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BESTE LEZER,

3 - ID van Doejemee

Met plezier en een beetje “bloed, zweet en tranen” hebben 
we gewerkt aan dit magazine. Binnen Doejemee zijn we 
namelijk gewend aan dagelijks hard werken, maar zo min 
mogelijk “van achter het bureau”. Toch maakten we te 
weinig zichtbaar welke mooie dingen we iedere dag weer 
voor kinderen realiseren. Met dit magazine willen we ons 
letterlijk meer “in the picture” zetten.

Onze cultuurcoach en intermediair Caroline van der Loop, 
heeft zich uitgeleefd en onze activiteiten en ambities 
omgetoverd tot dit kleurrijk magazine.

U ziet wat u van ons gewend bent; activiteiten op het 
gebied van sport, cultuur en vergroten van gelukskansen. 
Tussen de regels door leest u echter ook onze ambities.

Dat wat door de jaren ontwikkeld is en “staat als een huis” én daar waar partners 
klaar zijn om het over te nemen, laten we stapsgewijs in vertrouwen los.  Hiermee 
kan Doejemee zich blijven richten op vernieuwing in de ontwikkelomgeving 
van het kind. De beweging van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid en van 
uitvoering naar procesbegeleiding zal zichtbaar worden. Zo ook de beweging 
van curatieve ondersteuning naar preventieve ondersteuning.

Wij hopen u als huidige of toekomstige partner te inspireren en nodigen u uit om 
de komende jaren samen met ons te bouwen aan onze missie “Kinderen laten 
Straelen”.

Susan Hendriks 
Stichting Doejemee

Astrid Reijnen
Stichting Doejemee

van naar naar
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HET ID VAN DOEJEMEE
Vanaf 2012 biedt Stichting Doejemee, met haar partners, brede ontwikkelingskansen 
op het gebied van sport en cultuur in een rijke leer- en leefomgeving. In ons denken 
en doen staat het kind en zijn/haar ontwikkeling altijd centraal. In 2012 zijn we 
gestart als kleine organisatie en inmiddels is onze omzet meer dan verdubbeld. In 
het laatste jaar is onze organisatie verder geprofessionaliseerd en zijn we klaar om 
de volgende stap te zetten. Vandaar dat we graag ‘Het ID van Doejemee’ presenteren 
en daarmee voor het komende decennia als professionele non-profit organisatie, de 
vernieuwingsslag inzetten in verbinding met onze partners.

Jos Nauts is een van de initiatiefnemers 
van Doejemee. We legden hem een aantal 
vragen voor.

Vanuit welke ambitie en behoefte werd 
Doejemee ooit opgericht?
“Indertijd signaleerden we dat er best wel veel 
kinderen waren die na schooltijd alleen waren, 
omdat beide ouders werkten en de kinderopvang 
te duur was in hun ogen (sleutelkinderen 
heetten ze toen).

Als kinderopvangorganisatie Spring wilden 
we die kinderen iets bieden dat niet formeel 
kinderopvang heette, maar dat wel zou verrijken. 
Daarom heb ik samen met Hans Bouwhuis 
van (toen A73, later Invitare) een stichting 
opgericht. We wilden samen als kinderopvang 
en openbare basisscholen zorgen voor deze 
kinderen. Na de start van de activiteiten van 
Doejemee hebben we andere scholenkoepels 
gevraagd mee te doen, zodat we meer kinderen 
zouden kunnen bereiken. (N.B. er was toen 
geen subsidie beschikbaar; wij betaalden het 
uit eigen middelen). Moeizaam was dat! Andere 
koepels waren bang dat ze zouden moeten 
betalen voor iets dat geen onderwijs heet. (Ze 
mogen immers niet betalen voor zaken buiten 
het onderwijs).”

Waarom blijft een organisatie als Doejemee 
belangrijk?
“Omdat Doejemee nog steeds een belangrijke 
verrijking is voor veel kinderen. Spelen met 
andere kinderen dan je eigen klas(je) of 

school(tje), activiteiten leren kennen die je 
niet kent, en dus ook jezelf op een andere 
manier leren kennen. Jezelf ontwikkelen en 
zelfvertrouwen opbouwen buiten de normale 
schooldingen en de sportclub. Dat soort 
zaken vind ik erg belangrijk, voor de kinderen, 
maar ook voor de ouders, de gezinnen. Het 
mooiste wat een kind kan krijgen is immers 
zelfvertrouwen: vertrouwen in wie je bent en 
dat je nieuwe situaties goed aankunt!”

Welke stappen heeft Doejemee te zetten om 
van betekenis te blijven?
“Wow! Wat een vraag. 

1. Het allerbelangrijkste is: blijf bij je kern: 
“Doe wie je bent.” Ondersteun kinderen, door 
Doejemee te blijven en door samen te werken 
met andere partners zoals scholen, gemeenten, 
jeugdclubs, cultuurclubs, sportclubs, etc.

“De pure ontwikkelkracht 
en creativiteit van kinderen 

ondersteunen, zodat zij 
zelf sterker worden. Dat is 

toch heerlijk?”
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2. Goed samenwerken met andere organisaties, 
zodat je samen werkt aan het opbouwen van een 
samenleving waar voor ieder een goede plek is 
en waarin het fijn is om samen te leven en te 
werken. Goed samenwerken dus.

3. Een derde element is te zorgen dat er continuïteit 
is voor de lange termijn. Dus geen financiële 
afspraken voor een jaar, maar langjarige 
afspraken zodat je gericht beleid kunt voeren 
samen met de gemeenten en alle partners. Ook 
voor de interne organisatie: als je medewerkers 
échte Doejemee medewerkers kunnen zijn en 
geloven in hun eigen Doejemee organisatie is 
dat heel krachtig. Zeker als ze creatief, kind- en 
ontwikkelingsgericht zijn!”

Hoe kijk je aan tegen de nieuwe ontwikkelingen 
binnen Doejemee?
“Ik ben blij dat jullie je zo sterk ontwikkeld 
hebben. Wat begon als een kleine bijdrage aan 
de ontwikkeling van kinderen in hun vrije tijd, 
is uitgegroeid tot een organisatie die staat. De 
nieuwe koers, waarin je nadrukkelijker kiest 
voor ‘kindsturing’, dus voor het gebruiken 
van de kracht van kinderen voor henzelf en ter 
verbetering van hun situatie vind ik fantastisch. 
De pure ontwikkelkracht en creativiteit van 
kinderen ondersteunen, zodat zij zelf sterker 
worden. Dat is toch heerlijk?”

Op welke manier kwam u ooit 
voor het eerst in aanraking met 
Doejemee?
In 2013 kwam ik voor het eerst 
in aanraking met Doejemee. Een 
prachtige initiatief waardoor kinde-
ren geïnspireerd worden om mee te 
doen aan sport en cultuur.
 
Wat vindt u een kenmerk van 
Doejemee?
Wat ik echt heel goed vind aan Doe-
jemee is het enthousiasme van de 
medewerkers. Het is laagdrempelig 
en er is zoveel keuze dat er voor elk 
kind wel iets bij zit.
 
Op welke project/rol van DJM 
bent u trots?
Er zijn zoveel mooie projecten, dat 
het moeilijk kiezen is. Ik kies toch 
voor Doejemee met Sjors (Sjors 
Sportief en Sjors Creatief), omdat 
hier goed de samenwerking wordt 
gezocht en de stichting hun uitge-
breide netwerk inzet. Bovendien 
gaan de combinatiefunctionarissen 
met de jeugd van de gemeente 
Boxmeer creatief en sportief aan de 
slag.
 
Welke toekomst (toekomstige 
taak of rol) ziet u voor Doejemee?
Het is een club waarmee ik ook in 
de toekomst samen maatschappe-
lijke opgaven binnen de gemeente 
Boxmeer het hoofd wil bieden.

Wethouder Hendriks
Gemeente Boxmeer
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Doejemee is klaar voor een volgende stap. Hoe 
ziet dat er eigenlijk uit? Wat verandert er precies? 

Van werkgebied naar partners met een gedeelde 
missie
In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het 
opbouwen van een werkgebied, waarbij de doelgroep 
duidelijk is; kinderen in de leeftijd van 2-15 jaar. 
Daardoor hebben we een organisatie neer kunnen 
zetten dat beschikt over een Raad van Toezicht, 
Bestuur, Stichtingsbureau, Combinatiefunctionarissen 
en Cultuurcoaches. Primair richten we ons hiermee 
op sport, bewegen en cultuur binnen het onderwijs en 
de naschoolse activiteiten. 

Echter, wij ontwikkelen door tot procesbegeleiders 
met de Stichting als initiator. We zorgen voor een 
geïntegreerd aanbod waarbij sport, spel, bewegen 
en cultuur de katalysator 
is tot innovatie. Het 
geïntegreerde aanbod 
geven wij vorm binnen 
onze Straelend Route 
(zie pagina 18-19) en 
verweven het binnen een 
menukaart op maat.

