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INHOUD&VOORWOORD
 in 2014

 266 hulpvragen bij het Jongeren Informatiepunt (JIP)
 4 levensboeken uitgekomen
 Onze ouderenadviseur hielp 152 mensen 

Wekelijks zo’n 40 deelnemers aan de Donderdagavondsoos 
voor mensen met een verstandelijke beperking

 86 deelnemers aan computercursussen 
Bij het Meldpunt Vrijwillige Hulp IJsselstein kwamen 1708 aanvragen binnen
 Het Meldpunt Vrijwillige Hulp Lopik ontving 104 aanvragen

 Stukkie Fietsen: 300 ritten met 21 klanten
Het Steunpunt Mantelzorg ondersteunde 528 mantelzorgers 

 64 deelnemers aan de vrouwentaalgroep
28 vrijwillige taalmaatjes

Op de interculturele ontmoetingsochtenden waren gemiddeld 30 vrouwen per ochtend

12 opvoedondersteuningsbijeenkomsten 
 87 buurtbemiddelingen 
128 deelnemers aan sociale activering om actief te worden op maatschappelijk gebied

45 gezinnen zijn benaderd voor het straatvertegenwoordigers-
netwerk Lopik, resultaat: 13 deelnemers

 Buddynetwerk van 16 vrijwillige coaches voor sociale activering
12 verwijzingen door huisartsen 

onder het concept ‘welzijn op recept’
 40 bezoekers Repair Café
 44 hulpvragen op www.zorgvoorelkaar.com, op 43% is gereageerd 
 Waarde van de matches: € 24.000,-
 Het spreekuur van de bewonersadviseur werd 333 keer bezocht

25 deelnemers aan de huiskamer in Ewoud
 306 unieke lezers van de wijknieuwsbrief

185 volgers @OnsIJsselstein
Facebook.com/indewijk: 288 likes

CIJFERS&MEER
 in 2014

Het verschil 
maken
Meestal kun je je prima redden in het dagelijks leven, 

maar soms gaat het niet zo makkelijk als je 
zou willen. Die ervaring heeft iedereen. En 

vaak komt er dan wel weer een moment 
dat het weer soepel loopt: het lukt je 
om er zelf uit te komen.

Maar dat geldt niet altijd en niet voor  
iedereen. Als het even niet vanzelf 

gaat, dan is het fijn als er iemand een 
handje toesteekt. Dat er iets voor je 

geregeld wordt, zodat je de rest weer zelf 
kan oppakken. Hulp of ondersteuning die net 

het verschil maakt.

Dat is wat Pulse doet. Even dat duwtje geven als het 
niet vanzelf gaat. Heel praktisch, op die plek of op dat 
moment dat iemand het nodig heeft. En als ik schrijf 
`Pulse´, dan bedoel ik vooral alle vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten, met ondersteuning van en coördina-
tie door Pulse.

En dat levert mooie verhalen op. Over de 34-jarige Bart 
die verstrikt dreigde te raken in schulden en daar net 
op tijd weer uit kwam. Of over de vrouwen die het soms 
moeilijk vinden om te voorkomen dat hun kind klem 
komt te zitten tussen 2 culturen. 

Lees deze en andere persoonlijke verhalen, maar ook 
cijfers, feiten en onderzoeksgegevens in dit magazine 
over het jaar 2014. Ze gaan allemaal over het werken 
met mensen in IJsselstein en Lopik die net dat steuntje 
of duwtje nodig hebben, op het gebied van de 4 thema’s 
die wij belangrijk vinden: tegengaan van sociaal isole-
ment, hulp om beter zelfstandig thuis te kunnen wonen, 
dynamische wijken en ondersteuning bij opvoeden en 
opgroeien.

En tot slot niet te vergeten: in 2014 bestond Pulse 
alweer 5 jaar! Daarom presenteren wij u ook een aantal 
lijstjes van 5: een kleine greep uit de activiteiten én 
mensen waar we trots op zijn!

Marion Wiendels
Directeur/bestuurder Stichting Pulse
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WERKEN
in de wijk

In 2014 vierde Pulse haar 5-jarig jubileum! 

In 2009 fuseerden de Stichting Welzijnswerk 

IJSW en de Stichting Welzijn Ouderen SWOIJ 

tot Pulse, dé organisatie voor welzijn in IJssel-

stein, en inmiddels ook Lopik.

Hoera 
Pulse 5 jaar!



>> Ouders bleken veel vragen te 
hebben over opvoeding. Migranten
moeders worstelden met het opvoe
den in twee culturen. Maar aanklop
pen bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin of binnen lopen bij het opvoed
spreekuur van Vitras, dat was voor 
deze groep niet vanzelfsprekend. 

‘In de praktijk bleek het bestaande 
aanbod voor hen niet laagdrempelig 
genoeg’, aldus sociaal werker Ans 
Tersteeg. ‘Ze gaan liever niet met 
hun problemen naar ‘instanties’. Of 
ze ervaren te veel taalproblemen. 
Pulse kent deze gezinnen vaak goed, 
via de taalmaatjes, de taalgroepen 
of de interculturele ontmoetings
middagen. Dat maakt het gemak
kelijk om vragen te signaleren en 
hen persoonlijk uit te nodigen voor 
bijeenkomsten.’

En dat werkte: de opvoedcursussen 
voor migrantenvrouwen bleken 
aan te slaan. Pulse inventariseerde 
de vragen, wierf deelnemers en 
stimuleerde hen om te gaan: ieder
een de dag voor de training nog
maals opbellen maakte het verschil 
tussen drie of twintig deelnemers, 
die overigens allemaal – zodra ze er 
eenmaal waren – even enthousiast 
meededen.

Pulse regelde een locatie op een neu
trale plek, dichtbij de doelgroep en 
zorgde voor kinderoppas. Vitras en 
de GGD leverden de trainers en Pulse 
zocht aanvullend nog een trainer die 
in het bijzonder met allochtone moe
ders kon werken. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, Jongeren op Gezond 
Gewicht (JOGG), de wijkteams, het 
jongerenwerk en de scholen dachten 
mee over de aanpak. 

ALS JE KIND… 
~  Niet luistert
~  Niet naar bed wil
~  Druk, driftig is en 

dingen kapot maakt

~  Omgaat met de  
verkeerde vrienden

~  Alcohol en drugs  
gebruikt…

De integrale wijkteams  
en jongerenwerkers  
signaleerden begin 2014 
steeds vaker problemen 
met kinderen: ruzies in 
speeltuinen, kinderen die 
tot laat op straat speel-
den of omgingen met te 
oude jongeren. >>

Het organiseren van opvoedcursussen is één 

voorbeeld van activiteiten die Pulse biedt om 

kinderen, jongeren en ouders te ondersteu-

nen bij het opvoeden en opgroeien. Ook de 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het 

Jongeren Informatie punt (JIP), jongerencentra 

en diverse (sport-)activiteiten en voorlichting 

voor kinderen, jongeren en ouders horen 

hierbij. 

Kijk op  
www.stichting-pulse.nl/0-4-jaar of 
www.stichting-pulse.nl/jip.
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De KUNST 

Trainer en coach Fatima Zohra gaf in 2014 drie  
opvoedcursussen aan migrantenvrouwen.

Waarin verschilt een opvoedcursus voor migranten-
vrouwen van een cursus voor niet-migranten?
‘We bespreken opvoedingszaken vanuit ons geloof, de 
Islam, en vanuit de Westerse invalshoek. Hoe kunnen we 
die twee invalshoeken integreren? In de workshop zit
ten vrouwen uit verschil
lende gebieden in Marokko. 
Sommige hebben jonge kin
deren, andere oudere. Die 
diversiteit zorgt voor een 
brede discussie. Er worden 
in twee uur ongelofelijk veel 
ervaringen uitgewisseld.’

In de praktijk blijkt het vaak lastig om migrantenvrou-
wen te werven voor een opvoedcursus. Hoe doe je dat?
‘Het valt of staat met de manier van werven. Alleen een 
flyer uitdelen heeft geen zin. De meeste vrouwen zijn 
persoonlijk door sociaal werker Ans Tersteeg en mij uit
genodigd, bijvoorbeeld tijdens de taallessen of intercul
turele ontmoetingsmiddagen. We vroegen hen waar hun 
behoefte ligt, zodat ik de workshop op maat kon maken. 
Daarbij gaven we aan dat er ook gelegenheid is om over 
andere dingen te praten. Er speelt vaak meer: proble
men met financiën of huisvesting. En natuurlijk helpt het 
dat ik zelf Marokkaanse ben.’

