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Stichting De Omslag dankt haar participanten, opdrachtgevers, subsidiegevers en samenwerkingspartners 

voor alle medewerking en financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Wij hopen in 2010 weer op u te 

kunnen rekenen en samen ‘Niet anders maar nog MEER.’ maatschappelijke participatie te bevorderen 

onder kwetsbare mensen.

MEER.samenwerking

Participanten in 2009
Arkin
Amsta
Cordaan 
GGZ inGeest 
HVO-Querido 
Leger des Heils 
De Regenboog Groep 
Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam 
Stichting Volksbond Amsterdam
Stichting Philadelphia Zorg
Wesseling Groep
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Opdrachtgevers in 2009
CIVIC
Dynamo
Dienst Werk en Inkomen
Gemeente Amsterdam, Dienst WZS
Gemeente Utrecht, DMO 
Gemeente Leiden, GGD
Gemeente Den Haag, DMO
PART020 
Stadsdeel Centrum, Amsterdam
Werkleerschool

Subsidiegevers in 2009
Gemeente Amsterdam:
 Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
 Dienst Werk en Inkomen
Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 
Stadsdeel Osdorp
Stadsdeel Zeeburg
Agis Zorgverzekeringen

Samenwerkingspartners in 2009
Dutch Homeless Cup
Dynamo 
IJsterk
Odibaan
Protestantse Diaconie
ROC Amsterdam
ROC ASA
Stadsdeel Bos en Lommer
Stadsdeel Centrum
Stadsdeel Geuzenveld
Stadsdeel Noord
Stadsdeel Osdorp
Stadsdeel Oud-Zuid
Stadsdeel Westerpark
Stadsdeel Zeeburg
UWV
Windroos



MEER.redac tioneel

In 2009 heeft De Omslag ‘Niet anders maar MEER.’ 

als thema voor het jaarverslag gekozen. Zo lanceerden 

we de nieuwe naam jekuntmeer.nl voor onze website 

vol activiteitenaanbod voor kwetsbare doelgroepen. 

Ook brachten we het magazine MEER. voor het 

eerst uit in 2009. Daarop is de vormgeving van dit 

jaarverslag gebaseerd. Je kunt meer stimuleert. Het 

stimuleert mensen met een grote afstand tot werk 

om toch iets te ondernemen. Het stimuleert ook De 

Omslag om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, voor 

een bredere doelgroep en in meerdere steden. U leest 

er alles over in dit verslag.

Eén van de hoogtepunten in 2009 was ons tienjarig 

bestaan. Een mooi moment om vooruit te kijken, 

keuzes te maken en koers te bepalen. Dat hebben we 

gedaan met een strategisch meerjaren beleidsplan 

waarin we de komende jaren kwaliteit en groei als 

grote uitdagingen zien. Uitdagingen die we samen 

met onze medewerkers, participanten en financiers 

weer voor minstens tien jaar aan willen gaan. Dank 

voor uw vertrouwen in ons.

Corine van de Burgt

directeur stichting De Omslag

Colofon

MEER. jaarverslag 2009
Dit jaarverslag is een uitgave van 
 Stichting De Omslag©
 W.G. Plein 113
 1054 SC Amsterdam
 (020) 486 01 49 
 info@deomslag.nl
 www.deomslag.nl
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In tien jaar heeft De Omslag zich ontwikkeld van een kleine stichting tot een 

professionele organisatie die een centrale rol speelt in de aandacht die er is voor 

de maatschappelijke participatie voor kwetsbare doelgroepen. De Omslag heeft 

de afgelopen jaren bewezen met haar tijd mee te gaan en heel alert in te kunnen 

spelen op nieuwe, met name digitale, ontwikkelingen. Wat begon met projecten op 

het gebied van kwartiermaken is uitgegroeid tot een breed pakket aan zeer actuele 

producten en diensten die als het om participatie gaat niet meer weg te denken 

zijn. De Participatiemarkt, digitaleflyer.nl en zeker de website jekuntmeer.nl 

hebben er toe geleid dat De Omslag in Amsterdam en ook in andere grote 

steden bij zorg- en welzijnsorganisaties gezien wordt als een onafhankelijke en 

betrouwbare partner. Als een medespeler met innovatieve en creatieve oplossingen 

om voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk en dagbesteding 

te creëren en dit aanbod op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. 