Waarom?
• Een geïntegreerd aanbod van sport en cultuur leidt
  tot Straelende Kinderen
• Kinderen zijn voor ons gelijkwaardige partners en
  co-creators van een gezamenlijke toekomst
• Straelende projecten leiden tot minder werkdruk bij
  kinderen en onderwijskundig team. 
• Straelend Projecten verbinden de maatschappij 
  met het onderwijs en visa versa (we leren van en 
  met elkaar)
• Straelend Projecten sporen “obstakels voor geluk”   
  op en werken als een preventief programma

Integraal werken betekent voor ons ook;
• Mens en interactie boven procedures
• Werkende concepten in plaats van gedetailleerde
  programma’s 
• Meedenkende partners in plaats van uitgebreide 
  contracten
• Flexibel tijdens het proces in plaats van een  
  strak te volgen plan

In de zomer van 2018 startten 
er drie leden voor de Raad van 
Toezicht van Doejemee. Wat heeft 
deze mensen bewogen om de 
functie op te pakken?

“Doejemee is een enthousiaste 
organisatie die werkt aan 
talentontwikkeling van kinderen. 
Ik hoop daar - op afstand - een 
steentje aan bij te kunnen dragen. 
Mijn motto: “met één hand kun 

je niet klappen”, gaat 
hier helemaal op. In 
de samenwerking kun 
je voor kinderen een 
oorverdovend applaus 

bereiken.”
- Therese Hoen

“Onderwijs aan kinderen is altijd 
mijn passie geweest tijdens mijn 
werkzaam leven en het blijft 
me boeien. Doejemee realiseert 
kansen voor kinderen door 
verbindingen te leggen tussen 
onderwijs en organisaties op 
sportief en cultureel gebied. 
Ik wil mijn kennis en 
ervaring ten dienste 
stellen van organisaties 
waar ik affiniteit mee 
heb.”
- Henk van Abel

Aandacht en zorg voor kinderen 
en jongeren hebben altijd een 
rode draad getrokken door mijn 
leven. Doejemee staat garant voor 
een breed sportief, educatief en 
cultureel aanbod voor alle kinderen 
uit de regio, maar hierdoor worden 
ook de sociale kanten en talenten 

verder ontwikkeld. Dit doet 
Doejemee niet alleen, 
daarvoor heb je vele 
partners nodig om 
‘toekomstproof’ te zijn 

en te worden. 
- Jeanette Posthumus

EVEN VOORSTELLEN

Van dagmenu naar lopend  buffet
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“We kunnen problemen beter 
oplossen dan volwassenen, 

want wij hebben nog een 
jong brein.”

- Uitspraak bs De Nienekes, Cuijk, 
groep 6

Foto: Malou Slungers Fotografie
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SPORTKIDZ ONDER EN NA SCHOOLTIJD
Onze sportprofessionals, ook wel bekend als combinatiefunctionarissen sport, geven 
gymlessen, ondersteunen sportverenigingen, adviseren kindcentra bij een actiever gebruik 
van hun buitenterrein, begeleiden scholen bij gezonde school ontwikkeling en ontwikkelen 
dagarrangementen. Daarnaast zijn zij actief in naschoolse activiteiten in diverse gemeenten. 
Een overzicht van hun afwisselende baan: 

TOERNOOI BEGELEIDING

BEWEGINGSONDERWIJS
Onze sportprofessionals zijn dagelijks actief onder schooltijd met gymlessen. “Dit 

gaat verder dan alleen voorbereiding en lesgeven”, aldus collega Wouter Evers. 
“We zijn ook betrokken bij organisatie van projecten zoals de Koningsspelen, 
denken mee over hoe thema’s kunnen worden vormgegeven, volgen leerlijnen 

en monitoren van ontwikkeling in een leerlingvolgsysteem. Dit maakt de werkweek 
divers en interessant. Het contact met kinderen maakt mij blij. Ik vind sport zelf heel 

leuk en ik geniet van de reacties en spelvreugde van kinderen en van het feit dat ik mijn passie 
voor sport kan overbrengen naar anderen en kan bijdragen aan hun ontwikkeling”. 
Ook collega Jerrell Fanoembi vindt de afwisseling interessant. “Ik werk nu vier jaar 
op diverse scholen in de regio. Ik word blij van het plezier dat kinderen hebben bij 
de gymlessen. Doordat ik hen al wat langer ken is er een band ontstaan en kan 
iedereen zichzelf zijn”.  

Doejemee heeft jaarlijks een aantal grote toernooien op de 
planning staan, waarin onze combinatiefunctionarissen de 
organisatie op zich nemen. Collega Lars Fleuren vervult de 
rol van organisator rondom het jaarlijkse voetbaltoernooi en 
slagbaltoernooi. “Deze toernooien zijn een grote happening. 
Het aantal aanmeldingen ligt hoog en het enthousiasme is 
groot. Gelukkig hadden we dit jaar zowel bij het voetbal- als 
het slagbaltoernooi ook nog prachtig weer. Het doel van deze 
toernooien is om kinderen kennis te laten maken met sport, maar 
ook om kinderen actief bezig te laten zijn met leeftijdsgenoten. 
We werken binnen de toernooien samen met Olympia ‘18 
Boxmeer en met de sportklassen van het Elzendaalcollege, 
ROC Boxmeer en CIOS Arnhem, de sportklassen treden op als 
scheidsrechter bij de wedstrijden.Doejemee heeft tijdens het 
toernooi de organisatie en coördinatie in handen, ook zorgen we 
voor de eind evaluatie met alle betrokken partijen. Het mooiste 
aan deze toernooien vind ik dat de verschillende Boxmeerse 

scholen een sportief toernooi samen draaien. Ik 
vind het fijn dat dit samen kan en dat iedereen 
het belangrijk vindt om goed met elkaar om te 
gaan. We horen een voorbeeld te zijn voor de 

kinderen en voor elkaar.”

Voetbaltoernooi (april 2019) op de velden van Olympia ‘18 in Boxmeer. 

Slagbaltoernooi (mei 2019). Maar liefst 24 

teams uit groepen 7-8 van de Boxmeerse 

basisscholen gingen fanatiek aan de slag 

met slagbal! 
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GEZONDE SCHOOL KONINGSSPELEN

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

SCHOOLPLEIN
ONTWIKKELING
De hele dag op een stoel zitten, daar 
wordt geen mens blij van en kinderen al 
helemaal niet. Veel scholen willen graag 
hun schoolplein aanpakken, maar weten 
vaak  niet hoe ze dat kunnen doen. “We 
denken mee over de ontwikkeling en over 
het aantrekkelijker maken van het plein”, 
vertelt Rik Geurts. “Op elke plek pakken ze 
dit op een andere manier aan. De ene kiest 
voor een samenwerking met hoveniers, de 
andere gaan eerst aan de slag met het 
verzamelen van wensen en gezamenlijk 
ontwerpen. Als combinatiefunctionaris 
staan wij hen, daar waar mogelijk, in bij.”

Het bevorderen van de gezondheid van 
kinderen en jongeren heeft voordelen. Op 
jonge leeftijd wordt een belangrijke basis 
gelegd voor de toekomstige gezondheid/ 
Een deel van de gezondsheidsproblemen 
is al in de jeugd te voorkomen, of 
uit te stellen, door gezond gedrag te 
stimuleren. Een mooie combinatie met 
bewegingsonderwijs, vandaar dat onze 
combinatiefunctionarrisen sport hier ook 
mee bezig zijn onder schooltijd. Collega 
Jerrel helpt bijvoorbeeld enkele scholen 
waarop hij les geeft om het vignet 
Gezonde School te behalen. “Ik ben dan 
een soort tussenpersoon die uitleg en 
ondersteuning kan geven aan scholen 
die het vignet Gezonde School willen 
behalen. Ik ondersteun hen tevens bij 
het aanvragen van het vignet. 

Ieder jaar staan er weer Koningsspelen 
op de agenda van de scholen. De dag 
die bijna op iedere school de sportdag 
heeft vervangen. Het is een sportieve dag 
voor de leerlingen die vaak begint met 
een ontbijt. Gevolgd door een warming-
up verzorgt door Kinderen voor Kinderen. 
Daarna komen de kinderen in beweging. 
Onze sportprofessionals ondersteunen de 
scholen bij het maken van draaiboeken 
en de algehele organisatie van de dag. 
Variatie is natuurlijk leuk voor de leerlingen 
en ook voor jezelf. Rik: “We maken met 
scholen een programma waar iedereen 
zich in kan vinden (bijvoorbeeld survival, 
frisbee, balsport, atletiek onderdeel, 
zwemmen). In Gennep heb je een prachtig 
sportcentrum en natuurgebied waar we 
met alle groepen 7-8 mooie Koningsspelen 
hebben georganiseerd. Daar participeren 
ook de verenigingen in mee. We hebben 
daar 400 kinderen laten sporten. Het 
mooiste aan dit werk vind ik dat ik elke dag 
bezig ben met mijn passie en 
hobby, namelijk sporten en 
bewegen. Het is mooi dat 
je dit kunt doorgeven aan 
en delen met kinderen.”

