
FEEST
 met het team

programmaboekje donderdag 3 september 2015

Het idee voor dit programmaboekje ontstond spontaan tijdens de voorbereiding 

van de feestelijke dag op 3 september 2015. Natuurlijk staat het programma 

er in. Maar je vindt ook allerlei weetjes over de mensen en initiatieven waar 

we tijdens de dag mee kennismaken. En wat gedachten over feest, geluk en 

aandacht die je (ook) op je werk kunt betrekken. Zo is het een bewaarboekje 

geworden, waar je ook na 3 september nog eens doorheen kunt bladeren.



Feest (het; o; meervoud: feesten)

1
(plechtige) viering van een belangrijke  
gebeurtenis of gedenkdag
2
vrolijke bijeenkomst ter viering van  
een heuglijk feit
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Het gevoel dat 
dit je thuisbasis is
Harry over de betekenis van de teamdag

Ik hecht veel waarde aan deze dag voor het team 
Uitvoering. Het gaat mij in de allereerste plaats om 
elkaar te leren kennen, de onderlinge verbinding. Wie 
zijn je collega’s bij het team Uitvoering? Ik zou het mooi 
vinden als we gedurende deze dag het gevoel krijgen  
dat we een team zijn, dat dit je thuisbasis is.

In de tweede plaats gaat het om ons werk. Als je elkaar 
kent, dan kun je ook de toegevoegde waarde zien van 
ieders werkzaamheden binnen het sociaal domein.  
Dan kun je de ‘ratjetoe’ aan functies beter plaatsen.  
En ontdek je aanknopingspunten om elkaar op te 
zoeken. Daar heb jij baat bij, maar ook onze inwoners.

Ik vind het belangrijk dat je ergens bij hoort. Werk-
inhoudelijk kun je wellicht meer raakvlakken hebben 
buiten het team, maar ook dan is het prettig als er een 
thuisbasis is. We zijn een netwerkorganisatie, dus het 
gaat ook om de mogelijkheden, capaciteiten, kennis 
te zien van collega’s buiten het team Uitvoering. 
Bijvoorbeeld bij de gebiedsteams en het sociaal 
meldpunt. 

De dag moet wel een vervolg krijgen om een echt team 
te worden en te blijven. Dat is een hele uitdaging, maar 
het is noodzaak. Want we zijn niet meer in staat om de 
dingen individueel te doen; we hebben elkaar nodig in 
het werk. Ook als je ‘1-pitter’ bent, kun je elkaars sterke 
punten gebruiken. En vanuit Uitvoering hebben we met 
iedereen te maken, er liggen overal lijntjes. Ik zie deze 
dag als een feestelijke aftrap van een traject waarin we 
elkaar steeds beter weten te vinden en versterken. 

Harry Dekkers, teammanager

   

Behoefte aan een feestje
De wens van Bernard, Daniëlle, Danny, 
Lynn en Rafet om een feestje te bouwen

Zó zien Bernard, Daniëlle, Danny , Lynn en Rafet van de 
‘feestcommissie’ de teamdag voor zich. Het moet een 
feestje worden! Waardoor we de verbindingen vanzelf 
gaan leggen vanuit een goed gevoel. 

Laten we er een leuke dag van maken! Met elkaar aan  
de slag, opdrachten uitvoeren op een speelse manier. 
Van en naar een plek; een kijkje nemen waar we anders 
niet komen; ons verwonderen. Dat kan ook door van 
elkaar verhalen te horen, meer te weten te komen over 
elkaars werk. Je zou een IKEA-route kunnen uitzetten 
met af en toe een break. 
Er moet wel een duidelijk vertrekpunt zijn, een intro-
ductie als start van de dag. Het is niet zo maar een 
feestje. Het is nuttig om Insights te gebruiken. Dat geeft 
een gezamenlijke taal. Het moet zich binnen werktijd 
afspelen. Borrelen en eten buiten werktijd is voor wie  
dat wil.



