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KOERS, HET TROF WOELIGE BAREN EN KOERSTE WEL
EENS OP DE VUURTOREN.

W

aar ik hartstikke trots op ben, is dat
het ons altijd gelukt is onze eigen
koers te varen. Bij Mikado werkt
niemand voor het geld, hier werken gepas
sioneerde professionals. ‘Professional’ is geen
vies woord. Zij gaan ervoor en krijgen, vanuit
hun vakmanschap en intrinsieke motivatie,
dingen voor elkaar. Ze laten mensen niet
tussen wal en schip vallen en geven mensen
die geen stem hebben al tien jaar lang een
stem. Ik durf te zeggen dat we lef hebben.
En van aanpakken weten. Onze mensen zijn
HBO-geschoold maar staan, als het nodig is,
ook gewoon af te wassen op een locatie. Ze
gaan de straat op om mensen aan te spreken
en bij hun straat te betrekken.

EEN GEHEEL
Als we in de analogie van het bootje doorgaan,
zijn wij een klein bootje met heel veel grote
schepen om ons heen. Maar als een groot
schip vastloopt, wordt het vaak geborgen door
een klein bootje. Dat vind ik wel mooi. We zijn
een stabiele partner in het samen doen, ver
binden, verder kijken en flexibel zijn. Ik ben
ook zo trots op onze vrijwilligers. We trainen
ze en dan kunnen ze hun ervaringsdeskundig
heid als toegevoegde waarde bijzetten. Dat
denken over professionals en vrijwilligers is

ook echt veranderd. We doen het samen
en gebruiken daarbij elkaars deskundigheid.
We zijn een geheel, we zijn de samenleving.

IEDERE DAG FEEST
Ik denk heel vaak aan mijn eigen moeder.
Vanuit hier kan ik het niet altijd goed voor haar
regelen, maar ik hoop zo dat zij in Den Haag
ook ergens met haar vragen terecht kan en
daar net zo goed geholpen wordt als hier. Dat,
als ze valt, er altijd weer iemand is die zegt:
‘kan ik u even helpen?’ Dat is wat wij hier
doen. In de samenleving leef je samen! Wij
zeggen al lang niet meer wat goed is voor
mensen, wij ondersteunen en faciliteren ze in
wat ze zelf willen doen en zijn, en dat doen we
goed. Er leven bij anderen nog hele oude en
klassieke ideeën over het welzijnswerk, maar
zo werken wij al lang niet meer. U mag het zelf
komen ervaren. Bij deze jubileumuitgave,
waarmee we onze trots op tien jaar Mikado
willen uitdrukken, vindt u een kaart. Als u deze
instuurt, kunt u het zelf een dag komen
meebeleven: wat een feest het is om iedere
dag weer met mensen te mogen bouwen aan
een mooiere samenleving!
Jolanda Knorren
Directeur Mikado welzijn
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WETHOUDER HANS BREUNISSEN BLIKT TERUG

“Het is een hele uitdaging
om aan te sluiten
bij initiatieven
in de samenleving”


Let’s come
together

HANS BREUNISSEN IS SINDS 2002 WETHOUDER VAN DE GEMEENTE
WESTERVOORT. TOT 2014 HAD HIJ WELZIJN VOLLEDIG IN ZIJN PAKKET,
MOMENTEEL DEELT HIJ HET MET EEN COLLEGA-WETHOUDER. ZIJN
SECRETARESSE HEEFT EEN PAAR DAGEN VOOR ONS GESPREK EEN
OUDERWETSE ARCHIEFMAP OP ZIJN BUREAU GELEGD. ONDERWERP:
DE FUSIE DIE LEIDDE TOT HET
ONTSTAAN VAN MIKADO.

W

ethouder Breunissen heeft nog een
scherp beeld bij de fusie van de
zeven kleine stichtingen. “Dat waren
kleine clubjes, voor jeugd- en jongerenwerk,
ouderenwerk, vrijwilligerswerk, voornamelijk
bemenst door vrijwilligers. Het werd voor die
stichtingen steeds moeilijker nieuwe vrijwil
ligers te vinden en zo hun werk goed te
kunnen blijven doen.”

GOED GEORGANISEERD
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De gemeente probeerde het in eerste instantie
nog met een personele unie boven de zeven
stichtingen. Wethouder Breunissen: “Daar zat
een beroepskracht bij, die wat meer structuur
probeerde aan te brengen en beschikbaar was
voor hand- en spandiensten.” Het bleek niet
voldoende. Onder leiding van een externe
kracht werden de eerste stappen gezet op het
pad dat richting de fusie zou leiden. Wet
houder Breunissen: “De organisaties vonden
het niet gemakkelijk, maar stelden zich wel
actief op. Het was ook een hele klus. Er moes

ten twee gemeenten gaan samenwerken en
zeven organisaties. De vrijwilligers hadden bij
hun eigen organisatie al die jaren bergen werk
verzet, werk dat goud waard was. Ze waren
bang dat het zou verdwijnen. Daarnaast waren
er de nodige personele wisselingen die onrust
met zich meebrachten. Voor onszelf betekende
het dat we te maken kregen met zeven bud
getten en nieuwe ideeën moesten formuleren
over wat Mikado zou moeten gaan doen.
De samenleving verandert voortdurend en
welzijn moet mee. In die tijd was het vooral de
omslag van aanbod- naar meer vraaggericht
werken die centraal stond. Na een tijd ontstond
er wat meer rust binnen de nieuwe organisatie.
En zag ik dat er dingen beter georganiseerd
werden, zoals het peuterspeelzaalwerk en
bepaalde activiteiten.”

