
 

  

 

 

 

 
Aan:  Stichting Van Straatenfonds 

Marcus Aureliuslaan 1 
5926 TG Venlo 
E-mail: secretariaat@vanstraatenfonds.nl 

 
Venlo, 13 juli 2020 
Betreft: Aanvraag / documentatie project Delen in Meedoen -Op de Heide- 2020 (-2021) 
  
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij ontvangt u een subsidieverzoek m.b.t. het project Delen in Meedoen -Op de Heide-.  
Delen in Meedoen is een werkprogramma dat als doel heeft om via sport en bewegen laagdrempelig 
de sociale leefbaarheid van de wijkbewoners van de Tegelse wijk ‘Op de Heide’ te helpen 
bevorderen. In de sociale verhoudingen binnen de wijk spelen uiteenlopende vormen van sociaal-
maatschappellijke achterstandsituaties (o.a. armoede) een rol van betekenis. Samen met 
wijkbewoners en partners willen wij daarin een verbetering op gang brengen. Het Groenewold heeft 
binnen de wijk goede contacten. Onlangs is vanuit onze stichting i.s.m.  basisschool De Toermalijn en 
wijkcentrum Picus een speelgoedkast gerealiseerd waaruit speelgoed (gebruikt, maar in goede staat) 
door ouders en kinderen meegenomen kan worden. Deze mogelijkheid is m.n. bedoeld voor 
kinderen die door omstandigheden veelal van speelgoed verstoken blijven.  
 
De projectdocumentatie is in samenwerking met de werkgroep Delen in Meedoen / Kinderen in 
Armoede als onderdeel van Bindkracht Venlo tot stand gekomen (zie bijlage). In de voorbereiding 
van het project heeft het Coronavirus voor enige vertraging gezorgd, maar de verschillende partners 
hebben zich inmiddels bereid verklaard om op onderdelen inzet te willen leveren. Daarvoor is ook 
uitdrukkelijk ’t Groenewold gevraagd omdat de stichting deze manier van werken in het 
Vastenavondkamp (Blerick) met succes heeft geintroduceerd.   
Binnen het kader van dit project zijn er al menig uur in de voorbereiding gaan zitten en wil de 
projectgroep van start. De verschillende inzet van de partners wordt in een waaier van co-
financiering opgebracht en is toegezegd. Inzet en materialen en middelen vanwege het Groenewold 
zijn als zodanig ook in de begroting (2020 en 2021) terug te vinden. Daarin opereren we vooralsnog 
voorzichtig en doen we een verzoek voor deze tweede helft van 2020. In 2021 zullen we op grond 
van vorderingen (elders) een verzoek voor dat jaar doen. De berekende inzet betreft de minimaal 
noodzakelijke inzet en zal in praktijk afgaande op ervaringen, meer inzet vergen. De stichting wil die 
meer-inzet garanderen. 
 
Namens het bestuur van stichting ’t Groenewold wil ik uw stichtingsbestuur verzoeken in te 
stemmen met een bijdrage van € 5500,- voor 2020. 
Mocht u nog vragen hebben of wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan hoor ik dat 
graag.   
Namens Stichting ’t Groenewold, 
 
 
 
Piet Linders (coordinator). 
 
Bijlage: Projectbeschrijving Delen in Meedoen -Op de Heide- (2020-2021) 

mailto:secretariaat@vanstraatenfonds.nl
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Delen in Meedoen -Op de Heide-  
 
1. Achtergrond van het project 
Het project Delen In Meedoen -Op de Heide- heeft o.a. met de beweging ‘Bindkracht Venlo’ 
te maken. Bindkracht is ontstaan uit (groepen) burgers die zich met hun eigen plaats en 
positie bezighouden in relatie tot hun omgeving en leefwereld. Soms zijn dat 
probleemsituaties, maar evenzeer kunnen dat andere startsituaties zijn. In alle gevallen 
hebben ze te maken met het herkennen en willen veranderen van een bestaande situatie. 
 