Waar ligt die behoefte? Waar lopen migranten ouders 
tegenaan?
‘De discrepantie tussen wat de kinderen op school en 
buiten leren en meekrijgen, en wat thuis gebruikelijk is. 
Op school leren ze bijvoorbeeld te praten over seksuali
teit, over de verschillen tussen man en vrouw. Thuis is 
dat vaak taboe. Veel migrantenmoeders weten niet dat 
vanuit ons geloof kinderen ook voorgelicht moeten wor

den over seksualiteit. Zo hebben ouders nog 
wel meer onjuiste vooronderstellingen. Daar 
praten we samen over.’

Welke vooronderstellingen zijn dat?
‘Bijvoorbeeld het verschil in opvoeden van 
zonen en dochters. De meeste ouders begren

zen hun dochters meer dan hun zonen. Een zoon wordt 
er niet op aangesproken als hij te laat thuis komt, een 
dochter wel. In de Islam is er echter geen verschil tussen 
meisjes en jongens. Die manier van opvoeden heeft dus 
niets met het geloof te maken, maar alles met cultuur. Ik 
probeer hen dat duidelijk te maken.’

Hoe pak je dat aan?
‘Migrantenouders zijn bijvoorbeeld vaak bang dat hun 
dochter zwanger wordt. En de manier waarop zij hun 
dochter daarover benaderen is veelal negatief. Daardoor 
doet zij allerlei dingen stiekem. We proberen ouders be
wust te maken, dat wanneer je je kind positief benadert, 
je een beter effect krijgt. Uitleggen waarom iets niet 

Opvoedcursussen voor migrantenvrouwen

van opgroeien  tussen 
twee lijnen

‘Natuurlijk helpt 
het dat ik zelf 
Marokkaanse ben’

NIEUW!In 2014

5

Opvoed
en 

  en 
Opgroei

en
Opvoed

en 

  en 
Opgroei

en

4



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

mag, in plaats van schreeuwen. Het is een lastige metho
de, maar op de lange termijn wel effectief. En ik motiveer 
ouders om meer kennis te verkrijgen over de wereld van 
hun kinderen.’

Waarom is dat zo belangrijk?
‘Als je weinig weet over de wereld 
waarin je kind zich begeeft, dan kun 
je je kind ook niet helpen, dan leeft 
je kind in een eigen wereld. Ouders 
zitten soms met hun handen in het haar bij problemen. 
Maar als je je kind van jongs af aan volgt en met hem of 
haar communiceert, dan weet je meer, blijf je dichtbij en 
bouw je een goede band op. Kijk, in onze jeugd in Marokko 
was de juf of meester verantwoordelijk op school, maar 
in Nederland is dat een ander verhaal. Hier doe je het 
samen. Dat moeten ouders leren.’

Je gaf aan dat sommige migrantenouders relatief  
weinig weten over wat hun kinderen op school of  
buiten doen. Hoe komt dat?
‘Schaamte speelt een grote rol. Moeders denken bij
voorbeeld dat ze de Nederlandse taal niet goed genoeg 
beheersen. Ze durven dus niet naar de juf, omdat ze niet 

weten hoe ze een onderwerp moeten formuleren. Ze zijn 
bang dat de juf hen niet begrijpt. Dat is echt een grote 
drempel voor ouders. Ook om op school te participe

ren. Ik zeg dan: we zijn allochtoon, daar 
is niets mis mee! Durf het te proberen! 
Schaam je niet!’

Zijn er ook opvoedcursussen voor  
migrantenvaders?

‘De mannen blijven veelal achter de schermen. De 
moeders kaartten overigens wel zelf aan dat er in de 
toekomst ook workshops voor vaders zouden moeten 
komen.’ (Op 27 januari 2015 organiseerde Pulse een 
informatiebijeenkomst en debat voor migrantenvaders, 
red.)

Waarom zijn deze specifieke cursussen volgens jou zo 
belangrijk?
‘Ze zorgen voor bewustzijn. Hoe voeden wij onze kinde
ren op in twee culturen? Er is een thuis en er is school 
en buiten. Het is de kunst om een kind rustig tussen die 
twee lijnen op te laten groeien. Bied je kind de voor
waarden voor een goede ontwikkeling en participatie. 
Haal er uit wat er in zit!’

OPVOEDCURSUSSEN: 
feiten & cijfers 

Vanaf mei 2014 organiseerde Pulse:

Thema’s
Bewust opvoeden
•  Wie ben ik als opvoeder?
•  Wanneer begint opvoeding?
•  Voor jezelf zorgen

Opvoeden in twee culturen
•  Cultuurgebonden normen en 

waarden: overeenkomsten en 
verschillen met het westen

•  Terug naar de eigen opvoeding

Communicatie
•  Verbale en nonverbale communicatie 

tussen ouders en kinderen
•  Communicatie tussen ouders en externen

Opvoeden van het jonge kind
•  Aandacht geven en prijzen
•  Verbieden en straffen
•  Negeren en apart zetten

Omgaan met pubers
•  Veranderingen in de puberteit
•  Positieve aandacht en opvoedmanieren
•  Luisteren, praten en overleggen met je puber
•  Grenzen stellen en straffen

De cursussen werden gegeven in 

samen werking met Vitras, GGD 

Midden Nederland en de Marok

kaanse voorlichtster Fatima Zohra. 

Pulse regelde ook kinderoppas 

tijdens de cursussen, gemiddeld 

waren er 6 kinderen per keer. 

‘Alleen een flyer 
uitdelen heeft 
geen zin’

12 deelnemers

1 cursus EHBO  
bij kinderen:

8 deelnemers

1 inloop voor  
opvoedvragen:11 deelnemers

3 pubercursussen:

14 deelnemers

3 cursussen  
Positief Opvoeden:

16 deelnemers

3 cursussen ‘In eigen taal’: 
• bewust opvoeden
• opvoeden in 2 culturen
• communicatie

9 deelnemers

1 voorlichtings  
bijeenkomst Verslaving  
(alcohol, drugs, internet): 
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2 oktober 
Jong en Oud-spelmiddag Ewoud: 
kinderen Studio 10 (9-12 jr.) op bezoek 
bij Ewoud-ouderen voor spelmiddag, 
iedere 4 à 6 weken herhaald

September
Eerste gezamenlijke 

Groene Gids voor 
IJsselstein en 

Lopik

1 oktober
Eerste Talentenmiddag in het Fulco- 
theater voor potentiële vrijwilligers: 
met talentscan, gesprekken met vrijwil-
ligers en bekijken van alle vacatures

Vanaf september
JIP houdt 38  
klassenbezoeken  
in groepen 8

3 sept
Start Pulse 
Repair Café 
in de Paulus-

school met 
hulp van Rabobank en 

Oranje Fonds

19 juni
Workshop 
‘Interactie 

met de wijk’ 
voor bewo-
nersgroepen

24 juni
10 taalles-
vrijwillig-
sters krijgen 
certificaat 
na het vol-
gen van de 
Basistrai-
ning van de 
Stichting 
Lezen en 

Schrijven 1 juli
Start fietsles bij  
de Paulusschool

5 juli
Opening 
Natuur-
speeltuin 
Zenderpark

9 juli
Presentatie 
resultaten 
preventief 
huisbezoek  
onder 
75+’ers in 
IJsselstein- 
Noord

Start  
www.zorgvoorelkaar.com 
in Lopik

6 nov 
De kracht van 

de piramide: regionale bijeenkomst 
over woonoverlast & buurtbe-

middeling

19 dec
Vuurwerkvoorlich-
tingskraam op de 
markt voor 13+’ers

29/30 jan
Taalgroepen 
bezoeken de 

bibliotheek

6 jan
Simon Stevinlaan 
wint competitie 
Schoonste Straat 
van IJsselstein

1 jan
Pulse ook in  
Lopik actief

24 feb
Sessie met 

afdeling veilig-
heid van gemeente, 

politie en externe des-
kundigen 

over aanpak 
jeugdpro-
blematiek 
IJsselveld- 
Oost

12 feb
Taalgroepen 
bezoeken de 
bibliotheek

Maart
Jongeren-
debat City 
Talk en 
jongeren 
organiseren 
reismarkt, 
beiden met 
ondersteu-
ning van het 

JIP

Start 
spreekuur 
Administra-

tie op Orde

Maart t/m 
mei
Rondje 
Lopik:  
kennis-
making

Heel feb
Opstellen 
manifest 
informele  
zorg  
samen met 
partner-
organisaties 
in Netwerk 

Informele 
Zorg

Vanaf  
6 mei 

Start op-
voedbijeen-

komsten in 
IJsselveld- 
Oost

29 april
Vernieuwde website  

www.stichting-pulse.nl 
live

1 april
Start Sociaal 

Team, Pulse 
is kernlid

1 april
Presentatie 

wijkatlas  
IJsselstein-West

Start 
‘Welzijn op 

Recept’: 
huisartsen 

verwijzen pa-
tiënten met psychosociale 
klachten naar Pulse

26 maart
Informatiemiddag 
ouderenmishan-
deling

14 mei 
High-Tea in Zenderpark:  
ophalen van wensen voor  
meer ontmoetings-
activiteiten in Zenderpark

1 maart
Vrijwilligersvacaturebank ook voor 
Lopikse vrijwilligersorganisaties  
beschikbaar

7 dec
Dag van de 
vrijwilliger: 
borden 
IJsselstein 
Bedankt! 
door heel 
IJsselstein. 
Organisaties 
plaatsten 
bedankjes 
aan vrijwil-
ligers op 
www.face-
book.com/
indewijk

7 mei
Eerste training  
gebruik scootmobiel

15 oktober
Start Jeugdteam  
IJsselstein, Pulse 
zit in de strategi-
sche schil

Geen evenementen 
en publieks activiteiten 

wegens  
zomer-

vakantie

Start  
preventief 
huis bezoek 

onder 
allochtone 
ouders en 
mantel-
zorgers

GREEPUIT2014
 Speel het Pulse Welzijnsspel!
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Je bent een winnaar. 
Gooi nog een keer.

