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Participatiesamenleving was hét woord van 2013. 
Een samenleving die bol staat van ‘eigen kracht’ 
en ‘burgerkracht’. Waren dit tot nu toe voor u nog 
holle frasen? Vage beleidstermen met een politieke 
lading? Als u écht wil weten wat eigen kracht en 
burgerkracht inhoudt, dan raad ik u aan snel verder 
te lezen!

Bijvoorbeeld over het driejarig jongetje dat de tijd 
van zijn leven heeft op de peuterspeelzaal. Over vrij-
willigers die senioren leren skypen met hun klein-
kinderen. Over het echtbaar dat Burenhulp opzet 
HQ�GH�EXXUWEHPLGGHODDU�GLH�FRQpLFWHQ�LQ�GH�NLHP�
smoort. Over vrijwillige docenten die migranten- 
vrouwen de Nederlandse taal leren. Allemaal men-
sen uit IJsselstein die bijgedragen hebben aan de 
burgerkracht van onze stad en de eigen kracht  
van de bewoners.

De verhalen bestrijken vijf thema´s: sociaal isole-
ment, informele zorg, vrijwillige inzet, signalering  
en overlastbestrijding. Waarom is dit allemaal be-
langrijk?  

Pulse-Pendel ������� ULWWHQ | ���� JHEUXLNHUV�YDQ� NDQW�� HQ� NODDUPDDOWLMGHQ�| ���� GHHOQHPHUV  

EHZHHJDFWLYLWHLWHQ� YRRU� RXGHUHQ�| ���� EHUHLN onder peuters met VVE-indicatie | �� deelnemers aan-

VFKXLIWDIHO� 6WHUUHQZDFKW� �| ��� ���SOXVVHUV� HHQ� SUHYHQWLHI� KXLVEH]RHN� JHKDG�| 331 mantelzorgers 

PHW�DGYLHV�HQ� LQIRUPDWLH�EHGLHQG�| �����KXOSYUDJHQ�GRRU�KHW�PHOGSXQW�YULMZLOOLJH� WKXLVKXOS� LQJHYXOG�| 300 

keer�HHQ�C6WXNNLH�JHoHWVW
�_�0HW�URQG�GH�����KDQJMRQJHUHQ�JHVSUHNNHQ�JHYRHUG�_��� computercur-
sussen | 200 deelnemers aan computercursussen | �� deelnemers aan taallessen | 12 men-
sen� RS� GH� ZDFKWOLMVW� YRRU� WDDOOHVVHQ�| 11 WDDOPDDWMHV | �� YULMZLOOLJHUV� YRRU� DGPLQLVWUDWLH� WKXLV�|  

�� peuters nemen deel aan de VVE – en hun ouders aan het ouderprogramma) | ���� YULMZLOOLJHUV�YRRU�
3XOVH�DFWLHI�LQ�,-VVHOVWHLQ�|�ZZZ�RQVLMVVHOVWHLQ�QO�q�������XQLHNH�EH]RHNHUV – bezoekers bekeken gemiddeld  

�����SDJLQD
V – gemiddeld bezoek duurde ��PLQXWHQ����VHFRQGHQ |�IDFHERRN�FRP�LQGHZLMN��JHVWDUW�
op 23 september 2013 ����IDQV������YURXZHQ en ����PDQQHQ� |�7ZLWWHU�#2QV,-VVHOVWHLQ����YRO-
JHUV� gestart september 2013 |�9ULMZLOOLJHUVFHQWUDOH��ZZZ�YZLM�QO�q�*HPLGGHOG�����YDFDWXUHV – website ������
keer bezocht door�������PHQVHQ | ���QLHXZH�YULMZLOOLJHUVRUJDQLVDWLHV in 2013

Een woord vooraf
Nou, bijvoorbeeld:
v� �0HQVHQ�LQ�HHQ�VRFLDDO�LVROHPHQW�ZRUGHQ�YHHO� 

sneller ziek.
v� �8�KHHIW�YDVW�JHKRRUG�RYHU�GH�RYHUJDQJ�YDQ�]RUJ�

taken naar de gemeente: zonder informele zorg 
gaan we het straks niet redden met z’n allen.

v� �(Q�GDW�KHW�]RQGHU�YULMZLOOLJHUV�QLHW�OXNW��GDW�KRHYHQ�
we niet uit te leggen.

v� �0LMQ�RPD�]HL�DO�CYRRUNRPHQ�LV�EHWHU�GDQ�JHQH]HQ
��
en om ellende te voorkomen moet je het op tijd 
zien aankomen. Oftewel: signaleren!

v� �(Q�GDW�RYHUODVW�HHQ�SUREOHHP�LV�GDW�XZ�KHOH�OHYHQ�
kan verzuren, heeft u ongetwijfeld ook al eens 
elders gehoord.

Lezenderwijs zult u merken dat de thema’s onlos- 
makelijk met elkaar verbonden zijn. Al met al is het 
fascinerend om te zien hoeveel we met zijn allen 
voor elkaar doen en kunnen doen. Namens alle  
medewerkers van Pulse kan ik zeggen dat wij er 
trots op zijn dat we midden in deze dynamiek een  
rol mogen spelen om dit allemaal mogelijk te maken 
en op gang te houden.

Ik wens u veel leesplezier!

Marion Wiendels
Directeur/bestuurder Stichting Pulse

&LMIHUV
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30% van de Nederlanders zegt zich eenzaam 
te voelen, ruim 8% zelfs ernstig eenzaam. Dat 
blijkt uit onderzoek van het RIVM. Wie zijn die 
mensen? En waarom moeten wij ons als maat-
schappij om hen bekommeren?

Iedereen kent gevoelens van eenzaamheid. 
Maar het wordt pas een maatschappelijk pro-
bleem als mensen zich in een sociaal isolement 
bevinden: als zij een feitelijk gebrek aan con-
tacten hebben en daarom weinig steun krijgen 
in het dagelijks leven.

Eenzaamheid treft vaak ouderen – onderzoek 
van GGD Midden Nederland spreekt zelfs  
over 50% van de 75-plussers – maar ook 

Sociaal 
isolement

psychiatrisch patiënten, mensen met een (ver-
standelijke) beperking, migranten, alleenstaande 
ouders en mantelzorgers.

Sociaal isolement is van grote invloed op het 
welbevinden en leidt tot medische problematiek. 
Denk aan depressies, hart- en vaatziekten en  
een verzwakt immuunsysteem. Gebrek aan  
steun leidt ook tot opvoedingsproblematiek en 
verwaarlozing. Sociaal isolement belemmert de 
deelname aan de samenleving. Terwijl partici-
patie en onderlinge betrokkenheid juist steeds 
belangrijker worden.

62%

30%

8%
ernstig 
eenzaam

eenzaam

niet 
eenzaam

THEMA
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7LMGHQV�GH�YLMIZHNHOLMNVH�PLGGDJHQ�RS�KHW�.DPHUD�
SOHLQ�RQWPRHW�HHQ�JURHS�PHQVHQ�WXVVHQ�GH����HQ����
MDDU�HONDDU��VDPHQ�PHW�HHQ�YULMZLOOLJHU��=H�NOHWVHQ�ELM�
HQ�SODQQHQ�DFWLYLWHLWHQ��]RDOV�VDPHQ�ZDQGHOHQ��NRIoH�
GULQNHQ��HHQ�VWXNMH�oHWVHQ�RI�NQXWVHOHQ��1D�LHGHUH�
ELMHHQNRPVW�JDDW�LHGHUHHQ�PHW�HHQ�DIVSUDDN�GH�GHXU�
XLW��7LMGHQV�GH�YROJHQGH�ELMHHQNRPVW�EHVSUHNHQ�]H�
KRH�KHW�FRQWDFW�YHUOLHS�

Saskia (42) werd vriendinnen met Irmgard en 
sprak eindelijk weer eens met leeftijdsgenoten.
C0LMQ�PDQ�ZHUNW����XXU�SHU�ZHHN�LQ�GH�,&7��'RRU�PLMQ�
YLVXHOH�EHSHUNLQJ�NDQ�LN�QLHW�ZHUNHQ��,N�KHE�ZHLQLJ�
FRQWDFWHQ�PHW�OHHIWLMGVJHQRWHQ��2PGDW�LN�PDQWHO]RU-
JHU�EHQ��VSUHHN�LN�YRRUDO�RXGHUH�PHQVHQ��+HQ�ELHG�LN�
HHQ�OXLVWHUHQG�RRU��0DDU�LN�ZLO�RRN�]HOI�ZHO�HHQV�PLMQ�
YHUKDDO�NZLMW��,N�WZLWWHU�HQ�IDFHERRN��PDDU�LN�ZLO�RRN�
PHQVHOLMN�FRQWDFW�
,N�EHQ�LQ�YULHQGVFKDSSHQ�YDDN�WHOHXUJHVWHOG��YULHQGLQ� 
QHQ�GLH�LQHHQV�QLHWV�PHHU�YDQ�]LFK�OLHWHQ�KRUHQ��'DDU-
GRRU�EHQ�LN�WHUXJKRXGHQG��(Q�ZDDU�OHHU�MH�QLHXZH�
PHQVHQ�NHQQHQ"�$OV�MH�LQ�GH]H�ZHUHOG�JHHQ�NLQGHUHQ�
KHEW��WHO�MH�DO�VQHO�QLHW�PHHU�PHH��,N�NRP�QRRLW�RS�KHW�
VFKRROSOHLQ��GXV�LN�PLV�GH�YHUKDOHQ�XLW�GH�ZLMN�
'H�HHUVWH�NHHU�ELM�6DPHQ�0HHU�YRQG�LN�KHHO�VSDQQHQG�  
$O�GLH�YUHHPGH�PHQVHQ��0DDU�KHW�YLHO�PH�UHX]H�PHH��
:H�KHEEHQ�HHQ�KHOH�OHXNH�JURHS��0LMQ�SHUVRRQOLMNH�
GRHO�LV�RP�HHQV�SHU�PDDQG�HHQ�DFWLYLWHLW�PHW�HHQ�DQ-
GHU�WH�RQGHUQHPHQ��$IJHORSHQ�MDDU�KHE�LN�WZHH�NHHU�
LQ�KHW�VWDGMH�NRIoHJHGURQNHQ�PHW�DQGHUH�GDPHV��HHQ�
paar keer iemand gebeld en een paar keer gewandeld 
met Irmgard.
2RN�DO�YLQG�LN�KHW�PRHLOLMN�RP�PHW�QLHXZH�PHQVHQ�
WH�SUDWHQ��LN�NULMJ�HU�RRN�HQHUJLH�YDQ��-H�EHQW�HYHQ�
XLW�MH�HLJHQ�ZHUHOG��HYHQ�XLW�KXLV�HQ�MH�KRRUW�DQGHUH�
YHUKDOHQ�


Voor Irmgard (42) werd Samen Meer afgelopen 
jaar een vast onderdeel in haar leven.
C,N�]LH�LHGHUH�NHHU�ZHO�HHQ�EHHWMH�WHJHQ�GH�DFWLYLWHLW�
RS��,N�NDQ�JRHG�OXLVWHUHQ��PDDU�QLHW�]R�JRHG�YHUWHOOHQ��
,N�EHQ�YRRUDO�EDQJ�GDW�ZH�JHHQ�JHVSUHNVVWRI�KHEEHQ�� 
'DDURP�PDDN�LN�YRRU�GH�DIVSUDDN�HHQ�OLMVWMH�PHW�RQ-
GHUZHUSHQ�ZDDURYHU�LN�NDQ�SUDWHQ��
In de Samen Meer groep zitten meer mensen met een 
DFKWHUJURQG��=HOI�KHE�LN�ERUGHUOLQH��ZDDUGRRU�LN�QLHW�
NDQ�ZHUNHQ��$OV�MH�GDQ�PHW�PHQVHQ�SUDDW�GLH�ZHO�
ZHUNHQ��YRHO�LN�PH�RQJHPDNNHOLMN��,N�EHQ�EDQJ�GDW� 
]H�PH�HHQ�QLHWVQXW�YLQGHQ��7HUZLMO�LN�ZHO�YULMZLOOLJHUV-
ZHUN�GRH�LQ�KHW�EHMDDUGHQWHKXLV�
,Q�KHW�JHZRQH�OHYHQ�]LMQ�PHQVHQ�QLHW�RS�]RHN�QDDU�
FRQWDFW��=H�]LMQ�GUXN�PHW�KXQ�JH]LQ�HQ�FDUULÔUH��'DDU�
NDQ�LN�QLHW�RYHU�PHHSUDWHQ��,N�KHE�ZHO�HHQ�YULHQG��
2RN�ELM�KHP�EHQ�LN�EHVW�VWLO��+LM�SUDDW�KHHO�YHHO��GXV�
GDQ�NDQ�LN�OHNNHU�OXLVWHUHQ��9HUGHU�KHE�LN�WZHH�YULHQ-
GHQ��=H�ZRQHQ�LQ�8WUHFKW��GLH�]LH�LN�HHQV�SHU�MDDU�
Ik zou niet meer willen stoppen met Samen Meer.  
+HW�LV�HFKW�LHWV�YDVWV�JHZRUGHQ�LQ�PLMQ�OHYHQ��,N�KHE�
DO�PHW�DQGHUHQ�JHNQXWVHOG��JHoHWVW��7XUNVH�SL]]D�JH-
geten en gewinkeld. Met Saskia ben ik gaan wande-
OHQ��ELMQD���XXU��:H�SUDDWWHQ�RYHU�RQ]H�SRH]HQ��RYHU�
IDPLOLH�HQ�RYHU�WY�SURJUDPPD
V��:H�KDGGHQ�HLJHQOLMN�
EHVW�YHHO�JHPHHQ�


Liesbeth (32) student rechten, zat van juli tot en 
met september bij Samen Meer, leerde mensen in de 
buurt kennen en plukt daar nog steeds de vruchten 
van.
C,Q������EHQ�LN�WHUXJJHNRPHQ�QDDU�,-VVHOVWHLQ��QDGDW�
LN���MDDU�LQ�*URQLQJHQ�KDG�JHVWXGHHUG��,N�NHQGH�ELMQD�
QLHPDQG�PHHU�KLHU�HQ�YRQG�KHW�ODVWLJ�RP�QLHXZH�
FRQWDFWHQ�WH�PDNHQ��7RHQ�ZHUG�LN�JH×QWHUYLHZG�YRRU�
6WUDDWSUDDW��lees hier meer over op pagina 21, red.). 

