-

10.30 uur. De Wetswinkel is open op de 2e en 4e maandagavond van de maand 

van 19.30-20.30 uur.



Samenwerkingspartners Domein 
Leefbaar – Leefomgeving en Netwerken
• Axent Groen

• Bibliotheek 

• Buurtraden

• Carinova

• De Ontmoeting

• Fysiotherapie (praktijken)

• FoodMindMotion

• GALM groep Cialfo

• Gebruikersraad Kulturhus

Oene

• Gemeente Epe

• GSF

• Informele netwerken

• InteraktContour 

• Inwoners

• JP vd Bent stichting

• Kerken

• Koekoek (zwem / sport)

• Kruimelschaar

• Leger des Heils

• Lijn 5 

• MEE Veluwe

• Moskee (Epe / Vaassen)

• NT-groep

• Onderwijs

• Optima Forma

• Pactum

• Partners MFC Kleurrijk

• Passerel

• Philadelphia

• Politie

• Present

• RIWIS

• Sisa groep (‘t Slath)

• ‘s Heerenloo

• Stichting Pivot

• Sportverenigingen & Fitness

• SWO/E 

• Triada

• TV Epe

• Verenigingen (buurt)

• Vérian 

• Viattence

• Vluchtelingenwerk

• Vrijwilligersorganisaties

• Vrijwillige hulpdienst

• Vluchtelingenwerk

• Werkgroep NT-groep

• Volleybalvereniging BLOK EVC

• Wandelschool In De Benen

• Wandelvereniging WIOS Epe



Opvoeden & Opgroeien

2017



Buurtsport – 1

• De buurtsportcoaches organiseren activiteiten die erop zijn gericht om 

kinderen, jongeren en senioren meer te laten bewegen en kennis te laten 

maken met verschillende sporten en sportverenigingen die de gemeente rijk is. 

De buurtsportcoaches en hun digitale platform Heel Epe Beweegt zorgen voor 

een structurele verbinding tussen scholen, instellingen, sportverenigingen en 

buurten

• De buurtsportcoaches zetten in op het ondersteunen van verenigingen, 

organiseren & PR en promotie van sport- en beweegactiviteiten en 

deskundigheidsbevordering van samenwerkingspartners. In 2017 zijn zij 

betrokken geweest bij de organisatie van 8 grote toernooien/evenementen en 

een aantal activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering. 

• Het buurtsportteam bestaat uit 3 buurtsportcoaches (1 buurtsportcoach is 

tevens coördinator van het team). Zij beheren het digitale sportplatform  

www.heelepebeweegt.nl. Activiteiten en ontwikkelingen van sport en bewegen 

worden gepromoot via website, social media (Youtube, Instagram, Facebook). 

Maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgebracht. Flyers en posters worden 

gemaakt om periodiek het sportkennismakingsaanbod te promoten. In de 

Nationale Sportweek wordt een Nationale Sportweekkrant uitgebracht.



Buurtsport-Jeugd - 2

• De buurtsportcoaches organiseren en ondersteunen verschillende activiteiten, 

toernooien, sportdagen en naschoolse activiteiten die bijdragen aan het 

verhogen van de Combinorm van kinderen en jongeren. Er wordt ingezet op 

toeleiding naar de sportaanbieders (zie doelstellingen jaarverslag Heel Epe 

Beweegt 2017).

• Onderschoolse beweegactiviteiten in 2017: schoolsportdagen gemeente Epe 

groep 7/8 (730 kinderen, m.m.v. 15 sportaanbieders en RSG en inzet van 84 

vrijwilligers), korfballessen in Vaassen/Emst (222 lln. van 7 basisscholen); 

Vaassen, kennismakingslessen karate in Vaassen (75 kinderen van groep 4 en 

5 van Mozaïek Vaassen); sportkennismakingslessen Atletiek/Ren.Gooi.Spring 

(189 lln. van groep 5 en 6 van 6 basisscholen in Epe); 3 trajecten Kleuters in 

Beweging (SMDB Emst, Gildeschool, SMDB Oene); sportkennismaking Dans 

voor jongeren op de RSG Noord Oost-Veluwe (87 leerlingen).

• Buitenschoolse beweegactiviteiten in 2017: AftersCool (40 instuiven op het 

schoolplein, 15 verschillende basisscholen), Pietengym Epe/Vaassen/Oene, 3 

grote vakantieactiviteiten, het Oudejaarszaalvoetbaltoernooi in Epe. Daarnaast 

zijn jongeren in de gemeente via enquête via de RSG, in persoon en via 

focusgroepen gevraagd naar hun behoefte van sport en bewegen. 



Buurtsport-Senioren - 3

• De buurtsportcoaches organiseren en ondersteunen bij verschillende 

activiteiten, toernooien en sportdagen die bijdragen aan het verhogen van de 

Combinorm van senioren (zie doelstellingen jaarverslag Heel Epe Beweegt 

2017).

