
Bruggen
Onderhouden 
met Perspectief

Beleidsplan 2021-2024



Voorwoord
Soms lijkt het of de tijd stil staat tijdens de Corona-pandemie. Op het moment dat ik dit schrijf duurt die periode al een heel jaar en het einde is nog niet in zicht. 

En toch gaan zaken door. En toch hebben veel inwoners van  de gemeente Beuningen te maken met Stichting Perspectief, de organisatie op het gebied van  

welzijn, zorg en cultuur binnen onze gemeente. Al vóór het begin van de Coronacrisis maakten wij de eerste aanzetten voor een beleidsplan voor de periode 

2021-2024. Gaandeweg zijn de plannen op onderdelen aangepast, de onzekerheid over de periode na Corona blijft, maar bestuur en directie van Perspectief  

achten nu het moment gekomen om onze plannen te presenteren. 

‘Bruggen onderhouden met Perspectief’, die titel heeft ons nieuwe beleidsplan, nadat het vorige sprak over ‘Bruggen bouwen’. Veel is de afgelopen jaren in 

gang gezet, er zijn in figuurlijke zin heel wat bruggen gebouwd. Daar gaat Perspectief zeker mee door, want veranderende tijden vragen om steeds nieuwe 

verbindingen. Maar de afgelopen jaren hebben in letterlijke zin duidelijk gemaakt, dat je bruggen ook moet onderhouden. Anders worden ze onveilig, of erger:  

ze storten in. 

De bruggen die we gebouwd hebben voor het welzijn van ouderen-die-het-alleen-niet-redden, voor specifieke groepen jongeren, voor volwassenen die 

een steuntje in de rug nodig hebben, onze wijkgerichte activiteiten, ons Buurt Vervoer Beuningen, onze culturele activiteiten: ze worden allemaal permanent 

verbeterd of uitgebreid waar dat nodig is. Daarbij houden we onze eigen werkwijze steeds kritisch tegen het licht. De concrete doelstellingen en de details leest 

u verderop. Perspectief staat ook de komende vier jaar klaar voor alle inwoners van de gemeente Beuningen, Coronacrisis of niet.

Namens het bestuur van Perspectief,

Guy Rutten, voorzitter

Afgelopen jaren hebben 
in letterlijke zin duidelijk 
gemaakt, dat je bruggen 
ook moet onderhouden.  

Anders worden ze onveilig, 
of erger: ze storten in.

“

”



Hoofdstuk 1: 

Welzijn voor alle inwoners
Perspectief is binnen de gemeente Beuningen de organisatie voor welzijn, zorg, sociaal en cultureel werk. Centraal in onze doelstelling staat het bevorderen van 
het welzijn van alle inwoners van Beuningen. Dat doet Perspectief op uiteenlopende manieren. Kernbegrippen: verbinden, ontmoeten, signaleren, voorkomen 
en méédoen. Perspectief faciliteert, biedt maatwerk, ondersteunt en verwijst door als dat nodig is.

Het Beleidsplan voor de jaren 2021-2024 borduurt voort op dat van de jaren 2017-2020 dat als titel droeg  ‘Bruggen bouwen met Perspectief’. De bruggen 

staan goed verankerd, de pijlers zijn stevig, maar elke brug heeft op zijn tijd onderhoud nodig en soms zijn aanpassingen noodzakelijk. Dat geldt ook voor onze  

doelstellingen. Dit nieuwe beleidsplan heet daarom ‘Bruggen onderhouden met Perspectief’. 

Voor de periode 2021-2024 formuleert Perspectief de volgende doelstellingen:

 1.  Perspectief vraagt de medewerking van inwoners om ervoor te zorgen dat aantoonbaar minder mensen zich eenzaam voelen,  ‘nieuwkomers’ 

nog beter integreren in onze gemeente en mensen de steun krijgen die ze nodig hebben om mee te kunnen doen. Hierdoor zal het aantal 

actieve vrijwilligers toenemen. 

 

 2.  Om inwoners te helpen zo lang zij dat willen zelfstandig te blijven wonen in hun eigen wijk, streeft Perspectief via een wijk-specifieke aanpak, 

zoals die de afgelopen jaren ontwikkeld is, naar verdere verbetering van de leefbaarheid van wijken. 

 

 3.  Gelet op de veranderende samenstelling van de bevolking wil Perspectief het hoge niveau van de dagverzorging waarborgen en daarnaast de 

ontmoetingsmogelijkheden voor mensen die daar behoefte aan hebben uitbreiden. Waar nodig wordt de reeds bestaande ondersteuning voor 

mantelzorgers  geïntensiveerd. 

 

 4.  Perspectief wil dat steeds meer jongeren elkaar ontmoeten in het Jeugdactiviteitencentrum Hotspot, ook jongeren die het moeilijk hebben.  

Voorop staat hun eigen inbreng. De activiteiten moeten voorkomen dat jongeren in de problemen komen of overlast geven in hun omgeving. 

Onze straatcoaches, letterlijk op straat tussen de jongeren aanwezig, helpen daarbij. Het doel blijft een integrale aanpak en preventie . 