Samen Meer maakt 
de wereld groter
Eenzaam noemen ze zichzelf niet, maar ze hebben wel moeite met het aangaan en on-
derhouden van sociale contacten. Omdat ze niet kunnen werken, een beperking hebben, 
gewoon verlegen zijn of denken dat ze niets te vertellen hebben. Samen Meer helpt ze de 
drempel over, laat ze kennismaken met gelijkgestemden en zoekt naar overeenkomsten. 

[Sociaal isolement]
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'DDU�JDI�LN�DDQ�GDW�LN�ZHO�PHHU�FRQWDFWHQ�LQ�GH�EXXUW�
ZLOGH��HQ�]R�NZDP�LN�ELM�6DPHQ�0HHU�
,N�KHE�HHQ�YRUP�YDQ�DXWLVPH��ZDDU�]H�SDV�HHQ�SDDU� 
MDDU�JHOHGHQ�DFKWHU�]LMQ�JHNRPHQ��,N�UDDN�VQHO�RYHU� 
SULNNHOG�HQ�EHQ�GDDUGRRU�YDDN�RYHUYHUPRHLG��
'DDURP�PRHW�LN�VRPV�YHUVWHN�ODWHQ�JDDQ�ELM�VRFLDOH�
FRQWDFWHQ��GDQ�PRHW�LN�RS�KHW�ODDWVWH�PRPHQW�DIEHO-
OHQ��1LHW�LHGHUHHQ�EHJULMSW�GDW�
'H�PDDWVFKDSSLM�LV�KHOHPDDO�LQJHULFKW�RS�ZHUNHQGH�
PHQVHQ��$OOH�DFWLYLWHLWHQ�]LMQ�
V�DYRQGV�RI�LQ�KHW�
ZHHNHQG��0DDU�DOV�MH�RYHUGDJ�YHHO�WLMG�KHEW��LV�KHW�
oMQ�RP�GLQJHQ�WH�GRHQ�WH�KHEEHQ��6DPHQ�0HHU�]LW�LQ�

PLMQ�EXXUW��GXV�LN�ZDQGHOGH�HU�]R�QDDUWRH��+HW�LV�KHHO�
laagdrempelig.
9LD�6DPHQ�0HHU�KHE�LN�WZHH�YURXZHQ�OHUHQ�NHQQHQ� 
YDQ�PLMQ�OHHIWLMG�ZDDU�LN�QX�QRJ�PHH�NQXWVHO��'DDU-
QDDVW�ZHUN�LN�PHH�LQ�GH�NQLMSHUSORHJ��HHQ�JURHS�
PHQVHQ�GLH�HHQV�LQ�GH�]HV�ZHNHQ�]ZHUIDIYDO�RSUXLPW�
LQ�,-VVHOYHOG�2RVW��+HW�LV�RQW]HWWHQG�JH]HOOLJ��=R�]LH�LN�
LQPLGGHOV�EHVW�YHHO�PHQVHQ�
,N�VWXGHHU�QX�VWUDIUHFKW�DDQ�GH�2SHQ�8QLYHUVLWHLW��,N�
EHQ�YRRUORSLJ�DUEHLGVRQJHVFKLNW��7RFK�ZLO�LN�JUDDJ�
]LQ�DDQ�PLMQ�OHYHQ�JHYHQ�HQ�PH]HOI�QXWWLJ�PDNHQ��,N�
NULMJ�QX�HHQ�XLWNHULQJ��'DDU�GRH�LN�JUDDJ�LHWV�YRRU�
terug.’

Kees Kortekaas is een bekende in IJsselstein: 
congiërge bij het Cals College in Nieuwegein, assi- 
stent in de kapperszaak en bij stadsevenemen-
ten staat hij vooraan. Zodra hij met vrijwilliger 
Jan Achterberg RS�GH�HOHNWULVFKH�GXR�oHWV�YDQ� 
Stukkie Fietsen stapt, groet hij binnen 10 minuten 
wel 8 mensen. 
0LVVFKLHQ�GDW�]H�GDDURP�YDDN�PDDU�VQHO�KHW�GRUS�
uitgaan, zodat ze ongestoord anderhalf uur door 
bossen en weilanden en over smalle paadjes kun-
QHQ� oHWVHQ�� 6RPV� ]HOIV� PHW� KHW� SRQWMH� GH� /HN� ELM� 
Vianen over. 
(Q� HU� ZRUGW� pLQN� GRRUJHWUDSW�� ZDQW� .HHV� ZLO� DDQ�
zijn conditie werken voor zijn 10e Fietsvierdaagse 
komend jaar. Dat moet ongetwijfeld lukken met 530 
NLORPHWHU�LQ�GH�EHQHQ�LQ����oHWVWRFKWHQ��
Weer of geen weer, iedere woensdagochtend om 
KDOI�HOI�VWDDW�-DQ�ELM�.HHV�RS�GH�VWRHS��RRN�LQ������

Met Stukkie fietsen huur je tegen een kleine vergoeding 
een fiets met mankracht. Voor iedereen die graag bui-
ten is en fietst, maar voor wie dat moeilijk is. Bijvoor-
beeld vanwege beperkingen, of omdat je niemand kan 
vinden om mee te fietsen.

Stukkie 
oHWVHQ�

530 kilometer 
in de benen

[Sociaal isolement]
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Toos Houweling (67)��C,N�YLQG�KHW�YRRUDO�EHODQJ-
ULMN�GDW�LN�LHWV�NDQ�YLQGHQ�DOV�LN�LHWV�ZLO�ZHWHQ��0DLOHQ�
YLQG�LN�VRPV�ZHO�ODVWLJ��+HW�EHDQWZRRUGHQ�OXNW�KHW�
EHVWH��*HOXNNLJ�ZHHW�LN�QX�GDW�ZZZ�LHWV�DQGHUV�LV�
GDQ�KHW�DSHQVWDDUWMH��'DDUGRRU�JLQJ�KHW�HHUVW�QRJ�ZHO�
HHQV�PLV��,N�NRP�RRN�YRRU�GH�JH]HOOLJKHLG��HYHQ�HU�XLW�
]LMQ��,N�NRP�RRUVSURQNHOLMN�XLW�2XGHZDWHU��GXV�LN�OHHU�
KLHU�RRN�QLHXZH�PHQVHQ�NHQQHQ�


Janny Baauw (67)��C7HJHQZRRUGLJ�JDDW�DOOHV�YLD�
LQWHUQHW��EDQNLHUHQ��HHQ�KXLV�KXUHQ�ELM�GH�ZRQLQJ�
ERXZ��JHPHHQWH]DNHQ��-H�ZRUGW�PLQ�RI�PHHU�JH-
GZRQJHQ�RP�WH�OHUHQ�FRPSXWHUHQ��,N�]RHN�RRN�YHHO�
GLQJHQ�RS��0LMQ�NOHLQGRFKWHU�KDG�ODDWVW�HHQ�NODSORQJ��
9URHJHU�NHHN�MH�GDQ�LQ�HHQ�HQF\FORSHGLH�RI�EHOGH�MH�
LHPDQG��0DDU�QX�KHE�LN�HU�RS�LQWHUQHW�DOOHV�RYHU�JH� 
OH]HQ��:LM�]LMQ�*ULHNHQODQGIDQDWHQ��GXV�LN�]RHN�RRN�GH�
SUDFKWLJVWH�oOPSMHV�RS��'DQ�GURRP�LN�KHOHPDDO�ZHJ�


Willy van der Voorden (73)��C$OV�MH�YURHJHU�LHWV� 
hoorde op de radio en meer wilde weten belde 
MH�QDDU�������1X�LV�KHW��NLMN�RS�ZZZ{�
,N�OXLVWHU�ELMYRRUEHHOG�RS�<RX7XEH�QDDU�
GH�*DLWHU�*URXS��GDW�LV�6RXWKHUQ�*RVSHO�
PX]LHN��2I�LN�NLMN�RS�GH�VLWH�YDQ�VFKULMI-
VWHU�%DUEDUD�7D\ORU�%UDGIRUG��RI�]H�DO�

2YHUDO�
staat 

HHQ�QLHXZ�ERHN�KHHIW��0DLOHQ�GRH�LN�PHW�NHQQLVVHQ�
HQ�IDPLOLH��0DDU�LHPDQG�XLWQRGLJHQ�YRRU�PLMQ�YHUMDDU-
GDJ��GDW�GRH�LN�QLHW�SHU�PDLO��$OV�LN�HFKW�FRQWDFW�ZLO�
KHEEHQ��GDQ�SDN�LN�GH�WHOHIRRQ�


In 2013 gaven 13 vrijwilligers bijna 40 com-
putercursussen. De cursisten leren mailen, 
skypen, facebooken en informatie zoeken 
op internet. De populariteit is ongekend: de 
wachtlijst blijft volstromen. Er zijn groepen 
voor migrantenvrouwen, maar in de meeste 
cursuslokalen vind je senioren die het zat 
waren dat ze overal www zagen staan en 
vervolgens niets op konden zoeken.

Van links naar rechts Janny, Toos en Willy met de docenten 
Jaap Slooter en Koen Betzold.

www!
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,HGHUH�GDJ�QD�VFKRRO�YRRU�MH�JHKDQGLFDSWH�EURHUWMH�
]RUJHQ��PHHGUDDLHQ�LQ�KHW�KXLVKRXGHQ��YHHO�DDQGDFKW�
KHEEHQ�YRRU�MH�]LHNH�]XVMH�HQ�YDDN�DOOHHQ�WKXLV�]LMQ�
RPGDW�MH�PRHGHU�PHW�MH�YDGHU�QDDU�KHW�]LHNHQKXLV�
PRHW�����SURFHQW�YDQ�DOOH�WKXLVZRQHQGH�MRQJHUHQ�LV�
PDQWHO]RUJHU�HQ�GUDDJW�RS�HHQ�RI�DQGHUH�ZLM]H��PHGH��
]RUJ�YRRU�HHQ�ODQJGXULJ�]LHN�IDPLOLHOLG��

0HGHOLMGHQ�
niet nodig

-RQJH�PDQWHO]RUJHUV�NRPHQ�VDPHQ�ELM�9,3

Jonge mantelzorgers Lamyae, Ian en Kamar in Xperience.

‘Als je ziet dat je moeder  
en je vader bezig zijn,  

dan help je gewoon’

-RQJH�PDQWHO]RUJHUV�]LMQ�ELNNHOV��]H�KHOSHQ�YDDN�]RQ-
GHU�PRUUHQ�PHH�LQ�KHW�KXLVKRXGHQ�HQ�JHYHQ�HPRWLR-
QHOH�VWHXQ�DDQ�KHW�]LHNH�JH]LQVOLG��=HOI�YLQGHQ�]H�GDW�
QLHWV�ELM]RQGHUV��(Q�]LHOLJ�]LMQ�]H�DO�KHOHPDDO�QLHW��=LM�
]LMQ�WRFK�QLHW�]LHN"
8LW�RQGHU]RHN�YDQ�GH�1DWLRQDOH�-HXJGUDDG�EOLMNW�GDW�
GH]H�JURHS�YDDN�RS�MRQJH�OHHIWLMG�]HOIVWDQGLJ�LV��2RN�
GRHQ�]H�KHW�YDDN�JRHG�RS�VFKRRO��=HOI�]LHQ�]H�GLH�]HOI-
VWDQGLJKHLG�DOV�HHQ�JRHGH�YRRUEHUHLGLQJ�YRRU�ODWHU�
0DDU�HU�LV�RRN�HHQ�KRJHU�ULVLFR�RS�RYHUEHODVWLQJ��(U-
YDULQJHQ�GHOHQ�KHOSW��1LHW�GRRU�KHW�YRHUHQ�YDQ�]ZDUH�
JHVSUHNNHQ��ZHO�GRRU�OHXNH�GLQJHQ�WH�GRHQ�PHW�ORWJH-
QRWHQ��9RRU�3XOVH�HHQ�UHGHQ�RP�YLHU�NHHU�SHU�MDDU�HHQ�
DFWLYLWHLW�GH�RQGHUQHPHQ�PHW�GH�9,3
V�q�ZDQW�GDW�]LMQ�
]H��9HU\�,PSRUWDQW�3HUVRQV��7XVVHQGRRU�KRXGHQ�GH�
VIP’s contact met elkaar.
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Jonge mantelzorgers Lamyae, Ian en Kamar in Xperience.

