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Samen het verschil maken, samen op weg.
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Inleiding
In dit eerste jaarverslag presenteren wij de resultaten van het team Be Active & Creative van de gemeente
Barneveld. Wij laten zien op welke manieren wij aandacht hebben gegeven aan onze opdracht, de
werkwijze en onze samenwerkingen met onze maatschappelijke partners. Naast ondersteunende
feiten, cijfers en foto’s delen wij graag concrete ervaringsverhalen, die onze programmering beter
zichtbaar maken.

Een verandering qua werkwijze is niet eenvoudig.
Want hoe maak je als team de transitie van uitvoeringsorganisatie naar verbinder in het maatschappelijk middenveld?
Afgelopen jaar heeft het team van Be Active &
Creative voor deze uitdagende opdracht gestaan.
Met vallen en weer opstaan, is steeds duidelijker
geworden hoe juiste invulling te geven aan deze
nieuwe werkwijze en welke programmering hier
het beste bij past. Wij hadden helaas ook met
Covid-19 maatregelen te maken.
2021 was dan ook met recht het jaar van flexibiliteit, creativiteit, inventariseren van de behoefte
van deelnemers en borging van programmering
samen met onze maatschappelijke partners. Dit
betekende - niet zelden - opnieuw naar de tekentafel. Huidige programmering kritisch bekijken en
uitzoeken wie wij zijn en waar wij bij horen. Dit
heeft zowel intern als extern voor de nodige discussies gezorgd. En ja, ook minder sterke plekken
in onze organisatie blootgelegd.
Trots zijn we op het succes van de Kidsmiddag
waar wekelijks 45 kinderen lekker knutselen of we
naar buiten gaan. Lees er meer over op pagina
27. We zijn blij met het enorme succes van de
Nationale Diabetes Challenge in Voorthuizen. Na
20 weken lopen onder begeleiding motiveert nu
een vrijwilliger deze groep.

Het succes van Cultuureducatie Barneveld maakt
ons ook trots. Simpelweg omdat binnen 30 scholen in het primair onderwijs cultuur nu laagdrempelig en toegankelijk is voor héél veel kinderen. En
bovenal zijn we trots op onze jongeren. Ondanks
alle maatregelen wisten ze toch de vertrouwde
weg naar het jongerencentrum te vinden.
Maar we zijn er nog niet. 2022 staat in het teken van het nog beter vormgeven van de nieuwe
werkwijze. En dus ook actiever inzetten voor meer
gebiedsgericht werken. We willen in dit jaar nóg
meer optreden als verbinder. Met als gewenst
resultaat: een programmering, die naadloos past
bij de wensen en behoeften van onze doelgroep.
2022 wordt ook het jaar van de verzelfstandiging
van Be Active & Creative.
Deze ambitieuze stap betekent veel voor de
kansen en mogelijkheden binnen ons werkveld.
Sámen met onze maatschappelijke partners
kunnen wij het verschil gaan maken!
Veel leesplezier en een warme groet,
Sander Palm
Teamleider Be Active & Creative
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Algemeen
Be Active & Creative is een gemeentelijk team binnen het sociaal domein.
Door middel van uitgekiende programmering van Be Active & Creative wordt bijgedragen
aan de volgende beleidsdoelstellingen:
•
•
•

Groeien naar zelfstandigheid
Meedoen naar vermogen
Samen oud worden

Be Active & Creative houdt zich bezig met het versterken van de sportieve en culturele infrastructuur en
begeleidt jongeren (tot 23 jaar) in hun weg naar volwassenheid. Be Active & Creative verbindt vraag en
aanbod met elkaar en zet in vanuit de behoeften. Samen met de verschillende sport & bewegen en culturele aanbieders in de gemeente Barneveld streven wij ernaar zo optimaal mogelijk te ondersteunen
bij het creëren van een aanbod dat aansluit bij de wensen van de doelgroep.

Be Active & Creative
integraal werken
Het team van Be Active & Creative bestaat uit jongerenwerkers, buurtsportcoaches en cultuurcoaches
met allemaal een eigen taak, opdracht en/of specialisatie. Juist dankzij deze opzet is de kracht van
dit team de integrale benadering en het leggen van sterke verbindingen, zowel intern als extern. Deze
aanpak stelt ons tegelijkertijd in staat om - met relatief weinig middelen - een groot bereik te krijgen.
Waarin sportieve en culturele aanbieders van elkaar kunnen leren en waar de bewoner slechts één aanspreekpunt heeft om op sportief en cultureel gebied te ontdekken welke mooie mogelijkheden er zijn
binnen de gemeente. Dit zorgt voor een snelle en effectieve manier van werken.
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Team Be Active & Creative

Alex Heijstee

Dorien Barten

Gert Bomhof

Hadassa Wynia

Jongerenwerker

Jongerenwerker

Cultuurcoach Educatie

Cultuurcoach Educatie

Joost van Hal

Karelien Druijff

Kjell Kuipers

Marijke den Brok

Bewegingsonderwijs

Cultuurmakelaar

Jongerenwerker

Jongerenwerker

Mustafa Celik

Noah Abbink

Spelbus & buitenschoolse
activiteiten

Buitenschoolse activiteiten/
aangepast sporten

Novel Aaloul

Philip Maat

Jongerenwerker

Verenigingsondersteuner

Sander Palm

Tino Jansen

Teamleider Be Active & Creative

Jongerenwerker
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Organisatie toelichting pijlers
Be Active & Creative geeft uitvoering aan het gemeentelijk sport-, cultuur- en jeugdbeleid. Financiering
van het team is op basis van de brede regeling combinatiefuncties. Het team bestaat uit:
10,84 fte - verdeeld over 14 medewerkers 2,33 fte met een tijdelijk dienstverband.

De medewerkers van Be Active & Creative hebben geen vaste werkplek. Ze werken als vliegende
kiep daar waar ze nodig zijn. Zo maken we gebruik van de jongerencentra/buurthuizen binnen
de gemeente of kiezen we voor een werkplek bij
onze partnerorganisaties. Voor de toekomst is
het team opzoek naar een thuisbasis van waaruit
wij de verschillende programma’s kunnen coördineren. Echter, werken als vliegende brigade blijft
uitgangspunt. Be Active & Creative werkt vanuit
drie verschillende pijlers:

PIJLER JEUGD

Het kinder- en jongerenwerk valt onder de pijler
jeugd. Ofwel, binnen deze poot bieden wij jongeren handvatten in hun groei naar volwassenheid.
Het principe; Ontmoeten, boeien, binden staat
centraal. We ontmoeten de jeugd op straat (straathoekwerk). Er is een doelgerichte programmering
binnen de jongerencentra en/of buurthuizen (locatiegebonden jongerenwerk). En we geven preventielessen in het primair onderwijs.

PIJLER SPORT

Hier ligt de focus op het versterken van het verenigingsleven. Onze betrokken Verenigingsondersteuner vormt hét sportloket waar alle aanbieders
van sport en bewegen binnen de gemeente hun
vragen stellen. Daarnaast maken wij ons hard
voor een ‘Beweegvriendelijke omgeving’, zorgen
wij ervoor dat iedereen mee kan doen onder de
noemer ‘Inclusief Sporten’ en verhogen we tot slot
de kwaliteit van het bewegingsonderwijs met het
gerichte programma ‘Vaardig in Beweging’.

PIJLER CULTUUR

Deze pijler zorgt ervoor dat cultuur voor iedereen
toegankelijk is. Ongeacht achtergrond en draagkracht. Naast een uitgebreid programma binnen
het primair onderwijs gaan we ervoor dat - samen
met de culturele aanbieders - de stap naar structurele, cultuurbeoefening laagdrempelig is. Onze
eigen Cultuurmakelaar ondersteunt hierbij de culturele aanbieders.
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Be Active & Creative
als ondersteuner
De gemeente Barneveld kent een grote diversiteit aan verenigingen en/of organisaties waar je sport &
bewegen en cultuur kunt beoefenen. Om deze organisaties zo goed mogelijk te begeleiden, heeft Be
Active & Creative professionele ondersteuners op het gebied van sport & bewegen en cultuur.

CULTUURCOACH EDUCATIE

Voor de scholen zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van sport, cultuur en preventielessen. We streven ernaar álle kinderen binnen
de gemeente Barneveld in aanraking te laten komen met de verschillende vormen van sport &
bewegen en het leuke culturele aanbod. Cultuurcoaches Gert Bomhof en Hadassa Wynia zijn de
gesprekspartners voor de scholen en aanbieders
voor Cultuureducatie binnen het onderwijs.
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CULTUURMAKELAAR

Kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar
zijn. Iemand die moeiteloos vraag en aanbod weet
samen te brengen op het gebied van kunst en cultuur is onze Cultuurmakelaar Karelien Druijff.