Kletsen brengt geluk
Kletsen is voor mensen wat vlooien is voor apen 

Een simpel gesprekje over het weer lijkt misschien betekenisloos. 
Maar zulke kleine conversaties zijn de basis van ons bestaan als sociale dieren. 

We móeten kletsen, domweg om gelukkig te blijven. 
Uit: flow Weekly, het belang van kletsen

Feest (het; o; meervoud: feesten)

1
(plechtige) viering van een belangrijke  
gebeurtenis of gedenkdag
2
vrolijke bijeenkomst ter viering van  
een heuglijk feit
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Aandacht maakt alles mooier
De IKEA catalogus 2016 heeft als thema ‘Aandacht maakt alles mooier’.
Aandacht voor elkaar, voor je kinderen, voor je eten en voor de wereld om ons heen. 
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We bouwen een bijzonder feestje met elkaar.  

In het hart van het werk van Uitvoering.  

Op plekken die interessant kunnen zijn. Gereden 

door chauffeurs van Connexxion die leerlingen  

van en naar school rijden. In gesprek met  

mensen die hun ervaringen willen delen.  

Met mogelijkheid om te kiezen. En plezier te hebben. 

De ingrediënten zijn er, het is aan ieder  

om er wat moois van te maken.  

Een goed feestje bouw je met elkaar!
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Start in het café-gedeelte van Ons Huis in Rheden

Naar sportcentrum De Dumpel en activeringscentrum De Magneet

Met koffie, thee en taart 

Anita & Jessica van 7Zebra’s vertellen over de wens van 
Bernard, Danny, Lynn, Rafet en Daniëlle om een feestje  
te bouwen met elkaar. 

Interview met teammanager Harry Dekkers over wat  
deze dag voor hem persoonlijk betekent. 
En met uitbater Harry Brouwer over de maatschappelijke 
functie van Ons Huis en zijn drijfveer om ‘feestjes’ 
te helpen organiseren.  

We doen een peiling met behulp van de kleuren van 
Insights. We ontdekken of er verschil is in ‘feestbeleving’ 
als je blauw, rood, groen, geel bent. Of ‘toverbal’, van alles 
wat. Zowel privé als in het werk. We wisselen uit wat ons 
vrolijk en minder vrolijk stemt in het werk. 

Anita en Jessica lichten het programma toe en het idee 
van het maken van ‘moodboards’ met sfeerbeelden en 
aandachtspunten. Met de uitnodiging om er zelf zo veel 
mogelijk uit te halen. En er  vooral een leuke, feestelijke 
dag van te maken. 

We splitsen ons op in twee ‘veelkleurige’ groepen. 
We maken kennis met de chauffeurs van Connexxion 
leerlingenvervoer, die klaarstaan om ons op de plaatsen 
van bestemming te brengen in Velp.

Aftrap met uitbater Willem en sportcoördinator Ruud 
in het sportcafé. Daarna keuze uit 5 mini-workshops:
1. Dansen met Dieuwertje
2. Leefstijltips van JOGG-regisseur Koen en leefstijlcoach 
3. Vrolijk oefenen met de gymdocent
4. Openhartig gesprek met een zebra
5. Een baantje trekken [alleen in de 2e ronde]

Met elkaar lunchen in het sportcafé van Willem  
en een moodboard maken met ideeën en aandachtspunten 
om te delen met collega’s.

iNlOOp

OpENiNgSwOORD  
van de feestcommissie
 

wElkOM  
door de twee harry’s
 

 

FEESTElijkE kENNiSMAkiNg

Wat voor typen feestneuzen  
hebben we in ons team?