[Sociaal isolement]

'Je moet er iets meer bij nadenken dan bij iemand  
anders. Dus ik probeer vaak de verstandigste te zijn'

Ian (15)
C0LMQ�EURHUWMH�YDQ����LV�DXWLVWLVFK�HQ�YHUVWDQGHOLMN�
EHSHUNW��+LM�YLQGW�KHW�PRHLOLMN�DOV�HU�GLQJHQ�RS�NRUWH�
WHUPLMQ�YHUDQGHUHQ��%LMYRRUEHHOG�GH�ZHJ�QDDU�VFKRRO��
'LH�ZHUG�WLMGHOLMN�YHUERXZG��GXV�PRHVW�KLM�DQGHUV�
oHWVHQ��'DQ�ZRUGW�KLM�YHUGULHWLJ�HQ�ERRV��KLM�EHJULMSW�
GDW�VOHFKW��+LM�NDQ�RRN�ODVWLJ�PHW�HPRWLHV�RPJDDQ�� 
+LM�JDDW�QDDU�HHQ�VSHFLDOH�VFKRRO�LQ�8WUHFKW�YRRU� 
NLQGHUHQ�PHW�HHQ�YHUVWDQGHOLMNH�EHSHUNLQJ�

(U�]LWWHQ�WZHH�NDQWHQ�DDQ�GH�VLWXDWLH�PHW�PLMQ�EURHU-
WMH��6RPPLJH�GLQJHQ�]LMQ�JUDSSLJ��%LMYRRUEHHOG�DOV� 
KLM�LHWV�YHUNHHUG�XLWVSUHHNW��GDQ�PRHWHQ�ZH�ODFKHQ��
0DDU�ZH�PDNHQ�RRN�ZHO�HHQV�UX]LH��+LM�NDQ�QRJDO�
GZLQJHQG�]LMQ��,N�NDQ�GDQ�ZHO�ERRV�ZRUGHQ��PDDU�LN�
PRHW�ZHO�FRQVWDQW�QDGHQNHQ�RYHU�KRH�LN�GLQJHQ�]HJ��
-H�PRHW�HU�LHWV�PHHU�ELM�QDGHQNHQ�GDQ�ELM�LHPDQG� 
DQGHUV��'XV�LN�SUREHHU�YDDN�GH�YHUVWDQGLJVWH�WH�]LMQ�
+LHU�SUDWHQ�ZH�RYHU�ZDW�HU�DDQ�GH�KDQG�LV��(U�]LMQ�
YHHO�YHUVFKLOOHQGH�VRRUWHQ�PDQWHO]RUJHUV��ZDQW�

LHGHUHHQ�KHHIW�HHQ�DQGHU�IDPLOLHOLG�GDW�]LHN�LV��6RPV�
HHQ�RXGHU��VRPV�HHQ�]XVMH��:H�GRHQ�KLHU�RRN�OHXNH�
GLQJHQ�VDPHQ��&KRFRODGH�PDNHQ��ODVHUJDPHQ�HQ�
VQRZERDUGHQ��'H�MRQJHUHQ�KLHU�ZHWHQ�ZDW�MH�GRRU-
PDDNW��.ODVJHQRWHQ�]RQGHU�SUREOHPHQ�WKXLV�NXQQHQ�
]LFK�QLHW�LQOHYHQ��

,N�EHQ�YDQ�MRQJV�DI�DDQ�DO�]HOIVWDQGLJ��ZDQW�PLMQ�
RXGHUV�PRHVWHQ�YDDN�ZHJ��ELMYRRUEHHOG�PHW�PLMQ�
EURHUWMH�QDDU�VSHFLDOLVWHQ�HQ�SV\FKRORJHQ��,N�OHHUGH�
DO�YURHJ�RP�DOOHHQ�QDDU�VFKRRO�WH�oHWVHQ�HQ�ZDV�YDDN�
DOOHHQ�WKXLV��,N�YRQG�GDW�]HOI�QLHW�HUJ��'LH�]HOIVWDQGLJ-
heid is alleen maar handig en ook leuk. 

2S�PDDQGDJ�HQ�GLQVGDJ�JD�LN�QD�VFKRRO�QDDU�KXLV�RP�
YRRU�PLMQ�EURHUWMH�WH�]RUJHQ��9HUGHU�WUDLQ�LN�YLHU�NHHU�
LQ�GH�ZHHN�NDUDWH��'DW�GRH�LN�DO�WLHQ�MDDU��6LQGV�YLHU�
MDDU�VSHHO�LN�HHQV�LQ�GH�PDDQG�HHQ�ZHGVWULMG��VHPL�
SURIHVVLRQHHO��+HW�LV�PRHLOLMN�RP�SURI�WH�ZRUGHQ��PDDU�
LN�ZLO�KHW�ZHO�SUREHUHQ�


'Iedereen heeft zijn 
eigen verhaal, en ieder 

verhaal is anders'

Kamar (16)
C0LMQ�MRQJVWH�]XVMH�YDQ�]HYHQ�KHHIW�HSLOHSVLH�HQ�HHQ�
DFKWHUVWDQG��]H�JHGUDDJW�]LFK�DOV�HHQ�NLQGMH�YDQ�
WZHH��7RHQ�]H�YLMI�ZDV��KHHIW�]H�HHQ�RSHUDWLH�JHKDG��
9DQDI�GDW�PRPHQW�KDG�]H�JHHQ�HSLOHSWLVFKH�DDQYDOOHQ�
PHHU�HQ�LV�]H�JDDQ�SUDWHQ��'DW�OHHUW�]H�QX�ODQJ]DDP��
GDDURP�SUDDW�]H�QX�DOV�HHQ�NLQG�YDQ�HHQ��9HUGHU�
VSHHOW��GDQVW�HQ�NQXIIHOW�]H�JUDDJ��=H�LV�GRO�RS�GH�
Teletubbies.

0LMQ�]XVMH�LV�]R�JHERUHQ��,N�ZHHW�QLHW�EHWHU�GDQ�GDW�
LN�KDDU�OXLHU�PRHW�YHUVFKRQHQ��KHW�LV�QRRLW�DQGHUV�
JHZHHVW��1D�VFKRRO�KHOS�LN�PLMQ�PRHGHU�PHH��(Q�RS�
zaterdag pas ik op haar. 
,N�YRHO�PH�KHHO�QRUPDDO�HQ�EHVFKRXZ�KDDU�RRN�DOV�
LHGHU�DQGHU�]XVMH��,N�ELHG�]HOI�DDQ�RP�PHH�WH�]RUJHQ��
$OV�MH�]LHW�GDW�MH�PRHGHU�HQ�MH�YDGHU�EH]LJ�]LMQ��GDQ�
KHOS�MH�JHZRRQ��(Q�DOV�LN�QDDU�EXLWHQ�ZLO�GDQ�NDQ�GDW�

+LHU�ELM�9,3�YHUJHHW�MH�GH�SUREOHPHQ�WKXLV�HYHQ��+HW�
LV�EHVW�oMQ�RP�GH�DDQGDFKW�WH�NULMJHQ��WHUZLMO�PLMQ�

]XVMH�HLJHQOLMN�GHJHQH�LV�GLH�]LHN�LV��6RPV�SUDWHQ�ZH�
HU�LQ�GH�JURHS�RYHU��,N�OXLVWHU�YHHO��,HGHUHHQ�KHHIW�]LMQ�
HLJHQ�YHUKDDO��HQ�LHGHU�YHUKDDO�LV�DQGHUV��

,N�KRHI�JHHQ�PHGHOLMGHQ�WH�KHEEHQ��0LMQ�]XVMH�LV�PLMQ�
]XVMH��(Q�LN�ZLO�JUDDJ�YRRU�KDDU�]RUJHQ��,N�VQDS�GDW�]H�
PHHU�DDQGDFKW�NULMJW��]H�KHHIW�KHW�QRGLJ��,N�KHE�QRJ�
HHQ�]XVMH�YDQ�HOI��]LM�SDVW�RRN�ZHO�HHQV�RS��0DDU�]H�
LV�RRN�QRJ�HHQ�NLQG��7HJHQ�KDDU�]HJ�LN��VSHHO�EXLWHQ��
/DWHU�ZLO�LN�RRN�YRRU�PHQVHQ�]RUJHQ��,N�YROJ�QX�=RUJ�
HQ�:HO]LMQ�RS�KHW�90%2�HQ�ZLO�GRRU�QDDU�GH�RSOHLGLQJ�
YRRU�GRNWHUVDVVLVWHQWH�
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'DSKQH�LV�HU�QRJ�QLHW��GXV�EOLMIW�7MHHUG�ELM�GH�LQJDQJ�
YDQ�GH�JURWH�]DDO�VWDDQ�HQ�YHUZHONRPW�VDPHQ�PHW�
(ONH�GH�DQGHUH�OHGHQ�YDQ�GH�'RQGHUGDJDYRQGVRRV��
'H�HHQ�NRPW�ELQQHQ�PHW�HHQ�XLWEXQGLJH�NQXIIHO��GH�
DQGHU�VFKXLIHOW�LQ�VWLOWH�OLQHD�UHFWD�QDDU�HHQ�YDQ�WDIHO-
WMHV�ZDDU�NRIoH�HQ�WKHH�NODDUVWDDW��%LMQD�DOOH����OHGHQ�
]LMQ�HU��,-VVHOVWHLQHUV�WXVVHQ�GH����HQ����MDDU�PHW�
XLWHHQORSHQGH�YHUVWDQGHOLMNH�EHSHUNLQJHQ��6RPPLJHQ�
]LMQ�DO����MDDU�OLG��]R�ODQJ�DOV�GH�VRRV�EHVWDDW�

Avond uit
9RRU�GH�PHHVWHQ�LV�GH�GRQGHUGDJDYRQG�KHLOLJ��C9HU-
JHOLMN�KHW�PHW�HHQ�DYRQG�XLW��]RDOV�HHQ�oOPSMH�SDNNHQ�
RI�QDDU�GH�NURHJ�
�DOGXV�+DQV�YDQ�GHU�9RRUQ��LQ�KHW�
GDJHOLMNV�OHYHQ�UHJLRPDQDJHU�ELM�KHW�5,90�HQ�DO����
MDDU�LHGHUH�GRQGHUGDJDYRQG�YULMZLOOLJHU�RS�GH�6RRV��
6DPHQ�PHW�QRJ���YULMZLOOLJHUV�FROOHJD
V�EHJHOHLGW�
KLM�GH�DYRQGHQ��GLH�DOWLMG�YHUORSHQ�YROJHQV�HHQ�YDVW�
VWUDPLHQ��(HUVW�NRIoH�HQ�WKHH��GDQ�HHQ�XXUWMH�DFWLYLWHL-
WHQ��FXSFDNHV�EDNNHQ��SX]]HOHQ�HQ�VMRHOHQ��0HHGRHQ��
ELMNOHWVHQ��URQGNLMNHQ��VWLO]LWWHQ��KHW�PDJ�DOOHPDDO�

Iemand helpen
7MHHUG�VSHHOW�KHW�OLHIVW�KHW�NDDUWVSHO�3KDVH�����0DDU�
YDQDYRQG�ZLO�KLM�QDDVW�'DSKQH�]LWWHQ��VLQGV���PDDQ-
GHQ�]LMQ�YHUNHULQJ��:DW�HU�]R�OHXN�LV�DDQ�GH�VRRV"�

De Donderdagavondsoos: 

iedere week 
een feest

Tjeerd, 29 jaar, wandelt met zijn handen losjes 
in de zakken van zijn donkerblauwe worker als 
een van de eersten de grote zaal van de Oase in. 
Een twinkeling in zijn ogen. ‘Kijk eens,’ fluistert 
hij tegen vrijwilligster Elke Ruis. Voorzichtig 
haalt hij één hand uit zijn broekzak. Daar  
schittert een kettinkje met een hartje. ‘Echt  
bergkristal!,’ roept Elke uit. Tjeerd glundert. 
‘Voor Daphne. Van de wintersport meegenomen.’

