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Voorwoord 

 

Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2019 van Hobbycentrum Nijmegen-Oost. 

 

2019 was een interessant en enerverend jaar. Als nieuw bestuur zijn we op 1 januari 

begonnen. We hebben dit jaar gebruikt om vertrouwd te raken met de organisatie van het 

Hobbycentrum en met de beroepskrachten, de vrijwilligers en de deelnemers. We zijn zoveel 

mogelijk betrokken geweest bij de evenementen die gedurende dit jaar hebben 

plaatsgevonden. We hebben de contactpersonen met wie we regelmatig te maken hebben 

en hun organisaties leren kennen. Dat was een hele klus, maar met behulp van onze 

coördinator Roos, technische man Michail en ook met behulp van Hans Heinink die ons als 

nieuwe bestuurders heeft ondersteund en wegwijs heeft gemaakt in het doolhof van  

wet- en regelgeving en tal van praktische kwesties, is het een verrassende en leerzame tijd 

geworden. 

 

We zijn heel trots op ons Hobbycentrum!  

Op alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, op de laagdrempelige ontmoetingsplek die 

het is, op de betaalbare activiteiten die geboden worden, op de werkervaringsplaatsen, 

stageplaatsen en re-integratietrajecten waarvoor steeds meer organisaties ons weten te 

vinden, maar vooral ook op alle mensen die dat mogelijk maken. 

 

We verantwoorden ons in dit sociale jaarverslag met behulp van cijfers, verhalen en foto’s. 

Tellen en vertellen. Zo willen we de betekenis die Hobbycentrum Nijmegen-Oost heeft voor 

de vaak kwetsbare inwoners van onze stad in beeld brengen. 

We hopen dat u dit jaarverslag met plezier zult lezen. 

 

Marianne van Dijk 

voorzitter 
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Wie zijn wij 
 

 

Hobbycentrum Nijmegen-Oost (HcNO) is een vrijwilligersorganisatie pur sang. Alle 

activiteiten, van administratie tot bardienst, van cursusbegeleiding tot organisatie van 

ontmoetroutes in de wijk, van deelname aan festivals tot open dagen worden georganiseerd 

met een grote ploeg enthousiaste vrijwilligers. 

 

Ontmoeten  

We zijn een laagdrempelige voorziening waar iedereen welkom is, jong en oud, met of 

zonder beperking, ongeacht status of afkomst. Met oog voor mensen met afstand tot het 

sociale leven, de maatschappij of de arbeidsmarkt. Door een open uitstraling voelen mensen 

zich gezien en gehoord. Mede hierdoor wordt sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen 

en wordt doorverwijzing naar andere, dure voorzieningen uitgesteld. 

We staan voor verbinding en dialoog. In ons centrum is voldoende gelegenheid, rust en 

ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.  

 

Leren 

Deelnemers leren bij het Hobbycentrum ambachtelijke, creatieve en kunstzinnige technieken 

en vaardigheden. Ze leren hoe het is om mooie werkstukken te maken, steeds beter te 

worden, wat voldoening geeft en een gevoel van trots. We zijn ook een erkend leerbedrijf 

voor stages, werkervarings- en re-integratie trajecten en staan open voor WMO-

dagbesteding. Er komen bij het Hobbycentrum allerlei doelgroepen, mensen met 

verschillende achtergronden die elkaar normaal gesproken niet snel ontmoeten. 

Spelenderwijs leren vrijwilligers en deelnemers sociale vaardigheden, leren mensen rekening 

houden met elkaar en zien we daardoor ook regelmatig een persoonlijke groei.  

 

Inspireren 

HcNO is een plaats waar je je creativiteit laat bloeien, je mogelijkheden kunt onderzoeken, je 

talenten kunt ontdekken, mensen kunt ontmoeten, van elkaar leren en levensvragen kunt 

bespreken. Vanuit de opvatting dat contact met anderen bijdraagt aan zingeving en een 

gevoel nuttig en nodig te zijn, bieden wij een omgeving waar kinderen, (jong) volwassenen 

en ouderen de gelegenheid krijgen een hobby uit te oefenen of als vrijwilliger anderen te 

begeleiden. 

 

Ons Hobbycentrum heeft een groot en divers netwerk waarmee goed wordt samengewerkt. 

Zorginstellingen, welzijnsorganisaties en andere partners verwijzen regelmatig mensen door 

naar ons. 

 

De jaarlijkse deelnemersbijdrage maakt het mogelijk om voor nog geen tientje per maand 

aan een of meerdere activiteiten deel te nemen. Mensen met een minimum inkomen kunnen 

gebruik maken van de Meedoen Regeling van de gemeente. Deelnemen aan activiteiten is 

echter niet verplicht. Alleen kijken, het drinken van een kopje koffie of het maken van een 

praatje, is ook mogelijk.  

 

We streven naar een centrum waar iedereen elkaar kan ontmoeten, waar we van elkaar 

kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. 
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Professionals, vrijwilligers en deelnemers 
  

Professionals  

Bij het Hobbycentrum zijn twee professionals in dienst, een coördinator (0,9 fte) en een 

technisch medewerker (1,0 fte). Zij ondersteunen de vrijwilligers en stagiaires, en zijn een 

vraagbaak voor de deelnemers.  