MOOIE OPGAVE
Wethouder Breunissen neemt niet alleen tijd om
terug te blikken, maar kijkt ook naar het heden.
En vooruit. “Het is nog een hele uitdaging om
aan te sluiten bij initiatieven in de samenleving.
Om tijdig te signaleren dat er iets speelt, dan het
contact te leggen, het initiatief te versterken om

het vervolgens op tijd los te laten. Niet te
vroeg, maar zeker niet te laat. Ik weet dat het
niet eenvoudig is, maar zie dat wel als taak
van het welzijnswerk. Om te kijken wat
mensen kunnen en willen en om mensen en
organisaties met elkaar te verbinden. Mooi
voorbeeld is de Moestuin. Daar werkt Mikado
samen met Ribw, Zozijn en heel veel vrijwil
ligers. Ik vind het een mooi project, omdat
het natuurlijk niet alleen gaat om het werken
in de moestuin, maar ook om ontmoeting, met
elkaar een kopje koffie drinken. Maar wanneer
is het punt daar om het als professionele
organisatie los te laten? En de gang van zaken
over te laten aan een bestuur?” Wethouder
Breunissen ziet in de toekomst een meer
ondernemend welzijn voor zich. “Dan zie ik
het wel gebeuren dat Mikado niet alleen maar
meer in opdracht van gemeenten werkt, maar
het buiten gemeenten zoekt. Bijvoorbeeld door
met andere organisaties samen te gaan
werken en zich meer ondernemend op te
stellen.” Hij wil tot slot nogmaals het belang
van het leggen van verbindingen benadruk

ken. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets
te bieden heeft en iets kan. Of je oud bent of
jong, leeft met een beperking of niet. Mensen
die zorg of ondersteuning nodig hebben,
moeten dat in onze gemeente kunnen krijgen.
Maar als gemeente moeten we wel scherp
kijken naar bijvoorbeeld uitgaven voor huis
houdelijke hulp of thuiszorg. Ik denk dat daar
zinvolle verbindingen zijn te leggen. Een oude
mevrouw kan bijvoorbeeld iets breien of koken
voor iemand die bij haar wat zou kunnen
schoonmaken. Als mensen die dingen weer
voor elkaar gaan doen en ze met elkaar in
contact komen, wordt het leven ook wat leuker
en voelen mensen pijntjes misschien net wat
minder snel. Maar hoe boor je als professional
deze krachten in mensen aan, verbind je ze
aan elkaar en laat je weer tijdig los? Dat is een
mooie opgave voor welzijn.”
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WIM BAARSLAG HELPT ANDEREN ZAKEN OP EEN RIJTJE TE KRIJGEN

“Vaak is een duwtje in
de goede richting
geven
al voldoende”

IN 1999 KREEG HIJ VIA-VIA CONTACT MET STICHTING WELZIJN OUDEREN
WESTERVOORT. “HOE DAT PRECIES VERLIEP, WEET IK NIET EENS MEER.



WIM BAARSLAG WOONT ZO’N TWINTIG JAAR MET ZIJN VROUW IN DUIVEN.

Eerst alles op
een rijtje zetten

VOLGENS MIJ SPRAK IEMAND ME EROVER AAN. TOEN HEB IK EEN HEEL
GESPREK GEHAD MET LOES KRAMER EN DORI JAGER. ZE HADDEN
IDEEËN EN VROEGEN MIJ OF IK
MEE WILDE HELPEN.

I

k kom uit de financiële wereld, ben altijd
boekhouder geweest, dushet leek me wel
wat. Een rol als penningmeester voor een
vereniging heb ik nooit geambieerd, maar
mensen verder helpen met hun financiën,
dat trok me wel.”

LINTJE
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En zo ging Wim aan de slag. “Ik bezocht
mensen thuis om, met hen, hun financiële
problemen op te lossen en informatie te geven
over de mogelijkheden in de gemeente. Dan
kom je op een heel andere manier bij mensen
binnen dan normaal. Je ondersteunt ze en
helpt ze een eerste stap te zetten in het
computertijdperk. Dat heb ik zo’n vijf a zes jaar
gedaan, toen startte Mikado in 2006 en stapte
ik daarnaar over. Dat was best wennen, in een
ander gebouw met nieuwe mensen en een

nieuwe directeur. Op een gegeven ogenblik
krijg je wat meer contact.” Eén van de hoogte
punten in zijn werk als vrijwilliger, werd voor
afgegaan door een uitnodiging voor een ge
sprek. “Ik zou bij Mikado een gesprek hebben
met Jolanda, de directeur, en de Duivense
wethouder Johannes Goossen. Mijn vrouw
droeg me op een net pak aan te doen, omdat
Johannes er ook altijd zo netjes bij loopt. Bleek
ik helemaal geen gesprek te krijgen, maar een
lintje! Nu ben ik lid in de orde van Oranje
Nassau, dat vind ik prachtig. Jolanda heeft dat
geregeld, al bleek ik het aan Johannes
Goossen te danken te hebben. Hij was de
aanstichter.”

ANDEREN HELPEN
Wim heeft altijd vrijwilligerswerk gedaan. “Als
jongen van 17 jaar begin ik er mee, later hielp
ik mee bij de Schippersjeugdvereniging, waar
ik mijn vrouw leerde kennen. Momenteel doe
ik, naast mijn vrijwilligerswerk bij Mikado, nog

zaken: waar schuilt het euvel? Is er niet goed
geadministreerd of hebben mensen een gat in
hun hand? Vaak is het een duwtje de goede
richting in geven, korte hulp, mensen weer
op het goede spoor zetten.

veel voor de kerk. Mijn vader en moeder
stonden altijd voor anderen klaar, dat is er bij
mij met de paplepel ingegoten.” Wim helpt
momenteel met Gwen Kemperman van Mikado
en ongeveer 30 collega-vrijwilligers mensen
van alle leeftijden die financiële problemen
hebben. “Het verbaast me hoeveel mensen in
zo’n situatie terecht komen. Vaak is de grond
slag dat ze hun administratie niet op orde heb
ben. Ik kom bij veel mensen een paar keer en
bij twee mensen wat vaker. Zij krijgen het zelf
niet meer onder de knie, bij hen moet ik iedere
maand even langs.” Hij komt wel eens mensen
tegen met schoenendozen vol ongeopende
rekeningen. “Praat me er niet van! Als ik
binnen kom, bekijk ik eerst de stand van