7MHHUG��C+HW�LV�KLHU�JHZRRQ�VXSHUJH]HOOLJ��'H�PHQVHQ�
]LMQ�OLHI��,N�NHQ�LHGHUHHQ��(Q�LN�NRP�DOWLMG�H[WUD�YURHJ�
om mee te helpen.’
9ULHQGLQQHQ�0DULMH������HQ�&RUULH�������UHVSHFWLHYHOLMN�
���HQ����MDDU�OLG��YLQGHQ�YRRUDO�KHW�FRQWDFW�PHW�DQGH-
UHQ�OHXN��0DULMH��C(U�NRPHQ�KHHO�YHUVFKLOOHQGH�VRRUWHQ�
PHQVHQ��ZDDUGRRU�MH�VRPV�RRN�HHQV�LHPDQG�NDQ�
KHOSHQ�
�&RUULH�OXLVWHUW�YRRUDO�JUDDJ�QDDU�DQGHUHQ��
C'DQ�KRRU�MH�HHQV�ZDW�DQGHUV�
�0DULMH��C$OV�MH�HFKW�ZLO�
ZHWHQ�KRH�OHXN�KHW�LV��GDQ�PRHW�MH�HHQ�DYRQG�PHHOR-
SHQ��'DDUQD�NXQ�MH�YUDJHQ�VWHOOHQ�


Muziek
2QGDQNV�GH�YROOH�]DDO�LV�HU�QRJ�SOHN�RS�GH�VRRV��
9RRUDO�QLHXZH�MRQJH�OHGHQ�]LMQ�JHZHQVW��(HQ�RI�
WZHH�DYRQGHQ�PHHGRHQ�LV�JUDWLV��GDDUQD�NRVW�HHQ�
OLGPDDWVFKDS����HXUR�SHU�PDDQG��'DDUYDQ�ZRUGHQ�
DOOH�VSHOPDWHULDOHQ�JHNRFKW��KDSMHV�HQ�GUDQNMHV�PHW�
.HUVW��3DVHQ�HQ�6LQWHUNODDV�JHUHJHOG�HQ�LHGHU�MDDU�LQ�
MXQL�HHQ�GDJMH�XLW��+DQV��C:H�PDNHQ�YDQ�LHGHUH�GRQ-
GHUGDJDYRQG�HHQ�IHHVW��1LHW�DOOHHQ�YRRU�GH�EH]RHNHUV�
WURXZHQV��RRN�ZLM�KHEEHQ�HHQ�RQWVSDQQHQ�DYRQG�
� 
8LW�GH�]DDO�NOLQNW�PX]LHN�HQ�RQGHUWXVVHQ�LV�PHQV�
HUJHU�MH�QLHW�LQ�YROOH�JDQJ��7MHHUG�KHHIW�WRFK�PDDU�
besloten om mee te doen.

Corrie

Marije

Tjeerd
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waarde 7 miljard
Mensen worden ouder, meer mensen leven lan-
ger met een aandoening of beperking, en er is 
minder geld voor betaalde zorgverleners. Dus 
moeten we meer voor elkaar gaan doen, vrij-
willig. 
Gelukkig zijn in Nederland veel mensen daar-
toe bereid. 3,5 miljoen mantelzorgers zorgen 
langdurig en onbetaald voor hun partner, ou-
der, broer of zus, kind of buur. En dan zijn er 
nog de massa’s mensen die als vrijwilliger 
hulp bieden. Samen vormen zij de ‘informele 
zorg’.
De waarde van deze informele zorg is 7 mil-
jard euro, berekende het Sociaal Cultureel 
Planbureau in 2012. Dit groeit naar verwach-
ting de komende jaren naar 13 miljard euro. 
Ter vergelijking: de kosten van de publiek ge-
financierde jeugdzorg, gehandicaptenzorg en 
ouderenzorg (inclusief thuiszorg) bedragen 22 
miljard euro.
De informele zorg wordt belangrijker en dat 
vraagt om het creëren van een sterk netwerk 
waar zorgbehoevenden op terug kunnen val-
len. In IJsselstein bouwt Pulse mee aan zo’n 
netwerk en ondersteunt de informele zorg 
waar nodig. Zodat we daar nu en in de toe-
komst op terug kunnen vallen.

Burenhulp: 
NODDU�YRRU� 
de toekomst

Coördinatoren Burenhulp IJsselveld-west  
Mija en Arie van Someren

Een kapotte lamp waar je niet bij kunt, je printer die 
je niet aan de praat krijgt of geen vervoer naar die 
belangrijke afspraak in het Antonius. In IJsselveld-
West kun je daarvoor sinds 2013 bellen naar Buren-
hulp: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vrijwillige 
coördinatoren Mija en Arie van Someren regelen 
binnen een mum van tijd iemand uit de buurt die je 
komt helpen.

%HZRQHUVYHUHQLJLQJ�(GHOVWHQHQZLMN�KLHOG�LQ�PHL������
HHQ�HQTXÒWH�RQGHU������KXLVKRXGHQV�HQ�YURHJ�ZLH�
PHH�ZLOGH�KHOSHQ�DDQ�EXUHQKXOS��'H�EHUHLGZLOOLJKHLG�
ZDV�KRRJ������JDI�]LFK�RS��'DDUGRRU�NXQQHQ�FRÜUGL-
QDWRUHQ�$ULH��0LMD��PDDU�RRN�1LFR�+RRJHQGRRUQ�PHW�
KXOSYUDJHQ�WHUHFKW�ELM�����PHQVHQ��

Klaar als het nodig is
'H�KRJH�RSNRPVW�LV�KHHO�JRHG�QLHXZV��:DQW�EXUHQ-
KXOS��RRN�ZHO�GH�CPLVVLQJ�OLQN
�WXVVHQ�LQIRUPHOH�]RUJ�
HQ�KXOSYHUOHQLQJ�JHQRHPG��KHHIW�GH�WRHNRPVW��$ULH��
C'H�YDQ]HOIVSUHNHQGKHLG�YDQ�GH�YHU]RUJLQJVVWDDW�
]RDOV�ZH�GLH�QX�NHQQHQ�LV�VWUDNV�ZHJ��HU�NRPW�VWHHGV�
PHHU�QHHU�RS�IDPLOLH�HQ�PDQWHO]RUJHUV��1X�LV�GH�WLMG�
RP�EXUHQKXOS�JRHG�RS�WH�]HWWHQ��=RGDW�ZH�VWUDNV�
NODDU�]LMQ�DOV�KHW�HFKW�KDUG�QRGLJ�LV�
�

Informele zorg

7+(0$
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[Informele zorg]

$ULH������ZHUNWH�WRW�YRRU�NRUW�LQ�GH�WHOHFRPVHFWRU��
0LMD������LV�HWDOHXVH�HQ�PDDNW�WUDNWDWLHV�HQ�FXSFDNHV�
RS�EHVWHOOLQJ��6DPHQ�]LMQ�]H�YDVWEHUDGHQ�RP�YDQ�
%XUHQKXOS�HHQ�VXFFHV�WH�PDNHQ��2P�YDQ�DQGHUH�
%XUHQKXOS�LQLWLDWLHYHQ�WH�OHUHQ��YROJGHQ�0LMD�HQ�$ULH�
HHQ�ODQGHOLMNH�ZRUNVKRS�ELM�0RYLVLH��NHQQLVEXUHDX�
YRRU�VRFLDOH�YUDDJVWXNNHQ��

Succesfactoren
%XUHQKXOS�GUDDLW�QDJHQRHJ�YROOHGLJ�RS�YULMZLOOLJHUV�� 
(Q�GDW�LV�WHYHQV�HHQ�YDQ�GH�VXFFHVIDFWRUHQ��EOLMNW�XLW�
RQGHU]RHN�YDQ�0RYLVLH��0RYLVLH�EHVFKULMIW�%XUHQKXOS�
LQ�,-VVHOVWHLQ�DOV�HHQ�YDQ�GH�EHVW�SUDFWLFHV�LQ�1HGHU-
ODQG��RQGHU�DQGHUH�RPGDW�3XOVH�ÑFKW�RQGHUVWHXQHQG�
LV�DDQ�GH�YULMZLOOLJHUV��3XOVH�JULMSW�DOOHHQ�LQ�DOV�GH�
FRQWLQX×WHLW�LQ�JHYDDU�NRPW�HQ�JHEUXLNW�KDDU�NHQQLV�HQ�
NXQGH�RP�GH�YHUELQGLQJ�WH�OHJJHQ�PHW�DQGHUH�]RUJ��
HQ�ZHO]LMQVYRRU]LHQLQJHQ��'H�YULMZLOOLJHUV�GUDJHQ�KHW�
SURMHFW�

Initiatieven verbinden
$ULH��C1D�UXLP����MDDU�LQ�GH�7HOHFRP�JHZHUNW�WH�KHE-
EHQ��JDDW�HU�QX�HHQ�ZHUHOG�YRRU�PH�RSHQ��,N�ZLVW�QLHW�

P
u

ls
e-

p
en

d
el

�������ULWMHV�PDDNWHQ�GH����FKDXIIHXUV�LQ������YRRU�
GH�C3XOVH�3HQGHO
��9DQ�GH�NDSSHU�QDDU�&LW\�3OD]D�HQ�
YDQ�KHW�6LQW�$QWRQLXV]LHNHQKXLV�WRW�DDQ�GH�NHUN�� 
,HGHUHHQ�GLH�PLQGHU�PRELHO�LV�RI�HHQ�EHSHUNLQJ�
KHHIW��NDQ�HHQ�EHURHS�GRHQ�RS�GH�SHQGHO��'H�FKDXI-
IHXUV�EUHQJHQ�HQ�KDOHQ�MH�SUHFLHV�RS�GH�DIVSURNHQ�
WLMG�HQ�KHEEHQ�UXLPWH�YRRU�HHQ�SUDDWMH�RI�RP�HHQ�
KDQGMH�WRH�WH�VWHNHQ�

Toen Truus van den Burg (59)�YLMI�MDDU�JHOH-
GHQ�KRRUGH�RYHU�KHW�WHNRUW�DDQ�FKDXIIHXUV��PHOGGH�

]H�]LFK�PHWHHQ��'LH�SDDU�XXUWMHV�SHU�ZHHN�NRQGHQ�
HU�RRN�QRJ�ZHO�ELM��ZDQW�‘ik zit ook 36 uur per week 
op de bus in Utrecht’.
‘Oudjes staan bij mij hoog in het vaandel. Als ik 
op zaterdag iemand naar de kerk breng, ga ik ook 
wel eens mee naar binnen. Vorig jaar mocht ik 
met de bus van oud-Utrecht-voetballer Jean Paul 
de Jong het jaarlijkse uitje van de verstandelijk 
gehandicapten rijden. Dat was geweldig! Het is 
dankbaar werk. Ik hoop dat mensen dat later ook 
voor mij willen doen.’

De Pulse-Pendel draait in 2014 helemaal op vrijwilligers!

GDW�ZH�]RYHHO�KDGGHQ�LQ�,-VVHOVWHLQ��VDPHQ�oHWVHQ��
PDDOWLMGYRRU]LHQLQJHQ��ELMHHQNRPVWHQ�YRRU�PDQWHO-
]RUJHUV��2RN�GDDU�YHUZLM]HQ�ZLM�PHQVHQ�QDDU�GRRU��
+HW�LV�QRRG]DNHOLMN�RP�VDPHQ�WH�ZHUNHQ�HQ�DOOH�LQLWLD-
WLHYHQ�WH�YHUELQGHQ�’
:DDURP�$ULH�HQ�0LMD�GLW�PHW�]RYHHO�SDVVLH�GRHQ"�$ULH��
C:LM�]LMQ�QX�QRJ�MRQJ��ZH�KHEEHQ�RQ]H�FRQWDFWHQ��0DDU�
RRN�YRRU�RQV�LV�HU�VWUDNV�JHHQ�SODDWV�PHHU�LQ�GH�KHU-
EHUJ��'DQ�KRRS�LN�GDW�GLW�VRRUW�LQLWLDWLHYHQ�QRJ�EHVWDDQ��
'DDU�NXQQHQ�ZH�GDQ�]RQGHU�VFKDDPWH�DDQNORSSHQ�
�

Burenhulp IJsselveld-West is 24/7 open en bereikbaar 
via 06 - 29 36 14 84. Behalve Arie en Mija kunt u ook de 
andere coördinator Nico Hoogendoorn aan de lijn krijgen.

In 2014 verschijnen de resultaten van een driejarig on-
derzoek van Movisie naar buurthulp, de landelijk naam 
van burenhulp. Nu al is duidelijk dat buurthulp succes-
vol kan zijn als gemeenten zich niet dwingend opstellen.
Meer weten? Zoek in Google op Movisie en Succesvolle 
buurthulp. Hier vindt u het gehele artikel van Movisie.

Truus



Van een verzorgingsstaat naar een participatie-
samenleving. Dat kan niet zonder vrijwilligers. 
Dan zou het namelijk slecht gesteld zijn met het 
welzijn van de IJsselsteinse burger. Dat mogen 
we best stellen, want alleen al voor Pulse wer-
ken zo’n 340 vrijwilligers.
Omgerekend naar werkuren zijn dat 75 fulltime 
betaalde krachten! En dan werkt Pulse ook nog 
veel met vrijwilligers die zelf initiatief nemen  
in hun buurt en wijk, en met alle vrijwilligers-
organisaties in IJsselstein.
Vrijwilligers beheren wijkaccommodaties, doen 
de redactie van de ouderengids, coachen werk-
lozen, geven taalles aan migranten en vervoeren 
ouderen. En dat is slechts een greep uit de vele 
werkzaamheden.

Met een enkele betaalde kracht van een paar 
uurtjes voor het ontwikkelen en faciliteren van 
initiatieven, worden tientallen vrijwilligers 
gaande gehouden. Hiervan profiteren alleen  
in IJsselstein al duizenden mensen.
Het doen van vrijwilligerswerk zorgt er ook voor 
dat mensen uit een sociaal isolement komen en 
dat ze hun vaardigheden verbeteren. 

