
Om deze mooie en noodzakelijke taak  
te kunnen blijven vervullen,  
zoekt stichting MeerSamen een: 
 

energieke voorzitter
die zich met ons in de gemeente Dronten in wil zetten 
voor: het versterken van duurzame burgerinitiatieven en 
-participatie, met als doel een samenleving waarin jong 
en oud meedoen.

Wat zoeken we in u?
• betrokkenheid bij de thematiek
• feeling met de achterban
• een teamspeler naar alle vrijwilligers
• een bruggenbouwer naar maatschappelijke partners

Ons aanbod
Het betreft een onbezoldigde functie, voor gemiddeld 
een dagdeel per week.
Veel wegen en contacten zijn al gelegd, maar er is volop 
ruimte om te pionieren.
En om u heen staat een enthousiast team van 
medebestuursleden en vrijwilligers.
U doet het dus niet alleen! Maar MeerSamen.

Wilt u meewerken aan een socialere gemeente  
Dronten, en bent u geïnteresseerd in deze functie?
Kijk dan voor het complete profiel op  
www.meersamen.nu.
 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de 
huidige secretaris Jelte Ferweda, tel. 06 25 02 07 21

Jaarverslag 2021
met elkaar  
voor elkaar

Stichting MeerSamen is een initiatief van:



Eenzelfde plaquette ging kort voor Kerst 2021 ook naar:

Plaquette uitgereikt aan de werkers 
in de frontlinie rond Kerst 2021

Alle werkers in de Gezondheidscentra

• Dronten Zuid

• Dronten Centrum

• Dronten West

• Biddinghuizen

De verpleeghuizen

• De Regenboog

• Het Wilgenhuis

De Thuiszorg organisaties
• Buurtzorg

• Allerzorg

• ICARE

• Coloriet

De GGD Ambulancedienst

• Vestiging Dronten

Dank ging eveneens uit naar de vele vrijwilligers en professionals van MeerSamen die in het 
coronajaar 2021 MeerSamen actief wisten te houden. Zij lieten zien hoe door meer samenwerken
inwoners die dat nodig hadden aandacht konden krijgen. Zij ontvingen een kerstpakket.

Medewerkster Coloriet

Huisarts Paul Kemps
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Ten geleide 

Voor u ligt het eerste - beknopte - jaarverslag van 
Stichting MeerSamen Dronten. In deze thuishaven 
gingen de burgerinitiatieven Netwerk Burgers in de Knel, 
Seniorennetwerk De Bijenkorf en Coalitie ZamenEen 
vanaf 2021 samenwerken. De burgerinitiatieven opereren 
zelfstandig in de Stichting behalve daar waar nog meer 

samenwerking meerwaarde heeft. De Stichting is inmiddels een ANBI Stichting. Giften 
kunnen worden afgetrokken en zijn meer dan welkom! Meer informatie daarover op onze 
website www.meersamen.nu

Dit jaarverslag rapporteert over de thuishaven, de drie burgerinitiatieven 
en hun werkgroepen. Dit zijn initiatieven die lacunes in de maatschappij 
waarbij burgers ‘in de knel’ raken aanpakken totdat er reguliere 
alternatieven zijn gerealiseerd. Wij streven samenwerking na tussen 
organisaties. Door net iets meer te doen bereiken we veel meer. We 
noemen dat horizontaal samenwerken ofwel ‘de breinaald er doorheen 
halen’. Met andere woorden, door het samenwerken op elkaar af te 
stemmen, krijg je meer dan het origineel. Losse draden wol worden tot 
een trui gebreid.

Mensen in MeerSamen vinden het leuk anderen die dat nodig hebben te helpen. Een 
dankbare blik is onze mooiste beloning. Hulp of steun vragen is dus ook geven! Op onze 
website www.meersamen.nu hebben wij onze defi nitie van burgerinitiatieven ter inzage 
geplaatst.

Begin 2021 zijn we gestart met ons communicatietraject. We gebruiken daarbij door 
KWOOT ontworpen iconen. U zult ze overal in dit verslag zien. In de loop van 2022 zullen 
voor alle initiatieven ook folders gereed zijn.