Wij geloven dat als kinderen hun talenten 
ontdekken, ondervinden wat bij hen 
past en waar ze blij van worden, dit een 
stevig fundament geeft voor hun verdere 
ontwikkeling en ontplooiing als mens. 
Daarom bieden we via Sjors Sportief/
Creatief een platform voor kinderen om 
op een laagdrempelige manier kennis te 
maken met sport en cultuur. Door mee te 
doen aan Sjors Sportief/Creatief kunnen 
kinderen hun talenten verkennen zonder 
direct lid te hoeven worden van een 
vereniging. Inschrijven verloopt via de 
website van Doejemee. Collega Evelien 

doet de coördinatie van Sjors 
in Bergen, Boxmeer, Gennep/
Mook/Middelaar, Mill en Sint 
Hubert en Sint Anthonis. 

MEER INFO?
Kijk op 

doejemee.nu

http://doejemee.nu
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Brainstormen tijdens de gezamenlijke 

De Cultuur Loper teambijeenkomst van 

bs De Schare (Sint Hubert) en bs De 

Klimop (Wilbertoord)

CULTUURKIDZ ONDER EN NA SCHOOLTIJD
Onze cultuurprofessionals ondersteunen en coachen basisscholen bij: de ontwikkeling van 
cultuurprogramma’s, cultuurbeleid en doorgaande leerlijnen. Tevens verbinden zij de diverse 
scholen met de lokale, regionale maar ook landelijke culturele omgeving. In dit artikel bieden 
we een kijkje in de keuken van de veelzijdige baan van onze intermediairs:

DE CULTUUR LOPER
De Cultuur Loper is een programma – bestaande 
uit scholing, coaching en een digitaal platform 
– waarmee scholen de kwaliteit van de eigen 
cultuureducatie kunnen verbeteren. Met De 
Cultuur Loper maken scholen vanuit hun eigen 
visie een doorlopend activiteitenprogramma dat 
in opbouw, samenhang en samenstelling past 
bij hun school. Het traject begeleidt scholen via 
acht stappen van ‘Dit willen wij onze leerlingen 
meegeven’ naar ‘Zo gaan wij hieraan werken’. 
Inmiddels zijn er zo’n 35 scholen in Gemeenten 
Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill & Sint 
Hubert die meedoen aan De Cultuur Loper. 
Intermediairs Chantal van Ophuizen en Caroline 
van der Loop werken op maat samen met de 
scholen aan hun cultuurprogramma’s. We 
werken tevens samen met Kunstloc, in Cuijk 
met Muzelinck, Centrum voor de Kunsten en in 
Noord-Limburg met LokaalC. 

“Het is mooi om te zien hoe iedere school De 
Cultuur Loper aanpakt. Ondanks dat het maatwerk 
per school blijft en is, zijn er wel overeenkomsten 
te vinden in de wensen en ambities van de 
diverse scholen. Ik probeer hier ook verbanden 
te leggen. De meeste scholen hebben  inmiddels 
de teambijeenkomst of scholing 
afgerond en zijn zoekende naar 
hoe ze de cultuuractiviteiten vorm 
willen geven binnen hun eigen 
onderwijs. Ik begeleid hen hierbij”, 
aldus Caroline.

MEER INFO?
Ga naar 

decultuurloper.nl

In het Kader van De Cultuur Loper is 

een icc-cursus georganiseerd i.s.m. 

Kunstloc en Muzelinck. Het Land van 

Cuijk is inmiddels 9 gecertificeerde interne 

cultuurcoördinatoren rijker! 

Leerkrachten tijdens de Cultuur Loper teambijeenkomst bs Pater Eymard in Stevensbeek. Onder begeleiding van de intermediair ging het team aan de slag met het verkennen van de ambities op cultuureducatie.

http://decultuurloper.nl
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De samenwerking met Doejemee ervaar ik als erg 
prettig. Zij zijn een verbindende factor tussen 
de basisscholen in het Land van Cuijk. Hierdoor 
ontstaan leuke (en ook nodige!) samenwerkingen en 
prikkelende overlegmomenten. We denken samen 
na over cultureel beleid en activiteiten i.p.v. ieder op 
zijn eigen eilandje. Ze hebben een mooie overview 
op ieders beleid en kunnen hierdoor zorgen voor 
verbindingen tussen scholen en/of cultuuraanbieders.

Naast het organiseren van deze samenwerkingen 
weet ik Doejemee ook regelmatig te vinden voor 
input en advies. Onze cultuurcoach Caroline is 
zeer benaderbaar en denkt mee over de invulling 
van projecten of losse activiteiten. Ze geeft tips en 
contactgegevens. Fijn! 

Vanuit Doejemee worden wij ook begeleid in het 
Cultuurloper-traject. De bijeenkomsten worden 
geleid en bewaakt door Caroline. Ze toont begrip 
voor alle andere trajecten en activiteiten die we ook 
bewandelen in een schooljaar, maar weet ons ook te 
stimuleren en door te pakken. Kortom: een prettige 
samenwerking!

“

“
Sanne Oste
Icc’er basisschool 
De Nienekes, Cuijk

Muzelinck werkt sinds enkele jaren samen met Doejemee in 
cultuureducatie voor het primair onderwijs in Cuijk. Een samenwerking 
die bijzonder prettig verloopt en een meerwaarde heeft voor het onderwijs. 
Muzelinck heeft zijn ervaring kunnen inzetten met met betrekking tot het 
digitaal openstellen van het regionale culturele aanbod en Doejemee 
brengt haar ervaring in, omdat zij al jaren actief zijn in het onderwijs in 
meerdere gemeenten in de regio. Gezamenlijk kunnen daardoor grotere 
activiteiten worden georganiseerd zoals professionele voorstellingen 
in de Schouwburg en ontmoetingsmomenten tussen onderwijs en 
culturele aanbieders voor de gehele regio.

“

Henri Elbers
Muzelinck, Centrum 
voor de Kunsten

“
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Beeldende lessen op basisschool Matthias in Oploo. 

In het kader van Kunstmanifestatie Plo Ten Toon, 

ontwierpen de leerlingen diverse installaties in het 

thema beweging. In samenwerking met Irene van 

den Besselaar en Rietta van der Linden.

Zo’n 350 leerlingen van diverse scholen uit de regio genoten begin dit jaar van een prachtige voorstelling Lejo Ontdekt het Orkest van philharmonie zuidnederland in Schouwburg Cuijk.
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LEARNING COMMUNITY
In maart 2019 is een eerste bijeenkomst 
geweest van de Learning Community. Dit is een 
samenwerking tussen Doejemee en LokaalC, zij 
zijn namelijk beide actief in Noord-Limburg. De 
community komt regelmatig samen. Dit gebeurt 
onder begeleiding van culturele aanbieders Jan 
& Ko. Diverse cultuuraanbieders uit de gemeente 
Gennep, Mook-Middelaar en Bergen komen bij 
elkaar om te kijken wat ze kunnen betekenen voor 
de scholen rondom cultuureducatie. Er worden 
ervaringen uitgewisseld, er wordt gekeken of 
er nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan 
om projecten op scholen uit te voeren en welke 
subsidies hiervoor aangevraagd kunnen worden. 
Regelmatig is ook het onderwijs te gast. 

INTERMEDIAIR CULTUUR
“Het mooiste aan mijn werk vind ik dat iedere dag anders is. De ene keer zit ik samen met een 
professioneel muziekgezelschap om een grote voorstelling te plannen in de Schouwburg, een 
andere dag draai ik een teambijeenkomst met een schoolteam of interne cultuurcoördinatoren 
uit een regio, weer een andere dag ben ik bezig met een specifieke vraag van een school 
en probeer ik de vraag te matchen met een geschikte culwturele aanbieder. Ik ontmoet veel 
mensen en ik kom op veel scholen in de regio. Op het moment heb ik 20 scholen onder mijn 
hoede in de gemeenten Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Boxmeer. Het meeste geniet ik toch 
wel als ik bij een les ga kijken en zie hoe kinderen genieten en opbloeien van cultuur. Je ziet 
bijvoorbeeld de meest stille kinderen soms transformeren bij een theater les en ineens op de 
voorgrond staan. Ik vind het fijn dat scholen inzien hoe belangrijk de diverse cultuuruitingen 
zijn voor de ontwikkeling van kinderen en hoe dit ook bij kan dragen in de les. Bij mij is niets te 

gek, ga maar eens zingen in de rekenles. Wedden dat de kinderen die minder 
goed kunnen rekenen het ineens leuk vinden om te doen? Of tot andere 
inzichten komen? Ieder kind leert immers op een andere manier, waarom 
niet op een creatieve manier aanbieden? Het is mooi dat je dit kunt doorgeven 

en delen met leerkrachten en indirect ook weer naar kinderen.”, aldus Caroline. 

Chantal is intermediair in Boxmeer en Gennep. “In Boxmeer werk ik met de scholen samen 
aan De Cultuur Loper. Ik heb 12 scholen onder mijn hoede. In Gennep werk ik in opdracht 
van de gemeente. Zij zetten mij in als er bijvoorbeeld projecten zijn zoals 400 jaar Stadhuis 
Gennep. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met een project Taarten van Gennep (gelinkt naar het 
programma Taarten van Abel) in het kader van het jaar van de ontmoeting. Als scholen hier ja 
tegen zeggen, gaan we dat in het nieuwe schooljaar starten. Ook is er een plan voor 75 jaar 
bevrijding, gekoppeld aan de Koningsspelen. Waarschijnlijk is dat in festival vorm. 
Kinderen weten precies wat zij willen en kunnen. Ik ben er trots op dat we binnen 
Doejemee kinderen een stem geven, we naar hen luisteren en proberen om 
een omkeer te maken met scholen. Dat heeft tijd nodig, maar de beweging zit 
er wel in. Ook vind ik het fijn dat je bijvoorbeeld cultuur aanbieders enthousiast 
krijgt en met hen kan samenwerken en snel met hen kunt schakelen.”

