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Inleiding 

Het netwerk vergaderde in 2018 vijf keer. In het verslagjaar vertrokken er geen deelnemende 

organisaties uit het netwerk. Er traden enkele nieuwe organisaties toe. (zie deelnemerslijst op 

www.indeknel.nu  Wegens reglementair aftreden uit het bestuur van het Diaconaal Platform 

Dronten nam Aad Kruithof ook ontslag uit ons bestuur. Daarmee verloren we een betrokken en zeer 

gewaardeerd lid.  Vanuit het DPD is als opvolger voor het bestuur het al deelnemend lid Henri 

Brummelaar (KESA)  benoemd. 

Elis Ankersmit voerde vanaf het begin het secretariaat van het Netwerk. Helaas moest zij vanwege 

drukke werkzaamheden medio 2018 haar vrijwilligerswerk staken dat ze zeer deskundig en 

betrokken uitvoerde.  Er is voor haar nog geen opvolger gevonden. Bij de gemeente is eind 2018 de 

vraag neergelegd of zij het secretariaat wil gaan bemensen.  

Als gevolg van de evaluatie 2017 in het derde kwartaal 2018 besloot het netwerk casuïstiek en 

themabespreking toe te voegen als vaste agendapunten. Carolien de Hoop (Kwintes) werd bereid 

gevonden dit agendapunt te gaan beheren. Carolien gaat de ontwikkeling van dit onderdeel  in het 

bestuur behartigen. Daarmee voltrekt zich een langzame transitie van pionierend burgerinitiatief 

naar een volwaardige sleutelorganisatie tussen vrijwilligers, professionals en overheid. 

De Rekenkamer van de gemeente Dronten liet in 2018 een onderzoek doen naar de ontwikkeling van 

burgerinitiatieven in de gemeente. De conclusie was dat ons Netwerk een van de weinige 

voorbeelden is van succesvolle initiatieven die een werkrelatie heeft gevonden met de gemeente. De 

gemeenteraad trekt sinds medio 2018 hard aan burgerparticipatie. Een uitnodiging voor de 

portefeuillehouders van de fracties eind 2018 door het netwerk werd echter door slechts twee 

partijen beantwoord. Vanaf medio 2018 is er een regelmatig overleg gestart tussen bestuur en 

wethouder. Van beide kanten wordt dit als zeer positief en waardevol ervaren. 

In de vijf bijeenkomsten van het netwerk kwamen de voortgang aan de orde van projecten, de 

evaluatie 2017 , het zich voorstellen van enkele organisaties en o.a. het thema laaggeletterdheid. 

Inhoud 

 Het verslagjaar 2018 borduurde fors door op in 2017 ingezette plannen.  Op voorstel van de 

Voedselbank startte vroeg in 2018 een Taskforce Verdeling Voedsel met diverse leden van het 

netwerk. Doel was het stijgend aanbod van voedsel een goede bestemming te gaan geven: nog niet 

bereikte potentiële klanten. De Voedselbank verlaagde daarom tevens haar financiële drempel wat 

vooral voor diegenen die net er boven zaten en waarvan bekend is dat zij zeer gebaat zouden zijn 

met een voedselpakket een goed bericht was. In de Taskforce werd daarom geconcludeerd te 

moeten  gaan focussen op zeer jonge kinderen en hun gezinnen als ook op senioren.  Beiden werden 

slecht bereikt. 

Kinderen in de Knel 

Vanuit het netwerk werd bij deze bedoelingen direct een connectie gelegd met de signalen dat het 

aantal nieuwgeboren kinderen dat fors in de knel moet starten snel oploopt. Vinden en Verbinden 

van deze gezinnen met de Voedselbank en o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin werd onderdeel van 

een nieuw project dat begin 2018 startte: het “Luierproject”. Officieel noemen we het “Kansen voor 

Kinderen” en ook de term “Een Warme start “ wordt gebruikt. Het netwerkspeerpunt jeugd van 2017 

kon door een subsidie van Euro 5000,00 van de gemeente in het kader van het Beste Idee van 