HET pROgRAMMA 
zelf de slingers ophangen

       

DE DuMpEl    

hoe houd je het 
feestelijk voor jezelf?
Zorgen voor jezelf  
en voor de ander

09.00 – 10.45

09.00 – 09.30

09.30 – 09.35

09.35 – 09.50

09.50 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 14.00

11.00 – 11.15

1e ronde
11.15 – 12.00

2e ronde
12.15 – 13.00

13.00 – 14.00

Feestelijk programma  De opzet van de dag met Anita en    Jessica van de 7Zebra's
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11.00 – 11.15

1e ronde
11.15 – 12.00

2e ronde
12.15 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 14.15

14.15 – 14.40

14.40 – 15.30

15.30 – 16.20

16.20 – 16.30

16.30 – 20.00

Na borrel/BBQ

Feestelijk programma  De opzet van de dag met Anita en    Jessica van de 7Zebra's
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Naar het party-gedeelte van Ons Huis

Van Ons huis naar eigen huis

Aftrap met ervaringsdeskundige coördinatoren John en 
Lieke. Daarna keuze uit 5 mini-workshops:
1.  Kunstzinnig schilderen met Monique
2.  Tuinieren met Jan en Rogier en hun kompanen
3.  Klussen met Ugur
4.  Meedenken met John en Lieke
5.  In gesprek met Lotte en Kim van Soos de Krent

Met elkaar lunchen aan de keukentafel & een moodboard 
maken met ideeën en aandachtspunten om te delen met 
collega’s. 

Uitwisseling belevenissen en moodboards

Openhartig gesprek met elkaar en met Maarten van 
Minderhout, directeur van praktijkschool De Tender 
in Dieren. Over hoe we zelf onze schooltijd hebben 
ervaren. En over het toerusten van jongeren die niet 
vanzelfsprekend hun eigen (financiële) huishouding 
kunnen runnen.  

Leer je collega’s spelenderwijs kennen.  
Hoe precies, behendig en snel zijn we?

Wissel uit waar je last van hebt in je werk, of waar je je 
zorgen om maakt: welke beren verstoren het feestje?  
En hoe kun je daarmee omgaan?

Afsluiting van de dag. Spontane ideeën voor het vervolg.

DE MAgNEET   

 wie gun jij een feestje?
Oog voor Rhedenaren in minder 
gelukkige omstandigheden

zoet en hartig weerzien

pERSOONlijkE NOTEN

RONDETAFElgESpREk   

 welke muziek zit er  
in kwetsbare jeugd?
Met frisse blik kijken  
naar participatie

pARcOuRS 
met oud hollandse spellen…

… en met beren op de weg

puNT kOMMA 

BORRElEN EN BBQ’EN  



Genieten wordt bij ons  
met een hoofdletter G 

geschreven
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café Ons Huis
Ons café, een plek om elkaar te ontmoeten  
en verhalen te delen.

www.onshuisrheden.nl

Ons Huis werd in 1909 gebouwd door de gefortuneerde 
Rhedense familie Wurfbain. Als plek voor armlastigen 
van het dorp en voor het verenigingsleven. 
Nu – een ruime eeuw later – is Ons Huis nog steeds een 
belangrijke ontmoetingsplek. Er is nog één vereniging 
die aanspraak maakt op de afspraken die destijds zijn 
gemaakt om wekelijks te mogen repeteren in Ons Huis 
en er uitvoeringen te organiseren: het Rhedens Fanfare 
Corps. Bovendien profiteren verenigingen in het dorp via 
de Wurfbainsstichting tot op de dag van vandaag van het 
stamkapitaal. Jaarlijks kunnen zij een beroep doen op 
subsidie voor hun jeugdleden. Als belangrijk onderdeel  
van de leefbaarheid in het dorp Rheden.

De roots van Harry Brouwer liggen in het dorp. 
Hij verruilde zijn fabriek voor staalbouwmachines voor 
Ons Huis en werd horeca-uitbater. Hij kocht het in 2000 
in een vlaag van onbezonnenheid. Want het was feest: 
Carnaval! Inmiddels deelt hij hier lief en leed. In 2003 
werd Ons Huis heropend na een ingrijpende verbouwing. 
Zo is het partycentrum erbij gekomen.