Ook de gemeente Amsterdam en dan in het bijzonder Dienst Wonen, Zorg en 

Samenleven en Dienst Werk en Inkomen onderschrijven het belang van een 

organisatie als De Omslag bijvoorbeeld als volwaardige gesprekspartner over de 

2e fase van het plan van aanpak Maatschappelijke Ondersteuning.

Dankzij brede ervaring en geboekte successen zal De Omslag in staat zijn om 

mee te groeien in een speelveld dat constant in beweging is. Naast verhoging 

van de kwantiteit en zeker de kwaliteit van het participatieaanbod zet De Omslag 

zich tevens in op de verschuiving van de financieringsbronnen en de stijgende 

behoefte aan individuele trajecten voor cliënten. De Omslag ziet het als uitdaging 

om de komende jaren samen met haar participanten en opdrachtgevers zoveel 

mogelijk kwetsbare mensen deel te 

laten nemen aan de maatschappij, met 

oog voor realistische haalbaarheid van 

het maximale. Omdat er nog steeds 

duizenden mensen niet voldoende 

participeren, moet dagbesteding 

constant onder de aandacht blijven. 

Daarbij wil De Omslag een belangrijke effectieve, efficiënte, creatieve en 

ondersteunende rol spelen. Samen met u samen voor participatie.

Henk Dijkstra
bestuurslid stichting De Omslag, 

directeur Leger des Heils Amsterdam

Samen 
        voor participatie
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Bestuur stichting De Omslag
Voorzitter Klaas Duijvelshoff, ZZP interim-manager

Penningmeester Marja Sleeuwenhoek, accountmanager Zorginkoop Instellingen

 Agis Zorgverzekeringen

Leden  Henk Dijkstra, directeur Leger des Heils Amsterdam

 Ari Woudenberg, directeur bedrijfsvoering keten OGGZ Arkin

Medewerkers in 2009
Betty Bergsma  projectleider

Martine Blok  projectmedewerker

Paloma Bourgonje projectmedewerker 

Yvonne Greefhorst  projectmedewerker

Karin Hanekroot projectleider

Bart Heideman  projectmedewerker 

Rik Kamping   projectleider

Marieke Verhave  office manager

Eva de Vries  projectmedewerker

Cynthia Wester stagiair 

Corine van de Burgt  directeur

Freelancers in 2009
Esmeralda van der Naaten, FOSFOR advies

Georgette Groutars, The Care Factory

Paul van der Linden, Management & Advies

Hans Willemsen, Willemsen Coaching & Counselling

Carmen Lisman

Jaap Kemkes, Kemkes e.a. interim-management en beleidsadvies

Marieke Broek, BOX ‘n go

Gee de Wilde, Van Odenhoven & de Wilde

Alice Sanders, Alice Coaching & Counselling

Florrie van der Kamp, Florrie Advies

Paul van het Wout, PW Consult

Stichting De Omslag is een kennisnetwerk en ideële 

projectorganisatie ter bevordering van de 

maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen 

in samenwerking met een groot aantal 

Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisaties. 

MEER.  missie MEER. bestuursleden, medewerkers en freelancers



Haakt u ook aan? Met die vraag ontvingen 
relaties van De Omslag een uitnodiging 
voor de viering van ons tienjarig jubileum 
op donderdag 10 december 2009. Ruim 
120 gasten werden tegen de avond door 
het bestuur feestelijk ontvangen in 
Grand Café Arts & Food. 
Wil Codrington, wethouder van ondermeer 
onderwijs, welzijn, sport en WMO in 
stadsdeel Centrum, ging als gastspreker 
in op de samenwerking tussen zorg- en 
welzijnsorganisaties in het kader van 
de WMO. Aanwezigen genoten van een 
heerlijk buffet en een gezellige borrel. 

Samen met onze participanten, 
opdrachtgevers en samenwerkings-
partners willen wij ons ook de komende 
tien jaar blijven inzetten voor de 
maatschappelijke participatie van 
kwetsbare mensen. 
 