VERENIGINGSONDERSTEUNER

Philip Maat adviseert en ondersteunt - als Verenigingsondersteuner - verenigingen over uiteenlopende vraagstukken. Door alle recente maatregelen zijn enkele verenigingen en commerciële
sport- en beweegaanbieders geraakt in hun
bestaansrecht (denk aan gesloten kantines, geen
competities en trainingen). De Verenigingsondersteuner heeft laten zien wat ondersteuning
betekent in een onzekere periode vol vragen en
heeft oplossingen aangedragen (buitensportaccommodaties en toewijzing openbare ruimtes
als sportlocatie).

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Binnen de gemeente Barneveld zijn er verschillende subsidies om projecten financieel te ondersteunen. De Cultuurmakelaar en Verenigingsondersteuner zijn verantwoordelijk voor het bieden
van ondersteuning bij het aanvragen van subsidies. Lees meer in de twee persoonlijke interviews
wat deze aanvragen onder meer hebben opgeleverd.

1. SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

Een interessant akkoord waar alle verenigingen
en aanbieders - door een mooi initiatief in te dienen gebruik van kunnen maken. Het doel van dit
akkoord is om financiële ondersteuning te bieden
aan partijen. De aanpak is als volgt: verenigingen
krijgen begeleiding bij het bedenken van hun plan,
bij de zoektocht naar samenwerkingspartners en
bij het opstellen van de aanvraag. Hierdoor zijn de
kansen om de aanvraag toe te kennen vele malen
groter. Meer mensen een leven lang laten genieten van bewegen en sport!

4 thema’s:
• Vitale sport- en beweegaanbieders:
verenigingen en ander aanbieders kunnen hun
waardevolle taak blijven vervullen om zoveel
mogelijk mensen met plezier te laten sporten
en bewegen.
• Sporten en bewegen voor kwetsbare groepen:
iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke of
geestelijke gezondheid, achtergrond, seksuele
geaardheid, sociale positie of financiële situatie
zou plezier aan sport moeten beleven.
• Jeugd vaardig in Beweging: kinderen en
volwassenen zijn minder motorisch vaardig en
minder fit en spelen minder buiten.
• Sporten en bewegen in de openbare ruimte: om
nóg meer mensen de gelegenheid te geven te
bewegen en te sporten, moet de openbare ruim
te beweegvriendelijk en veilig zijn.
Inmiddels zijn de volgende aanvragen
toegekend: Welzijn Barneveld, Go2 move, Flying
Bikes en Stichting Survival.
In de subsidiepot 2021 zat €127.713,44 waarvan €30.425,- is toegekend (beschikbare budget
2020 is niet totaal opgegaan i.v.m. opstart
akkoord. Daarnaast zijn er in 2021 €67.000,extra middelen ontvangen bovenop de reguliere
€30.000,-). Er zijn in totaal 10 aanvragen gedaan
(drie afgewezen omdat ze niet aan de criteria
voldeden). Vijf aanvragen zijn toegekend. Twee
aanvragen zijn nog niet behandeld. In 2022 zal de
Verenigingsondersteuner i.s.m. sport- en beweegaanbieders proactief aanvragen voorbereiden om
zodoende te zorgen dat alle beschikbare middelen ten goede komen aan de aanbieders.
Zie bijlage Aanvragen Sportakkoord 2021
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IN GESPREK OVER AANVRAAG SPORT

“Wij werken allebei in de hulpverlening en willen voor kinderen, jongeren en volwassenen, die tussen wal
en schip vallen, survivalsport aanbieden in Barneveld. Een prachtige combinatie tussen zorg en sport
dus. Wij meldden ons anderhalf jaar geleden bij de gemeente om een stukje gemeentegrond te kunnen
huren. Vervolgens kwamen we al snel in contact met Philip Maat van Be Active & Creative. Het idee van
grond huren, lieten we los. Ons plan had echter wél een grote maatschappelijke waarde. En Philip zag
vooral de verbinding met andere verenigingen in de gemeente. Ondertussen ligt er een uitgebreid plan
op tafel dat zich steeds meer uitvouwt én hebben we al ‘n heel mooi bedrag mogen ontvangen voor
onze materialen. In het begin was het zoeken; welke mensen heb je nodig en wat zijn de juiste lijntjes?
We zijn enorm blij met de hulp van Philip. Hij neemt niet alleen veel initiatief en ondersteunt bij aanvragen, hij heeft ons ook het lokale netwerk ingetrokken. Dat is écht zijn passie: de verbinding zoeken.
We voeren nu concrete gesprekken met een sportvereniging voor de bouw van ons survivalparcours.
We hopen op 1 april a.s. de állereerste recreanten te verwelkomen”, Niels en Darina van de Kamp van
Stichting Survival.
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2. MAATSCHAPPELIJK
CULTUURFONDS

Het subsidiëren van initiatieven, activiteiten,
objecten en projecten, die de maatschappelijke
functie van culturele instellingen en verenigingen
in de gemeente Barneveld versterken en hen stimuleren om een bredere bijdrage te leveren aan
maatschappelijke doelen. Dat is het doel. Onze eigen Cultuurmakelaar treedt op als adviseur voor
de adviescommissie van het Maatschappelijk
Cultuurfonds, is sparringpartner voor partijen die
ideeën hebben en een aanvraag willen doen, ondersteunt bij het schrijven van projectplannen, begrotingen en de aanvragen zelf. Daarnaast brengt
de Cultuurmakelaar de aanvrager in contact met
mogelijke interessante samenwerkingspartners.
In de subsidiepot 2021 zat €25.000,- waarvan
€24.990,- is toegekend. Er zijn in totaal 17 aanvragen gedaan (zes afgewezen omdat ze niet aan
de criteria voldeden). Twee aanvragen zijn toegekend, maar vanwege corona niet doorgegaan.
Zie bijlage Aanvragen Maatschappelijk
Cultuurfonds 2021

3. MAATSCHAPPELIJK
SPORTFONDS

Via dit fonds kunnen sportverenigingen ook een
subsidie aanvragen. In de subsidiepot 2021 zat
€25.000,- waarvan €7600,- is toegekend. Er zijn
in totaal acht aanvragen gedaan (twee afgewezen
omdat ze niet aan de criteria voldeden). Drie aanvragen zijn toegekend. Twee aanvragen zijn aangehouden en één aanvraag moet nog worden beoordeeld. I.v.m. Covid-19 heeft het verenigingsleven
grotendeels stilgelegen waardoor het indienen
van aanvragen geen prioriteit had. Het beschikbare budget is meegenomen naar 2022. In 2022
zal de Vereningingsondersteuner proactief aanvragen begeleiden om zodoende te zorgen dat
het beschikbare budget voor deze sector beschikbaar blijft.
Zie bijlage Aanvragen Maatschappelijk
Sportfonds 2021

IN GESPREK OVER AANVRAAG CULTUUR

“Sinds 20 jaar was bij ons de pot leeg. Dit was nog niet eerder gebeurd. Natuurlijk onder meer ook door
corona, want er kwam al twee jaar lang geen entreegeld binnen. Ik heb contact opgenomen met Karelien Druijff, die ik al langer ken. Ze heeft vervolgens fantastische hulp geboden en geholpen bij de aanvraag van een subsidie. Tot en met de laatste brief was ze er nauw bij betrokken. We kregen een mooie
subsidie. Dit was niet alles, het ging nog een stapje verder. We kregen namelijk als organisatie heel veel
aanmeldingen van bandjes, die komende editie 2022 willen komen optreden. Heel gaaf natuurlijk! We
willen meer bandjes, maar dit moet wél kunnen en financieel zou dat lastig worden. Opnieuw hebben
we met hulp van Karelien een aanvraag ingediend. En wederom een mooie subsidie ontvangen. Het is
gewoon top hoe zij dit doet: die hele begeleiding en altijd kijken naar mogelijkheden. Ik ben er zó gelukkig mee”, Timen van Ark, voorzitter Bluegrass festival Voorthuizen.
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WIE IS KJELL KUIPERS?

Kjell is 26 jaar en woont in Amersfoort. Hij
heeft Toegepaste Psychologie gestudeerd
en heeft in een vorige baan MBO-studenten
begeleid en gaf trainingen over maatschappelijke stage, vrijwilligerswerk en maatschappelijke relevante thema’s rondom jongeren.
Typisch Kjell: oprechte interesse in de jeugd
en dol op maatschappelijke en filosofische
thema’s!
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WIE IS ALEX HEIJSTEE?

Alex Heijstee is 37 jaar oud en heeft een
passie voor jongerenwerk. Alex weet hoe hij
de jeugd moet benaderen. Als er vragen zijn
over keetgebruik en iemand wil een bezoekje
van Alex, dan staat hij direct klaar. Neem dus
gerust contact op. Typisch Alex: betrokken,
enthousiast en proactief.

Nieuwe collega’s Kjell en Alex
stellen zich voor
ACTIEPLAN ‘AANDACHT VOOR ELKAAR’

Dit plan heeft gezorgd voor middelen om een extra jongerenwerker aan te stellen (het gehele jaar 2022)
en bruggen te bouwen met partnerorganisaties, zoals het CJG en Welzijn Barneveld. Om zodoende
inwoners van de gemeente langer zelf redzaam te maken en (meer) te laten participeren binnen de
maatschappij.

WAT IS ER CONCREET GEDAAN?