Dit verslag bespreekt allereerst de koepel, daarna de burgerinitiatieven en hun 
werkgroepen. De Coalitie MeerSamen wordt gemeentelijk gesubsidieerd op grond van 
een Plan van Aanpak. Daarom is het Plan van Aanpak deel van de Coalitieactiviteiten 
volgens de subsidievoorwaarden beschreven in dit jaarverslag. In de cover bedanken we 
al heel veel mensen. Hier wil ik vooral mijn medebestuursleden en het Servicecentrum in 
opbouw bedanken. Wat hebben we in tweeëneenhalf jaar veel opgebouwd.

Ik wens u veel leesplezier,

Erik Langeweg, voorzitter MeerSamen

Dat zouden
er meer
moeten

doen
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1. De organisatie 

Het bestuur
Eind 2020 en begin 2021 was er nog enige scepsis over de samenvoeging van de 
burgerinitiatieven. In de loop van 2021 bleek al enkele malen dat de gerealiseerde Stichting 
belangrijke voordelen bood op gebied van fondsenwerving, besturen ineenschuiven, 
kostenbesparing ICT (van 4 naar 1 website), bestuursleden werven, verjongen van bestuur, en inzet 
rond activiteiten betreffende Corona bestrijding.

Burgers in de Knel 
Netwerk

Bijenkorf
Netwerk

Belcirkels
Netwerk

Coalitie ZamenEen
Netwerk

Bestuur 
Meersamen

Servicecentrum Denktank

Afgevaardigden vanuit de burgerinitiatieven vormen het bestuur van Stichting MeerSamen. Met 
vooralsnog een externe, betaalde voorzitter. Medio 2022 willen we een vrijwilliger uit het Drontense 
als voorzitter benoemen.

Onder de initiatieven zijn een 14-tal werkgroepen actief. Zij komen in dit verslag ter sprake. De 
beoogde integratie is inmiddels op gang gekomen. In plaats van vier besturen is er thans één wettig 
bestuur. In de werkgroepen treedt al integratie op, senioren zijn actief in de BelCirkels, de Coalitie 
en Burgers in de Knel.

Per 31 december 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:
Erik Langeweg, voorzitter 
Fred van Bree, vicevoorzitter, Seniorennetwerk De Bijenkorf/BelCirkels
Jelte Ferweda, secretaris, Netwerk Burgers in de Knel
Ben Brookhuis, penningmeester, Seniorennetwerk De Bijenkorf 
Mirjam Klunder, aspirant lid, Coalitie ZamenEen
Wim Lanphen, lid, Coalitie ZamenEen/BelCirkels
Aldert Riepma, aspirant lid, Netwerk Burgers in de Knel

Coördinator ServiceCentrum: Bart Spaltman
Eind 2021 heeft het bestuur geconcludeerd dat de organisatie ‘op poten’ was met een 
Servicecentrum, een Denktank en een groeiende samenwerking tussen de burgerinitiatieven en 
hun werkgroepen. Medio 2021 werd een vierde burgerinitiatief opgenomen: BelCirkels.

Het jaar 2022 zal in het teken staan van verdere versteviging en inhoudelijke ontwikkelingen. 
Met daarbij de focus onder meer op het aanpakken van eventuele effecten van corona op de 
samenleving.
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Eind 2020 overleed Frans Wesselink. 
Hij was actief betrokken bij het Netwerk 
Burgers in de Knel, medeoprichter van 
Seniorennetwerk De Bijenkorf en mede-
initiatiefnemer van de Coalitie ZamenEen. 
Frans was stimulator voor de realisering 
van Stichting MeerSamen. Oktober 2021 
onthulde wethouder Peter van Bergen 
in aanwezigheid van familie en vele 
vrienden een herdenkingsplaquette op 
een bankje op het Meerpaalplein.