 

De technisch medewerker is verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van technische 

installaties en het aanwezige gereedschap. 

 

De coördinator begeleidt stagiaires bij hun opdrachten die ze vanuit de opleiding krijgen, 

coördineert de administratieve werkzaamheden, onderhoudt de externe relaties en 

ondersteunt het bestuur. Daarnaast begeleidt zij mensen die in re-integratie- en 

werkervaringstrajecten zitten. Voor deze tijdrovende werkzaamheden ontvangt het HcNO 

geen financiële tegemoetkoming zoals de reïntegratiebureaus. Dit punt is besproken in het 

overleg met wethouder Grete Visser in mei 2019, maar heeft nog niet tot een afdoende 

oplossing geleid. Het onderhouden van externe relaties behelst contacten (potentiële) 

partners, met scholen, met het Sociale Wijkteam, met werk- en reïntegratiebedrijven.   

 

Sinds meerdere jaren is de werkdruk van de twee medewerkers en met name van de 

coördinator te hoog. Na de verhuizing naar de Daalsehof twee jaar geleden is deze extra 

toegenomen. Het centrum blijft steeds groeien: door de toename van het aantal deelnemers 

en vrijwilligers, stagiaires en mensen die een reïntegratietraject volgen. Ook neemt het 

aantal samenwerkingspartners elk jaar toe, we organiseren meer bijzondere activiteiten en er 

komen ook nieuwe diensten bij.                                                                                                                   

 

Het personeelsprobleem hebben we in 2019 geprobeerd op te lossen door het inzetten van 

vrijwilligers en stagiaires als eerste aanspreekpunt in het Hobbycentrum. De twee vrijwilligers 

hebben na een korte periode het werk neergelegd omdat het te belastend werd en teveel 

verantwoordelijkheid met zich meebracht. Het begeleiden en aansturen van de stagiaire voor 

deze werkzaamheden geeft onvoldoende continuïteit en zorgde alsnog voor veel werk voor 

de coördinator. Bij uitval van een van de vaste medewerkers is er geen alternatief en moeten 

we het centrum gesloten houden. Dit maakt ons bijzonder kwetsbaar. 

 

Het bestuur heeft de noodzakelijke uitbreiding van coördinatie-uren in 2019 regelmatig onder 

de aandacht gebracht van de gemeente. Dit gebeurde bij het werkbezoek van de wethouder 

en in de ambtelijke contacten met Cilia ten Den en Elly Dupont, én in de subsidieaanvraag 

voor 2020.  

 

Vrijwilligers 

De ruim zeventig vrijwilligers verzorgen de begeleiding van de diverse hobbygroepen, 

draaien bardienst en bieden ondersteuning bij admininistratieve werkzaamheden en 

verrichten hand-en spandiensten. Zij zijn onmisbaar bij het draaiend houden van het 

Hobbycentrum. 

Na een jarenlange stijging van het aantal deelnemers daalde ons deelnemersbestand in 

januari 2018 tot 117 deelnemers. Dit had te maken met interne onrust en de verhuizing van 

het OBG naar wijkcentrum Daalsehof. Door het organiseren van een paar grote 

evenementen zoals het openingsfeest, de Ontmoetroute en verschillende Open Doe Dagen 
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en door de inzet van veel vrijwilligers, is na de verhuizing ons deelnemersaantal explosief 

gestegen.  

Dit is in onderstaande tabel en grafiek terug te zien. In 2019 zijn er een paar kleine 

wisselingen van vrijwilligers geweest, maar zoals ook in onderstaande tabel te zien is, bleef 

het totaal aantal vrijwilligers stabiel.  

 

 

Overzicht Hobbycentrum Nijmegen-Oost 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
       

Totaal aantal deelnemers 238 270 275 236 257* 300 

Totaal aantal vrijwilligers 38 43 55 59 74 74 

Totaal aantal stagiaires/ werkervaringsplekken 

re-integratietrajecten 
14 10 11 6 16 14 

Aantal medewerkers (1,9 fte) 3 3 2 3 2 2 

Totaal aantal betrokkenen 

(vrijwilligers, deelnemers, medewerkers, 

stagiaires) 

293 326 341 304 349 390 

                                                              *januari 2018 telde het deelnemersbestand 117 deelnemers 
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Deelnemers  
 

Deelnemers schrijven zich elk jaar in via een aanmeldformulier, waarop een paar vragen 

staan over de persoonlijke situatie van de desbetreffende deelnemers, bijvoorbeeld over hun 

leeftijd en soort inkomen (zie onderstaande tabellen).  

Opvallend is de afname in 2017 van het aantal 75+’ers, veelal bewoners van het OBG, die 

ten gevolge van de verhuizing naar wijkcentrum de Daalsehof niet meer in staat waren aan 

onze activiteiten deel te nemen. Wat in 2019 opvalt is dat het aantal 75+ers weer flink is 

toegenomen. Deze stijging is ontstaan doordat sommige bewoners van het OBG inmiddels 

vervoer naar de Daalsehof hebben kunnen regelen, en door het feit dat een aantal 

deelnemers in 2019 de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt.  