• In 2017 is de activiteit ZitFit gestart op drie locaties: wekelijks laagdrempelige 

beweegactiviteiten in De Speulbrink (Vaassen), De Klaarbeek (Epe) en in 

buurthuis De Vegtelarij (Epe). Bij ZitFit De Speulbrink en De Klaarbeek zijn de 

activiteiten nu structureel. Viattence betaalt voor inzet van buurtsportcoaches 

op basis van cofinanciering. In het najaar van 2017 zijn twee beleven-en-

bewegen-middagen (GALM-fittest nieuwe stijl) voor senioren georganiseerd. 

Geen hoge opkomst van deelnemers, het concept voor deze middagen is nog in 

ontwikkeling.

• Gemeente Epe draaide mee in het ProMuscle project (GGD/WUR Wageningen).               

Buurtsport heeft 3 maanden lang een beweeggroep gedraaid voor senioren, 

krachttraining in de gymzaal. 



Buurtsport-Ondersteuning - 4

• Buurtsport is actief bij het promoten van De Gezonde School. Scholen die 

willen insteken op het thema gezondheid kunnen hierin ondersteuning 

krijgen van de GGD en Buurtsport. Sinds september 2017 is Epe JOGG-

gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht). Deze aanpak wil nog meer een 

gezonde leefstijl promoten onder de doelgroep 0-19 jaar. De JOGG-

regisseur komt in dienst van Koppel-Swoe en wordt onderdeel van het 

team Buurtsport.

• In 2017 zijn de volgende activiteiten georganiseerd: drinkwater langs 

route Avond4daagse, workshops voor studenten van ROC Aventus, 

samenwerking RSG i.v.m. module Buurtsportcoach, Athletic School 

Champs, Kleuterochtend CVO, Schoolkorfbaltoernooi, Roefeldag 

Epe/Vaassen, Halloween in Epe, Pleinmarkt 2017, Voetbaldag VV Oene, 

Sponsorloop Hezebrink Emst.



Computertypen

• Koppel organiseert elk jaar een cursus computertypen voor leerlingen van 

groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Epe. Blind kunnen typen is 

een handige basisvaardigheid en leidt tot betere leerprestaties. Uit onderzoek 

blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich 

gemakkelijker aan kunnen passen op de middelbare school. Het maken van 

werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger. Er wordt 

ook geoefend met tekstverwerking en Word.

• De cursus bestaat uit 15 lessen van 1 uur en kost € 195,- (incl. examengeld en 

online programma om overal te oefenen). De cursus vindt plaats op de RSG-

N.O.-Veluwe in Epe op maandagmiddag. Het computertypen is een 

kostendekkende activiteit. 

• Elk schooljaar gaat er een nieuwe cursus van start, die duurt van september 

tot februari. In februari 2017 hebben 16 kinderen examen gedaan en in 

september is er weer gestart met een nieuwe groep van 16 kinderen.



Groet & Ontmoet junior

• Groet en Ontmoet junior is gestart in september in de oneven weken in Triton 

(Vaassen). Jongeren met een licht verstandelijke beperking vanaf 12 jaar 

hadden behoefte aan een veilige plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en 

nieuwe contacten kunnen op doen. Onderwerpen die spelen en horen bij de 

ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden, zijn besproken. Maar dan net iets 

anders aangevlogen vanwege een verstandelijke beperking. In het 

activiteitenaanbod is hier rekening mee gehouden. 

• Voorbeelden: ontwikkeling, talenten (ontdekken), contact leggen en creatieve 

activiteiten. 

• In samenwerking met SWO/E. MEE was even betrokken. Hun bijdrage in 2018 

wordt meer vanwege collectieve inkoop. 

• Er zijn 3 vrijwilligers betrokken. De avond volledig laten draaien door 

vrijwilligers is nog niet mogelijk.

• Gemiddeld waren er 7 deelnemers.

• Doel: georganiseerde vriendschap, meer sociale contacten en nieuwe mensen 

ontmoeten. Door middel van activiteitenaanbod ingaan op de behoefte.



Groot & Klein

• Groot & klein is een ontmoetingsplek waar (jonge) ouders met elkaar kunnen 

praten over opvoeden en opgroeien. De groep komt wekelijks bij elkaar. Er zijn 

gemiddeld 8 ouders met jonge kinderen (0-4 jaar). 

• Ontmoeting staat centraal in deze multiculturele groep. Het spreken van de 

Nederlandse taal van de ouders en kinderen wordt gestimuleerd. De kinderen 

leren spelenderwijs de taal, zoals bijvoorbeeld namen van kleuren, vormen en 

speelgoed. Moeders worden gestimuleerd om voor te lezen. Kinderen van 

anderstalige ouders komen zo in een vroeg stadium in aanraking met de 

Nederlandse taal. Er is sprake van opvoedingsondersteuning. De ouders delen 

hun ervaringen met elkaar: waar lopen zij tegen aan in de opvoeding? 

Herkennen andere ouders dat? De stap naar de peuterspeelzaal wordt 

verkleind, de meeste kinderen stromen door. Tijdens Groot & Klein wordt gelet 

op signalen die kunnen duiden op problemen. 

• Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen (locatie is in een 

peuterspeelzaal in Vaassen) en er is aandacht voor ouder en kind om plezier 

aan een activiteit te beleven. 

• Afkomst van deelnemers: Nederlands, Turks, Afghaans en Somalisch.

• De groep wordt, onder begeleiding van de sociaal werker, gedraaid door 

afwisselend twee vrijwilligers samen met stagiaires. 



Jonge mantelzorgers

• Koppel, SWO/E en De Kap (organisatie voor mantelzorgers en vrijwilligers in 
Apeldoorn) organiseren 10 ontmoetingsavonden voor jonge mantelzorgers. Er 
zijn avonden voor de verschillende leeftijdsgroepen. De activiteiten zijn 
bedoeld om jonge mantelzorgers even weg te laten zijn van de thuissituatie. 
Het gaat om ontspanning en gezelligheid met leeftijdsgenoten en lotgenoten.

• Er waren in 2017 verschillende activiteiten: een try out van een toneelstuk 
over jonge mantelzorgers, bezoek aan Real X Skatepark, koken voor 
buurtbewoners in Sprengeloo Apeldoorn, een gameavond, workshop drama en 
een creatieve avond. 

• In totaal maken ruim 25 jongeren gebruik van deze avonden, gemiddeld zijn er 
zo’n 15 jongeren per activiteit. Jongeren leggen veel nieuwe contacten en 
sluiten vriendschappen. 

• Er is een WhatsApp groepsapp gemaakt voor jonge mantelzorgers uit de 
gemeente Epe. Activiteiten voor deze groep worden op deze wijze bekend 
gemaakt en er kan onderling gecommuniceerd worden. Er nemen 18 jongeren 
deel. 

• Naast de groepsapp zijn er twee Facebookpagina’s voor jonge mantelzorgers. 
De openbare pagina is bedoeld voor iedereen die meer informatie wil over de 
activiteiten die voor deze groep wordt gehouden (ouders, verzorgers, 
hulpverleners, etc.). De besloten pagina is voor de deelnemers die betrokken 
zijn bij de activiteiten. 



Jongerenwerk

• In het jongerenwerk worden (kwetsbare) jongeren ondersteund bij hun 
opgroeien, op weg naar zelfstandigheid. Er zijn diverse activiteiten voor (en 
door) jongeren. Er is contact met veel jongeren, zowel op straat, tijdens 
activiteiten, ontmoetingsavonden, individueel als via social media. Naast de 
jongerengroepen is er specifiek aandacht voor tieners, meisjes, jonge 
moeders, jonge mantelzorgers en jongeren met een beperking. 

• Jongeren krijgen steun bij veel voorkomende vragen (individuele begeleiding).

• Er wordt samengewerkt met veel partners, waaronder het Straatgroepenteam 
(SGT). Koppel is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De 
jongerenwerker had wekelijks contact en/of was aanwezig bij het CJG. De 
samenwerking is erg prettig. Er wordt informatie gedeeld met waardevolle 
aanvullingen in het werk. 

• Ook ouders zijn betrokken. Voorbeeld: i.s.m. het CJG en de politie zijn 
zorgelijke signalen besproken van een jongerengroep. Actie: ouderavond en 
jongerenbijeenkomst met als doel informeren welke routes genomen kunnen 
worden wanneer er zorgen zijn. Tactus, CJG, Politie en Koppel zijn hierbij 
aanwezig.



Jongerenactiviteiten

• Er zijn diverse activiteiten voor en door jongeren georganiseerd. Zoals een 
PlayStation toernooi, een tafeltennistoernooi en veel sportactiviteiten. 

• Sport en spel: wekelijks bij de Nieuwe Wisselseschool/Jolijt, in de Vegtelarij 
(Epe), in de wijk Heggerenk (Vaassen) en in de wijk Suikerbrink (Vaassen). Op 
1 plek was overlast voetballende tieners de aanleiding (via groepsapp SGT). Er 
zijn vrijwilligers ingezet (o.a. vanuit een bekende groep op straat).

• Hangplektoernooi (mede organisator) met 16 teams van 8 jongeren (15 t/m 31 
mei). Team Koppel deed ook mee met o.a. vrijwilligers, LVB jongeren en 
hangjongeren. Daarnaast nog 24 jongeren die support gaven. 

• Zaalvoetbal: vanaf herfstvakantie tot meivakantie eens per maand.

• Oudjaars-zaalvoetbaltoernooi (29-12): 16 teams met 112 jongeren. I.s.m. 
Heel Epe Beweegt.

• NLdoet: beschilderen van vogelhuisjes door jong en oud in Emst. 15 jongeren 
gingen bij seniorenwoningen langs om een vogelhuisje aan te bieden en op te 
hangen. Doel: meer verbinding tussen jong en oud. Afsluitend was er een 
gezamenlijke maaltijd: 25 inwoners (jong en oud). I.s.m. speeltuinvereniging 
en SWO/E.