 

 5.  Perspectief zet verdere stappen om binnen de 

gemeente inwoners te prikkelen en uit te dagen 

om deel te nemen aan culturele activiteiten. Basis 

hiervoor vormt het in 2020 geformuleerde beleidsplan 

‘Cultuur als ontmoetingsplatform’. Hierin leggen we 

nadrukkelijk de verbinding tussen welzijn en cultuur. 

Met theater de Molen als basisfaciliteit wil Perspectief 

de komende jaren, ook op andere plaatsen in de 

gemeente, culturele activiteiten stimuleren. Cultuur en 

Welzijn trekken samen op.

Bovenstaande doelstellingen worden in de hoofdstukken  

3 en 4 uitgewerkt. Eerst volgt een overzicht van de opbouw  

van onze organisatie. ”

“

Pety van der Hulst en 

Emie Hartskeerl 

We gaan veel  
samen naar de  
activiteiten van 

Perspectief.  
Samen eten,  

samen sporten.  
En daar genieten 

we van.



Hoofdstuk 2: 

De organisatie
Stichting Perspectief werkt vanuit verschillende locaties. In het Molenhuis in het centrum van Beuningen zijn ons kantoor en theater de Molen gehuisvest.  
In Jeugdactiviteitencentrum Hotspot aan het Rijstveld 4 in Beuningen kunnen kinderen, tieners en jongeren elkaar ontmoeten. De dagverzorging ’t Praothuis is 
gehuisvest in het MFA ’t Hart in Ewijk. In de dorpshuizen organiseren we ontmoetingsbijeenkomsten en beweegprogramma’s.
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In de eerste Corona-periode kwam onze innovatieve werkwijze concreet 
tot uiting: we hadden snel op een andere wijze dan gebruikelijk contact 
met inwoners en vrijwilligers: door te bellen, langs te gaan, digitaal contact 
te zoeken met tablets ( daarvoor verwierven we extern subsidie) en door 
nieuwsbrieven te sturen. Ons digitaal systeem was goed op orde waardoor 
dit snel en soepel verliep. We hebben met alle ‘kwetsbare’ mensen intensief 
contact gehouden. Al medio mei slaagden we erin de dagverzorging voor de 
meest kwetsbare mensen (daar hadden we goed zicht op!) te heropenen.  

Perspectief slaat bruggen naar de inwoners van de gemeente Beuningen, 

vanuit de overtuiging dat elke inwoner een plek verdient in de samenleving. 

Om die plek te garanderen wordt de komende jaren meer inspanning van 

ons gevraagd. Uit een monitoring blijkt dat het aantal eenzame mensen in 

onze gemeente tamelijk hoog is, ook onder dertigers*. Mensen die tot voor 

kort in zorginstellingen verbleven komen steeds meer zelfstandig in de wijk 

wonen; ze zijn vaak kwetsbaar en eigen initiatief ligt bij hen vaak minder voor 

de hand. Tenslotte neemt het aantal mensen met een zeer hoge leeftijd de 

komende jaren toe. 

Dit alles vraagt van Perspectief een goed geoliede en stabiele organisatie,  

die flexibel en snel in kan spelen op nieuwe ontwikkelingen. Onze organisatie 

steunt op drie pijlers: de medewerkers, de honderden vrijwilligers en last but 

not least de gemeente Beuningen.

De beroepskrachten
Perspectief heeft 29 beroepskrachten in dienst (circa 17 fte) onder wie  

12 sociaal werkers in de wijk. Elke sociaal werker brengt specifieke expertise 

in, zoals werken met ouderen of juist met jongeren. Zij hebben allen een  

afgeronde HBO opleiding. 

Daarnaast zijn 10 personen betrokken bij de dagverzorging in MFA Ewijk  

en de ondersteuningsinlopen/sozen in alle dorpen. Door de verschillende  

achtergrond en opleiding van de medewerkers kan Perspectief op vrijwel  

elk terrein passende verbindingen leggen en activiteiten ontplooien.  

Het huidige personeelsbeleid wordt door medewerkers hoog gewaardeerd, 

zo blijkt uit herhaalde metingen. Ook voor de jaren 2021-2024 wil Perspec-

tief een stimulerend personeelsbeleid voeren, met aandacht voor werkbelas-

ting, bijscholingsmogelijkheden en actieve participatie in het bepalen van het 

beleid van Perspectief. Perspectief is een lerende organisatie, we blijven ons 

continu scholen en anticiperen op nieuwe vragen en ontwikkelingen.

We willen in de komende jaren meer gaan samenwerken met ervarings- 

deskundigen die vanuit een training hun eigen ervaring professioneel inzet-

ten. Zij verschaffen ons nieuwe inzichten waardoor wij samen nieuwe verbin-

dingen kunnen leggen en de drempel voor ondersteuning kunnen verlagen.

De vrijwilligers
Perspectief werkt in al haar activiteiten samen met vrijwilligers, bijna allemaal 

afkomstig uit de gemeente Beuningen. Het zijn er ongeveer 220, hun leeftijd 

varieert tussen de 14 en 80 jaar, 56% van hen is vrouw.  