 

 

Leeftijdsopbouw deelnemers 

 
2017 

In OBG 

2018 

Daalsehof 

2019 

Daalsehof 

4-15 jaar 0 6  7 

15-19 jaar  1 1 1 

20-29 jaar  4 10 9 

30-39 jaar  13 11 19 

40-49 jaar  15 11 16 

50-64 jaar  54 59 61 

65-74 jaar  77 105 118 

75+ers   45 34 48 

Onbekend  27 20 21 

 

 

Soort inkomen van deelnemers 

 

 2017 2018 2019 

AOW   19 23 31 

AOW + Pensioen 92 100 111 

WIA/ WAO/ Wajong/ 

Ziektewet  

25 27 34 

WW   4 8 5 

Bijstand  10 15 12 

Salaris/ eigen bedrijf 32 30 44 

Geen inkomen (kind)  6 7 

Anders/ onbekend 54 48 56 

 

 

Meedoenregeling Gemeente Nijmegen 

In het totaal hebben 20 deelnemers in 2019 gebruik gemaakt van de Meedoenregeling van 

de Gemeente Nijmegen. 
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Werkervaringsplekken, re-integratietrajecten en stageplaatsen                                                                                                                            
 

Al jarenlang zijn we als Hobbycentrum een erkend leerbedrijf. Dit blijft ook een doel voor de 

komende jaren (zie hiervoor ons beleidsplan 2020 - 2024) en is gebaseerd op de Wmo (Wet 

maatschappelijke ondersteuning) en het principe van de Participatieladder. We bieden 

werkervaringsplaatsen en stageplaatsen aan om mensen te begeleiden in hun ontwikkeling, 

bij te dragen aan het vergroten van hun zelfstandigheid, zodat ze groeien op de 

Participatieladder. 

 

Deze mensen met re-integratietrajecten en de stagiaires werken gericht aan leerdoelen en 

hebben meer persoonlijke begeleiding nodig van de coördinator, zoals het voeren van 

evaluatiegesprekken en eindbeoordelingsgesprekken, beoordelen van verslagen/ 

opdrachten en contact met scholen en re-integratiebureau’s. Ze hebben een meerwaarde 

voor het Hobbycentrum door de (organisatorische) werkzaamheden die ze verrichten, en 

tegelijkertijd verwerven ze zelf vaardigheden die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

Een mooie win-win situatie. 

 

Wat opvalt en niet uit deze tabellen is af te leiden, zijn de effecten en resultaten van deze 

trajecten. Sommige personen hebben zich na het traject omgeschoold en zijn een opleiding 

gaan volgen. Anderen hebben inmiddels betaald werk gevonden. Maar in voorgaande jaren 

zijn er ook 7 personen 100% afgekeurd voor betaald werk en na hun werkervaringsplaats 

vrijwilliger bij ons Hobbycentrum geworden. Het spreekt voor zich dat er meestal ook extra 

begeleiding nodig blijft voor deze vrijwilligers. Bij een aantal is dit zelfs 1 op 1 begeleiding. 

Ook heeft onze coördinator regelmatig contact met bijvoorbeeld het thuisfront, de 

woonbegeleiders of ambulante begeleiders.  

 

Vrijetijdsbesteding en dagbesteding is een goede match   

We bieden onze activiteiten aan om mensen te activeren en te motiveren tot deelname aan 

de maatschappij en mensen te voorzien van zinvolle vrijetijdsbesteding. De persoonlijke 

begeleiders van mensen met een lichte beperking geven aan dat deelname aan het 

Hobbycentrum voor hen een meerwaarde heeft en ook leidt tot een zinvolle dagbesteding.  

Waarom iemand deelneemt aan de activiteiten en wat het Hobbycentrum voor een 

deelnemer betekent, kun je helaas niet zien in de cijfers. Ook is niet altijd duidelijk welke 

deelnemers zijn doorverwezen door een zorginstelling of welzijnsorganisatie. Veel 

deelnemers met een lichte beperking kunnen zelfstandig functioneren in de groepen van het 

Hobbycentrum en soms functioneren ze ook prima als vrijwillige begeleider van een activiteit.  

 

We kunnen daarover helaas omwille van de privacy van onze deelnemers geen harde cijfers 

overleggen. In de praktijk zien, horen en ervaren we dat er steeds meer mensen met een 

lichte beperking bij ons Hobbycentrum terechtkomen. We weten dat een aantal deelnemers 

naast de deelname bij ons ook wekelijks naar professionele dagbesteding gaat, ambulante 

begeleiding krijgt of in een woongroep van een zorginstelling woont. Twee deelnemers 

nemen elke week professionele begeleiding mee om tijdens de activiteiten de vrijwilliger te 

ondersteunen, en we hebben afgelopen jaar aan 3 deelnemers 1 op 1 begeleiding geboden 

omdat ze niet in een groep kunnen functioneren. Een hele mooie ontwikkeling die prima 

samengaat met de vrijetijdsbesteding van vitale wijkbewoners. 
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Stagiaires/ Werkervaringsplekken  
2017 2018 2019 

Werkervaringsplaatsen via Job Coach Connect/ 

Zozijn Op Pad/ Nieuwe Sporen/ Pro Persona 

2 6 5 

Tarcisisuschool speciaal onderwijs 1   

Stagiaire Kristallis speciaal onderwijs  1  

Stagiaire HAN SPH/ Social Work (1e jaars) 2 9 7 

Stagiaire CMV 4de jaars   1 

Stagiaire ROC secretaresse opleiding niveau 3   1 

TOTAAL: 5 16 14 

 

 

Leroy, was ruim een jaar vrijwilliger en nam 24 januari 2019 afscheid bij het Hobbycentrum. 

