quotes

“Het viel mij op dat de "toeschouwers" behoorlijk enthousiast
reageerden op onze verhalen. De morgen was hier niet voor
bedoeld maar er komt waarschijnlijk ook een mooie
samenwerking uit tussen Uniek en de jongerencoaches.”
“Ik kijk terug op een
bijzondere ochtend. Wat
zijn er veel burgers betrokken bij
Mikado!”
“Dit zorgt voor verbinding
en vraagt om een vervolg.”

“Zo'n dag is uitermate
geschikt om met elkaar in
verbinding te komen. Ik
heb genoten van de
twee jongeren. De één is
gestart met Uniek en de
ander voor de doelgroep
ex-verslaafde jongeren.”

“Twee maart was voor mij geweldig inspirerend, oprechte
interesse vanuit andere vakgebieden in het project rugzakje
en jongerencoaching.”
“Er wordt goed geluisterd naar
bezwaren, durf er op te vertrouwen dat
het meegenomen wordt in de
ontwikkeling van de App.”
“Jezelf als organisatie op de kaart
zetten bij al de verschillende partijen,
helemaal goed. Complimenten aan
Mikado om ons deze ruimte te bieden.”
In het najaar wil Mikado opnieuw een ochtend vol tafelsessies organiseren.
Bent u geinteresseerd daaraan mee te doen? Vul dan uw contactgegevens in
en stuur de ingevulde strook naar ons toe! Dat kan via post, maar ook door een
foto te maken en deze te mailen naar info@mikado-welzijn.nl. Dan kunnen we u
op de hoogte houden van de definitieve datum.
Naam:
E-mailadres:
Ik doe mee als:

professional /

vrijwilliger / burger

Stichting Mikado
Kastanjelaan 3a, 6921 ER Duiven
Telefoonnummer: 0316 - 250 700
Email: info@mikado-welzijn.nl

“Goede sfeer,
veel enthousiasme,
ben benieuwd
wanneer we weer
mogen komen?”
“Uniek en kwets
baar om je zo als
organisatie neer te
zetten, maar ook de
kwaliteit om het
aan te durven.”
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“Een bijeenkomst vol verbinding,
die vraagt om een vervolg!”

Een ochtend samen zoeken naar antwoord op de vraag:
“Wat doet Mikado allemaal?”
Regelmatig horen we: “Wat doet Mika
do allemaal?” We werken ook aan veel
verschillende projecten en activiteiten,
ondersteunen een diversiteit aan
burgerinitiatieven en bieden verschil
lende groepen burgers allerhande
vormen van ondersteuning aan.

E

n dat met weinig beroeps
krachten en heel veel
fantastische vrijwilligers. Dan
bestaat de kans dat je als
relatieve buitenstaander het grote plaatje
niet meer scherp krijgt. Reden voldoende
om op 2 maart jl. burgers, vrijwilligers,
ketenpartners, ondernemers, beleids
makers en bestuurders aan tafel te
vragen. Niet aan één, maar aan tien

tafels. Daar werd werkenderwijs duidelijk
wat de rode draad in het werk van Mikado
is en wat wij willen bereiken. Het vertrek
punt is altijd wat burgers zelf willen. Zij
zitten aan het stuur van hun leven of we
helpen ze die plek weer te krijgen. Hoe
krijg je dat voor elkaar? Door samen aan
de slag te gaan, met de burger ‘in the
lead’. Wij zijn er, vaak op de achtergrond
en als het nodig is wat prominenter. We
zijn present en doen wat nodig is, dichtbij
de burger. Dát is de kern van ons werk.
En dat doen we inderdaad in veel ver
schillende projecten, door een diversiteit
aan initiatieven in de wijken te onder
steunen en passende ondersteuning aan
burgers te bieden. Door te enthousias
meren, verbindingen te leggen, wegwijs