Voor Perspectief zijn de vrijwilligers de ‘ogen en oren van de samenleving’ en 

van wezenlijk belang. Ze zijn niet alleen actief betrokken bij de activiteiten in 

ons theater, ze maken ook Buurt Vervoer Beuningen mogelijk, ze koken bij 

eetpunten, ondersteunen bij de sozen, ’t Praothuis, de Woemi-soos en bij  

vele andere projecten.  

Perspectief steunt de vrijwilligers door het geven van begeleiding, scholing, 

erkenning en waardering op grond van kwaliteiten, prestaties en inzet.  

Ieder project kent een beroepskracht die regelmatig contact heeft met  

de vrijwilligers.  

Sinds 2018 heeft Perspectief een digitaal klanten- en vrijwilligersbestand,  

waardoor wij onze vrijwilligers nog beter van dienst kunnen zijn.  

Uit een evaluatie in 2018 bleek dat  vrijwilligers de steun van Perspectief  

waardeerden met gemiddeld een 8,3. 

De gemeente Beuningen
Bestuurlijk gezien is Perspectief een onafhankelijke organisatie die 

nauw samenwerkt met de gemeente Beuningen. Voor Perspectief 

is, naast de landelijke wetgeving, vooral het gemeentelijk beleid van 

groot belang. In wezen is de gemeente de opdrachtgever en financier 

van Perspectief, waardoor een goede afstemming tussen beide partij-

en erg belangrijk is. In de gemeente Beuningen is Perspectief als enige 

welzijnsorganisatie actief. De schaalgrootte van de gemeente maakt 

het mogelijk dat Perspectief met de gemeente korte lijnen op amb-

telijk en bestuurlijk niveau heeft. De afgelopen jaren hebben wij zo 

enkele malen slagvaardig samen op kunnen treden. Perspectief streeft 

er naar de huidige werkwijze voort te zetten. 

Perspectief werkt via een solide financiering van activiteiten en overhead.  

De gemeente en Perspectief werken op basis van vooraf vastgestelde  

projecten met bijbehorende financiering. Het welzijnsbeleid van  

Perspectief past binnen de beleidsdoelen van de gemeente (Voortgangs- 

rapportage Sociaal Domein). We bouwen activiteiten af indien de  

toegevoegde waarde is verdampt. Voordat Perspectief nieuwe taken op  

zich neemt wordt zorgvuldig gekeken of dit budgettair verantwoord is.  

Perspectief gaat hierover in gesprek met de gemeente. 

 

Naast de structurele subsidie van de gemeente zoekt Perspectief sinds  

enkele jaren met succes naar andere financieringsbronnen zoals fondsen, 

sponsorgelden of bijdragen van ondernemers, zodat we niet-subsidiabele  

activiteiten in stand kunnen houden en eventueel zelfs uitbreiden.  

Perspectief stimuleert ook inwoners om waar mogelijk zelf middelen te  

creëren voor gezamenlijke activiteiten. 

“
Marjo Schoenmaker”

“ Perspectief  
ken ik al langer  

vanuit de  
Kunstroute.  

Ik vind het prettig 
om ook op een  

manier de  
helpende hand te  

kunnen bieden.



Hoofdstuk 3:  

De werkwijze
Voor haar werkwijze hanteert Perspectief vijf uitgangspunten, die in de periode 2021-2024 niet 
wezenlijk veranderen, al willen we de ervaring met het wijkwerken ‘verzilveren’ met een per wijk 
vastgelegde specifieke benadering. Daarnaast wil Perspectief meer gebruik gaan maken van de inzet  
van ‘ervaringsdeskundigen’. Onderstaande uitgangspunten maken duidelijk HOE Perspectief de bruggen 
bouwt en onderhoudt. 

Een aantal concrete thema’s waar  
wijkwerkers zich op gaan richten:
•  WEURT: Rondom het WoZoCo complex 

speelt het thema overlast en onbegrip. Er 

wonen mensen met diverse achtergronden. In 

samenwerking met andere organisaties willen 

we de dialoog op gang brengen zodat een ieder 

zich welkom voelt. 

•  EWIJK: In een aantal buurten is de samenhang 

en leefbaarheid niet optimaal. De gemeente 

heeft het plan in een grote wijk de bestrating 

en riolering te renoveren. Wij sluiten aan 

bij deze grondige wijkaanpak en gaan met 

buurtbewoners in gesprek. We ontwikkelen 

en realiseren samen met hen ideeën om de 

samenhang te versterken.  

•  WINSSEN: Deze kern breidt uit. De wijkwerker 

zal met het oog daarop in het centrale 

ontmoetingspunt De Paulus activiteiten van 

doelgroepen verbinden. Onder de doelgroep 

volwassenen is behoefte aan activiteiten zoals 

samen eten.

•  BEUNINGEN: een aantal wijken verdient extra 

aandacht vanwege zaken als eenzaamheid, 

burenruzie, schulden. Dit speelt onder andere 

in de wijken Olden Tempel, Aalsterveld 

en de Viermorgen. In samenwerking met 

WoonWaarts gaan we in gesprek met bewoners, 

laagdrempelig en dichtbij.