In die beweging wil Bindkracht Venlo inwoners samenbrengen vanwege de (groeiende) 
armoede en tweedeling in stad en regio. Naast kinderen en gezinnen die met armoede te 
maken hebben, is de schuldenproblematiek een prioriteit en ligt er een sterke focus op 
armoede in relatie tot sociaal isolement. Zeker in deze tijden van het Corona-virus worden 
groepen van kwetsbare burgers extra hard getroffen. 
 
Zie voor de beweging Bindkracht Venlo: www.bindkrachtvenlo.nl . Secretariaat voor Bindkracht 
Venlo is stichting ’t Groenewold.  
 
 
2. Ontstaan van het project 
In 2018 is een initiatiefgroep in het Vastenavondkamp met het pilotproject ‘Delen in 
Meedoen’ gestart dat in 2020 langzaam door de wijk zelfstandig wordt voortgezet. Het 
project werd mede mogelijk gemaakt door o.a. een speciaal landelijk budget i.h.k.v. 
armoedebestrijding en was vooral gericht op groepen kinderen die niet of nauwelijks in staat 
zijn om deel te nemen aan sportactiviteiten e/o enige vorm van verenigingsleven. 
Het project heeft inmiddels een sterke spin-off. Deelname van de groep kinderen en ouders 
zijn meer dan verdubbeld t.o.v. de doelstelling, inmiddels zijn de groepen ook begeleid in 
voorlichting over voeding en gezondheid. Dit heeft geleid tot een breder aanbod voor 
ouderen en de initiatiefgroep heeft samen met wijkbewoners een eigen moestuin ingericht 
waar kinderen en ouders hun eigen groenten kweken.  
Het project wordt nu gedragen door een actieve groep buurtbewoners/vrijwilligers. De leiding 
is in handen van een vrouw van Syrische afkomst. Ze heeft mede door het project een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt en geniet bij veel wijkbewoners vertrouwen.   
Het project mocht voor deze (en haar) laagdrempelige en aansprekende manier van werken 
in 2019 een aanmoedigingsprijs van het Diaconie Fonds Limburg in ontvangst nemen 
 
Met een aantal partners willen we nu deze ervaringen binnen een andere wijk van Venlo 
inzetten. Het project Delen in Meedoen heeft daarvoor veel aan kennis en ervaring 
opgeleverd. Ouders, partners in de wijk, wijkbewoners en gemeente zien het toenemende 
effect van deze laagdrempelige manier van werken. Het Team Venlo.fit (= sportontwikkeling 
van de gemeente Venlo) wil op basis van deze ervaringen, resultaten en samenwerking deze 
methode van aanpak breder over Venlo uitzetten. Vanwege de toegang naar allerlei 
belangenvertegenwoordigers in verschillende wijken van Venlo en de laagdrempelige manier 
van werken, is Bindkracht/ ’t Groenewold (Werkgroep Kind en Armoede) gevraagd 
uitdrukkelijk in het proces te participeren. In het werkproces worden wijkbewoners betrokken 
alsook professionals die in de wijk werkzaam zijn. Gezamenlijk willen wij in de tweede helft 
van 2020 een nieuw project starten, en wel betreft het Op de Heide in Tegelen.  
 
 
2. Delen in Meedoen: Op de Heide  
Op de Heide is een grote naoorlogse wijk van de voormalige gemeente Tegelen. Momenteel 
ligt de wijk gezien vanuit de het centrum van Tegelen over de verkeersweg A73 langs de 
ontsluiting A74. De wijk telt een kleine 1650 huishoudens met in totaal ongeveer 3800 
wijkbewoners. Het grootste deel van de woningen is pakweg 45 jaar oud, waarvan ongeveer 
65% in eigendom is verworven. De laatste twee decennia is er maar mondjesmaat 
nieuwbouw gepleegd. De wijk is sterk op wonen gericht en heeft de karakteristiek van een 
volkswijk. Van de verschillende (eerste) generaties Marokkaanse en Turkse gastarbeiders in 
Venlo zijn er een aanzienlijk deel hiervan in Op de Heide terecht gekomen. Op dit moment 
heeft 22% van de wijkbevolking een migratie-achtergrond waarvan 16% niet-westers.   