(op een paneel in het café)
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Wat zijn wij 
voor feestneuzen?
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De kleurentaal van insights 
Hulpmiddel om samen feestjes te vieren 

Meer inzicht in elkaar kan helpen in de samenwerking. 
Insights is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung 
en werkt met een waardevrije kleurentaal: vurig rood, 
stralend geel, zacht groen en helder blauw. Iedereen 
heeft en gebruikt alle vier de kleuren. De volgorde en 
intensiteit van het kleurengebruik zijn uniek en bepalen 
onze persoonlijke stijl. Door de verschillen tussen 
mensen te herkennen, te waarderen en te benutten, 
kunnen we met elkaar meer bereiken  
op een prettige manier. 

                  De 4 kleuren op een goede dag …

 

Dat is het streven. schoonheid maken.  
In alles wat je doet.

Ik zoek naar hoe je in taal en muziek meer 
kunt vertellen dan wat woorden betekenen. 
[…] Je wordt geboren met een aantal talenten 
en eigenschappen en daarmee moet je zo goed 
mogelijk en met al je kracht en liefde en alles  
wat je hebt … Schoonheid maken.
|
Spinvis, eenmansband Erik de Jong

 

                  De 4 kleuren op een slechte dag …

Enthousiast
Energiek
Vrolijk
Grote lijnen
Creatief
Expressief

Chaotisch
Overhaast
Indiscreet
Lawaaierig
Verzuchtend

Analytisch
Formeel

Weloverwogen
Gedetailleerd

Voorzichtig
Objectief

Pietluttig
Besluiteloos
Argwanend

Afstandelijk
Star

Bemoedigend
Harmonieus

Geduldig
Ontspannen

Vriendelijk
Tactvol

Traag
Vlak

Afhankelijk
Verongelijkt

Koppig

Gedreven
Positief
Besluitvaardig
Direct
Veeleisend
Doelbewust

Drammerig
Dominant
Controlerend
Agressief
Intolerant
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Hoe houd je het 
feestelijk in je werk?

Zorgen voor jezelf      voor elkaar
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TIPS

De Dumpel
 

Sporten maakt gelukkig
De endorfine die vrijkomt tijdens het sporten  
geeft uiteraard een onmiddellijke boost. 
Maar regelmatig sporten maakt ook op lange termijn 
gelukkig. Verschillende studies wijzen dat uit. Mensen 
die wekelijks sporten hebben de helft minder kans 
een psychische stoornis te ontwikkelen dan niet-
sporters, ontdekte het Trimbos-instituut. Denk hierbij 
aan depressies, alcoholverslaving, fobieën en andere 
angststoornissen.

De Dumpel en Sportbedrijf Rheden
Sportcentrum De Dumpel wordt gerund door 
Sportbedrijf Rheden, een verzelfstandigde afdeling 
binnen de gemeente. Doel van het Sportbedrijf is dat 
zoveel mogelijk Rhedenaren gaan sporten. En om 
daarmee allerlei andere maatschappelijke doelen te 
bevorderen. Want het sportbeleid van de gemeente is 
gericht op ‘sportdeelname, integratie & participatie en 
een gezonde leefstijl’. 

Met combinatiefuncties stimuleert en steunt de 
gemeente de samenwerking tussen (brede) scholen, 
culturele instellingen, sportverenigingen en andere 
lokale organisaties. Combinatiefunctionarissen 
en buurtsportcoaches zijn aan het werk om de 
maatschappelijke doelen te bereiken met een divers 
aanbod aan interventies en activiteiten. Deelname aan 
JOGG versterkt de inzet op sportstimulering. 

Rheden is sinds februari 2015 jOgg gemeente
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is 
de landelijke beweging waarbij iedereen uit de wijk, 
het dorp en de gemeente zich inzet om gezonde voeding 
en bewegen aantrekkelijk en normaal te maken voor 
jongeren van 0-19 jaar. Het uiteindelijke doel van de 
aanpak is om samen met partijen uit o.a. onderwijs, 
sport, zorg, bedrijfsleven en media het overgewicht 
onder jongeren terug te dringen. Overgewicht is immers 
één van de grootste volksgezondheidsproblemen van dit 
moment. In Dieren wordt gestart met het eerste JOGG-
thema DrinkWater, onder andere op scholen. 