Je moet daarbij niet de kool en de geit willen
sparen, maar het echt aanpakken. Mensen
komen niet voor niets op het punt dat ze hulp
vragen. Want ze moeten zichzelf melden, bij
het maatschappelijk werk of Mikado. Ze heb
ben behoefte aan daadkracht, willen dat het
goed komt om het daarna zélf weer op orde
te kunnen houden. Ik probeer een systeem
aan te brengen waar ze mee verder kunnen.
Ik vind het leuk om te doen, om mensen op
weg te kunnen helpen. Ik heb als boekhouder
43 jaar aan een bureau gezeten om financiële
stukken te registeren, heb altijd de zaken op
een rijtje gezet. Nu kan ik andere mensen
daarmee helpen. Als ze het zelf kunnen,
houdt het voor mij op. Het geeft bevrediging
te zien dat mensen het op de rit krijgen en
tevreden zijn.”
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OVER DE WAARDE VAN REFLECTIE EN VERBINDING

Een zomeravond
in het Horsterpark
STEL JE EENS VOOR... JE BENT EEN WELZIJNSORGANISATIE
DIE SAMENWERKINGSPARTNERS UITNODIGT VOOR EEN ONTMOETING
IN EEN PARK MET PAVILJOEN. MET ALS ENIGE WENS OM ELKAAR IN
DEZE TIJD VAN VERANDERING TE TREFFEN. VAN MENS TOT MENS.
JE BENADERT IEDEREEN WEL DRIE KEER MET EEN KORT PERSOONLIJK
FLITSBERICHTJE WAARIN JE
OPROEPT OM TE KOMEN:
“DE AVOND KAN NIET ZONDER JOU!”

J

e vertelt niets over een inhoudelijk
programma. Want dat is er namelijk niet.
Je vraagt wel of mensen een attribuut
mee willen nemen dat verbindt. Zodra de
gasten aankomen, vraag je hen of ze hun
eigen badge willen maken met de zin: “Mijn
hart klopt sneller van...”. Namen en functies
zijn deze avond niet van belang. Je vertelt dat
er helaas iets mis is gegaan in de afstemming
met het paviljoen. Die hebben de verkeerde
dag in hun agenda staan. Er zit niets anders
op dan improvisatie. Iedereen zal een handje
mee moeten helpen om er een gezellige avond
van te maken. De barman kan versterking
gebruiken. Er moeten satés en marshmallows
worden geregen, soepballen en fruitsalade ge
maakt, broodjes afgebakken, tafels en stoelen
gesjouwd en vuurkorven worden aangestoken.
Zo’n ontmoeting organiseerde Mikado welzijn
in Duiven en Westervoort. Een verslag van
een bijzondere zomeravond in het Horsterpark.
12

WAT ER AAN DE AVOND VOORAFGING…
Deze formule kan alleen werken als de
initiatiefnemer het echt aandurft om het
avontuur aan te gaan. Met alle risico’s van

dien. Op 30 april 2015 brainstormden mede
werkers van Mikado erover. Toen kwam op
papier wat Mikado voor ogen stond.
Op 25 juni vervullen we onze wens om
elkaar van mens tot mens te ontmoeten.
We brengen mensen bij elkaar die een
gezamenlijke gedrevenheid delen om van
betekenis te zijn voor inwoners van Duiven en
Westervoort. Het gaat om onze verbondenheid
in een sociaal netwerk, niet om posities en
functies. We hebben elkaar nodig om aan
dacht en steun te kunnen geven aan ieder
die dat kan gebruiken.

INFORMEEL EN PERSOONLIJK. DÁT IS DE
SFEER DIE GASTEN ZULLEN ERVAREN.
Een sfeer die past bij de plek die we hebben
uitgezocht: het Horsterpark tussen Duiven en
Westervoort. En bij ons Mikado-team, dat er
wil zijn voor bewoners van alle leeftijden en
vooral voormensen die extra aandacht en
steun goed kunnen gebruiken.

IEDEREEN HOORT ERBIJ!
We zien het voor ons: mensen in levendige
gesprekken vanuit bewonersinitiatieven, zorg
voor naasten, wijkraden, school, kinder
opvang, sociale teams, verenigingen, kerken,
bedrijfsleven en overheid. De enige gespreks
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leidraad is de tekst op de badge: ‘Mijn hart
gaat sneller kloppen van…’

DOOR SAMEN TE ETEN EN TE DRINKEN
KOMEN CONTACTEN SNEL TOT STAND.
Op allerlei plekken gebeurt iets rond eten,
drinken en belevenis. Gasten gaan samen
culinair aan de slag. Vanuit lichtheid en humor.
Met groot enthousiasme bijgestaan door de
medewerkers van het Horsterpark, mensen
met een beperking die volop meedoen en om
hun inzet worden gewaardeerd.
Tijdens die brainstorm kwamen er beren op de
weg. Hoe krijg je iedereen enthousiast om te
komen? Sommige mensen verwachten in
houdelijk houvast, een programma met
sprekers en een draaiboek. Er moest flink
gepraat worden met een aantal genodigden,
zeker met de burgemeesters. Maar door
standvastigheid lukte het om een breed
gezelschap op de been te krijgen.

EEN KWAKEND WELKOM
Terug naar de avond. Remio zit goed in z’n rol.
Ze hebben hem verdorie thuis gebeld. Of hij
meteen naar het paviljoen kon komen om te
spelen op het orgel. Dat doet hij met verve! De
gasten zijn druk bezig met het eten, de in

“SÁMEN ZIJN
WE DE
SAMENLEVING”

richting van het buffet en het stoken van een
vuurtje. Jolanda van Mikado heet de gasten
welkom op het gloednieuwe vlonder aan het
water, dat vandaag op bijzondere wijze onthuld
gaat worden. Ze wordt overstemd door een
grote familie kwakende kikkers. Intussen heeft
het gezelschap in een uur samen het hele
buffet voorbereid. Gedirigeerd en bijgestaan
door de medewerkers van het Horsterpark.
Jolanda nodigt ieder uit om aan de gang te
gaan om een hapje te eten. “En het doet er
niet toe of we hier staan als burgemeester,
directeur, leidster, vrijwilliger of medewerker
van het Horsterpark. Sámen zijn we de
samenleving.”