http://www.bindkrachtvenlo.nl/
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Bovengemiddeld verdienen inwoners van de wijk onder modaal en 15% van de huishoudens 
heeft te maken met een laag inkomen dan wel een inkomenssituatie rondom het sociaal 
minimum.  
Naast allerlei verbindende initiatieven van het actieve wijkhuis Picus / De Glazenap, 
stichtingen als Noemidia en basisschool de Toermalijn, speelt ook segregatie een rol van 
betekenis.  
 
De wijk vergrijst enigszins. Een derde van de populatie is tussen de 45 en 65 jaar. Nog eens 
15% van de wijkbewoners is ouder dan 65 jaar. 
De jongste categorie van 0 tot 14 jarigen vormt ongeveer 15% van de wijkbewoners (560 
pers.) waarvan een groep van tussen de 80 en 100 kinderen te maken hebben met een 
leven op of rondom een sociaal minimum. Het is juist deze groep die niet of nauwelijks in 
staat is aansluiting te vinden in sport- en verenigingsleven, terwijl het ook en vooral een 
leeftijdscategorie betreft waarmee veel meer verbindingen kunnen worden bevorderd. 
 
 
3. Doel spelenderwijs (sociaal) versterken 
Het project heeft als eerste doel de aansluiting voor deze groep kinderen te helpen vinden en 
bevorderen. Door mee te leren doen, groeit er zelfbewustzijn en een stukje identiteit en 
persoonlijkheid. 
Als tweede wordt er met partners en wijk gewerkt aan de versterking van de sociale relaties 
tussen groepen ouders, wijkbewoners en het gemeenschappelijke belang van de wijk als 
totaal.   
Als derde is het project gericht op verzelfstandiging en versterking van de eigen basis 
richting toekomst. 
 
 
4. Behoefte doelgroep 
De doelgroep en de wijk hebben behoefte aan verbindingen en samenhang. De activiteiten 
richten zich op de verbetering van persoonlijke omstandigheden van jeugd (gezondheid, 
meer bewegen, etc,) in relatie tot de sociaal-maatschappelijke omstandigheden waarin een 
substantieel gedeelte van de gezinnen verkeren. De ouders worden betrokken bij de 
activiteiten omdat een gevoel van saamhorigheid voorwaarde is voor het ontstaan van een 
gevoel van veiligheid bij de kinderen. 
Dit proces wordt verstevigd door activiteiten zo te organiseren dat ze onderlinge contacten 
versterken en welzijn helpen vergroten. Daardoor wordt de sociale cohesie van wijk en 
bewoners bevorderd.  
 
 
5. Activiteitenplan  
De eerste helft van 2020 hebben een aantal partners het project Delen in Meedoen Op de 
Heide voorbereid. Medio 2020 wordt een start gemaakt met een structureel aanbod voor 
deze doelgroep van kinderen en wijkbewoners. Een gedeelte van deze projectgroep zal 
bestaan uit partners uit de werkgroep van het Vastenavondkamp om voldoende borging te 
kunnen garanderen in werkwijze en programma’s.  
 
Allereerst zal er voor de kinderen sport en bewegen (indoor) worden georganiseerd. Voor de 
kinderen in de wijk zal een (laagdrempelig) beweegprogramma met training/cursus op hun 
behoefte worden afgestemd. Dat komt de motoriek en de gezamenlijkheid in de groep ten 
goede. Daarbij worden nadrukkelijk de ouders betrokken. Onder de ouders zijn 
sleutelpersonen die gesteund worden zelf activiteiten te gaan organiseren. 
 
