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Beste vrijwilligers, 
 

Het is alweer bijna zomervakantietijd. Laatst liep ik in de stad met twee vrienden om te bepraten 
hoe één van die vrienden nu verder moet met zijn asielprocedure. Op weg naar het terras in de zon, 
stuitten we op een stoet van oldtimers met jonge afzwaaiende scholieren in gala. Dat bracht onze 
vluchteling-vriend tot de verzuchting: “Wanneer breekt voor mij de tijd aan om me nuttig te maken 
met een opleiding en werk?” Mooi om te lezen hoe het Syrische gezin uit Reuver bezig is met hulp 
van één van jullie.  
 
Prachtig verhaal van mensen die ondersteund werden door onze vrijwilligers van de 
thuisadministratie. En ook de OOK-citaten.  
 
Vertel het alsjeblieft door aan mensen wat Synthese (met jullie inzet) allemaal kan betekenen.  
Vaak is er een drempel om aan te kloppen, het helpt dan als iemand die je kent wijst op de 
mogelijkheden. 
 
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. In een aantal gemeenten is er nog geen 
nieuw college, maar de meeste nieuwe wethouders zijn benoemd. Ik ga deze periode kennismaken 
met de wethouders en goed luisteren naar wat zij zien als de uitdagingen in hun gemeente.  
In dezelfde tijd gaan we als Synthese nadenken over onze koers voor de komende jaren.  
Om daar ideeën over te krijgen, kloppen we ook aan bij het vrijwilligerspanel. 
 
Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywet (AVG) ingegaan. Tegelijk brengt Synthese onze 
informatietechnologie bij de tijd. We proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden (AVG) en te 
maken (IT). We zitten op schema en houden jullie telkens op de hoogte. 
 
We hebben gehoord dat een aantal van jullie last heeft  
gehad van wisseling bij de coördinatoren. Dat is vervelend.  
Dank voor het signaal, daar gaan we rekening mee  
houden in de planning van de medewerkers. 
 
Ik vraag nog een keer aandacht voor het opleidings- en  
ontwikkelingsfonds voor vrijwilligers van Synthese.  
Het fonds is een mooi instrument dat jou in de gelegenheid  
stelt om jezelf te scholen of je op een andere manier te  
ontwikkelen. Maak er gebruik van! We hebben het  
(denken wij) heel eenvoudig gemaakt om een aanvraag  
te doen. 
 
Voor de mensen die op vakantie gaan (ik stap binnenkort  
met mijn vrouw in de kano voor een tocht van drie weken)  
veel plezier! Voor de mensen die thuis zijn:  
heb een goede tijd! 
 

Wim Gort, 
directeur-bestuurder. 
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 We hebben op dit moment 35 vrijwilligersgroepen. 

 

 Binnen deze groepen zijn 213 vrijwilligers actief. 

 

 We werken in de gemeente Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal,  

Mook en Middelaar, Nederweert, Venlo en Venray.  

 

 Voor actuele nieuwsberichten zie www.synthese.nl.  

 
 Onze nieuwe website al gezien? We werken nog steeds aan de informatietoevoer en 

mogelijkheden op de website. 

 
 Wij zijn ook te volgen op Facebook (Synthese thuis in je wijk), Twitter (@SyntheseWelzijn)  

en LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat je op onze website bij 
‘Nieuws’ veel leuke berichten over  

Synthese kunt vinden. Deze berichten 
worden ook gedeeld op onze Facebook 
pagina en via Twitter en indien gepast 
op LinkedIn. Als je zelf een leuk bericht 
hebt voor op de website, bijvoorbeeld 
een geslaagde activiteit of een mooi  

verhaal binnen het vrijwilligerswerk (met 
eventueel foto’s), dan kun je een mail 
sturen naar webmaster@synthese.nl 

http://www.synthese.nl/
mailto:webmaster@synthese.nl
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Ook dit jaar houden we weer een tevredenheidsonderzoek onder de vrijwilligers.  

Als het goed is heeft iedere vrijwilliger al een mail of een brief ontvangen met de link naar de  

vragenlijst. We waarderen het zeer als je de vragenlijst invult om ons te laten weten hoe je het  

vrijwilligerswerk ervaart.  

 

Tot 1 juli 2018 is er de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen. In de volgende nieuwsbrief  

(december) zullen we jullie weer op de hoogte brengen van de uitkomsten. Als je geen link hebt  

ontvangen en je wilt wel graag de vragenlijst invullen dan kun je dit mailen naar info@synthese.nl  

of telefonisch contact opnemen via telnr. 0478 517300 onder vermelding van ‘Vrijwilligersmailing’. 

 

 

 

 

We zijn erg blij met de tevreden cliënten: 
 

“Bij deze wil ik u graag laten weten dat we 
dankzij de vrijwilliger van de ‘Papierkroam’ 
geweldig zijn geholpen en alles weer op 

orde hebben. Het is een warme,  
deskundige vrijwilliger met een geweldig  

inlevingsvermogen en empathie!  
Bedankt dat u deze vrijwilliger voor  

ons hebt ingezet!” 
 

Daar doe je het toch voor als vrijwilliger  
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Onderstaand enkele actuele zaken waar we binnen Synthese aan werken m.b.t. de inzet van  

vrijwilligers. 
 