STRIKKONING
José van Mikado vertelt over het waarom van
deze ‘strik-ontmoeting’. “Jaren geleden werkte
ik in een GGZ-instelling. Iedereen had daar
zo z’n talent. Eén bewoner is me altijd bijge
bleven. Hij was de koning van het veterstrik
ken. De unit waar hij woonde was de enige
waar alle bewoners schoenen mét veters
droegen. Er was immers iemand die ze dage
lijks kon strikken! Dit veter-ritueel vervulde
ieder met trots. Voor mij is deze Strik-herin
nering de rode draad in het werken bij Mikado:
zien wat er kan en mogelijk is, zodat zoveel

mogelijk inwoners zelf hun veters kunnen
strikken. Het is een knipoog naar deze avond
waarvoor we u hebben gestrikt!”

“VERBINDING VRAAGT WAT ORGANISATIE!”
Inmiddels zijn de verbindingsattributen die de
gasten hebben meegenomen aan elkaar ge
knoopt. Een bonte verzameling touw, verband,
vilten, wollen en katoenen shawls, lint, kant,
een ballon en een stropdas vormen een tien
tallen meters lange, veelkleurige veter. Er
volgen wat hilarische scenes om een soort van
erehaag te maken voor het vlonder. Chris van
het Horsterpark vertelt dat dit de plek is waar
straks zo’n 100 mensen kunnen zitten en
luisteren naar ‘concertjes’. Om deze mijlpaal
luister bij te zetten, zijn burgemeester en wet
houders nodig om de veter hoog te houden.
En dan kondigt Chris aan dat er iets geknipt
moet worden. “Want strikken en verbinden is
leuk als het functioneel is.” De burgemeester
is er. Maar waar is de schaar?!

DE BURGEMEESTER EN HET BOOTJE
14

Volgens Remio en Jan ligt deze op een eiland
je. De burgemeester van Westervoort dient de
schaar in en roeibootje te gaan halen. Kijkt hij
wat benauwd? Dat hoeft niet! Remio haalt de

schaar achter zijn rug vandaan. Omdat een
burgemeester niet altijd als lintenknipper
neergezet wil worden, gunt hij Remio de eer.
Die raakt spontaan “een beetje de kluts kwijt”.
“Het is de eerste keer dat ik iets heb geopend.
Ik heb een klein beetje tranen in de ogen nu
ik hier sta met Jan. Misschien wil Jan ook wat
zeggen?” En zo krijgt Jan het laatste woord
en daar is ‘ie trots op.

DAAR GAAN WIJ – HET STOKJE OVER
We weten het zeker: de Strik-bijeenkomst
is bijzonder geworden door het persoonlijke
karakter. Je ziet het op de foto’s van Bart terug
en bij het vertrek schilderen bezoekers het
op de presentatiewand:
“Ik wens dat… mensen in verbinding staan,
informele ontmoeting, elkaar echt zien, de
uitdaging aangaan, dialoog, dit positieve
gevoel blijft, we heel creatief blijven, een
goede samenwerking voor iedereen,
iedereen zijn plek vindt, …”
Als je kijkt naar deze wensen lijkt het voor de
hand te liggen om elkaar vaker in brede kring
informeel te ontmoeten. Mikado is gestart,
wie neemt het stokje over?
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DORI JAGER OVER KRACHTEN IN DE SAMENLEVING

Ode aan de vrijwilliger
(die eigenlijk geen vrijwilliger
meer zou moeten heten)

DORI JAGER WERKT AL TWINTIG JAAR IN HET DUIVENSE EN WESTER
VOORTSE WELZIJNSWERK. DAAR KWAM ZE TERECHT NADAT ZE, DOOR
EEN ONWILLIGE RUG, WERD AFGEKEURD VOOR HAAR WERKZAAMHEDEN
BIJ EEN ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL. ZE VERTELT OVER TIEN JAAR
MIKADO, MAAR KOMT STEEDS UIT BIJ DE VRIJWILLIGERS. “WE ZIJN
NU AAN HET EINDE VAN HET JAAR, TIJD OM TERUG TE BLIKKEN.
IK ZAG GISTEREN DAT WIJ 175
VRIJWILLIGERS HEBBEN. 175!
ZE WILLEN ALLEMAAL WAT
BEREIKEN, VOOR ANDEREN, VOOR
ZICHZELF, VOOR DE SAMENLEVING.
ZIJ ZIJN ESSENTIEEL VOOR ONS
WERK, MAAR EIGENLIJK OOK
VOOR DE SAMENLEVING.”
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A

an het einde van het gesprek komt Dori
erop uit dat ‘vrijwilliger’ een achter
haalde term is. “Ze dragen bij aan de
samenleving, zijn blij en trots dat ze wat voor
een ander kunnen betekenen. En zo ontstaat
er uiteindelijk een mooie win-win situatie. Het
zijn eigenlijk actieve of empathische burgers.

Ze doen dingen die voor anderen zo’n verschil
kunnen maken!”

VLIEGENDE KEEP
We gaan terug naar 1996. Dori is afgekeurd,
maar weigert zich bij een bestaan zonder be
taalde arbeid neer te leggen. “In die tijd keken
instanties nog niet naar wat je allemaal nog
wél kon, je was gewoon afgekeurd en beland
de in de WAO. Ik wilde blijven werken! Via een
Europees fonds kreeg ik een herscholing aan
geboden. Ik zocht een stageplek en kwam
door wat persoonlijke contacten terecht bij de
Stichting Welzijn Ouderen Duiven-Westervoort.
In eerste instantie werd ik daar ‘vliegende
keep’. Ik deed administratief werk en sprong
bij allerlei projecten bij: de dagbesteding,
maaltijdbezorging, alarmering. Daar begon ook
het contact met vrijwilligers. Ze waren er toen
al. Je loopt met ze mee op in het leven, ze
groeien mee met waarheen de organisatie be

weegt. We geven ze altijd de verantwoordelijk
heid die ze past en die nemen ze ook en vul
len ze op een geweldige manier in. Toen we
tien jaar geleden fuseerden, was dat voor veel
vrijwilligers best even slikken, maar ze zijn ge
bleven. Je ziet ze niet eens allemaal, maar ze
zijn er wel! Het is een mooi samenspel: zij wil
len iets, wij willen iets, burgers willen iets. Als
je elkaar voedt, ontstaan er mooie dingen.”