• I.s.m. MEE Veluwe waren er zomeractiviteiten voor de doelgroep jongeren met 
een licht verstandelijke beperking van 12-25 jaar (13 deelnemers). In 3 dorpen 
was er eenmalig een activiteit met 4 actieve vrijwilligers. 



Jongerenontmoetingsavonden - 1

• Er waren diverse jongerenontmoetingsavonden in de diverse dorpen. 

• Epe: In Maddox was een wekelijkse ontmoetingsavond en activiteiten voor de 

‘Dalgroep’. De groep bestaat uit gemiddeld 10 jongens in de leeftijd van 16-18 

jaar. Afsluitend was er een eind BBQ op een boerderij in Oene (7 juli). 

• Emst: wekelijks kwamen 25 jongeren bijeen in het Ebbenhuis (tijdelijke 

locatie). Thema’s: regels, grenzen, alcohol, liefde, relaties. Regelmatig zetten 

de ouders van deze groep jongeren zich in als vrijwilliger in het jongerenwerk 

in Emst. Het streven is om in 2018 (wanneer de jongeren weer een eigen 

locatie hebben in de Hezebrink) de ouders nog meer te betrekken.

• Disco ‘VanDaan’ (20 oktober). Betrokken organisaties: Passerel, Philadelphia, 

Riwis en MEE Veluwe. Disco vanuit initiatief vrijwilliger met beperking. 



Jongerenontmoetingsavonden - 2

• Vaassen: In Balai Pusat was een wekelijkse jongerenavond gedurende 2 
zomermaanden. Bereik: 30 jongeren met gemiddeld 12 per keer. 

• Vaassen: In Impuls waren meerdere wekelijkse jongerenavonden voor 
verschillende groepen. 

• Zo was er op de dinsdag de ‘Boxhofstedegroep’, die bekend stond om hun 
overlast en vandalisme in de wijk. Sinds ze in Impuls terecht konden, waren er 
zichtbare positieve veranderingen (ook door de wijk bevestigd). Bereik: 20 
jongeren (gemiddeld 10 per avond).

• Daarnaast was er op de woensdag een open avond voor alle jongeren. Hier 
kwamen vaak bekende jongeren maar ook ‘nieuwe’ jongeren naar toe. Het 
mooie van deze avonden is dat verschillende groepen elkaar ontmoeten.

• Vrijdagavond was ook een drukbezochte avond door jongeren. Op deze avond 
kwamen er 35 jongeren (gemiddeld 15 per avond).

• Op de zaterdagen werden 2 groepen per maand ontvangen (om de 2 weken 1 
groep) met een bereik van gemiddeld 20; voornamelijk meisjes.



Jongerenwerk-Meidenwerk

• Specifieke aandacht is gegaan naar meisjes. Onderwerpen zijn: seksualiteit, 
relaties, vriendschap, zelfbeeld, gezin, verslaving, grenzen stellen en pesten. 
Er blijkt behoefte aan groepen voor meisjes met een licht verstandelijke 
beperking. Het CJG verwijst een meisje door met een zorgelijke thuissituatie. 
Vanuit Vluchtelingewerk is er een vraag voor 2 Syrische meisjes om meer 
contacten te leggen met leeftijdsgenoten. Deze meisjes nemen deel aan een 
groep in Epe. 

• In totaal waren er 4 meidengroepen in de gemeente Epe, 2 in Emst en 2 in 
Epe. Leeftijd vanaf 14 tot en met 24 jaar. Er zijn 3 vrijwilligers actief.

• Epe: maandelijkse meidenavond (6), vanuit een groep die bekend is bij het 
Straatgroepenteam. De groep bestaat vnl. uit vriendinnen van jongens uit deze 
groep. Daarnaast is er een wekelijkse meidengroep voor 5 meisjes. Zij hebben 
vooral problemen in hun thuissituatie, relaties en drugs. 

• Emst: start met een nieuwe groep (4 meisjes). Vanaf september is een andere 
meidengroep (5 deelnemers) gestart voor meisjes met een licht verstandelijke 
beperking (i.s.m. MEE Veluwe en de GGDsense). Een enthousiaste vrijwilliger 
is geworven om deze groep te begeleiden. 

• In het najaar zijn er 4 vrijwilligers getraind. Bij deze training stond het thema 
Maskers (opkomen voor jezelf) centraal. De methodiek meidenwerk werd 
gedeeld met Travers in Zwolle, zorgboerderij de Ranch in Lemelerveld en team 
jeugd in Heerde.



Jongerenwerk-Straathoekwerk -1

• Het Straathoekwerk is een onderdeel van het Jongerenwerk. De 
straathoekwerker werkt outreachend en in samenwerking met het 
Straatgroepenteam. De vindplaatsen zijn de straat, social media (Facebook, 
Instagram, Twitter), thuis/huisbezoeken en de middelbare school RSG NO-
Veluwe.

• Kwetsbare jongeren zijn door de inzet van de jongerenwerker op weg 
geholpen. Het jongerenwerk maakt onderdeel uit van het gebiedsgericht 
werken, waarbij Koppel uitgaat van de directe (leef)omgeving van jongeren. 