te maken en door netwerken te ver
sterken. Een mooi en treffend voorbeeld
van hoe wij werken, is het project Uniek:
een ontmoetingsplek voor jongeren
tussen de 18 en 30 jaar met een be
lemmering. Het is opgezet door een jonge
vrijwilligster die in de zomer bij Mikado
kwam met het idee. De sociaal werker is
met haar aan de slag gegaan en samen
zijn ze tot een mooi plan gekomen. De
sociaal werker heeft de vrijwilliger hierin
aangestuurd en verbindingen gelegd met
andere organisaties als MEE,
Philadelphia, het Sociaal team en de
STMG. Ze helpt de vrijwilligster met PR
en werkt met haar aan het vergroten van
haar zelfvertrouwen. De vrijwilligster heeft
inmiddels al twee keer zelf de groep van
in totaal een kleine 20 jongeren gedraaid,
jongeren die nu een plek hebben waar ze
zichzelf kunnen zijn en anderen kunnen
ontmoeten! Voor komend jaar is het doel
een geschikte locatie te vinden en om de
groep sterker te maken.
Tafel 1: over het verminderen
van vraagverlegenheid

open houding
Het stellen van een vraag is niet altijd
eenvoudig. Wat merken professionals,
vrijwilligers en burgers hiervan in hun
werk en in het dagelijks leven? Een vraag
stellen is kwetsbaarheid laten zien. Dat
vraagt om veiligheid en een open, niet
veroordelende houding van de vraag
steller. Een vraag stellen is ook een mid
del om tot verbinding te komen: iemand is
geïnteresseerd in jouw antwoord. Échte
interesse helpt, net als inspelen op be
kende situaties, een directe benadering
en een prettige sfeer. Wees zichtbaar en
benaderbaar, creëer een vertrouwens
band en geef rekenschap van de achter
grond en cultuur. De inzet van vrijwilligers
maakt het stellen van vragen makkelijker,
dan zit er geen professionele druk achter
en durven burgers sneller hun vraag te
stellen. Vrijwilligers kunnen vragen dan
doorzetten. Daar ligt een mooie taak voor
Mikado, in het begeleiden en aansturen
van vrijwilligers die signalen terug kunnen
geven en die Mikado vervolgens kan

doorzetten naar netwerkpartners en vrij
willigersorganisaties. Juist deze make
laarsrol bevordert samenwerking tussen
de verschillende organisaties en partijen.
Tafel 2: over ontmoeting

Elkaar beter
leren kennen
Aan deze tafel spelen we het spel ‘Hoe is
het?’. Daarbij is meedoen belangrijker
dan winnen, al wordt er fanatiek om de te
winnen fiches gestreden. De vragen zijn
speels én serieus, ook zijn er vragen met
een actiekaart. Hierbij schrijf je jouw
ideeën op en denk je na over passende
acties. Misschien dat die acties een echte
verandering in je leven brengen! Mikado
verbindt mensen in de wijk door de laag
drempelige activiteit “Ontmoeting in de
wijk”; het spel “Hoe is het?” is een instru
ment dat ingezet kan worden. Vandaag
werkt het. Aan tafel raken 15 mensen in
gesprek met elkaar. Ze luisteren respect
vol naar elkaar, wisselen standpunten uit
en knikken elkaar bemoedigend toe als
een standpunt wordt herkend. Aan tafel
zitten ook de kwartiermaker en de er
varingsdeskundige, die als geen ander
weten hoe het is om even geen deel te
nemen aan de maatschappij. Maar hoe
pak je dat weer op en wat doe je er zelf
aan? Door ervaringen te delen en een
taboe te doorbreken, ontstaat er ruimte
om de stap weer te maken.
Tafel 3: over jongerencoaching