Op basis van behoeften worden met de groep andere (creatieve) werkvormen toegepast en 
zal dit worden aangewakkerd en worden gerealiseerd. Daarbij valt te denken aan vormen 
van werkplaatstheater of andere beweegvormen waardoor het spelelement en communicatie 
naar buiten toe wordt gestimuleerd.  
  
Er wordt gaandeweg het beweegprogramma een aantal ontmoetingsmomenten 
georganiseerd waarin samenwerking en culturele diversiteit in samenhang centraal staan. 
Deze momenten zijn naar buiten toe gericht op de buurt/wijk als geheel en hebben 
versterking van het wij-gevoel, veiligheid en integratie op het oog.   
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Naast sport en bewegen is oog hebben voor een gezonde leefstijl en leefbaarheid in zijn 
algemeenheid ook van belang. In de ontmoetingsmomenten zullen gastsprekers worden 
uitgenodigd die onder andere ingaan op gezonde leefstijl, voeding, slapen, medicijngebruik 
en gezondheidzorg in Nederland. Daarnaast zijn thema’s rond diversiteit, de respectvolle 
wijk, culturele achtergronden en economische omstandigheden (van gezinnen) onderwerp 
van gesprek.  
 
 
6. Betrokkenheid doelgroep  
De kinderen leren spelenderwijs via doe-programma’s hun eigenwaarde ontwikkelen en zich 
in relatie daartoe op anderen (buurtkinderen/bewoners) te richten. De eigen talenten worden 
zo als middel ingezet om onderlinge binding in de buurt en de school te helpen bevorderen. 
De persoonlijke versterking van eigenwaarde leidt tot sociale betrokkenheid en samenhang.   
 
Door de activiteiten voor de kinderen bereiken we de ouders en verkennen we gaandeweg 
hun behoeften op het vlak van veiligheid in de wijk. De intentie is om aan de hand van de 
kinderen ook het sociale netwerk en maatschappelijke binding van de ouders te versterken. 
We zoeken sleutelfiguren onder de ouders om de verbinding met de bestaande 
wijkinitiatieven te ontwikkelen. Op dat fundament kunnen dan vervolgens 
ontmoetingsmomenten worden georganiseerd.  
De basisschool en het wijk/buurtwerk is essentieel voor het bereiken van de kinderen en 
ouders. De school weet immers als geen ander wie hun leerlingen zijn en waar zij goed in 
zijn. Basisschool De Toermalijn vervult een sleutelpositie en denkt/doet mee en adviseert 
leerlingen en ouders over activiteiten en deelname.  
 
 
7. Vertrekpunt, doelstellingen en resultaten 
Groep: 
Het project richt zich op alle kinderen (0-12j.) in de wijk Op de Heide. Het project richt zich 
allereerst op de schoolgaande kinderen die de lokale basisschool De Toermalijn bezoeken.  
Werving en startpunt ligt bij een groep van 20 tot 25 kinderen. Dat moet groeien tot plm. 50 
deelnemende kinderen in het eerste projectjaar. In het vervolg wordt dit opgeschaald naar 80 
tot 100 kinderen. 
In de betrokken groep ouders zou dit moeten leiden een groep van 20 tot 25 betrokken 
personen. Buiten de ouders zouden ongeveer 15 wijk/buurtbewoners bereikt moeten zijn.   
 
Doelstellingen: 

• Het vergroten van deelname aan beweegactiviteiten voor kinderen in de basisschool 
leeftijd waardoor een gevoel ontstaat dat kinderen beter ‘in hun vel’ zitten. 

• Het vergroten van onderlinge contacten in de wijk tussen kinderen en ouders met een 
verschillende culturele achtergrond en geschiedenis.  

• Verminderen van gevoelens van stress en van onveiligheid. 

• Bewust wording van gezonde keuzes betreffende voeding. 
 