Bezoek de bieb. 
Ga terug naar  
29/30 jan.

Stap op de scoot-
mobiel en rij door 
naar augustus.

Drink een kopje thee 
en wacht tot iemand 
voorbij komt om je  
mee te nemen.

Je fiets is kapot. Ga naar het 
Repair Café op 3 september.

Je laat iets repareren 
en slaat 1 beurt over.

Je hebt vakantie en 
slaat 2 beurten over.

Speel een spelletje. 
Gooi nog een keer.

Bedankt! Gooi 
nog een keer.

Je doet gevaarlijk met 
vuurwerk. Ga terug 
naar start.

Laat je talent scannen 
en sla een beurt over.

Vier Nico's 

feestje en sla 

een beurt over.
Doe snel 
een rondje 
Lopik en 
ga naar  
6 mei.



Er is een verschil tussen eenzaamheid en sociaal isolement, 
al overlappen de twee elkaar ook. Eenzaamheid is een gevoel. 
Je mist een bepaalde sociale relatie, of diepgang in een rela
tie. Je hebt bijvoorbeeld best veel contacten en bezig heden, 
maar niemand om je zorgen mee te delen.
Sociaal isolement is een objectief gegeven: je hebt feitelijk te 
weinig diepgaande relaties met familie, vrienden of beken
den waar je in geval van nood op terug kan vallen.

Beide situaties leiden tot kwetsbaarheid: meer kans op ge
zondheidsproblemen, minder mogelijkheden om problemen 
op te lossen, of meer opvoedproblemen omdat er niemand is 
om mee te klankborden. 
Maar het verschil zien is belangrijk. Eenzaamheid en soci
aal isolement vragen namelijk ieder om een eigen aanpak: 
zorgvuldig en op maat. Iemand simpelweg naar een activiteit 
sturen is vaak niet voldoende. Vaak is ook zelfinzicht nodig, 
en soms zelfs fundamentele veranderingen in het denken 
en doen. Maar als dat eenmaal lukt, is de winst groot. Zowel 
voor de persoon zelf als voor de maatschappij.

Bron: RIVM en Coalitie Erbij

Eenzaamheid in cijfers

Niets hebben om je huis voor 
uit te gaan, een lange lege 
dag voor je of geen hechte 
band hebben met mensen om 
je heen. Eenzaamheid kan  
iedereen treffen: ouderen, 
maar ook zieken, mensen  
zonder werk, migranten,  
jongeren, alleenstaande  
ouders of mantelzorgers.  
Uit onderzoek blijkt dat 30% 
van de Nederlanders zich  

‘matig’ eenzaam voelt en nog
eens 8% zich zelfs ernstig 
eenzaam voelt.

 matig sterk
Burgerlijke staat eenzaam eenzaam

Gehuwd, samenwonend 28% 5%

gehuwd geweest 33% 12%
Gescheiden 38% 20%
Weduwe, weduwnaar 42% 16%

Ongehuwd, nooit

Hoe vaak komt eenzaamheid voor?

van de Nederlanders  
voelt zich  

matig eenzaam

30%

van de Nederlanders  
voelt zich  

sterk eenzaam

8%

 matig sterk
eenzaam eenzaam

19-34 26% 7%
35-49 29% 8%
50-64 31% 9%
65-74 34% 7%
74-84 40% 10%
85+ 45% 14%

Leeftijd

Herkomst

Autochtoon

29% 7%
matig sterk
eenzaam eenzaam

Westers 
allochtoon

34% 11%
matig sterk
eenzaam eenzaam

Niet-Westers 
allochtoon

40% 20%
matig sterk
eenzaam eenzaam

 
matig sterk

Opleidingsniveau eenzaam eenzaam
Laag (lager onderwijs) 40% 17%
Midden 1 (mavo, lbo) 34% 10%
Midden 2 (havo, vwo, mbo) 29% 8%
Hoog (hbo, wo) 27% 5%

Geslacht

32%
8%

29%
9%

matig 
eenzaam

sterk 
eenzaam

1110

Sociaal 
Isolement

Sociaal 
Isolement



Eenzaamheid: 
in het land 
van alles en niets

Je baan verliezen, op kamers gaan in een vreemde stad, je kinderen 
die het huis verlaten of het overlijden van een dierbare. Eenzaamheid 
ontstaat vaak door een verstoord levenspatroon, waardoor het leven 
minder voorspelbaar, minder veilig en onvertrouwd voelt. Wat doe je 
als die eenzaamheid lang duurt? Of als mensen in een sociaal isole-
ment dreigen te raken?

75% van de mensen is in staat om 
eenzaamheid op eigen kracht op te 
lossen, bijvoorbeeld door het oppak
ken van een hobby of het doen van 
vrijwilligerswerk. 25% lukt het niet om 
zelf het leven opnieuw vorm te geven. 
‘Zij raken chronisch eenzaam, blijven 
hangen in ‘het land van alles en niets’,’ 
aldus Hester van Oirschot, sinds 2014 
samen met collega Ans Tersteeg Spe
cialist Eenzaamheid.

Sterftekans
Hester en Ans volgden een opleiding 
tot Specialist Eenzaamheid. Die  
expertise is belangrijk. In Nederland 
zijn zo’n anderhalf miljoen mensen 
ernstig, chronisch eenzaam. Met vaak 
grote gevolgen voor zowel de persoon 
zelf als voor de maatschappij. 
Langdurige eenzaamheid kan leiden 
tot stress, achterdocht, angst en 
cynisme. Tot verwaarlozing en ge
zondheidsklachten. Hester: ‘Mensen 
die tien jaar last hebben van eenzaam
heid, hebben zelfs een tien keer hogere 
sterftekans dan leeftijdsgenoten die 
daar geen last van hebben. Eenzaam
heid moeten we daarom net zo serieus 

nemen als roken of obesitas.’
Ook de maatschappelijke gevolgen 
van sociaal isolement zijn groot. 
Hester: ‘Iemand die de deur niet meer 
uit komt, heeft vaak geen baan, doet 
geen vrijwilligerswerk en bezoekt 
vaak de huisarts vanwege fysieke 
klachten.’

Waarschuwingssignaal
Eenzaamheid is een signaal van het 
lichaam, net zoals honger en dorst. 
Dat signaal heeft een evolutionaire 
reden. Hester: ‘Het signaal negeren is 
ongezond. Als je honger hebt, moet 
je eten om te overleven. Ook aan een
zaamheid moet je iets doen, wil je er 
niet aan onderdoor gaan. Een gevoel 
van eenzaamheid en de bijbehorende 
klachten zijn waarschuwingssignalen, 
die vragen om actie om je opnieuw te 
verbinden met jezelf en de wereld om 
je heen.’

Steeds minder contacten
Voor een bepaalde groep mensen 
is eenzaamheid moeilijk zelf op te 
lossen. Hester: ‘Een verklaring is dat 
door eenzaamheid twintig procent van 

het probleemoplossend vermogen 
afneemt. Hoe langer de eenzaamheid 
duurt, hoe erger dat wordt.’ Ook po
gingen van de omgeving om contact te 
zoeken worden vaak negatief geïnter
preteerd. Hester: ‘Iemand nodigt je 
uit om op kerstavond bij je te komen 
eten en je denkt: ik word alleen maar 
uitgenodigd omdat ze denken dat ik 
zielig ben.’ 

Hoe minder contacten mensen hebben, 
des te minder ze gecorrigeerd worden.  
Dat kan leiden tot gedrag dat door 
anderen als afwijkend wordt ervaren. 
En hierdoor wordt contact maken nog 
moeilijker.