Denktank
In plaats van de Programmaraad is in 2021 een Denktank gestart die we in 2022 willen helpen meer 
vorm te gaan krijgen. In ‘burgerinitiatiefland’ is een denktank nog een wat onbekend fenomeen.
De Denktank van Stichting MeerSamen wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit diverse 
maatschappelijke sectoren: het bedrijfsleven, sport, kerken, onderwijs en vrijwilligers. Eind 2022 
traden vanuit twee politieke partijen eveneens vertegenwoordigers toe.
De Denktank kwam in het verslagjaar 2021 twee maal bijeen. Advies werd gegeven over een 
‘aanlandend’ initiatief voor het bieden van maaltijden aan inwoners met nadruk op hen die dat 
goed kunnen gebruiken. Besloten werd om niet met dit aanbod in zee te gaan, omdat een dergelijk 
initiatief al bestaat. Samen met ‘grijze koppen’ vanuit Seniorennetwerk De Bijenkorf werd Stichting 
De Meerpaal geadviseerd met betrekking tot een mogelijke bedreiging rond het voortbestaan van 
Tafeltje Dekje. Inmiddels is bekend dat in 2022 er een nieuwe aanpak start waarbij de inwoners ‘in 
de knel’ er gebruik van kunnen blijven maken.

Servicecentrum
In het verslagjaar 2021 werd gewerkt aan een clubhuis en de invulling van een Servicecentrum 
voor MeerSamen. De eind 2020 toegezegde ruimte voor een clubhuis in De Meerpaal werd in 
2021 helaas nog niet gerealiseerd door diverse omstandigheden. Eind 2021 werd een en ander 
zodanig geconcretiseerd dat naar verwachting het clubhuis in 2022 betrokken kan worden. In de 
tussentijd is gebruik gemaakt van het aanbod van De Meerpaal om andere ruimtes te benutten 
voor vergaderingen, begeleidingsgesprekken, etc. Inmiddels zijn vanuit de werkgroepen enkele 
vrijwilligers actief voor het servicecentrum.
Eind 2021 kon onze secretariaatsmedewerker, tot dan enig medewerker, een coördinator 
Servicecentrum verwelkomen, naast twee projectmedewerkers vanuit Burgers in de Knel ten 
behoeve van de Kansrijke Warme Aandacht en een coӧrdinator Samen Waardig Ouder Worden 
vanuit De Bijenkorf.
Eind 2021 werd het Servicecentrum voor het eerst ingezet om aangesloten deelnemers te werven 
voor de grote ‘Eenzaamheidscampagne’ rond Kerst. Heel Dronten is toen geflyerd.
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2. De burgerinitiatieven 

2.1 Netwerk Burgers in de Knel
Netwerk Burgers in de Knel kwam in 2021 door corona niet fysiek bij elkaar. Er 
is ingezet op het waar mogelijk continueren van de activiteiten en het digitaal 
afstemmen onderling. Het overkoepelend Meldpunt van Burgers in de Knel bleef 
actief en kwam een aantal keren voor ‘burgers in de knel’ in actie. Onderling 
samenwerken wordt steeds gewoner tussen deelnemende organisaties. Samen 
met de deelnemende zorginstellingen werd regelmatig kennis gedeeld over de 
wijze waarop corona effect had op de inwoners.

Eind 2021 werden voor het netwerk Burgers in de Knel via KWOOT een nieuwe folder en 
contactkaartjes gerealiseerd.

Rond Kerst 2021 ontvingen de deelnemers aan de projecten uit het netwerk een kerstattentie, wat 
zeer werd gewaardeerd.

Binnen het Netwerk Burgers in de Knel waren de volgende projecten actief:

Via het Fietsplan konden 87 opgeknapte fietsen overhandigd worden aan hen 
die een fiets nodig hadden en deze niet konden betalen. Via dit initiatief fietsen 
sinds 2021 38 kinderen meer naar school! Opgezet vanuit de kerken zijn nu 
in de drie kernen vrijwillige fietsopknappers actief met steun van plaatselijke 
fietsenmakers.

Het project Kansrijke Warme Start werd door een landelijke regeling vanuit 
de gemeente omgezet naar een formele organisatie. Onze vrijwilligers blijven 
‘bed, bad en brood’ leveren. Met een vaste regelmaat ondersteunen zij 
aanstaande moeders ‘in de knel’, met wiegje, babyspullen en -kleding etc. De 
coördinatie ligt in handen van de coördinator consultatiebureaus Dronten.