Vrijwillige
 inzet 

11
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Leonie José Overdijk (50)�� 
voormalig HR-manager en vrijwilige coach:

C0HHGRHQ�RS�PDDW�LV�HU�YRRU�PHQVHQ�GLH�HUJHQV�VWLO�
zijn blijven staan, door taalachterstand of andere 
omstandigheden. Als dat maar lang genoeg duurt, 
hebben ze op een bepaald moment geen reden meer 
om uit bed te komen. Ze hebben geen afspraken en 
zien weinig mensen. Niemand wacht op hen. Ik ge-
loof dat iedereen een doel nodig heeft in het leven. 
'DDU�KHOS�LN�JUDDJ�ELM��0DDU�LN�EHQ�ZHO�VWUHQJ��1D�
vijf coachingsessies wil ik wel resultaat zien. 
0LMQ�HHUVWH�FOLÓQW�ZDV�0RKDPPHG��+LM�]DW�YDQZHJH�
gezondheidsklachten meer dan drie jaar thuis. Zijn 
enige uitje was de wekelijkse taalles. Hij wilde graag 
meer ondernemen, maar wist niet waar hij moest 
beginnen. Hem coachte ik tijdens sollicitatiege-
VSUHNNHQ�YRRU�YULMZLOOLJHUVZHUN��'DW�LV�JHOXNW��KLM�
begeleidt nu mensen naar het ziekenhuis en doet 
boodschappen. Hij staat nu midden in de maat-
schappij en is daar heel blij mee.
1X�FRDFK�LN�0DU\DP��=H�KDDOGH�LQ�,UDQ�KDDU�EDFKHORU� 
economie en is nu 2 jaar in Nederland. Ze wil graag 
schoolassistent worden. In contact komen met Neder- 
landers vindt ze moeilijk. Dat komt door de taalbar-
rière, maar ze is ook verlegen. Ik motiveer haar voor 
vrijwilligerswerk. Dat gaat met kleine stapjes.’

C1D�YLMI�VHVVLHV�ZLO
 ik resultaat zien’

Eind 2013 startte Pulse met het nieuwe 
project Meedoen op Maat, waarin vrij-
willigers mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt coachen. Doel: weer meedoen 
in de maatschappij door deelname aan activitei-
ten of vrijwilligerswerk.
De animo voor het project is groot. Deelnemers 
worden begeleid door vrijwillige coaches, vaak uit 
het bedrijfsleven. Deze pool van ‘buddy’s’ begon 
halverwege 2013 en breidt zich gestaag uit met 
hooggekwalificeerde vrijwilligers. 

Liesbeth Jansen (38)�� 
ondernemer en vrijwilige coach:

C:H�ZHUNHQ�HFKW�FRDFKHQG��GDW�
betekent dat we geen dingen 
overnemen. Ik heb nu contact 
met twee dames, een uit Iran en 
een uit Irak. De Iranese vrouw 

heeft psychische problemen. Ik geef haar Neder-
landse les, en probeer ondertussen haar vertrou-
wen te winnen en haar het huis uit te krijgen, door 
bijvoorbeeld eens in de Intratuin af te spreken. 
De Irakese dame gaat ook naar taalles. Ze ziet wel 
familie en vrienden, maar heeft daarnaast veel tijd 
over. Ze droomt ervan om in de bibliotheek te wer-
ken. Ik heb haar geholpen om daar te solliciteren, 
maar haar Nederlands was niet goed genoeg. Ik ben 
ontzettend trots dat ze wel gesolliciteerd heeft. Nu is 
ze zelfs alleen naar de vrijwilligerscentrale geweest. 
Dat vind ik zo gaaf! Ik help haar nu bij de afspraken 
of als ze formulieren niet begrijpt.
Het mooiste vind ik dat ik me verbind met mensen 
die eerder niet in mijn scope zaten. Ik had allerlei 
oordelen over deze groep, maar de werkelijkheid 
LV�WRWDDO�DQGHUV��(Q��QLHW�RQEHODQJULMN��ZH�PDNHQ�
ontzettend veel lol!’

Leonie José 
en Maryam

Coachen, verbinden en motiveren in Meedoen op maat 



Museum IJsselstein zoekt een 
technisch medewerker.  

Iets voor u?
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BEKIJK ALLE VACATURES OP: W WW.VWIJ.NL

Museum IJsselstein zoekt een Technisch medewerker |  

%LEOLRWKHHN� /HN� HQ� ,-VVHO� ]RHNW� HHQ� HQWKRXVLDVWH� *DVW-

KHHU�*DVWYURXZ� _� .XUVXV� 3URMHFW� ,-VVHOVWHLQ� ]RHNW� HHQ�

penningmeester | Speel-o-theek ’t Speelkasteel zoekt een 

PHGHZHUN�VW�HU� VSHHO�R�WKHHN� _� $[LRQ&RQWLQX� 9HUSOHHJ-

KXLV� ,VVHOZDHUGH� ]RHNW�YULMZLOOLJHUV�YRRU�KHW�NRNHQ� LQ�GH�

ZRQLQJ�_�9HFKW�HQ�,-VVHO� ORFDWLH�(ZRXG�]RHNW�HHQ�YULMZLO-

OLJHU�YRRU�GH�KREE\PLGGDJ�_�3XOVH�7DDOPDDWMH� ]RHNW� HHQ� 

0HGHZHUNHU� .LQGHURSYDQJ� _� 3XOVH� ]RHNW� HHQ� YULMZLOOLJH�

FRDFK�YRRU�0HHGRHQ�RS�PDDW�_�3XOVH�%HKHHU�]RHNW�*DVW-

YURXZHQ�_�3XOVH�%HKHHU�]RHNW�5HFHSWLRQLVWHV�WHOHIRQLVWHV�

YRRU�GH�2DVH�_�3XOVH�YHUYRHU�]RHNW�/LG�:HUNJURHS�9HUYRHU

[Vrijwillige inzet]

WANTS YOU!

Heeft u hobby’s of interesses?

Wilt u meer sociale contacten 
/er vaker even uit?

Wilt u uw cv verbeteren/nieuwe 
werkervaring opdoen?

Heeft u specifieke talenten,  
vaardigheden of kennis die u  

vaker wilt gebruiken?

Wilt u vaker het gevoel hebben dat 
u uw tijd nuttig heeft besteed?

Doet u graag wat voor  
een ander?

Kijk op vwij.nl, daar staan meer dan 
100 vrijwilligersvacatures, 
ook een die bij u past.

U bent een heel bijzonder mens

Wilt u weer eens  
iets nieuws leren?

Heeft u interesse in financiële 
werkzaamheden?

Ewoud zoekt hulp bij de hobby-
middagen. Iets voor u?

Stichting Kursus Project 
IJsselstein zoekt een penning-

meester. Iets voor u?

De kinderopvang bij de taallessen 
zoekt hulp. Iets voor u?

Wilt u iets creatiefs doen?

Kookt u graag?

Werkt u graag met kinderen?

Bent u technisch aangelegd?

Axion zoekt koks voor maaltijden 
in groepswoningen. Iets voor u?



$O����MDDU�ODQJ��LHGHUH�ZRHQVGDJRFKWHQG��VFKHQNW�GH�
���MDULJH�$QMD�/XNVHQEXUJ�DOV�YULMZLOOLJH�JDVWGDPH�
NRIoH�HQ�WKHH�LQ�ZLMNVHUYLFHSXQW�GH�2DVH�
$QMD��‘Mensen hebben mensen nodig. De chauf-
feurs, de biljarters, ik ken inmiddels iedereen die 
hier komt. Het is gezellig en leuk om te doen. Ik heb 
graag mensen om me heen. Ik doe zelf ook nog mee 
aan de activiteiten hier! Aan koersbal en country 
line dance. En soms schaak ik een potje mee.’

9RRU�3XOVH�ZHUNHQ����YULMZLOOLJH�JDVWGDPHV��=LM�
VFKHQNHQ�NRIoH�HQ�WKHH�DDQ�EH]RHNHUV��FXUVLVWHQ�HQ�
PHGHZHUNHUV�LQ�GH�2DVH��+HW�LV�VRPV�pLQN�GRRUSH]HQ��
ELM�GUXNEH]RFKWH�ELMHHQNRPVWHQ�VFKHQNHQ�]H�ZHO� 
���NRSSHQ�NRIoH�LQ���PLQXWHQ�
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�$QMD�/XNVHQEXUJ
‘Mensen hebben 

mensen nodig’

‘ik ken iedereen 
die hier komt’

[Vrijwillige inzet]
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‘ik ken iedereen 
die hier komt’

'DW�HU�EHKRHIWH�ZDV�DDQ�WDDOOHVVHQ�PHUNWH�7UXXV�WRHQ�
]H�GH�NLQGHUHQ�YDQ�GH]H�YURXZHQ�QRJ�LQ�GH�NODV�KDG��
C7RHQ�LN�VWRSWH�DOV�OHHUNUDFKW�YURHJHQ�GH�PRHGHUV��
CNRP�MH�RQV�QX�OHVJHYHQ"
�'DW�ZDUHQ�YURXZHQ�GLH�
]HOI�QRRLW�GH�NDQV�KDGGHQ�JHNUHJHQ�RP�JRHG�1HGHU-
ODQGV�WH�OHUHQ��(Q�WDDOOHVVHQ�]LMQ�]R�EHODQJULMN�YRRU�GH�
HLJHQZDDUGH�YDQ�GH]H�YURXZHQ�
�

Symbolisch bedrag
7RHQ�KHW�52&�LQ������VWRSWH�PHW�KHW�DDQERG�YDQ� 
C1HGHUODQGV�DOV�7ZHHGH�7DDO
��VWDSWH�7UXXV�QDDU�
3XOVH��(U�ZHUG�HHQ�UXLPWH�JHUHJHOG�LQ�GH�2QWPRH-
WLQJVNHUN��3XOVH�EHWDDOGH�GH�ERHNHQ�HQ�HHQ�FRÜUGL-
QDWRU�YRRU�HHQ�SDDU�XXU�YRRU�GH�LQWDNHWHVWHQ�HQ�GH�
DGPLQLVWUDWLH��,Q�PDDUW������VWDUWWH�GH�HHUVWH�JURHS��

Taal verbindt

Iedere woensdagochtend volgen 64 vrouwen 

in de Ontmoetingskerk 2 uur lang in opperste 

concentratie Nederlandse les. Het niveau is 

divers: de ene groep leert om zich voor te  

stellen, de andere bespreekt het kamerdebat 

van afgelopen week. De Taalgroep startte  

5 jaar geleden op initiatief van oud-basis-

schooldocente Truus Lippus (68) en draait  

nu op 10 vrijwillige docenten.

9LMI�MDDU�ODWHU�]LMQ�HU���JURHSHQ�����FXUVLVWHQ�HQ�VWDDQ�
HU�]HOIV����YURXZHQ�RS�GH�ZDFKWOLMVW��'HHOQHPHUV�EH-
WDOHQ�HHQ�V\PEROLVFK�EHGUDJ�YDQ���HXUR�SHU�PDDQG��
GH����GRFHQWHQ�ZHUNHQ�YULMZLOOLJ��9RRU�GH�NLQGHUHQ�LV�
RSSDV�JHUHJHOG�LQ�EDVLVVFKRRO�'H�%UXJ�

Wisselwerking
1DDVW�JUDPPDWLFD�HQ�VSHOOLQJ��EHKDQGHOHQ�GH�GRFHQ-
WHQ�RRN�PDDWVFKDSSHOLMNH�WKHPD
V��7UXXV��C9RRU�GH�
YHUNLH]LQJHQ�JHEUXLNHQ�ZH�YRRUOLFKWLQJVPDWHULDDO�
YRRU�JURHS���YDQ�GH�EDVLVVFKRRO��:H�SUDWHQ�RYHU�
democratie en het belang om te gaan stemmen. We 
]LMQ�RS�H[FXUVLH�QDDU�KHW�1HGHUODQGV�RSHQOXFKWPX-
VHXP�JHZHHVW��:H�OH]HQ�RRN�VDPHQ�EURFKXUHV�YDQ�
GH�JHPHHQWH��ZDDUELM�ZH�DPEWHOLMNH�WDDO�LQ�JHZRRQ�
1HGHUODQGV�YHUWDOHQ��:H�NXQQHQ�RQ]H�HLJHQ�LQYXOOLQJ�
DDQ�GH�OHVVHQ�JHYHQ��+HW�JHHIW�RQV�HHQ�HQRUPH�YRO-
GRHGLQJ�RP�WH�]LHQ�KRH�WDDO�PHQVHQ�NDQ�YHUELQGHQ��
:LM�OHUHQ�GH�YURXZHQ�GH�WDDO��PDDU�LQ�GH�ZLVVHOZHU-
NLQJ�GLH�RQWVWDDW��OHUHQ�ZLM�RRN�YHHO�YDQ�KHQ�


Thuisvoelen
2QGHUVFKDW�RRN�GH�VRFLDOH�IXQFWLH�YDQ�GH�WDDOJURHS�
QLHW��,Q�GH�SDX]H�SUDWHQ�GH�YURXZHQ�YRORS�PHW�HONDDU��
+LHU�NRPHQ�ZHHU�QLHXZH�LQLWLDWLHYHQ�XLW�YRRUW��=R�
KHHIW�GH�JURHS�YDQ�7UXXV�PHW�HHQ�EHHWMH�KXOS�JH-
regeld dat het zwembad in IJsselstein een speciaal 
XXUWMH�GDPHV]ZHPPHQ�YRRU�KHQ�IDFLOLWHHUW��C9RRU� 
YHHO�YURXZHQ�HLQGHOLMN�HHQ�NDQV�RP�WH�OHUHQ�]ZHP-
PHQ�
�7UXXV�KRRSW�GDW�GH�7DDOJURHS�EOLMIW�EHVWDDQ�� 
C$OV�MH�GH�WDDO�OHHUW��YRHO�MH�MH�WKXLV�LQ�HHQ�ODQG��,N�
GUDDJ�GDDU�JUDDJ�PLMQ�VWHHQWMH�DDQ�ELM�


10 vrijwilligers geven 64 vrouwen taalles
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*evulde eieren, dadels met monchou, hartige taar-
ten: Halima, Sihem, Lamyae en Hajar maken menig 
Pulse-festiviteit tot een waar culinair feest. 