• De jongerenwerker was gedurende 2 avonden en een middag op straat, 
bezocht de diverse ‘hangplekken’ en had wekelijks contact met 50-100 
verschillende jongeren (op jaarbasis ongeveer 300 verschillende jongeren). 
Daarnaast was er intensiever individueel contact met ongeveer 7 jongeren. 

• Via social media gaat de jongerenwerker in gesprek met jongeren over diverse 
onderwerpen (ongeveer 2 tot 4 uur per week). Bereik:1.231, waarvan 70-80% 
jongeren. Doelen: informatie inwinnen, ontwikkelingen en trends. Daarnaast 
de doelgroep informeren, inspelen op gebeurtenissen en gesprekken. Vb: 
jongeren en drugs, informatie websites op Facebook zetten, informeren over 
activiteiten. En ook belangrijk: individuele privéberichten/chatgesprekken.

• Er was een wekelijks bezoek aan de RSG tijdens de pauzes (10-20 leerlingen). 
Afstemming over ontwikkelingen met de conciërge en met het pluspunt. 



Jongerenwerk-Straathoekwerk - 2

• Het Straatgroepenteam (SGT) is een samenwerking met Gemeente, Boa’s, 
Politie en Koppel. Doel: overlastbeheersing en vermindering. De insteek van 
Koppel hierin is preventie, oplossingsgericht werken en het leveren van 
maatwerk. De straathoekwerker bezoekt de overlastplekken die besproken zijn 
in het SGT en doet hiervan verslag. Er waren veel vragen over bekendheid met 
personen. Tevens werden de overlastmeldingen doorgezet naar de leden van 
het SGT met het verzoek om binnen 2 dagen actie te ondernemen en terug te 
melden wat men heeft gedaan. Vooral Politie, BOA en de 
straathoekwerker voerden deze acties uit.

• Besproken werden de groepen die overlast veroorzaakten op straat: medio 
januari ging het om 2 herkenbare groepen en wat losse incidenten. In de loop 
van 2017 werd de overlast steeds minder.

• Samenwerking met het Jongerenwerk Heerde en Apeldoorn Don Bosco over 
trends, activiteiten (voetbaltoernooi Heerde) en uitwisseling van stagiaires. 
Casus: gemengde groep deelnemers uit Epe en Heerde, samen opgepakt met 
Heerde. 

• De straathoekwerker had intensiever individueel contact met ongeveer 7 
jongeren. 



Kinderwerk

• Vrijwilligers, stagiaires en studenten praktijkleren van Aventus bieden kinderen 
(4-12 jaar) een veilige plek waar ze kunnen samen komen en onder 
begeleiding in een prettige sfeer kunnen meedoen aan leuke activiteiten. 

• In de gemeente Epe organiseren zij wekelijks op woensdagmiddag op twee 
locaties kinderactiviteiten: in Balai Pusat en Triton in Vaassen. De activiteiten 
die op deze middag worden aangeboden zijn o.a.: knutselen, bakken, 
spelletjesmiddag, verkleden en andere activiteiten. De kinderen worden 
betrokken bij het bedenken en organiseren van de verschillende activiteiten.

• Gemiddeld nemen zo’n 15 kinderen per locatie deel. De activiteiten die 
georganiseerd worden sluiten aan op een thema of feestdag, zoals seizoenen, 
Pasen, koningsdag en kerst. Er wordt daarbij zo veel mogelijk rekening 
gehouden met de leeftijdsverschillen van de kinderen. 

• Een keer in de 6 weken vindt er een overleg plaats met de vrijwilligers, 
stagiaires en de sociaal werker waarin verschillende onderwerpen aan bod 
komen. Zo wordt tijdens dit overleg o.a. de dynamiek van de groep besproken 
of eventuele zorgelijke signalen die de vrijwilligers/stagiaires opvangen over 
een kind. 



Kinderwerk-Buitenspeeldag

• Tegenwoordig speelt slechts één op de vijf kinderen buiten. Tijdens de 
(Nationale) Buitenspeeldag wordt er extra aandacht geschonken aan het 
buitenspelen. 

• De sociaal werker heeft op 16 juni samen met 4 bewoners en 2 vrijwilligers van 
de Kindergroep Balai Pusat  de Straatspeeldag in Berkenoord 2 georganiseerd. 
Er hebben rond de 40 kinderen aan meegedaan 

• Aan de Teunis van Lohuizenstraat hebben ruim 45 kinderen gespeeld op het 
speelveldje. 30 Buurtbewoners kwamen deze middag even een kijkje nemen. 
De geslaagde middag werd georganiseerd door 3 studenten van Aventus en 3 
buurtbewoners. Zij werden ondersteund door de sociaal werker van Koppel.

• Tussen de flats aan de Jasmijnstraat speelden dit jaar 25 kinderen. Twee 
buurtbewoners organiseerden deze middag en werden ondersteund door twee 
stagiaires van Koppel.