Begin de dag met een dansje!
Het is het levensmotto van Dieuwertje van GoDiva 
Dance, dansschool in De Dumpel. Hier kan iedereen 
terecht. Plezier en passie voor dans staan centraal.  
Van Hip Hop, Jazzdance, Modern, Klassiekballet, Zumba 
Dance tot Dance workout lessen.

leefstijltips van Hayke
Goede voornemens over gezonder en actiever leven; 
wie heeft ze niet? Een duwtje in de rug kan prettig zijn 
om er ècht mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld van 
leefstijlcoach Hayke van het Sportbedrijf. Gratis en 
helemaal op maat. Je kunt je aanmelden. Al ruim 100 
mensen gingen jou het afgelopen jaar voor! 

Vooral de 3e helft is belangrijk!
Willem gaat zijn 3e jaar in als uitbater van het Sportcafé 
in De Dumpel. Daarnaast werkt hij in de horeca in 
Papendal. Tussen sporters voelt hij zich als een vis in 
het water. Onlangs bleek hij niets vermoedend naast 
Ireen Wüst te zitten. Zelf is hij vooral 'van het fietsen'. 
Maar alle sport is mooi en vooral het gebeuren ná de 
wedstrijd. Dan komt de teamgeest om de hoek kijken, 
wordt gezocht naar harmonie. Daar speelt hij op in met 
zijn dienstverlening; 'presenteren is het leukste wat er is'!

voor het moodboard
• Wat heb jij nodig om lekker in je vel  

te zitten? 
• Waar zou je het met collega’s en met  

je manager graag over willen hebben?
• Welke verbindingen zie je tussen wat er 

gebeurt in De Dumpel en het werk  
van jullie team/de gemeente?

• Waar wil je jouw collega’s deelgenoot  
van maken?
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Wie gun jij 
 een feestje?
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De Magneet

Hier snijdt het mes aan verschillende kanten
Klanten zijn vaak enorm geholpen door onze inzet en 
initiatieven. En medewerkers met een uitkering hopen door te 
kunnen stromen naar een betaalde baan.

Activeringscentrum De Magneet is een project van de 
gemeente Rheden. Behalve vrijwilligers zijn hier ook 
medewerkers met een uitkering aan de slag. Zij worden 
ondersteund bij het opdoen van werkervaring en het 
vinden van werk. 
Vrijwilligers en ‘wederdienstverleners’ zijn actief in de 
tuin- en klussendienst, als beheerder, of bijvoorbeeld 
in het Naaiatelier. Tegelijkertijd worden inwoners van 
de gemeente Rheden met deze activiteiten geholpen 
die door problemen en/of weinig inkomsten nergens 
anders terecht kunnen. Het gaat om klussen die anders 
niet uitbesteed zouden worden aan een klussenbedrijf, 
tuinman of naaister. 

De ontmoeting is belangrijk
Aan beide kanten dragen mensen ‘een rugzakje’ 
met zich mee en is er veel eenzaamheid.

De activiteiten in De Magneet zijn heel laagdrempelig. 
Zoals de workshop Creatief Schilderen en de Kappers-
workshop. Ideaal voor mensen die het moeilijk vinden 
om iets buiten de deur te gaan doen. Soos De Krent 
is een nieuw initiatief. Een inloop voor inwoners met 
vragen op financieel gebied. Een plek waar mensen 
tips kunnen uitwisselen om te bezuinigen op dagelijkse 
uitgaven.

Op huisbezoek 
Soms hoor je schrijnende verhalen. 

De coördinatoren gaan veel op huisbezoek. Ze 
vertellen wie ze zijn en wat ze kunnen garanderen. 
Mensen moeten de juiste verwachtingen hebben van 
wat De Magneet voor hen kan doen. Het koppelen van 
medewerkers aan klanten luistert nauw. Daarom zijn 
de intakegesprekken zo belangrijk. Het gaat lang niet 
alleen om het doen van kleine klusjes in en om het 
huis. Sommige bewoners hebben bijna niemand om 
zich heen. Het moet dan wel klikken met de persoon 
die langskomt. Soms wordt iemand weggestuurd. Als 
coördinator ben je eigenlijk vooral een psycholoog. 

voor het moodboard
• Voor en met welke Rhedenaren ben jij in je 

werk met name aan de gang?
• Waar zou je het met collega’s en met je 

manager graag over willen hebben?
• Welke verbindingen zie je tussen wat er 

gebeurt in De Magneet en het werk van 
jullie team/de gemeente?