MEER.uitgelicht

STICHTING DE OMSLAG 10 JAAR
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10 jaar gezamenlijke inzet voor de bevordering van maatschappelijke participatie



MEER. jekuntmeer.nl

Dagactiviteiten.nl heet nu jekuntmeer.nl. Tijdens 

de Participatiemarkt introduceerde De Omslag 

de nieuwe naam van de website. De inhoud bleef 

nagenoeg hetzelfde, de vormgeving veranderde, het 

activiteitenaanbod groeide, het zoeken en vinden 

van een match werd verbeterd en ook klanten 

hebben nu uitgebreidere zoekmogelijkheden. 

Jekuntmeer.nl is uitgegroeid tot een website 

waar veel mensen profijt van kunnen hebben. 

Het is een website voor klanten die op zoek 

zijn naar activiteiten en voor klantmanagers, 

trajectbegeleiders en hulpverleners om inzicht te 

krijgen in het aanbod van projecten. Daarnaast 

kan met de website beleidsinformatie gegenereerd 

worden waarmee het aanbod nog nauwkeuriger op 

de vraag afgestemd kan worden. Met jekuntmeer.nl 

kun je meer.

DoelSTELLING:  digitale presentatie van het 

complete Amsterdamse activiteitenaanbod voor 

kwetsbare mensen en optimaal matchen van vraag 

en aanbod

Voorbereid in 2009:  meer en andere 

aanbieders, gedifferentieerder participatieaanbod, 

voor een bredere doelgroep, in meer steden 

Resultaten 2009:  startklaar voor de lancering 

van de website in Utrecht en later in 2010 voor 

Leiden e.o. en Den Haag

www.jekuntmeer.nl
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Meer plezier, 

meer waardering, 

meer sociale contacten, 

meer projecten, 

voor meer mensen



MEER. MEER.magazine
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Een kijkje

in de keuken

van al het 

participatieaanbod

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan heeft 

De Omslag een nieuw product ontwikkeld 

ter vergroting van deelname aan het 

participatieproces. Tijdens de Participatiemarkt 

brachten wij het eerste nummer van MEER. 
uit. Dit kwartaalmagazine vormt een mooie 

aanvulling op onze website jekuntmeer.nl en op 

een aantal andere producten waarbij het draait 

om het matchen van vraag en aanbod. In MEER.
brengen we vier keer per jaar een selectie uit 

het aanbod van jekuntmeer.nl voor kwetsbare 

burgers in Amsterdam onder de aandacht. We 

lichten een interessant project uit, laten iemand 

aan het woord die na een mindere periode weer 

meedoet in de maatschappij en zetten enkele 

wetenswaardigheden voor de lezers op een rij. 

Op www.jekuntmeer.nl staan de activiteiten en 

projecten verder uitvoerig beschreven.

DoelSTELLING:  met aansprekende foto’s en 

pakkende teksten het aanbod van jekuntmeer.nl 

nog dichter bij kwetsbare doelgroepen brengen, 

inclusief degenen zonder internet

Resultaten 2009:  MEER. verscheen 

in een oplage van 5000 stuks en was gratis 

verkrijgbaar bij ruim 150 Amsterdamse zorg- en 

welzijnsorganisaties 



MEER. Digitale f lyer
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Sinds 2008 is De Omslag bezig met de 

doorontwikkeling van digitaleflyer.nl. Er ligt 

nu een gebruikersvriendelijk product dat is 

geïntegreerd met de website jekuntmeer.nl en 

te beheren is met slechts één inlogaccount. 

Bovendien is het mogelijk om tegen betaling te 

adverteren. Voor een klein bedrag per maand 

plus eenmalige kosten voor computer, monitor 

en aansluiting kunnen stadsdelen en zorg- en 

welzijnsorganisaties intern op centrale plekken 

hun cliënten via een scherm informeren over 

eigen activiteiten en projecten die worden 

georganiseerd. Op het scherm wisselen 

deze interne berichten, stedelijk nieuws en 

advertenties elkaar af. 

DoelSTELLING:  cliënten informeren over het 

Amsterdamse activiteitenaanbod en toepasselijke 

actualiteiten

Locaties:  wachtkamers, ontmoetingscentra, 

praktijken, meldpunten, zorgloketten en 

werkpleinen DWI, sociale pensions, etc. 