 In overleg met een aantal vrijwilligerscoördinatoren van verschillende locaties gaan we  

bekijken of we een aantal vrijwilligerszaken wat uniformer kunnen regelen. Te denken valt 

aan vrijwilligerswaardering (enkel de uitgangspunten; lokale invulling blijft mogelijk),  

wervingsteksten en profielen voor vrijwilligersvacatures, aanbod van opleidingen- en  

trainingen, gesprekken tussen vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator, etc. 

 AVG/Privacy: Elders in deze nieuwsbrief kun je meer info lezen over de eventuele invloed 

van de nieuwe wetgeving op het vrijwilligerswerk. 

 IT: Synthese is druk doende om een aantal IT-zaken opnieuw en beter te regelen. Daarin zal 

ook voor veel vrijwilligersfuncties worden voorzien in IT-ondersteuning als dat voor de  

werkinhoud nuttig/nodig is. Je ontvangt daarover binnenkort meer informatie. 

Op 19 april is het 2de vrijwilligerspanel georganiseerd. Elders in deze nieuwsbrief kun je het  

verslag lezen dat hiervan is gemaakt. Ik (Gert van der Steen) ben nog altijd erg gelukkig met 

de input die ik daar ontvang van jullie collega-vrijwilligers. 

 Tenslotte nogmaals de aandacht voor het ‘Vrijwilligers Opleidings- en Ontwikkelingsfonds’. 

Heb je wensen voor het volgen van een opleiding of training bespreek het dan met je  

coördinator. Sinds eind 2017 bestaan er ruimere mogelijkheden; maak er gebruik van. 
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“Een paar maanden geleden, was onze thuisadministratie niet op orde. Ik voelde me hopeloos, dat 

ik het niet meer zelf kon oplossen. Eén onderwerp was de grootste boosdoener: de belastingaan-

gifte. Ik heb in het verleden jarenlang verkeerd mijn belastingaangifte ingevuld. Daardoor kwam ik in 

een situatie dat ik heel veel geld terug moest betalen aan de belastingdienst. Ik was radeloos. 

Daarna kreeg ik via via te horen over Synthese. Daar heb ik contact mee gezocht en binnen een 

paar dagen had ik iemand aan de lijn: een vrijwilliger van Synthese. Hij heeft mij zijn hulp  

aangeboden voor het oplossen van mijn problemen met de belastingaangifte. Deze vrijwilliger 

kwam één keer per week bij mij thuis. Beetje bij beetje, geduldig, werkten we samen aan de  

oplossing van mijn belastingprobleem. Zo slim, intelligent en vriendelijk, deze vrijwilliger. Hij heeft 

mijn probleem met de belasting opgelost binnen een paar maanden. Ik heb nu dankzij deze  

intelligente en professionele vrijwilliger van Synthese geen schulden meer bij belastingdienst. Ik ben 

hartstikke dankbaar daarvoor. Dank je wel vrijwilligers jullie doen heel goed werk, nu kan ik zelf 

weer verder. Mensen, niet aarzelen, als je in de problemen zit, bel Synthese voor hulp.” 
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Vrijwilligers Venray 
 

Ben je vrijwilliger in de gemeente Venray?  
Dan is het misschien interessant om je aan te melden  

voor de nieuwsbrief van  
‘Match voor vrijwilligers gemeente Venray’.  

Je wordt dan op de hoogte gehouden van cursussen,  
workshops, bijeenkomsten, e.d. die ze organiseren.  

Aanmelden kan via de website:  
www.vrijwilligerswerkvenray.nl. 

 
Zo organiseren ze ook meerdere keren per jaar  

het ‘Vrijwilligers-café’ met verschillende interessante thema’s. 

Hier kun je als vrijwilliger uit de gemeente Venray gratis  

aan deelnemen. Kijk voor datums op hun website. 

Op hun website kun je bekijken wanneer dit is. 
 

Vrijwilligersmarkt Venray  
8 september 2018 
14.00 – 17.00 uur 

 
Na het succes van afgelopen jaar  

organiseren Match voor Vrijwilligers,  
Vitaal Kapitaal, de gemeente Venray en 
Synthese wederom de vrijwilligersmarkt. 

Deze markt is een ideale manier om  
verbindingen te leggen tussen inwoners 
van Venray die vrijwilligerswerk willen 

doen en de organisaties die graag willen 
kennismaken met deze gemotiveerde 

mensen. Verwacht wordt dat er 60  
organisaties zullen deelnemen aan deze 
markt. Gezien het succes van vorig jaar 
is er dit jaar gekozen voor een andere, 
ruimere locatie: het Schouwburgplein.  

 

http://www.vrijwilligerswerkvenray.nl/
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Op 19 april 2018 was er de tweede bijeenkomst van het vrijwilligerspanel.  

Aanwezig: Nic Martens (heeft ook het verslag samengesteld), Onny Schretlen,  

Arjanne van ’t Klooster, Tiny Aerts en Gert van der Steen. 

Het panel is opgericht omdat Synthese het belang van vrijwilligers onderkent. Daarom is Gert  van 

der Steen aangesteld als aandachtsfunctionaris vrijwilligerszaken. Onder andere via het  

vrijwilligerspanel houdt hij voeling met wat er zoal leeft en speelt. 