 ignaleren
s
en verbinden
Hoe ervaren jongerencoaches hun vak?
En hoe worden verbindingen met andere
projecten gelegd, zoals ‘Uniek’ en ‘Keep it
clean’? Michiel, Frits en Fred zijn coaches
en vertellen over de hulpvragen die ze
krijgen, hoe ze die tackelen en wat zij er
zelf uit halen. Sociaalwerker Bart vertelt
over de ontwikkelingen binnen de jonge
rencoaching en maakt de verbinding naar
de andere projecten. Zoals Uniek.
Miranda vertelt hoe zij, met ondersteu
ning van Mikado, Uniek heeft weten op te
zetten. Het is een ontmoetingsgroep voor
jongeren met een belemmering. De
jongerencoaches verwijzen nu door naar
Uniek. Bart vertelt dat jongeren bij Uniek
en de jongerencoaching vooral internali
serende problematiek hebben: ADHD,
een vorm van autisme of een psychia
trische achtergrond. In veel gevallen
missen zij het vertrouwen om relaties met
leeftijdsgenoten aan te gaan en komen
daardoor in een isolement. Waar Uniek
zich richt op het tot stand brengen van
relaties, werkt de jongerencoach met de
jongeren aan hun zelfbeeld, zelfver
trouwen en andere oplossingen. Door het
wegvallen van Alpha is het zicht op
jongeren met externaliserende pro
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blematiek (drugsgebruik, verslavingen,
overlast) veminderd. Mikado stagiaire
Susanne zet als ervaringsdeskundige
‘Keep it Clean’ op, een initiatief voor exdrugsverslaafden of mensen die afkicken
om via kunstworkshops te praten over
hun gevoelens. Ze doet dit samen met
twee anderen, die hier samen een work
shop voor ontwikkelen. Als stagiaire bij
JC Alpha heeft Susanne in 2014/2015
zo’n 20 jongeren gesignaleerd die stoeien
met hun verslaving.
Tafel 4: over burgerinitiatief

Zetje in de rug
Hoeveel ondersteuning heeft een initiatief
nodig en wanneer kun je het loslaten?
Wie hebben er baat bij, wat missen we
nog en kunnen bepaalde activiteiten, door
burgerinitiatieven, nu stoppen? Antwoor
den op de vragen komen er niet. Wel
ideeën. Bijvoorbeeld dat voor een plat
form om initiatieven te verzamelen, tips
uit te wisselen en dingen aan elkaar te
verbinden. Is er combinatie mogelijk met
jongeren, wellicht via de Maatschappe
lijke stage? In de aanloopfase van een
burgerinitiatief blijkt het fijn Mikado als
ondersteuner te hebben: voor de veilig
heid, het goede gevoel, het vangnetidee,
de netwerken en de expertise. Sommige
initiatiefnemers geven aan dat ze het
alleen nooit opgezet hadden. Bijna alle
deelnemers zien het als doel om uit
eindelijk zelfstandig te opereren.
Tafel 5: over speeltuin- en
groenbeheer en buurpreventie

Gezamenlijke
activiteiten
Ook aan deze tafel waren vragen ge
formuleerd waar de deelnemers samen
doorheen liepen. Hoe krijg je meer
mensen en houd je ze enthousiast? Wat
heeft een Buurtpreventieteam nodig en
kan het nog meer betekenen in de wijk?
Mensen worden enthousiast doordat ze
elkaar kunnen ontmoeten, gezamenlijke
activiteiten, verjaardagskaartjes en door
bij activiteiten als ‘Duuve te gek’ te zijn.
Een BPT ziet wat er in de wijk speelt en
met mensen aan de hand is, maar kan
ook signaleren voor professionele orga

nisaties. Mikado kan deskundigheids
bevordering bieden, een coördinatoren
overleg van alle BPT’s initiëren en
vrijwilligers vinden en verbinden.
Tafel 6: over vrijwilligerswerk