Verschil bepalen
Hoe help je mensen uit deze vicieuze 
cirkel? Dat vraagt om een aanpak 
op maat. Allereerst is het belangrijk 

 ‘Eenzaamheid 
 moeten we net 

zo serieus nemen 
als roken of obesitas’

'Ieder mens is 
op zijn eigen 
wijze eenzaam'
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om het verschil tussen eenzaamheid 
en sociaal isolement te bepalen. 
Eenzaamheid is een gevoel. Iemand 
kan veel vrienden hebben en toch 
eenzaam zijn, bijvoorbeeld omdat hij 
een partner mist. Dat vraagt om een 
andere aanpak dan iemand die zich in 
een sociaal isolement bevindt: iemand 
die een feitelijk gebrek heeft aan 
ondersteunende relaties met familie, 
vrienden of bekenden waar hij in geval 
van nood op terug kan vallen.

Voorbij de symptomen
Hester: ‘Bij iemand die na een  
scheiding op zoek is naar een intieme  
relatie, een vorm van emotionele 
eenzaamheid, heeft het geen zin om 
activiteiten te ondernemen om de 
algemene vriendenkring uit te breiden. 
Dat werkt misschien wel bij iemand 
die sociale eenzaamheid ervaart: die 
te weinig mensen om zich heen heeft. 
Als professional moet je voorbij de 

symptomen kijken. Ieder mens is op 
zijn eigen wijze eenzaam, dus de aan
pak moet altijd individueel zijn.’

En die aanpak begint bij goed kijken 
wat er bij iemand past en hoe iemand 
structureel kan werken aan minder 
isolement en minder gevoelens van 
eenzaamheid. In 2013 richtte Pulse 
daartoe een team op dat mensen 
op individuele basis advies op maat 
geeft. Vrijwilligerswerk, activiteiten 
ondernemen, een persoonlijke mentor 
of vrijwillige coach of maatje: Pulse 
zoekt samen naar een combinatie 
van oplossingen die passen bij de 
persoonlijke situatie.

Zelfinzicht
Hester: ‘Meedoen aan activiteiten 
zorgt voor afleiding en vrijwilligers
werk geeft het gevoel iets te beteke
nen in de maatschappij. Maar sociale 
activering werkt pas echt in combina

tie met interventies die aansluiten bij 
de oorzaak, de vorm van eenzaamheid 
en die inzetten op het juiste niveau 
van veranderen.’ Dat vraagt om 
zelfinzicht: uitvinden wie je bent, wat 
je wil en wat je mogelijkheden zijn. 
Opnieuw vorm geven aan het leven op 
een manier die bij je past. Achter je 
kernwaarden komen, een doel en een 
plan hebben en tot acties komen die 
daarbij passen.’ Dat kunnen cliën
ten onder andere leren in de cursus 
Creatief Leven, die Pulse vanaf 2015 
aanbiedt.
Hester: ‘Hier leren cursisten ook dat 
je soms bewust dingen moet doen 
om erbij te horen: op je kleding 
letten, oogcontact maken. Mensen 
die lang niet meegedraaid hebben in 
de maatschappij, moeten dat soms 
echt opnieuw leren. Echte hulp bij 
eenzaamheid is iemand leren het zelf 
te doen.’

Wil en Nico van Sijl

5  vrijwilligers die het langst voor Pulse werken 

1.  Nico van Sijl, alias mr. Bingo, begon in 1964 als vrijwilliger bij 
IJSW, een van de voorgangers van Pulse. Facilitair beheer, bevoor-
rading, biertjes tappen, het is slechts een greep uit de taken die 
Nico, vaak samen met zijn vrouw Wil, als gastheer en vrijwilliger 
op zich nam. In 2012 ontving het echtpaar hiervoor een lintje.

2.  Al meer dan 30 jaar werkt dezelfde groep van 5 vrijwilligers 
voor de gehandicaptensoos. De soos viert in 2015 haar 40-jarig 
bestaan!

3.  Tiny Veldhuijzen bezorgt al 20 jaar maaltijden voor Pulse.

4.  Wim Werkhoven heeft sinds 1996 als vrijwillige tuinman wel 
honderden tuintjes laten stralen. 

5.  Dhr. Siegelaer zorgt ervoor dat alle IJsselsteiners jaarlijks de 
Groene Gids ontvangen. Hij is vrijwilliger sinds 1996.

  Een greep uit

5 nieuwe activiteiten 
 en diensten in 2014

1.  Straatvertegenwoordigersnetwerk: Pulse bouwt aan nieuwe 
buurtnetwerken via buurtonderzoeken in Nieuwpoort in IJsselstein 
en Vogelzang in Lopik.

2.  Opvoedprogramma IJsselveld-Oost: reeks van workshops  
met informatie over opvoeding. Rol van Pulse is zorgen voor  
laag drempelige workshops: in de buurt, waar nodig in eigen  
taal, met kinderoppas en inhuur van een trainer die aansluit bij  
de doelgroep, ouders actief benaderen en stimuleren om te komen.

3.  PlusMinMee-methode: invoering aanpak gericht op jongeren-
groepen waar een straatcultuur heerst. Doel is jongeren te  
motiveren om positieve keuzes te maken en die te ondersteunen, 
en zo ook overlast tegen te gaan.

4.  Start Sociaal Team: twee medewerkers van Pulse hebben  
plaatsgenomen in het kernteam.

5.  Pilot met Vitras in Lopik: zoeken naar het optimale evenwicht 
in zorg door professionals en door vrijwilligers rondom de dienst 
‘thuisbegeleiding’. In de praktijk betekent dat een verschuiving  
van formele naar informele zorg, per cliënt op maat ingericht.

Meer weten?
∙ www.eenzaamheid.nl
∙  Volg gratis het online programma Creatief Leven: 

eenzaamheid.info/onlineprogramma
Zelfhulpgroep bij eenzaamheid en psychiatrische problematiekIn 2015 gaat Pulse samen met Lister, 

organisatie voor psychiatrie en verslavingszorg, een zelfhulpgroep 
opzetten voor mensen die vanwe-ge psychiatrische problemen niet in de reguliere hulpprogramma’s terecht kunnen.

Activiteiten ondernemen, 
vrijwilligerswerk doen, een 
coach en/of meer zelfinzicht 
verkrijgen: Pulse zoekt  
samen met de cliënt uit 
welke combinatie het beste 
werkt.

51% 
van de vrijwilligers 

werkt 5 jaar of meer 
bij Pulse 

of haar voorgangers
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IJsselstein en Lopik startten 1 april 2014 met Sociaal Team en Breed Sociaal Loket

Welzijn centrale rol 
aan keukentafel
Halverwege 2012 werd bekend dat de overheid ingrijpende 
wijzigingen wilde doorvoeren in ons zorgsysteem. Niet het rijk, 
maar gemeenten werden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk 
voor veel zorgtaken. 2014 stond daarom voor zowel IJsselstein 
als Lopik volop in het teken van de voorbereidingen op deze 
nieuwe opdracht.

De overheveling van die taken – ook 
wel transitie genoemd – gaat gepaard  
met flinke bezuinigingen: op de Awbz 
landelijk structureel 1,7 miljard euro, 
op de Participatiewet 1,8 miljard euro.  
En op de jeugdzorg 450 miljoen euro. 
Om de kosten te drukken, moeten 
mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen en meer zelf doen, met hulp 
van hun eigen netwerk of informe-
le zorg. En daar speelt welzijn een 
centrale rol in.

Sociaal Team
In IJsselstein organiseerde de wet-
houder vanaf 2012 al maandelijkse 
lunches met een aantal maatschap-

pelijk partners, waarin 
werd nagedacht 

over de invulling 
van de nieuwe 
opdracht. La-
ter werden de 
lunches aan-
gevuld met 

grote brain-
storms met zo-

wel uitvoerders als 
bestuurders. Stukje bij 

beetje ontstond het ontwerp voor het 
huidige Sociaal Team: een zeskoppig 
kernteam waarin medewerkers uit 
betrokken organisaties gedetacheerd 

werden, waaronder twee vanuit Pulse, 
met daaromheen een schil van speci-
alisten; van thuiszorg tot de woning-
bouwcorporatie. Daarnaast kwam er 
een apart Jeugdteam. 
‘Het Sociaal Team is een onafhanke-
lijk objectief orgaan’, aldus project-
leider Bernadette Ghijssen. ‘Dichtbij 
de inwoners, met ervaren mensen uit  
de praktijk, los van de beleidsmede-
werkers op het gemeentehuis.’

Breed Sociaal Loket
Ook Lopik bereidde zich vanaf 2012 
al voor en ging met partners om de 
tafel om te bekijken wat voor hun  
inwoners de beste werkwijze was. 
Lopik koos voor één Breed Sociaal  
Loket (BSL) in het gemeentehuis, 
waar alle inwoners met al hun  
zorgvragen terecht kunnen. Van  
indicatiestelling, lichte ondersteu-
ning tot administratieve handelingen:  
ze doen het allemaal zelf. Naast ge-
meentelijke medewerkers, maken ook 

maatschappelijk werkers, medewer-
kers van de regionale sociale dienst 
WIL, MEE-consulenten en jeugdzorg-
medewerkers onderdeel uit van het 
BSL. Lopik koos ervoor om Pulse 
niet in het breed sociaal loket op te 
nemen. ‘Omdat de lijnen met Ilse en 
Babette, de Lopikse medewerkers 
van Pulse, al kort genoeg zijn’, vertelt 
teamleider Judith Godijn. ‘Als onze 
toegangsmedewerker bijvoorbeeld 
constateert dat er een mantelzorger 
overbelast is en ondersteuning nodig 
heeft, dan is er binnen een aantal 
dagen contact met Ilse.’