 

Deze vergadering waren er vijf onderwerpen: 

 Opleidingsfonds voor vrijwilligers  

Over dit fonds valt te melden dat daar nog geen gebruik van wordt gemaakt. Dat bevreemdt 

ons, omdat uit het tevredenheidsonderzoek juist een behoefte aan opleidingen werd  

gesignaleerd. De contactpersonen van de vrijwilligersgroepen zullen dit onderwerp in de 

teamvergaderingen nogmaals onder de aandacht brengen. 

 

 Voortgang en ontwikkeling van het tevredenheidsonderzoek 

Voor 2018 staat weer een tevredenheidsonderzoek gepland, dat inhoudelijk niet afwijkt van 

dat van 2017. Daardoor is er een mogelijkheid om veranderingen in de tevredenheid te  

signaleren. Voor 2019 komt er een andere opzet. Naast een algemeen deel, wordt er in een 

meer specifiek deel op het type van vrijwilligerswerk ingezoomd. 

 

 Gesprekscyclus met de vrijwilliger 

Voorstel van Synthese is om minimaal 1 keer per jaar een persoonlijk gesprek aan de  

vrijwilliger aan te bieden met de coördinator. Het is géén beoordelingsgesprek, maar juist een 

open gesprek met de mogelijkheid voor coördinator en vrijwilliger om in alle openheid met  

elkaar te delen wat er speelt. Dat zijn vaak persoonlijke aspecten die zich niet lenen voor 

teamoverleg. Maar het is ook een 1 op 1 terugkoppeling om visie en ideeën met elkaar af te 

stemmen. Over de gesprekscyclus waren de meningen zeer eenduidig. 

 

 IT-ontwikkelingen  

Hierbij ligt voor Synthese én de vrijwilligers veel nadruk op de AVG (de privacywet).  

Die is op 28 mei 2018 ingegaan en heeft natuurlijk ook voor Synthese impact. Synthese is  

verantwoordelijk voor de juiste vastlegging van persoonsgegevens en de reden daarvan.  

Nu gaat communicatie over het vrijwilligerswerk vaak via privé email of de privé computer.  

De wens is uitgesproken om te gaan werken via een automatiseringssysteem van Synthese. 

Bij voorkeur met toegangscodes en daaraan gekoppelde bevoegdheden. Ook de  

communicatie (mail of andere oplossing) zou via Synthesesystemen kunnen gaan.  

Op dit moment bevindt alles zich nog in de ontwikkelingsfase, wordt dus vervolgd. 
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 Wisseling vrijwilligerscoördinatoren 

Op verzoek van Arjanne hebben we nog gesproken over het feit dat de afgelopen periode op 

enkele plekken de Synthese-vrijwilligerscoördinator vaak is gewisseld. Gert heeft uitgelegd 

dat dit zeker geen bewust beleid is, maar door diverse omstandigheden en invloeden tot 

stand is gekomen. Dat is voor de vrijwilligers, maar zeker ook voor de coördinatoren, geen 

gewenste situatie. Gert heeft toegezegd de zorgen, van het vrijwilligerspanel, hierover over te 

brengen aan het managementteam. 
 

Oproep 

Het vrijwilligerspanel bestaat nu uit zes vrijwilligers. Het panel wil graag vanuit alle geledingen en 

locaties vertegenwoordigd zijn om te horen wat er leeft. We vergaderen  ongeveer 3 keer per jaar. 

Daarom zoeken we uitbreiding. Als panellid spreek je op persoonlijke titel, je bent géén afgevaar-

digde van jouw team. Door meer panelleden ontstaat er meer diversiteit. 

 

Heb je interesse of wil je meer weten over het panel? 

Neem dan contact op met Gert van der Steen. 

g.vandersteen@synthese.nl 

06 36213064 

mailto:.vandersteen@synthese.nl


 

  

Pagina 9 van 24  

  



 

  

Pagina 10 van 24  

  

De wet bescherming persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018  
vervangen door de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Een belangrijk uitganspunt bij de AVG is dat je toestemming vraagt om  
persoonsgegevens te bewaren en inzicht geeft wat je met deze persoonsgegevens doet.  
 

Van elke vrijwilliger bewaren wij: naam, adres, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer, 
e-mailadres en welk vrijwilligerswerk je doet. Zodra iemand een declaratie heeft wordt ook het  
banknummer toegevoegd aan de informatie. Verder bewaren wij de voor ons aangevraagde VOG, 
een kopie ID en een foto (voor op een eventueel te maken legitimatiebewijs van Synthese wanneer 
vrijwilligers op huisbezoek gaan). 
 

Wij gebruiken deze om jullie te informeren over verschillende onderwerpen met betrekking tot  
vrijwilligerswerk en Synthese. Daarnaast hebben de coördinatoren de beschikking over jullie  
persoonsgegevens.  
 

Als iemand stopt met het vrijwilligerswerk worden de gegevens van de vrijwilliger verwijderd. 
Financiële gegevens (declaraties) worden nog 7 jaar bewaard.  
 

Voor verschillende vrijwilligersprojecten hebben jullie rechtstreeks contact met inwoners/cliënten. 
Jullie hebben dan de beschikking over de persoonsgegevens van de inwoners (denk aan naam, 
adres, telefoonnummer, e-mailadres). Nadat het contact met de inwoner/cliënt is gestopt wordt jullie 
gevraagd om deze gegevens te vernietigen en definitief van je computer te verwijderen.  
 
