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DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN 
VERSTANDELIJKE BEPERKING 

 



Uitgave 1 juli 2008 

‘Ik en de Samenleving’ 

2

 
 
Inhoud: 
 
 

 
Voorbereidingen        blz. 3 
 
Onderling Sterk vereniging in Meppel    blz. 4 
 
Downpower op de basisscholen     blz. 5 
 
Wmo Markt        blz. 6 
 
Informatie avond aan de Wmo Adviesraad    blz. 6 
 
Scholing “Van begeleiding naar coaching”    blz. 7 
 
Samenwerking met Reestmond     blz. 7 
 
De werkgroep in Meppel      blz. 7 
 
Wat gaat er nog komen??      blz. 8 
- Interviews 
- Symposium 
- Politiek debat 

 
Project wordt mede mogelijk gemaakt door…   blz. 8 
 
Vooraankondiging       blz. 9 

 
Bijlage         blz. 10 
 
 



Uitgave 1 juli 2008 

‘Ik en de Samenleving’ 

3

 
 
 
 
 

Voorbereidingen 
 

We hebben binnen Meppel een begin gemaakt door middel van een sociale kaart. 
Daardoor hebben wij o.a. kennis gemaakt met:  
 
Paul van Os, hij is wijkopbouwer en door met hem te hebben gesproken konden wij 
meer van Meppel te weten komen.  
 
Vervolgens zijn we gaan kijken naar basisscholen binnen Meppel. Alle basisscholen 
hebben van ons brief ontvangen met de uitnodiging voor de downpower presentatie van 
Yta Strikwerda.  
 
Ook hebben we contacten gelegd met zorginstellingen die binnen Meppel zorgverlenen 
aan mensen met een beperking zowel ambulante ondersteuning als intern.  
Met deze contacten komt de samenwerking nu opgang.  
 
We hebben kennis gemaakt met de voorzitter van de Wmo adviesraad, via hem hebben 
wij veel informatie kunnen krijgen wat betreft bestaande activiteiten en mensen die 
mee zouden kunnen participeren in de werkgroep.  
 
We hebben contacten gelegd met de Stichting Welzijn in Meppel, zij hebben inmiddels 
het projectplan ontvangen en gaan kijken wat zij hierin kunnen betekenen.  
 
Met de sociale werkvoorziening Reestmond hebben wij contacten gelegd en een goed 
inhoudelijk gesprek gehad over de mogelijkheden binnen het project en wat zij voor ons 
kunnen betekenen.  
 
De Onderling Sterk vereniging ondersteund bij het opstarten en het zoeken naar 
coaches.  
Vervolgens één voor één intake gesprek gevoerd met de coaches en samen met de 
vereniging gekeken naar de personen.   
 
 
 
 
 

 



Uitgave 1 juli 2008 

‘Ik en de Samenleving’ 

4

 

 
 
 
  

 

Onderling Sterk vereniging in Meppel 
 
Als regionaal steunpunt hebben wij in Meppel de Onderling Sterk vereniging ondersteund 
bij het opzetten van de vereniging.  
Als snel werd duidelijk dat er coaching aanwezig moest zijn i.v.m. de werkzaamheden 
die er achter weg kwamen.  
Toen zijn we met het bestaande bestuur opzoek gegaan naar coaches door middel van 
een advertentie plaatsen in de plaatselijke krant.  
Na het plaatsen van deze advertentie kwamen er drie reacties van mensen die de 
vereniging willen gaan ondersteunen.  
We hebben toen de coaches apart uitgenodigd op het kantoor en hebben individuele 
gesprekken met hen gevoerd, zodat we een duidelijk beeld konden krijgen van de 
persoon.  
Op dat moment waren er ook drie bestuursleden en zij vonden het belangrijk dat ze 
allemaal een coach hadden.  
Vervolgens zijn alle drie coaches aangenomen en zijn zij begonnen met het vergaderen 
en het maken van opdrachten die uitgevoerd moesten worden voor de vereniging.  
Als LFB Noordoost hebben wij toen veel informatie aangereikt met betrekking tot 
statuten etc. om de vereniging vorm te geven.  
Vervolgens hebben de coaches de ondersteuning overgenomen van ons en kwamen met 
vragen naar ons toe o.a. over de financiën.  
Tot nu toe heeft de vereniging weinig leden en daarin kan het project “ik en de 
samenleving” veel voor hen betekenen.  
Daarom willen wij als regionaal steunpunt de vereniging betrekken bij dit project, in het 
belang dat mensen hen leren kennen en meer mensen bij de vereniging aansluiten.  
Inmiddels heeft het provinciaal steunpunt Drenthe een nieuwe medewerker gekregen en 
die neemt nu de taken van de LFB Noordoost over wat betreft de Onderling Sterk 
vereniging Meppel.  
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Downpower op de basisscholen in Meppel 
 