Acties in 2009:  acquisitie bij zorgorganisaties 

en gemeentelijke instellingen

Resultaten 2009:  digitaleflyer.nl startklaar 

gemaakt voor afname in 2010

www.deomslag.nl

Direct, snel

constant en actueel

een grote doelgroep

bereiken



Amsterdamse Participatiemarkt
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MEER.
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Voor iedereen die op zoek is   naar een passende activiteit

17



Amsterdamse Participatiemarkt
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Op 26 november 2009 organiseerde De 

Omslag voor het vierde achtereenvolgende 

jaar de Amsterdamse Participatiemarkt. 

De Sporthallen Zuid werden na drie jaar 

omgewisseld voor de sfeervolle Meervaart 

en het volleybaltoernooi werd ingeruild voor 

badminton- en tafeltenniswedstrijden. Nieuw 

was ook de ochtendconferentie ‘Je kunt meer’ 

waarin professionals, sprekers en panelleden 

samen discussieerden over het belang van 

activeren. Klokslag half elf werd de markt officieel 

geopend door burgemeester Job Cohen. In zijn 

openingswoord benadrukte hij het belang van 

maatschappelijke participatie in het algemeen en 

van de markt in het bijzonder. 

De Amsterdamse Participatiemarkt 2009 werd 

mede mogelijk gemaakt door Dienst Werk en 

Inkomen en Dienst WZS van de gemeente 

Amsterdam, stadsdeel Osdorp en Agis 

Zorgverzekeringen.

DoelSTELLING:  kwetsbare doelgroepen en 

verwijzers informeren over en laten kennismaken 

met het zeer brede aanbod op het gebied van 

dagbesteding, scholing en werk

Acties:  overhandiging 1e exemplaar MEER., 
lancering nieuwe versie van de website 

jekuntmeer.nl

Resultaten:  1200 bezoekers, 50 stands, 

50 verschillende workshops

www.markt020.nl 



MEER. PART020
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In PART020 bundelen De Regenboog Groep, GGZ 

inGeest, HVO-Querido en stichting De Omslag 

als kerngroep hun krachten om een toename van 

maatschappelijke deelname te realiseren voor 

kwetsbare mensen. In 2009 was PART020 als 

initiatiefnemer en financier zeer nauw betrokken 

bij de organisatie van de conferentie ‘Je kunt meer’ 

tijdens de Participatiemarkt op 26 november 2009. 

De conferentie had tot doel om knelpunten en 

kansen van participatie tegen het licht te houden 

en te bediscussiëren. Vier sprekers beten het spits 

af waarna levendige paneldiscussies volgden over 

praktische en beleidsmatige invalshoeken op het 

gebied van participatie. De aanbevelingen die hieruit 

volgden, worden meegenomen richting Dienst WZS, 

DWI en Agis Zorgverzekeringen. 

DoelSTELLING:  vergroting van de 

maatschappelijke participatie van kwetsbare 

mensen 

Resultaten 2009:  250 deelnemers aan de 

conferentie ‘Je kunt meer’ en digitale publicatie van 

7 portretten van mensen met een beperking in het 

kader van de campagne ‘Je kunt meer’ 

www.part020.nl 

Platform 

maatschappelijke 

participatie

Amsterdam



MEER. ActiviteitenTour
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Ter plekke

sfeer proeven
bij bijzondere

activeringsprojecten

Iedere eerste dinsdag van de maand organiseerde 

De Omslag in 2009 weer een ActiviteitenTour 

voor medewerkers van haar participanten. Door 

weer, wind en soms vrieskou fietsten zij onder 

begeleiding van één van onze medewerkers 

langs vijf projecten voor mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Het programma 

was steeds dagvullend en gevarieerd met iedere 

keer als middelpunt een lunch bij één van de 

vele horecaprojecten die Amsterdam rijk is. Los 

van de maandelijkse tour organiseerden wij in 

opdracht van de gemeente Utrecht en SBWU twee 

ActiviteitenTours. Daarbij lag de nadruk op het 

bezoeken van projecten waar cliëntenparticipatie 

een belangrijke rol speelt. Wij ervaren het als 

compliment om via onze ActiviteitenTour een 

aantal prachtige Amsterdamse projecten ter 

voorbeeld onder de aandacht te mogen brengen bij 

organisaties uit andere steden. 