Enthousiaste leerlingen van bs De Wegwijzer in 

Grave tijdens een voorstelling over de Gouden 

Eeuw van verhalenverteller Frans van de Pas.
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“Ik vind zwerfafval niet 
zo erg want dan heb je 
tenminste iets om te 

recyclen.”

- Uitspraak bs De Weijerwereld, Boxmeer 
Kidscongres | Thema: Milieu

13 - ID van Doejemee
Foto: Malou Slungers Fotografie
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DE SJORS CLUB
De Sjorsclub is een sportieve club voor kinderen in de wijk Bakelgeert Noord in Gemeente 
Boxmeer. De kinderen uit deze wijk bepalen, in samenspraak met de combinatiefunctionarissen 
sport en cultuur, welke sport en spel activiteiten en creatieve activiteiten er wekelijks op 
woensdag aangeboden worden. Dit gebeurt in en rondom Wijkgebouw de Driewiek of in 
de gymzaal van de basisschool in de wijk. Door kinderen een stem te geven binnen het 
aanbod spelen we in op de behoeftes en beleefwereld van de doelgroep en ontstaat er een 
divers, verrijkend, uitdagend aanbod.

Hoe geef je dit programma vorm?
“Samen met Martijn Boeijen 
(combinatiefunctionaris sport), Malak Tawashi 
(taal werk stagiaire) en Sociom (jongerenwerk) 
krijgt dit programma vorm. Ik ben bij dit 
project betrokken als projectleider. In deze 
samenwerking versterken de diverse partijen 
elkaar en ontstaat er een breed vangnet voor 
alle kinderen en jongeren uit de buurt. De 
samenwerking met het jongerenwerk zorgt 
voor een laagdrempelige ondersteuning 
en eventuele toeleiding naar extra zorg. 
Door leuke woensdagmiddag activiteiten, in 
aanwezigheid van professionele begeleiding, 
biedt het kinderen de mogelijkheid veilig op te 
groeien in eigen omgeving. Naast dit wekelijkse 
aanbod organiseren we een vakantieweek in 
de zomervakantie. Kinderen die niet of nooit 
op vakantie gaan genieten hier enorm van.
Deze vakantieweek zal plaatsvinden rondom 
het Wijkgebouw de Driewiek.”

Hoe ervaar je de Sjors Club?
“Super leuk en positief. Gemiddeld zijn er zo’n 
30 tot 40 kinderen bij de activiteiten. Dit is voor 
mij een teken dat de Sjors Club ook echt nodig 
is. Blije kinderen zijn de basis van dit project.” 

Wat is het doel van dit project?
“Kinder-, ouder- en wijkparticipatie zijn 
belangrijke pijlers in dit project. Het uiteindelijke 
doel is dat het een project van de wijk wordt 
en is, en op termijn ook gedragen zal gaan 
worden door ouders en vrijwilligers.”

Frank Brands 
Stichting Doejemee

Ik ben trots dat Doejemee vanuit het 
hart en vanuit passie werkt. Dat druipt 
er vanaf. Elke keer als ik bij Doejemee 
kom, gaat het bruisen en krijg ik nieuwe 
energie. Dit maakt mijn werk leuk. 
Doejemee is flexibel en staat open voor 
ideeën. Ze zeggen niet alleen ja, maar 
gaan ook doen en uitproberen. Ik hoop 
dat Doejemee nog lang een schakel blijft 
tussen onderwijs, sport en cultuur en de 
verbinding naar andere domeinen. 

“
Karin den Hartog
Beleidsmedewerker sociale zaken 
Gemeente Boxmeer

“
Karin den Hartog (Gemeente Boxmeer) 

en Ellen Smits (Doejemee)

Kinderen kunnen middels de Sjors Club 
op een laagdrempelige manier deelnemen 
aan naschoolse activiteiten. Het vertalen 
van de belevingswereld van kinderen 
naar activiteiten staat voorop. Zo hebben 
we bijvoorbeeld live mindcraft gedaan in 
de gymzaal, we hebben het computerspel 
vertaald naar een bewegingsituatie. Met 
als resultaat enthousiaste kinderen.

Martijn Boeijen
Stichting Doejemee
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DE REGENBOOG KANS CLUB
De Regenboog Kans Club is ontstaan vanuit een vraag van Basisschool De Regenboog in 
Cuijk. Het doel is om kinderen op een laagdrempelige manier aan sport- en cultuuractiviteiten 
te laten deelnemen. Dit biedt kansen voor kinderen die anders niet kunnen meedoen, omdat 
er bijvoorbeeld thuis minder te besteden is. Ook bij de Regenboog Kans Club krijgen kinderen 
een stem binnen het aanbod, zo sluiten we aan bij de behoeftes van de doelgroep. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij de Sjors 
Club Boxmeer en De Regenboog Kans 
Club?
“Via een sollicitatievideo op de site Talent uit 
Brabant kwam ik terecht bij Doejemee. Ellen 
heeft deze video gezien en nam contact met 
mijn contactpersoon op via de Gemeente 
Boxmeer.”

Waarom zijn deze projecten zo belangrijk?
“Deze projecten zijn belangrijk voor de kinderen 
die thuis niet zoveel te besteden hebben. 
Ze kunnen bijvoorbeeld niet op vakantie. Zo 
krijgen ze de kans om wat leuks te doen door 
Doejemee.” 

Hoe is het om samen te werken met 
Doejemee?
“We zijn een heel enthousiast team. De 
bedoeling is altijd om mooie dingen met en 
voor de kinderen te doen.”

Waar ben je het meest trots op?
“Dat ik een kind kan helpen om iets creatiefs te 
doen en dat kinderen daar zo blij van worden.”

Malak Tawashi
Taak werk stagiaire

“Ik ben net na de meivakantie 
als cultuuraanbieder gestart 
bij de Regenboog Kans Club. 
Dit zijn creatieve en beeldende 
activiteiten waaraan maximaal 10 
kinderen per keer deelnemen. Zij 
kunnen dan kostenloos meedoen 
aan deze activiteiten. We draaien 
tot de zomervakantie in pilotvorm 
en gaan per nieuw schooljaar een 
gevarieerder aanbod aanbieden. 
Malak ondersteunt mij bij het 
begeleiden van leerlingen.”

“
Birgit Holtermans
Kunstkriebels

“
Ik bied namens Doejemee diverse 
naschoolse activiteiten aan binnen 
de Regenboog Kans Club. Denk 
bijvoorbeeld aan Fifa voetbalgames 
(maar dan in het echt), buitenspelcircuits, 
lasergamen, outdoor freerun, frisbee en 
campingspelen. Kinderen kunnen hier 
op inschrijven. Ik bereid alle activiteiten 
voor en voer ze dan ook uit samen met 
de kinderen.

Senny van Hoenselaar
Stichting Doejemee
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KRACHT VAN KINDEREN
“Ieder kind is uniek”. “Kinderen centraal stellen”. Woorden die in ieder visiestuk 
terugkomen. De praktijk laat ons echter tegen allerlei begrenzingen aanlopen. De 
kunst is “doen en experimenteren”. Doejemee zet haar expertise in om met andere 
organisaties de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken. In het belang van het 
kind, want als de kracht van kinderen naar voren komt gaan wij Straelen! 

Speciaal voor deze co-creatie met organisaties en kinderen hebben wij de Straelend Route 
ontwikkeld (pagina 18-19). Deze route bevat zes stappen, iedere stap of actie kan het begin zijn 
van een nieuwe cyclus. De route kan ook in een andere volgorde gevolgd worden en Doejemee 
kan op elk moment instappen. Binnen de Straelend Route zijn vijf elementen. Afhankelijk van 
het vraagstuk of thema komen deze elementen aan de orde. 

STRAELEND ROUTE

STRAELEND BEWEGENSTRAELEND ONDERNEMENSTRAELEND INSPIREREN

STRAELEND CREËREN STRAELEND GELUK
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De wereld van nu verandert snel en 
kent vele uitdagingen, bijvoorbeeld 
klimaatverandering, terreur en verschillen 
tussen arm en rijk. “Vanuit de noodzaak 
om duurzaam het hoofd te bieden aan 
deze problemen, moeten we innoveren”, 
zegt Jef Staes. Astrid Reijnen ging met 
Jef in gesprek over het onderwijs van de 
toekomst.