We hebben alle basisscholen in Meppel een brief 
gestuurd met daarin de aanbieding om gebruik te 
maken van de scholing door Yta Strikwerda.  
Yta Strikwerda is een mevrouw met een 
DownSyndroom die vertelt over hoe haar leven is 
verlopen, daarmee laat zij zien dat er niet veel 
verschil is met dat van de leerlingen van het 
basisonderwijs.  
Het doel van deze scholing is om bij leerlingen een 
positieve beeldvorming te creëren over mensen met 
een verstandelijke beperking bij deze jonge 
generatie.  
Doormiddel van de powerpoint presentatie laat Yta 
zien dat zij kwaliteiten heeft en daarnaast geeft zij 
duidelijk aan wat ze moeilijk vindt.  

Al deze onderdelen hebben een duidelijk raakvlak 
met elkaar, de ervaringen vanuit de praktijk 
blijken dat leerlingen gauw contact maken met 
Yta en leerlingen haar accepteren en ook eerlijk 
er voor uit komen wat zij moeilijk vinden op 
school. 
 
 
 
 
 
 

De ontwikkeling die momenteel plaats vindt binnen 
de zorgsector is dat steeds meer mensen in de 

samenleving 
gaan wonen.  
Dat betekent dat de samenleving steeds meer deze 
mensen in het dagelijks leven tegen komen in de 
wijken. 
 
 
 
 
 
 

 Het is daarom belangrijk dat de jonge generatie 
een positieve beeldvorming heeft en leert hoe de 
omgang hoort te verlopen. 
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Wmo Markt 
 
Door de contacten met de voorzitter van 
de Wmo adviesraad zijn wij uitgenodigd 
om mee te mogen doen aan de Wmo 
markt die op zaterdag 21 juni plaats vond. 
Op deze middag konden wij de burger van 
Meppel informeren over de aanwezigheid 
van het project “ik en de samenleving”.  
Dit sprak veel mensen aan, vooral de 
manier waarop wij de activiteiten vorm 
geven namelijk: Dóór en vóór.  
 
Daarnaast hebben wij onze sociale kaart 
nog uit kunnen breiden en konden wij met 
mensen contacten leggen over wat er zich in Meppel allemaal afspeelt en eventuele 
mensen die nog deel kunnen nemen aan onze werkgroep.  
Het is belangrijk om als projectuitvoerder aanwezig te zijn op deze dagen omdat je dan 
Meppel en de mensen en organisaties in Meppel leert kennen.  
 
 
 

Informatieavond aan de Wmo adviesraad van de gemeente Meppel 
 
Dinsdag 24 juni hebben wij de presentatie “van cliënt naar burger” mogen presenteren 
aan de Wmo adviesraad van de gemeente Meppel.  
De voorzitter gaf ons in totaal 45 minuten de tijd zodat Willem Kwakkel aan de 
adviesraad kon uitleggen waarom mensen zelf in de adviesraad horen deel te nemen.  
In deze presentatie heeft Willem Kwakkel ook zijn kennis en ervaringen uitgelegd over 
Agenda 22.  
Dit zijn de 22 standaard regels die door de VN zijn opgesteld over de rechten en plichten 
van iedere burger.  
 
Ook heeft Harro Zwier de presentatie over het project “ik en de samenleving” gegeven.  
Dit geeft een duidelijk beeld over wat wij momenteel in Meppel aan het doen zijn en in 
andere plaatsen al met succes gedraaid heeft.  
De reacties vanuit de Wmo adviesraad waren positief.  
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Scholing “van begeleiding naar coaching” 
 
Binnen de zorginstelling Philadelphia kreeg Willem Kwakkel de mogelijkheid om zijn 
presentatie “van begeleiding naar coaching” te geven.  
Het was een team die ondersteuning geeft aan mensen met een beperking in de flat van 
Meppel.  
Vanuit het team kwamen hele leuke ideeën voort wat gevolgen heeft voor het project 
“ik en de samenleving”. 
Zo komt de samenwerking ook met zorginstellingen op gang en zullen we kennis gaan 
maken met de mensen die daar ondersteuning ontvangen.  
 