Bij zijn vertrek verwoordde hij het zo:  

 

“Het Hobbycentrum was voor mij even ontspanning en een hele andere 
omgeving; ik heb er veel plezier gehad. Nu gaat het goed met me en heb ik 
betaald werk, ik ben nu hovenier”. 

 

 

Bestuursactiviteiten                                                                                                                                   

Na een eerste periode van bekend worden met het reilen en zeilen van het Hobbycentrum 

heeft het bestuur zich in het afgelopen jaar actief ingezet voor de kennismaking met partijen 

die bij het Hobbycentrum zijn betrokken.  

De gemeente is één van de belangrijkste relaties. In 2019 zijn diverse plezierige gesprekken 

gevoerd met ambtenaren van de verschillende diensten, met de wijkmanager en de 

wijkregisseur openbare ruimte. We hebben wethouder Grete Visser uitgenodigd en een 

vertegenwoordiging van het college is met de burgemeester op werkbezoek gekomen. 

We hebben deelgenomen aan diverse gemeentelijke bijeenkomsten en symposia, 

waaronder de bijeenkomst ‘Doorontwikkeling Sociaal Domein’ en ‘De kracht van diversiteit 

en inclusie’ en we hebben onze ideeën besproken met de projectmanager die belast is met 

het onderzoek naar Wijkaccommodaties.  

In onze eigen wijk Oost hebben we de wijkconferentie ‘Oog voor elkaar in Oost’ over 

eenzaamheid in de wijk bezocht en zijn daar in contact gekomen met andere organisaties die 

actief zijn in onze wijk. We hebben de Beurvloer bezocht, het Diversiteitscafé en we hebben 

kennis gemaakt met diverse politici.  

Met de drie andere Nijmeegse Hobbycentra hebben we regelmatig overleg over 

beleidsprioriteiten en knelpunten die we gezamenlijk ervaren. 
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Wekelijkse activiteiten  
 

In 2019 bestond ons aanbod uit 56 wekelijkse activiteiten. Ten opzichte van 2018 zijn we met 

5 activiteiten per week uitgebreid. Daarnaast hebben we in verhouding tot 2018 ook meer 

korte workshops georganiseerd. Maar helaas hebben we voor 28 activiteiten ook een 

wachtlijst moeten aanleggen. In december 2019 staan er in totaal 64 personen op de 

wachtlijst: 31 nieuwe deelnemers, 29 bestaande deelnemers en 4 vrijwilligers die willen 

meedoen aan een activiteit. In 2020 gaan we inzetten op het werven van nieuwe vrijwilligers 

om het deelnemersbestand verder uit te kunnen breiden.  

 

Onderstaande activiteiten werden gedurende het hele jaar wekelijks georganiseerd:  

• Handwerken 

- Borduren (1x per week)  

- Werken met vilt (2x per week)   wachtlijst 3 pers. 

- Handwerken/ patchwork (1x per week)  wachtlijst 2 pers. 

- Kaarten maken/ breien (1x per week)  

- Kleding maken (6x per week)   wachtlijst 13 pers. 

 

• Werken met glas 

- Glas in lood/ tiffany (3x per week) 

- Glasfusen (2x per maand)  

 

• Houtbewerken 

- Houtbewerken (7x per week)  

- Houtverbindingen leren maken (2x per week)  

- Spreekuur voor klussen in huis (1x per week) 

 

• Beeldhouwen/ 3d werkstukken 

- Boetseren (4x per week)    wachtlijst 13 pers. 

- Speksteen bewerken (2x per week)   wachtlijst 6 pers. 

- Beeldhouwen in hout (1x per week)   wachtlijst 1 pers. 

 

• Tekenen en schilderen 

- Acryl schilderen (1x per week)   wachtlijst 5 pers.  

- Aquarelleren/ tekenen (2x per week)  wachtlijst 9 pers. 

- Olieverf schilderen (2x per week)   wachtlijst 7 pers. 

- Zijde schilderen (1x per week)   vol; wachtlijst 0 pers. 

- Pastelkrijt tekenen (1x per week)   wachtlijst 4 pers. 

- Portret tekenen (1x per week)   wachtlijst 2 pers. 

 

• Computeractiviteiten 

- Video bewerken (1x per week)  

- Computerinloop (2x per week)  

- Digitale fotografie (1x per week)  

 

• Sieraden maken 

- Edelsmeden (5x per week)    wachtlijst 4 pers. 

- Sieraden maken/ kralen maken (1x per week) 
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• Overige  

- Boekbinden (2x per week)    wachtlijst 5 pers. 

- Filosofie (1x per week)    wachtlijst 3 pers. 

- Kinderactiviteit creatief (1x per week)  

- Mozaïeken (1x per week)  

 
Naast de wekelijkse activiteiten organiseren we ook korte workshops, nl: 

• Bloemschikken 

• Cartoontekenen 

• Zentangle, een meditatieve tekenvorm 

• Korte verhalen schrijven 

• Maquettes maken en interieur tekenen 

• Papier marmeren 

• Modeltekenen n.a.v. een levend model 
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Nieuwe wekelijkse activiteit: soep eten in de Daalsehof. 