Eerste half jaar actieve inzet om eenzame jongeren tijdens corona te bereiken en te activeren om
schooluitval te voorkomen. Na de opstart van de vrijwillige inloop is straathoekwerk ingezet om jongeren te bereiken, die op straat hangen. Met de methode ‘Ontmoeten, boeien, binden’ is gestreefd naar
persoonlijke betrekking van deze jongeren bij de opzet en organisatie van verschillende activiteiten.
Denk aan themabijeenkomsten, indoor voetbaltoernooien, film- en spelavonden. Door alle coronamaatregelen konden deze activiteiten helaas niet doorgaan. Echter, het contact met de doelgroep is gecontinueerd en blijft onderhouden.
Sinds november 2021 zijn er gesprekken gaande met voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om voorlichtingen te geven over jongerenwerk. Uit onderzoek weten we dat binnen het onderwijs een grote groep jongeren de weg naar ondersteuning niet weet te vinden.

WAT KOMT ERAAN?

Periodieke themabijeenkomsten voor jongeren staan op de agenda. Ook komt er een vervolg om samen met de doelgroep activiteiten en projecten te organiseren. ‘Samen’ is het credo: mét en voor de
doelgroep. Verder is er in samenwerking met het Schaffelaartheater een filmhuiscommissie opgezet:
onze jongerenwerker adviseert namens de jongeren over films en voert tevens uit. En tot slot staat dit
jaar in het teken van een wekelijks cultureel programma voor jonge statushouders en een eenmalig
leefbaarheidsproject voor jongeren in de wijk Oldenbarneveld.

JONGERENWERKER MET AANDACHTSGEBIED ‘DE KEET’

Binnen de gemeente Barneveld zijn ketens een bekend fenomeen. Veel jongeren, voornamelijk in het
buitengebied, zoeken een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Om deze doelgroep te bereiken, zijn
er middelen voor drie jaar beschikbaar gesteld om het jongerenwerk uit te breiden en met hen in contact te komen. Doel? De relatie met deze jongeren te onderhouden en keeteigenaren te informeren over
verantwoordelijkheden.

WAT IS ER CONCREET GEDAAN?

•
•
•
•
•

Het eerste half jaar is duidelijkheid verkregen in wet- en regelgeving rondom de keten.
Er is geïnvesteerd in een netwerk.
Bekendheid gegeven aan de nieuwe functie en bijhorende taken.
Eerste contacten gelegd met keeteigenaren waarbij accent van onze jongerenwerker op functie en
intenties. Dit is tot op heden goed ontvangen!
Om de jongeren een alternatief te bieden, opent vanaf 9 maart 2022 een extra jongerencentrum in
Kootwijkerbroek. Als dit goed functioneert, zijn er ook mogelijkheden voor andere dorpen.
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Dit boekje is het hele schooljaar 2021-2022 geldig! Goed bewaren dus :)

Sjors Sportief

Be Active & Creative
als platform
Binnen de gemeente Barneveld zijn er vele sport, beweeg en culturele aanbieders. Al deze aanbieders
willen het aanbod bekend maken bij de doelgroep. Om de aanbieders hierbij te ondersteunen, is er
door Be Active & Creative een platform opgezet om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Daarnaast worden er gedurende het jaar momenten georganiseerd om het veelzijdige aanbod samen met
de aanbieders kenbaar te maken.

SPORT-, BEWEEG- EN
CULTUURMAAND

Van 18 september tot 16 oktober 2021 introduceerden wij de allereerste Sport-, Beweeg- en Cultuurmaand. Een maand die werd afgetrapt met de
opening van de Nationale Sportweek en eindigde
met de Gezondheidsbeurs.
Doel van deze maand was om alle inwoners van
de hele gemeente Barneveld nóg veel beter kennis
te laten maken met al het moois dat er is op het
gebied van sport & bewegen en cultuur. Zo kon
iedereen gratis deelnemen aan een gave proefles,
een vrijblijvende clinic bijwonen of een open repetitie bezoeken om geheel vrijblijvend kennis te
maken met een club, buurthuis of vereniging. We
hebben het over 31 aanbieders en 168 momenten.

LANCERING GLOEDNIEUWE WEBSITE

Eind september 2021 was het dan eindelijk zover.
In aanwezigheid van drie wethouders werd de
nieuwe website van Be Active & Creative feestelijk gelanceerd bij de muziektent. Leerlingen van
een lokale school hebben, onder begeleiding van
Atelier Hupsakee, de URL feestelijk vormgegeven.
Op de website www.beactivecreative.nl is al het
sportieve en culturele aanbod overzichtelijk terug
te vinden. Hier komen vraag en aanbod samen.
Eind december kende de nieuwe website 1.300
gebruikers.

SPECIAAL BOEKJE

In het kader van sport- en cultuurpromotie hebben alle (7500) basisschoolkinderen in september
2021 het Sjors Sportief & Creatief boekje ontvangen. In deze bewaargids staan vele aanbieders
met veelal gratis clinics en cursussen. Sinds de
invoering hebben 208 kinderen zich ingeschreven
voor een clinic of cursus.

AANGEPAST SPORTEN - SPORTEN
EN BEWEGEN MET EEN BEPERKING

Het ‘Uniek Sporten Foodvalley Samenwerkingsverband’ is er om een unieke, kleine doelgroep
te voorzien in passend sportaanbod (g-aanbod).
Deze regionale samenwerking wordt lokaal gedragen in belang, geld en middelen. De doelgroep
is relatief klein, maar breed: van lichamelijk, verstandelijk, psychisch en psychiatrisch tot visueel,
auditief, chronisch en meervoudig beperkt.
Onder het mom; ‘lokaal ontdekken, regionaal verdiepen’ zijn er in 2022 kennismakingslessen voor
de verschillende g-sporten.
Onze buurtsportcoaches hebben een verbindende rol in het maatschappelijk middenveld. Zij zorgen voor de vakkundige verbinding tussen de verschillende partijen, de doelgroep en de gemeente
om informatie op te halen. Ook hebben zij een
ondersteunde rol in verschillende projecten en activiteiten en blijven onderzoeken waar behoeften
én (on)mogelijkheden liggen.
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IN GESPREK OVER VOORSTELLING DEMENTIE

“Ik ben die inwoonster uit bovenstaande inleiding. Toen ik Karelien Druijff voor het eerst ontmoette, had
ik gelijk een gevoel van: wat fijn, zij is een bemiddelend regisseur. Een empathisch verbinder, iemand die
mensen en partijen bij elkaar brengt. Ze biedt je een netwerk waardoor jouw eigen netwerk vergroot. Ik
denk aan termen als groeien en gunnen. Ze weet als geen ander goed in te schatten of er kansen zijn.
Ze heeft een grensverleggende mindset om dingen toe te voegen. Neem de ‘week van de dementie’,
een verlengend idee bovenop die voorstelling. Het was een uitgelezen kans om iets groots neer te zetten in de gemeenschap. Tegelijk is haar aanpak effectief en efficiënt. Karelien is in staat veel creatiefs
te bedenken en daarna ook effectief te realiseren. Het is zó belangrijk om mensen in je organisatie te
hebben, die boven partijen staan met een helicopterview. Die ideeën laten landen. En daarnaast moet
diegene capabel zijn om - onafhankelijk - tijd, geld én talent vrij te maken om dingen te realiseren. En
dat is hier precies gebeurd. Zonder de inzet van de Cultuurmakelaar was deze voorstelling - en dus
meer - nooit zo’n succes geworden in Barneveld. Een gouden figuur dus”, Jacqueline Niewerth-Matzer.
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Be Active & Creative
als verbinder
Er zijn verschillende rollen te vervullen, maar die van verbinder is misschien wel de meest belangrijke.
Met dit recente voorbeeld laten wij graag zien wat verbinding oplevert.
Voor alle partijen. Nu en morgen.

DEMENTIE

In 2021 kwam een verzoek van een inwoonster
uit Voorthuizen om de theatervoorstelling ‘Je kunt
me gerust een geheim vertellen’ van theatergroep
Matzer naar Barneveld te halen. Deze voorstelling
beoogt de dialoog op gang te brengen over omgaan met dementie; een lastig bespreekbaar thema. “Vanuit mijn rol als Cultuurmakelaar heb ik ondersteund bij het doen van een subsidieaanvraag
bij het Maatschappelijk Cultuurfonds. Belangrijk
was daarbij om te onderbouwen dat cultuur hier
wordt ingezet als middel om een maatschappelijk thema bespreekbaar te maken. De aanvraag
is positief beoordeeld. Ook bij de organisatie van
de themaweek is hulp geboden. Denk hierbij aan
het netwerk beschikbaar stellen en optreden als
sparringpartner. Alle betrokken partijen - van middenstand en bibliotheek tot zorgketen dementie
en verzorgingshuizen - hebben hun achterban
persoonlijk uitgenodigd voor de voorstelling. En
na de voorstelling in september ging men met
elkaar in gesprek. Die dialoog kwam op gang.
Wát een prachtig resultaat”, legt Karelien Druijff,
Cultuurmakelaar uit.