RADARTJES IN MIJN HOOFD
Uiteindelijk werd Dori onderdeel van Mikado.
“Na de fusie kwam er een beweging op gang
waardoor er veel via productfinanciering ver
liep. Dat vond ik wel moeilijk, alles werd meer
in vakjes gestopt. Terwijl ik altijd gewend was
overal mijn hoofd om de hoek te steken. Nu
merk ik dat er weer wat meer ruimte komt, ook
omdat we natuurlijk nog maar met zo’n vijftien
mensen zijn. Dan is het heel belangrijk op
de hoogte te zijn van elkaars werk. Ik ben nu
60 jaar oud, maar mijn drive is nog steeds om
die brede welzijnsclub naar buiten toe uit te
dragen. We werken met de samenleving aan
de samenleving! De radartjes in mijn hoofd
lopen constant, ik vind het hartstikke leuk om
met de vrijwilligers mee te denken.” Dori blikt
terug op tien jaar Mikado. En realiseert zich
vooral hoe mooi ze het werk vindt dat ze doet.
“Ik ga iedere morgen met plezier naar mijn
werk. Kijk eens naar onze baliemedewerkers .
Die hadden ons soms als opstap nodig, gingen
aan de balie werken en stroomden door naar
een betaalde baan. Hoe mooi is dat?” Er
waren ook pittige momenten. Dori: ”Ik vind
het echt jammer dat sommige subsidies zijn
gestopt. Zoals voor MBVO. Veel mensen
vroegen zich af hoe het verder moest. Ik
was daar nauw bij betrokken en voelde dat
sentiment ook wel een beetje. Hoe bijzonder is
het dan te zien dat na een jaar of twee mensen
het zelf weer oppakken? De meeste mensen
zijn blijven sporten. Ook zijn er collega’s bij
ons weggegaan met wie ik heel goed contact
had. Dat raakte me wel. Gelukkig kunnen we
ook met weinig mensen een verschil maken.
Maar dat komt wel door de inzet van al onze
vrijwilligers. En er zullen altijd sociaal werkers
moeten zijn die de eindverantwoordelijkheid
dragen. Die stimuleren als het even nodig is.
Die hun expertise en flair inzetten, kansen
zien, initiatief nemen.”

MICAH!
Dori komt uit het bedrijfsleven, maar ervaart al
20 jaar iedere dag het belang van welzijn. “Ik
ben ervan overtuigd dat de samenleving niet
zonder welzijn kan. Voor ieder probleem in de
samenleving is er wel een handvat waar vrij
willigers aan vast hangen. De problemen die
de digitale samenleving oplevert bijvoorbeeld.
Er zijn nog maar weinig inloopuren, mensen
hebben soms geen beltegoed meer om te
bellen met instanties, waar ze tijden in de
wacht worden gezet. Via internet lukt het ze
ook niet. Dan tuigen wij daar de thuisadmini
stratie voor op, bemenst door vrijwilligers.
Weet je wat het is? Samen maken we het
verschil voor een ander. Wij hebben, als kleine
organisatie, veel aan onze vrijwilligers, maar
de samenleving ook. En ook de gemeenten
bouwen op deze mensen en kunnen zo daad
werkelijk hun rol van betekenis blijven spelen,
ook met minder middelen.” Ineens komt het
gesprek op een dag in het Horsterpark (zie
pagina 12). In tien jaar Mikado is dat zonder
twijfel de dag die haar het meest zal heugen.
“Die dag was magisch. De zon, de mensen,
de mooie welkomstboog, de badges, de ont
spannen sfeer. We hebben die dag als orga
nisatie echt onze nek uitgestoken. Het was
ook de dag waarop mijn tweede kleinzoon
werd geboren. 25 juni 2015. Zijn naam? Micah!
Ik mag nog zeven jaar werken en zou die tijd
heel graag bij Mikado doorbrengen.”


En hup! Op
naar de volgende
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GUUS KETELAAR ROLT VAN DE ENE IN DE ANDERE KLUS

“Ik heb nog geen
moment spijt gehad
van mijn vrijwilligerswerk”




Ho, dat is
de verkeerde
kleur

GUUS KETELAAR DIEPT EEN PAPIERTJE OP UIT HET BORSTZAKJE
VAN ZIJN BLOUSE. DAAROP STAAN WAT AANTEKENINGEN. HIJ HEEFT
TERUGGEZOCHT WANNEER HIJ VOOR HET EERST CONTACT HAD MET
MIEKE TE STROETE VAN MIKADO.
HET BLIJKT IN SEPTEMBER 2006 TE
ZIJN GEWEEST, TOEN HIJ NET TWEE
JAAR MET DE VUT WAS.

N

a een korte opleiding ging Guus in
2006 aan de slag als vrijwilliger van het
eenmalig huisbezoek aan senioren. In
2010 werd hij ook vrijwillige woonadviseur bij
het project ‘Vertrouwd wonen’. Dat sloot aan
bij de ervaring die hij als bouwkundige op een
architectenbureau had opgedaan in zijn
werkend bestaan.

SOCIALE GEBEUREN
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Guus werkte ruim 36 jaar bij Wiegerinck in
Arnhem op de tekenkamer, de ziekenhuizen
van Heemstede en Venlo kregen bij Guus aan
de tekentafel vorm. Hij hield zich altijd strak
aan zijn werktijden, waardoor hij veel kon doen
in het verenigingsleven. Toen hij met de Vut
ging, kwam er ook overdag veel tijd vrij. Zo
kwam Mikado in beeld. “Ik heb dat niet zelf
uitgezocht, maar ben gevraagd. En het was
heel iets anders, dat is vaak het interessantste.
Ik zat helemaal niet in dat sociale gebeuren.
Als vrijwilliger bij het huisbezoek bracht ik

senioren op de hoogte van wat er allemaal is
te doen, welke voorzieningen er zijn. In
Westervoort deed ik dat bij 65-plussers, in
Duiven bij mensen van 72 jaar en ouder, de
gemeenten kozen die leeftijdsgrenzen zelf. Dat
liep goed, vanaf januari 2007 deed ik
gemiddeld één bezoek per week. In december
2009 startte ik met de cursus ‘Vertrouwd
wonen’. Dat is een project vanuit de provincie,
dat door de gemeenten Duiven en Westervoort
werd opgepakt. Mensen meldden zich bij
Mikado of de gemeente en wij leggen
huisbezoeken af, waarbij we ze inlichten over
mogelijke woningaanpassingen die hun huis
veiliger en comfortabel maken. Het viel me op
hoe soepel mensen zijn in huis; ze laten alles
zien. Ik toonde mensen hoe handig een twee
de leuning aan de trap is, of een éénhendel
kraan in plaats van een knopkraan. Maar het
ging ook over beugels bij douches en wc’s,
een tweede toilet op de bovenverdieping en
ik probeerde mensen altijd het ligbad uit hun
hoofd te praten, vanwege de hoge instap en
het valrisico.”