 

Samenwerking met Reestmond 
 
Reestmond is een sociale werkvoorziening binnen de gemeente Meppel.  
Via de Onderling Sterk vereniging zijn wij in contact gekomen met Reestmond.  
In het gesprek kwam duidelijk naar voren dat ook de werkgever eenzaamheid ervaart bij 
mensen met een verstandelijke beperking.  
Dit komt vooral voort uit het niet willen opnemen van bijvoorbeeld vakantiedagen. 
Mensen weten dan niet wat ze thuis moeten doen en zijn dus liever aan het werk.  
Ook gaf de werkgever duidelijk aan dat sommige mensen problemen thuis hebben en het 
welbevinden van de mens hierdoor achteruit gaat. De problemen die thuis of op het 
werk spelen neemt men altijd mee in de werkzaamheden die men op dat moment aan 
het doen is.  
Om een duidelijk beeld te kunnen krijgen wat er nou precies speelt bij de werknemers 
binnen de werkplaats gaan we interviews afnemen vóór en dóór mensen met een 
verstandelijke beperking.  
Deze plannen zijn gemaakt en komen binnenkort tot uitvoering.  
Van Harro Zwier hebben wij een hele rondleiding gehad binnen het bedrijf om te kunnen 
zien welke werkzaamheden daar voor komen.  
 
 
 

Werkgroep Meppel 
 
Als project uitvoerders zijn we er achter gekomen dat het heel belangrijk is om een 
netwerk op te bouwen binnen de gemeente waar je aan de slag gaat.  
Daarom zijn we sinds kort gestart met het zoeken naar mensen die in de werkgroep mee 
kunnen draaien om een aantal activiteiten tot stand te laten komen.  
Door deze werkgroep kun je de mensen vinden binnen Meppel en kun je horen naar wat 
er allemaal binnen Meppel al georganiseerd wordt.  
De werkgroep heeft nu één overleg gehad met daarbij de uitleg van het project door 
Harro Zwier. Daarnaast heeft iedereen het plan van aanpak ontvangen.  
Ook is er gelijk een vervolg afspraak gepland wanneer wij weer bij elkaar komen.  
Er waren toen al vele leuke ideeën en een ieder heeft ook aangegeven wat hij/zij in het 
project kan betekenen.  
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Wat gaat er komen 
 
We willen starten met het houden van interviews binnen Reestmond en eventuele 
zorginstellingen die hier toestemming voor geven.  
  
De Onderling Sterk vereniging gaat een thema avond organiseren om mensen binnen de 
zorginstelling Philadelphia te leren kennen en informatie te geven.  
Voor het project leren wij mensen kennen zodat zij mee kunnen doen bij het 
organiseren van activiteiten. 
Daarnaast zouden wij ook mensen vanuit de instelling willen interviewen over wat zij 
vinden.  
 
Als vervolg hierop willen we samen met de werkgroep een symposium organiseren, we 
willen hier heel veel mensen van uit Meppel bij laten betrekken.  
Op deze manier willen we veel mensen bereiken en gelegenheid creëren om elkaar te 
ontmoeten. 
 
Als vervolg hierop willen we een politiek debat gaan organiseren waar we alle politieke 
partijen willen laten deelnemen aan een debat vóór en dóór mensen met een 
verstandelijke beperking.  
 
Wanneer deze activiteiten succes vol zijn afgerond zal de Onderling Sterk vereniging in 
Meppel leden kunnen ontvangen zodat de belangenbehartiging in Meppel een vervolg 
krijgt na het project”ik en de samenleving en de samenleving met mij”. 
 

 
Project word mede mogelijk gemaakt door:  

  
Gemeente Meppel: 
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Vooraankondiging!!! 
 

 “IK EN DE SAMENLEVING” 
 

4 oktober een bijeenkomst voor alle 
inwoners van Meppel  

 
“Samenwerken aan samenwerking, doet u ook 

mee?”  
 

Tijd: 10:00 – 15:00 
De locatie en verder informatie wordt nog 

bekend gemaakt! 
Opgave via: opgave@ikendesamenleving.nl 

 
Wat kunt u verwachten: 

• Heerlijke lunch 
• Mistery guest 

• Workshops  
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Bijlage 
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LFB Regionaal kantoor Noordoost:  
Willem Lodewijkstraat 68 
8470 BL  Wolvega 
tel:   (0561)-693135 
E-mail:  noordoost@hetnet.nl 
Website:  www.ikendesamenleving.nl 
  : www.echtmeedoen.nl  

 
LFB Provinciaal steunpunt Drenthe:  
Industrieweg 22 
9403 AA Assen  
tel:   (0592)-243844 
E-mail:  drenthe@lfb.nu  
 
Onderling Sterk Meppel                                                                                       
Contactpersoon: Harro Zwier  
E-mail: os-meppel@home.nl 
 