GRAFFITIMUUR

Begin januari 2021 heeft een groep jongeren
serieus aangegeven een legale graffitimuur te
willen in Barneveld. Anders zouden ze voor hun
geliefde hobby steeds weer naar de grote stad
moeten uitwijken. Al eerder is aan het project ‘Van
vandalisme tot kunst’ i.s.m. de afdeling Beheer
Openbare Ruimte van de gemeente en politie
gehoor gegeven. Omdat deze vraag opnieuw op
tafel kwam, heeft onze jongerenwerker Marijke
den Brok dit samen met de Jongerenraad, de
initiatiefnemers (de jongeren zelf) en Beheer
Openbare Ruimte (speelbeleid) met succes opgepakt.

NOODOPVANG BASSISCHOLEN
TIJDENS LOCKDOWN

In de week vóór de kerstvakantie 2021 stond Be
Active & Creative klaar om middelen en externe
partijen in te kunnen inzetten. Vijf scholen hadden behoefte aan ondersteuning op het gebied
van sport, spel en cultuur. Binnen no-time was er
sport, spel en cultuur om docenten voor even te
ontlasten in alle hectiek. Minstens zo belangrijk:
de kinderen hebben kennisgemaakt met sport- en
beweegactiviteiten. Er was ruimte voor ontmoeting en beweging precies in die dagen, waarin het
schoolse leventje ongewenst en plotseling (opnieuw) weer stilstond.
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JONGEREN VERANTWOORDELIJK
MAKEN VOOR MUUR

“Deze jongeren hebben zelf een projectplan en
motivatie geschreven. Het jongerenwerk heeft
niet alleen geld beschikbaar gesteld om deze
muur te verwezenlijken, maar het gaat om véél
meer. Zij hebben de doelgroep namelijk verantwoordelijk gemaakt tijdens de voorbereiding, de
realisatie en daarna. Samen met de jongeren zijn
er duidelijke beheerafspraken gemaakt. Waar zijn
zij precies verantwoordelijk voor en wanneer de
gemeente/handhaving? Samen met de jongeren
is voor de officiële opening op 18 augustus 2021
een programma gemaakt met onder meer een
artistieke ‘piece’ op de muur en onthuld door de
wethouder. Vervolgens hebben kinderen en jongeren een graffitiworkshop gekregen van Atelier
Hupsakee, waarbij ook jongeren ondersteunden.

En de muur? Die is volop in gebruik! Samen met
de medewerkers van Ons Bedrijf houden we de
jongerenontmoetingsplek netjes”, blikt Marijke
den Brok terug.

MEEDOENCOACH

De bedoeling van de meedoencoach is met name
coachend optreden, signaleren en hij begeleidt
kinderen en jongeren in de breedste zin van het
woord. Onze meedoencoach is Novel Aaloul. Het
doel? Meedoen mogelijk maken voor kinderen
en jongeren tot 18 jaar, daar waar een ouder/verzorger gebrek aan financiën heeft. Het streven is
ook om juist die groep te bereiken waarbij beide
ouders werken en ze bijvoorbeeld graag naar een
sportvereniging willen. Ze kennen niet de juiste
weg ernaartoe. In 2021 heeft het team 25 jongeren gecoached.

VAKANTIEACTIVITEITEN

Tijdens alle schoolvakanties is er een keuze aan activiteiten op het gebied van sport & bewegen en
cultuur.Vervelen is geen optie dus! Deze activiteiten organiseren wij samen met verschillende aanbieders binnen de gemeente Barneveld. Be Active & Creative ondersteunt en voorziet in promotie, de aanbieders voeren uit. Samen zorgen we ervoor dat (jonge) inwoners op een laagdrempelige en relatief
goedkope manier elkaar ontmoeten, kennismaken met het veelzijdige aanbod in de gemeente en vooral
genieten van een leuke dag. Belangrijk hierbij; iedereen moet mee kunnen doen.

CIJFERS
Omschrijving

Activiteiten

Leeftijd

Deelnemers

Voorjaarsvakantie

13

4 - 18 jaar

236

Meivakantie

10

4 - 18 jaar

201

Zomervakantie

26

alle leeftijden

640

Herfstvakantie

18

4 - 25 jaar

312

Kerstvakantie

11

4 - 14 jaar

120

Bij een aantal aanbieders op
sportgebied heeft dit geleid tot
nieuwe leden!
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IN GESPREK OVER CULTUUREDUCATIE OP SCHOOL

“Cultuureducatie is ontzettend belangrijk. Op onze school zitten kinderen, die van huis uit niet vanzelfsprekend in het theater komen. Ik ben grote voorstander van kansengelijkheid. Cultuur is een verrijking
in ieders leven. Eigenlijk hoe meer, hoe beter. Ook biedt cultuureducatie mooie aanknopingspunten voor
in je lessen. We deden als school altijd al aan cultuur, maar de laatste jaren speelt cultuureducatie een
veel prominentere rol. Het beleven van woorden, d.m.v. Culturele werkvormen laat woordenschat beter
beklijven en maakt het onderwijs krachtiger. Naar aanleiding van het ondertekende Cultuurconvenant
hebben ook wij intern een cultuurcoördinator benoemd. We koppelen cultuur veel meer aan ons thematisch onderwijs. Daarom zijn wij ook zo blij met de website www.cultuureducatiebarneveld.nl.
Je kijkt welke thema’s en activiteiten passend zijn. Het aanbod is behoorlijk uitgebreid. Als tip zou ik nog
een extra filter willen, dat je binnen thema’s verder kunt rubriceren. Onze kinderen zijn dolenthousiast
over de cultuurlessen. Natuurlijk zijn er voorkeuren: de een heeft liever drama en de ander vindt muziek
leuk. Wanneer een les door de coronaperikelen niet kon doorgaan, waren ze vooral heel erg teleurgesteld! Voor mij persoonlijk is cultuur ook ontzettend belangrijk. Ik heb een abonnement op het theater.
Door alle maatregelen staat het culturele leven al twee jaar zo goed als stil. Ik sta te popelen om weer
vaak naar het theater te kunnen”, Betty Nederlof, directeur OBS De Lijster.

22 | Be Active & Creative

Cultuureducatie
In september 2020 is het programma Cultuureducatie Barneveld, onderdeel van Be Active & Creative,
opgestart. Met als doel het aanjagen en faciliteren van cultuureducatie binnen het basisonderwijs en
daarmee bevordering van een structurele plek in het leerplan. De gemeente ondersteunt dit financieel - naast de eigen investering door de scholen - met een jaarlijkse match van €2,50 per leerling. De
Cultuurcoach educatie begeleidt dit gehele proces.

VAN CONVENANT TOT EXTRA SUBSIDIE

In het schooljaar 2020-2021 deden 26 basisscholen met 5.898 leerlingen mee. In het tweede
schooljaar 2021-2022 nam dit aantal flink toe.
Maar liefst 32 basisscholen met 6.918 leerlingen
in de gemeente Barneveld ondertekenden daartoe het Convenant ‘Cultuur en Onderwijs’. Daarvan hebben 30 scholen met ondersteuning van
de Cultuurcoach educatie de landelijke subsidie
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2025 aangevraagd (CMK3). Hiervoor is de komende vier jaar
extra subsidie beschikbaar.

AANBOD ONDERWIJS

Met een eigen inlogcode hebben alle scholen toegang tot de website www.cultuureducatiebarneveld met een aanbod ‘Cultuurkaarten’. Dit schooljaar is het aanbod uitgebreid met ‘Programma’s
aan de Basis’ voor de disciplines beeldend, dans,
drama en muziek. Tot op heden zijn er ruim 30
programma’s aangevraagd.

CULTUURKAART UITGELICHT

Bijzonder is de gastles voor de hoogste groepen
van alle basisscholen over ‘70 jaar Molukkers in
Barneveld’. Na het succes van 2021 zetten wij dit
aanbod voort. De boeiende presentatie, filmpjes,
foto’s nemen de leerlingen mee in het verhaal. Na
afloop krijgen zij gratis het bijbehorende boekje

mee naar huis met materiaal uit de les. Lees verderop de ervaringen van OBS Plantijn.