Vroege start
In IJsselstein startte op 1 april 2014 
het Sociaal Team al: in beginsel in 
de relatief rustige wijken Achterveld 
en Groenvliet. De gemeente was op 
dat moment nog niet verantwoor-
delijk, maar zo konden de teams 
vast oefenen in een periode waarin 
er nog weinig druk op de ketel lag. Al 
werd het oefenen al snel het echte 
werk: keukentafelgesprekken voeren, 
bekijken wat mensen zelf kunnen, 
een cliëntvolgsysteem inrichten en 
bewoners voorlichten over het  
Sociaal Team.
Ook in Lopik werd op 1 april 2014 
het Breed Sociaal Loket op feestelij-
ke wijze geopend. Inwoners konden 
hier toen alvast terecht met vragen 
over de WMO schuldhulpverlening. 
Ook werden de eerste keukentafel-
gesprekken gevoerd en startte de ge-
meente een campagne om bewoners 
bekend te maken met het nieuwe 
loket.

TRANSITIE
 van Rijk naar Gemeente

1.  Vrijwilligerscentrale  
Werft vrijwilligers in IJsselstein 
en Lopik, onderhoudt een digitale 
vacaturebank, matcht vrijwilligers 
met passende vacatures, promoot 
vrijwilligerswerk en informeert  
vrijwilligersorganisaties. 

 
www.vwijl.nl

2.  Zorgvoorelkaar.com  
Online marktplaats waarop inwoners van 
Lopik hun vraag en aanbod voor vrijwillige 
hulp en zorg kunnen plaatsen, zonder 
tussen komst van zorg- of welzijns-
instanties. Initiatiefnemer: Stichting 
Cabauw Samen Sterk, Pulse ondersteunt 
gebruik van de site. 

 
www.zorgvoorelkaar.com

3.  Meldpunt Vrijwillige Hulp  
Werft vrijwilligers voor hulp aan huis, zoals klussendienst,  
boodschappen doen, bezoek en begeleiding bij vervoer.  
Koppelt deze vrijwilligers aan bewoners met hulpvragen. 

 
www.stichting-pulse.nl/hulp-en-ondersteuning-thuis

4.  JIP  
Het Jongeren Informatiecentrum is er voor jongeren van 12 tot 24 jaar  
die informatie willen over alles wat zij belangrijk vinden. Het JIP werkt  
online en op locatie, gratis, anoniem en zonder afspraak. 

 
ijsselstein.jipsite.nl

5.  Steunpunt mantelzorg  
Biedt praktische, sociale en emotionele ondersteuning voor  
mantel zorgers en voorkomt zo dat zorg taken voor mantel zorgers  
een te grote belasting worden. 
 

www.stichting-pulse.nl/informatie-voor-mantelzorgers 
www.facebook.com/mantelzorgIJsselstein.Lopik

‘Goed voor 
vrijwilligers 
zorgen is nodig, 
en dat kan Pulse!’

5  sterke steunpunten 
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Specifieke expertise
Zowel Lopik als IJsselstein zien in hun 
nieuwe zorgtaken een belangrijke rol 
weggelegd voor welzijnswerk, ofwel 
voor Pulse. Judith: ‘Onze opdracht is 
om hulp zo licht mogelijk te houden  
en gebruik te maken van eigen kracht.  
Dat is precies het werkgebied van 
Pulse. Bovendien profiteren we van 
hun specifieke expertise om een goed 
vrijwilligers netwerk op te bouwen. 
Dat is echt een vak apart. Vrijwilli-
gers werven, mobiliseren, contracten 
opstellen en niet te ver geten vrij-
willigers binden. Binnenhalen van 
vrijwilligers is één ding, vasthouden 
is twee. Goed voor ze zorgen is nodig, 
en dat kan Pulse!’

Pulse aan de keukentafel
Ook tijdens de keukentafelgesprek-
ken in IJsselstein komen de diensten 
van Pulse vaak ter sprake. Bernadette:  
‘We gaan altijd eerst na: hoe staat 

met de eigen kracht? Wat zijn de  
mogelijkheden van het netwerk?  
Kan er hulp door vrijwilligers ingezet 
worden? En pas helemaal als laat-
ste komen we uit bij professionele, 
betaalde zorg.’ 
En dat merkt Pulse: minder huishou-
delijke hulp vanuit de gemeente leid-
de direct tot meer aanvragen voor 
hulp van vrijwilligers, bijvoorbeeld 
bij het boodschappen doen. Het 
Meldpunt Vrijwillige Hulp draait 
sinds 1 januari 2015 overuren. 
Bernadette: ‘Je kan wel zeggen  
dat welzijn belangrijke oplossin-
gen biedt voor veel zorgvragen. 
En Pulse stelt zich niet aanbod-
gericht, maar vraaggericht op. 
Ze zijn bereid om voor ‘nieuwe’ 
problemen met passende oplos-
singen te komen.’ 

Gemeente

KERNGETALLEN
 jaarverslag 2014

‘Welzijn biedt 
belangrijke 
oplossingen 
voor veel 
zorgvragen’

Gem
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Taken Rijk

Jeugdwet
Zorg voor kinderen en  
jongeren tot 18 jaar. 
Bijvoorbeeld: ambulante jeugd-
hulp, pleegzorg en (geestelijke) 
jeugdgezondheidszorg.

AWBZ
Zorg en onder steuning voor 
ouderen, gehandicapten en 
chronisch zieken. 
Bijvoorbeeld: thuiszorg of kort-
durend verblijf in een instelling.

Participatiewet
Ondersteuning voor 
mensen die moeilijk aan 
werk kunnen komen.
Bijvoorbeeld: re-integratie 
en inkomensondersteuning.

Marktplaats voor vrijwillige hulp Op 11 juli 2014 lanceerde  de gemeente Lopik  www.zorgvoorelkaar.com/lopik:  een digitale marktplaats waar  inwoners hun vraag en aanbod  voor vrijwillige hulp en zorg kun-nen plaatsen, zonder tussenkomst van zorg- of welzijnsinstanties. Stichting Cabauw Samen Sterk was 
initiatiefnemer en Pulse beheert de 
site. 

Besteding middelen 2014: 

51%

16%

10%

10%

13%

Salariskosten 
uitvoerend 
personeel

Activiteitenkosten 

Huisvestingskosten

Overhead

Organisatiekosten

14%
78%

6%

2%

Gemeente IJsselstein

Gemeente 
Lopik

Gemeente Nieuwegein

Overige opbrengsten

De (voorlopige) omzet van 2014 is  

€ 2.596.150,-

Aantal fte:

Aantal fte inzet:

29,2 
(incl. flexibel  
personeel)

Aantal vrijwilligers 
met een vrijwilligers-

contract bij Pulse:

351

Herkomst middelen 2014: 

Aantal fte door 
vrijwilligers  

verzet: 

75

Aantal medewerkers 
in dienst: 

39 
(inclusief ziekte ver-
vanging, eind 2014)

Aantal vaste 
externe  

medewerkers: 

9

Ziekteverzuimpercentage:

Pulse:

3,3%

Landelijk:

4,8%
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Buurtonderzoek:  
weten wat er leeft
In november en december 2014 
voerde Pulse buurtonderzoek 
uit in de wijk Nieuwpoort: bijna 
100 inwoners werden uitgebreid 
geïnterviewd over veiligheid, 
leefbaarheid en zelfredzaam-
heid. 

Sociaal werker Michiel Berculo: ‘We 
wilden weten wat er onder de bewo
ners leeft en antwoord geven op hun 
vragen. Buurtonderzoek biedt ook de 
kans om te peilen of bewoners zich in 
willen zetten voor de buurt, ook be
woners die nog niet uit zichzelf actief 
zijn. Denk aan deelname aan een net
werk van straatvertegenwoordigers.'

Over de wijk bleken de bewoners over
wegend positief: het wonen in Nieuw
poort scoorde gemiddeld een 7,5 en 
meer dan de helft van de bewoners 
vindt de wijk erop vooruitgegaan ten 
opzichte van 2013. Aandachtspunten 
waren er ook: het betaald parkeren, 
klachten over het openbaar groen en 
lichte overlast bij de kloostertuin. 

Alle resultaten worden begin 
2015 teruggekoppeld op  

www.OnsIJsselstein.nl. Onder de 
naam Straatpraat houdt Pulse in 2015 
ook in andere wijken buurtonderzoek.