Het project Kansrijke Warme Aandacht richt zich op het ondersteunen van 
klanten van de Voedselbank. Door middel van contactgesprekken willen 
we deze mensen uit hun isolement helpen te komen en hun gevoel van 
eigenwaarde versterken.
In 2020 heeft Voedselbank Dronten de keuze gemaakt om zich uitsluitend te 
richten op de verstrekking van noodpakketten voor hun klanten.
Nadat Voedselbank Dronten de keuze heeft gemaakt om zich uitsluitend te 
richten op de verstrekking van noodpakketten voor hun klanten heeft Stichting 
MeerSamen een convenant gesloten met het bestuur van de voedselbank, 
waardoor de NAW-gegevens van nieuwe  klanten toch met ons gedeeld 
konden gaan worden.
Voor 2022 is het streven dat ook degenen die net boven de inkomensgrens 
zitten, geholpen zullen gaan worden.
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2.2 Seniorennetwerk De Bijenkorf
Seniorennetwerk De Bijenkorf kwam in 2021 regelmatig digitaal bijeen.
Na de opbouwfase in 2020 vond in 2021 een bestuurswisseling plaats.
Fred van Bree (KBO) trad aan als voorzitter en Kees Dekker als secretaris.
Binnen Seniorennetwerk De Bijenkorf stond de landelijke doelstelling ‘Samen 
Ouder Worden’ centraal.

In Dronten werd de slogan aangepast naar ‘Samen Waardig Ouder Worden’.
Vanuit de doelstelling ‘samen waardig ouder worden’ werd een lijst opgesteld 
tijdens de vergaderingen met speerpunten voor 2022. Ook werd een Manifest 

Ouderenbeleid geschreven. Een van de doelstellingen betreft het realiseren van een instrument om 
ouderenbeleid te monitoren en te actualiseren. Een aantal van de doelen is inmiddels opgepakt door 
het initiëren van de werkgroep 75+ en door deelname in de werkgroep 45+ van Coalitie ZamenEen.
Ernstige zorgen over de toekomst van de senioren en noodzakelijke voorzieningen in Dronten leidden 
eind 2020 tot een voorstel ‘Zorg om de samenleving’ met een voorstel voor een Plan van Aanpak. 
Enkele overleggen daarna werden om meerdere redenen steeds opgeschort. Wij hopen het thema in 
2022 weer op te pakken.

Een manifest ‘Mantelzorg’ werd eveneens opgesteld vooral dankzij leden van 
Seniorennetwerk De Bijenkorf. Dit met inbreng van andere burgerinitiatieven 
met de nadruk op werkers uit de eerstelijnszorg. Dit voorstel vond binnen 
de gemeente gehoor en zal in 2022 nader worden uitgewerkt met Stichting 
MeerSamen. Iets waar we zeer trots op zijn.

Beide manifesten zijn namens Stichting MeerSamen onder de aandacht gebracht van de 
gemeentelijk actieve politieke partijen. De betrokkenen vinden het vooral belangrijk om de landelijke 
ontwikkelingen te volgen waar het gaat om het slechten van grenzen tussen welzijn, sociaal domein 
en zorg. En om een relatie te leggen met wonen, inclusief één samenhangend beleid vanuit de 
gemeente. De Nationale Raad van Ouderen bracht eind 2021 een nagenoeg gelijkluidend advies uit.

Leden van Seniorennetwerk De Bijenkorf ondersteunden ook andere initiatieven met adviezen 
gebaseerd op ervaring, kennis en vaardigheden rond AVG perikelen, onderhandelen met derde 
partijen, e.d.

Niet voor niets mocht de voorzitter van Seniorennetwerk 
De Bijenkorf de vlag van de ‘Week tegen eenzaamheid’ in 
Dronten hijsen samen met de wethouder Sociaal Domein.

Eind 2021 kwam een folder van Seniorennetwerk  
De Bijenkorf gereed.



MeerSamen - Jaarverslag 2021

2.3 Coalitie ZamenEen
Coalitie ZamenEen kende in 2020 een voorlopig bestuur 
en een voorbereidingswerkgroep met een delegatie uit 
de meer dan 70 aangesloten deelnemers.

In 2021 ging het voorlopig bestuur op in het bestuur van Stichting MeerSamen. De 
voorbereidingswerkgroep werd omgezet naar een begeleidingsgroep, aangestuurd door een 
bestuurslid van Stichting MeerSamen.
Vanwege corona en de sluitingstijd van subsidieaanvragen bij de gemeente Dronten kon het Plan van 
Aanpak 2021 niet tijdig worden vastgesteld door de begeleidingsgroep.
Pas in maart 2021 werd dit mogelijk en werd ook het sein gegeven aan het bestuur om naar bevind 
van zaken te handelen tijdens de coronapandemie. Deze werkwijze is ruimschoots gehanteerd. Ook 
waren er mooie voorbeelden van samenwerking tussen deelnemers.

