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Inhoud

Beste lezer,

Om maar meteen met de positieve deur in huis te vallen: teamcoach zijn bij Team Brede Impuls is echt een 
feestje. Waarom? Het is geweldig om dit team te mogen inspireren en fantastisch om de bevlogen teamleden 
te laten zien hoe het potentieel optimaal te benutten. Daar word ik nou vrolijk van! Oja, ik ben trouwens 
Gemma Oude Veldhuis en coach Team Brede Impuls vanuit mijn trainings- en coachbedrijf GO for Grow.        
Want iedereen kan altijd groei en reflectie gebruiken, maar zeker ook een luisterend oor.

Hoe pak je het coachen van een team als Team Brede Impuls 
nu aan? Persoonlijk werk ik heel graag vanuit de ervaringsleer. 
Want als je alles enkel uit een boek leert, heb je er veel minder 
gevoel bij. Ik geloof juist in voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk en pas die toe in mijn coaching. Dat doe ik met één op 
één coaching, maar ook met bijvoorbeeld een gezamenlijke 
workshop communicatiestijlen. Het leiderschapstraject wat 
ik vaak bij ondernemers verzorg, zorgt voor meer efficiency, 
balans prive/zakelijk, betere communicatie, meer plezier en 
beweging op het gewenste niveau. Voor Team Brede Impuls 
heb ik dit leiderschapstraject wat aangepast om hen op 
teamniveau en individueel te kunnen coachen.

Van jezelf zeggen dat je goed bent is wel heel erg niet-
Nederlands. Laat ik het daarom verwoorden als: bevlogen, 
enthousiast, to-the-point, kan me in iedereen verplaatsen en ga 
geen uitdaging uit de weg. Zo ben ik deze maand de uitdaging 
aangegaan om in het theater een one-woman- inspiratieshow 
te geven. Onder het mom van Pippi Langkous: ik heb het nog 
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Een uitspraak die ook 
helemaal past bij de spirit van Team Brede Impuls. 

Met vriendelijke groet,

Gemma Oude Veldhuis – Teamcoach Team Brede Impuls
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Mijn naam is Eva van der Zon en sinds een paar maanden mag ik mij Programmacoördinator bij Team Brede Impuls 
noemen. Een ontzettend leuke baan waarin ik het creëren van verbinding tussen kinderen onderling, maar ook tussen 
samenwerkingspartners, het allerleukste vind. Kinderen de mogelijkheid geven om te ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze 
goed in zijn en laten ontwikkelen in wat ze misschien nog niet zo goed kunnen… de ideale baan toch?

administratie bij en zorg voor de verslaglegging ter verantwoording naar de 
gemeente. Maar het allerbelangrijkste? 
Zoveel mogelijk kinderen buiten laten spelen en andere kinderen laten 
ontmoeten.

Sportmix

Hier houd ik contact met de uitvoerders van het project, kijk naar 
vernieuwingen en houd de gegevens bij voor de verantwoording naar de 
gemeente. Maar het belangrijkste bij Sportmix? Zoveel mogelijk kinderen met 
verschillende sporten kennis laten maken.

De Ontdekkers,

Voor de vakantieactiviteiten van de Ontdekkers regel ik samen met 
de andere Programmacoördinatoren alles van A tot Z. Zo verzin ik 
bijvoorbeeld activiteiten en haal ik de vraag op bij kinderen. Daarbij ben 
ik verantwoordelijk voor de taakverdeling en planning van de uitvoering. 
Waarom ik dat met plezier doe? Kinderen ook in de vakantie spellen, 
activiteiten en talenten laten ontdekken.
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PR O G R A M M ACO ÖR D I N ATO R  A A N  H E T  WO O R D

Waar mijn collega’s allemaal gericht binnen één wijk 

werken, zet ik mezelf in waar het nodig is en ben dus door 

heel Rijswijk actief. Daardoor zie ik veel van de Rijswijkse 

wijken en leer ik de verschillende scholen goed kennen. 