In oktober 2019 zijn we twee keer in de week gestart met het serveren van soep, rond 

lunchtijd. Met als thema: van kantine naar ontmoetingsruimte; en met succes! 

We bieden soep aan met als achterliggend doel het creëren van ontmoetingen tussen 

mensen van het Hobbycentrum, met andere huurders van de Daalsehof en met 

buurtgenoten. Ook hopen we hiermee bij te dragen aan het voorkomen van eenzaamheid bij 

wijkbewoners. De soep wordt ingekocht bij de arbeidsmatige afdeling van het RIBW 

Nijmegen & Rivierenland en wordt door ons budgetneutraal aangeboden.  

                                   

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote van Bertie Verstegen-Arts (bewoner uit de wijk): 

 

"Ik kom regelmatig tussen de middag soep eten bij het Hobbycentrum, voor 

een praatje en om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik zit altijd aan een tafel met 

meerdere mensen en het is eigenlijk altijd heel gemoedelijk en gezellig." 
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Bijzondere evenementen en projecten 
 
Naast onze wekelijkse activiteiten (en workshops) organiseerde Hobbycentrum Nijmegen 

Oost in 2019 ook eenmalige activiteiten en werden tevens een aantal bijzondere projecten 

uitgevoerd. 

 

Door de grote evenementen die georganiseerd werden in 2018, zoals de Ontmoetroute en 

het Openingsfeest nam het deelnemersaantal in dat jaar al flink toe.  

Ook de op 7 april 2019 georganiseerde Open Doe Dag, waarbij andere huurders, 

wijkbewoners en organisaties betrokken werden bij het programma, was een succesvol 

evenement.  

Mede hierdoor steeg in het eerste kwartaal van 2019 het aantal deelnemers weer 

substantieel en was het deelnemersbestand weer volledig op orde. Sterker nog, veel 

activiteiten raakten vol waardoor er voor verschillende activiteiten wachtlijsten ontstonden. 

 

7 april Open Doe Dag 

Organisaties uit de wijk konden zich deze dag presenteren in het Hobbycentrum. Totaal 30 

kramen werden ingericht door onder andere: het Zelfregiecentrum, de Vrijwilligerscentrale, 

Stip Oost. Ook de huurders van de Daalsehof namen deel aan het programma evenals 

wijkbewoners die een kraam reserveerden voor verkoop van zelfgemaakte spullen, zoals 

jam, zelfgekweekte plantjes en kunst. Daarnaast waren er verschillende creatieve 

workshops. 

Tijdens deze dag kwam een filmploeg van ‘Wij zijn Nijmegen’ langs met als resultaat een 

mooie film over het Hobbycentrum en de Open Doe Dag. 
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Expositie STIP Oost 

In januari stonden vier activiteiten van het HcNO tijdens de expositie in STIP Oost in de 

spotlights: acryl schilderen, aquarelleren, beeldhouwen in hout en digitale fotografie.  

In de maand december 2019 exposeerde het Hobbycentrum met olieverfschilderijen in Stip 

Oost.  

 

Kinderactiviteit Kidsfest 

Zaterdag 18 mei organiseerden twee van onze vrijwilligers creatieve kinderactiviteiten tijdens 

het Kidsfest in het Goffertpark. Op deze dag hebben ze met meer dan 80 kinderen 

geknutseld. 

 

Actie ‘Club van het jaar’. 

Via de Rabobank hebben we meegedaan aan de actie ‘Club van het jaar’. Door middel van 

publiekstemmen resulteerde dit in een bedrag van € 942,-. Het bedrag dat we nodig hadden 

om het soepproject te starten.  

 

Buurtcamping Nijmegen Oost 

Meerdere vrijwilligers hebben van 10 tot 12 juli actief bijgedragen aan het creatieve 

programma van de buurtcamping in Nijmegen Oost. Dit initiatief is met name bedoeld voor 

kinderen van ouders, die niet de financiële mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Een 

mooi initiatief dat qua doelstelling goed bij ons past. Daarnaast was het een goede 

gelegenheid om deze doelgroep kennis te laten nemen met de activiteiten van het 

Hobbycentrum. 

 

Eerste prijs Kunstmanifestatie Nijmegen 

Op 7 december 2019 won een deelnemer van onze activiteit olieverf schilderen, Camilla van 

den Hombergh, de 1ste vakjuryprijs bij de Kunstmanifestatie Nijmegen. Zelf zegt ze hierover: 

 

 ‘Ik ben op latere leeftijd begonnen met schilderen en ik ben geweldig blij dat dit moois 

door Hobbycentrum Nijmegen-Oost op mijn pad kwam’. 
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Samenwerken in ons netwerk 
 
Hobbycentrum Nijmegen-Oost is constant op zoek naar samenwerking met andere 

organisaties om elkaar te versterken en overlap van activiteiten te voorkomen. De afgelopen 

jaren is intensief samengewerkt met onder andere Job Coach Connect, Stip-Oost, het 

Sociale Wijkteam, Sterker Sociaal Werk, Huis van Compassie, De Driestroom, de 

Vrijwilligerscentrale en het RIBW.    

We overleggen met de andere Nijmeegse Hobbycentra, de wijkmanager en de gemeente 

Nijmegen. We noemen hier de organisaties die in 2019 in het bijzonder belangrijk waren voor 

ons. 