WINST BOEKEN
Dit jaar heeft Guus pas vijf adressen gehad.
“Daarmee vallen ook de contacten met de

andere vrijwilligers wat weg, dat vind ik wel
eens jammer.” Het eenmalig huisbezoek is
naar het Hulp- en adviesteam (HAT) gegaan.
Guus heeft ook wat HAT-bezoeken gedaan,
waarvan hij vooral het eerste niet zal vergeten.
“Dat was een afspraak met een mijnheer die
veel meer problemen had. Die afspraak werd
eerst door hem uitgesteld, twee weken later
ging het wel door. Het was een prima contact,
allemaal prachtig, maar een week later kreeg
ik het bericht dat mijnheer was overleden. Mijn
tweede bezoek was aan een drugsverslaafde
jonge kerel. Hij was door een stommiteit in de
problemen gekomen, maar was echt
gemotiveerd eruit te raken. Bij mijn tweede
bezoek had hij bijvoorbeeld alle papieren op
orde. Daarna kon een professional ermee aan
de slag. Ik heb nog wel eens geprobeerd te
achterhalen hoe het met hem is, ook al omdat
ik van de zorgprofessional geen terug

koppeling meer krijg. Als zij het overnemen,
kom je er eigenlijk niet meer tussen. Terwijl
mensen vaak wat meer open zijn tegen een
vrijwilliger en ik ook dingen zou kunnen doen
die een professional niet kan, bijvoorbeeld
omdat hij er geen uren voor heeft. Daar
kunnen we samen nog wel winst boeken.”

DE TIJD NEMEN
Het werk bij Mikado heeft zijn blik verbreed.
“Dat sociale, dat is interessant. Je gaat je er
ook echt in verdiepen. Bij de huisbezoeken
tref je allerlei mensen in verschillende om
standigheden. Wij mogen de tijd voor ze
nemen, dat vind ik belangrijk. Als je de zorg
van nu ook ziet, mensen zijn nog niet binnen
of ze vliegen alweer de deur uit. Laatst zag ik
het zelfs op de bouwplaats. Daar waren de
mannen constant met hun mobieltje bezig.
Bleken ze na iedere handeling hun tijden door
te moeten geven. Wanneer de pauze start,
wanneer het eindigt. Daarom vind ik het fijn
dat ik wél de tijd heb. Ik heb tot op heden geen
moment spijt gehad van mijn vrijwilligerswerk.”
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MIRANDA BLOMSMA LEEFT HAAR DROOM

“Hier mag iedereen
er zijn. Het kan!”

MIRANDA BLOMSMA IS 23 JAAR OUD. SINDS EEN JAAR IS ZE ZICH
DAADWERKELIJK BEWUST VAN HET FEIT DAT ZE LEEFT MET EEN
BELEMMERING. ZE HEEFT SINDS HAAR GEBOORTE DE ZIEKTE VAN
STARGARDT. PAS OP HAAR ZESTIENDE WERD DIT GEDIAGNOSTICEERD.
HET GEZICHTSVERLIES WERD TOEN hebben. “Ik heb het op papier gezet. Het
ZO OVERDUIDELIJK DAT ZE ERMEE
IN HET ZIEKENHUIS BELANDDE.

T

och leefde Miranda nog een hele tijd
‘gewoon’ door. Sinds een jaar kan ze er
niet meer omheen en moet ze leren
leven met haar belemmering.

DROOM
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Miranda kwam erachter dat ze niet alles meer
kan met haar belemmering. Maar wat wél? Ze
formuleerde een droom: ze wilde voor haarzelf
beginnen, werken met jongeren, wat voor
anderen kunnen betekenen, in een project
waar ze haar passie en eigen ervaring in kwijt
kon. Zodat anderen er ook wat aan zouden

moest zijn voor jongeren met een belemme
ring! Ik wilde ook jongeren bereiken die het
thuis moeilijk hadden, die het lastig vinden
om invulling aan hun sociale leven te geven.
Jongeren die niet veel de deur uit komen en
zo sociaal wat achterop raken. Hen wilde ik
een plek aanbieden om zichzelf te kunnen zijn.
Ik vind het belangrijk dat mensen niet buiten
de boot vallen omdat ze iets niet kunnen.”
Haar droom noemde ze ‘Uniek’. “Hier mag
iedereen er zijn en iedereen heeft respect voor
elkaar. Het kan!”

STAPJE VOOR STAPJE
Miranda dacht: ‘ik ga het gewoon doen!’ en
ging met haar droom naar de gemeente. “Glen
van Gene, de gebiedscoördinator van de ge

meente Duiven, was enthousiast en moedigde
me aan ervoor te gaan. Dat was mooi, maar
hoe dan? Ik ben in de zorg opgeleid en ben
wel eens vaker enthousiast, terwijl ik alles
eromheen niet overzie. Hoe zoek ik mensen,
hoe maak ik een flyer, waar vind ik een
locatie? Ik ben even gestopt, maar na een
paar maanden ging het weer knagen. Ik heb
het plan herschreven en ging op internet op
zoek naar een organisatie die me misschien
zou kunnen helpen. Mikado welzijn leek me
wel wat, ze begeleidden veel projecten. Ik heb
het naar Yvonne Bloemberg en Bart Hoesté,
twee sociaal werkers, gestuurd en zei waren
heel enthousiast. Ze hebben me stapje voor
stapje geholpen. Ik ben echt niet de gemakke
lijkste geweest, want zeker in het begin wilde
ik alles perfect hebben. Tot op de dag van
vandaag leer ik van ze, al blijven ze nu vooral
op de achtergrond aanwezig. Als ik eens wat
nodig heb, kan ik ze altijd benaderen, verder
laten ze me vooral mijn ding doen.”