Waar willen we aan werken / resultaten: 

• Streven is dat van de deelnemende kinderen een deel doorstroomt en deelneemt aan 
beweegactiviteiten en/of culturele activiteiten elders (sportverenigingen, etc.). 

• Verbetering van de toegang van ouders richting kindregelingen (Kindpakket – o.a. 
Leergeld, sport-cultuurfondes e.d.) waardoor kinderen meer en beter kunnen 
participeren. 

• Verbetering leefomstandigheden en minder met armoede in aanraking komen.  

• Minimaal de helft van de deelnemende kinderen krijgt meer contact met 
leeftijdgenoten binnen de wijk  buiten de aangeboden activiteit. 

• Minimaal een kwart van de bereikte ouders krijgt meer contacten binnen de wijk 
buiten de aangeboden activiteit. 

• Van de bereikte ouders vormen twee tot vier “sleutelfiguren” een groep die initiatieven 
helpt realiseren om activiteiten in de wijk Op de Heide te ontwikkelen. 
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8. Betrokken partners in buurt en wijk 
Organisaties, initiatieven en vrijwilligheid: 
Het project moet een sneeuwbaleffect weten te bewerkstelligen zodat buurtinitiatieven en 
organisaties ook betrokken raken. De activiteiten zijn gaandeweg gericht op samenwerking 
en versterking met als doel dat er daardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
organisaties en buurtbewoners groeit. Daarin doen aanvankelijk mee: 

• Basisschool De Toermalijn 

• Wijk/buurtteam    

• Team Venlo.fit (sportontwikkeling gemeente Venlo) 

• Stichting Groenewold 

• Bindkracht Venlo / onderdeel Kind en Armoede (o.a. Maak Armoede Bespreekbaar / 
speelgoedkasten) 

• VVV-Foundation 

• Lokale opbouwwerk/welzijnswerk(er) (Incluzio) 

• Buurthuis/Huis van de Wijk Picus / Glazenap 

• Kerk / parochie Tegelen / diaconaal werk 

• Stichting Noemidia 
 
Daarbij zullen een aantal vrijwilligers nodig zijn voor een aantal taken: 

• Sportconsulent die ondersteund wordt door twee vrijwilligers 

• Contactpersoon ouders / school   

• Groep ouders die ontmoetingsmomenten ondersteunen.  

• Werving kinderen – school 

• Assisteren begeleiding groepswerk  

• Ondersteunen ontmoetingsactiviteiten  

• Scholing. 
 
Werken aan verbinding in de wijk: 
Samenwerking is een sleutelwoord in deze. Belangrijk is dat de ervaring en inzet van 
partners leidt tot een geheel eigen vorm en aanbod activiteiten in de wijk. 
Basisschool De Toermalijn is belangrijk vanwege hun toegang op de doelgroep, m.n. als 
verstrekpunt en in communicatief opzicht.   
Vanuit het Team Venlo.fit wordt de noodzakelijke deskundigheid ingezet t.b.v. een 
trainingsprogramma’s i.s.m. buurtbewoners en leerkrachten. Daaruit moeten straks nieuwe 
sleutelfiguren gevonden worden die het programma na de startfase zelfstandig kunnen 
dragen. Een van de sportconsulenten is van Syrische afkomst (zie boven) en zal 
aanvankelijk ook hier fungeren als een sterke vertrouwenspersoon voor veel bewoners / 
ouders met (o.a.) een Islamitische achtergrond.  
I.s.m. het welzijnswerk richt ’t Groenewold zich op het verbreden naar buurt-/wijkbewoners 
en netwerk / Huis van de Wijk en de verbindingen naar de kind-regelingen die in Venlo 
bestaan. Waar mogelijk wordt dit ondersteund door de expertise binnen de werkgroep Kind 
en Armoede van Bindkracht Venlo (o.a. richting basisschool).  
 