Waarom is innovatie van onderwijs zo 
belangrijk?
Anders dan in de tijd van industrialisatie 
waarin productie en het volgen van de baas 
belangrijk was vraagt dit tijdperk om mensen 
die vernieuwingen in gang kunnen zetten. De 
wereld van nu verandert immers snel en kent 
vele uitdagingen. “Onze kinderen leren in het 
onderwijs hoe zij een persoonlijke bijdrage 
kunnen leveren aan de maatschappij van 
de toekomst”. Dat vraagt om creatieve, 
getalenteerde en gepassioneerde mensen. 

Het onderwijs dient drastisch te innoveren
Het onderwijs is van oudsher namelijk gericht  
op intelligentie en discipline. Nog te vaak 
moeten kinderen hetzelfde leren en krijgen 
ze vooral ondersteuning in de vakken waar 
ze niet goed in zijn. Dat leidt uiteindelijk (voor 
sommigen “met bloed, zweet en tranen”) 
tot een diploma. Juist de uiterst creatieve, 
beweeglijke of gevoelige kinderen hebben 
last van stress binnen dit systeem.

Leerlingen moeten kunnen versnellen in 
vakken waarin zij talentvol zijn. Daarbij 
moeten we van diploma’s af als voornaamste 
doel. Toetsen kan nog steeds, om op het

moment dat de leerling dat wil en kan, 
te peilen “waar hij of zij staat”. Naar een 
next level groeien in eigen tempo en 
door middel van gamification. Het 
haalt onzekerheid en faalangst weg bij 
kinderen wanneer zij zelf willen scoren in 
plaats van dat het is opgelegd.

Doorbreken van oude patronen
Deze transformatie vraagt om leiders die met 
visie “voet bij stuk houden”. Zij krijgen immers 
met wetten en regels te maken die haaks 
staan op de gewenste ontwikkeling. Continue 
in gesprek blijven met degene die de regels 
maken en controleren is noodzakelijk. Missie 
“sharen” binnen een netwerk en samen op 
zoek gaan naar een oplossing die gewenste 
innovatie mogelijk maakt. Als we dat zouden 
doen, doorbreken we patronen en bouwen 
we aan een nieuwe toekomst, samen met de 
kinderen. Zij weten vaak “puur en simpel” het 
antwoord te geven op onze vragen. 

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

Jef Staes is een internationaal expert op gebied 
van leerprocessen, innovatieve organisaties en 
verandering. je kunt hem kennen van zijn ‘Red 
Monkey Company’ of zijn boeken ‘Mijn organisatie 
is een oerwoud’, ‘Ik was een schaap’ en ‘Mijn 
manager is een held’.
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Hoe herken je passie bij een kind?
1. Hij/zij wil eindeloos herhalen!
2. Hij/zij wil er alles over weten en vraagt en vraagt 
    eindeloos
3. Hij/zij blijft zoeken naar oplossingen en weetjes 
    die hem/haar beter en sneller maakt
4. Hij/zij wil “afzien” en is verliefd op wat hij/zij doet

Hoe zet je passie om in realiteit?
Droom (dream big) - Unieke talenten (de dag 
waarop je geboren bent en je weet waarom)  - 
Trends (waarom is jouw unieke bijdrage belangrijk 
voor de wereld van nu)

Astrid Reijnen (Doejemee) in gesprek 
met Jef Staes
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Kinderen van nu dragen het antwoord voor de toekomst in zich! Sterker nog, daar 
zijn ze mee geboren! We mogen kinderen daarom best serieuzer nemen. Wij, als 
volwassenen, maken de dingen en de wereld om ons heen vaak veel te ingewikkeld. 
Kinderen denken anders en laten zich niet stoppen door dingen die onmogelijk lijken. 
Ze kijken met verwondering en door een andere bril naar de wereld. Daardoor hebben 
ze vaak verrassende en inspirerende oplossingen voor volwassen vraagstukken. 

Met deze gedachte in ons achterhoofd is 
het Kidscongres ontstaan. Vanaf december 
2018 gingen kinderen aan de slag met 
geïnventariseerde vraagstukken van 
deelnemende organisaties. Zo stonden 
thema’s als milieu, armoedebestrijding en 
normen en waarden centraal. Begin april 
2019 presenteerden de kinderen van de 
diverse Boxmeerse basisscholen op eigen 
wijze hun creatieve kijk op deze problemen 
op het Kidscongres in het Oorlogsmuseum 
in Overloon. 

Denk bijvoorbeeld aan grote rijdende 
stofzuigers of auto’s die recyclen en 
zwerfafval tegengaan, een plastic museum, 
een route van spelactiviteiten om dorpen 
met elkaar te verbinden, een hip fietspad wat 
goed gedrag stimuleert met windversnelling, 
of een heuse virtual reality app wat het leuker 
maakt om afval weg te gooien. 

Als klap op de vuurpijl was bij het Kidscongres 
ook nog YouTube held Teun Peters als 
mystery guest. De kinderen hingen aan zijn 
lippen bij zijn verhalen over social media, je 
passie volgen en de schaduwzijde van de 
online wereld. 

Het Kidscongres werd afgesloten met 
een designsessie. Tijdens de sessie 
onderzochten de kinderen en volwassenen 
of het idee uitvoerbaar was. Tevens keken 
zij gezamenlijk naar wat en wie er nodig 
was om het idee te realiseren. Op het einde 
van de sessie tekenden de kinderen en 
volwassenen een intentieverklaring, waarin 
afgesproken werd dat we samen gaan en 
staan voor de uitvoering van het idee. 

Een erg mooie en bijzondere dag, die middels 
visuele notities werd vastgelegd door Robert 
Keder. 

Op de foto met Teun? Jazeker, dat 

wilden ze allemaal wel! Er werd zo vurig gepresenteerd dat zelfs het brandalarm af ging!
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Thema: Normen en waarden

Kinderen presenteerden op 
eigen wijze hun kijk op diverse 

vraagstukken

Thema: Milieu

Wie was nu toch die mystery guest? 

Kinderen kijken door een andere bril naar de wereld

Leerlingen hadden diverse 

taken tijdens het Kidscongres. 

Bijvoorbeeld gastvrouwen en 

-mannen, legden zij de dag vast 

middels camera en er was zelfs een  

kind presentatrice/dagvoorzitter.
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GELUKSKANSEN VOOR IEDEREEN
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SAMEN STERKER! LAND VAN CUIJK
De veranderingen in de samenleving gaan 
snel. De maatschappij wordt complexer en 
de overheid verwacht van burgers dat zij 
eerst voor zichzelf zorgen, voordat zij hulp 
en ondersteuning krijgen. Dit stelt hoge eisen 
aan burgers. Het uitgangspunt dat burgers 
zelfstandig zijn en goed in staat zijn om zichzelf 
de toegang tot informatie, hun rechten en/of 
(financiële) ondersteuning te verschaffen, gaat 
niet voor iedereen op. In toenemende mate 
hebben zij behoefte aan een plek dichtbij om het 
probleem duidelijk te krijgen en te ontwarren, 
waar bemiddeld wordt, waar goede advisering 
en hulp voorhanden is en doorverwezen wordt 
naar de juiste instantie. 

Hieruit is Samen Sterker Land van Cuijk 
ontstaan. Hennie Wijn-Frencken, Stichting 
Leergeld vertelt: “Het initiatief van Samen 
Sterker is ontstaan vanuit Sociom en 
Gemeente Boxmeer. Het is inmiddels een 
samenwerkingsverband geworden van zo’n 
40 organisaties. Binnen deze samenwerking 
zijn Stichting Leergeld, Doejemee, maar 
bijvoorbeeld ook schuldhulpverlening en 
Biblioplus actief. Mensen hebben best moeite 
en schaamte om een stap te zetten als ze 
problemen hebben, zeker als ze armoede 
hebben. Inwoners zullen profijt hebben van 
samenwerkende organisaties die in een 
vroeg stadium vragen, (financiële) problemen 
signaleren en elkaar actief opzoeken. Hierdoor 
zal het proces voor de burger een stuk 
makkelijker worden en hoeven deze mensen 
niet iedere keer een drempel over.  We hebben 
bijvoorbeeld sinds mei 2019 een informatiepunt 
in de bibliotheek in Cuijk en Boxmeer. Hier zit 
dan een gastvrouw of gastheer die mensen kan 
helpen bij vragen en die kan doorverwijzen naar 
een of meerdere organisaties binnen Samen 
Sterker. Tevens komen we enkele keren per 
jaar samen om diverse thema’s uit te werken”.

Ik ben heel blij dat Doejemee ook 
bezig is met kinderen in armoede. 
We kunnen elkaar hierin vinden. 
Ik vind het als afgevaardigde van 
Stichting Leergeld belangrijk dat 
we preventief aan de gang gaan met 
het bestrijden van armoede. Voor 
mijn gevoel kan je daar niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Doejemee 
en Leergeld voelen elkaar goed aan. 
Zeker in gesprek met Ellen merk ik 
altijd dat we al bij de jonge kinderen 
preventief en spelenderwijs aan 
de gang moeten om te zorgen dat 
ze niet in armoede terecht komen. 
Ik ben trots dat we met Doejemee 
samen zeggen, “daar gaan we voor” 
én daar gaan we daadwerkelijk iets 
mee doen”. Bijvoorbeeld in de vorm 
van leuke lesprogramma’s. 