De coördinator regelt met de cliënt/inwoner dat de persoonsgegevens gedeeld mogen worden met 
de vrijwilliger. Dit is dus al geregeld voordat jullie in contact treden met de cliënt/inwoner.  
 
Gedurende de ondersteuning gaan jullie zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Is het nood-
zakelijk om persoonsgegevens te delen met derden, vraag dan vooraf toestemming aan de cliënt 
om dit te doen. Hiervoor zijn per project toestemmingsformulieren.  
 
Om dit makkelijker en veiliger te maken krijgen we een nieuw registratiesysteem, waar jullie, indien 
van toepassing, rechtstreeks in gaan werken. Zodra dit systeem gelanceerd wordt, worden jullie 
hierin getraind. De training gaan we per vrijwilligersproject geven, in samenspraak met de  
coördinatoren.  
 

Twijfel je hoe je met persoonsgegevens moet omgaan? Of twijfel je hoe je met bepaalde gegevens 
bent omgegaan? Wil je weten welke persoonsgegevens Synthese van jou bewaart?  
 
 
        Stel je vragen aan je coördinator,  
        deze weet de weg binnen Synthese. 
  
        Samen zorgen we dat we persoons- 
        gegevens alleen gebruiken waarvoor  
        we ze gekregen hebben! 
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Eens per zes weken hebben de vrijwilligers van OOK Venray-Horst een vrijwilligersbijeenkomst.  

Tijdens deze bijeenkomsten horen wij met regelmaat mooie uitspraken die een beeld vormen over 

hoe waardevol het vrijwilligerswerk is dat zij doen. Deze uitspraken gaan zeker niet aan ons voor-

bij….. Een aantal van deze uitspraken hebben wij op een rijtje gezet om met jullie te delen.  

 

  

 

 

 

Kortom, een mooi beeld van wat onze vrijwilligers voor de gezinnen betekenen!   
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Maar wat doen we nu precies?  

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers uit het gehele werkgebied van Synthese.  

Wij geven advies aan de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, met daarbij de  

inwoners als uitgangspunt. 

 

Wil je met ons meedoen?  

Stuur een mailtje naar info@synthese.nl en wij nemen contact met je op. 

Meer informatie over de cliëntenraad vind je ook op de website van Synthese  

onder het kopje ‘Wie zijn we?’: https://synthese.nl/clientenraad/ 
 

Synthese is door de organisatie van Mental Health First Aid benaderd voor een cursus ‘Eerste hulp 

bij psychiatrische problemen’. Vanuit diverse diensten en vrijwilligersprojecten zien wij een groei in 

het aantal inwoners met een (beginnende) psychische achtergrond die bij ons om hulp vragen. 

 

Deze cursus biedt mogelijkheden om kennis op te doen met deze doelgroep. Daarnaast ontwikkel 

je vaardigheden om situaties te kunnen inschatten en op basis hiervan te kunnen handelen. Om te 

bepalen of wij deze cursus naar Synthese moeten halen is het goed om te weten of hier vanuit  

vrijwilligers behoefte aan is. Vandaar dat wij via deze nieuwsbrief jullie hierover willen informeren. 

 

Psychische problemen komen heel vaak voor. Mensen die in hun omgeving hiermee te maken  

krijgen, weten meestal niet wat ze kunnen doen en hebben dikwijls te weinig kennis om hier goed 

mee om te kunnen gaan. Veel mensen met psychische problemen worden negatief bejegend en  

ervaren vooroordelen (stigma). Ook worden psychische klachten niet altijd snel herkend.  

De drempel voor het zoeken van hulp in de geestelijke gezondheidszorg is voor veel mensen hoog.  

Er wordt dan te laat naar de juiste vorm van hulp gezocht. MHFA kan helpen deze drempel te  

verlagen en passende hulp te vinden.  

 

Mocht je na het lezen van deze informatie interesse hebben, laat het dan vóór vrijdag 29 juni  

weten door een mail te sturen naar info@synthese.nl. Dan weten we vanuit Synthese of we deze 

cursus moeten inkopen of dit anders vanuit het scholingsaanbod vrijwilligers moeten uitzetten. 

 

Iedereen kan de cursus volgen. Er worden geen specifieke eisen gesteld. De cursus is ook geschikt 

voor (semi-) professionals die in hun functie te maken kunnen krijgen met mensen met psychische 

problemen.  

 
 

 Je leert hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. 

 Je ontvangt informatie over veelvoorkomende psychische aandoeningen. 

 Je leert hoe je in een crisissituatie kunt handelen. 

 Je leert hoe je de juiste hulpdiensten kunt alarmeren. 

 Je ontvangt na afronding van deze cursus een certificaat. 

 

mailto:info@synthese.nl
https://synthese.nl/clientenraad/
mailto:info@synthese.nl
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Soms is het voor ouders prettig om een steuntje in de rug te krijgen bij het alledaagse opvoeden en 

opgroeien van de kinderen. Sinds kort bieden we gezinnen in de gemeenten Leudal en Nederweert 

lichte opvoedondersteuning met behulp van Ouders Ondersteunen Ouders. In andere gemeenten 

waar we werkzaam zijn bieden we deze ondersteuning onder de naam Ondersteuning Ouders en 

Kinderen (OOK).   