Opbouwwerkers van Pulse 
werkten ook in 2014 weer 
dagelijks in de wijken van 
IJsselstein. Ze stimuleerden 
bewoners participatie,  
onderzochten de stand  
van de wijk en adviseer-
den over activiteiten. Maar 
ze bemiddelden ook bij 
overlast, maakten samen 
met partners de jaarlijkse 
wijkagenda en zorgden 
dat inwoners geïnformeerd 
werden over hun wijk,  
onder andere via  
www.OnsIJsselstein.nl, 
de Facebook-community 
‘Ons IJsselstein’ en via  
@OnsIJsselstein op Twitter. 
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Hoe bereid zijn IJsselsteiners 
om elkaar te helpen…

...en hoeveel IJsselsteiners zetten 

zich daadwerkelijk in voor de wijk?

Bron cijfers: rapportage onderzoek Inwonerspanel Wijkregie, mei 2013.

Bewonersparticipatie is een  
belangrijke voorwaarde voor  
het welzijn in een wijk. Maar  
die participatie, waarbij een 
gezonde afspiegeling van de  
bewoners meedenkt en –werkt, 
dat gaat niet vanzelf. Dat stelde 
ook Evelien Tonkens in mei  
2014 in haar afscheidsrede  
als bijzonder hoogleraar Actief 
Burgerschap:

‘Een beperkte groep mensen […] doet 
bijna alles als het over actief burger
schap gaat: ze gaan vaker stemmen, 
zijn vaker actief lid van verenigingen, 
doen meer vrijwilligerswerk […] en 
helpen ook nog vaker de buren. Roep 
je dus op tot ‘actief burgerschap’, dan 
bereik je vooral de mensen die het al 
doen en de wijken waar deze mensen 
wonen. Met het aanzwellende applaus 
voor actief burgerschap en de ‘parti
cipatiesamenleving’ wordt de sociale 
ongelijkheid dus groter.

Goede voorzieningen en goed sociaal 
beleid kunnen hier veel verschil maken.  
Met meer hulp van professionals 
en met een budget voor initiatieven 
komen ook meer migranten, vrouwen, 
lager opgeleiden en jongeren in actie, 
zo luidt de constatering in onderzoek 
naar Amsterdamse burgerinitiatieven. 
Sociale professionals kunnen bureau
cratische belemmeringen helpen 
slechten, contacten met (overheids)
instanties in goede banen leiden, or
ganisatietalent aanboren en bemidde
len bij conflicten.’

Tonkens concludeert: ‘De participatie
samenleving is een prachtig ideaal, 
mits we het niet tegenover de ver

zorgingsstaat plaatsen, maar in het 
verlengde ervan, als verbeterde versie 
van de verzorgingsstaat. Betrouwba
re, responsieve instituties en sociaal 
werkers hebben een centrale plaats in 
de participatiesamenleving, ter voor
koming van grotere ongelijkheid.’ 

Lees de volledige rede op 
www.socialevraagstukken.nl/  

site/2014/07/24/misverstanden over
departicipatiesamenleving

wil boodschappen doen
voor een ander

62%

wil een kopje koffie drinken of 
samen naar het theater gaan

39%

helpt buurtbewoners 

(boodschappenhulp, 

kookhulp, huishouden)

werkt mee aan sociale activiteiten 

(bijvoorbeeld kinderactiviteiten, 

wijkfeesten)

7%

heeft zich het afgelopen 

jaar niet actief ingezet om 

de leefbaarheid van de wijk 

te verhogen

65%

wil een maaltijd bereiden of 
iemand te eten uitnodigen

27%
wil meegaan naar  

huisarts of ziekenhuis

42%

wil helpen met invullen 
van formulieren

49%

werkt mee aan het 

schoonhouden van 

de wijk (prikacties)

7%

denkt mee over de toekomst 

van de woonomgeving, door 

het bijwonen van bijeenkom-

sten, inspraakavonden, enz.

10%

11%

Bewonersparticipatie 
niet vanzelf

'Sociaal werkers hebben  
een centrale plaats in de 
participatie samenleving'

Over welzijnswerkers‘Welbeschouwd vormen zij (de welzijnswerkers, red.) de enige 
groep professionals die nooit uit de wijken weg is geweest. Als 
er een groep zich expert zou mogen noemen van het dagelijks 
leven van mensen, van de leefwereld, dan zouden dat wel
zijnswerkers moeten zijn. Ze moeten zich als de broodnodige 
deskundigen opwerpen, als de onmisbare schakels tussen 
de wereld van de systemen en de werkelijkheid van mensen, 
zonder wier inzet alle verhalen over burgerkracht, dragende 
samenleving, sociale veerkracht niet verder reiken dan papier.’Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist

Bron: www.socialevraagstukken.nlLees meer over sociale samenhang  
en participatie in IJsselstein in de wijk-

atlassen die Pulse in 2014 publiceerde:  
www.stichting-pulse.nl/wijkatlas-en-wijkagenda
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Initiatiefneemster Natuurspeeltuin Zenderpark,  
lid van bewonersgroep Zenderpark en tuin-
ontwerper Henriëtte Keijzer:

‘Vooraf hoorden we van verschil
lende kanten dat het onmogelijk 
was zo’n groot project te reali
seren. Maar door de krachten 
van de bewoners, de Ark van 
Noach en de BSO te bundelen 
hadden we een groot draagvlak. 
De natuurspeeltuin kwam er!'

De speeltuin is opgebouwd uit 
bomen die elders in de stad ge
kapt moesten worden, maar ook 
uit oude glijbanen en een boot. 
Bewoners leverden zelf veel ma
terialen aan, zoals rioolbuizen 
en planten. 

'Uit onderzoek blijkt dat kinde
ren die in een natuurlijke omge
ving spelen, creatiever spelen, 
meer samenspelen en minder 
conflicten met elkaar hebben. 
Kinderen leren hier weer klim
men in bomen. Wanneer doe 
je dat nog? Ook de kosten zijn 
veel lager dan van traditionele 
speeltoestellen en het geeft 
de wijk een meer natuurlijke 
uitstraling.
Samen met Pulse proberen we 
nu ook andere wijken warm te 
maken voor natuurspeelplekken, 
zodat er hopelijk nog veel meer 
van deze plekken komen.’ 

Op 1 april 2014 opende de Natuur-
speeltuin Zenderpark: een initiatief 
van bewonersgroep Zenderpark,  
basisschool de Ark van Noach, BSO 
IJsselstein, ouders en bewoners. Pulse 
hielp bij het aanvragen van het wijk-
budget en legde contact met de ge-
meente en sponsoren. 
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Administratie op Orde

Na iedere afspraak 
een kleinere stapel
Barts schuld liep in korte tijd op tot zo’n 3.000 euro. 
Met een doos vol onbetaalde rekeningen kwam hij 
bij Irene. Zij hielp hem orde op zaken te stellen.

‘Zeven jaar geleden overleed mijn moeder. Het huis waar
in we samen woonden kon ik niet betalen: het moest 
verkocht worden.  Gelukkig kon ik toen tijdelijk in het 
huurhuis van mijn oma wonen, omdat zij naar een ver
zorgingstehuis verhuisde. Maar 
helaas kwam ik voor dat huis 
niet in aanmerking, dus ook daar 
moest ik weg. Sinds anderhalf 
jaar woon ik in een recreatiewo
ning. Ik sta ingeschreven bij een 
vriend, want officieel mag ik hier 
niet wonen.’

In die roerige tijd raakte Bart (34) ook werkloos. Daar
door stapelden de rekeningen zich op: bekeuringen, 
wegenbelasting en ziektekostenverzekering. Bij iedere 
envelop die op de deurmat viel, zakte de moed hem ver
der in de schoenen. 

‘Mijn pa wilde dat ik hulp zocht. Hij fitnesst in hetzelf
de gebouw in Lopik als waar Pulse zit, en zag daar een 

flyer over Administratie op Orde. Ik zag het eerst niet 
echt zitten, maar begreep ook dat ik deze kans moest 
grijpen. Mijn schuld was inmiddels opgelopen tot bijna 
3.000 euro: te weinig voor de schulphulpverlening, maar 
genoeg om in de problemen te komen.’

Tijdens de eerste afspraak met vrijwilliger Irene nam  
hij al zijn post mee. Samen spitten ze er doorheen.  

Resultaat: een volledig overzicht 
van zijn inkomsten en uitgaven, 
vaste en variabele lasten en de 
schulden.

Tijdens iedere afspraak  die zo’n 
anderhalf uur duurde  bekeken 
ze waar de meeste rente op zat 
en welke rekeningen hij dus het 

beste meteen kon betalen. Irene belde met instanties om 
te achterhalen of Bart afbetalingsregelingen kon treffen. 
‘Na iedere afspraak was de stapel weer wat kleiner. En 
na tien weken ging ik naar huis met een lege doos, een 
helder overzicht en een groot deel betaalde rekeningen. 
In de tussentijd had ik ook weer parttime werk gevon
den bij een computerwinkel. Ik kon weer met een schone 
lei beginnen. En dat gevoel was echt fijn!’