“

Hennie Wijn-Frencken
Stichting Leergeld 
Land van Cuijk

In december 2018 ondertekende Astrid Reijnen namens Doejemee de intentieverklaring Samen Sterker! Land van Cujk. Wij zijn er trots op dat wij een van de ketenpartners mogen zijn! 

“
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SPEELGOEDBANK TOYS4U
Laat een kind onbezorgd kind zijn. Ieder met zijn eigen talenten en mogelijkheden.Vandaag 
de dag is het voor sommige gezinnen lastig om leuk speelgoed te kopen. Er leven namelijk 
nog steeds gezinnen onder de armoedegrens in Nederland, waardoor er geen geld overblijft 
om aan speelgoed uit te geven. Stichting Speelgoedbank Toys4u wil hier iets aan doen. De 
stichting heeft namelijk als doel: het doorgeven van nieuw en goed herbruikbaar speelgoed 
aan kinderen van ouders die het hard nodig hebben, maar dit (tijdelijk) niet kunnen betalen. 
Door speelgoed uit te delen geven wij ALLE kinderen van deze ouders de kans om onbezorgd 
te kunnen spelen, kinderen hebben namelijk het recht om te kunnen en mogen spelen.

Het verspreidingsgebied van 
Speelgoedbanktoys4u is het Land van Cuijk. 
Vier keer per jaar worden kinderen die tot de 
doelgroep behoren tijdens de zomervakantie 
uitgenodigd om een cadeautje uit te zoeken. 
Speelgoedbank Toys4u werkt nauw samen met 
Stichting Doejemee en met de Voedselbank. De 
Speelgoedbankbus wordt ook ingezet binnen 
de lesprogramma’s van Stichting Doejemee.
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LESPROGRAMMA ARMOEDE
Armoede is geen kinderspel. Samen spelen, leren, ontdekken en opgroeien.                                                                                                     
Wat betekent ‘opgroeien in armoede”?  Middels het lesprogramma nemen we kinderen mee 
in elkaars wereld. Het lesprogramma zal aansluiten bij bestaande schoolthema’s zoals: 
omgaan met geld, omgaan met elkaar, ondernemen, etc. Een onderdeel is een bezoek aan 
de speelgoedbankbus. Het onderdeel kinderparticipatie is tevens een belangrijk onderdeel, 
waarin we samen filosoferen, kinderen een stem geven (en hiernaar luisteren) en het 
lesprogramma doorontwikkelen door middel van co-creatie met kinderen.

Binnen het lesprogramma voor het jongere 
basisschoolkind nemen we kinderen mee in 
een fantasiewereld, die afgestemd is op hun 
belevingswereld. Dit doen we door de thema’s 
rondom armoede te koppelen aan de vijf figuurtjes 
van de speelgoedbank. Deze poppetjes hebben 
hun eigen verhaal en thema. Het lesprogramma 
voor het oudere basisschoolkind heeft een meer 
preventievere aanpak.  Hoe voorkom je schulden, 
welke keuzes maak je ? Welke kansen zie je?  etc. 
Bij dit programma zijn ook Stichting Leergeld en de 
Rabobank betrokken.
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IKC ONTWIKKELING
Naast de ontwikkelingen op sport- en cultuurgebied onder en na schooltijd biedt 
Doejemee ook ondersteuning op gebied van integrale kindcentra. Denk bijvoorbeeld 
aan beweegprojecten, verbindingen leggen met (sport)verenigingen. koppeling van 
aanbod van onder en naschooltijds aanbod en samenwerken met de diverse partijen 
die binnen en buiten een IKC actief zijn. Met als doel om muren weg te halen rondom het 
kind en samen als organisaties te groeien. We gingen in gesprek met Henny Cremers, 
algemeen directeur van Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (SKOV). 

Op welke manier kwam je voor het eerst in 
aanraking met Doejemee?
“Via een werkgroep in Gemeente Boxmeer 
waarin gezocht werd naar hoe er, naast 
onderwijs, meer voor kinderen betekend kon 
worden. Er werden toentertijd extra activiteiten 
ontwikkeld voor kinderen - voornamelijk 
uit de sociaal zwakkere milieus - om meer 
ontwikkelingskansen te bieden. Uit deze 
werkgroep zijn de combinatiefunctionarissen 
ontstaan die met naschoolse activiteiten aan 
de slag gingen en vanuit daaruit is Doejemee 
ontstaan. Dat is een hele ontwikkeling geweest. 
Doejemee is nu  immers een stichting met een 
directeur/bestuurder en een raad van toezicht. 
Dat is mooi om te zien. 

Tegenwoordig zijn we een van de besturen 
die afnemer zijn bij Doejemee. Zo maken wij 
gebruik van de combinatiefunctionarissen sport 
en cultuur, maar werken we ook intensief samen 
met Doejemee. Zo is bijvoorbeeld Esther Buunen 
vanuit Doejemee de combinatiefunctionaris 
sport binnen SKOV. Esther werkt inmiddels 
al vijf jaar met en bij ons en zij is voor ons 
onderdeel van het team geworden.”

Wat vind je een kenmerk van Doejemee?
“Een expertisecentrum voor sport en cultuur 
wat volop in ontwikkeling is. Scholen kunnen 
hier afnemen wat ze nodig hebben. Doejemee 
heeft hierin een soort makelaarsrol tussen 
scholen en de experts anderzijds.”

Op welke samenwerking met Doejemee ben 
je het meest trots?
“Op de samenwerking zelf. We zetten in 
op ieders expertise en versterken elkaar 
binnen onze organisatie. Hierdoor ontstaat 
kwaliteitsversterking. De samenwerking met 
Esther is daar een mooi voorbeeld van.

Ik vind dat we mensen in hun kracht moeten 
zetten en dat je hierdoor ook uitdagender en 
intensiever onderwijs kan bieden voor kinderen. 
Een combinatiefunctionaris sport heeft 
bijvoorbeeld veel kennis over wat  bijvoorbeeld 
een lichaam aan kan, hoe je kinderen kan 
begeleiden en welke mogelijkheden er zijn met 
de diverse materialen. Dat is hun dagelijks werk 
en expertise. Hierdoor krijg het meer diepgang 
en kwaliteit. Dat geldt natuurlijk ook voor de 
cultuur disciplines.”

Welke toekomstige taak of rol zie je voor 
Doejemee binnen SKOV?
“We zijn op zoek naar een verbinding tussen 
onderwijs, opvang, cultuur en sport. Dat past 
binnen de IKC gedachte. Door deze aan elkaar 
te verbinden kom je tot een kwalitatief beter 
aanbod aan en ontwikkelingsmogelijkheden 
voor kinderen en je werkt ook nog eens met een 
mooi multidisciplinair team van mensen. We 
hebben hierin al eens een pilot gedraaid met 
één van onze scholen, Spring, Doejemee en in 
samenwerking met het verenigingsleven. Door 
mensen in hun kracht of expertise te zetten 
krijgen mensen nog meer plezier in hun werk. 
Hierin kunnen we ons verder ontwikkelen. 

Ik vind dat we samen op de goede weg zijn. We 
moeten hierin ambitieus blijven, juist omdat we 
met kinderen werken. Zij hebben de toekomst, 
we moeten daarom gericht zijn op wat onze 
kinderen nodig hebben en wat wij als werkveld 
hierin kunnen bijdragen. Ieder vanuit zijn of haar 
eigen expertise. Hiervoor zullen we onszelf in 
onze samenwerking blijvend moeten uitdagen, 
out of te box durven denken én bereid zijn om 
te innoveren. Maar dat gaat natuurlijk lukken!
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- Uitspraak bs Onze Bouwsteen, Boxmeer
Kidscongres | Thema: Armoede

“Als je weet waar je goed in 
bent dan moet je dat oefenen 
en oefenen en dan word je er 
steeds beterder en beterder 
in en dan kun je er flink geld 

mee verdienen en heb je geen 
armoede.”

Foto: Malou Slungers Fotografie
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In gemeenten Bergen en Gennep is samen met scholen een krachtcentrale ontwikkeld. 
Een aantal keren per jaar worden, onder begeleiding van een combinatiefunctionaris, 
bijeenkomsten georganiseerd. Het doel is om samen energie op te wekken door bestaande 
lesmethoden bewegend te maken, good practices met elkaar te delen en bewegende 
circuits te creëren. 

De EHBL-box biedt tools bij het realiseren van deze lessen. Allerlei materialen bij elkaar, 
waardoor het makkelijker wordt om bewegend leren verder te ontwikkelen. 

KRACHTCENTRALE EN EERSTE HULP BEWEGEND LEREN

DOEJEMEE ACADEMY
Binnen Doejemee is er ruimte voor 
verbreding van aanbod en het 
ontwikkelen van talenten van teamleden, 
ook wel bekend als ‘Doejemee 
academy’. Collega Wouter  Evers heeft 
binnen Doejemee gespard zodat deze 
ontwikkeling mogelijk werd. 

“Het idee voor de Academy ontstond in een 
brainstorm met oud-collega Nick. Er kwamen 

vragen voorbij als, ‘waar zijn wij 
eigenlijk nog meer goed in?’ 
en ‘welke (verborgen) talenten 
zijn er binnen ons team?. Hierin 

hebben we het team meegenomen 
en al snel ontstond de Doejemee 

Academy. Hierin kun je je eigen talent en/of 
passie ontwikkelen en/of verbreden binnen 
Doejemee”, aldus Wouter.