AANBIEDERS

26 lokale/regionale aanbieders verzorgen het
aanbod binnen het programma Cultuureducatie
Barneveld. Ieder met aantoonbare deskundigheid,
opleiding en/of ervaring met het basisonderwijs.
Zie bijlage Cultuureducatie 2021

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

•

•

•

ICC-cursus uitgevoerd door Cultuur Oost
waaraan voor de tien deelnemers een
landelijk erkend certificaat is gekoppeld.
Het succesvolle evenement ‘Meedoen aan
Cultuur’ waar in het Schaffelaartheater 400
kinderen, directeuren, cultuurcoördinatoren
én leerkrachten samenkwamen. Van zingen
en optredens tot drama en een kunstwerk
voor de wethouder. Extra bijzonder: de
gezamenlijke ondertekening van het
Convenant Cultuureducatie Barneveld
2021-2024.
Inspiratiesessies voor ICC’ers de eerste
sessie met inhoudelijke thema’s en demonstraties van digitale methodes vonden plaats
in november 2021. In de eerste helft van 2022
volgen er nog twee.
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‘IK KOESTER VRESELIJK MOOIE HERINNERINGEN’

2022 is ook het jaar dat Gert Bomhof van zijn pensioen gaat genieten. Hij heeft ruim tien jaar Cultuureducatie verzorgd en zit al 40 jaar in het onderwijs en muziek. “Mijn absolute passie en ambitie is om
kinderen gelukkig te maken. Dit doe je onder meer door Cultuureducatie. Je krijgt dan én betere scholen
én blije kinderen én blije docenten. Barneveld mag trots zijn op de groei van Cultuureducatie sinds anderhalf jaar. Fijn dat ik hieraan een kleine bijdrage heb mogen leveren. Ik ga het stokje overdragen aan
mijn collega Hadassa Wynia, Cultuurcoach Educatie. Ik koester vreselijk mooie herinneringen aan deze
tijd. Maar ga het ook missen”, blikt Gert Bomhof terug en vooruit.
Hadassa: “Ik pak dit stokje graag van Gert over! Vanuit mijn vorige werk als kunstvakdocent en
Cultuurcoördinator op ‘De Meerwaarde’ in Barneveld was ik dagelijks betrokken bij het aanbieden van
Cultuureducatie. Ik werk er graag aan mee om kinderen én docenten te enthousiasmeren voor kunst &
cultuur”, Hadassa Wynia.

ENKELE CIJFERS OP ’N RIJTJE

•
•

•

•

2021-2022: 32 scholen met 6.918 leerlingen
doen mee aan Cultuureducatie Barneveld.
30 scholen/6.730 leerlingen profiteren van
subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
2021-2025.
Aanbod onderwijs: 141 cultuurkaarten met 89
workshops, 46 lesseries en zes programma’s
in zeven disciplines.
Aanbieders: in totaal nemen 26 lokale/
regionale aanbieders deel aan het programma
Cultuureducatie Barneveld.
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•

•

•
•

Schooljaar 2021-2022: 199 aanvragen voor
249 workshops en 1.083 lessen in zeven
disciplines.
43 cultuurkaarten (zonder inlog) met 136
verschillende cursussen in zes disciplines en
link naar 17 lokale aanbieders onder button
Info ‘Cursussen Vrije Tijd’.
Website Cultuureducatie Barneveld:
kleine 40.000 bezoekers in 2021.
YouTube kanaal Cultuur Barneveld: 50
promovideo’s en honderden bezoeken.

IN GESPREK OVER GASTLESSEN OP
SCHOOL

“Op onze school vond de gastles ‘70 jaar Molukkers in Barneveld’ vanuit Cultuureducatie Barneveld plaats. Wij hebben verschillende Molukse
kinderen op school. Bovendien hoort dit onderwerp bij de Nederlandse geschiedenis. We hoopten vooraf dat het niet te ‘klinisch’ vol met feiten
zou zijn. Het tegendeel bleek waar! Dit was een
enorm boeiend en interactief verhaal verteld door
Barnevelder Joop Kols. Hij raakte onze leerlingen.
Ze zaten op het puntje van hun stoel. Het was
een soort feest van herkenning voor ze. Er is veel
meer begrip ontstaan en ze kunnen alles beter
in perspectief plaatsen. Ook als ze straks naar
de brugklas gaan, komt zo’n les zeker weer naar
boven. Meestal verdwijnen materialen na een
presentatie in de prullenmand, maar nu kwam de
vraag: ‘meester, mag ik de boekjes en foto’s mee
naar huis?’ Want ja, dit leeft ook thuis. Wij hebben
er daarna nog een les aan gewijd. Wij gaan komend jaar zeker door met Cultuureducatie. Het is
enorm waardevol”, Rolf le Doux, leerkracht groep
acht OBS Plantijn.

IN GESPREK OVER AANBOD CULTUUREDUCATIE

“De passie voor muziek is heel groot in Barneveld. Dat zie je alleen al aan de motivatie van de kinderen
om te oefenen. Muziek heeft een fors bereik hier: alle lagen van de gemeenschap doen mee. Het is voor
iedereen toegankelijk, óók als je minder te besteden hebt. Heel fijn dat muziek laagdrempelig is! Het
politieke draagvlak is groot en dat betekent onder meer dat subsidies zijn geborgd. Het ondertekenen
van het Convenant Cultuureducatie Barneveld op 11 oktober jl. was een bijzonder moment. Ik ben namelijk warm voorstander van verbreding. De Muziekschool heeft een en ander in gang gezet en nu is
er een veel breder palet aan culturele activiteiten binnen diverse disciplines. Dat is prachtig! Binnen het
programma Cultuureducatie waaraan 32 basisscholen meedoen, bieden wij grote aantallen muzieklessen. Het zijn zoveel lessen dat wij zes docenten speciaal in dienst hebben genomen voor muziekles in
het onderwijs. Mijn wens voor de toekomst? Méér verbinding tussen onder- en buitenschoolse les. Ik
bedoel dan bijvoorbeeld niet alleen een losse cursus beeldende kunst onder schooltijd, maar daarna
ook doorstromen in de vrije tijd naar een beeldende instelling”, Ferdi Schukking, directeur Muziekschool
Barneveld.
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Be Active & Creative
als aanbieder
OUD & NIEUW PROGRAMMERING

Voor het tweede jaar op rij is op 31 december een
online oud & nieuw programma georganiseerd,
vooral gericht op jongeren. Dit omdat ontmoeting met grotere groepen en verschillende feesten
opnieuw niet door konden gaan. Van een online
Barneveld quiz en digitale escaperoom tot een
‘drukbezocht’ online feest, waar vijf lokale DJ’s
hun talenten lieten zien en horen. Er was een
livestream met Café de Zwaan in Barneveld via
A1mediagroep te zien op internet en lokale tv.

SPORT- EN SPELBUS

Al vanaf 2006 beschikt de gemeente Barneveld
over een eigen sport- en spelbus. In deze bus is
een grote variatie aan sport- en spelmateriaal
aanwezig, waarmee kinderen van 4 tot 14 jaar
zich naar hartenlust kunnen vermaken (gratis).
Onder begeleiding van Be Active & Creative, bevoegde vrijwilligers, stagiaires en medewerking
van ouders kunnen kinderen lekker onbezorgd
buiten sporten en spelen. De bus rijdt van april
t/m oktober, op alle doordeweekse dagen, door
zeven verschillende locaties in de hele gemeente.
De bus wordt gebruikt om op een laagdrempelige
manier met de doelgroep in aanraking te komen.
Zie bijlage Sport- en spelbus 2021

KIDSMIDDAG OLDENBARNEVELD

Hoe het begon… Jongerenwerkers Novel Aaloul
en Mustafa Celik hebben een onderzoek naar behoeftes onder de jeugd in de wijk Oldenbarneveld
gehouden. Met als uitkomst dat de jeugd vooral
iets creatiefs wenst. En ook ontmoeting binnen.
In september 2021 is gestart met Kidsmiddag
(vanaf zes jaar) in Ontmoetingscentrum Bronveld.

Wat begon met een vrije inloop door 15 kinderen
is inmiddels uitgegroeid tot een wekelijkse opkomst van 45 kinderen, die langskomen voor een
gezellige middag knutselen, buitenspelen, koekjes bakken, diverse buitenactiviteiten en nog veel
meer.
Onze jongerenwerker Dorien Barten mag rekenen op de enthousiaste hulp van moeders, een
buurtbewoner en meerdere kinderen. Kortom, een
prachtig voorbeeld van een geslaagd laagdrempelig en creatief talentenatelier. De meeste kinderen komen uit de wijk Oldenbarneveld zelf, maar
kinderen uit omliggende wijken zijn ook graag van
de partij. Vanuit deze activiteit ontstaan nieuwe
initiatieven. Opgezet door vrijwilligers en ondersteund door Be Active & Creative.

SURPRISEHULP

Rond sinterklaastijd hebben enkele jongerenwerkers drie woensdagmiddagen jonge inwoners
geholpen met het maken van surprises. Niet alle
kinderen hebben thuis de beschikking over verschillende soorten materiaal of ze hebben helaas
geen ruimte/hulp, die ze juist wel nodig hebben.
Deze doelgroep krijgt thuis geen ondersteuning
bij het maken van een surprise. “In totaal hebben
wij tien jongens en meisjes met verschillende
culturele achtergronden een handje geholpen.
Komend najaar gaat de Surprisehulp weer van
start en gaan wij actief en vol enthousiasme aan
de slag om nog veel meer kinderen te benaderen
die onze hulp kunnen gebruiken”, vertelt Dorien
Barten.
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BUITENSPEELMIDDAG EBEN-HAËZER

Half oktober 2021 vonden twee buitenspeelmiddagen op de Eben-Haëzer school in Barneveld plaats.
Verdeeld over twee dagen zijn er maar liefst 750 kinderen begeleid om te bewegen, actief te zijn en
samenwerkend en speelsgewijs uitdagingen aan te gaan.