Kinderwerk-Sport & Spel op straat

• Sport & Spel op straat is een middel om als sociaal werker in de wijken 
aanwezig te zijn. Door middel van contacten met kinderen en ouders is er zicht 
op wat er in de wijk speelt. Het doel van Sport & Spel is ook om kinderen te 
stimuleren meer te bewegen in hun vrije tijd. 

• De sport- en spel activiteiten vinden elke woensdagmiddag plaats in twee 
wijken in Vaassen. Tussen de flats aan de Jasmijnstraat en aan de Teunis van 
Lohuizenstraat. De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door 
stagiaires en studenten van Aventus. 

• In oktober 2017 hebben zij een training gevolgd, gegeven door de 
buurtsportcoaches. Het doel van deze training was om de stagiaires en 
vrijwilligers handvatten te geven voor het plannen en uitvoeren van een sport-
en spel activiteit. 

• Sport & Spel is gericht op basisschoolkinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar. 
Gezien de toename van overgewicht bij (jonge) kinderen is het belangrijk dat 
zij veel bewegen. Dit is niet voor alle gezinnen vanzelfsprekend. Door de 
kinderen te stimuleren deel te nemen aan Sport & Spel wordt hen een extra 
beweegkans geboden. Er worden toegankelijke spellen aangeboden waarbij 
weinig materiaal wordt gebruikt. De spellen kunnen hierdoor goed in eigen tijd 
gekopieerd worden. Wekelijks doen er gemiddeld zo’n 10 tot 15 kinderen mee 
aan de Sport & Spel activiteiten.



Maatschappelijke stages

• De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten 
leveren aan de samenleving. Dit doen ze door stage te lopen als vrijwilliger bij 
bijvoorbeeld een non-profitorganisatie, zoals een sportvereniging, 
kinderboerderij of voedselbank. Jongeren maken zo kennis met 
vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. 

• Maatschappelijke stage wordt uitgevoerd door leerlingen van het RSG die in 
klas 3 VMBO zitten en door leerlingen van de Noordgouw die in klas 4 HAVO-
Atheneum zitten.

• De leerlingen zijn verplicht om een stage van 20 tot 30 uur te lopen.

• Koppel beheert de website waar een groot aantal vacatures uit de gemeente op 
staan. De leerlingen kunnen door middel van een inlogaccount inloggen en hun 
eventuele keuze vastleggen via de site.

• Maatschappelijke stagiaires waren ook actief bij Koppel. Twee jongeren hebben 
meegelopen in het jongerenwerk in Emst en vier jongeren deden ervaring op 
bij het sociaal werk in Vaassen. 



Peuterspeelzalen - 1

• De peuterspeelzaal is een laagdrempelige basisvoorziening in de kernen Epe, 
Oene, Emst en Vaassen. 

• Koppel heeft 8 peuterspeelzalen, waar pedagogisch medewerkers op een 
professionele wijze werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters.

• De openstelling betreft 3,5 uur per dag, gedurende 40 weken per jaar.

• Peuters gaan in de schoolweken bij voorkeur twee dagdelen per week naar de 
speelzaal. Peuters met een VVE-indicatie (doelgroeppeuters) bezoeken drie 
dagdelen de speelzaal, waarbij sprake is van gemixte groepen 
(doelgroeppeuters en niet-doelgroeppeuters bij elkaar).

• Er is tevens peuteropvang (halve dagopvang) aangeboden op de acht locaties.

• Pedagogisch medewerkers werken volgens ambitieniveau 2, conform de eisen 
van de Wet OKE (onder andere domeinen en aspecten, structurele 
kwaliteitskenmerken, inzet op ontwikkeling, doorgaande lijn), met een 
meldcode kindermishandeling, beroepscode kinderopvang, erkend VVE-
programma en continue scholing.

• Ouders zijn actief betrokken bij de peuterspeelzaal en er is sprake van 
samenwerking met het basisonderwijs gericht op een doorgaande lijn.



Peuterspeelzalen - 2

Specificaties:

• Acht locaties peuterspeelzalen met 26 dagdelen openstelling: 
• ‘t Hummelhoekje - Epe 
• de Buurtkabouters - Epe
• Bikkels - Epe
• Kiddo’s - Epe
• ‘t Heggeholletje - Vaassen
• ‘t Kwetternest - Vaassen
• ’t Muizenholletje – Emst
• Kabouter Spillebeen – Oene



Peuterspeelzalen - 3

• Ontwikkelingsstimulering: er is doelgericht gewerkt aan de 
ontwikkelingsgebieden van peuters, gericht op de  sociale/emotionele-, taal-, 
cognitieve- en motorische ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers hebben 
in januari 2017 de TINK-training afgerond, gericht op Taal- en 
Interactievaardigheden in de Kinderopvang. 

• VVE: Koppel werkt op een kindgerichte manier en kijkt naar wat kinderen 
aangeven en aankunnen. Wij zien VVE niet als los onderdeel, maar gaan er 
vanuit dat VVE meer is dan de activiteiten die in het VVE-programma staan en 
meer is dan de toetsing van kinderen. VVE is gedurende de gehele dag bewust 
bezig zijn met de ontwikkeling van het kind. 