DoelSTELLING:  verwijzers persoonlijk laten 

kennismaken met het ruime activiteitenaanbod in 

Amsterdam zodat zij vraag en aanbod nog beter 

kunnen matchen 

Resultaten 2009:  12 ActiviteitenTours met 

137 deelnemers 

www.deomslag.nl



MEER. Arbeid
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Het groepsdetacheringsproject bij de Protestantse 

Diaconie, locatie het Corvershof, dat in 2008 van 

start ging, werd in 2009 uitgebreid. Daarnaast 

heeft De Omslag het afgelopen jaar een tweede 

groepsdetacheringsproject voorbereid. Via 

welzijnsorganisatie Dynamo kunnen cliënten van 

Arkin en De Regenboog Groep vanaf begin 2010 

bij zes speeltuinen in Oost en Watergraafsmeer 

onder begeleiding werkervaring opdoen als 

onderhoudsmedewerker.

De twee groepsdetacheringsprojecten worden 

uitgevoerd door het samenwerkingsverband Hi5, in 

het kader van leerwerkplaatsen voor mensen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

DoelSTELLING:  toegankelijk maken van 

maatschappelijke en reguliere voorzieningen voor 

kwetsbare groepen in Amsterdam  

Resultaten 2009:  in augustus werd het project 

Corvershof uitgebreid van 4 naar 6 dagdelen, 

in totaal werkten 22 vrijwilligers 464 dagdelen. 

De voorbereiding voor de groepsdetachering bij 

Dynamo begin 2010 werd voltooid. 

www.deomslag.nl

Project Corvershof

Onder begeleiding

samen werken
en integreren



Welzijn
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MEER.

Vanuit de contacten met de diverse stadsdelen 

en welzijnsorganisaties ontstond de vraag naar 

deskundigheidsbevordering in het omgaan met 

mensen met psychiatrische problematiek. De Omslag 

ontwikkelde vervolgens de cursus Bejegening van 

mensen met psychische problematiek voor onder 

andere stadsdeelmedewerkers en welzijnwerkers. 

Doel van de cursus is om deze medewerkers 

gedrag te leren herkennen en handvaten te geven 

voor bejegening van mensen met psychiatrische 

problematiek. De training beslaat 6 dagdelen waarvan 

er 2 worden gevuld vanuit ervaringsdeskundig 

perspectief. Dit deel werd ontwikkeld en aangeboden 

door de Amsterdamse Vriendendiensten, onderdeel 

van De Regenboog Groep. Welzijnsorganisaties Civic 

en Dynamo namen trainingen af. Na verhuizing van 

Castricum naar Amsterdam vroeg Jellinek Herstel, 

onderdeel van Arkin ons een sportactiviteit te 

organiseren bij een reguliere sportorganisatie. In 

de nabije omgeving van het nieuwe onderkomen 

van Jellinek vond De Omslag een zwembad bereid 

activiteiten aan te bieden voor cliënten.

DoelSTELLING:  toegankelijk maken van 

maatschappelijke en reguliere voorzieningen voor 

kwetsbare groepen in Amsterdam   

Resultaten 2009:  50 loket- en welzijns-

medewerkers volgden de cursus bejegening; 

wekelijks zwemaanbod voor cliënten Jellinek 

Herstel in Mercator Plaza

www.deomslag.nl

Meedraaien in

een samenleving

zonder drempels



Scholing
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MEER.

Met een

opleiding 
kom je verder

In september 2009 ging voor de vijfde maal de 

eenjarige opleiding tot facilitair medewerker van 

start. Evenals voorgaande jaren organiseerde 

De Omslag twee voorlichtingsbijeenkomsten en 

verzorgden wij de werving van deelnemers. 

Voor de nieuwe eenjarige opleiding ‘Medewerker 

Maatschappelijke Zorg’ nam De Omslag het 

initiatief om een bijeenkomst te organiseren 

over het creëren van stage- en werkplekken bij 

organisaties in de maatschappelijke opvang 

en verslavingszorg. De opleiding is ontwikkeld 

door Winters Consulting en Dynamica Advies in 

samenwerking met Scholingsinstituut Nederland, 

ROC Ter AA en Amsterdamse werkgevers.