• Waar wil je jouw collega’s deelgenoot van 
maken?

Wie gun jij 
 een feestje?

Vrijwilligers worden niet betaald, 
niet omdat ze waardeloos zijn 

maar omdat ze onbetaalbAar zijn.
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Welke muziek zit er 
in kwestbare jeugd?

anders kijken naar werk
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De Tender

De Tender in Dieren is een school voor praktijkonderwijs. 
Hier staat voorop wat een leerling kan, het opsporen  
van mogelijkheden. De Tender leidt op tot arbeid. 
De school geeft eindonderwijs en verzorgt opleidingen 
op maat. Deze worden afgesloten met een vakdiploma 
en/of een getuigschrift. Een enkeling zal niveau 2 MBO 
behalen. Daarvoor werkt de Tender intensief samen  
met de ROC’s.

De 135 jongeren van De Tender worden als kwetsbaar 
gezien, omdat zij niet vanzelfsprekend doorstromen 
naar ‘gewoon’ werk. Het is een groep met een beperkt 
intellectueel vermogen [een IQ van 60 tot 80], 
die voorheen vrijwel automatisch  
in een uitkeringssituatie kwam [Wajongers]. 
De grote uitdaging is om deze jongeren te begeleiden 
naar zelfstandigheid. Zelfredzaamheid is een steeds 
groter onderdeel van het les-programma: hoe stellen 
we iedere jongere in staat om zichzelf te kunnen redden 
op alle fronten: sociaal-emotioneel en financieel? 
Hoe geven we hen optimaal de kans om in allerlei stages 
werkervaring en ondernemersvaardigheden op te doen, 
vóórdat hun loonwaarde wordt bepaald?

voor de discussie
• Hoe kijk je terug op jouw eigen school-

periode?
• Hoe zet het team Uitvoering zich in met  

en voor jongeren?
• Waar raken de ambities van De Tender  

die van jullie team/de gemeente Rheden?
• Waar zou jij over door willen praten?

Wensenlijstje van directeur 
Maarten van Minderhout

Grootste wens: gemeente als partner
     €
De school is een belangrijke vindplaats voor de gemeente. Mijn 
grootste wens is dat de gemeente Rheden met ons als partner 
meedenkt over manieren om al onze jongeren de kans te geven 
om hun eigen (financiële) huishouding te runnen. 

Laten we onze blik op ‘laaggeschoold’ werk verruimen
            €
Alle werk is zinvol. Ook het rondbrengen van post, het 
helpen in de schoonmaak, groenvoorziening en horeca. Want 
daarmee doen jongeren werkervaring op en scholen we hen 
in ondernemersvaardigheden. Koekjes kun je kopen, maar ook 
zelf laten bakken. In en om het schoolplein kunnen jongeren 
het groen onder begeleiding onder handen nemen. Philadelphia 
en de gemeente Doesburg willen graag samenwerken. De 
samenwerking zal onder andere inhouden dat de leerlingen 
meehelpen met de maaltijdbereiding voor ouderen.

Sociaal-emotioneel moeten we jongeren toerusten. 
         €
Belangrijk is om nog intensiever aan te haken bij preventieve 
trajecten die de jongeren weerbaarder maken. En op deze 
manier onderwerpen te behandelen als de invloed van alcohol, 
met geld omgaan en veiligheid op het internet.   