In diverse wijken willen we verbinding leggen 

tussen jong en oud, dit levert begrip en nieuwe 

contacten op. We werken aan breed draagvlak 

door samen te werken met wijkbewoners en 

organisaties.  

Uitgangspunt 2  
Samen met geschoolde vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
Stichting Perspectief werkt intensief samen met honderden vrijwilligers.  

Voor de uitvoering van onze activiteiten weten vrijwilligers en beroepskrachten 

elkaar steeds weer te vinden. We streven ernaar dat vrijwilligers zoveel  

mogelijk vanuit hun eigen wijk en samen met de wijkwerkers worden ingezet. 

Voor de scholing zetten we onze vrijwilligersacademie in. 

De gemeente Beuningen hanteert het uitgangspunt dat iedereen die, om  

welke reden dan ook niet regulier aan de slag is op de arbeidsmarkt, in ieder 

geval iets doet, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Elke betrokkene wordt eerst in de 

gelegenheid gesteld om hier zelf invulling aan te geven. Lukt dit niet, dan  

bieden wij hulp bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk

Mensen die in een moeilijke situatie zitten kunnen steun vinden bij elkaar 

door ervaringen te delen. We signaleren bij diverse mensen dezelfde erva-

ringen en gaan in de komende jaren actief aan de slag om mensen samen te 

brengen en hen als groep te ondersteunen, met de uitdrukkelijke bedoeling 

deze  

groepen na een zekere periode zelfstandig te laten functioneren. Op het 

gebied van mantelzorg zijn hier reeds goede ervaringen mee. Bij de geplande 

uitbreiding denken we aan groepen met bijvoorbeeld ouders van pubers die 

veel gamen, mensen die veel stress ervaren etc.

Mensen die hebben leren omgaan met een beperking, kunnen met deze 

ervaring van grote steun zijn voor mensen die moeite hebben om hiermee 

om te gaan. Perspectief wil daarom samenwerking starten met ook getrainde 

professionele ervaringsdeskundigen. Hiervoor zoeken we actief de samen- 

werking met organisaties die hiermee ervaring hebben zoals Ixta Noa.

Uitgangspunt 3 
Uitgaan van de kracht en het talent van mensen 
Wij gaan altijd uit van de kracht en de talenten van inwoners. Wij willen hen  

verleiden tot het vinden en aanspreken van die kracht en hen zo mobiliseren.  

Zo kan iedereen naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Bij onze  

benadering kijken we naar de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden 

van de mensen uit ons werkgebied. We gaan daarover met hen in gespreken en 

brengen mensen met elkaar in verbinding om tot oplossingen te komen. Soms 

zijn mensen niet in staat zelf hun vraag te formuleren. In dat geval ondersteunen 

we hen bij het formuleren van hun behoeften.

Preventie
Perspectief werkt aan preventie en voorkomt zo dat mensen gebruik  

moeten maken van duurdere zorg. We zijn ervan overtuigd dat de inzet van 

ons, het welzijn in onze gemeente bevordert door in te zetten op algemene 

voorzieningen. Welzijn en kostenbesparing gaan zo hand in hand. 

”

“

Bert Brands

Iets voor een  
ander te kunnen  
betekenen,  
geeft mij veel  
voldoening in het  
vrijwilligerswerk  
voor Perspectief.

Uitgangspunt 1 

Vanuit de wijk 
In een vitale wijk wonen en werken mensen plezierig en leven in goede onderlinge verhoudingen. In een vitale  

wijk is het mogelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, ook als je zorg en ondersteuning nodig hebt.  

Perspectief legt verbindingen en werkt in de wijk, dichtbij de inwoners. Wijkgericht werken vergroot de 

betrokkenheid van inwoners bij de directe leefomgeving en verkleint de afstand tussen inwoners en 

organisaties. Het is de bedoeling dat ook kwetsbare personen dankzij de inzet van Perspectief langer in hun wijk 

blijven wonen, meedoen, iets voor een ander betekenen, andere wijkbewoners ontmoeten en actief worden. 

Onze werkwijze is primair vraaggericht. 

Wijkwerkers organiseren hun activiteiten zoveel mogelijk vanuit de wijken zelf. Ze werken vanuit de vier kernen  

die samen de gemeente vormen. Wijkwerkers kennen de wijk, nemen een onafhankelijke positie in en vormen  

een vast aanspreekpunt, centraal in elke wijk. Ze werken signaal-gestuurd, stimuleren inwoners tot het nemen 

van initiatieven, tot zelfontwikkeling en tot het versterken van de eigen mogelijkheden. Ze bemiddelen bij het 

bij elkaar brengen van hulpvraag en hulpaanbod. Als dat nodig is verwijzen wijkwerkers mensen door of zorgt 

Perspectief zelf voor een interventie.