In oktober is speciaal voor mensen met 

psychiatrische problemen de eenjarige opleiding 

assistent in de horeca en detailhandel niveau 1 van 

start gegaan. Deze Werkleerschool Amsterdam 

is een initiatief van Stichting De Waterheuvel en 

Brouwerij de Prael. Zij werken in de uitvoering 

samen met het ROC van Amsterdam. De Omslag 

was nauw betrokken bij de  werving van deelnemers 

voor de eerste drie groepen. Waarvan er twee 

startten in oktober 2009 en de derde in februari 

2010. De Omslag verzorgde tevens de publiciteit van 

dit nieuwe initiatief.  

DoelSTELLING:  toegankelijk maken van 

maatschappelijke en reguliere voorzieningen voor 

kwetsbare groepen in Amsterdam     

Resultaten 2009:  10 studenten facilitair 

medewerker, 12 studenten MMZ, 24 studenten 

Werkleerschool en nog eens 12 begin 2010, betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van een aangepaste 

cursus sociale hygiëne en haccp voor vrijwillige koks 

van de Amsterdamse Vriendendiensten

Werkleerschool Amsterdam
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NETWERK
Dagbesteding, arbeid en scholing

In 2009 nodigde De Omslag managers en directie van aangesloten organisaties 5 keer 

uit voor een netwerkbijeenkomst dagbesteding, arbeid en scholing. Tijdens deze 

bijeenkomsten inclusief netwerklunch ontvingen de leden een presentatie en 

relevante informatie van gastsprekers van externe organisaties en konden zij met 

hen van gedachten wisselen. Zo werd er het afgelopen jaar stilgestaan bij 

veranderingen in wet- en regelgeving, AWBZ Pakketmaatregelen, Maat-

schappelijke SteunSystemen, aanbesteding vanuit DWI, de wijzigingen in de 

WMO (Dienst WZS), onze website jekuntmeer.nl, nieuws over samenwerkingen en 

fusies en nieuw aanbod op het gebied van dagbesteding, scholing en arbeid. 

www.deomslag.nl

ADAGIO
ADAGIO is een netwerk van De Omslag op het gebied van dagbesteding, scholing en arbeid 

speciaal bedoeld voor teamleiders, coördinatoren en medewerkers vanuit de GGZ, VGZ, MO en 

verslavingszorg. In 2009 kwam het netwerk driemaal bijeen en kreeg van diverse gastsprekers informatie 

over onder andere sociale en maatschappelijke activeringsplekken (MapSap van DWI), sociale activering 

(UWV), participatiecentra in Amsterdam, het instroomhuis, aanpassingen in de WAJONG (UWV) en de 

nieuwe Wet Investeren in Jongeren (DWI).

www.deomslag.nl

Nieuw Amsterdams Plan
In 2009 heeft de NAP-groep de gemeente Amsterdam kritisch advies gegeven bij de implementatie van 

maatschappelijke steunsystemen en over de noodzaak van langdurige zorg en ondersteuning van burgers 

met beperkingen zonder dat zij de zeggenschap over hun eigen leven verliezen. De NAP-groep bestaat 

uit vertegenwoordigers van welzijns-, zorg- en cliëntbelangenbehartigingsorganisaties en kwam in 2009 

achtmaal bij elkaar. Bovendien organiseerde NAP in 2009 enkele themabijeenkomsten ter ondersteuning 

van beleidsambtenaren en loketmedewerkers. Er kwamen onderwerpen aan bod als de rol en filosofie van 

de GGD, marktwerking en democratie en de toeleiding naar zorg. De Omslag neemt in dit netwerk de rol 

van secretaris, kassier en adviseur op zich.

www.napgroep.nl 
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HVO-Querido 
In 2009 heeft de stedelijke eenheid Dagbesteding van HVO-Querido een nieuwe structuur opgezet om 

hun huidige dagbestedingsaanbod beter te positioneren, de activiteitenbegeleiders en trajectbegeleiders 

inhoudelijk goed te positioneren en te organiseren en het begeleidingsaanbod van de organisatie beter 

aan te laten sluiten bij de vraag en mogelijkheden van de cliënt. De Omslag heeft meegedraaid in een 

denktank die heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van deze ‘dagbesteding nieuwe stijl’.