 

Het delen van je vragen en zorgen over het opgroeien van de kinderen en het krijgen van  

praktische tips kan voor ouders helpend zijn en zorgen voor meer zelfvertrouwen. Vooral bij een 

eerste kind kan het fijn zijn als er iemand is die je, uit eigen ervaring, tips kan geven. Ook voor  

lichte vragen over het dagelijks leven (slapen, eten, spelen, etc.) kunnen gezinnen bij Ouders  

Ondersteunen Ouders terecht.  

 

Ervaren ouders helpen als vrijwilliger gezinnen met vragen. Zij bezoeken het gezin op afgesproken 

momenten, kijken mee, luisteren, vertellen over eigen ervaringen en geven tips. Dit doen zij onder 

begeleiding van een professional. 

 

Synthese is op zoek naar mensen die zich als ervaren ouder vrijwillig in willen zetten voor gezinnen. 

Het vrijwilligerswerk bestaat vooral uit helpen bij praktische, alledaagse dingen. Ouders kunnen hun 

verhaal bij jou kwijt. Je laat hen zien dat het normaal is om vragen te hebben over opvoeden en  

opgroeien, geeft tips en benoemt de dingen die wél goed gaan. Zo krijgen ouders weer vertrouwen 

in hun eigen kunnen en help je ze de draad weer zelf op te pakken. 

Lijkt het je leuk om andere ouders te helpen? Of ken je iemand?  

Neem dan contact op met de contactpersonen van Ouders Ondersteunen Ouders: 

Michele Ferrière: m.ferriere@synthese.nl of 06 36204249. 

Irma Versteegen: i.versteegen@synthese.nl of 06-36547546. 

 

 

Ouders Ondersteunen Ouders Leudal - Nederweert 

 

 
 

mailto:m.ferriere@synthese.nl
mailto:i.versteegen@synthese.nl
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Eric Corstjens is sinds de oprichting, oktober 2010, vrijwilliger van de Papierenbrigade.  

Hij helpt inwoners van de gemeente Gennep bij het op orde krijgen van de administratie,  

het aanvragen van financiële regelingen en hij biedt hulp bij alle overige zaken die betrekking  

hebben op de financiële huishouding. Ook voor vragen die niet direct betrekking hebben op de  

financiën durf ik bij hem aan te kloppen. En nee zeggen is er niet snel bij.   

  

Kenmerkend voor Eric is zijn positief kritische houding: hij benadert iedereen met een open blik.  

Dat siert hem. Als vrijwilliger kan hij omgaan met allerlei bijzondere karaktertrekken van degene die 

zijn hulp nodig heeft. Eric ziet het als een uitdaging om de ander in beweging te krijgen, soms zelfs 

letterlijk door zijn passie voor hardlopen in te zetten. Voor zijn ‘klanten’ rent hij zich het vuur uit de 

sloffen, maar hij verwacht er ook iets voor terug: dat mensen zelf aan zet blijven. Zijn humor en  

relativeringsvermogen helpen hem daarbij.   

  

We kennen ook de bevlogenheid van Eric als het gaat om nieuwe ideeën. Door de drukke agenda 

lukt het hem helaas niet om alle plannen uit te voeren. Het idee van een gezamenlijke moestuin in 

Gennep-Zuid is daar een mooi voorbeeld van. Maar zolang Afrika volop in beweging is en de  

Zonnebloem aandacht van de voorzitter nodig heeft, zal het van tuinieren wel niet gaan komen. 

Maar we zijn blij met de tijd en energie die hij steekt in het maatje zijn voor de mensen die onze 

steun even nodig hebben.  

 

Namens Synthese kan ik laten weten dat Eric in onze ogen een koninklijke onderscheiding  

meer dan verdiend heeft. 
 

Corry Hopman, 
Coördinator Papierenbrigade.  
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De gemeente Beesel heeft in de afgelopen jaren heel wat nieuwe inwoners mogen verwelkomen.  

Inwoners die na hun verblijf in een asielzoekerscentrum een verblijfsvergunning kregen en  

daarmee, als zogenaamde statushouder, een nieuw bestaan proberen op te bouwen in een nieuw 

thuisland. Familie Abdallah vertelt hoe het is om als nieuwkomers in Reuver te komen wonen en 

hoe zij zijn opgevangen. Niet alleen door instanties, maar zeker ook door de inwoners van de  

gemeente Beesel. 

 

In 2015 is Khaled gevlucht vanuit Syrië, hij heeft anderhalf jaar in een asielzoekerscentrum gezeten 

en is hierna in Reuver komen wonen. Al die tijd heeft Khaled zijn gezin niet gezien. Vanaf 12 maart 

2017 is Khaled door gezinshereniging weer samen met zijn vrouw Aïda en kinderen Amina, Habib 

en Maryam. Sinds juni 2017 is vrijwilligster Jeannette als coach betrokken bij het gezin om ze te  

helpen en te ondersteunen bij alledaagse zaken. 

 

Verhuizen naar een onbekende omgeving in een land waar je de taal niet spreekt en het systeem 

niet kent is een hele klus; alleen al verhuizen, inschrijven bij de gemeente, de huisarts, tandarts en 

een school voor de kinderen. Ook moet je verzekeringen afsluiten, een DigiD-code aanvragen,  

een lening bij DUO aanvragen voor een inburgeringscursus en op zoek naar werk of een uitkering 

aanvragen. Ondertussen komt er veel post binnen van de gemeente en andere instanties.  