IN GESPREK OVER PROJECT

“Ik ben oprecht trots op dit project, omdat wij in een sterke drie eenheid een goed ‘product’ hebben neergezet, onze stagiaire Andrea, collega Mussii als begeleider en ikzelf. Mooi om te zien hoe de kwaliteiten
van jongerenwerk en sport in harmonie samenkomen om een goed project te brengen. Met elkaar hebben we zes activiteiten (voor groep twee tot en met groep vier) en zes andere activiteiten (voor groep
vijf tot en met groep acht) bedacht. Met een strak draaiboek en spelkaarten is de dag soepel verlopen.
De kinderen waren erg blij! Hun ouders vonden het ook leuk en de school tot slot was ook zo tevreden
dat wij een smakelijke bedanktaart hebben gekregen. Wij hebben goede draaiboeken en ondersteuning
kunnen bieden. De school pakte de coördinatie op en ouders zorgden voor de uitvoering”, zegt Kjell
Kuipers.

INLOOP JONGERENCENTRUM VILLA 29 & TREF
IN ONTMOETINGSCENTRUM DE ENG

Villa 29 en Tref zijn jongerencentra waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en waar zij door deelname
aan activiteiten contact kunnen leggen met leeftijdsgenoten. De vertrouwde jongerenwerkers van Be
Active & Creative bieden daar op een laagdrempelige manier ondersteuning en activiteiten aan, die helpen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Een potje tafeltennis, tafelvoetbal of poolen? Of liever op
de spelcomputer en vrienden uitdagen? Alles is mogelijk op deze gezellig ontmoetingsplek. Niet onbelangrijk is dat onze jongerenwerkers ook een signalerende rol vervullen en, indien nodig, doorverwijzen
naar hulpverlening binnen de gemeente of richting maatschappelijke partners, zoals het Centrum voor
Jeugd en Gezin.
Jongerencentrum Villa 29 Barneveld
Maandag 15:00 - 17:00 uur | 12 t/m 18 jaar en 19:00 - 21:00 uur | 12 t/m 18 jaar
Woensdag: 14:00 - 16:00 uur | 8 t/m 12 jaar en 19:00 - 22:00 uur | 12 t/m 18 jaar
Vrijdag: 21:00 - 24:00 uur | 14 t/m 23 jaar
Jongerencentrum Tref in Ontmoetingscentrum De Eng Voorthuizen
Woensdagmiddag: 14:00 - 17:00 uur | 8 t/m 12 jaar
Vrijdagmiddag: 15:00 - 17:00 uur | 8 t/m 16 jaar
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IN GESPREK MET SAMENWERKINGSPARTNER

“Wij wisten natuurlijk van het bestaan van Be Active & Creative, maar sinds de Rots- en Watertraining
van 2021 is onze samenwerking geïntensiveerd. Twee ervaren trainers van het CJG verzorgen deze
10-weekse training voor verschillende leeftijden in verschillende dorpen in de gemeente. Jongerenwerker Tino Jansen is aangehaakt als derde trainer om mee te kijken naar de inhoud, mee te denken én
om in gesprek te gaan. Hij blinkt uit in het brengen van energizers; korte en leuke sport- en speloefeningen om letterlijk energie in de les te brengen. De trainers vullen elkaar goed aan, ieder met een stuk
expertise. Wij hebben als CJG erg prettig samengewerkt en zijn zelfs samen een apart project op een
bassischool gestart, waar de nodige problemen spelen. Met deze Rots- en Watertraining gaan we voor
meer structuur en onderling begrip in de klas. De fijne samenwerking levert nóg iets moois op: de contacten met onze ambulant hulpverleners zijn flink verstevigd. Ook zij kennen elkaar nu beter, waardoor
de afstand kleiner is. Kijk, het team van Be Active & Creative ziet veel gezinnen voorbijkomen met grote
en kleine problemen. Zo was er onlangs een hulpvraag van een moeder om voor haar eenzame zoon
een passende vrijetijdsinvulling te vinden. De jongen kwam in contact met de buursportcoach en er is
samen gewandeld, gegamed en vooral gesproken over zijn wensen voor de toekomst. Hier doe je het
voor”, Maaike Starreveld, coördinator Centrum Jeugd en Gezin.
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Be Active & Creative als
samenwerkingspartner
Zonder samenwerking met onze maatschappelijke partners bereiken we onze doelstellingen niet.
Daarom staan wij in verbinding met de verschillende maatschappelijke organisaties in de gemeente
om ondersteuning en begeleiding te bieden. Zie hieronder enkele voorbeelden.

NATIONALE BUITENSPEELDAG

Doel van de Nationale Buitenspeeldag is het bevorderen van leefbaarheid en saamhorigheid, gezond in beweging, maar ook het belang van het
veilig in de wijk kunnen spelen voor kinderen.
Wijken, straten en dorpen nemen de organisatie
van de Nationale Buitenspeeldag op zich terwijl
Be Active & Creative faciliteert, ondersteunt en
verbindt. Dit gebeurt door middel van het aanbieden van sport- en spelmaterialen, netwerkpartners en ondersteuning in de organisatie en
regelwerkzaamheden. Welzijn Barneveld stelt
buurtbudget en maatschappelijke stagiaires beschikbaar. In 2021 namen vier wijken deel aan de
Nationale Buitenspeeldag: De Burgt, Oldenbarneveld, Noord-Oost en Voorthuizen Holzenbosch
(i.v.m. Covid-19). Voor 2022 is de verwachting dat
er veel meer straten, wijken en dorpen meedoen.

ROTS- EN WATERTRAINING

De Rots- en Watertraining, in samenwerking met
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), is een
sociale weerbaarheidstraining. De Rots staat voor
weerbaarheid: voor jezelf opkomen, je kunnen
verdedigen en jezelf vertrouwen. Het Water staat
voor solidariteit: dat betekent dat je je kunt inleven
in andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen
wanneer je bijvoorbeeld heel boos wordt. Door oefening en praten met anderen leren kinderen om
in te schatten wanneer ze een Rots kunnen zijn en
wanneer Water. Kinderen groeien duidelijk in hun
kracht.

DRIEHOEK POLITIE, BOA EN
BE ACTIVE & CREATIVE

De driehoek politie, boa en Be Active & Creative
is de afgelopen periode nog meer versterkt. Zowel preventief als bij een ad hoc situatie weten
de partijen elkaar snel te vinden. Afgelopen jaar
is opnieuw gebleken dat het voor politie en/of boa
niet altijd gemakkelijk is om contact te krijgen met
bepaalde doelgroepen in de gemeente.
De jongerenwerkers hebben stuk voor stuk een
vertrouwensband met jongeren. Ze staan er. Ze
gaan het gesprek aan: wat zijn jullie behoeften?
Dit resulteert regelmatig in een sportieve activiteit
binnen of buiten. Uiteraard worden de samenwerkingspartners op de hoogte gebracht. Zij kunnen
vervolgens in een veilige omgeving van jongeren
een constructieve band creëren. Mooi om te zien
is dat hier gebruik van wordt gemaakt. Niet een
keer, maar vaker. En de jongeren? Die leren een
andere kant van de samenwerkingspartners van
Be Active & Creative kennen…

NATIONALE KRAANWATERDAG

In samenwerking met het CJG heeft Be Active &
Creative in totaal 2.000 waterbidons uitgedeeld
op 11 verschillende Barneveldse basisscholen.
Burgemeester Luteijn reikte op 22 september
jl. (tijdens de Sport-, Beweeg- en Cultuurmaand)
persoonlijk de bidons uit aan de leerlingen van de
Prins Willem-Alexander school. Dit alles ter gelegenheid van de Nationale Kraanwaterdag.

Be Active & Creative | 31

IN GESPREK MET SAMENWERKINGSPARTNER

“Als wijkagent Voorthuizen Noord heb ik te maken met Tino Jansen van Be Active & Creative. Daarvoor
zat ik zes jaar in Barneveld. De samenwerking gaat goed. We weten elkaar te vinden op een goede en
duidelijke manier. De lijntjes zijn erg kort. Kijk, als het om de jeugd gaat zijn wij als politie altijd een bee
tje de boeman. Be Active & Creative heeft ‘n hele andere rol. Voor 100% werkt het mee dat Tino en ook
de andere jeugdwerkers hier de jeugd kennen en een band hebben. Ze zijn dus belangrijk op straat: er
is herkenning. Be Active & Creative is, veel meer dan wij als politie, een verbinder. En we vinden elkaar
niet alleen bij calamiteiten. Oók voorafgaand - preventief - is er een lijntje. Als er bijvoorbeeld iets speelt
in een bepaalde wijk kan iemand van Be Active & Creative ‘ns een kijkje nemen en in gesprek gaan. Dus
aan de voorkant spelen de jeugdwerkers informatief óók een belangrijke rol”, aldus Marten de Blecourt,
wijkagent Voorthuizen, die per maart 2022 met prepensioen gaat.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD
(MDT)