Bijdragen
Hier vertelden verschillende vrijwilligers
over wat ze doen en wat het hen op
levert. Zoals Kim en Sabrina (bemidde
lingsmedewerkers vrijwilligerscentrale) en
Andries (bemiddelingsmedewerker tegen
prestatie). Hij geeft aan dat vrijwilligers
die noodgedwongen iets moeten doen,
moeilijker bemiddelbaar zijn. Dan worden
ze ingezet als deelnemers bij ontmoe
tingsprojecten, als eerste stap in het
meedoen. De vrijwilligerscentrale onder
steunt ook, samen met de RIBW, Pro
Persona en Zorgbureau de Liemers, vrij
willigers met een psychiatrische achter
grond. Zoals Wouter. Hij vertelt dat het
niet vanzelf gaat: niet alle organisaties
zijn voldoende voorbereid op deze
mensen. Lucie begeleidt met succes een
man met een bi-polaire stoornis. “Nu hij
vrijwilliger is, herken ik hem niet meer
terug. Andere kleding, veel verzorgder
uiterlijk en hij oogt heel blij.” Dominique
heeft dit effect zelf ervaren. Ze is een
vrijwilliger die zich als ‘hobbie-ist-grafisch
vormgever’ via de Talentenbank regi
streerde. Yvonne van Mikado vroeg haar
flyers en ‘Aangenaam’-edities vorm te
geven. Hans is een 50-jarige ondernemer
die zich recent bij het vrijwilligerscollege
trainingen voor vrijwilligers ontwikkelt en
Helga van Thuvine vertelt nog over de
vrijwilligers die ze vanuit de tegenpres
tatie krijgt: sommigen zijn enthousiast en
willen graag langere tijd blijven, anderen
zijn niet gemotiveerd en daarmee moei
lijker plaatsbaar, want als ze weggaan,
blijven bewoners die inmiddels gehecht
zijn, achter.
Tafel 7: over ondersteuning
van kwetsbare burgers

 ngemak
o
voorkomen
Tafel 7 werd in twee groepen gesplitst.
In groep één ging het over “Vertrouwd
wonen”, een preventief project gericht op

woningaanpassingen bij 65-plussers.
Vrijwillige adviseurs gaan op huisbezoek
en maken een huisscan die de mogelijk
heden tot aanpassingen laat zien, gericht
op langer zelfstandig blijven wonen. Na
zes jaar vraagt het project om herijking.
De focus verschuift van een financiële
vergoeding naar preventie en bewust
wording. Bewustwording begint al
wanneer je nog niet toe bent aan aan
passingen. De focus wordt breder: van
louter woningaanpassingen naar andere
belangrijke gebieden als welzijn en sport.
Een breed draagvlak onder ondernemers,
netwerkpartners, verzekeraars en
woningcorporaties kan zorgen voor een
gezamenlijke inzet op een veiligere,
gezondere en sportievere toekomst van
vele 50-plussers. Aan tafel bleek hoe be
langrijk het project is voor de burger.
Daarbij gaat het vooral over vroegtijdige
bewustwording onder 50-plussers. Zij
hebben de middelen om tijdig aanpas
singen te kunnen realiseren, de bood
schap zou gericht moeten zijn op comfort,
gemak en veiligheid. Projectontwikkelaars
en aannemers zouden nieuwbouw
woningen ‘langer zelfstandig wonenproof’ kunnen bouwen en zorgver
zekeraars kunnen, door mee te
investeren, preventief besparen. Vrij
willige adviseurs zetten signalen door
naar de coördinator die ze verbindt aan
een relevante netwerkpartner. De tafel
genoten vinden de voortgang en ver
dieping van het project belangrijk: het
bespaart geld en ongemakken bij vele
burgers.
In groep twee ging het over de inzet van
vrijwilligers bij hulpvragen ter onder
steuning van het eigen netwerk of als de
zorgvrager geen netwerk heeft. Het aan
tal aanvragen voor ondersteuning stijgt
fors. Hoe pakken we dat met elkaar op
(hulpvrager, netwerk, welzijn)? Hoe

stemmen we de ondersteuning op elkaar
af, wat doen we wel en wat niet? Zijn er
grenzen aan vrijwilligerswerk? Daar werd
heel open over gediscussieerd. Wat voor
de ene vrijwilliger geen probleem is, is
voor de ander niet bespreekbaar. Hoe
zorgen we dat we daar respectvol mee
om gaan en creatief blijven in oplos
singen? En als dat niet lukt, wie waar
borgt de continuïteit? Mikado, maar ook
de ‘buurtapp’ kunnen dan een rol spelen.
Daarop zie je waar veel hulp wordt inge
zet op welke problematiek, zodat je
mensen in de buurt met elkaar kunt ver
binden. Het was mooi om te merken dat
bewoners van Duiven elkaar willen
helpen en actief mee willen denken.
Kritisch maar betrokken.
Tafel 8: over digitale vraagen aanbodsites