TER OVERDENKING
Maak van Nederland een bloemenland
In Frankrijk zijn ze niet te missen: les villes et villages fleuris, 
bloemensteden en bloemendorpen. […] Er is een harde economische 
noodzaak om ons eens in de bloemetjes te verdiepen. Bloemen 
verschaffen werk aan laaggeschoolden en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. […] Mijn stelling is dat de baten ruimschoots 
opwegen tegen de kosten: werk voor groepen die dat goed kunnen 
gebruiken en een mooiere publieke ruimte.
Frans Kalshoven van De Argumentenfabriek in De Volkskrant van 1 augustus 2015
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Welke talenten ontdekken we bij elkaar?
Precisie, behendigheid, snelheid

Neem de gelegenheid te baat om elkaar spelenderwijs te leren kennen.

Welke beren verstoren het feestje?
Waar heb je last van in je werk, 
of maak je je zorgen om?

Maak van je hart geen moordkuil. 

19

Grizzlybeer

knuffelbeer

bruine beer

wasbeer

EFFECTEN
rampzalig

onbeduidend
zelden                    zeer waarschijnlijk   kans



Samen eten is meer 
dan eten alleen
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Bijdragen aan geluk
De missie van de gemeente Rheden 

In de gemeente Rheden wonen 43.561 inwoners  
[stand mei 2014], waarvan er 5.000 hulp en 
ondersteuning nodig hebben.  
In de organisatievisie staat de missie van onze 
gemeente: 

een bijdrage leveren aan het geluk  
in onze samenleving.

Geluk houdt in dat mensen een balans vinden tussen 
gezondheid, een sociaal netwerk, materiële zekerheid, 
zingeving en een mate van presteren en/of arbeid. 

Geluk wordt verbonden aan eigenaarschap. Inwoners 
tonen eigenaarschap door zelf en met hun omgeving 
taken over te nemen en verantwoording te nemen voor 
hun eigen goede en gelukkige leven. Of het nu gaat 
om welzijn, zorg, jeugd, of werk en inkomen, op alle 
leefgebieden is de inzet: 

een sociale en vitale samenleving waarin inwoners  
zelf regie hebben over hun leven, elkaar bijstaan
en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt. 
[programmabegroting]

Het Rhedens Model staat voor de cirkels om de 
Rhedenaren heen. Te beginnen bij familie en 
vrienden en via vrijwillige ondersteuning uit het eigen 
netwerk, tot georganiseerde vrijwillige ondersteuning 
en begeleiding, via de gemeente Rheden, tot aan 
professionele ondersteuning en begeleiding.

De ene cirkel is voor de een groter dan voor de ander. 
Niet iedereen heeft immers een even groot netwerk. 
En niet voor elke ondersteuningsbehoefte is passende 
informele ondersteuning voorhanden. 

Elk mens is uniek en elke situatie is uniek. Het 
verlenen van ondersteuning en begeleiding is dus 
maatwerk. Dit betekent ook dat mensen met dezelfde 
ondersteuningsbehoefte elk wat anders krijgen, 
omdat zij een ander persoonlijk netwerk hebben. 
Niemand heeft recht op bepaalde ondersteuning. 
Ook het moment waarop mensen van de ene cirkel 
in de andere terecht komen, is verschillend. 
De bedoeling is dat mensen soepel van de ene cirkel 
in de andere komen: van binnen naar buiten en van 
buiten naar binnen.

Ondersteuning en begeleiding 
door familie en vrienden

Vrijwillige ondersteuning in 
persoonlijke buurtnetwerken

Georganiseerde vrijwillige 
ondersteuning en begeleiding

Gemeente Rheden

Professionele ondersteuning 
en begeleiding
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geluksplekken
Ze zijn een teken van iets wat ons gelukkig maakt (dank-
baarheid, schoonheid, harmonie, moed, passie …).  
Of ze vertellen een speciaal verhaal.
 

Geluksplekken zijn genomineerd door inwoners zelf. 
Herkenbaar aan het logo. 

Deens geluk
Het gevoel dat niet alles afhangt van winnen of verliezen,  
dat er een goed vangnet is als je valt. 