De begeleiding van de statushouders in gemeente Beesel ligt bij Synthese, maar de professionals 

kunnen absoluut niet zonder de vrijwillige coaches die nauw betrokken zijn bij de nieuwkomers. 

Via een advertentie is Jeannette vrijwilligster bij Synthese geworden, zij zet zich sinds haar  

studententijd regelmatig in voor vluchtelingen en wilde dit ook doen voor nieuwe dorpsgenoten.  

Vorig jaar heeft Synthese vrijwillige coach Jeannette en familie Abdallah aan elkaar voorgesteld.  

 

Het praten met elkaar was in het begin lastig, zelfs met alle taal-apps van tegenwoordig. Al snel 

bleek dat deze apps ook niet de oplossing waren; hier kwamen de meest rare vertalingen uit, zowel 

in het Arabisch als in het Nederlands. Dit losten ze op door elkaar te zeggen dat het ‘blablabla’ was. 

Met een beeldwoordenboek en handen en voeten kwamen ze er wel. Jeannette geeft aan dat het 

soms wel lastig was, omdat dingen die ze uitlegde en waarvan ze dacht dat de familie het begrepen 

had, later toch niet goed gingen. Omdat het toch niet helemaal duidelijk was geweest. Nu zoon  

Habib goed Nederlands spreekt en de andere gezinsleden steeds beter Nederlands gaan spreken 

en begrijpen, gaat het communiceren goed.  

 

Familie Abdallah heeft het afgelopen jaar veel geleerd over alle regels en instanties in Nederland, 

ze hebben steeds minder hulp nodig van Jeannette of van de begeleiding van Synthese.  

In het begin kwam Jeannette twee keer per week en was er veel te doen, bijvoorbeeld afspraken 

maken bij de tandarts, bellen naar de verzekering, gemeente, woongoed of de energieleverancier. 

Nu komt ze nog één keer per week en is het vaak gezellig koffie of thee drinken en ook nog even 

naar de post kijken bijvoorbeeld. 

Als antwoord op de vraag waar ze zich over verbaasden hier in Nederland kunnen ze eigenlijk niets  

benoemen, alle regels en structuren bieden een veilige houvast zeggen ze. Wat ze wel opviel is dat 

ze zoveel post en rekeningen kregen en maandelijks moeten betalen. In Syrië betaalde je voor zorg 

als je zorg nodig had en voor elektriciteit betaalde je contant bij een daarvoor ingericht kantoor.  
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De ontmoetingen tussen familie Abdallah en Jeannette zijn ook erg gezellig. Er wordt niet alleen 

maar post gelezen. Zo was Jeannette laatst op de verjaardag van dochter Amina. Tweede Pinkster-

dag was de familie uitgenodigd voor een tuinfeest bij de buren, dit stelden ze erg op prijs en het was 

leuk nog meer mensen te ontmoeten. Ze voelen zich gelukkig met hun buren en hopen meer  

mensen te leren kennen en vrienden te maken. De familie vindt het hartstikke leuk als mensen een 

praatje met ze maken, ze nodigen je dan ook uit om dit gewoon te doen.  

Khaled, Aïda en oudste dochter Amina volgen de inburgeringscursus. Khaled en Aïda hopen zodra 

hun Nederlands goed genoeg is ergens te kunnen gaan werken. Amina haar grote hobby is  

fotografie en ze wil als het kan na de inburgering fotografie studeren. Zoon Habib zit in een  

internationale schakelklas op het Mundium College. Jongste dochter Maryam zit in groep 1 op  

basisschool de Meander. Ze willen een rustig en gelukkig bestaan leiden en hun steentje bijdragen 

aan de maatschappij. 

  

Vrijwilligster Jeannette is inmiddels een jaar betrokken bij het gezin, dit betekent dat haar rol als  

vrijwillige coach ophoudt, maar niet dat Jeannette en familie Abdallah afscheid van elkaar nemen.  

Volgens Khaled en Aïda is Jeannette als een zus, Jeannette blijft altijd welkom. 

 

Synthese is opzoek naar mensen die zich als vrijwillige coaches willen inzetten voor nieuwe nieuw-

komers. Deze nieuwe Beeselnaren beginnen bij ‘nul’, daarom is hulp bij alledaagse dingen belang-

rijk. Het vrijwilligerswerk als coach is heel divers. Het is bijvoorbeeld handig als je de weg weet te 

vinden tussen instanties en kennis hebt van regelgeving. Maar iemand leren fietsen kan ook  

onderdeel zijn van je werk als coach. 

 

Lijkt het je leuk om als coach of als (taal)maatje aan de slag te gaan? Of ken je iemand die dat wel 

wat lijkt? Neem vrijblijvend contact op met Synthese via 0478 517300, vraag naar Fran of Maartje, 

je mag ook rechtstreeks een mail sturen naar f.willems@synthese.nl of m.verrijt@synthese.nl 
 

mailto:f.willems@synthese.nl
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Ria heeft altijd haar eigen administratie gedaan. Door gezondheidsproblemen kon ze haar werk niet 

meer doen en is ze in een uitkering terecht gekomen en was het nodig dat de thuiszorg haar kwam 

ondersteunen met haar huishouden en persoonlijke verzorging. 

Nu kreeg ze opeens allerlei post van het CAK en moest ze formulieren invullen die ze lastig vond. 

