
,,Regel het, anders komt de

emotie erbij kijken.’’ Dat is het

belangrijkste advies van voorzit-

ter Willem van Wijngaarden van

OZC uit Ommen aan het adres

van ASC’62 en SV Dalfsen om

ook hun jeugdafdelingen samen

te laten gaan.

Erwin Dijk

Dalfsen

Van Wijngaarden is een van de ar-
chitecten van de onlangs gestarte
samenwerking tussen de jeugdaf-
delingen van ‘zijn’ club en zon-
dagvereniging OVC’21 uit Om-
men. 

Donderdagavond was hij op
sportpark Gerner te gast om de
Dalfsenaren van advies te voor-
zien. Daar zitten beide voetbal-
clubs nog in de beginfase van het
traject dat moet leiden tot één
jeugdafdeling. 

Van de verdeling van de finan-
ciën en de gang van zaken rond
sponsoren tot aan het gebruik van
de kantines en de doorstroming
van jonge voetballers richting de
senioren, alles moet geregeld wor-
den. Voor zover ze het nog niet
wisten maakte de OZC-voorzitter
de verzamelde werkgroepleden
duidelijk dat ze nog een flinke

puzzel te leggen hebben. ,,De
meeste emotie zit natuurlijk bij de
naam, het logo en de kleuren van
de tenues. Mijn advies aan die
werkgroep is om daar niet mee te
gaan buurten. Iedereen vindt daar
wat van, dus ga dat niet in de su-
permarkt bespreken.’’

Hoewel hij van een succesvolle
integratie in Ommen sprak, was
de OZC-voorzitter niet te beroerd
om zijn eigen misrekeningen
daarin ter sprake te brengen. ,,Ik
heb het belang van communicatie
onderschat. We hadden vooral in
de beginperiode wat meer open-
heid moeten geven, want op een
gegeven moment gaat het langs de
lijn van ‘Heb jij al wat gehoord?’
Persoonlijk dacht ik dat we niks
naar buiten hoefden te brengen
wanneer er geen nieuws was,
maar de mensen worden toch
graag op de hoogte gehouden. Ook
wanneer er niks te melden is.’’
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De meeste emoties
zitten natuurlijk bij de
naam, het logo en de
kleuren van de tenues

– Willem van Wijngaarden

Philadelphia deelt mee in
succes Streekbierentest 

� Dopjes aandrukken, flesjes bottelen, etiketten plakken; medewerkers Lieneke (l) en Stefan van Phi-

ladelphia zetten zich ook in voor de Vechtdal Brouwerij. FOTO ALEX MULDER

De Vechtdal Brouwerij in Dalf-

sen maakt het lekkerste biertje

van de regio, blijkt uit de Sten-

tor Streekbierentest. Niet al-

leen de brouwers vieren feest,

ook de cliënten van Philadel-

phia Zorg glunderen van trots.

Het is namelijk evengoed hun

bier. 

Joël Ebeltjes

Dalfsen

Zij helpen onder andere met het
bottelen van flesjes, plakken de
etiketten op en drukken de dopjes
aan.

Onder werktijd wordt niet ge-
dronken. De flesjes bier blijven
daarom nog even dicht, maar in
de Vechtdal Brouwerij wordt wel
een flinke taart aangesneden om
de eerste plaats te vieren. 

Medewerker Stefan Schuurman
kan het bijna niet bevatten. ,,Ik
had het niet verwacht”, vertelt hij
vol blijdschap. In Dalfsen gaat
Schuurman ook wel door het le-
ven als ‘de bierman’. ,,Zo word ik
op straat of tijdens het sporten

door mensen aangesproken die
weten dat ik hier werk”, vertelt
hij lachend. 

Supermarkten
Net zoals de andere medewerkers
is hij zeer blij met de eerste prijs
in de streekbierentest. Trots op de
producten die in voormalige
sporthal aan de Molendijk wor-
den gebrouwen was hij al. ,,Ik zie
het overal in de regio terug. Ons
bier is te koop in supermarkten,
maar ik heb het ook weleens in
een restaurant besteld. Dat geeft
een goed gevoel.”

Lieneke van Maurik is druk in
de weer met het bottelen van een
nieuwe lading flesjes. Ook zij is
erg blij met het behalen van de
eerste prijs. ,,Ik vind het erg leuk
om hier te werken”, vertelt ze.

Net zoals Schuurman is Van Mau-
rik via Philadelphia Zorg al ge-
ruime tijd werkzaam bij de brou-
werij. 