 

Organisaties voor jongeren 

Twee stagiaires van de HAN hebben samen met onze coördinator onderzocht óf en op welke 

manier het Hobbycentrum iets kan betekenen voor jongeren. Op advies van de manager 

jongerenbeleid bij Sterker Sociaal Werk kwamen we in contact met het maatjesproject ‘Mate 

for you’ van Sterker Sociaal Werk, het Time-out huis, het Jongerenstip van Bindkracht 10, 

R75, speciaal onderwijs Kristallis en met het team Werken & Leren van Pluryn. 

In al deze gesprekken kwam het beeld naar voren dat er voor jongeren, die niet in staat zijn 

hele dagen naar school te gaan, vaak ook geen andere dagbesteding is. 

Op een indrukwekkende bijeenkomst in december 2019 van het Jongerenstip over 

eenzaamheid bij jongeren, werd ons nog eens heel duidelijk gemaakt welke behoefte deze 

doelgroep concreet heeft. En dat ons Hobbycentrum wellicht iets te bieden heeft aan deze 

jongeren. In 2020 gaan we hiermee concreet aan de slag. 

 

Sterker Sociaal Werk 

In de praktijk zien we in Nijmegen een kloof tussen vrijetijdsbesteding en de professionele 

dagbesteding. Hobbycentrum Nijmegen-Oost wil graag haar bijdrage leveren om deze kloof 

te dichten en is er van overtuigd dat door een samenwerking met Sterker de deelname aan 

de activiteiten van het Hobbycentrum vloeiend zou kunnen overgaan in de professionele 

dagbesteding. Daarnaast biedt Sterker Sociaal Werk dagbesteding aan ouderen, maar daar 

maken met name oudere autochtone vrouwen gebruik van.  

Sterker Sociaal Werk en Hobbycentrum Nijmegen-Oost hebben de handen ineen geslagen 

en willen buiten de geijkte paden treden, zodat:  

• Sterker meer activiteiten aanbiedt die aantrekkelijk zijn én een aanvulling op het 

huidige aanbod van ‘Deel de Dag’. 

• Senioren van het Hobbycentrum langer kunnen deelnemen omdat we naast de 

huidige vrijwilligers extra professionele begeleiding/zorg van Sterker kunnen 

aanbieden. 

 

In 2019 ontwikkelden we samen het project ‘Hobby is goud waard’, en schreven we een                   

gezamenlijk projectplan. Dit alles resulteerde erin dat gedurende het hele kalenderjaar 2020  

Sterker een medewerker voor 20 uur per week beschikbaar stelt om het uitvoerende werk 

voor dit project te verrichten in het Hobbycentrum. 

 

Quote van Miesjel Spruit  

(Gebiedsregisseur Langer Thuis/ Adviseur Ouderenwerk bij Sterker Sociaal Werk) 

 

“In het Hobbycentrum hebben wij een samenwerkingspartner gevonden die creatief en 

constructief is, en die buiten de lijntjes durft te denken. Heel fijn samenwerken!” 
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Werkbezoek wethouder Zorg en Welzijn 

Op 29 mei 2019 kwam wethouder Grete Visser op werkbezoek, samen met de teammanager 

Welzijn en de beleidsmedewerker Welzijn. Het was bedoeld als kennismaking met ons nieuw 

aangetreden bestuur maar er stonden ook inhoudelijke zaken op de agenda. Onder andere 

werden de subsidieafspraken toegelicht en was er aandacht voor de te krappe 

personeelsbezetting van het HcNO. Met name het takenpakket van de coördinator is overvol.  

De wethouder zegde toe te onderzoeken of er binnen de gemeente extra financiële ruimte te 

vinden is voor dit probleem. 

 

Collegebezoek 

Op 1 oktober bracht burgemeester Bruls met zijn college, de wijkmanager Nijmegen Oost en 

enkele beleidsmedewerkers een werkbezoek aan ons Hobbycentrum, in het kader van het 

wijkbezoek. De verhuizing van het Hobbycentrum van het OBG naar de Daalsehof heeft  

nieuw elan en energie gebracht aan het wijkcentrum. Na een kort verhaal over wat het 

Hobbycentrum doet en voor welke doelgroepen, werd het college rondgeleid en spraken ze 

met aanwezige vrijwilligers en deelnemers van diverse activiteiten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT academie 

Al jarenlang hebben we contact met de UNIT-academie, een kunstwerkplaats met name voor 

jongeren met autisme verwante problematiek, maar mét uitzonderlijk beeldend talent. 