Haar man is vorig jaar overleden en haar kinderen wil ze hier niet mee lastig vallen. Deze doen al 

zoveel andere dingen voor haar en hebben een eigen gezin en een drukke baan.  

Toen ze samen met wat mensen uit de buurt een kopje koffie dronk vertelde een buurman dat hij in 

het verleden heel goed geholpen was door de Papierkroam van Synthese. Ria zag er heel erg  

tegenop om hulp te vragen, maar op een dag heeft ze toch de stap gezet om te bellen. 

 

De coördinator van de Papierkroam nam contact op met mij om te vragen bij welke administratieve 

zaken ik graag ondersteuning wilde. En snel daarna kwam de vrijwilliger van de Papierkroam  

Arjanne bij mij thuis om samen naar de post van het CAK te kijken. In diezelfde week viel er ook  

allerlei post op de deurmat van het pensioenfonds, omdat ik bijna 65 was. Dat zat allemaal heel  

ingewikkeld in elkaar en ik was heel blij dat Arjanne mij hielp om alles uit te zoeken en te regelen.  

 

Voordat Arjanne er was begon ik een beetje bang te worden voor de post, dit bezorgde me stress 

en onrust en hierdoor had ik ook meteen meer last van mijn gezondheid. Door Arjanne kreeg ik 

weer zelfvertrouwen om de post meteen te openen en er iets mee te doen. Het gaf me rust en veel 

minder spanning en dat had een goed effect op mijn gezondheid. Als je een betaalde baan hebt is 

het gemakkelijk om je eigen thuisadministratie te doen. Op het moment dat je gezondheids- 

problemen krijgt, afhankelijk wordt van een uitkering en een heleboel andere regelingen, wordt alles 

heel ingewikkeld. Ook zit ik tegen mijn pensioenleeftijd aan waardoor er ook weer een heleboel  

papierwerk bij komt kijken om de uitbetaling van het pensioen goed te regelen.  

 

Zodra alles geregeld is met het pensioenfonds kan ik het weer zelf. Ik weet dat de Papierkroam er is 

om me tijdelijk te helpen. Maar ik weet nu ook dat als er toch onverwachts iets in de brievenbus valt 

wat te complex voor me is dat ik de Papierkroam weer kan bellen. 

 

Voor mij was het ook heel moeilijk om hulp te vragen. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb want 

daardoor heb ik mijn administratie en de financiën weer goed op orde. En zijn me heel veel zorgen 

en slapeloze nachten bespaard gebleven. Ik vind het geweldig dat vrijwilligers bij mensen thuis dit 

doen. Arjanne is voor mij een reddende engel en voor haar staat de deur altijd open en de koffie 

klaar. En mensen schaam je niet als het je even niet allemaal zelf lukt met al die post en regelingen. 

Vind je het niet fijn om je kinderen of andere mensen in je omgeving hiervoor te vragen of kunnen 

zij dit niet voor je doen? Neem gewoon contact op met de Papierkroam (administratieve ondersteu-

ning). 
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Mijn naam is Niels van Beek, 24 jaar oud en sinds 1 januari 2018 coördinator thuisadministratie in 

Beesel. Sinds diezelfde 1 januari ben ik ook woonachtig in Venlo. Hier woon ik met een goede 

vriend van me samen. 

 

Naast de functie als coördinator thuisadministratie ben ik jongerenwerker in Beesel en onafhankelijk 

cliëntondersteuner in Venlo. Als jongerenwerker ben je de verbindende schakel tussen de leef- 

wereld van jongeren en het systeem waarin volwassenen functioneren.  

Wanneer een burger gebruik wil maken van een voorziening van de gemeente volgt een  

(keukentafel-) gesprek. Een cliëntondersteuner helpt de burger bij de voorbereiding en uitvoering 

van dit gesprek met de gemeente.  

 

Sinds januari 2017 ben ik afgestudeerd maatschappelijk werker en sinds juni 2017 ben ik werkzaam 

binnen Synthese. Ik heb Synthese leren kennen als een warme organisatie met mogelijkheden tot 

zelfontplooiing. Als beginnend sociaal werker krijg ik de ruimte om te wennen aan het werken in 

welzijnsland. Waar ik in de geestelijke gezondheidszorg gewend was aan werken in strakke kaders 

ervaar ik nu de open samenwerking tussen organisatie en actief betrokken burgers.  

 

Nu ik werk met vrijwilligers zie ik zelf wat de kracht van vrijwilligerswerk is. Vrijwilligerswerk wordt 

steeds belangrijker in onze samenleving. Ik vind het waanzinnig mooi om te zien hoe heel wat  

mensen zich inzetten voor de zorg om de ander en de leefbaarheid van een stad of dorp. 
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….MFC Brukske, waar dit mooie gedicht op het whiteboard hangt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger 

 

Vrijwilliger worden is een kunst 

Vrijwilligers krijgen is een gunst 

Vrijwilligers hebben is een geluk 

Vrijwilliger blijven is een meesterstuk 

Want vrijwilliger zijn 

Is vrijwillig maar niet vrijblijvend 

Is verbonden maar niet gebonden 

Is onbetaalbaar maar niet te koop 

Is positief denken en doen met als doel 

Voor de ander en voor je zelf een goed gevoel 

Want daar alleen kan liefde wonen 

Daar alleen is het leven goed 

Waar men blij en ongedwongen 

Alles voor elkaar doet 

Een zachte blik, een goede daad 

Een vriendelijk woord, een blij gelaat 

Al lijkt het soms weinig wat je doet 

Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt 

Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig 

Want iedere vrijwilliger is hard nodig  
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Op 10 april 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal vrijwilligers van de  