,,Ons bier wordt met zorg ge-
brouwen”, vertelt brouwer Stefan
Maats. ,,Dat heeft een dubbele be-
tekenis. Naast het zorgvuldige
brouwproces willen we mensen
met een beperking een beschutte
werkplek bieden. Daarom hebben
we een paar jaar geleden contact
gezocht met zorginstellingen. En
met succes.” 

Echte baan
Hermien Paarhuis, begeleider bij
Philadelphia Zorg, is maar al te
blij met de twaalf werkplekken
die de brouwerij op vrijdagen
aanbiedt. ,,De cliënten gaan hier
met veel plezier naartoe. Met een
werkplek op locatie zijn ze echt
actief in de maatschappij, het is
een echte baan. Daarnaast is het
een gezamenlijk gebeuren waar-
bij de groep een eindproduct cre-
ëert. Het is mooi dat ze daarvoor
nu waardering krijgen in de vorm
van een prijs.”

De flesjes bier
blijven nog even
dicht, maar er wordt
wel een flinke taart
aangesneden

‘Regel alles op 

weg naar één

jeugdafdeling’

ASC ’62 en SV Dalfsen 

Hoe staat het met armoede in

Ommen? Dat staat in het nieuwe

beleidsplan ‘Samen tegen ar-

moede 2018-2020’. 

Pieter Steenbergen

Ommen

Wethouder Ko Scheele licht toe
waar de gemeente staat en naartoe
wil met het armoedebeleid.

Vanwaar dit nieuwe beleids-

plan? 

,,Het is een vervolg op het beleids-
plan 2014-2017, maar met andere
accenten. Het is een thema waar-
mee we nog steeds aan de bak moe-
ten, en naar de raad, want we willen
structureel vier ton vrijmaken voor
de maatregelen die we voorstellen.”

Wat zijn de grootste knelpunten

en oplossingen? 

,,Eenvoud staat met stip bovenaan.
We hebben mooie regelingen voor
mensen met een krappe beurs,
maar ze zijn te gecompliceerd. We
willen de aanvraagformulieren
voor inkomensondersteunende
voorzieningen vereenvoudigen en
combineren, zodat mensen zich
niet langer door een papierstapel
hoeven heen te worstelen. Door
goed samen te werken met bijvoor-
beeld woningcorporaties, kerken et
cetera willen we er ook eerder bij
zijn, zodat het incassotraject kan
worden voorkomen, want aan in-
cassobedrijven geven we in dit land
veel te veel geld uit.”

Wat is het beeld in Ommen?

,,Dat is moeilijk te zeggen. We heb-
ben iets meer dan tweehonderd
mensen in de bijstand, maar dat
zegt niet alles. We kijken verder
dan de kaartenbakken. 

,,Het aantal deelnemers aan onze
collectieve zorgverzekering is dit
jaar verdubbeld naar tweehonderd,
dat bewijst dat het beleid steeds
meer vruchten afwerpt. Mensen
met schulden bezuinigen namelijk

als eerste op de zorgverzekering.” 

Hebt u als wethouder drama’s

meegemaakt in Ommen? 

,,Een aantal jaren geleden hebben
we het project ‘Rondkomen’ opge-
start, waarbij mensen in de bijstand
bij elkaar zijn gezet met de vraag:
wat willen jullie? Daar hoorde ik
over een bijstandsmoeder die uit
huis was gezet, omdat gemeente en
woningcorporatie niet goed com-
municeerden. Die zeiden: ga maar
naar een recreatiewoning. Maar
daar mag je niet permanent wonen,
waardoor ze na een half jaar weer
dreigde te worden uitgezet. Daar
schrok ik van en dat gaf aan dat er
echt werk aan de winkel was.”

Is armoede nog steeds een on-

derwerp dat in de taboesfeer

zit?

,,Deels, vooral onder zzp’ers en
agrariërs, de nieuwe armen zeg
maar. Anderzijds zijn veel mensen
de schaamte voorbij. Dat zie je bij-
voorbeeld aan het aantal deelne-
mers aan de Voedselbank. Geeft
een dubbel gevoel, maar het voor-
ziet kennelijk in een behoefte.”

Kent u armoede uit uw eigen

omgeving?

,,Ja. En daardoor snap je ook hoe
mensen met structurele schulden
denken en waar ze echt behoefte
aan hebben. Ze willen in elk geval
geen medelijden. Armoede is na-
melijk niet alleen gebrek aan geld,
maar zeker ook een gebrek aan
meedoen.”

‘Veel arme mensen zijn de schaamte voorbij’

Armoede is niet
alleen gebrek aan
geld, maar ook
gebrek aan meedoen

– Ko Scheele, wethouder Ommen