Nederland scoort hoog op de geluksladder. Maar 
Denemarken scoort steevast het hoogst. In het 
World Happiness Report van de Verenigde naties, de 
Satisfaction With Life Index en de World Database of 
Happiness. De acht factoren voor geluk zijn veiligheid, 
vertrouwen, welvaart, vrijheid, werk, democratie, 
burgerdom en evenwicht. Het extra Deense geluk 
heeft te maken met meer gemeenschapszin en 
kleinschaligheid, meer ruimte en een goed vangnet. 

Uit: Volkskrantreportage 8 augustus 2015. 

De kracht van woorden
Als het merendeel van de mensheid de kracht van het 
compliment leert snappen en toepassen zou de wereld er totaal 
anders uitzien.

De Japanse onderzoeker Masaru Emoto beweert in 
zijn boek ‘The Message From Water’ dat emoties een 
impact hebben op de vorming van waterkristallen. Hij is 
de oorzaak achter honderden filmpjes waarin mensen 
weckpotten met gekookte rijst verschillend bestickeren 
en bejegenen. Op de ene pot zet je liefdevolle woorden 
en de andere scheld je stijf. Na een aantal weken blijkt 
de ‘pijnrijst’ te gaan schimmelen en de andere pot blijft 
vers. Dit experiment laat op simpele wijze zien wat de 
kracht van woorden is.

Ontzuren volgens Remco Claassen. Uit: het Zoet, cadeaumagazine 
over mensen die de samenleving laten stralen. 

 

Feestelijk schrijven
Jip-en-Janneke taal communiceert!

De Raad van Europa maakte een meetlat van 6 niveaus 
waarmee je taal kunt meten: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. 
 A1 is het laagste niveau en C2 het hoogste. 
Professionals schrijven meestal teksten op taalniveau 
C1. Ze schieten vaak hun doel voorbij omdat deze taal 
abstract en formeel is, ingewikkeld en dubbelzinnig  
met de nodige vaktermen. Wat staat er nu eigenlijk?! 
Taalniveau B1 is bekend geworden als ‘eenvoudig 
Nederlands’, door sommigen denigrerend Jip- en 
Janneketaal genoemd. Maar hiermee bereik je wel 
je doel van de communicatie! Iedereen kan meteen 
begrijpen wat er staat.

Lees: De Taal van mr. Jip van harten en dr. Janneke Bavelinck  
van Simo Goddijn e.a. 

Het belang van lichaamstaal
Zakelijk flirten

Zakelijk flirten betekent: positieve aandacht geven met 
het doel iets te bereiken dat je voor ogen hebt. Zie het 
dus als iets onschuldigs, je flirt namelijk zonder seksuele 
bijbedoeling. Op de werkvloer bepaalt je uitstraling 
en persoonlijkheid hoe snel je zaken gedaan krijgt 
van anderen. De inhoud van je boodschap is slechts 
voor zeven procent bepalend voor het resultaat. Je 
lichaamstaal draagt voor 55 procent bij en de intonatie 
van je stemgeluid zelfs voor 38 procent. Zo concludeerde 
de Amerikaanse psycholoog Albert Mehrabian. 
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ONS VERHAAL IN HET ZOET

Het Zoet is een cadeaumagazine over mensen die de samenleving laten 
stralen. Het Zoet is overal om je heen. Ik ben benieuwd hoe ieder dat op 
3 september ervaart. Ons team bestaat uit bijzondere mensen die zich op 
allerlei manieren inzetten voor Rhedenaren. Samen met anderen. Zoals 
de mensen van Connexxion, De Dumpel, De Magneet, De Tender en Ons 
Huis, die we tijdens ons werkfeest ontmoeten. Graag doe ik jullie allemaal 
nummer 1 van het Zoet cadeau! 

Ik nodig jullie uit om na te denken over óns verhaal voor het Zoet.  
Een verhaal waarin we juist die mensen het podium kunnen geven  
waarvan wij vinden dat zij de samenleving laten stralen. Vaak zonder  
dat ze zichzelf daarvan bewust zijn. Als cadeautje aan de lezers  
van nummer 2 van het Zoet.

Wordt vervolgd!

Harry Dekkers
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