Deze talenten lopen uitéén. Denk 
bijvoorbeeld aan verenigingsondersteuning, 
maar ook aan het ontwikkelen van 
droomschoolpleinen. 

Zo heeft Caroline van der Loop, onze 
intermediair cultuur, een passie voor 
vormgeving en communicatie. “Wat ooit 
ontstaan is uit een hobby, en wat ik super 

leuk vind om te doen, mag ik nu gaan 
uitvoeren  en verder ontwikkelen binnen 
Doejemee. Ik ben niet onbekend met het 
maken van magazines, nieuwsbrieven en 
beheren van websites en social media. 
Ik ben daarom gevraagd om hier binnen 
Doejemee meer mee te gaan doen. Toen 
het idee ontstond om ook een magazine 
voor Doejemee te maken heb ik dit met 
beide handen aangegrepen. Fijn dat deze 
kansen geboden worden binnen Doejemee. 
Ik kan hierin mijn creativiteit kwijt en vind het 
super dat ik deze passie hier verder mag en 
kan uitbouwen. Vooralsnog zal ik dat eerst 
binnen Doejemee doen, wellicht dat het 
later ook een plek krijgt in de Academy.” 

De Academy is constant in beweging en 
ontwikkeling en gaat ook een plek krijgen op 
de website van Doejemee. Mensen kunnen 
hier straks terecht voor de laatste informatie 
en uitgebreidere informatie. “De Academy 
staat nu nog in de kinderschoenen, maar 
kan in de toekomst worden 
uitgebreid met bijvoorbeeld 
video’s, voorbeelden of 
ervaringen van anderen. We 
blijven ons ontwikkelen”, aldus 
Caroline.
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VAN SCHOOLPLEIN NAAR SPEELPLEIN 
Wat gebeurt er allemaal in de buitenruimtes van 
jouw schoolplein? Zijn deze oke? Kan het anders? 
Hoe dan? Door er met andere ogen naar te kijken, 
kun je het al zien.

Je hebt vast weleens plannen om het schoolplein 
eens flink aan te passen en in een ander jasje te 
steken. Niet alleen inhoudelijk, maar ook letterlijk. 
Dan wordt er snel gezegd: er is geen geld! Wel 
als je slim nadenkt. Er zijn namelijk allerlei fondsen 
waar je geld vandaan kunt halen. Zeker wanneer 
je een goed en gedegen plan hebt. Dan kun je 
wellicht het schoolbestuur ook om geld vragen.

Ontwerp een plein voor een/jouw school. Aan 
de hand van een aantal werkvormen creeren we 
samen een eerste aanzet.

Hoe laat je kinderen, naast bewegingsonderwijs, op andere 
manieren bewegen? Bij de workshop ‘pauze sport’ ontvang je 
50 geplastificeerde spelkaarten met daarop diverse activiteiten 
voor op het schoolplein. Deze activiteiten kunnen kinderen 
makkelijk zelf organiseren en kunnen uitgeoefend worden 
met weinig materiaal. Ideaal om kinderen tijdens de pauze 
nét wat meer handvatten te bieden voor het buitenspelen.

PAUZE SPORT

VERENIGINGSONDERSTEUNING
Sportverenigingen stuiten in hun organisatie op allerlei vragen. Bijvoorbeeld vragen over 
pedagogisch handelen op het veld, hoe om te gaan met complex gedrag, motiveren van 
sporters etc. Onze sportmensen zijn naast combinatiefunctionarissen zelf ook actief in het 
verenigingsleven en weten als geen ander hoe belangrijk dit kan zijn voor de vitale, maar 
ook sociale samenleving. We inspireren, stimuleren, adviseren en coachen verenigingen 
om te vernieuwen of hen te helpen problemen aan te pakken. 
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DE SCHOOL IN BEWEGING
Zet de boel in beweging in JOUW klaslokaal en het 
gebouw en de ruimtes daar omheen. Iedereen wil 
het gevoel hebben dat je iets kunt en dat je gezien 
wordt. Wanneer je je ergens op je gemak voelt, je 
zeker voelt, je gezien wordt, kun je zijn wie je bent en 
dat geeft heel veel zelfvertrouwen. Pas wanneer je 
dit alles ervaart sta je open voor nieuwe dingen. En 
dat is nou net wat je op school doet; nieuwe dingen 
leren, ervaren, ontdekken en samen zijn! Niet alleen 
de leerlingen, maar ook de leerkrachten, ouders en 
alle andere mensen die de school bezoeken. Eén van 
de manier om tot leren te komen is door niet meer 
de hele dag op je stoel te zitten, maar door letterlijk 
en figuurlijk in beweging te komen. Daar is de laatste 
tijd veel over ontdekt en geschreven. Er zijn tal van 
mogelijkheden die je snel in je klas en of school kunt 
toepassen. Zowel qua inrichting en meubilair als 
les ideeën. Op deze manier leren de kinderen op 
een andere manier en maak je het voor jezelf en de 
kinderen leuker. Ben jij nieuwsgierig wat jij morgen al 
anders kunt doen? 

VAN SCHOOLGEBOUW NAAR DROOMGEBOUW
Maak een thuis van jouw klaslokaal of school. Iedereen 
wil zich thuis voelen op een plek waar hij/zij vaak komt. 
Wanneer je je ergens thuis voelt voel je je prettig, zeker, 
welkom, ontspannen. Kortom je krijg zelfvertrouwen. Pas 
wanneer je dit alles ervaart sta je open voor nieuwe dingen. 
En dat is nou net wat je op school doet: nieuwe dingen 
leren, ervaren, ontdekken en samen zijn. Niet alleen de 
leerlingen, maar ook de leerkrachten, ouders en alle 
andere mensen die de school bezoeken. “Het moet gewoon 
gezellig zijn” zoals architect Herman Hertzberger zegt. Met 
ThuisKlas maak je scholen leuker voor (en met) kinderen 
en makkelijker voor leerkrachten. Inrichtingsconcepten 
waar je altijd van droomde worden ineens werkelijkheid. 
het kan echt. Gewoon met de dingen die in de school te 
vinden zijn. Jij weet wat je morgen gaat aanpakken... 
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MEER INFO? DOEJEMEE.NU/DOEJEMEE-ACADEMY

KENNISMAKING MET BALMOTORIEK
“Kennismaking met balmotoriek is een brede kennismaking 
met balvaardigheden voor groep 1 tot en met 4, die niet 
specifiek gericht zijn op één sport. Per lesdag zijn er 
doelstellingen. Deze doelen helpen om gerichte feedback 
te geven aan de kinderen. In dit project werken we 
samen met Gemeente Sint Anthonis, WVV Constantia, 
Tennisvereniging de Raam Wanroij, Handbalvereniging 
Wanroij, Somas en Activia. 

De initiatiefnemer van deze clinic is WVV Constantia. De 
Gemeente Sint Anthonis heeft aan Doejemee gevraagd 
om de uitvoering te gaan doen in samenwerking met 
alle partijen. Onze combinatiefunctionaris Senny van 
den Hoenselaar heeft een lesprogramma ontwikkeld wat 
uitgevoerd kan worden met de verenigingen in Wanroij. 
“Het gaat in eerste instantie om een pilot van drie lesdagen, 
hierna evalueren we of dit een verdere verbreding krijgt”, 
aldus Senny.

Trotse partners tijdens de opening van het project. 

Enthousiaste leerlingen bij een van de spellen. 

Zo’n 30 kinderen waren aanwezig bij de 

eerste lesdag 

Wethouder Huub Bellemakers verzorgde het openingswoord bij de eerste lesdag.

http://doejemee.nu/doejemee-academy
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WERKEN BIJ EN MET DOEJEMEE
Doejemee draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. De vaardigheden die we 
kinderen leren zullen we zelf ook moeten voorleven. “Voorleven” is immers de 
belangrijkste vorm van “inspireren”. 

Gespecialiseerde kennis , procesbegeleiding en  het bedenken van creatieve 
oplossingen zijn belangrijke vaardigheden en zullen nodig blijven in de toekomst. Dat 
is immers niet makkelijk te vervangen door robots en te automatiseren. Vaardigheden 
die we binnen het team van Doejemee dus ook belangrijk vinden. Daarnaast creëren 
we een cultuur waarin leren en ontwikkelen centraal staat. Eigenaarschap en 
ondernemerschap vinden we belangrijk. We bouwen deze cultuur op in onderstaande 
uitgangspunten. Dit zijn vaak containerbegrippen, die Doejemee zo concreet mogelijk 
wil maken door ze vaak te benoemen, aan te refereren en dit consequent te blijven 
oefenen. Ze zijn namelijk (nog) lang niet vanzelfsprekend binnen onze maatschappij.