Belcirkels
In 2021 kwam het project Belcirkels van de grond. Binnen dit project zijn 
de bestaande belcirkels van Rode Kruis, Humanitas en KBO en PCOB gaan 
samenwerken. Via een brede campagne in de media kon in het eerste halfj aar 
van 2021 een divers aantal belcirkels worden aangeboden aan inwoners van 
alle leeftijden. ‘Ronde Tafel 22’ maakte dit fi nancieel mogelijk.

Vanuit Seniorennetwerk De Bijenkorf ontstond het initiatief om vrijwilligers van de kerken te trainen 
hoe om te gaan met de vele eenzamen die zij telefonisch ‘ontmoeten’.
Het project Belcirkels is geplaatst onder Stichting MeerSamen om te beklemtonen dat het niet 
alleen om eenzaamheid gaat. Iedereen kan deelnemen. Na een fl itsende start zakte het project eind 
2021 enigszins in. Helaas moest twee keer een coördinator Belcirkels afh aken bij de start van de 
werkzaamheden wegens persoonlijke omstandigheden. Begin 2022 gaan we een herstart maken: de 
vele nieuwe deelnemers bewijzen dat het project op de goede weg is.

Soep en contacten
De gemeente Dronten bood aan de Coalitie ZamenEen 
een grote hoeveelheid blikken Vrijheidssoep aan.
Op 5 mei 2021 gingen 125 vrijwilligers uit allerlei 
geledingen van Coalitie ZamenEen op pad om samen 
met een alleenstaande eenzame inwoner een blik 
soep te nuttigen. Vele blijvende contacten zijn hieruit 
voortgekomen.

Actie en heel veel dank!
De geplande twee fysieke bouwbijeenkomsten voor de deelnemers aan Coalitie ZamenEen gingen 
vanwege corona niet door. De eerste werd vervangen door een digitale inspiratiesessie in maart 
2021. Vele deelnemers aan de Coalitie konden daardoor meer info krijgen over het reilen en zeilen 
in coronatijd. De tweede werd gecanceld omdat we onze deelnemers niet wilden weghalen uit 
hun werk in de eerstelijnszorg. Als alternatief ontstond het plan om hen rond Kerst op te zoeken 
en hun organisaties een herinnering- en dankplaquette te geven. De werkers zelf ontvingen een 
kerstbanketstaaf.
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De GGD ambulancedienst, verpleeghuizen, 
gezondheidscentra en de vier thuiszorgorganisaties 
werden bezocht. Ook de vrijwilligers van de drie 
burgerinitiatieven die de ongeveer veertien werkgroepen 
in 2021 hebben getrokken. Meer dan 400 banketstaven 
werden op deze manier uitgedeeld. En zo konden de 
inwoners van Dronten indirect hun werkers in de frontlinie 
tegen corona eren en bedankte Stichting MeerSamen 
haar actieve mensen.

Zichtbaarheid in de samenleving
De bedankactie werd ingebed in de brede bekendheidscampagne van Coalitie ZamenEen met 
fl yeren, borden langs de invalswegen, spandoeken en huis-aan-huis via de Flevopostpagina’s. Ook 
met het vlag hijsen tijdens de Week van de Eenzaamheid.

Eenzaam ben je 
niet alleen
30 sep t/m 7 okt · De week tegen eenzaamheid

Leden van Coalitie ZamenEen die werkzaam zijn in de zorg konden het bestuur informeren hoe het 
er ‘in de wijken’ voorstond. Regelmatig werd het bestuur van Coalitie ZamenEen gevraagd mee te 
denken met de gemeente Dronten rond gemeentelijke coronamaatregelen. Zoals de organisatie 
van grote testcentra en de informatie naar de inwoners. Ook kon Coalitie ZamenEen de gemeente 
Dronten informeren over de vragen vanuit de inwoners.

Tijdens een werkbezoek rond corona aan de gemeente Dronten door de Commissaris van de Koning, 
Leen Verbeek, werd Coalitie ZamenEen gevraagd namens de inwoners over haar coronagerichte 
inspanningen te informeren. Bij deze geven wij zijn complimenten hiervoor door!