Uit een grondige evaluatie van het wijkwerken en een analyse van de wijken in 2020 hebben we geconcludeerd dat 

iedere wijk vanwege zijn eigen samenstelling en cultuur een op die wijk gerichte aanpak nodig heeft. Perspectief 

ontwikkelt zo een methode waarmee sociaal werkers die in een wijk gaan werken aan de slag kunnen. 



Uitgangspunt 4  
Samen met anderen een groot netwerk 
Perspectief is van oudsher goed bekend met de sociale infrastructuur binnen  

de gemeente Beuningen. Wij brengen inwoners en vrijwilligers in contact  

met organisaties waarmee zij kunnen samenwerken en waarmee ze hun  

gezamelijke kennis kunnen delen. Bij een individuele ondersteuningsvraag  

mobiliseren we het persoonlijke netwerk, bekijken we de mogelijke bijdrage  

van vrijwilligers en de inzet van mantelzorg. We ondersteunen mensen bij  

het versterken van dit eigen informele netwerk, boren nieuwe contacten aan  

of leggen verbindingen met andere netwerken. 

Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met organisaties in 

sectoren als wonen, zorg, onderwijs, (sociale) veiligheid, cultuur en werk 

en inkomen. Zo werken we aan een samenhangend plan voor inwoners 

met een (welzijns-)vraag. We hebben goede contacten met het Sociaal 

Team, Zorgtrajectbegeleiders Dementie, de dorpshuizen, de wijkagent, 

wijkbeheerders van WoonWaarts en met andere eerstelijns organisaties, zoals 

huisartsen, Vluchtelingenwerk, GGD, zorggroep Maas en Waal, Buurtzorg,  

ZZG Zorggroep. 

Er is afgelopen jaren geïnvesteerd in de samenwerking met de generalistische 

basis GGZ, ervaringsdeskundige organisatie Ixta Noa, en met eerste en 

tweedelijns GGZ zoals MEE, RIBW, Pluryn, Driestroom, Pro Persona en 

Iriszorg.Behalve met professionele organisaties is de afgelopen jaren ook de 

samenwerking met senioren- en jongerenverenigingen, de Zonnebloem, 

de Rooms Katholieke kerk, Protestantse kerk, de scouting, het Dijkmagazijn, 

sportverenigingen en met vrijwilligers- en bewonersorganisaties in de regio 

geïntensiveerd.  In Beuningen hebben we vanuit het Maatschappelijk Overleg 

samen een scholing aan vrijwilligers verzorgd omtrent ‘Omgaan met mensen 

die in rouw zijn’. Vrijwilligers van de diverse partijen komen mensen in rouw bij 

hun activiteiten vaak tegen. Door de nascholing leren zij van elkaar. Tevens is er 

een jaarlijkse trainingsavond om bij te blijven.

Maatschappelijk Overleg

Sinds 2016 kent ieder kerkdorp een Maatschappelijk Overleg, 

uitgezonderd Winssen dat een eigen overlegvorm kent. Dit 

maatschappelijk overleg bestaat uit de lokale Zonnebloemafdeling, 

de Seniorenvereniging, Kerken, de gemeente, de cliëntenraad en 

Vluchtelingenwerk.  

 

De deelnemers komen twee keer per jaar bijeen, stemmen activiteiten af, 

wisselen ervaringen uit en organiseren, indien mogelijk, een gezamenlijke 

bijeenkomst. De wijkwerker initieert en ondersteunt dit overleg.

Mieke Beer

”

“

”

“

Ina Mellema

Ger Janssen

Uitgangspunt 5 
Streven naar optimale kwaliteit en communicatie 
De vijf speerpunten van ons beleid (zie Hoofdstuk 4) en al onze activiteiten 

toetsen we aan onze doelstellingen. 

We werken activiteiten uit in producten met een uitgewerkt plan waarin  

het doel en de resultaten concreet staan verwoord. De uitvoering van deze 

producten evalueren we half- jaarlijks. We stellen bij waar nodig, houden ons-

zelf scherp en verantwoorden jaarlijks naar onze subsidiegever. In een enkel 

geval deinzen we er dan niet voor terug om een project voortijdig te stoppen,  

natuurlijk in overleg met de gemeente. 

Perspectief zorgt voor bijscholing en ondersteuning van zowel de beroeps-

krachten als  vrijwilligers, zodat zij voldoende geëquipeerd blijven om hun taak 

zo goed mogelijk uit te voeren. Elke betrokkene wordt in staat gesteld om te 

blijven leren.

Perspectief heeft een omschreven kwaliteitsbeleid en is een ISO-gecertificeer-

de organisatie. Direct gevolg van de jaarlijkse audit is bijvoorbeeld een goed  

werkend klantvolgsysteem dat voldoet aan de  

privacywetgeving.  

Onze communicatie, zowel intern als naar de 

inwoners, heeft continu onze aandacht, met onder 

meer een interactieve website en toenemend  

gebruik van social media. We zorgen voor een 

goed werkend ICT systeem en ontwikkelen nieuwe  

digitale mogelijkheden om het contact met  

inwoners te bevorderen. We streven naar een  

laagdrempelig contact. 