‘Ik ken mensen die in de 
schuldsanering zitten. Dat 
wil je echt niet meemaken. 
Administratie op Orde heeft dat 
voorkomen. Nu is het zaak dat ik 
alles goed bijhoud en zorg dat ik 
mijn inkomsten behoud.’

1,1 miljoen Nederlanders hebben proble-
matische schulden en nog eens 719.000 
tot 961.000 Nederlanders lopen risico op 
problematische schulden. Door schulden 
raken mensen sociaal geïsoleerd, het 
belemmert actief participeren binnen de 
samenleving en kost die samenleving ont-
zettend veel geld: gemiddeld 10.000 euro 
per jaar per huishouden dat problemati-
sche schulden heeft. 

‘Schulden staan nooit op zichzelf,’ aldus 
Irene van der Ham, vrijwilliger bij Admi-
nistratie op Orde. En dat blijkt ook uit een 
groot onderzoek dat het Nibud vorig jaar 
hield. 

In 2014 hielpen 37 vrijwilligers van 
Administratie op Orde in IJsselstein en 
Lopik 153 mensen met kleine en grote 
admini stratieve en financiële problemen. 

‘Ik kon weer 
 met een 

schone lei 
beginnen’

Voorkomen is beter dan genezen.  
En dat geldt ook voor schulden. Daarom 
zet Pulse in op preventie, door bewo-
ners en organisaties erop te attenderen 
dat ze op tijd aan de bel moeten, en 
kunnen, trekken. Door naar spreek-
uren te komen, of bij vermoeden 
van schuldenproblematiek meteen 
contact op te nemen met Pulse. Sinds 2014 brengt woningbouw-

corporatie Provides klanten met 
een huurachterstand in contact 
met Pulse. Zo kan Pulse snel hulp 
bieden.

‘Te weinig voor de  
schuldhulpverlening,  
genoeg om in de  
problemen te komen’

Administratie op Orde is onder-

deel van ‘Hulp in en rondom huis’: 

een groep diensten van Pulse die 

ervoor zorgt dat mensen langer 

thuis kunnen blijven wonen en 

mobieler blijven. Bijvoorbeeld 

door hulp van de klussendienst, 

maaltijdservice aan huis, een 

personenalarm, maar ook door de 

Pulse-pendel en scootmobielles.
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Administratie op Orde

‘Financiële problemen 
staan bijna nooit op zichzelf’

Irene van der Ham is sinds maart 2014 vrijwilliger 
bij Administratie op Orde in Lopik. Sindsdien hielp 
ze een 44-jarige man die met bijna 40.000 euro 
schuld in de schuldsanering zat, een 17-jarig meisje 
met het aanvragen van studiefinanciering en vulde 
ze samen met een 65-jarige vrouw een belasting-
formulier in. Ook hielp ze Bart (zie pag. 29) die hulp 
nodig had bij zijn financiën, maar bij nader inzien 
ook wel wat tips kon gebruiken bij het zoeken naar 
werk.

Irene: ‘De wereld wordt steeds com
plexer. Ik zie dat mensen vaak door een 
combinatie van economische en sociale 
problemen in de knel komen. Ze verlie
zen hun baan, kunnen op den duur hun 
rekeningen niet meer betalen en komen 
in een kwetsbare positie. Ze willen of 
kunnen geen beroep doen op anderen, 
durven de post nog nauwelijks open 
te maken, verliezen het overzicht en 
raken soms in een isolement.’

Meestal gaat Irene naar de cliënten 
thuis, waar alle administratie bij 
de hand is. Luisteren, overzichten 
maken en prioriteiten stellen; dat 
is in een notendop wat ze doet. En 
passant signaleert ze problemen 
op andere gebieden en verwijst ze mensen door 
naar andere organisaties. Zoals de 65 jarige vrouw die 
niemand had die voor haar kon zorgen na een operatie. 
Dat geeft ze dan door aan de sociaal werker van Pulse, 
die vervolgens op huisbezoek gaat.

Irene: ‘Ik bied een luisterend oor en praktische hulp.  
Samen met de cliënt bekijk ik wat er binnen komt en  
wat er uit gaat, wat de grootste risico’s met zich mee
brengt en hoe die risico’s kunnen worden beperkt.  
Maar ook welke betalingsachterstanden zijn ontstaan  
en waarop de cliënt kan bezuinigen. Ik help trouwens 
net zo goed bij eenmalige vragen, zoals het invullen van 
een formulier.’ Haar bijna 40jarige ervaring als voor
malig managementondersteuner komt hierbij goed van 

pas. ‘Ik ben nogal een zorgvuldig mens’, 
zegt ze lachend. 'Goed in zaken 
uitzoeken en op een rij zetten.’

Irene belt ook schuldeisers om 
betalings regelingen te treffen,  
helpt bij het aanvragen van toesla
gen en stimuleert mensen om werk 
te vinden, hoe moeilijk dat soms ook 
is. ‘Financiële problemen staan bijna 
nooit op zichzelf. Ik pak alles aan 
waarvan ik denk dat het helpt. Daar
bij merk ik dat als mensen je eenmaal 

vertrouwen, dat ze je vanzelf meer gaan vertellen. En zo 
komt vaak ook hulp op andere gebieden op gang.’ 

Feiten en cijfers 
over schulden 
in Nederland 

719.000 
tot 

961.000 
=

van alle Nederlandse huishoudens 
loopt risico op problematische schulden.

9,7% 
tot 

12,9% 

Een huishouden met 
probleem schulden kost de 
maatschappij gemiddeld 

€ 10.000,-
aan afschrijvingen, 
hulpverlening, verzuim- 
en ziektekosten, verloren 
arbeids uren, uitkeringen 
en huisuitzettingen.

per jaar

2,5 miljoen 
Nederlanders leven  
onder de armoedegrens.

Mensen met probleemschulden:
•  zijn gemiddeld 9 dagen per jaar 

meer ziek dan mensen zonder die 
schulden.

•  doen er langer over om een baan te 
vinden en krijgen daardoor langer 
een uitkering.

•  voelen zich vaker buitengesloten, 
omdat zij geen geld hebben om mee 
te doen aan sociale activiteiten.

‘Ik pak alles aan 
waarvan ik denk 
dat het helpt’

Bron: Nibud, ‘Overkoepelende blik op de omvang  
en preventie van schulden in Nederland’, 2014.

De stress die schulden 
meebrengen, belemmert het  
maatschappelijk functioneren  
van mensen sterk.

604.000 
kinderen groeien op in armoede.

53% van de mensen met 
problematische schulden heeft 
last van gezondheidsproble-
men, stress, slapeloosheid en/of 
depressie.

1,1 miljoen 
Nederlanders hebben  
problematische schulden.

20% van de 18- t/m 
24-jarigen heeft schulden, bij 
20% hiervan gaat het om  
bedragen van  

€ 2.500,- of meer
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Pulse heeft behalve een directeur ook een Raad van Toezicht. 
Wat doet deze club van zes mensen precies? Welke besluiten 
namen ze in 2014 en hoe zien ze de toekomst? Zes vragen aan 
voorzitter Jacques Houben en secretaris Marlieke Sijbrandij.

Welke rol heeft de Raad van  
Toezicht van Pulse?
Marlieke: ‘Wij hebben drie rollen. 
Die van werkgever, daarin zijn wij 
verantwoordelijk voor de aanstelling 
van de directeur en de arbeidsvoor-
waarden, en voeren we bijvoorbeeld 
functionerings- en beoordelingsge-
sprekken met de directeur. In onze 
adviesrol staan we de directeur met 
raad terzijde. En als toezichthouder 
gaan we na of de doelstellingen van 
Pulse terugkomen in het beleid en of 
de beschikbare middelen daarvoor 
op een verantwoorde manier worden 
ingezet. Welke rol de nadruk heeft, 
dat ligt aan de fase waarin Pulse 
zich bevindt. Op dit moment loopt 
alles goed, dus fungeren we vooral 
als denktank. De directeur kan zo 
klankborden met mensen met ver-
schillende kwalificaties en kwalitei-
ten. Wij reiken dingen aan, maar het 
is uiteindelijk aan de directeur om te 
bepalen wat ze daarmee doet.’

Wat voor achtergrond hebben de 
leden van de Raad van Toezicht?
Jacques: ‘Onze leden hebben een  
juridische, financiële en bestuurlijke  
achtergrond, ervaring in de 
uitgevers wereld, in de zorg en in 
het onder wijs, zowel in beleid als 
bestuur lijk. We dekken het veld 

waarin Pulse zich beweegt zowel 
qua kennis van het werkgebied als 
qua disciplinaire achtergrond. Bij de 
uitbreiding naar Lopik, begin 2014,  
is er een lid bijgekomen dat bekend  
is met de Lopikse samenleving.’