De ZamenEen pagina in de Flevopost verscheen met vaste regelmaat. Deze pagina wordt door 
steeds meer inwoners van de gemeente Dronten gelezen. En dat helpt soms om hen over de streep 
te trekken om hulp te gaan vragen. Een gunstig neveneff ect is dat werkers in de eerstelijnszorg elkaar 
gingen leren kennen en kennis namen van elkaars mogelijkheden.
Ook de samenwerking in de wijk blijkt daardoor te zijn versterkt.

De manifesten Samen Waardig Ouder Worden en Mantelzorg (zie verder) werden in het verslagjaar 
2021 opgesteld en vervolgens aan de gemeenteraadsfracties van Dronten gepresenteerd. Beide 
beogen onder meer de eenzaamheid bij twee belangrijke doelgroepen structureel aan te pakken.
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Overige activiteiten uit het Plan van Aanpak 2021

Werkgroepen

Eind 2021 waren vier werkgroepen actief.

• De werkgroep 18+ (trekkers Vraag Elkaar en De Meerpaal) gelukte het de zeer moeilijk 
toegankelijke leeftijdsgroep te bereiken met kleinere kleinschalige bijeenkomsten.

• De werkgroep 45+ (trekker Humanitas) ontwikkelde een inspiratiesessie. Vanwege corona 
werd deze in 2021 geplande bijeenkomst verschoven naar 2022.

• De werkgroep 75+ (trekkers KBO en PCOB) heeft inmiddels diverse bijeenkomsten van de 
grond gekregen en werkt nauw samen met een aantal deelnemers aan Coalitie ZamenEen.

• De werkgroep Mantelzorg leverde een beleidsnotitie en Manifest ‘Aanzet tot 
Mantelzorgbeleid’ af.

Contactpunt ZamenEen
Ook in 2021 vormde de vraag Eenzaam? op felrode achtergrond weer het 
kader in de communicatie naar de inwoners. Op billboards, spandoeken, 
huisaanhuis flyers en bij ondernemers zoals kappers etc.
Het Contactpunt zelf zag haar functie aangevuld door de BelCirkels en 
andere activiteiten in de wijk gericht op contact maken.

Informatievoorziening
Het ontwerp van de wijkmonitor, een samenwerking met het Ministerie van VWS, Hogeschool Utrecht 
en de gemeente Kampen, werd afgerond.
In 2022 zullen we het ontwikkelde model in Flevoland verder uitrollen, samen met onder andere GGD 
en Flever (voormalig CMO Flevoland). Het is mogelijk dat we de monitor gaan bouwen in een ander 
onderdeel van onze bekendheidscampagne, een gezamenlijke website (vraaggericht en doelgericht). 
Begin 2022 zal hiervoor een werkgroep starten onder leiding van een samenwerking tussen de 
Dronter reclamebureaus KWOOT en VWA.
Ook zal www.flevowijzer.info, de vraaggerichte website van de Flevomeerbibliotheek (mede in 
opdracht van Stichting MeerSamen in 2019 en 2020 ontwikkeld onder noemer Productenboek), op 
deze gezamenlijke website ingebouwd worden.

088 280 280 2
Eenzaam?

ZAMENEEN-1019_A0.indd   1ZAMENEEN-1019_A0.indd   1 25-11-2021   10:3025-11-2021   10:30
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Rond de informatievoorziening kan verder gemeld worden dat 
de ZamenEen pagina in huis-aan-huiskrant de Flevopost om de 
drie weken kon worden uitgebracht.

De copy ging ook naar De Drontenaar. Op de website 
www.zamen-een.nl zijn alle journaals in te zien.
In 2021 werd de productie overgebracht van LWPC naar KWOOT 
en met hetzelfde enthousiasme uitgevoerd.

Met de start van 2022 zal de pagina mede op een tot 
nu toe onderbelichte doelgroep worden gericht: ‘de 
jongere jeugd’. Daarnaast richten we ons op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, op de relatie met armoede en 
eenzaamheid, op mantelzorg en op samenwerken in de wijk.