”

Ik ben al tien jaar  
vrijwilliger bij  
Perspectief. Het is 
een tweede thuis 
voor mij. Luisteren 
naar mensen die ik 
hier ontmoet vind ik 
erg belangrijk.

“
Ik kom uit  

Groningen en  
daardoor had ik  

weinig contacten. 
Door Perspectief  
kan ik mij nuttig  

maken en een  
nieuw netwerk  

opbouwen.  
Ik heb al veel  

nieuwe contacten 
kunnen leggen.

Werken voor  
Perspectief kan  
ik samenvatten  

in twee woorden:  
Elkaar ontmoeten.



Speerpunt 1 De eigen kracht versterken
Inwoners die veel moeite hebben met meedoen krijgen extra ondersteuning.  

Ook vrijwilligers die ondersteuning nodig hebben bieden wij perspectief. 

In de wijken leven mensen die extra aandacht verdienen zoals vluchtelingen, 

mensen die in armoede leven, die laaggeletterd zijn of wijkbewoners met een 

psychische kwetsbaarheid. We trachten hun netwerk te versterken, het meedoen 

laagdrempelig te houden en uit te gaan van hun talenten. 

Perspectief merkt dat de behoefte aan lopende (maatjes-) projecten toeneemt 

vooral onder bepaalde doelgroepen en wil deze daarom uitbreiden. Het gaat om 

projecten zoals:  

>  Aangenaam kennis te maken: bruggenbouwers leggen verbindingen tussen  

(geïsoleerde) mensen met een beperking en anderen in de buurt. De kracht  

hiervan is dat mensen tijdelijk op weg worden geholpen waardoor zij zelf leren 

deel te nemen aan de samenleving. Dit project breiden we uit voor diverse  

doelgroepen zoals nieuwkomers.

>  Gezinnen voor elkaar: een kind uit een vraaggezin wordt verbonden aan een 

steungezin. Kinderen uit beide gezinnen spelen samen, dit ontlast het vraagge-

zin. Een nieuwe vorm van laagdrempelige succesvolle ondersteuning.

>  Laaggeletterdheid in een digitale samenleving: Perspectief wil zich meer 

inzetten op dit thema zodat inwoners in Beuningen die laaggeletterd zijn zich 

gesterkt voelen. We sluiten aan bij landelijke en regionale aandacht hiervoor. 

Ook in onze eigen communicatie hebben we hier aandacht voor. We helpen 

steeds meer mensen digitaal op weg samen met onder andere de bibliotheek. 

Perspectief is “bondgenoot Laaggeletterden” in de regio en samen met 

diverse partijen vragen we aandacht voor dit thema, wisselen ervaringen uit en 

verbeteren onszelf. 

>  Administratie voor elkaar. We ondersteunen mensen bij hun administratie 

door hen individueel te helpen (één op één hulp) en via collectieve 

voorlichtingsbijeenkomsten. Hiermee willen we voorkomen dat mensen in 

armoede geraken of schuldenproblematiek krijgen.  

>  Het brede aanbod van beweegactiviteiten voor 55 plussers houdt mensen 

gezond en voorkomt ziekte. De voorwaarden worden in overleg met betrokken 

partijen aangepast, om de toegang tot deze activiteiten zo breed mogelijk te 

houden. We werken samen met het team Buurt Sport Coaches waarin we 

samen uitdragen  dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan de 

diverse beweegmogelijkheden in Beuningen, dus aan inclusief sporten.

Speerpunt 2 Aandacht voor jongeren 
Perspectief richt zich in haar jeugdbeleid tot jongeren van 6 jaar tot 23 jaar 

in Ewijk, Weurt, Winssen en Beuningen, op basis van onze notitie ‘Jeugd en 

Jongerenbeleid’ uit 2019. Recent hebben wij de personeelsformatie binnen 

het Jongerenwerk in beperkte mate kunnen uitbreiden. Het werken met 

jongeren vraagt continu meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen 

en wensen die leven onder jongeren. 

Het jongerenwerk is verbindend en coachend tussen jongeren, de samenleving, 

zorg, onderwijs en gemeente. Hiermee voorkomen we uitval op diverse 

levensgebieden. Jongerenwerkers hebben een proactieve werkhouding, 

communiceren snel en voelen aan wat er speelt. Zij hebben extra aandacht voor 

jongeren die gestopt zijn met school, tijdelijk geen baan hebben of even niet lekker 

in hun vel zitten. Om ons beleid goed te kunnen uitvoeren is verdere uitbreiding 

van het team wenselijk. Daar zetten we de komende jaren dan ook op in.

We willen de volgende activiteiten waarborgen en uitbreiden. 

>  We zetten de deuren van Hotspot open zodat jongeren elkaar kunnen 

ontmoeten. Hier kunnen jongeren zichzelf zijn, zich ontwikkelen, hun 

talenten ontplooien en zich ontspannen. Het is een veilige toegankelijke 

plek waar ieder welkom is  (tieneravonden – Woemisoos – groep 8 

bijeenkomsten etc.). Buiten de deuren van Hotspot zoeken we jongeren 

actief op en ondersteunen hen bij activiteiten.