Administratieve Ondersteuning. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de missie en visie van de  

Administratieve Ondersteuning opnieuw geformuleerd. Naast de waardevolle feedback van de  

vrijwilligers hebben we ook feedback ontvangen van collega’s, het management, de projectadviseur  

van het Oranje Fonds en de organisatieadviseur van Van de Bunt Advies. Uiteindelijk hebben we er  

een geheel van weten te maken en zijn we trots op onze missie en visie van de Administratieve  

Ondersteuning Synthese-breed.  

De Administratieve Ondersteuning van Synthese maakt zich sterk voor een maatschappij waarin  

iedereen deel kan nemen aan het alledaagse leven. Vanuit vertrouwen, wederzijds respect en zonder 

oordeel. Iedereen met een administratieve en/of financiële hulpvraag krijgt kosteloos de kans om te leren 

zijn administratie en financiën op orde te krijgen en te houden. 

  

Wij dragen bij aan (financiële) zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.  

Dit doen we door de inwoner thuis te bezoeken en samen op zoek te gaan  

naar de mogelijkheden en kwaliteiten. Gelijkwaardigheid, wederzijds respect  

en maatwerk staan daarbij voorop. Deskundige vrijwilligers bieden praktische  

ondersteuning afgestemd op de persoonlijke situatie. Ons uitgangspunt is het  

terugkrijgen en behoud van de regie over de (financiële) administratie.  

 

Op vrijdag 25 mei 2018 heeft de Thuisadministratie Venray een presentatie  

gegeven aan diverse ambtenaren van de gemeente Venray. Het was een  

mooie ochtend, waarin we hebben laten zien voor wie, hoe en met welk doel  

de Thuisadministratie zich inzet. We hebben ervaringen gedeeld en vele vragen mogen  

beantwoorden. Door ons zichtbaar te maken hopen we nog meer mensen te kunnen ondersteunen  

met hun administratieve en/of financiële hulpvraag.  
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De Thuisadministratie Venray is in samenwerking met het  

maatschappelijk werk gestart met nazorg. Door 3 maanden na  

afronding van het dossier een preventief huisbezoek af te leggen.  
Tijdens dit huisbezoek kijken we of het de cliënt wel of niet lukt om  

de administratie en/of financiën op orde te houden. Mocht dit niet  

lukken kunnen we hier direct op inspelen, door te kijken wat iemand  

nog nodig heeft om het wel op orde te houden. Op deze wijze hopen  

we zicht te krijgen op de geboden ondersteuning en hopen we  

terugval te voorkomen.  
 

 

 

 

 

 

Op 20 maart 2018 heeft de Zorgverzekeringslijn een presentatie gegeven aan de vrijwilligers van de  

Papierkroam Horst.  

   

Vrijwilligers weten nu: 

 

 Hoe het incassoprotocol van zorgverzekeraars werkt; 

 De recente wijzigingen van de wanbetalersregeling;                                              

 Hoe een aanmelding als wanbetaler bij het CAK voorkomen kan worden; 

 Hoe je als vrijwilliger zelf een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen en oplossen van  

Zorgverzekeringsproblemen; 

 De meest voorkomende misverstanden over de wanbetalersregeling. 

 

Voor meer info: https://www.zorgverzekeringslijn.nl 

 

 

 
 

 

https://www.zorgverzekeringslijn.nl/
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Twee vrijwilligers van de Thuisadministratie Venray hebben op 10 april 2018 een bijeenkomst over de 

landelijke, provinciale en gemeentelijke minimaregelingen verzorgd aan gezinscoaches, maatschappelijk 

werkers en de vrijwillige ouderenadviseurs. Het doel hiervan is een stukje kennisoverdracht, zodat  

inwoners van de gemeente Venray nog beter ondersteund kunnen worden bij het vergroten van het  

inkomen. 

 

        

 
 

 

 

Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan je denkt. Ga naar onderstaande website en  

bereken in een paar stappen op welke bedragen iemand mogelijk recht heeft en waar deze aangevraagd 

kunnen worden.  

 

https://berekenuwrecht.nibud.nl/#/panel/0 

https://berekenuwrecht.nibud.nl/#/panel/0
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Vragen die bij ons leven: 

 Wat zou jij in onze nieuwsbrief willen lezen? 

 Welke irritaties kom jij tegen in je vrijwilligerswerk? 

 Wil je leuke of minder leuke ervaringen/situaties uit 

je vrijwilligerswerk delen met andere lezers?  

Of misschien juist liever alleen met ons? 

Laat het ons weten via info@synthese.nl  

o.v.v. vrijwilligersnieuwsbrief. 

 

mailto:info@synthese.nl
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Colofon 

Redactie:  

Laska van der Woude  

Gert van der Steen  
 

tel. 0478 517300 

e-mail: info@synthese.nl 
 

Volgende uitgave: 

december 2018 
 

Wil je een bijdrage leveren  

of mis je een onderdeel  

in de nieuwsbrief?  

Neem dan contact op  

met de redactie. 

 

 

mailto:info@synthese.nl

