
 

 
 

 

 

Verslag NIO-groot bijeenkomst 13 september 2022 

 

 

Aanwezig: 

Imke van Dillen (Stichting Weeshuisjes), Marieke Wijkmans (ABC Leer mee) , Roland van den 

Nieuwenhuizen (Alianco), Wil Mossing (Stichting Ambachtshoeve), Linda de Reuver (Stichting 

Ambachtshoeve) Mieke Verberne (Fietsmaatjes), Gerard van de Wassenberg (Fietsmaatjes), Cor 

Kluijtmans (KBO Kring 's-Hertogenbosch), Diny vd Dungen (Stichting Leergeld), Henny van de 

Boogaard (SAS),  Marion Veldhuizen (autismecafé / KOO ),  Hans van Grieken (Steunpunt Zelfhulp), 

Jaap Croonen (Café Brein), Eef Aarts (luisterlijn), Annet Swart (Stichting Loods) 

 

 

Welkom 

Hans heet iedereen welkom en alle aanwezigen stellen zich kort voor.  

 

Mededelingen 

We hebben bericht van KOO gekregen dat zij de komende tijd niet genoeg mankracht hebben om 

ons te ondersteunen in de organisatie van de infomarkt.  Daarom is besloten dit op de lange baan 

te schuiven. Het plan is nu najaar 2023. We hopen dat KOO dan alsnog in de organisatie kan 

aansluiten. 

 

Presentatie Stichting Weeshuisjes (Imke van Dillen)  
Imke geeft een bruisende presentatie over Stichting Weeshuisjes. Deze Stichting benut 

overgangsmomenten van gebouwen om participatie te bewerkstelligen.  

Een praktijk voorbeeld is de Camping Koffietent in één van de oude bruchtwachtershuisjes aan de 

Zuid-Willemsvaart. Het is een plek waar je aan mee kunt bouwen en waar je anderen kunt 

ontmoeten. De basis is een klein huisje waar je koffie kunt drinken, de 'campingbazen' geven 

allemaal hun eigen invulling aan de koffietent.   

 

Voorwaarde voor Stichting Weeshuisjes is dat de gebouwen gratis ter beschikking worden gesteld.  

Met haar vrijwilligers werkt de stichting ook op basis van vertrouwen; vrijwilligers krijgen allemaal 

een eigen sleutel.   

Inmiddels is de Stichting ook gevraagd om een aantal gebouwen in Helmond in gebruik te nemen. 

Zo presenteren buurtbewoners nu om beurten hun verzamelingen in de tentoonstelling 

'Verzamelliefde' in de oude Duiventoren.  

 

Middels onderstaande link kun je het inspirerende filmpje over de Camping Koffietent terug 

kijken.  

https://www.npostart.nl/art-dept/02-02-2022/WO_NTR_16806025  

 

 



 

WBTR (Eef Aarts) 

Eef is druk bezig geweest om een werkplan WBTR voor alle NIO organisaties op te stellen. Hierin is 

hij ondersteund door een jurist van PWC. Het plan is als bijlage aan deze notulen toegevoegd en is 

terug te vinden op de NIO website.  

 

In het kort gaat het om de volgende zaken: 

− Alle NIO organisaties doen er goed aan een checklist te doorlopen om te kijken in hoeverre 

zij al aan de WBTR voldoen 

− Organisaties met statuten die voor 1992 zijn opgesteld, wordt geadviseerd naar de notaris 

te gaan voor nieuwe statuten.  

− Overige organisatie moeten alle nodige aanpassingen alvast vastleggen in jaarstukken en 

hun huishoudelijk regelement. Dit met ondertekening door bestuursleden en onder de 

vermelding 'vooruitlopend op aanpassingen in de statuten' 

 

 

Samenwerkingen binnen het NIO op thema (Hans van Grieken) 

Hans legt het idee voor om binnen het NIO samenwerking te stimuleren. Hij heeft de aangesloten 

organisaties onderverdeeld in de thema's: 

− Werk 

− Sociale activering 

− Eenzaamheid 

− Jongeren 

− Taal 

− NAH 

− Armoede 

− Senioren

 

Er kunnen dan bijvoorbeeld thema avonden georganiseerd voor alle organisaties die met Sociale 

Activering bezig zijn. 

Roland geeft aan dat het thema 'Stigma Bestrijding' voor hem nog mist op de lijst. Meerdere 

aanwezigen zijn hier ook mee bezig. 

Veel aanwezigen zijn niet in één thema te vangen, maar op meerdere thema's actief. 

Jaap stelt voor deze thema's anders te zien. Niet als thema's om het NIO onder te verdelen in 

kleine clusters, maar als onderwerpen om gezamenlijk meer verdieping in op te zoeken.  Dit 

spreekt de aanwezigen meer aan.  