Sommige jongeren van de UNIT-academie nemen deel aan activiteiten van ons en zij maken 

al een paar jaar tegen onkosten gebruik van onze keramiekoven. In 2019 is een nieuwe 

samenwerking ontstaan, namelijk het delen van de lasersnijder. De lasersnijder is een 

computergestuurd apparaat dat hout, papier, karton, plexiglas, leer en stof kan graveren en 

snijden. De lasersnijder is eigendom van de Unitacademie maar staat sinds september 2019 

in het kantoor van het Hobbycentrum, en wordt door beide organisaties gebruikt. Een mooie 

extra activiteit voor ons.  
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Landelijke Innovatie challenge 

Op 7 februari 2019 vond de Landelijke Innovatie challenge voor bestuurders van gemeenten, 

woningbouwcorporaties en professionals in zorg en welzijn plaats. Een team van 6 personen 

kwam op bezoek in ons Hobbycentrum, voor een interview van 1,5 uur. De conclusie van het 

team was: “Het Hobbycentrum en de manier van werken is werkelijk een voorbeeld voor alle 

gemeenten in het land”  

Naar aanleiding hiervan kregen we een uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst bij de 

Allesbinder op 21 maart. Het was een inspirerende bijeenkomst waar we weer veel nieuwe 

contacten hebben gelegd, met bijvoorbeeld het Wijkatelier in Lindenholt. Een inspirerende 

organisatie met vergelijkbare doelstellingen en visie. 

 

RIBW Nijmegen & Rivierenland 

De samenwerking met het RIBW dateert uit de tijd dat we beiden ruimtes huurden in het 

OBG. Meerdere cliënten hebben ons Hobbycentrum toen leren kennen. Gelukkig is de 

samenwerking na onze verhuizing intact gebleven. Er komen wekelijks nog steeds een 

aantal cliënten die deelnemen aan een activiteit of actief zijn als vrijwilliger. In 2019 hebben 

we onze bestaande samenwerking uitgebreid met het afnemen van hun zelfbereide soep. 

 

Lutherse kerk 

In 2019 hebben we een aantal keren contact gehad met de Lutherse kerk. We hebben onder 

andere advies gegeven over het werven en begeleiden van vrijwilligers en als dank kunnen 

we de ruimte van de kerk gebruiken voor een evenement, expositie of feestelijke 

bijeenkomst. Hier gaan we in 2020 zeker gebruik van maken. 
  

Stip Oost  

Op 31 maart heeft HcNO zich, evenals vele andere welzijnsorganisaties die actief zijn in 

Nijmegen Oost, gepresenteerd op de wijkbijeenkomst ‘Oost ontmoet Oost’, georganiseerd 

door Stip Oost, Het was een succesvolle bijeenkomst die door veel wijkbewoners werd 

bezocht en waar we als Hobbycentrum bezoekers hebben kunnen informeren en 

enthousiasmeren  voor onze activiteiten.  

 

Huis van Compassie 

Via Stichting Gast zijn we in contact gekomen met Huis van Compassie. De klusservice van 

Huis van Compassie is een paar keer bij ons geweest voor een spoedcursus klussen in huis, 

zoals schilderen en laminaat leggen. Ook hebben we kruidenplantjes verkocht die 

opgekweekt werden door Het Huis van Compassie. De opbrengst ging naar de Voedselbank. 

 

Vrijwilligerscentrale Nijmegen 

Met de Vrijwilligerscentrale hebben we veel contact en zij verwijzen vaak mensen door naar 

ons. Een aantal keren per jaar verwijzen zij ook een vrijwilliger van het project ‘Bijzonder 

Werkt’ naar ons door. Een project gericht op mensen met een psychiatrische– en/of 

verslavingsachtergrond, die vrijwilligerswerk willen doen. Wij vragen de Vrijwilligerscentrale 

ook af en toe om advies betreffende ons vrijwilligersbeleid. Zij presenteerden zich dit jaar ook 

op onze Open Doe Dag.  
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De Driestroom  

Twee vrijwilligers van Hobbycentrum Nijmegen-Oost krijgen begeleiding van de Driestroom 

(zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Allebei de vrijwilligers hebben in 2019 

moeilijke periodes gekend waarbij een intensief contact met de begeleider van de Driestroom 

nodig was. 

 

Waalzinnig festival 

In 2019 vonden in het Hobbycentrum de eerste netwerkbijeenkomsten plaats ter 

voorbereiding van het Waalzinnig festival dat voor juni 2020 gepland is. We leveren elke 

editie een bijdrage zowel in de organisatie als in het programma. 

Ook zullen we het initiatief nemen voor een beeldende coproductie ‘Graffiti’. Het doel is 

samenwerking tussen verschillende doelgroepen. Diverse zorginstellingen en 

welzijnsorganisaties zullen hierbij betrokken worden. Onze HAN- stagiaire CMV, Floris van 

Lier, heeft de organisatie op zich genomen. 

 

De Beursvloer 

Op de Beursvloer (initiatief van Stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging) op 4 november 2019, 

boden bedrijven en instellingen ter plekke hulp aan maatschappelijke organisaties. Kennis, 

advies, manuren en spullen konden met gesloten beurs uitgewisseld worden. Enkele 

bestuursleden en de coördinator van het Hobbycentrum hebben op deze interessante 

bijeenkomst informatie verzameld, over de mogelijkheden van sponsoring en 

fondsenwerven. 

 

Uitbreiding SSB-erkenning voor ROC-opleidingen.                                                                                 

Hobbycentrum Nijmegen-Oost is een erkend leerbedrijf. Stagiaires en mensen die een re-

integratietraject volgen kunnen bij ons terecht. We zoeken steeds naar passende 

werkzaamheden. Op deze manier begeleiden we mensen in het verwerven van 

vaardigheden en het verder uitbreiden van hun talenten. Hiermee vergroten zij hun 

zelfvertrouwen en hun positie op de arbeidsmarkt.  

