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Beste inwoner,
Op donderdag 21 februari jl. vond de derde bijeenkomst plaats van de klankbordgroep ‘Samen
doen!’. Op deze avond zijn per thema de doelen gepresenteerd. Samen met betrokken inwoners
en organisaties hebben we bekeken welke acties bij kunnen dragen aan het realiseren van deze
doelen. Hoe doen we dit op een manier die werkt en past voor de gemeente Lopik? Wat is daar
voor nodig en wie gaat wat aanpakken? Deze vragen waren leidend. De sfeer was goed en er zijn
veel nuttige en creatieve ideeën naar voren gebracht.
We zijn op dit moment, aan de hand van uw ideeën en
concepten, druk bezig met de voorbereiding voor de
(voorlopig) laatste bijeenkomst op 11 april 2019. We
leggen die avond een eerste versie van de
uitvoeringsagenda aan u voor en gaan hierover met u in
gesprek. Een ander onderdeel van de avond is het met
elkaar in gesprek gaan over hoe we voortbouwen op deze
participatie-bijeenkomsten.
De bijeenkomst op donderdag 11 april vindt plaats in het
Dorpshuis XXL in Benschop. De inloop is vanaf 19:15 uur,
we starten om 19:30 uur. We sluiten de avond af met een
borrel om 21:30 uur. U bent van harte welkom, ook als u
nog niet eerder bij een bijeenkomst bent geweest.

Kitty van Elst en Frans van Oort vertellen..
Na afloop van de bijeenkomst op 21 februari spraken we met Kitty van Elst en voor de tweede
keer met Frans van Oort. Frans hebben we in december 2018 ook gesproken, we zijn benieuwd
naar zijn tweede ervaring tijdens dit project.
Wat vonden zij van de avond?
Kitty van Elst

Frans van Oort

Locatiehoofd bij Lister

Diaconie Hervormde gemeente Lopik

Wat was voor u de reden om naar deze avond te
komen?
Ik wil graag de samenwerking opzoeken en
verbinden. De samenwerking verdiepen tussen
inwoners, partnerorganisaties en gemeente.

Wat was voor u de reden om naar deze avond te
komen? U bent ook al eerder bij een bijeenkomst
geweest.

Wat is uw ervaring binnen het sociaal domein?
Ik ben leidinggevende bij Lister, een organisatie
die mensen met psychiatrische en/of
verslavingsproblemen begeleidt. Deze begeleiding
is herstel-ondersteunend.

Zoals ik al eerder heb aangegeven komt de kerk
op voor mensen met problemen. Ik ben
geïnteresseerd in de vraag hoe we mensen het
beste kunnen doorverwijzen als er professionele
hulp nodig is, zodat zij de juiste ondersteuning
ontvangen.

Vervolg Kitty van Elst

Vervolg Frans van Oort

Verder heb ik een broer met schizofrenie en ben
ik als bestuurslid betrokken bij Ypsilon, een
vereniging van familieleden van mensen met een
verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Wat is uw ervaring binnen het sociaal domein?
We zijn er dus op gericht mensen met problemen
te helpen vanuit de kerk. Heel praktisch, maar
soms zijn er grotere problemen. Dat komt wel
eens voor. We weten dan niet altijd bij wie we
terecht kunnen. We vinden het belangrijk dat
mensen goede ondersteuning ontvangen.

Hoe heeft u de avond beleefd?
Ik vond het een zinvolle en productieve avond.
De gesprekken leverden veel op, het was een
mooie opbrengst. Ik merk ook dat er veel
draagvlak is om samen met elkaar aan de slag te
gaan.
Wat verwacht u van de volgende keer?
Ik vind het belangrijk dat we doelen goed
omschrijven. Dat we niet te vaag zijn. Laten we
ook verhalen delen en successen vieren.
Presenteer je resultaten. Het eerste
succesverhaal is dat er een beleidsplan is.
Misschien is het mogelijk dit op de volgende
avond te presenteren aan de aanwezigen.
Heeft u nog een uitsmijter?
Hou deze energie vast!

Hoe heeft u de avond beleefd?
Ik vond het weer een interessante avond. We
hebben gesproken over hoe je kunt signaleren dat
mensen hulp nodig hebben. Dat het belangrijk is
om soms een tussenstap te maken, bijvoorbeeld
als kerk of sportorganisatie om ondersteuning te
bieden.
Wat verwacht u van de volgende keer?
Ik wil een brug slaan tussen kerk en
hulporganisaties. Ik wil graag contacten leggen en
een netwerk bouwen. Zo kunnen we mensen
goed van dienst zijn.
Heeft u nog een uitsmijter?
Sta open voor een ander, het verrijkt je eigen
leven.
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