Overige werkgroepen
Door samenwerking binnen de werkgroepen of fusie konden de doelstellingen 
versneld worden gerealiseerd. Door de breinaald te gebruiken wordt van 
mooie gekleurde draden wol een warme trui gemaakt. Een mooi voorbeeld is 
het project Belcirkels waar deze samenwerking van de grond is gekomen.

Duidelijk werd dat binnen de leeftijdsgroep 12-18 als gevolg van de 
schoolmaatregelen tijdens de coronapandemie kinderen in toenemende mate ‘in de knel’ zijn 
gekomen. Eenzaamheid, suïcide en zelfverminking zijn opkomende termen.

Het bestuur van Stichting MeerSamen zal begin 2022 dit onderwerp bespreken met deskundigen op 
dit gebied om om te bezien of hier een taak ligt voor MeerSamen.

Beleidsdag
Eind 2021 kon de begeleidingsgroep tijdens de ‘Beleidsdag 2022’ een Plan van Aanpak voor 2022 
formuleren, een subsidieaanvraag voor 2022 doen en daarmee de aanzet geven voor actualisering 
van het meerjarenbeleidsplan 2023 e.v.

Wisselprijs
Begin 2022 zal de winnaar van de Wisselprijs ZamenEen 2021 
bekend worden gemaakt en de Wisselprijs worden uitgereikt.

Jongeren zoeken elkaar op

Waar kun je andere jongeren ontmoeten? 
Gelukkig kun je (ook tijdens de lockdown) 
nog steeds terecht in het Chillpoint van 
De Meerpaal in Dronten. Jongerenwerker 
Stefan Zuidema leidt ons rond.

“Woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 uur kun je bij ons 
binnenlopen. Als buurthuis met veel ruimte 
mogen we open. En er is behoefte aan: we 
hebben toch al enkele tientallen jongeren 
in huis, waarbij we de coronamaatregelen 
hanteren. Je merkt dat ze er behoefte aan 
hebben. Online contact is leuk, maar vooral 
het fysieke ontmoeten hebben ze nodig, 
als je verder niks mag. In principe is elke 
jongere van een jaar of 13 tot 23 bij ons 
welkom, maar we zien vooral de jeugd tot 
18 jaar bij ons langskomen. De aanloop is 
divers, echt een afspiegeling van Dronten. 

Het voordeel van ons Chillpoint is dat we 
laagdrempelig zijn. Vanaf De Rede kun je via 
de zijkant van De Meerpaal zo binnenlopen. 
We hebben verschillende mogelijkheden: 
een dansruimte met spiegels, een zaal 
met tafeltennis- en pooltafels en een 
lokaal waar je bordspellen kunt doen, 
muziek luisteren of kunt hangen. Jongeren 
bespreken onderling veel, maar wij als drie 
jongerenwerkers hebben die gesprekjes 
ook, als dat zo uitkomt. Dat gaat over 
van alles, van school en thuissituatie tot 
coronamaatregelen. Zo houden wij ook zicht 
op hun beleving. Drie jongeren helpen ons 
als vrijwilliger; samen brainstormen we over 
activiteiten om te organiseren. Dat werkt 
goed: jongeren weten vaak zelf het beste wat 
ze nodig hebben.”

Meer weten over de andere centra in 
Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten-West?

Check:
www.meerpaal.nl/welzijn/jeugd-en-jongeren

Jongeren in lockdown, hoe gaan sportclubs, kerken, scholen en het jongerenwerk daarmee om?
We vragen het enkele maatschappelijke partners in de gemeente Dronten.

Help jongeren de lockdown door!
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Margriet van de Bunt, 
predikant Protestante 
Gemeente Biddinghuizen

Ook appen met de jongeren
“In onze online kerkvieringen probeer ik ook rekening te 
houden met de leefwereld van onze jeugd, maar dat is best een 
uitdaging. Daarnaast zijn onze jeugdwerkers erg creatief om de 
jongeren te blijven betrekken, bijvoorbeeld met een pubquiz 
en online gesprekken. Ook hebben we met Kerst alle jongeren 
een attentie thuis bezorgd. Toen het nog mocht, organiseerden 
onze vrijwilligers ontmoetingen van kleine groepjes bij kerkleden 
thuis. Samen eten en daarna bijvoorbeeld een spelletje. Ook zelf 
houd ik regelmatig contact met zo’n 25 tieners die erg betrokken 
zijn bij ons jeugdwerk. Dan hoor je wel wat hen bezighoudt. Het 
liefst ontmoeten ze elkaar toch fysiek. De laatste keer voor de 
lockdown was onze startzondag in september 2021, waar veel 
jongeren op afkwamen. Hopelijk kan dat snel weer.”