• Er wordt met thema’s gewerkt die dichtbij de leefwereld van kinderen staan. 
De kinderen houden zich steeds enkele weken met een bepaald onderwerp 
bezig. Zij maken er kennis mee, praten erover, spelen met toepasselijk 
materiaal etc. Voorbeelden: een dagritme geeft kinderen duidelijkheid en 
veiligheid. Door middel van het lezen van boekjes en zingen van liedjes maken 
kinderen kennis met woorden. De ruimtes zijn op een prikkelende manier 
ingericht om kinderen te stimuleren op ontdekkingstocht te gaan en daarmee 
hun ontwikkeling te stimuleren. Door middel van het stellen van open vragen 
en het beantwoorden van vragen van kinderen prikkelen we hen en geven ze 
kennis mee. En zo zijn er nog veel meer zaken die we ondernemen om de 
ontwikkeling van het kind te stimuleren en ze het beste te bieden.



Peuterspeelzalen - 4 

• Samenwerking onderwijs: de samenwerking is gericht op de doorgaande lijn 
van voorschool naar vroegschool en de overgang voor peuters soepel te laten 
verlopen. Peuters maken kennis met de school. Varianten van samenwerking: 
activiteiten/thema’s worden gezamenlijk uitgevoerd, peuters en groep 1 spelen 
frequent samen, er worden gezamenlijke open dagen georganiseerd, er is altijd 
sprake van een warme overdracht voor peuters die in de gemeente Epe wonen. 

• Passende opvang: Ook in 2017 is intensief samengewerkt met het CJG. Het 
project Spotlight (een mobiel team professionals wat pedagogisch 
medewerkers op een laagdrempelige manier ondersteunt) is regelmatig ingezet 
op de peuterspeelzalen. Ook is op alle locaties gedurende een dagdeel een 
logopedist ingezet voor observatie en screening (vroegsignalering). Ouders 
weten de peuterspeelzalen te vinden met hun (opvoedings)vragen en vragen 
over de ontwikkeling van hun kind. 

• Ouderbetrokkenheid: Ouders en opa’s en oma’s zijn betrokken bij activiteiten 
zoals een herfstwandeling, lentewandeling, opa en oma-dagen en 
zomerfeesten. Er zijn regelmatig ouderavonden, oudercommissieavonden en 
ouder doe-avonden. In de Week van de Opvoeding is samen met het CJG een 
lezing over opvoeding georganiseerd. Ouders konden deelnamen aan 3 
workshops (mediawijsheid, Kinder-EHBO en logopedie). 



Steunouder

• Steunouders zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan kinderen en ouders 
die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, 
vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen het uitgangspunt voor 
Steunouder. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij 
behoefte heeft. Daarom heeft de ouder de regie in handen. De ouders worden 
geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun 
probleemoplossend vermogen.

• 5 nieuwe Steunouders zijn begin 2017 getraind. Hiervan zijn 4 Steunouders 
doorgegaan als vrijwilliger. Door deze nieuwe vrijwilligers hadden we 11 
Steunouders in 2017.

• In 2017 kregen we 21 aanmeldingen van vraaggezinnen, grotendeels verwezen 
door het CJG. Hiervan hebben uiteindelijk 12 kunnen matchen en staan eind 
2017 nog 2 gezinnen op de wachtlijst voor een match. 

• Bij de overige gezinnen is de hulpvraag veranderd of weggevallen, waardoor 
een Steunouder niet passend of nodig was.



VoorleesExpress

• De VoorleesExpress helpt gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen 
(van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig keer bij 
hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) 
voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf 
voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het 
dagelijks leven van de kinderen. 

• 32 gezinnen werden aangemeld bij de VoorleesExpress en er waren 36 
vrijwilligers actief.

• Er is een groei in aanmelding van kinderen onder de 4 jaar en kinderen die net 
in Nederland zijn. 

• Er wordt gewerkt vanuit een brede blik en gaat dus verder dan het voorlezen. 
Vrijwilligers zijn getraind in signalering (zij komen achter de voordeur) en 
worden goed begeleid. Koppel is kernpartner van CJG en daardoor ingebed in 
instanties die werken rondom kinderen, waardoor de lijnen kort zijn. Ook is zij 
goed op de hoogte van de sociale kaart. Als het gaat om vraagstukken rondom 
kinderen en/of gezinnen is er snel een verbinding gelegd, waardoor er 
eventueel een extra interventie ingezet kan worden. Dit gebeurt ook binnen 
onze organisatie naar o.a. de diensten Steunouder en het Formulierenteam. 
Soms zijn er gezinnen waar een dubbele intake voor wordt gedaan, zowel voor 
VoorleesExpress als voor Steunouder. 