www.hvoquerido.nl 

Amsterdamse Pluim
Drie Amsterdamse sportorganisaties ontvingen in oktober 2009 uit handen van 

burgemeester Cohen de eerste Amsterdamse Pluim. Met deze prijs worden 

sportorganisaties gestimuleerd toegankelijk te zijn voor Amsterdammers met een 

beperking en chronische ziekte. De winnaars waren Tijgertje, Stichting Viscentra en 

Palestra Fitness Centre. KNHS Concordia ontving een aanmoedigingsprijs. Meer 

dan veertig sportorganisaties hebben meegedongen naar de prijs. Het initiatief 

is afkomstig van de Amsterdamse afdeling van het Astmafonds. De Omslag was 

vanaf het begin betrokken bij de werkgroep en vertegenwoordigde met name 

de GGZ doelgroep.

www.dmo.amsterdam.nl/@269338/burgemeester_cohen/ 

MapSap
In 2009 is De Omslag in opdracht van stadsdeel Centrum op  

zoek gegaan naar maatschappelijke en sociale activerings-

plekken voor trede 2 klanten van DWI. We organiseerden 

speciaal over dit onderwerp bijeenkomsten, maakten een 

sociale kaart met ruim 135 kleine en grote organisaties 

en benaderden daarvan tot nu toe meer dan de helft. 

De Regenboog Groep werd voor kleinere organisaties 

de hoofdaannemer. Uiteindelijk leverde onze 

inspanning bij diverse aanbieders een groot aantal 

sociale en maatschappelijke activeringsplekken 

op voor het stadsdeel Centrum en DWI. 

www.centrum.amsterdam.nl 
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De Regenboog Groep
Al in 2007 heeft De Omslag op verzoek van De Regenboog Groep het plan Meedenken 

en Meewerken opgesteld. Daarin formuleerden wij adviezen voor een cultuur- en 

attitudeverandering onder medewerkers, vrijwilligers en bezoekers om van een dienst-

verlenende naar een ondersteunende organisatie te groeien. Om deze cultuuromslag 

verder door te zetten en te bevorderen klopte De Regenboog Groep in 2009 nogmaals 

voor ondersteuning bij ons aan. Dit resulteerde na enige inventarisatie en analyse in een 

advies over hoe de cultuuromslag het beste valt te concretiseren. Op basis van enkele 

uitgangspunten hebben wij vervolgens een gedetailleerd plan van aanpak geformuleerd. 

Daarmee kan De Regenboog Groep binnen drie jaar haar doel bereiken en een klimaat 

creëren waarin ook mensen uit de doelgroep meedenken en -werken in 

de organisatie. 

www.deregenboog.org 

GGZ inGeest
De eenheid Dagbesteding & Arbeid van GGZ inGeest 

heeft in 2009 De Omslag om ondersteuning gevraagd 

bij het opstellen van een nieuw Strategisch Meerjaren 

Plan. In een sterk wijzigend extern speelveld heeft de 

eenheid behoefte om de eigen strategische koers opnieuw te 

bepalen, zodat de organisatie zich inzet voor en herkent in een 

hernieuwd en duidelijk profiel. Op basis van ons geschreven advies werkt GGZ inGeest 

het definitieve plan in 2010 zelf verder uit.

www.ggzingeest.nl 

Amsterdamse möte
De Omslag organiseerde in 2009 enkele brainstormbijeenkomsten met als doel te  

onderzoeken of Amsterdam behoefte heeft aan een möte, Zweeds voor ontmoetings-

plaats. Het initiatief hiertoe kwam van experts op het terrein van zorg en dagbesteding 

voor kwetsbare mensen. Bij een möte of ‘broedplaats’ ontstaan verbindingen op diverse 

niveaus tussen organisaties, zorg, werk en bedrijven. Zo kunnen bijvoorbeeld sport, 

cultuur, muziek, diensten, horeca en vrijwilligersfaciliteiten onder één dak bijeen 

worden gebracht.  Voor de inhoudelijke ontwikkeling van een ondernemingsplan wordt 

de komende tijd contact gezocht met belanghebbende partijen en laat de projectgroep 

vervolgens een behoefte-onderzoek in de geselecteerde buurt doen.