In 2019 hebben we een uitbreiding van onze SSB-erkenning gekregen voor de ROC 

opleidingen: Secretaresse en  Marketing, Communicatie en Evenementen. 
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Communicatie  
  
Interne communicatie  
                                                                                                                       
Een aantal keren per jaar organiseren we een inhoudelijke bijeenkomst waarin we 

vrijwilligers informeren over het reilen en zeilen van het Hobbycentrum en onze 

beleidsvoornemens en uitvoeringsafspraken toelichten. Vrijwilligers worden uitgenodigd mee 

te denken en mee te werken aan de ontwikkeling van HcNO. Aan het begin van de zomer en 

aan het begin van het nieuwe jaar organiseren we een gezellige bijeenkomst met een 

activiteit voor alle vrijwilligers.  
  

Vrijwilligersbijeenkomsten 

In januari 2019 werd tijdens een bijeenkomst van bestuur met vrijwilligers, afscheid genomen 

van de interim bestuurders Jan Boersbroek en Gerard Verhulst en werd tevens het nieuwe 

bestuur voorgesteld.   

Vrijwilliger Sylvia werd tijdens deze bijeenkomst benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2018 

vanwege haar bijzondere inzet voor het Hobbycentrum.  

 

Tijdens de zomerbijeenkomst in juli 2019 werd door onze twee oudste vrijwilligers, Mien van 

Haaren en Rob Selbach onder luid applaus ons nieuwe logo onthuld. Het nieuwe logo was 

meteen het startschot om de gehele huisstijl, zoals folders en website onder handen te gaan 

nemen om tot een frisse, kleurrijke, warme en moderne uitstraling te komen.  

 

De bijeenkomst van november 2019 stond grotendeels in het teken van de bezuinigingen  

die op ons af gingen komen, en hoe we daar als bestuur samen met de vrijwilligers op 

kunnen anticiperen. Ook heeft het bestuur tijdens deze bijeenkomst in het kader van de 

nieuwe huisstijl de eerste nieuwe communicatiemiddelen gepresenteerd.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

Nieuwsbrieven voor vrijwilligers   

Een aantal malen per jaar communiceren we met onze vrijwilligers door middel van een 

(digitale) nieuwsbrief. Het doel is hen te informeren over actuele zaken van het 

Hobbycentrum en zo bij te dragen aan hun betrokkenheid en het wij-gevoel. 

We brengen hen bijvoorbeeld op de hoogte van nieuwe activiteiten die in ons programma 

zijn opgenomen, van bijzondere evenementen die op stapel staan en zaken waarbij we hun 

inbreng op prijsstellen. Verder tonen we foto’s van werkstukken van deelnemers en vertellen 

we aan welke opdrachten stagiaires werken in het Hobbycentrum. 

 

 

Externe communicatie  

 

Aan onze deelnemers, samenwerkingspartners en diverse media verzenden we 

nieuwsbrieven als PR-instrument, om contact te onderhouden en onze herkenbaarheid te 

vergroten. Met name communiceren we over nieuwe activiteiten die we in ons programma 

hebben opgenomen en over bijzondere evenementen die we organiseren. 

 

Website  

Bezoekers van ons website kunnen op elke moment van de dag en de week actuele 

informatie vinden over ons Hobbycentrum. Over ons activiteitenprogramma, over wie onze 

doelgroep is, wat de kosten zijn en wanneer we geopend zijn. Op basis van deze informatie 

kan iedere potentiële deelnemer zich een goed beeld over ons vormen.  

Aangezien we via de website ook de huidige sfeer van ons centrum willen laten zien, hebben 

we in 2019 een nieuwe meer eigentijdse huisstijl ontwikkeld, die we doorgevoerd hebben in 

alle communicatiemiddelen,  waaronder ook de website.  

 

Poster en flyers, persberichten, sociale media 

Via posters en flyers geven we bekendheid aan onze activiteiten, bijzondere evenementen 

en projecten en nodigen we mensen uit hieraan deel te nemen. 

Onze folder met algemene informatie verspreiden we bij netwerkbijeenkomsten, Wijkcentrum 

Ark van Oost en Burghardt, Stip Oost, Stip centrum, sociale wijkteam, opbouwwerker 

Nijmegen Oost van Bindkracht10, bibliotheek Mariënburg en Zelfregiecentrum. Deelnemers 

en vrijwilligers nemen regelmatig folders mee om te verspreiden evenals bijvoorbeeld 

ambulante begeleiders en jobcoaches.  

 

Om onze activiteiten onder de aandacht te brengen bij verschillende publieksgroepen 

betrekken we de andere huurders van wijkcentrum Daalsehof hierbij en verspreiden we de 

informatie via wijkcomité Nijmegen Oost en buurtvereniging Altrade. 

Daarnaast versturen we persberichten en maken we gebruik van sociale media en online 

agenda’s. Hierbij een overzicht: 

Kranten: Wijkkrant Nijmegen oost, De Brug en de Rozet.  

Sociale media: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram 

Websites: wijkwebsite Nijmegen Oost en Lokale Omroep RN7 

Online agenda’s: o.a.: www.nijmegenonline.nl/agenda; www.indebuurt.nl/nijmegen en 

www.agendanijmegen.nl. 

 

 

 

 

 

http://www.nijmegenonline.nl/agenda