Lekker met elkaar weer het veld op
“Voetballen is vooral ook een sociaal ding: je ontmoet er je 
vriendjes en vriendinnetjes. Gelukkig zijn de jeugdtrainers van 
onze club erg fanatiek en zijn ze, zodra het volgens de regels 
mocht, met de jongens en meiden het veld opgegaan. Veel 
jeugd was maar wat blij dat ze weer met alle faciliteiten konden 
voetballen. Daarnaast staan de hekken van ons complex altijd 
open, zodat de jeugd zoveel mogelijk in de gelegenheid is om te 
bewegen. In ons dorp zijn we dan ook veel meer, dan alleen een 
voetbalclub. We hopen dat we straks - jong en oud - ook weer met 
andere clubs mogen voetballen; maar het belangrijkste is nu dat 
de jeugd weer lekker aan spelen toekomt.”

Tim Grovenstein, 
voorzitter Jeugdcommissie 
voetbalvereniging Swift’64

Machiel Vellema, 
jongerenwerker De Meerpaal 
Welzijn

Ontmoeten om te groeien
“Ontmoeting is voor jongeren heel belangrijk in de groei naar vol-
wassenheid. Dit is belangrijk voor het ontwikkelen van een eigen 
identiteit en het zelfstandig een plek vinden in de maatschappij. 
Ook leren jongeren omgaan met diversiteit tijdens het ontmoeten 
van andere jongeren. En daarom hebben wij als jongerenwerkers 
er alles aan gedaan om de jongereninlopen open te houden. Wij 
zien hoe groot de behoefte is, omdat ze in alle dorpskernen heel 
goed worden bezocht. Daarnaast voeren onze Buurtsportcoaches 
in de wijken sportactiviteiten uit, zoals het gratis sportaanbod 
(S)cool Play op verschillende schoolpleinen in Dronten. Allemaal 
bedoeld om jongeren een uitlaatklep te geven tijdens de corona-
maatregelen.”

Ik mis school
“We hebben lessen geleerd tijdens deze lockdown. Sommige van 
mijn leerlingen vonden het best fijn om thuis, zonder prikkels 
en in hun eigen structuur, te werken aan opdrachten. Daarnaast 
zie je dat veel van onze jongeren van 15 tot 20 jaar het elkaar op 
school niet kunnen ontmoeten het ergst vonden. ‘Ik mis school’, 
heb ik veel gehoord. Gelukkig hebben we online de leerlingen in 
beeld gehouden. Ook in 1-op-1-begeleiding konden we ook juist 
met de kwetsbaardere studenten bespreken, hoe ze in hun vel 
zaten. Het is een uitdaging om straks iedereen weer te laten wen-
nen aan hele dagen op school. Bij de invulling moeten we straks 
goed luisteren naar de behoeftes van de studenten. Ze hebben 
laten zien zelfstandiger te zijn, dan we soms denken.”

Els Koch (midden), docent 
Landstede/Het Perron

Jongeren weten vaak 
zelf het beste wat ze 

nodig hebben



MeerSamen - Jaarverslag 2021

Goede samenwerking met de gemeente
In de drie jaren van het bestaan van Stichting MeerSamen is de samenwerking met de gemeente 
Dronten oprecht verbeterd, zijn de connecties met de gemeenteraad open en werken we goed 
samen met een toenemend aantal ambtenaren.

Tenslotte
We schreven het al in de inleiding: vrijwilligers, actief binnen Stichting MeerSamen, zetten zich in 
omdat ze dat nodig vinden, om zinvol bezig te zijn of gewoon omdat ze dat leuk vinden.
Het is dus niet alleen fijn als betrokkenen ons bedanken, wij willen ook hen bedanken voor het feit dat 
we kunnen helpen.

Voor geïnteresseerden is het financiëel jaarverslag 2021 van de Coalitie ZamenEen beschikbaar.  
Mail naar: info@meersamen.nu
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