GROEI
De Uniek-avond bestaat inmiddels meer dan
een jaar. “De eerste avond liepen er ‘zomaar’
zes jongeren binnen. Daarvan zijn er nu nog
steeds vijf. Vanaf de vierde bijeenkomst
kwamen er jongeren bij. Er is een vaste groep

van zo’n dertien jongeren. Ik krijg kippenvel als
ik bedenk dat ze hier met een heel persoonlijk
verhaal zijn gekomen. Hier voelen ze zich een
familie. Ze hebben een groepsApp gemaakt en
gaan met elkaar op stap. Ik zie de jongeren
echt groeien. Zo kwam er een meisje binnen,
heel stil en mooi. Heeft vrienden, doet een
goede opleiding, sport veel, maar is heel stil.
Als je haar nu ziet: vrolijk, grapjes maken,
ouwehoeren… Geweldig. Zij is een heel mooi
voorbeeld van iemand die hier echt is open
gegaan. We hebben net een communicatieAppgroep gemaakt. Dan kan ik de jongeren
dingen vertellen en zij kunnen mij Appen als
ze hun ei kwijt moeten. Het gaat dan niet over
koetjes en kalfjes, maar het is echt een ver
dieping. En zo groeit het steeds maar verder!”
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MARION LABOTZ HAALT VEEL ENERGIE UIT HAAR VRIJWILLIGERSWERK

“Ik wil doen wat
nodig is, zo zit ik
nu eenmaal
in elkaar”















MARION LABOTZ WOONT AL 30 JAAR IN WESTERVOORT. ZE HEEFT DRIE
KINDEREN EN EEN MAN EN HEEFT HAAR HELE LEVEN GEWERKT ALS
SECRETARESSE. TOT VORIG JAAR DECEMBER. DE COMBINATIE VAN
INTERNE STRUBBELINGEN IN HET BEDRIJF EN HAAR BROZE GEZOND
HEID, MAAKTE DAT ZE BESLOOT MET WERKEN TE STOPPEN. DAT WAS OP
1 DECEMBER 2015. NA DE FEEST
DAGEN MELDDE ZE ZICH BIJ
MIKADO. DAAR WERD ZE VRIJWIL
LIGER VAN DE BEZOEK- EN
OPVANGSERVICE.

M
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arion werkte in het bedrijfsleven, terwijl
haar hart eigenlijk altijd bij de zorg lag.
“In de Westervoort post las ik altijd
over Mikado. Na de kerstdagen besloot ik
me aan te melden en toen ging het snel. In
februari kreeg ik mijn eerste adres, nu heb
ik er inmiddels al vijf.

DOEN WAT NODIG IS
Als vrijwilliger van de Bezoek- en opvang
service heb je heel gevarieerd werk. De

mensen kunnen ook zelf invullen wat ze van of
met je willen. Zo kom ik bij een echtpaar, waar
de man heel ziek is en de vrouw nog werkt en
daarnaast mantelzorger is. Ik bezoek hem
dan, zodat zij thuis kan werken. Maar zij appt
mij ook veel over dagelijkse zaken en laatst
ben ik nog met haar naar het mantelzorgers
café geweest. Ik wil echt kunnen aansluiten bij
mensen en daarbij houd ik me soms niet hele
maal aan de regels. De bedoeling is dat ik
mensen twee uur bezoek, maar dan kun je niet
altijd doen wat nodig is. En dat wil ik wel, zo zit
in nu eenmaal in elkaar. Op één adres bijvoor
beeld bezoek ik een man die veel fysieke ge
breken heeft. Zijn vrouw werkt nog, dus ze
kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Ze
werkt ook onregelmatig, daar voeg ik me naar,
dan kan ik ze echt verder helpen. Mijnheer ziet
bijna niets meer, maar ik ben wel met hem

naar de Kerstshow bij de Intratuin geweest.
Hij voelt gewoon dat het gezellig is en vindt het
ook fijn om er even uit te zijn en koffie te
drinken. Dat zijn geen dingen die je in twee uur
realiseert, maar ik wil het wel doen. Omdat hij
ervan geniet. Ik bezoek ook een dame die
alleen is en ik zie wel eens dingen aan haar
die ze zelf niet ziet. Het geeft mij een kick dat
ze dan weer is opgefleurd wanneer ik weg ga.
Vorige week ook. Toen belde haar dochter dat
ze niets wilde doen, dat ze maar een beetje
dwars lag. Toen zijn we een taart gaan bakken
en was het weer helemaal leuk. Ik ga vandaag
ook bij haar langs, want ze is jarig. En dat doe
ik privé, omdat ik het leuk vind. Neem ik een
bloemetje mee. Als er iets is, mogen mensen
me ook altijd bellen. Ze vinden het vooral fijn
om te weten dat het kan en maken er maar
zelden gebruik van.”

ACTIE-MODUS
Marion probeert mensen waar mogelijk in de
actie-modus te krijgen. “Wat mij zo opvalt is
dat vaak niet meer bedacht wordt dat mensen
zelf ook nog iets kunnen. Ook al kunnen of
willen ze het huis niet meer uit. In gesprekken
kom ik altijd wel te weten wat mensen vroeger
graag deden en als dat breien is, koop ik een
paar bollen wol en dan gaat mevrouw breien.
Een poncho. En dan zie je dat ze de hele dag

wat sloom en kwakkelig is, maar als ze die
breinaalden in de handen heeft, gaat het als
een trein. Dat doe ik haar niet na! Ik bezoek
ook een mijnheer die nauwelijks nog familie
heeft. Hij doet wel dingen buiten de deur, maar
wil mij bellen als hij naar de dokter moet. En
na afloop wil hij dat dan graag met mij be
spreken. Prima toch? Dan laat ik hem koffie
zetten en voor een koekje zorgen. Zo blijft hij
actief. En doet hij voor zijn gevoel wat terug.
Het werk geeft mij heel veel energie: ik ga er
fluitend heen en kom fluitend terug. Ook al zit
ik wel eens minder in mijn vel, en voel ik me
gammel, ik ga toch! Soms zie ik wel eens
schrijnende situaties, maar daar kan ik met
mijn man goed over praten. En op donderdag
doe ik aan yoga, kan ik weer Zen worden. Als
iedereen nou eens één keer in de week twee
uurtjes iemand zou bezoeken, zou dat zoveel
schelen voor mensen. Het is heel simpel en
iedereen kan het. Laatst kreeg ik een kaartje
van een mevrouw die ik niet meer bezoek.
Handgeschreven, met de post. Prachtig toch?
Een gezond mens heeft duizend wensen,
een ziek mens maar één.”
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WETHOUDER JOHANNES GOOSSEN WENST MIKADO EEN VERBINDENDE TOEKOMST TOE

“Als anderen over jouw
toegevoegde waarde vertellen,
dat zou de gouden
toekomst zijn!”