>  We sluiten aan bij wensen die de jongeren hebben. Voorop staat hun eigen 

inbreng. We hebben ook aandacht voor ondersteuning van de ouders. 

Jongeren die behoefte hebben aan steun, brengen we in contact met 

andere jongeren om gebruik te maken van elkaars ervaringsdeskundigheid.

>   Perspectief wil voorkomen dat jongeren in de problemen komen, overlast 

geven  of dat professionele hulp noodzakelijk is. Perspectief wil jongeren 

het gevoel geven dat zij er toe doen en een zinvolle dag-invulling hebben. 

Daarin ligt de kracht van preventie. We geven, in overleg met deskundigen, 

informatie en advies aan jongeren op alle leefgebieden, ook ouders kunnen 

hiervoor terecht. Te denken valt aan scholing over ‘Verdovende middelen’  

door Iriszorg of over ‘Omgaan met geld’ door het Nibud.

>  Er op af: onze twee straatcoaches staan dichtbij de jongeren, winnen hun  

vertrouwen, gaan indien nodig af op overlastmeldingen, begeleiden 

jongeren naar werk, school of dagbesteding en werken in nauw contact met 

boa’s, politie en  gemeente. Perspectief zoekt vooral contact met jongeren 

middels social media.

>  We versterken de samenwerking en stimuleren gezamenlijke oplossingen 

met andere disciplines rondom jongeren. 

Shayenna en Fleur

Hoofdstuk 4: 

Bruggen bouwen  
en onderhouden
De volgende vijf speerpunten staan centraal in onze aanpak om in de periode 2021-2024 onze doelstellingen te realiseren.

”

“ Ik werk al 7 jaar als  
vrijwilliger bij Perspectief en ben 

sinds anderhalf jaar  
vrijwilligster bij het VIP, het  

Vrijwilligers Informatie Punt.  
Ik ben blij dat ik hieraan een 

klein steentje kan bijdragen en 
ik leer er ook nog wat van.

Thea Evers

”

“Fleur en Shayenna vinden 
het leuk om bij Hotspot 
te komen omdat ze vaak 

mogen helpen met dingen 
organiseren en omdat het 

altijd gezellig is.



Speerpunt 3 Samen eenzaamheid aanpakken
‘Geen eenzaamheid in Beuningen’ is ons streven, daarbij richten we ons op 

alle inwoners.  Uit de GGD monitor van 2017 blijkt dat 38% van de 19-35 

jarigen zich eenzaam voelt, hiervan zegt 15% zich ernstig eenzaam te voelen. 

Onder 75 plussers voelt 50% zich eenzaam waarvan 8% ernstig eenzaam.  

Om eenzaamheid aan te pakken zijn in 2018 drie nieuwe projecten gestart:

>  Lokaal talent richt zich op volwassenen die elkaar ondersteunen 

en versterken. Het betreft 23- tot 55-jarigen. Deze doelgroep mist 

voorzieningen in de wijken. Volwassenen met GGZ-problematiek behoren 

daar ook toe, met als doel dat zij zonder stigma benaderd worden en 

samen optrekken met wijkbewoners. Dit project is in 2018 gestart en vraagt 

uitbreiding om te voldoen aan de grote vraag. We willen hiervoor een 

getrainde ervaringsdeskundige inzetten. 

>  Buurt Vervoer Beuningen. Het opstarten van deze activiteit werd uit eigen  

middelen gefinancierd. De vijftig vrijwilligers om de auto’s te besturen 

waren in twee weken gevonden. Het bleek een succesformule. 

Buurt Vervoer Beuningen, met daaraan gekoppeld een eenvoudig en 

gebruikersvriendelijk betalingssysteem, heeft mensen echt uit een 

isolement gehaald. Inmiddels draagt ook de gemeente aan het project bij.  

Voor de periode 2021-2024 streeft Perspectief op de eerste plaats naar 

voldoende financiering om het project ook de komende jaren voort te 

kunnen zetten. Om aan de toenemende vraag te voldoen is subsidie 

ontvangen van de provincie om extra auto’s in te zetten. We verstevigen 

daarbij tevens onze samenwerking met BVO/DRAN de regiovervoerder. 

>  Vanuit een impulssubsidie van het Oranjefonds is vanaf 2018 veel meer 

inzet gepleegd op het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Hierbij 

zijn bestaande activiteiten uitgebreid en nieuwe activiteiten ontwikkeld. 

De meest succesvolle projecten gaan we voorzetten in ons huidige beleid, 

bijvoorbeeld de muziekactiviteiten.

Daarnaast is eenzaamheid een probleem dat niet alleen aandacht behoeft 

tijdens kantoortijden. Zondagen, feestdagen en zomervakantie zijn vaak 

voor mensen moeilijke periodes. In de komende jaren wil Perspectief gericht 

activiteiten ontwikkelen op deze dagen en in deze periode.