www.deomslag.nl
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Arkin 
In 2009 heeft De Omslag diverse medewerkers en projecten van Arkin ondersteund bij het vinden 

van passend dagbestedingsaanbod voor cliëntengroepen. Zo organiseerde De Omslag voor 

medewerkers van Jellinek Herstel na hun verhuizing uit Castricum een dag waarin zij kennis 

konden maken met het activiteitenaanbod in Amsterdam en de website jekuntmeer.nl. Tevens 

bezochten ze verschillende Amsterdamse projecten.

PASSIE vOOR kOkEN
Passie voor koken, het sociale kookboek van Amsterdam dat De Omslag in 2008 heeft 

uitgebracht, werd in 2009 genomineerd voor de verkiezing van het kookboek van 

het jaar in de categorie beste initiatief. Drie projecten 

uit het boek gaven op De Smaakparade in Almere 

een kookdemonstratie om Passie voor Koken te 

promoten. Tijdens de prijsuitreiking bij Studio 

Bazar in De Kauwgomballenfabriek in Amsterdam 

behaalde Passie voor koken een tweede plaats 

bij de publieksprijs.

www.deomslag.nl/passievoorkoken
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Droomwevers
In 2009 kwam De Omslag in contact met De Culturele Droomwevers. 

Zij presenteerden hun aanbod tijdens de Participatiemarkt. 

De activiteit werd enthousiast ontvangen en wij brachten De 

Droomwevers in contact met onder andere De Volksbond en De 

Regenboog Groep. 

www.droomwevers.nl 

Aan de slag met dagactiviteiten 
Een groep medewerkers uit verschillende teams van 

Stichting Volksbond Amsterdam volgden in 2009 onze 

meerdaagse cursus ‘Aan de slag met dagactiviteiten’. 

De Omslag ontwikkelde hiervoor speciaal een 

organisatiebrede cursus op maat. Belangrijkste 

doel was de medewerkers handvaten te geven om 

cliënten te motiveren de regie in eigen hand te 

nemen en hun leven actiever in te vullen.

www.deomslag.nl
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MEER.VOORUITBLIK

VOORUITBLIK
Door de onafhankelijke positie van De Omslag zijn we in staat om verbindingen te leggen en kansen 

te zien. Verbinden van welzijn en zorg staat vanaf 2010 voor De Omslag hoog op de agenda. Om 

daadwerkelijke invulling te geven aan de WMO met participatie als belangrijkste doelstelling zijn 

welzijnsorganisaties bij uitstek organisaties die, samen met zorgorganisaties, aanbod voor de kwetsbare 

mensen in de stad kunnen vormgeven. Samen met de mensen zelf. De Omslag heeft in de laatste 

vier jaar meerdere kleine projecten begeleid waarbij zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineen 

hebben geslagen om zo voor mensen met een beperking een geschikt aanbod in de wijk te ontwikkelen.

Verbindingen leggen, ondersteunen, adviseren en blijvend stimuleren zijn onze ingrediënten voor 

een aantal mooie initiatieven in verschillende stadsdelen waardoor kwetsbare mensen bijvoorbeeld in 

buurthuizen inmiddels actief zijn tussen andere buurtbewoners. Dit concept wil De Omslag graag verder 

ontwikkelen. Samen met de gemeente en stadsdelen, samen met welzijn, zelforganisaties en uiteraard 

met de zorgorganisaties.

In 2010 gaan we ons vooral met jekuntmeer.nl ook richten op de stadsdelen. Zij hebben namelijk 

interesse getoond in het ontsluiten van het participatieaanbod zodat bewoners passende activiteiten 

kunnen vinden om zo (weer) deel te nemen in de maatschappij. De Omslag stelt de producten voor het 

matchen van vraag en aanbod daarom graag beschikbaar voor de stadsdelen.

Verder wil De Omslag zich in blijven zetten als partner in de 2e fase van het Plan van Aanpak 

Maatschappelijke Opvang.

Aandacht genereren voor maatschappelijke participatie zit in onze genen en daar zullen we ons ook in 

2010 weer voor in zetten. 
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