1. Groei 
Groei betekent dat ieder ruimte krijgt te 
groeien in het tempo dat hij/zij wil. Groei 
betekent ook dat fouten maken erbij hoort

2. Vrijheid 
Vrijheid betekent  dat ieder  beschikt 
over een vrije wil en op elk moment kan 
besluiten, om los van elkaar, verder te 
gaan met zijn of haar ontwikkeling

3. Respect 
Respect betekent dat ieder zijn/haar 
grenzen mag aangeven dat de ander die 
zal respecteren

4. Verantwoordelijkheid  
Verantwoordelijkheid betekent dat 
degene die afhankelijk van jou is, de 
mogelijkheid en tools krijgt om te groeien 
naar zelfstandigheid. 

5.Zelfstandheid
Zelfstandigheid betekent dat ieder 
mogelijkheden voor zichzelf creëert om 
onafhankelijk verder te gaan

6. Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid betekent dat afspraken 
belangrijk zijn en er naar gehandeld wordt

7. Transparantie 
Transparantie betekent dat alles 
besproken kan en moet worden wat van 
belang is

8. Duidelijkheid 
Duidelijkheid betekent dat we helder zijn 
in onze verwachtingen

9. Veiligheid 
Veiligheid betekent dat ieder mag zijn 
zoals hij/zij is

10. Verbondenheid 
Verbondenheid betekent dat we relaties 
aangaan die op basis van een gedeelde 
missie en visie de mogelijkheid geeft tot 
individuele- en organisatiegroei.
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Doejemee is sinds september 2017 overgestapt naar Sportverloning. 
Hierdoor werden we zelf een klein beetje meer ondernemer, omdat 
we zelf verantwoordelijk zijn voor de facturen en daardoor je salaris. 
Je krijgt er een stuk eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij op 
deze manier. Daar houd ik wel van. Ik werk nu ruim een jaar met 
Sportverloning en het bevalt mij prima. Het beviel mij zo goed, dat ik 
met mijn eigen bedrijf ook overgestapt ben op Sportverloning. Ik heb 
naast mijn werk voor Doejemee een klein bedrijf en vond het altijd 
zo’n gedoe met de Belastingaangifte ieder kwartaal etc. Nu wordt 
“alles” voor mij geregeld. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ik vind 
het leuk, omdat het vrij nieuw is en een andere manier van verlonen. 
Wanneer het met Sportverloning goed gaat, merk jij het ook. Dat is 
het positieve aan een innovatief bedrijf als Sportverloning.

“

Chantal van Ophuizen
Stichting Doejemee

De conservatieve vormen van werkgever- werknemer relatie, passen niet altijd meer bij 
ondernemerschap. In onze samenwerking met Sportverloning vinden we een antwoord. 

Wat is Sportverloning precies? 
“Sportverloning is een jong, innovatief bedrijf wat is opgericht in 2011. Ze hebben zich 
gespecialiseerd in het verlonen van freelancers met variabele verloningsvoorwaarden. 
Flexibiliteit wordt bij Sportverloning gecombineerd met zekerheid welke past bij iedere 
individuele freelancer. Sportverloning is ontstaan toen de zzp-markt aan het toenemen was. 
De arbeidsmarkt is veranderlijk en er bestaat onzekerheid omtrent de inhuur van zzp’ers met 
een KVK inschrijving. In totaal gebruiken er bijna 12.000 freelancers Sportverloning, ook zo 
goed als alle teamleden van Doejemee.”

Hoe ben je in aanraking gekomen met Doejemee?
“We zijn in aanraking gekomen met Doejemee middels een meeting waar Ellen Smits ook 
bij zat. We kenden elkaar niet, maar we raakten aan de praat over subsidiestromen, vaste 
dienstverbanden en de creatieve sector. Zo is het balletje gaan rollen.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor Sportverloning?
“Met zoveel freelancers in dienst worden we serieus genomen door partijen zoals de 
Belastingsdienst en het UWV. Werkgevers en werknemers vinden elkaar tegenwoordig 
steeds meer via online platformen, dan werkt ons systeem perfect. We hebben op tijd 
kunnen professionaliseren en hierdoor zit er veel toekomst in het bedrijf. We proberen 
middels Sportverloning zoveel mogelijk win-win-win te creëeren. Als de freelancer blij is en 
de opdrachtgever is blij, dan zijn wij ook blij. Zeker in de huidige tendens met flexibel werken, 
merken we dat we veel kunnen betekenen en veel problemen kunnen oplossen.”

Remi Brouns
Oprichter, eigenaar 
Sportverloning
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“
MEER WETEN OVER 
SPORTVERLONING?

Kijk op sportverloning.nl

http://www.sportverloning.nl


32 - ID van Doejemee

- Uitspraak Jenaplanschool, Boxmeer
Kidscongres | Thema: Normen en waarden

“Pubers kunnen er ook niets aan 
doen dat ze stoer doen. Ze zijn 

gewoon onzeker ”

Foto: Malou Slungers Fotografie
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Talent en Passie als drijfveer geldt ook 
voor Doejemee als organisatie. De passie 
van Doejemee is  vernieuwen en verbinden 
in de ontwikkelomgeving van het kind. 
Als katalysator zetten we beweging en 
cultuur in. We werken hierbij samen met 
partners  om ons heen. Het tempo waarin 
we samen impact kunnen maken door 
specialisme en kennis te bundelen is vele 
malen groter dan alleen. 

In de gemeente Gennep en Bergen werken 
we samen met partner Negen in de projecten 
‘Gennep doet mee’ en ‘Bergen beweegt 
natuurlijk’. Negen activeert mensen, 
verenigingen en dorpen. Zij zetten sport en 
beweging in om mensen meer en beter te 
kunnen laten bewegen, van jong tot oud. 
Tevens helpen zij verenigingen en dorpen 
met leefbaarheid en vernieuwing, gericht op 
leefbaarheid van de toekomst. We stelden 
Danielle Remy een aantal vragen over de 
samenwerking met Doejemee: 

Wat zijn de sterke punten van Negen?
“De kernwaarden van Negen is dat we lokaal 
en dichtbij bij onze doelgroep willen zijn en zo 
het verschil willen maken. Eigenaarschap en 
co-creatie vinden we ook erg belangrijk, we 
doen alles altijd samen met de mensen in de 
gemeenschap. Tevens zie ik communicatie 

en activatie als een van onze sterke punten. 
We voeren niet alleen maar uit, maar 
besteden veel aandacht aan communicatie 
en activitatie rondom alles wat we doen om 
mensen ook echt te mobiliseren.” 

Wat zijn de sterke punten van Doejemee?
“Doejemee heeft een krachtig lokaal 
netwerk en een groot bereik van alle 
kindpartners, bijvoorbeeld het onderwijs en 
de kinderopvang. Tevens zit Doejemee ook 
op een stuk onderwijsvernieuwing en zetten 
jullie zowel sport als cultuur in om mensen te 
activeren.”

Wat maakt ons samen sterker? 
“De combinatie van bovenstaande sterke 
punten. Negen is als organisatie iets breder 
bezig met verenigingen en dorpen. Doejemee 
heeft een krachtig netwerk in het gebied 
waarin we samenwerken en zet Doejemee 
in op een stuk onderwijsvernieuwing op 
gebied van cultuur en sport. Zo vul je elkaar 
aan. Wat we samen al doen is inspelen op 
behoeften, kind centraal zetten, integrale 
projecten aanbieden. Het houdt niet op bij 
een bepaalde grens. Het is mooi dat je dat je 
dat samen kunt bieden in de ontwikkeling van 
kinderen. Gelukkkige mensen, daar doen we 
het voor.” 

Daniëlle Remy
Oprichter en eigenaar Negen 
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UNIEK SPORTEN
Sporten en bewegen is gezond, maar ook erg leuk om te doen. Het is goed voor 
de conditie, je wordt er fit en vrolijk van en tijdens het sporten kan je sociale 
contacten opdoen. Sporten is belangrijk voor iedereen. Een handicap hoeft 
daarbij geen belemmering te zijn. Collega’s Frank Brands en Lars Fleuren zijn als 
beweegcoaches betrokken bij Uniek Sporten in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en 
Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis. 

MEER INFO? 
landvancuijk@
unieksporten.nl 

of unieksporten.nl
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Uniek Sporten bij Het Gezond Leven 

Event in Mill

“Uniek Sporten zit door 
heel Nederland. Wij zijn het 
aanspreekpunt voor het 
zogenoemde sportloket voor het 
Land van Cuijk. Dit zit er nog niet 
zo heel lang, we zijn in januari 2019 
gestart, Uniek Sporten staat in deze 
regio nog in de kinderschoenen. 
Onze wens is om zoveel mogelijk 
kinderen, jongeren, volwassen en 
senioren met een handicap uit de 
regio te begeleiden naar passend 
sportaanbod.” 

“ “
Frank Brands & Lars Fleuren
Beweegcoaches Uniek Sporten

mailto:landvancuijk@unieksporten.nl
mailto:landvancuijk@unieksporten.nl
http://unieksporten.nl
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TOT SLOT

Speciale dank aan

Foto: Malou Slungers Fotografie



36 - ID van Doejemee

Stationsweg 40 | 5831 CR Boxmeer
info@doejemee.nu | doejemee.nu 
facebook.com/doejemee | instagram.com/doejemee 
linkedin.com/company/doejemee 
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