Speerpunt 4 De keten van ontmoeten tot zorg optimaliseren  
Perspectief is ervan overtuigd dat het brede palet aan ontmoetingsmogelijkhe-

den en informele zorg dat wij aanbieden, bijdraagt aan het welzijn van de  

deelnemers. Wij zijn alert op de mogelijkheden en beperkingen van alle  

betrokkenen en verwijzen tijdig door, in nauw overleg met het Sociaal Team, de 

Zorgtrajectbegeleiders Dementie, zorgorganisaties en seniorenverenigingen. 

Samen ook met hen werken we aan een dementievriendelijk Beuningen waar 

dementerenden zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten. 

 

>  We organiseren vier eetpunten in alle dorpen. Tevens zijn er zogenaamde 

ondersteuningsinlopen, zoals de Molensoos-(Plus) in Beuningen, de 

Hartensoos in Ewijk, de Salon in Winssen en Kletskoek in Weurt. Door de 

samenwerking te versterken willen we de ontmoetingsmogelijkheden 

uitbreiden en nog beter laten aansluiten bij wensen van inwoners.

>  Aangezien er steeds meer zorg en ondersteuning geleverd wordt door  

mantelzorgers, neemt de belasting van deze groep toe. Daarbij denken we 

ook aan jonge en aan werkende mantelzorgers. Ondersteuningsactiviteiten 

vanuit Steunpunt Mantelzorg helpen hen te ontlasten. Begin 2021 zijn twee  

medewerkers deels opgeleid tot de nieuwe functie ‘Casusregisseur 

Mantelzorg’ (na corona wordt deze opleiding afgerond). Daarvan hopen we 

de komende periode veel gebruik te maken. 

>  In dagverzorging ’t Praothuis bieden we een, volgens de gebruikersenquête 

door deelnemers en mantelzorgers, hoog gewaardeerde daginvulling aan.  

Perspectief wil de komende jaren dit niveau handhaven op een financieel  

gezonde basis.

>  Gespreksgroepen met dementerenden, los van de dagverzorging, 

zijn ontstaan vanuit de behoefte van meer jongere ouderen die actief 

deelnemen aan deze gesprekken. Het valt te verwachten dat de deelname 

daaraan zal toenemen. 

We blijven nieuwe mogelijkheden inventariseren om collectieve activiteiten 

te ontwikkelen en aan te bieden. Hierbij richten we ons actief op jong-

dementerenden (tussen circa 55 en 70 jaar). 

Speerpunt 5 Cultuur als ontmoetingsplatform
Cultuur is een sterk verbindende factor binnen de samenleving. 

Het bij onze doelstellingen genoemde beleidsplan ‘Cultuur als 

ontmoetingsplatform’ heeft aandacht voor 6 thema’s:

>  Ontdekken en ontwikkelen van talenten: culturele ideeën en initiatieven 

ondersteunen, het podium is er voor alle inwoners. We willen meer 

aansluiten bij wijkinitiatieven, optredens van lokale muziekgroepen 

begeleiden en het Lente-ommetje uitbreiden naar de kerndorpen.

>  Cultuurparticipatie willen we breder uitzetten in de samenleving, in de zorg en 

bij welzijnsactiviteiten. Daarvoor wordt gedacht aan de volgende projecten: 

Nieuwe kunststijlen zoals Urban Arts aanbieden aan jongeren, Jeugdtheater 

Tierelier vernieuwen, muziek-initiatieven opzetten bij ouderen en cultuur 

uitwisselen tussen statushouders en inwoners samen met Elan Art.

>  Kunst inzetten als middel tot verbinding: met het huidige aanbod van 

Theater en Filmhuis de Molen, de Kunstroute, de exposities en het Doe-

het-zelf theater zetten we verschillende vormen van kunst in. De komende 

jaren gaan we door middel van deze én nieuwe kunstvormen nog meer 

inwoners of specifieke doelgroepen met elkaar verbinden.

>  Themavoorstellingen welzijn in het theater: maatschappelijke (zware) 

thema’s worden door middel van een theatervoorstelling makkelijker 

bespreekbaar. We willen het aantal van dergelijke voorstellingen uitbreiden.

>  Samenwerken in een krachtig cultuurnetwerk: Perspectief heeft de 

afgelopen jaren intensieve samenwerkingsverbindingen gelegd met diverse 

lokale organisaties en ook ons netwerk vergroot door lid te worden van de 

Vereniging Gelderse Podia. Deze samenwerkingsverbanden werken zeer 

inspirerend en zorgen ervoor dat er een brede doelgroep wordt bereikt die 

in aanraking komt met cultuur. 

>  Verhuur: Het Molenhuis en het theater lenen zich voor diverse activiteiten. 

We willen de verhuur van deze locatie lokaal en regionaal meer onder de 

aandacht brengen om de inkomsten uit de verhuur te verhogen. 

Ik woon alleen  
maar heb geen  
zin om achter de  
geraniums te gaan  
zitten koekeloeren.  
Ik vind het fijn om  
een keer een  
babbeltje te maken.

“

”Hent Willems

”
Ik heb het erg naar mijn zin in 
Beuningen. Perspectief is een heel 
fijne organisatie met veel ontzettend 
leuke medewerkers en vrijwilligers.

“
Rinelma William
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