samenzorg
Leo Rikken ontwikkelt samen met Mikado
en in opdracht van Liemerse gemeenten
een vraag- en aanbodapp. De belang
rijkste reacties van de tafelgenoten gaan
over privacy en veiligheid, de facilitering
door de gemeente en het ‘organiseren’
van de app. Aanvankelijk is er wat arg
waan aan tafel, maar Leo heeft goede
antwoorden op de vragen. Zo bewaakt
een backoffice (bij MVT) de veiligheid.
Leo demonstreert hoe de knop ‘bemidde
ling bij zorgaanbod’ werkt. Dat wordt ge
waardeerd. De opmerking dat de app ge
meenten zorgkosten bespaart, roept
daarentegen weerstand op. Hoe onder
steunt de gemeente dit dan en voor hoe
lang? De tafelgenoten benadrukken dat
de gemeente moet begrijpen dat dit niet
zomaar even geregeld is en opgepakt
wordt. Dat er kansen zijn, maar dat de
gemeente ook ondersteuning en ‘zeker
heid’ moet bieden. Er is nog één en ander

te overwinnen voordat iedereen de app
met een ‘gerust hart’ zal gaan gebruiken.
Na afloop rest het gevoel dat de bijeen
komst heeft bijgedragen aan kennis en
bewustwording over de mogelijkheden
van de app.
Tafel 9: over het ondersteunen
van mantelzorgers

Wat helpt?
De vraag aan deze tafel is eigenlijk: zou
de aanpak van het programma ‘Ik zorg
voor jou’(RTL 4) hier ook kunnen werken?
De vraag wordt niet beantwoord. De aan
wezige mantelzorgers wisselen liever er
varingen uit. Duidelijk wordt hoe belast ze
zich soms voelen en wat redenen zijn om
geen hulp te vragen. Wat zou helpen of
hebben geholpen? Een faciliterende
werkgever bijvoorbeeld, erkenning vanuit
de omgeving en het gevoel serieus te
worden genomen. Kennis van de moge
lijkheden, lotgenotencontact, flexibel
gezelschap om zelf even weg te kunnen
en een dagelijks contactoment tussen 1619 uur; mensen zitten soms lang alleen.
Een systeem waarbij de mantelzorger
zichzelf betaalt vanuit een PGB is kwets
baar: er is geen pensioenopbouw, geen
ziektewet enzovoorts. Wat als de mantel
zorger dan uitvalt? En dit komt helaas
regelmatig voor.
Tafel 10: over de algemene
indruk van Mikado

Een goed
leefklimaat
Aan deze tafel spreken de tafelgenoten
zich uit over Mikado. Het beeld? De voor
zieningen zorgen voor een goed leef
klimaat. Wel is het belangrijk het aantal
overzichtelijk te houden. De medewerkers
dan. Die zijn deskundig, betrokken, be
vlogen en enthousiast, staan open voor
nieuwe dingen en zetten hulpvragers in
hun eigen kracht. De vrijwilligers krijgen
veel waardering en verantwoordelijkheid.
Mensen zijn dankbaar, blij en tevreden
met het vrijwilligerswerk, Mikado fungeert
als intermediair. Ondersteuning blijft
nodig; niet iedereen kan het alleen. Daar
naast benadert vrijwilligerswerk soms te
veel betaald werk. Help vrijwilligers de
eigen grens bewaken en wees duidelijk
over de rol die je inneemt.
Welke tips krijgt Mikado mee? Denk aan
de leeftijdsgroep 30 tot en met 60 jaar,
bied ook ontmoeting aan in de avond
uren, blijf werken aan PR en naams
bekendheid (digitaal en via flyers) en
kijk naar terreinen waarop je nog meer
de spil kunt zijn (eenzaamheid, armoede
kinderen, Eilandplein). Voor de ouderen:
blijf alert op eenzaamheid en breidt ont
moeting in de wijk uit samen met Palet
en Seniorenclub. De tafelgenoten zijn
blij met buurtpreventie bij het station.
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