Nu ze steeds vaker worden gevraagd, vinden ze het 
tijd om hun werkwijze te professionaliseren. Dus 
werken ze aan een ondernemingsplan en sleutelen 
ze aan de processen. Halima, in het dagelijks leven 
eerstejaars studente technische bedrijfskunde: 
C,QNRRS��NHX]H�YDQ�JHUHFKWHQ�HQ�KHW�NRNHQ��KHW�NDQ�
allemaal nog beter. Ik vind vooral de organisatie en 
de inkoop leuk. Wat kun je voor 150 euro maken 
voor 150 mensen? De verantwoordelijkheid en dat 
het iedere keer weer lukt om voor heel veel mensen 
iets lekkers te koken is supertof!’

V.l.n.r. Jongerenwerker Stella de Bie, Halima, Sihem, 
Lamyae. Het meisje helemaal rechts is een stand-in voor 
Hajar. Zij kon helaas niet bij het fotomoment zijn. 

Meidencatering

(LWHUHQ� 6LPRQ�6WHYLQODDQ�
+D]HQYHOG� 'LDPDQWHQKRI� .URQHQEXUJSODQWVRHQ�

.DSSHOOHVWUDDW� +RIVWUDDW� 'RPPHOKRI� :DDOVLQJHO�
+HHU�$UHQGVWUDDW� $ODVNDKRI� 3UDDJVLQJHO� /RHQDSDG�
(HPVWUDDW� *DJDULQKRI� :DOHQEXUJ� 7HUHVFKNRYDKRI�
0DUV� 6SRHWQLNKRI� 7HHQVFKLOOHUODDQ� 7HOHYLVLHEDDQ

Top 20 buurt-bbq’s
DE VOLGENDE STRATEN ORGANISEERDEN IN 2013 EEN BUURTBARBECUE 

38/6(�.$1�%,-'5$*(1��95$$*�1$$5�'(�63(/5(*(/6�%,-�,1)2#67,&+7,1*�38/6(�1/

De meidencatering werkt op vrijwillige basis voor 
QRQ�SURoWRUJDQLVDWLHV��&RQWDFW�RSQHPHQ�NDQ�YLD�V�GH�ELH#VWLFKWLQJ�SXOVH�QO

Kijkt u al uit naar een gezellige buurt-bbq in de lentezon?
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$DQVFKXLIWDIHO

Benodigdheden:
���*HPDULQHHUGH�NLSoOHW�Î�OD�PLQXWH��LQ�SDSULND� 
PDULQDGH�������JUDP�S�S�
��*HGURRJGH�DEULNR]HQ�HQ�DSSHOV
��%OHHNVHOGHULM�HQ�EODGVHOGHULM
��*HPEHUVLURRS�HQ�NDQHHO
��3RW�NHUULHVDXV��QLHW�GH�KHOH�SRW�JHEUXLNHQ��
��/HQWH�XLWMHV

Voorbereiding:
6FKLO�GH�DSSHOV��VQLMG�LQ�EORNMHV�HQ�VQLMG�GH�DEULNR]HQ�
LQ�YLHUHQ��2QWKDDU�GH�EOHHNVHOGHULM�HQ�VQLMG�GH]H�LQ�
UHHSMHV��6QLMG�GH�NLS�LQ�EORNMHV�YDQ���ELM���FP��QLHW�WH�
NOHLQ���6QLMG�WRW�VORW�GH�OHQWH�XLWMHV�LQ�ULQJHWMHV�

Bakken en sudderen:
%DN�GH�NLSoOHW�DDQ�LQ�HHQ�NRHNHQSDQ��GRH�GH�NLS�
GDDUQD�RYHU�LQ�HHQ�JURWH�VXGGHUSDQ��9RHJ�GH�DEULNR-
]HQ��EOHHNVHOGHULM�HQ�GH�OHQWH�XLWMHV�WRH�HQ�GRH�HU�pLQN�
ZDW�NDQHHO�ELM��HHQ�VFKHXW�JHPEHUVLURRS�HQ�HHQ�GHHO�
YDQ�GH�NHUULHVDXV�

/DDW�GLW�VXGGHUHQ��VFKHS�UHJHOPDWLJ�RP��'RH�QD�HHQ�
NZDUWLHU�GH�DSSHOVWXNMHV�HQ�GH�EODGVHOGHULM�HUELM��/DDW�
KHW�RQJHYHHU�HHQ�XXUWMH�VXGGHUHQ�

/HNNHU�PHW�DDUGDSSHOHQ�
HQ�PHW�ULMVW�

/LHYHU�ELM�GH�SHXWHUV
'H���MDULJH�%HUHQJXHU�LV�HHQ�JHOXNNLJ�NLQG��VLQGV�KLM�QDDU�SHXWHUVSHHO-
]DDO�kGH�3HWWHpHWy�JDDW��=HOIV�]R�JHOXNNLJ��GDW�]LMQ�RXGHUV�5RE�HQ�$QGUHD�
EHVORWHQ�RP�DOV�GDQN�HHQ�GHHO�YDQ�GH�RSEUHQJVW�YDQ�KXQ�ROLMIROLHKDQGHO�
aan Pulse te doneren. 
5RE�9LOORXWD��C,N�NRP�XLW�$PHULND�HQ�EHQ�KDOI�&KLOHHQV�HQ�KDOI�$PHULNDDQV��PLMQ�YURXZ�LV�&DWDODDQV�� 
:H�ZRQHQ���MDDU�LQ�,-VVHOVWHLQ��%HUHQJXHU�JLQJ�HHUVW�]RZHO�QDDU�KHW�NLQGHUGDJYHUEOLMI�DOV�QDDU�GH� 
SHXWHUVSHHO]DDO��PDDU�ZH�PHUNWHQ�GDW�KLM�YHHO�OLHYHU�ELM�CGH�SHXWHUV
�ZDV��]RDOV�KLM�GDW�]HOI�QRHPW�� 
+LM�YRHOW�]LFK�YHLOLJ�HQ�OHHUW�HU�JRHG�1HGHUODQGV��'H�OHLGVWHUV�KHEEHQ�JRHGH�NZDOLWHLWHQ�HQ�YHHO�HU� 
YDULQJ��'H�SHXWHUVSHHO]DDO�LV�HFKW�HHQ�CDFW�RI�FRPPXQLW\
��QLHW�FRPPHUFLHHO��HU�LV�YHHO�OLHIGH�HQ�DDQ-
GDFKW��:LM�ZDDUGHUHQ�GDW�HQ�ZLOOHQ�JUDDJ�LHWV�WHUXJGRHQ�YRRU�GH�JHPHHQVFKDS�
�
'H�ROLMIROLH�YDQ�5RE�HQ�$QGUHD�KHHW�2OLYD�GH�=ROD�HQ�OLJW�LQ�GH�NOHLQHUH�ZLQNHOV�HQ�GHOLFDWHVVHQ]DNHQ� 
RI�LV�WH�NRRS�YLD�ZZZ�ROLYDGH]ROD�QO��%LM]RQGHU��GH�ROLH�LV�YDQ�ÑÑQ�VRRUW�ROLMI�JHPDDNW��GH�DUEHTXLQD�� 
'DW�]RUJW�YRRU�HHQ�PLOGH��VPDDNYROOH�H[WUD�YHUJLQH�ROLMIROLH��

De Poortdijk en ‘GH� 3HWWHpHW
� ]LMQ� WZHH� YRRUVFKROHQ�
(VVE) van Pulse. Peuters van 2,5 tot 4 jaar spe-

len hier tot vier dagdelen per week. Er is veel 
aandacht voor de (taal)ontwikkeling en 

een bijbehorend ouderprogramma. De 
voorschool is een goede voorbereiding 
op de grote stap naar de basisschool.

Johan Zwezerijnen, Lida Pouw en Johan Kok koken regelmatig  
samen voor de Aanschuiftafel. Iedereen die graag samen eet of geen  
zin heeft om te koken, kan iedere woensdag aanschuiven in MFC de  
Sterrenwacht. Voor een schappelijke prijs wordt er heerlijk gekookt!

Kipstoofschotel Lida

ETEN
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Signalering

Problemen op tijd signaleren voorkomt een boel 
ellende. Kleine problemen zijn vaak nog op eigen 
kracht op te lossen, eventueel met een beetje profes-
sionele of vrijwillige hulp. Dat is fijn voor de men-
sen die het betreft en voor hun omgeving, maar 
ook voor de maatschappij: minder grote problemen 
betekent minder hoge kosten. Werk maken van 
signaleren is kiezen voor de langetermijnoplossing.

Pulse zit diep verankerd in de IJsselsteinse maat-
schappij. Pulse loopt op straat, komt bij mensen 

binnen en gaat op ze af. Voor jongeren zette Pulse 
in 2013 het laagdrempelige Jongeren Informatie 
Punt op. In het kader van Preventief Huisbezoek 
bezochten 10 vrijwilligers dit jaar 283 75-plussers 
en spraken hen uitgebreid over hun leefsituatie.  
De vrijwillige maaltijdbezorgers brachten niet 
alleen maaltijden rond, maar maakten ook een 
praatje en signaleerden problemen. 
Hierbij is samenwerking met maatschappelijke 
partners essentieel. Zo kunnen we snel schakelen 
en beginnende problemen snel aanpakken. 

THEMA
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+RH�JDDW�KHW"
5HVXOWDWHQ�3UHYHQWLHI�KXLVEH]RHN����

Kees van de Giessen is een van de vijf vrij-
ZLOOLJH�PDDOWLMGEH]RUJHUV��C(HQ�NHHU�SHU�PDDQG�
rijd ik een dag lang heel IJsselstein door om op 
zo'n 80 adressen maaltijden te bezorgen. Juist het 
contact met mensen vind ik leuk. Zo zie of hoor  
ik ook wanneer het niet goed gaat met iemand. 
Dat geef ik dan door aan Pulse, zodat zij actie 
kunnen ondernemen.’

IJsselstein wil graag weten hoe het met haar oude-
ren gaat. Waar hebben ze hulp bij nodig? Weten ze  
welke voorzieningen en activiteiten er zijn? En maken 
ze er gebruik van? 

3XOVH�VWDUWWH�GDDURP�PHW�3UHYHQWLHI�+XLVEH]RHN�����
in Centrum en Zenderpark��+LHUYRRU�ZHUGHQ�YULMZLO-
OLJHUV�RSJHOHLG�RP�RQGHU]RHN�WH�GRHQ��=LM�JDYHQ�YRRU-
OLFKWLQJ�HQ�QDPHQ�HHQ�YUDJHQOLMVW�DI�RYHU�GH�OHHIVLWX-
DWLH��ZHQVHQ�HQ�EHKRHIWHQ��
2XGHUHQ�ZLOGHQ�OHUHQ�FRPSXWHUHQ�HQ�EDQNMHV�QDDVW�
GH�URXWH�QDDU�KHW�FHQWUXP��'H�FRPSXWHUFXUVXVVHQ�
NZDPHQ�HU��1HW�]RDOV�GH�EDQNMHV��(Q�PHW�GH�DSRWKHHN�
ZHUG�FRQWDFW�RSJHQRPHQ�RP�WH�SUDWHQ�RYHU�KHW�KRJH�
PHGLFLMQJHEUXLN�RQGHU�RXGHUHQ�LQ�=HQGHUSDUN�
2XGHUHQ�EOHNHQ�RRN�ZHLQLJ�WH�EHZHJHQ��5HGHQ�YRRU�
3XOVH�RP�VDPHQ�PHW�(ZRXG�PHHU�EHZHHJDFWLYLWHLWHQ�
op te zetten.

0DDOWLMGEH]RUJHU�.HHV

…vanaf 2014 zet Pulse de 
maaltijdbezorging voort zonder subsidie.