De gemeente Barneveld gaf in het voorjaar van
2021 jongeren in de leeftijd van 14 en 27 jaar
de kans om hun talent in te zetten of te ontdekken met het project Maatschappelijke Diensttijd.
Hiervoor was een speciale subsidieregeling van
kracht. In kleine groepjes konden jongeren werken
aan tutorial-, review- of voorlichtingsvideo’s op het
gebied van cultuur. Jongeren kregen hierin gratis
professionele begeleiding van Artlife Workshops.
Zij boden workshops en begeleiding aan jongeren
waarin (onontdekte) talenten centraal stonden en
ze vooral iets konden betekenen voor anderen.
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RESULTATEN
Beoogd aantal deelnemers

100

Aantal gestarte deelnemers

111

Aantal deelnemers
MDT-traject afgerond

106

ONDERSTEUNING WIJKPLATFORMS

Onze jongerenwerkers zijn regelmatig op straat
te vinden. Dit gebeurt op aanvraag vanuit bijvoorbeeld handhaving, politie of een wijkplatform. Zij
hebben een eigen wijk/gebied, onderhouden de
contacten met de verschillende wijkplatforms en
maken afspraken over de inzet van de jongerenwerkers.
De rol van de jongerenwerker binnen de
wijkplatforms:
• Straatgroepen in beeld brengen.
• Contacten onderhouden met jongeren.
• Overleg op gang brengen met jongeren en
omwonenden van een wijk of buurt.
• Jongeren stimuleren om gebruik te maken
van de diverse voorzieningen.
• Samen met wijkplatforms (buurtbewoners)
speel-/ontmoetingsplekken in de openbare
ruimte verbeteren/creëren.

MQ-SCAN MEET MOTORIEK KLAS
‘VAARDIG IN BEWEGING’

tie van de lessen. Be Active & Creative heeft een
coördinerende en faciliterende rol bij het opzetten
van het beweegaanbod in dorpen en wijken. Denk
aan:
• GymExtra - gymles voor kinderen die wat
achterlopen in motorische ontwikkeling.
• Sportoriëntatie - programma voor kinderen die
(nog) niet zo goed weten wat ze leuk vinden.
• Sportstars - aanbod voor kinderen die méér
uitdaging zoeken.
In dit eerste kwartaal van 2022 is de verdere uitrol
van de MQ-scan op de eerste scholen.

SPORT- EN SPELKASTEN

Binnen de gemeente zijn verschillende sport- en
spelkasten. De kasten worden bemand door vrijwilligers en ons team ondersteunt hierbij de vrijwilligers. De wens voor een sport- en spelkast
komt uit de gemeenschap. De kasten lopen goed.
Het totaal aantal leden bij alle kasten schommelt
rond de ruim 350.

‘Een leven lang bewegen’. Een mooi doel en dat
begint binnen het basisonderwijs. Als kinderen op
jonge leeftijd plezier ervaren in bewegen, houden
zij er op latere leeftijd een actievere leefstijl op na.
In 2021 is besloten om álle basisscholen binnen
de gemeente Barneveld de MQ (Motorische Quotiënt) scan aan te bieden. Deze meet de motorische ontwikkeling van een kind en geeft (vak)leerkrachten/directies inzicht in het motorisch niveau
van het individu, de klas en de hele school.

Het doel van een sport- en spelkast
• Het bieden van een veilige speelomgeving van
jeugd en jongeren in de wijk.
• Kinderen en jeugd aanzetten tot een actieve
en gezonde leefstijl.
• Een bijdrage leveren aan de ontwikkelingskansen en zinvolle vrijetijdsbesteding van de
kinderen en jeugd.
• De sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk en
de betrokkenheid van de bewoners vergroten.

Onze Be Active & Creative buurtsportcoaches
gebruiken deze informatie om op elk niveau passend beweegaanbod aan te bieden in samenwerking met de verschillende beweegaanbieders in
de gemeente. We streven naar het opzetten van
beweegteams: in elk dorp en in de verschillende wijken in de gemeente. Het team kan (vak)
leerkrachten ondersteunen bij betere differentia-

Reeds vier sport- en spelkasten zijn
gerealiseerd
• Spelkast Terschuur Speelschuurtje
• Spelkast Zwartebroek Play2B
• Spelkast Voorthuizen De Eng
• Spelkast Garderen Kruimelkast
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IN GESPREK OVER PREVENTIE

“Ik ben hier eigenlijk een beetje ingerold doordat Noah Abbink mij in 2021 op de Nationale Diabetes
Challenge wees. In totaal heb ik aan zo’n 13 wandelingen meegedaan. Vooral om preventieve redenen,
maar ook om af te vallen. Het kwam me ook ergens goed uit, want in die periode viel juist mijn baantje
weg. Ik zat helemaal thuis. Je wilt toch iets doen en ik was dus zoekende. Be Active & Creative heeft dit
alles opgestart en inmiddels overgedragen aan Welzijn Barneveld, waarbij ik nu zelf als vrijwilliger een
groep wandelaars begeleid! Elke vrijdag loop ik met zo’n tien personen ongeveer zes kilometer in Voorthuizen. Dit is mij eigenlijk gewoon overkomen. En nu ga ik elke week lopen. Je voelt enige druk en het
dwingt je. Dat is goed, want anders ga je niet zo snel. Ja, het bevalt goed”, Roel van Asselt, vrijwilliger.
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Be Active & Creative
als preventie
Preventie is een belangrijk middel om in een vroeg stadium signalen op te vangen en te informeren
over dagelijkse uitdagingen waarmee onze doelgroep te maken heeft. Daarom zijn wij actief in de
wijken, dorpen en buurten om daar samen met onze partners te kunnen acteren/reageren. Altijd maatwerk, passend bij de lokale omstandigheden. Dit kan ook betekenen dat je sport en cultuur als middel
inzet om preventief bij te dragen aan een gezonde leefstijl.

BARNEVELD DOET MEE MET
NATIONALE DIABETES CHALLENGE

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een
landelijk beweegprogramma van de Bas van de
Goor Foundation. “Als team van Be Active & Creative waren wij meteen enthousiast toen we hiervan hoorden. Wij weten dat bewegen en een gezonde leefstijl belangrijker is dan ooit. Het maakt
je weerbaarder tegen virussen, je zit lekkerder in
je vel, je blaakt van de energie én het is beter voor
je (bloedsuiker)waarden. Daarnaast is dit gewoon
een mooi concept. Want na 20 weken wandelen,
is deze activiteit goed over te dragen aan een vrijwilliger of andere organisatie, waarbij de deelnemers kunnen blijven wandelen zonder onze hulp.
Het is een veilige opstap naar bewegen en het is
een stok achter de deur voor deelnemers om te
blijven bewegen”, vertelt Noah Abbink als een van
de kartrekkers.

GECOMBINEERDE LEEFSTIJL
INTERVENTIE

De GLI is de zorg voor mensen met overgewicht
of obesitas. Binnen de GLI is er begeleiding die
zich richt op gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond bewegen.

ROL BUURTSPORTCOACH

Eén van de kerntaken van de buurtsportcoach is
om sport en bewegen te verbinden met andere
sectoren, zoals de zorg. Vooral de buurtsportcoaches die zich hiermee bezighouden, en die zich
specifiek richten op ouderen of mensen met een
fysieke of mentale beperking, zijn relevant voor de
eerstelijnszorg. In de verbinding van zorg en sport
kan de buurtsportcoach de rol van doorverwijzer,
organisator en makelaar aannemen. De buurt-

sportcoach werkt meer samen met uitvoerders
van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
In Voorthuizen ondersteunde Noah Abbink de GLI
door een paar sportlessen op een laagdrempelig
niveau te verzorgen en iets te vertellen over het
sportaanbod in de gemeente Barneveld. Philip
Maat was als Verenigingsondersteuner in Barneveld betrokken om de deelnemers bekend te
maken met het sport en beweegaanbod in Barneveld. De groep heeft er voor gekozen om met
elkaar een beweegprogramma te volgen bij de begeleidende fysiopraktijk. Het volgende doel is om
de mogelijkheden te onderzoeken om de diverse
groepen te begeleiden naar een geschikte aanbieder zodat ze uiteindelijk zonder begeleiding vanuit
het programma zelfstandig gaan sporten.

WAT HIELD HET IN EN LEVERDE OP?

De deelnemers wandelden drie, vijf of tien kilometer samen met een beweegcoach één keer per
week in de eigen buurt (naast online begeleiding
in de vorm van oefeningen en tips over diabetes,
wandelen en een gezonde leefstijl). 20 weken
lang is getraind tot de ‘feestelijke’ afsluiting met
een finaleloop eind september 2021. Onderzoek
toonde duidelijk aan dat deelnemers zich fitter
en energieker voelen, zijn afgevallen en minder
medicatie nodig hebben. Daarnaast hebben deelnemers persoonlijk ervaren dat samen bewegen
en aan de slag gaan met je gezondheid leuk en
belangrijk is. Met deze belangrijke preventieve
activiteit zijn meer dan 15 deelnemers bereikt.
Mensen zaten beter in hun vel en hadden veel
profijt van onderlinge ontmoeting. Na de opstart
door Be Active & Creative heeft Welzijn Barneveld
de groep overgenomen.