Wat is in bijzonder belangrijk  
in het toezicht houden op een 
welzijnsorganisatie als Pulse? 
Marlieke: ‘De gemeente is een be-
langrijke opdrachtgever, maar tussen 
Pulse en de gemeente moet een 
goede scheidslijn zijn. We hechten 
veel waarde aan zelf denken en 
het behouden van een eigen koers. 
Alleen dan kun je met de gemeente 
in discussie gaan over welzijnsvraag-
stukken.’
Jacques: ‘We werken met gemeen-
schapsgeld, dat moet bij welzijns-
werk zo besteed worden dat kwets-
bare groepen in de maatschappij 
daar profijt van hebben. En niet de 
organisatie zelf, of de mensen met 
wie het al goed gaat. Het is wel van 
belang deze laatste groep bij Pulse 
betrokken te houden, bijvoorbeeld 
door de rekrutering van vrijwilligers.’

Hoe gaan jullie om met de  
Governancecode Welzijn & Maat-
schappelijke Dienstverlening*?
Jacques: ‘Deze code is de basis 
voor ons oordelen en handelen. We 
checken regelmatig of zij voldoende 
leidend is bij de uitvoering van onze 
taken. Afwijken daarvan is slechts 
binnen bepaalde grenzen toegestaan 
en als daar goede redenen voor zijn. 
Zo hebben wij gekozen voor een af-

wijkende maximale zittingstermijn: 
twee keer drie jaar, in plaats van drie 
keer drie of twee keer vier jaar. En we 
hebben besloten af te zien van bezol-
diging. Lidmaatschap van de Raad 
van Toezicht van Pulse zien wij als 
een vrijwilligersfunctie. Je kan niet 
de vrijwilligers niks geven en jezelf 
wel een beloning. Dat past niet. Voor 
twee zetels in de Raad van Toezicht 
geldt trouwens dat de personeelsver-
eniging iemand mag voordragen. Dat 
is ook best bijzonder, en past wel in 
de Gouvernancecode.’

Op welke punten heeft de Raad 
van Toezicht besluiten genomen 
in 2014?
Marlieke: ‘Er is een aantal besluiten 
dat voorgelegd moet worden aan 
de Raad van Toezicht. Denk aan het 
jaarplan, de begroting, het financieel 
jaarverslag, de jaarrekening, maar 
ook het beleid over de relatie met be-
langhebbenden, grote beleidsveran-
deringen, de huisvesting en verande-
ringen in arbeidsomstandigheden van 
medewerkers. In 2014 hebben we ook 
het klachtenregelement vastgesteld.’ 
Jacques: ‘De Raad van Toezicht huurt 
ook de accountant in. Die rappor-
teert aan ons, wij informeren vervol-
gens de directeur.’

Wat zijn jullie aandachtspunten 
voor de toekomst?
‘Dat Pulse zich niet alleen beperkt 
tot diensten waarvoor subsidie 
binnenkomt, maar in het kader van 
een eigen visie op welzijn nagaat 
waaraan nog meer behoefte bestaat 
en hoe daarvoor middelen verworven 
kunnen worden. We moeten ervoor 
waken dat Pulse niet alleen een  
‘u vraagt wij draaien'-organisatie is. 
Dat komt ook de vitaliteit van een 
club als Pulse ten goede.’

‘Toezien op behoud 
van eigen koers’

RAADVANTOEZICHT
 over 2014 en de toekomst

'We werken met 
gemeenschapsgeld, 
dat moet goed 
besteed worden'

1 2 3

4 5 6

1. Rob de Paauw 
2. Bart Rietveld 
3. Ed Booms 
4. Marlieke Sijbrandij – Endert (secretaris) 
5. Jacques Houben (voorzitter)  
6. Dieny Scheffer - Versluijs

In juni 2014 is André van den Hoven  
afgetreden, hij is opgevolgd door  
Ed Booms.
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*Governancecode

De laatste jaren staat Good Governance, ofwel goed bestuur, 

steeds vaker in de maatschappelijke belangstelling. Belang-

rijke aanleiding hiervoor was een aantal schandalen in het 

bedrijfsleven en de non-profitsector. De samenleving is – mede 

daardoor – hogere eisen gaan stellen aan kwaliteit, integriteit, 

openheid en transparantie van managers, bestuurders en 

toezichthouders. 

In de non-profitsector verminderde de overheidsbemoeienis en 

ontstond meer marktwerking. Ook die ontwikkeling vraagt om 

goed intern bestuur en toezicht en externe verantwoording. 

Hiertoe zijn Governancecodes ontwikkeld voor verschillende 

branches. De codes bevatten normen ten aanzien van checks 

and balances, kwaliteit van bestuur, onafhankelijkheid van 

bestuurders en toezichthouders, de rol van belanghebbenden 

en transparantie van het functioneren van de onderneming. De 

Raad van Toezicht van Pulse volgt de Governancecode Welzijn 

& Maatschappelijke Dienstverlening.

 Meer weten?

*Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening: 

www.stichting-pulse.nl/raad-van-toezicht



Abrona | Actiz | ANBO | AxionContinu | Baanbreker | Bureau Jeugdzorg Utrecht | Bibliotheek 
Lek & IJssel | BSO IJsselstein | Cals College | CJG | El Amal | Fulco Theater | Gemeente IJsselstein 
| Gemeente Lopik | Gemeente Nieuwegein | Geranos | GGD | Halt | Handje Helpen | Van Houten 
& Co | Huisartsen | Jantje Beton | Jan van Ieperen Fonds | Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) | 
Jeugdteam IJsselstein | Kerken in Lopik en IJsselstein | Lionsclub IJsselstein Lopikerwaard | Lister 
| MEE | Mezzo | MOGroep | Moskee Taouba | Movactor | Movisie | Nationaal Ouderenfonds | Oranje  
Fonds | De Participatieformule | Pauw bedrijven | PGIJ | Philadelphia | Platform Samenleving  
IJsselstein | POG: Plaatselijk Overleg Gehandicapten IJsselstein | Politie regio Lekstreek |  
Pretty Woman | Provides | Rabobankfonds | Reinaerde | Rivas | Rode Kruis | RTV 9 | De Schouw  
| De Schuilplaats | Sociaal Team IJsselstein | Stichting Fluenta | Stichting Kursus project  
IJsselstein | Stichting Lek en IJssel | Stichting Urgente Noden | Stichting Vecht en IJssel 
| Stimulanz | Unie KBO | Vecht en IJssel | Verdiwel | Vitras | Vluchtelingenwerk IJsselstein | 
Voedsel bank Nieuwegein/IJsselstein | Welzijn Montfoort | Welzijn Vianen | de Wereldwinkel  
IJsselstein | Werk en Inkomen Lekstroom | IJsselstein betrokken | IJsselsteinse Vakantie  
Ontspanning | Zenderexpress | Zenderstreek Nieuws | De Zonnebloem | Zorg voor elkaar Lopik | 
Stichting Zorg op Maat | Bewonersgroepen: Achterveld-groenvliet | IJsselveld-West | IJsselveld-oost 
| Europa-oranjekwartier | Zenderpark | Centrumgebied | Werkgroepen: Comité IJsselveld festivals |  
Knijperploeg IJsselveld-Oost | Schoon is gewoon | Burenhulp IJsselveld-West | Burenhulp Europa- 
Oranjekwartier | Actief Zenderpark | Molenzicht Tepestraat | Bewoners Kasteelkwartier

PULSEBEDANKT
 al haar partners 
 voor de goede samenwerking in 2014
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 2 maal vijf vrijwilligers

Halima Bouhali

5 jongste vrijwilligers

1.  Halima Bouhali (1994): jongerenwerk
2.  Kevin Wittebol (1992): jongerenwerk
3.  Fatima Baqqali (1988): buurtkamer  

migrantenvrouwen
4.  Micky Devente (1986): computerles
5.  Roos Tewelde (1986): computerles

Uitgave: Stichting Pulse
Adres: Postbus 29, 3400 AA IJsselstein
Bezoekadres: Jan van der Heydenweg 2C, 
3401 RH IJsselstein
030 686 80 30
info@stichting-pulse.nl
www.stichting-pulse.nl
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Grada Kok

5 oudste vrijwilligers

1.  Grada Kok (februari 1923):  
werkgroeplid ouderensoos.

2.  Anja Luksemburg (mei 1925):  
gastdame.

3.  Everdien van Zoelen (november 1925):  
werkgroeplid ouderensoos.

4.  M. Kluijt (maart 1926):  
vrijwilliger bij taalontmoetingen. 

5.  Dhr. Siegelaer (juli 1926):  
bezorger Groene Gids.

Hoera 
Pulse 5 jaar!