De regiefunctie is in handen van de projectwerkgroep. In de opstartfase is het belangrijk om 
het gezamenlijk belang vorm te geven en te helpen uitbouwen. Daarmee moet de voortgang 
een waarborg krijgen en de continuïteit gewaarborgd zijn. Gaandeweg wordt gekeken hoe 
die verantwoordelijkheid in handen van de wijk zelf terecht moet komen. 
 
 
9. Planning en proces 
Eerste helft 2020:  Voorbereidingen en akkoord wijk. Partners worden aangezocht 
Aug./sept 2020:  Werving in gang zetten 
Sept:    Start eerste activiteiten 
Okt:   Eerste ontmoetingsmoment voorbereiden / uitvoeren (ouders/wijk) 
Einde 2020:   Andere (creatieve) werkvormen / aanbod (i.s.m. wijkhuis, etc) 
Aanvang 2021: Uitbouwen uitvoeringsprogramma op alle onderdelen + 

wijkbetrokkenheid stimuleren 
Voorjaar 2021: Tussentijdse rapportage met resultaten, aanbevelingen en bijstellingen 
Begin 2022:  Voorlopige eindrapportage  

Verzelfstandiging project / borging. 
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10. Inzet en middelen 
De verschillende partners zullen op de onderscheiden taken de inzet borgen en de 
noodzakelijke middelen (uren) daarvoor beschikbaar stellen.  
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11. Begroting  
 

 
 
 
 

PROJECT DELEN IN MEEDOEN -OP DE HEIDE- / BEGROTING 2020-2021

INKOMSTEN 2020 2021 UITGAVEN 2020 2021

1. Gemeentelijke sportdienst € 750,00 € 750,00 1. Activiteiten/materialen € 1.500,00 € 1.500,00

Fondswerving Grwld € 750,00 € 750,00

2. Afdeling Sport € 1.600,00 € 2.400,00 2. Localiteit + faciliteiten € 1.600,00 € 2.400,00

3. Budget Venlo-Fit programma € 4.000,00 € 9.000,00 3. Coaches sportdienst € 4.000,00 € 9.000,00

4. Fondswerving Grwld € 4.500,00 € 8.100,00 4. Begeleiding Groenewold / buurt/wijkwerk € 4.500,00 € 8.100,00

tbv Delen in Meedoen + speelgoedkasten

5. Budget sportdienst € 400,00 € 800,00 5. Dans/werktheater / omntmoetingsmomenten € 800,00 € 1.250,00

Wijkinbreng € 400,00 € 450,00

6. Incluzio Budget Op de Heide € 800,00 € 4.500,00 6. Inzet Incluzio welzijnswerk € 800,00 € 4.500,00

7. Wijk / school € 150,00 € 250,00 7. Werving € 150,00 € 250,00

8. Inbreng partners € 250,00 € 350,00 8. Huisvesting / kantoor € 250,00 € 350,00

9. Inbreng partners € 100,00 € 200,00 9. Reiskosten € 100,00 € 200,00

10. Wijkinbreng € 500,00 € 1.000,00 10. Vrijwilligers € 750,00 € 1.500,00

Fondswerving € 250,00 € 500,00

Totaal € 14.450,00 € 29.050,00 Totaal € 14.450,00 € 29.050,00

1. 50 kind x € 30,- 

2. uurprijs voor scholen x 1 uur x € 40,- /h. / 40 wk.

3. 2020: Inzet 2 beroepskrachten 20 wk / 1h 

2021: Inzet 2 beroepskrachten 45 wk / 1h

4. 2020: Groenewold / voorbereiding / uitvoering wijk-buurtwerk / rapportage 25 wk/3h 

2021: Groenewold / uitvoering wijk-buurtwerk / rapportage 45 wk/3h 

6. 2020: Inzet welzijnswerk tbv ontmoeting / werkplaats 8 wk / 1h 

2021: Inzet welzijnswerk tbv ontmoeting / werkplaats 45 wk / 1h 