Wat ik eigenlijk overal tegenkom (en wat heel mooi is om te 

zien) is dat kinderen zó graag willen. Niet alleen meedoen, 

maar daadwerkelijk willen ontwikkelen, willen ontdekken en 

openstaan voor allerlei activiteiten. 

IMPULSPROJECT MOTORISCHE ONTWIKKELING EN TAAL

Samen met CBS Melodie, Up Kinderopvang, Bibliotheek aan 

de Vliet en Trias is dit impulsproject, waar ik coördinator van 

mag zijn, gestart. De kleuters van CBS Melodie en de peuters 

van Up Kinderopvang, krijgen wekelijks extra motorische 

ontwikkelingslessen in de speelzaal. Er zijn zo’n 90 kinderen 

die meedoen met de lessen. Naast de beweeglessen 

worden de kinderen ondersteund op taalgebied, door de 

betrokkenheid van de bibliotheek en Trias. We hanteren per 

periode allemaal hetzelfde thema, waardoor de kinderen 

optimaal gestimuleerd worden en de lessen elkaar echt 

versterken.

IMPULSPROJECT SPORT EN TAAL STEENVOORDE

Dat we als Programmacoördinatoren onderling nauw 

samenwerken, blijkt o.a. uit het feit dat ik bij het 

impulsproject van Programmacoördinator Monika 

ondersteuning bied. Het project stimuleert burgerschap, 

integratie en ontmoeting in de wijk (Steenvoorde) 

door middel van een driejarig talentenprogramma. 

Samenwerkingspartners zijn de Steenvoordeschool, Up 

Kinderopvang en basisschool de Bazaar. Deze kernpartners 

zorgen samen met coördinatie van Monika voor een breed 

aanbod dat per kwartaal veranderd. Samen activiteiten 

doen, zorgt voor: verbondenheid, begrip, respect en 

acceptatie.

IMPULSAANVRAAG WETHOUDER BREDERODESCHOOL 

EN PARTOU

In Steenvoorde ben ik op dit moment bezig met het 

realiseren van een nieuwe impulsaanvraag, samen met de 

Wethouder Brederodeschool en kinderopvang Partou. We 

willen een gevarieerd naschools aanbod realiseren voor alle 

leerlingen. Mijn taak is om de twee partijen en mogelijke 

samenwerkingspartners samen te brengen en een plan te 

schrijven voor de invulling van het project.

VAKANTIECOÖRDINATOR ONTDEKKERS 

Niet alleen tijdens schooluren leren kinderen, ook als ze in 

hun vrije tijd met leeftijdsgenootjes allerlei gratis activiteiten 

ontdekken. Samen met Team Brede Impuls haal ik de 

vraag op bij kinderen en ontwikkel ik activiteiten. Daarnaast 

ben ik verantwoordelijk voor de administratie, het contact 

met de partners, het informeren van ouders, het maken 

van de planningen en het doen van de evaluatie. Een hele 

mooie gevarieerde taak die uiteindelijk leidt tot een leuk, 

laagdrempelig programma voor alle Rijswijkse kinderen van 

2-12 jaar.

WAARNEMEND CULTUURCOÖRDINATOR

Als laatst, maar zeker niet minder belangrijk, ben ik 

waarnemend cultuurcoördinator. Dit houdt in dat ik in 

contact sta met alle intern-culturele-coördinatoren van de 

basisscholen in Rijswijk om zo het jaarlijks Erfgoedspoor 

programma te realiseren. Dat doe ik samen met 

Trias, Bibliotheek aan de Vliet, Museum Rijswijk en de 

Kunstuitleen. Tevens ben ik samen met het Kunstgebouw 

verantwoordelijk voor Kijk|Kunst, het programma waarbij 

leerlingen van groep 1 tot en met 8 genieten van een dans-, 

theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in 

de klas. De leerlingen leren kijken naar een kunstwerk of 

voorstelling. Ze ontdekken iets over zichzelf en de wereld om 

hen heen. Voor beide programma’s zorg ik voor de planning, 

het boeken van de Rijswijkse Schouwburg, het contact met 

de scholen en ben ik vooral de verbinding tussen scholen en 

samenwerkingspartners.