Be Active & Creative | 35

IN GESPREK OVER
PREVENTIELESSEN

“In 2021 hebben wij de preventielessen
Online Weerbaarheid in groep acht gevolgd en voor dit jaar zijn de lessen alweer opnieuw geboekt. Want wat is dit
leuk en van grote meerwaarde! In groep
acht weten ze nog niet zo goed wat de
spelregels van sociale media zijn, terwijl
de kinderen bijna allemaal een mobieltje hebben. Kinderen weten simpelweg
sommige dingen nog niet, want het is
ze niet eerder verteld. Wat is het verschil
tussen zeggen en typen? Welk plaatje
kan wel of niet in een groepsapp? Hoe
gevaarlijk is het om openbare Wifi aan
te zetten? Ze krijgen tijdens deze les
echt de spelregels ‘van het spel’ mee.
Als klas spreek je daarna ook bepaalde
regels af waar je dan weer gemakkelijk
op kunt terugvallen. Weet je nog van
toen en is dit dan handig? De les is gewoon heel praktisch en interactief met
ruimte voor verschillende werkvormen.
Het spreekt de kinderen erg aan. En dit
is ook niet iets eenmaligs, het blijft een
actueel thema”, Ellen van der Roest,
leerkracht groep acht IKC Juliana Barneveld.
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IN GESPREK OVER
PREVENTIELESSEN

“De afgelopen twee jaar zijn onze contacten én ervaringen met Be Active &
Creative hard gegroeid. Zo maken we
erg graag gebruik van de trainingen Online Weerbaarheid, die op een hele leuke
manier worden gegeven. Je merkt dat
de kinderen de trainers Tino Jansen en
Marijke den Brok al uit het dorp kennen
en veel respect voor ze hebben. Vanuit
die relatie gaan ze in gesprek over dit
thema. De rest van het jaar heb je deelnemer en als school hele goede handvatten om hierop terug te vallen, want
natuurlijk gaat er online echt wel eens
iets mis. Je praat er dan weer over samen en leert van elkaar. Het sluit goed
aan op de belevingswereld van groep
zeven en acht. Ook hebben we, bij de
lockdown vóór de kerstvakantie, twee
keer de Spelbus als noodopvang ingezet. Leeftijd maakt dan niet uit. De begeleiding was erg leuk. Ik word zelf héél
blij van Be Active & Creative en geen
vraag is ze te gek! Ze denken altijd met
je mee. Kortom, een fijne sparringpartner. Komend jaar gaan we zeker meer
met elkaar opzetten, onder meer iets
met het thema bewegen”, Martijn de
Groot, coördinator bovenbouw Wheemschool Voorthuizen.

PREVENTIELESSEN ONLINE
WEERBAARHEID

In 2020 is Be Active & Creative gestart met het
geven van preventielessen Online Weerbaarheid
aan alle kinderen van groep acht van de gemeente Barneveld. Een noemenswaardig initiatief naar
aanleiding van behoeften vanuit het basisonderwijs en de gemeente. We weten allemaal dat kinderen genieten van sociale media en tegelijkertijd
in aanraking komen met die minder leuke kant…
Praten helpt om een kind weerbaar te maken. Een
kind dat is gewezen op online risico’s reageert
minder impulsief. Preventielessen maken kinderen op een structurele manier mediawijs en ze
ontwikkelen een kritische houding.

STRAATHOEKWERK

Onze jongerenwerkers gaan actief de straat op
om dichter bij de leefwereld van de jongeren te komen. Het doel? Jongeren beter leren kennen, polsen van hun behoeften én signaleren. Voorheen
kwamen jongeren naar de jongerencentra. Door

alle geldende coronamaatregelen is ons team zelf
de meest populaire wijken onder jongeren ingetrokken. Van drie tot vier keer per week naar dagelijks. Week in week uit. Het straathoekwerk staat
in nauw contact met de driehoek; politie, boa en
jongerenwerk. Lees meer over deze samenwerking in dit verslag.

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATERS

Ook in 2021 zijn er weer jongeren bezocht (25)
voor het project Vroegtijdig Schoolverlaters
(VSV). Doel van het VSV-project is om via huisbezoek van jongerenwerkers contact te leggen met
jongeren (tot 23 jaar) die geen startkwalificatie
hebben behaald. De individuele gesprekken geven
inzicht in de belemmerende factoren om school
te hervatten of werk te vinden. Wij willen de kansen van deze jongeren in beeld krijgen en benutten, zodat zij - eventueel met hulp - een betere
startpositie op de arbeidsmarkt krijgen. De eigen
kracht en mogelijkheden van de jongeren en hun
netwerk is leading.
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Doorkijkje toekomst
Be Active & Creative
Be Active & Creative is een team in ontwikkeling.
Van gemeentelijk activiteitenteam naar verbinder
in het maatschappelijk middenveld. Deze transitie
vraagt een ontwikkeling en andere werkwijze van
het team en haar partners. Om hier op een passende manier invulling aan te geven, is na zorgvuldig onderzoek gekozen voor een andere organisatievorm. In het jaar 2022 gaat het team van
Be Active & Creative verzelfstandigen en als zelfstandige stichting verder. Deze stap betekent veel
voor de kansen en mogelijkheden van het team
en de wijze waarop Be Active & Creative haar opdracht in de toekomst kan uitvoeren.
Zo kunnen we straks beter als zelfstandige stichting een onafhankelijke positie innemen en hierdoor de verbindende schakel zijn tussen gemeentelijk beleid en de maatschappelijke partners,
zoals sportverenigingen, cultuur-, zorg- en welzijnaanbieders. We kunnen hierdoor de aanbieders beter ondersteunen én voorbereiden op de
toekomst.
Een zelfstandige stichting worden, prikkelt de
ondernemersmentaliteit en creativiteit van de
werknemers. Het op eigen benen staan, bevordert
de zoektocht naar nieuwe projecten en andere
financieringsbronnen die bijdragen aan onze opdracht. Dit lukt alleen samen met onze partners.

Be Active & Creative als initiator, coördinator en
onze maatschappelijke partners als uitvoerders.
Hierdoor ontstaat er zowel een sterke, sportieve
als culturele infrastructuur met een aanbod dat
aansluit op de wensen en behoeften van de
inwoners.
Deze verandering kan voor de jongeren in Barneveld veel gaan betekenen. Een zelfstandige stichting zorgt ervoor dat je vaak sneller en adequater
kunt handelen. Het biedt meer vrijheid voor de
jongerenwerkers omdat ze niet meer ‘vastzitten’
aan gemeentelijke procedures en interne regels.
Dit komt de ondersteuning aan de jongeren ten
goede en creëert meer bewegingsvrijheid.
Door de verzelfstandiging blijft het integrale
karakter van het team behouden. Binnen het team
werken de buurtsportcoaches, cultuurcoaches
en het jongerenwerk nauw samen met als doel:
jongeren ondersteunen in hun groei naar
volwassenheid, cultuur voor iedereen toegankelijk
maken en de Barnevelder meer laten bewegen.
Wij zien met veel vertrouwen en enthousiasme
het komende jaar tegemoet om de nieuwe
stichting vorm te geven.
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Slotwoord
Komend jaar ligt de focus op zichtbaarheid en bereikbaarheid van ons team. Er moet vooral meer duidelijkheid komen waar je het team van Be Active & Creative nu precies voor kunt benaderen. Wij willen
echt af van: ‘die leuke club mensen, maar waar zijn ze nu eigenlijk van?’. Dit bereiken we alleen door met
de doelgroep en onze partners constructief in gesprek te blijven.
We willen in 2022 dicht bij onze doelgroep werken. In de vezels van de maatschappij, als maatschappelijk speler op het middenveld. In verbinding met iedereen die het verschil wil maken. Zo gaat het team
zich in 2022 nadrukkelijker positioneren in de kernen en wijken van de gemeente.
We gaan meer gebiedsgericht werken, zodat er per wijk en/of dorp één vast en vertrouwd aanspreekpunt komt. We staan te popelen om meerdere locaties voor het jongerenwerk te openen, om toegang
tot ons jongerenwerk laagdrempeliger te maken en de jeugd een alternatief te bieden. We gaan méér
project- & themagericht werken. We willen duurzame samenwerkingen aangaan. Hoe? Denk bijvoorbeeld aan het inbrengen van een professional binnen de sportverenigingen. Het sportplezier binnen alle
lagen van de vereniging blijf je dan waarborgen. En we zoeken heel nadrukkelijk de verbinding met het
onderwijs om dicht bij de doelgroep te zijn.
Dit kunnen we alleen bereiken door SAMEN met onze gewaardeerde, maatschappelijke partners meer
mooie projecten op te starten. Projecten die ertoe doen. Die het verschil kunnen maken voor de bewoners van Barneveld. Een gemeente in beweging!
Dank voor de aandacht. Een culturele en sportieve groet,
Team Be Active & Creative
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Telefoon: 14 0342
beactive@barneveld.nl
www.beactivecreative.nl
Gemeentehuis
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld
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