 

We bespreken dat we met 46 organisaties (inclusief vrienden) al een vrij klein netwerk zijn.  Het is 

niet nodig om hier kleine subgroepjes in te creëren.  Het idee om een aantal keer per jaar een 

thema avond i.p.v. een vergadering te organiseren spreekt velen aan.  Als dit ruim van te voren 

bekend is, kan dit ook organisaties trekken die bij vergaderingen minder vaak aanwezig zijn. 

 

 

Ambassadeurs Gezocht! (Annet Swart)  

Tijdens het NIO groot in april kwam het idee naar boven om met NIO ambassadeurs te gaan 

werken om onze bekendheid binnen de o.a. formele zorg te vergroten.  Annet doet een oproep 

aan de aanwezigen om als ambassadeur aan de slag te gaan.  

 

De NIO ambassadeurs zijn mensen van de NIO organisaties die op vrijwillige basis helpen om de 

bekendheid van het NIO te vergroten ten gunste van de vindbaarheid van de aangesloten 

organisaties.  

Als ambassadeur heb je geen verplichtingen. Je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 

Zoveel als voor jou uitkomt. Zo kun je bijvoorbeeld het NIO vertegenwoordigen op bijeenkomsten, 



 

binnen je eigen netwerk promotie maken óf actief doorverwijzers (1e lijns zorg, KOO, wijkteams, 

woonbegeleiders) opzoeken.  

Oproep aan alle betrokkenen om zich na de bijeenkomst of per email aan te melden als 

ambassadeur. 

 

Om het ambassadeurschap goed te kunnen invullen is wat promotiemateriaal nodig. Gedacht 

wordt aan buttons en een simpele flyer. Annet gaat hiermee aan de slag.  

 

Nieuwe ontwikkelingen binnen de organisaties (Jaap Croonen) 

− Roland (Allianco, Door&voor): Eerste bijeenkomst aanwezig. In ieder geval een hele fijne 

sfeer! 

− Imke (Stichting Weeshuisjes): Tijdens Maritiem 's-Hertogenbosch een puzzeltocht. 

Buurtbewoners van de Camping Koffietent hebben hiervoor vlaggen genaaid met het 

nautisch alfabet. Met de oplossing krijg je een gratis ijsje bij de Camping Koffietent.  

− Marion (Autismecafé): Komende maandag is er weer voor het eerst een autismecafé. Dit 

vindt plaats in het Stedelijk VSO Rosmalen. De organisatie is erg benieuwd naar de 

opkomst deze eerste keer na Corona.  

− Marieke (ABC Leer Mee): Het is bekend dat 's-Hertogenbosch wel 13.000  NT1'ers telt. Dit 

zijn in Nederland geboren Nederlanders die niet goed kunnen lezen en schrijven. Marieke 

doet een oproep aan alle aanwezigen om hier alert op te zijn en mensen door te verwijzen 

naar ABC Leer Mee.   

− Mieke (Fietsmaatjes): Het gaat erg goed met de fietsmaatjes. Op dit moment zijn er 130 

vrijwilligers actief. Toch kan het project altijd nog nieuwe vrijwilligers gebruiken.  De 

fietsmaatjes hebben in augustus goed in de schijnwerpers gestaan bij de Vuelta. Dit was 

erg leuk voor gasten & vrijwilligers. 

− Diny (Stichting Leergeld): Helaas erg druk met aanmeldingen. Stichting Leergeld heeft 

laatst met een groot stuk in de krant gestaan. Er is nog vraag naar nieuwe vrijwilligers voor 

uiteenlopende taken: administratie, telefoondienst en huisbezoeken. 

− Linda (Ambachtshoeve): Erg enthousiast over de laatste bijeenkomsten. De pitches van 

anderen zijn inspirerend. Je merkt dat iedereen het beste met elkaar voor heeft. 

− Henny (SAS): De Zomerschool is weer achter de rug. Het was een groot succes! Wel 500 

unieke deelnemers, verdeeld over 100 activiteiten. 

− Cor (KBO): Wil een lans breken voor het WLZ team en de cliëntondersteuners. Er wordt in 

deze tijd veel van hen gevraagd en er wordt ontzettend hard gewerkt! 

− Hans (Steunpunt Zelfhulp/NIO) : Er zijn twee vacatures voor het kernteam. Aan het einde 

van het jaar treedt Fia af en is versterking noodzakelijk. Een functieprofiel volgt bij de 

notulen. 

− Annet (Stichting Loods): Loods deelt altijd tenten uit aan mensen die op straat leven. Nu 

het weer wat slechter wordt, wordt de vraag hiernaar weer groter. Loods is daarom hard 

op zoek naar  1- of 2-peroons tentjes om uit te delen. 

− Jaap (Café Brein): Nog bezig met voorbereidingen voor een nieuwe bijeenkomst ergens dit 

najaar.   

 

 