Samenwerkingspartners Domein 
Ondersteuning – Opvoeden en Opgroeien

• Activerium

• CJG (kernpartner)

• Carascoop

• Cultuurplein

• De Kennispraktijk

• Diëtist 

• Fitnesscentrum Epe 

• Fysiotherapie (diverse 
praktijken)

• Gemeente Epe

• Gezonde Sportkantine

• Gezondheidsorganisati
es

• GGD

• Ggnet

• Gelderse Sport 
Federatie (GSF)

• Halloween 
(commissie)

• Hezebrink

• Intraverte

• Inwoners en ouders

• Kinderopvang

• Koekoek, zwem- en 
sport

• Kulturhus Oene en EGW

• Leerplichtambtenaar 

• Leisurelands

• LEJA

• MEE Veluwe

• Moskee(besturen)

• NOC*NSF

• NOG Veiligerhuis

• Novétheek

• Meldpunt huiselijk 
geweld

• MDH Uitgeverij

• Ondernemers 
(vereniging)

• Onderwijs (basis en 
middelbaar)

• Optima Forma

• Politie

• PWA-hal

• Roefelen (comité)

• ROC Aventus

• Sportaanbieders/ver
enigingen

• Sportscan / sportpas

• Serviceclubs

• Steunouder 
Nederland

• Sportscan

• SWO/E

• Tactus

• Vaasaqua

• Verenigingen (buurt, 
speeltuin sport, wijk)

• Vérian 

• Viattence

• Werkgroep VVE

• Vrijwilligers



Maatschappelijke participatie

2017



Participatiespringplank

• Met de Participatiespringplank zijn kwetsbare inwoners begeleid in het 
verhogen van de participatie. Waar mogelijk worden ze toegeleid naar 
vrijwilligerswerk. De eigen regie en burgerkracht van deelnemers is 
ondersteund, het netwerk versterkt en hierdoor wordt een route naar 
werk uitgezet.

• De werkwijze is geïmplementeerd in het Gebiedsgericht werken. Er zijn 
afspraken gemaakt met de klantmanagers van het Activerium over het 
doorgeven van cliënten, waar zij niet mee verder gaan om hen te 
activeren. Deze cliënten ontvangen een brief met de aankondiging dat er 
contact wordt opgenomen door een medewerker van Koppel. Vervolgens 
maakt een Koppelmedewerker een afspraak en stelt in overleg met de 
cliënt een plan van aanpak op met de te behalen doelen. Daarna gaan ze 
samen aan de slag.



Was & Strijk Service - 1

• Het doel is het ontwikkelen van een Was & Strijk Service als algemene 

voorziening voor de gemeente Epe, uitgevoerd door mensen met een (grote) 

afstand tot de arbeidsmarkt (participatie- en re-integratietrajecten). Koppel 

werkt hierin samen met de Eper Stoom en Wasserij (ESW). Een deel van de 

klanten heeft hulp nodig bij het wassen en strijken. Anderen zijn juist op zoek 

naar gemak en meer vrije tijd. 

• Met Was & Strijk biedt Koppel zinvol werk aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Zij doen werkervaring op en krijgen een plek op de 

arbeidsmarkt. Het is een algemene voorziening in de thuiszorg voor en door 

bewoners en kan inwoners helpen langer zelfstandig te blijven wonen. In 2016 

is een stuurgroep geïnstalleerd onder voorzitterschap van wethouder Dick van 

Norel. Sindsdien volgen er aparte rapportages en evaluaties.

• In 2017 waren 22 deelnemers actief bij Was & Strijk. 



Was & Strijk Service - 2

• Het project Wassen op Locatie (verwerking was en ondersteuning lunch in 

huiskamers PG afdeling) op de Klaarbeek wordt door 4 en later 3 deelnemers 

van de Was & Strijk tot volle tevredenheid uitgevoerd. Voor hen is er 

mogelijkheid uit te stromen naar de functie van zorg-assistent. Ook andere 

locaties van Viattence zijn geïnteresseerd in Wassen op Locatie, maar door 

tekort aan kandidaten wordt uitbreiding verhinderd. 

• Het zoeken naar geschikte kandidaten voor het uitvoeringsteam van Was & 

Strijk heeft de nodige inspanning gevraagd. Hiervoor wordt intensief 

samengewerkt met Werkgeversdiensten en Werk en Participatie. Er wordt 

breed gezocht, waardoor ook statushouders, jongeren vanuit speciaal 

onderwijs en mensen met een UWV uitkering worden benaderd en zo mogelijk 

worden ingezet.

• Het aantal opdrachten werd uitgebreid. Naast particuliere klanten uit de 

gemeente Epe werd in nauwe afstemminging met de Eper Stoom en Wasserij 

opdrachten uitgevoerd voor verpleeghuizen, een hotel en twee B&B’s. Twee 

keer waren cliënten van Mode & Co betrokken bij de uitvoering.



Samenwerkingspartners Domein Ondersteuning –
Maatschappelijke participatie

• Activerium

• Eper Stoom- en Wasserij

• Gemeente Epe

• Lucrato

• Passerel

• Viattence (Klaarbeek)