Ook tijd voor 
een praatje

[Signalering]

In 2013 was IJsselstein-Noord�DDQ�GH�EHXUW�����YULM� 
ZLOOLJHUV�EH]RFKWHQ�PHW�HHQ�NRIIHU�YRO�YRRUOLFKWLQJV� 
PDWHULDDO�HQ�HHQ�YUDJHQOLMVW�����RXGHUHQ�� 
Ine Voormolen (68)�ZDV�HHQ�YDQ�GH�YULMZLOOL-
JHUV��=H�WURI�RXGHUHQ�PHW�EHSHUNLQJHQ�GLH�JHHQ�LGHH�
KDGGHQ�GDW�]H�RQGHUVWHXQLQJ�DDQ�NRQGHQ�YUDJHQ��RI�
PHQVHQ�GLH�KXQ�SDUWQHU�YHUORUHQ�HQ�GLH�GDDUGRRU�HUJ�
eenzaam waren. 
C(HQ�DQGHUH�PDQ�]RUJGH�DO�ODQJH�WLMG�YRRU�]LMQ�HUQVWLJ�
]LHNH�YURXZ��9HU]RUJHQ��VFKRRQPDNHQ��NRNHQ��KLM�
GHHG�DOOHV�]HOI�HQ�ZDV�GDDUGRRU�RYHUEHODVW��+HP�NRQ�
LN�YHUZLM]HQ�QDDU�KHW�VWHXQSXQW�PDQWHO]RUJ�HQ�WDIHOWMH�
GHNMH��'H�EH]RHNHQ�YLQG�LN�VRPV�EHVW�FRQIURQWHUHQG��
'DQ�GHQN�LN��KRH�]RX�LN�]HOI�]LMQ�DOV�LN�GLH�OHHIWLMG�KHE�
EHUHLNW"


De GGD maakt per deelwijk van IJsselstein-Noord een 
rapport en verwacht deze voor de zomer te presenteren.
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Jongeren beantwoorden 
twee veelgestelde 
vragen aan het JIP

Ik ga naar school, 
maar ik hoor niet bij 

de groep. 

Jezelf blijven  +HW�OLJW�HUDDQ�ZDDURP�MH�QLHW�ELM�
GH�JURHS�KRRUW��:DQQHHU�KHW�YDQZHJH�HHQ�QLHXZH�
VFKRRO�LV��GDQ�NXQ�MH�RS�]H�DIVWDSSHQ�HQ�HHQ�SUDDWMH�
PDNHQ��(Q�GDQ�YUDJHQ�RI�]H�HHQ�NHHU�DI�ZLOOHQ�VSUH-
NHQ��$OV�KHW�LV�RPGDW�]H�MH�QLHW�OHXN�YLQGHQ��GDQ�PRHW�
MH�JHZRRQ�MH]HOI�EOLMYHQ�HQ�DQGHUH�PHQVHQ�]RHNHQ�
EXLWHQ�GH�JURHS��(U�]LMQ�JHQRHJ�DQGHUH�PHQVHQ�GLH�
MRX�PLVVFKLHQ�ZHO�OHXN�YLQGHQ�
Sacha (12)

Betrekken  ,N�]RX�PH�SUREHUHQ�WH�EHWUHNNHQ�ELM�
ZDW�HU�LQ�GH�NODV�JHEHXUW�HQ�]R�DDUGLJ�PRJHOLMN�GRHQ��
zodat ik niet helemaal buiten alles sta en zo aardig 
PRJHOLMN�GRHQ��
Jantine (16)

Andere klas  3UREHHU�]R�YULHQGHOLMN�PRJHOLMN�WH�
]LMQ�WHJHQ�LHGHUHHQ��$OV�GDW�HFKW�QLHW�OXNW��JD�QDDU�GH�
PHQWRU�HQ�YUDDJ�HHQ�JHVSUHN�DDQ��$OV�GDW�QLHWV�RSORVW�
]RX�LN�YUDJHQ�RI�MH�QDDU�HHQ�DQGHUH�NODV�NDQ�
Sophie (17)

Kijk verder  %OLMI�MH]HOI�HQ�NLMN�YHUGHU�GDQ�GLH�
JURHS��(U�]LMQ�YDVW�PHQVHQ�GLH�RRN�QLHW�ELM�GH�JURHS�
KRUHQ��3UREHHU�DI�HQ�WRH�HHQ�SUDDWMH�PHW�LHPDQG�WH�
PDNHQ�RI�JD�HHQV�QDDVW�LHPDQG�]LWWHQ�GLH�MH�DDUGLJ�
OLMNW�
Susanne (21)

Sociaal��,N�]RX�PH]HOI�]R�VRFLDDO�PRJHOLMN�RSVWHOOHQ��
]RGDW�DQGHUHQ�PLM�DDUGLJ�YLQGHQ��'XV�SUDWHQ�PHW�GH�
JURHS�HQ�QLHW�WH�YHHO�DDQGDFKW�RSHLVHQ��
Jorn (20)

JIP staat voor Jongeren Informatie Punt  
en is er voor alle jongeren tussen de 12 en 24 

jaar. Ze kunnen er gratis, anoniem en  
zonder afspraak informatie en advies krijgen  

over alles wat voor hen belangrijk is. 

Wat moet ik doen? 



21

Boos��$OV�PLMQ�IDPLOLH�PLMQ�YULHQG�QLHW�DFFHSWHHUW��
]RX�LN�KHHO�ERRV�ZRUGHQ��RPGDW�LN�]HOI�ZLO�EHSDOHQ�
ZLH�LN�OHXN�YLQG��'DQ�KRSHQ�GDW�]H�KHP�XLWHLQGHOLMN�
wel accepteren.
Jantine (16 jaar)

Gesprek  *D�VDPHQ�PHW�MH�RXGHUV�HQ�MH�YULHQG�
HHQ�JHVSUHN�HQ�NLMN�ZDW�KHW�SUREOHHP�LV��$OV�GLW�QLHWV�
RSORVW��]RX�LN�GH�WZHH�]DNHQ�JHVFKHLGHQ�KRXGHQ�
Sophie (17) 

Eigen mening��-H�PRHW�MXLVW�MH�HLJHQ�PHQLQJ� 
YROJHQ��+HW�LV�MRXZ�YULHQG��1LHW�GLH�YDQ�HHQ�DQGHU��
:DW�DQGHUHQ�YLQGHQ��PRHWHQ�]LM�ZHWHQ�
Sacha (12)

Zelf kiezen��-LM�PRHW�PHW�GLHJHQH�RPJDDQ��GXV�KHW�
LV�EHODQJULMN�GDW�MH�]HOI�MH�YULHQG�NLHVW��7HQ]LM�MH�]HOI�
LQ]LHW�GDW�KHW�HHQ�DEQRUPDOH�YULHQG�LV��
Levi (19)

Hoe beleven bewoners hun eigen wijk? Voor 
de integrale wijkteams – Pulse, Provides, po-
litie en gemeente – is het belangrijk om con-
tact te houden met bewoners en signalen 
over de wijk boven tafel te krijgen. Vooral  
als er klachten zijn. 

Hiervoor is Straatpraat ontwikkeld: een interview-
methode waarbij medewerkers uit de wijkteams bij 
bewoners doorvragen over openbare ruimte, vei-
ligheid en sociaal contact in de wijk. De resultaten 
worden besproken in de wijkteams. Worden klach-
ten bevestigd of komen er nieuwe klachten naar 
voren? Dan ondernemen de wijkteams actie.

Sociale controle
In mei 2013 spraken vrijwilligers 102 bewoners uit 
de wijken Hazenveld en Overwaard. 98% van de 
bewoners was tevreden over de wijk, 96% voelde 
zich altijd of meestal veilig, ondanks inbraakgolven 
in het verleden. 91% gaf aan voldoende contact te 
hebben met de buren, soms was dit contact rede-
lijk intensief, vaak ook vluchtig. Voor veel mensen 
was dit voldoende. Sociale controle in de wijk werd 
als een meerwaarde ervaren. Sommige bewoners 
misten dit. 

Poep en rommel
Aandachtspunten waren er ook: hondenpoep, rom-
mel bij het speeltuintje in Hazenveld en gevaarlijke 
verkeerssituaties in Overwaard voor schoolgaande 
kinderen. Jongerenwerkers van Pulse hebben jon-
geren aangesproken op de rommel en het aanpas-
sen van de Utrechtseweg levert naar verwachting 
verbeteringen op in de verkeers-veiligheid. Op alle 
aandachtspunten is door Pulse, Provides of de ge-
meente actie ondernomen.

Straatpraat: 
hoe gaat het  
LQ�XZ�ZLMN"

[Signalering]

Contact
06 441 32 270
MLS#VWLFKWLQJ�SXOVH�QO
www.ijsselstein.jipsite.nl
facebook.com/jipijsselstein
#MLSLMVVHOVWHLQ

Of kom op maandag, woensdag of vrijdag langs op 
de Overtoom 7, onder de bibliotheek.

Mijn ouders 
accepteren mijn 

vriend niet. 

Wat moet ik doen? 
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THEMA

Buurtbemiddeling 
in 2013

,-VVHOVWHLQ�HQ�/RSLN�����PHOGLQJHQ

,-VVHOVWHLQ�HQ�/RSLN�����EXXUWEHPLGGHODDUV

1LHXZHJHLQ�����PHOGLQJHQ

1LHXZHJHLQ�����EXXUWEHPLGGHODDUV

In IJsselstein verbeterde 
ruim twee derde van de 
overlast na interventie, 

in Nieuwegein ruim de helft.

C6WHHGV�PHHU�JHPHHQWHQ�EHVWULMGHQ�ZRRQRYHUODVW�PHW�EXXUWEHPLGGHOLQJ
��NRSWH�HHQ�
SHUVEHULFKW�YDQ�KHW�PLQLVWHULH�YDQ�9HLOLJKHLG�HQ�-XVWLWLH�RQODQJV��2RN�LQ�,-VVHOVWHLQ�� 
1LHXZHJHLQ�HQ�/RSLN�ZHUGHQ�DIJHORSHQ�MDDU�����]DNHQ�YRRU�EXXUWEHPLGGHOLQJ�DDQJH-
meld. 
,HGHUH�]DDN�GLH�EXXUWEHPLGGHOLQJ�RSORVW��VFKHHOW�SROLWLH�HQ�ZRQLQJERXZFRUSRUDWLHV�WLMG�
HQ�JHOG��'DDURP�VFKUHHI�KHW�&HQWUXP�YRRU�&ULPLQDOLWHLWVSUHYHQWLH�HQ�9HLOLJKHLG��&&9��
RQODQJV�DOOH�JHPHHQWHQ�HQ�ZRQLQJERXZFRUSRUDWLHV�DDQ�GLH�ZRRQRYHUODVW�QRJ�QLHW�PHW�
EXXUWEHPLGGHOLQJ�EHVWULMGHQ�

0DDU�HU�LV�PHHU�WH�GRHQ�WHJHQ�RYHUODVW��2RN�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�VRFLDOH�FRKHVLH�LQ�HHQ�
ZLMN�ZHUNW��GRRU�ELMYRRUEHHOG�EXXUWEDUEHFXHV�HQ�ZLMNVSHHOGDJHQ�WH�IDFLOLWHUHQ��-RQJHUHQ� 
RYHUODVW�ZRUGW�DDQJHSDNW�GRRU�MRQJHUHQ�DOWHUQDWLHYHQ�WH�ELHGHQ��WH�PRWLYHUHQ�OLG�WH�ZRU-
GHQ�YDQ�HHQ�VSRUWFOXE�HQ�WH�YHUZLM]HQ�QDDU�RIoFLÓOH�KDQJSOHNNHQ�HQ�EXXUWFHQWUD��
6DPHQ�]RUJHQ�ZH�]R�YRRU�HHQ�OHHIEDUH�ZLMN�

2YHUODVW�
EHVWULMGLQJ
Stank, lawaai, troep, vandalisme of agressief gedrag. Overlast 
in de buurt kan het dagelijks leven behoorlijk verpesten. 
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=HOIVWDQGLJ�PHGLDWRU�0DUO\�5HLMQGHUV�LV�HHQ�YDQ�GLH�
���EXXUWEHPLGGHODDUV��C%XXUW��HQ�EXUHQFRQpLFWHQ�
NRP�MH�LQ�DOOH�ODJHQ�YDQ�GH�EHYRONLQJ�WHJHQ��'H�]DNHQ�
ZDDULQ�ZLM�EHPLGGHOHQ��JDDQ�LQ�GH�NHUQ�QLHW�RP�ÑÑQ�
HUJHUQLV��+HW�LV�HHQ�HPPHU�GLH�ODQJ]DDP�RYHUORRSW��
+HW�EHJLQW�PHW�HHQ�NOHLQH�LUULWDWLH��HHQ�ZRRUGHQZLVVH-
OLQJ�HQ�HLQGLJW�LQ�VFKHOGSDUWLMHQ�HQ�VRPV�]HOIV�JHZHOG��
0HQVHQ�UDNHQ�YHUVWULNW�LQ�KXQ�HLJHQ�EHOHYLQJ��7LMGHQV�
GH�JHVSUHNNHQ�EHQ�LN�RQSDUWLMGLJ��,N�OXLVWHU�JRHG�HQ�
YUDDJ�YRRUDO�YHHO�GRRU�

Beter een 
goede buur…

Drie op de tien Nederlanders hebben weleens 
last van buren of de buurt: van herrie, pesterijen 
of luidruchtige huisdieren. Heb je een conflict? 
Dan kun je in 185 gemeenten tegenwoordig een 
beroep doen op buurtbemiddeling. Zo ook in 
IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Daar helpen 
29 getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars een 
oplossing te vinden voor een conflict in de buurt. 
Dat doen ze door gesprekken te voeren met alle 
partijen afzonderlijk én gezamenlijk. Bij ruzies 
is buurtbemiddeling het proberen waard: het is 
vaak succesvol en het kost je als burger niets.