✈


Blabla

Mikado?

Zeker!



10 jaar!

Kent u
Mikado?

Zeker!

WETHOUDER JOHANNES GOOSSEN WAS IN 2006, TOEN DE FUSIE
GEËFFECTUEERD WERD, WETHOUDER WMO. EN ZO DUS BETROKKEN
BIJ DE INVULLING EN IMPLEMENTATIE ERVAN. HIJ HEEFT DE ‘UPS-ANDEN KIJKT NAAR DE TOEKOMST.

“E
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r zijn veel initiatieven in de
samenleving die mede dankzij
Mikado zijn opgestart en beklijven.
Binnen Aangenaam bijvoorbeeld de
Scootmobielclub, maar ook Alansa en het pro
ject Talent, dat nu niet meer bestaat. Recent
weer Uniek van Miranda Blomsma, dat is ook
met behulp van Mikado gestart. De rol van
Mikado ligt daar niet in het zelf doen, maar in
het onderkennen wat er speelt in de samen
leving. Signaleren, in contact treden, een
beetje aanblazen, beschermen en weer
loslaten. Soms is dat laatste lastig.
Bijvoorbeeld als een organisatie stoelt op
enthousiaste mensen, die organisatorisch
gewoon wat minder sterk zijn. Wij zien Mikado
als welzijnsorganisatie die kortstondig
intervenieert, als aanjager, mobilisator en
facilitator. Als een initiatief niet overeind blijft,
en je feitelijk onmisbaar wordt, dan is de vraag
of zo’n initiatief wel toekomstbestendig is. Dan
is het advies dat Mikado moet geven
vervelend: “U zou een vervanger of aanvulling
op de groep moeten zoeken, zodat uw initiatief

overeind blijft. Want wij kunnen u niet oneindig
ondersteunen. Welzijn heeft sterke mensen
nodig in de samenleving, zodat het behapbaar
blijft. Anders is het dweilen met de kraan open.
Krachtige mensen kunnen het tempo van de
kraan wat matigen.” Wethouder Goossen blikt
vooruit. “Ik heb vertrouwen in wat ik van de
bestuurder terugkrijg. Maar vertrouwen komt te
voet en gaat te paard, dus het blijft zaak te in
vesteren in het feeling houden met de samen
leving. En in communicatie; het gaat namelijk
niet alleen om signalen ophalen, maar ook om
in contact treden en blijven. Laat zien dat
Mikado van toegevoegde waarde is, dat het
niet willekeurig welke andere organisatie zou
kunnen zijn die aan tafel zit. Dan krijg je am
bassadeurs in de samenleving. Dat zou de
gouden toekomst moeten zijn, als anderen
voor jouw organisatie het verhaal gaan doen.
Dan gaan zij welzijn positioneren. Van ambas
sadeurs kun je er niet genoeg hebben.”

SPIL IN DE SAMENLEVING
Wethouder Goossen ziet een specifieke rol
voor Mikado weggelegd binnen het sociaal
domein. “Je kunt problemen niet altijd op
lossen, maar wel verbindingen leggen tussen



DOWNS’ IN TIEN JAAR MEEGEMAAKT.

Mooi hè?

organisaties. De zwakte zit mogelijk gevoels
matig in de omvang van je organisatie;
woningcorporaties en zorgorganisaties waar je
mee aan tafel zit, zijn veel groter. Maar welzijn
is wel het meest verankerd in de samenleving,
heeft de contacten met vrijwilligers en staat
dichtbij de politiek en het gemeentebestuur.
Koester dat goud! Daarom kan een welzijns
organisatie ook prima klein in omvang zijn. Het
hoort gewoon thuis in de samenleving, burgers
moeten zich erin herkennen en uitgenodigd
voelen zich ermee te verbinden. Andere orga
nisaties hebben respect voor de positie van
welzijn. De aansluiting met de samenleving
zien ze niet altijd als hun eigen core-business.
Ik vind dat Mikado het lef moet hebben, de
durf, om andere organisaties uit te nodigen het
over de samenleving te hebben. Wat kunnen
we samen en voor elkaar betekenen? Wonen
zet in op leefbaarheid, politie op veiligheid, er

zijn veel gedeelde belangen. Mikado moet
blijven prikkelen, eventueel met behulp van het
gemeentelijk bestuur. Mikado heeft nog wel
eens moeite dit initiatief te nemen, hoewel ik
daar wel een verandering in zie. Ze zien in dat
ze een spin in het web zijn en de spil in de
samenleving. Ontwikkel trekkracht en kom
voor jezelf op, hoe klein je ook bent. Zeg nooit
tegen mij: ‘We hebben ons best gedaan, maar
we komen niet genoeg in beeld.’ Zorg dat jij
hebt bijgedragen aan successen in de samen
leving. Neem direct contact op als DVV aan
geeft maatschappelijk te willen bijdragen of
wanneer een wijkraad een Wmo-loket wenst.
Loop voorop en wacht niet af. En als wij incon
sistent gedrag vertonen op het gemeentehuis,
mag Mikado ons daarop aanspreken. Als wij
het Mikado moeilijk maken te functioneren,
hoor ik dat graag, want dan doen wij ook iets
niet goed. Als we elkaar in die faciliterende rol
verder kunnen helpen, wint de samenleving
daar uiteindelijk bij.”
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