Dronten daardoor worden omgezet in een project dat eind 2018 structureel werd: al voor de 

geboorte komen potentiele kinderen in de knel in beeld en in een begeleidingstraject. Meer dan vijf 
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partners in het netwerk tekenen voor de realisatie. Een model voor een sluitend aanpak Jeugd in de 

Knel heeft hierbij een basis gekregen. Het project gaat structureel door onder de naam “Kansen voor 

Kinderen.” Het leidde vanaf midden 2018 ook tot nieuwe klanten voor de Voedselbank. Een in te 

zetten vrijwilligerscoördinator voor Voedselbank, Vluchtelingenwerk en Diaconieën en enkele 

vrijwilligers werden bij de Voedselbank aangesteld voor de uitvoering tezamen met verloskundigen 

en verpleegkundigen van ICARE en GGD, It’s Kringloop en de kraamverpleegkundige organisaties in 

Dronten. Het financieel beheer voor het project wordt in 2019 ondergebracht in een dan te starten 

Stichting voor facilitaire ondersteuning van burgerinitiatieven. Er is veel aandacht geweest voor het 

project door het breed verspreiden van folders en affiches en een artikel in de Flevopost. Odd 

Fellows doneerde eind 2018 Euro 2000,-  aan het project. 

Door een toenemende vraag uit de doelgroep naar fietsen startte het Diaconaal Platform Dronten 

(DPD) samen met Kwintes in 2018 , eveneens met een subsidie van het Beste Idee van Dronten, het 

Fietsenproject. Voor kinderen draait het project mee in “Kansen voor Kinderen”. Ook dit project 

werd in de Flevopost in het zonnetje gezet. Eind 2018 waren al meer dan 30 fietsenzoekers voorzien 

van degelijk opgeknapte fietsen dankzij DPD en de werkplaats van Kwintes. 

Senioren in de Knel 

Voor de Taskforce Voedsel bleef vervolgens de vraag hoe Senioren in de Knel te vinden: er zijn 

nauwelijks senioren klant van de Voedselbank. De netwerkleden bevestigen zonder onderscheid dat 

er veel senioren in knellende omstandigheden leven, maar dat schaamte een grote rol speelt. En 

eenzaamheid.. 

Om die reden werd verbinding gezocht met het Seniorennetwerk Dronten. Dat wil vanaf 2018 

seniorenbeleid op 8 thema’s starten. Voorgesteld werd om samen het thema Eenzaamheid bij 

Senioren op te nemen en de doelgroep samen uit te breiden tot alle leeftijden. Besloten werd in 

overleg met de gemeente een voorbereidingswerkgroep Coalitie Een tegen Eenzaamheid op te 

zetten. Deze werkgroep ontving eind 2018 van de gemeente een ontwikkelsubsidie om in 2019 de 

coalitie te starten. Dat zal naar verwachting maart 2019 zijn. 

Communicatie 

Website www.indeknel.nu werd met behulp van klanten en leden van het netwerk verder 

geprofessionaliseerd. Groot knelpunt in 2018 bleef een klantgericht aanbod van mogelijkheden voor 

steun in de gemeente.  De wens tot wijziging van de website van de gemeente is bij haar ingediend 

en zal ook door de eenzaamheidscoalitie worden opgepakt. Het bezoek aan de website varieert en 

loopt van 20 – 40 bezoeken per dag. 

Werkt het netwerk ? 

Last but not least. Onze burgers in de knel meldden zich regelmatig. Onze netwerkleden weten elkaar 

inmiddels  goed te vinden en problemen meestal soepel op te lossen. Ons meldpunt Overbrugging 

Weekend, bed bad en brood, werd om die reden nog maar enkele malen ingezet. Tegelijk melde het 

Diaconaal Platform Dronten dat er een duidelijke afname is van  aanvragen voor financiële steun. De 

oorzaak wordt o.a. bij het netwerk gezocht.  

Het netwerk werkte in 2018 was ook de conclusie van het netwerk zelf: men wil het niet opheffen, 

wel  door ontwikkelen.  

                                                                         ____________________ 

http://www.indeknel.nu/