‘ Mensen raken verstrikt 
in hun eigen beleving’

Buurtbemiddelaar Marly Reijnders

Voorkom burenruzies met deze 10 TIPS
 Neem irritaties serieus: wat begint als een 
kleine ergernis kan behoorlijk uit de hand lopen

Ga er niet bij voorbaat vanuit dat uw buren u 
met opzet dwars zitten

Wacht niet tot de bom barst

Een boos briefje of een bars telefoontje zet 
de verhoudingen verder op scherp

 

Begin niet met beschuldigingen
maar stel vragen

Leg rustig uit waar u last van heeft

Draag praktische oplossingen aan

Maak heldere afspraken

Maak van ‘leven en laten leven’ uw motto

Raap uw moed bij elkaar en ga praten met 

uw buren zolang het nog kan
DE MEEST VOORKOMENDE CONFLICTEN 

� Geluidsoverlast   � Pesten   � Overlast van dieren

[Overlastbestrijding]

=DNHQ�GLH�HHQ�KHOH�EXXUW�RI�SRUWLHN�DDQJDDQ�YLQG�LN�
KHW�PHHVW�ELM]RQGHU��'DDU�]LMQ�VRPV�ZHO����JH]LQQHQ�
ELM�EHWURNNHQ��9RRUDI�GHQN�LN�ZHO�HHQV��GDW�ZRUGW�
KHOHPDDO�QLNV��0DDU�KHW�YHUEDDVW�PH�WHONHQV�ZHHU�
GDW�KHW�WRFK�OXNW�RP�PHQVHQ�EHUHLG�WH�YLQGHQ�RP�PHW�
HONDDU�RP�GH�WDIHO�WH�JDDQ��GH�DQJHO�HU�XLW�WH�KDOHQ�HQ�
RQGHUOLQJH�DIVSUDNHQ�WH�PDNHQ��0HQVHQ�KHEEHQ�HU�
EHODQJ�ELM�RP�QDDU�HONDDU�WH�OXLVWHUHQ��GDW�ZHWHQ�]H�
]HOI�RRN��-H�EHQW�EXUHQ��MH�PRHW�KHW�PHW�HONDDU�GRHQ�
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Zo’n 7% van alle jongeren in IJsselstein hangt 
regelmatig in groepen rond op straat. ‘Straat-
cultuur,’ noemt jongerenwerker Jazz Ishwardat 
dat. ‘Die is er altijd geweest en zal altijd blijven.’ 
Maar hoe beperk je de overlast voor de buurt 
en hoe zorg je dat jongeren niet afglijden in de 
criminaliteit? 

'DW�EHJLQW�PHW�CLQWHJUDDO�ZHUNHQ
�PHW�SROLWLH��ZRQLQJ-
ERXZYHUHQLJLQJ��**'��MHXJG]RUJ�HQ�MRQJHUHQZHUN��
0HW�EHZRQHUVYHUHQLJLQJHQ�HQ�RXGHUV��'LH�DOOHPDDO�
YDQXLW�KXQ�HLJHQ�GLVFLSOLQH�HQ�RSGUDFKW�QDDU�GH�
MRQJHUHQ�NLMNHQ��-D]]��C%HZRQHUV�ZLOOHQ�YDDN�KHW�OLHIVW�
GDW�GH�ZLMNDJHQW�UHSUHVVLHI�RSWUHHGW��DOV�GH�MRQJHUHQ�
PDDU�ZHJ�]LMQ��:LM�]LHQ�]H�GDQ�HUJHQV�DQGHUV�RSGXL-
NHQ��GXV�GDW�LV�JHHQ�RSORVVLQJ��-RQJHUHQZHUN�EHNLMNW�
KHW�SUREOHHP�YDQXLW�SHGDJRJLVFK�SHUVSHFWLHI�HQ�JDDW�
YRRU�GH�ODQJHWHUPLMQRSORVVLQJ�


Koplopers en meelopers
'H�SUREOHPHQ�YDQ�VRPPLJH�MRQJHUHQ�]LMQ�YHHORP-
YDWWHQG��VFKXOGHQ��SUREOHPDWLVFKH�WKXLVVLWXDWLHV��
GUXJVJHEUXLN�HQ�VFKRROYHU]XLP��RS�ODWHUH�OHHIWLMG�
VRPV�]ZDDUGHUH�FULPLQDOLWHLW��-D]]��C,HGHU�LQGLYLGX�LV�
ZHHU�DQGHUV��KHHIW�HHQ�HLJHQ�RPJHYLQJ��HLJHQ�FXOWXXU�
HQ�HLJHQ�WKXLVVLWXDWLH�
�%RYHQGLHQ�]LMQ�GH�JURHSHQ�
GLYHUV��-H�KHEW�NRSORSHUV�HQ�PHHORSHUV��(Q�LHGHUH�
OHHIWLMG�YUDDJW�HHQ�DQGHUH�DDQSDN��NLQGHUHQ�YDQ���
SUREHHU�MH�RS�HHQ�VSRUWFOXE�WH�NULMJHQ��YRRU�MRQJHUHQ�
YDQ����]RHN�MH�ELMYRRUEHHOG�HHQ�ELMEDDQ�

‘Je moet in hun 
koppies gaan zitten’

Jongerenwerker Jazz Ishwardat

Oude garde benutten
&UXFLDDO�LQ�KHW�MRQJHUHQZHUN�LV�GDW�MH�GH�MRQJHUHQ�
YDQ�MRQJV�DI�DDQ�SHUVRRQOLMN�NHQW�HQ�FRQWDFW�KRXGW��
]RGDW�MH�CLQ�KXQ�NRSSLHV�JDDW�]LWWHQ
��-D]]��C:HHW�ZDW�
]H�NXQQHQ�HQ�ZDW�]H�OHXN�YLQGHQ��]RGDW�]H�GDW�ODWHU�
LQ�NXQQHQ�]HWWHQ��'H�RXGH�JDUGH�EHQXWWHQ�ZH�DOV�URO-
PRGHO��6RPPLJHQ�GUDDLHQ�QX�KHOH�YRHWEDOWRHUQRRLHQ��
:H�PRWLYHUHQ�MRQJHUHQ�RP�HHQ�ELMEDDQ�WH�]RHNHQ��
+LHUYRRU�KHEEHQ�ZH�JRHGH�FRQWDFWHQ�PHW�HHQ�DDQWDO�
ZLQNHOLHUV�GLH�GH]H�MRQJHQV�JUDDJ�NDQVHQ�ZLOOHQ�
bieden.’

Yin en Yang
0DDU�MRQJHUHQZHUN�NDQ�KHW�QLHW�DOOHHQ��C5HSUHVVLHI�
HQ�SUHYHQWLHI�ZHUNHQ�LV�DOV�<LQ�HQ�<DQJ��2RN�ZLM�]LMQ�
JHEDDW�ELM�GXLGHOLMN�HQ�VQHO�RSWUHGHQ�YDQ�SROLWLH�ELM�
RYHUWUHGLQJHQ�HQ�ELM�VQHO�GRRUSDNNHQ�GRRU�MHXJG]RUJ�
als dat nodig is.’ En de gemeente is nodig als het gaat 
RP�EXLWHQSOHNNHQ��+HODDV�]LMQ�GLH�LQ�,-VVHOVWHLQ�QLHW�
GLNJH]DDLG��-D]]��C$OV�MRQJHUHQ�NXQQHQ�NLH]HQ�WXVVHQ�
EXLWHQ�YRRU�HHQ�ZDUPH�$OEHUW�+HLMQ�VWDDQ�RI�RS�HHQ�
RSHQ�ZLQGHULJ�SOHLQ��GDQ�ZHHW�MH�KHW�ZHO�


Straatcultuur 
in IJsselstein
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Sport 
als middel

5LGRXDQ�(]]DI]Do������WUDLQW����VWUDDWMRQJHUHQ�
XLW�,-VVHOYHOG�2RVW�GLH�GHHOQHPHQ�DDQ�KHW�]DDOYRHWEDO-
SURMHFW�6SRUW�DOV�0LGGHO��
=HOI�ZDV�KLM�RRLW�HHQ�YDQ�KHQ��0LVVFKLHQ�GDW�GH�MRQJHQV�
KHP�GDDURP�JUDDJ�DOV�YDVWH�WUDLQHU�ZLOGHQ��QDGDW�KLM�
]HV�MDDU�JHOHGHQ�HHQ�NHHU�LQYLHO��6LQGVGLHQ�WUDLQW�KLM�
LHGHUH�ZHHN���JURHSHQ��YDQ���W�P����HQ����W�P����MDDU��
6DPHQ�PHW�MRQJHUHQZHUNHU�'LGL�0XKL\D�RUJDQLVHHUW�
KLM�RRN�WRHUQRRLHQ�
5LGRXDQ��‘Teamsport verandert hun gedrag en daar 
hebben ze in het dagelijks leven baat bij. De jongens 
leren luisteren en rekening houden met elkaar. Som-
mige jongens groeien echt, ook sportief gezien. Het 
is mooi om te zien dat ik daar mijn hand in heb ge-

had. Je merkt dat de jongens ook buiten het 
voetbal met elkaar omgaan. Ze hebben een 
goede invloed op elkaar. Een aantal zijn 
op eigen benen verder gegaan en voetbal-
len nu bij een gewone club.’

‘Teamsport verandert gedrag’

Het selectieteam 2013 8 – 13 jaar. Geheel rechts trainer Ridouan Ezzafzafi.

subsidie gemeente IJsselstein

GHHOQHPHUVELMGUDJHQ

subsidie 
JHPHHQWH�1LHXZHJHLQ

subsidie 
JHPHHQWH�/RSLN

Pulse 2013 
LQ�FLMIHUV

75%

15%

7%
3%

',9(56Medewerkers
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 Vrijwilligers
personeelskosten

KXLVYHVWLQJVNRVWHQ��LQFO��ZLMN���
MRQJHUHQFHQWUD�HQ�SHXWHUVSHHO]DOHQ�

DFWLYLWHLWHQNRVWHQ

organisatiekosten RYHUKHDG
Kosten

48%

14%
10%

17%

11%

€ 2.305.000,-
Omzet



Provides�HLJHQDDU�YDQ�����
YDQ�DOOH�woningen in IJsselstein
0DQDJHU�ZRQHQ�0DULHWD�3HHN��C,Q�HQ�RP�RQ]H�ZRQLQJHQ�VSHHOW�YHHO�
op het gebied van welzijn. Provides en Pulse zijn daarbij elkaars 
natuurlijke samenwerkingspartners: Pulse in de voorhoede, en wij 
HU�YODN�DFKWHU��:H�GHQNHQ�PHH��ZH�oQDQFLHUHQ�PHH��]RDOV�LQ�KHW�
project Computerwijk of in het wijkbudget, en we participeren in de 
integrale wijkteams. Vanuit eigen kracht en expertise werken we 
samen aan het leefmilieu en de maatschappelijke ondersteuning 
YDQ�RQ]H�KXXUGHUV��(ONDDU�VQHO�ZHWHQ�WH�YLQGHQ�HQ�YHUVWHUNHQ�LV�
GDDUELM�HVVHQWLHHO��(Q�GDW�JDDW�KHHO�JRHG�


Partners
ANBO | AxionContinu | Baanbreker | Basisscholen IJsselstein | Bibliotheek Lek 
	�,-VVHO�_�%62�,-VVHOVWHLQ�_�%XGG\]RUJ�8WUHFKW�_�&DOV�&ROOHJH�_�&-*�_�)XOFR�7KHD-
WHU�_�*HPHHQWH�,-VVHOVWHLQ�_�*HPHHQWH�/RSLN�_�*HPHHQWH�1LHXZHJHLQ�_�*HUDQRV�
_�**'�_�*URHL�HQ�%ORHL�_�.HQQLVFHQWUXP�*URHQ�	�+DQGLFDS�_�+DQGMH�+HOSHQ�_� 
+HUYRUPGH�.HUN�_�+XLVDUWVHQ�_�-DQ�YDQ�,HSHUHQ�)RQGV�_�-RQJHUHQ�2S�*H]RQG� 
*HZLFKW_�8QLH�.%2�_�6WLFKWLQJ�.XUVXVSURMHFW�,-VVHOVWHLQ�_�/DQGHOLMNH�YHUHQLJLQJ�
YDQ�-,3jV�_�0((�_�0RYLVLH�_�2QGHUQHPHUVYHUHQLJLQJ�GH�%DURQLH�_�3DXZEHGULMYHQ�_� 
3HUIHFW�(YHQWV�_�3*,-�_�3OXV�VXSHUPDUNW�_�3ROLWLH�UHJLR�/HNVWUHHN�_�3UHWW\�:RPDQ� 
_�3URYLGHV�_�5HLQDHUGH�_�5LYDV�_�5.�+HLOLJH�1LFRODDV�_��5RGH�.UXLV�_�5RHVW�&UROOLXV�
)RQGV�_�5RWDU\�_�579���_�6%:8�_�6WLFKWLQJ�*URHQH�.UXLV�_�6WLFKWLQJ�/HN�HQ�,-VVHO�
_�6WLFKWLQJ�9HFKW�HQ�,-VVHO�_�8LW�LQ�,-VVHOVWHLQ�_�8:�VDPHQZHUNLQJ�0RQWIRRUW�HQ�
,-VVHOVWHLQ�_�9HFKW�HQ�,-VVHO�_�9LWUDV�&0'�_�9OXFKWHOLQJHQZHUN�,-VVHOVWHLQ�_�:HUN�
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