WAAR ZET EVA ZICH VOOR IN?



Geschreven door Programmacoördinator Monika de Vreede

De zomervakantie zit er alweer op en de eerste sportlessen zijn begonnen. 
Ik heb afgesproken met Luciano (10) en Angely (9). Waarom? Heel simpel: ik 
ben hartstikke benieuwd wat ze van de sportlessen vinden waaraan ze ook dit 
aankomende jaar weer meedoen. Deze actieve broer en zus gaan namelijk al 
vanaf het begin gezellig naar de sportlessen van het impulsproject Sport & Taal 
in de gymzaal bij de Steenvoordeschool. Tijdens de sportlessen krijgen ze les van 
sportcoach Evelien Annink van Team Brede Impuls.

Luciano vertelt me dat hij al bijna twee jaar 

meedoet met de sportlessen en het super leuk 

vindt. Het leukste vindt hij misschien nog wel het 

omgaan met andere kinderen die je nog niet goed 

kent. Maar ook de vele verschillende spelletjes 

vallen bij hem in de smaak, zoals: trefbal, tikkertje 

en basketbal. 

‘Elke week doen we wat anders, daarom 
vind ik het telkens leuk om mee te doen. 
Lekker gevarieerd en het is goed voor je 
lichaam’ - Luciano (10)

Zus Angely vertelt me dat ze het ook leuk vindt 

dat veel spellen net een beetje anders worden 

gespeeld. Bijvoorbeeld bankenvoetbal: ‘dat je met 

de bal gaat spelen in het midden en dat je tegen 

de banken aan gaat schieten. Als je er tegen schiet 

moet je de pylon geven aan de degene die eruit 

is gegaan en dan komen er weer nieuwe in. Dat 

vind ik echt een gaaf spel’. Het woord pylon is één 

van de woorden die door Evelien tijdens de les 

besproken is. Want hoe schrijf je dat eigenlijk? Dat 

het zo geschreven werd, dat hadden Angely en 

Luciano niet gedacht. Want je zegt toch pion juf …

Luciano speelt zelf voetbal bij Graaf Willem. 

Hij is een duizendpoot op het veld, speelt als 

middenspeler, maar maakt ook goals en verdedigt. 

Hij zou bij de naschoolse sportlessen ook wel 

meer willen voetballen, zodat hij ook kan oefenen 

met andere kinderen. Want volgens deze jonge 

voetballer hoef je niet iedereen te kennen om het 

leuk te hebben. Angely zou, als ze een vaste sport 

zou mogen kiezen, graag op turnen willen.

Samen naar de sportles gaan is voor Luciano en 

Angely heel gewoon, thuis en buiten spelen ze 

ook graag samen. Soms mogen ze samen naar de 

supermarkt. Ook dan werken ze als een echt team: 

Luciano leest voor wat ze nodig hebben en Angely 

pakt het uit het schap. 

Aan vriendjes en vriendinnetjes vertellen ze wel 

enthousiast over de sportles, maar stiekem vinden 

ze het wel fijn als de groep kleiner is en blijft dan 
bij de gymles op school. Angely vindt juf Evelien 

streng en Luciano vindt haar juist leuk. Maar 

beiden kijken ze weer uit naar de eerste les!

Luciano en Angely, 
broer en zus in actie!
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Door de ogen van
Programmacoördinator Mike van der Kraan

Het doel van De Rijswijkse Banentour is om 

kinderen uit groep 7 van Rijswijkse basisscholen 

handvatten te bieden voor de keuzes die zij op 

korte termijn moeten gaan nemen. Om dat te 

realiseren kregen een groep kinderen de kans 

om een kijkje achter de schermen te nemen bij 

verschillende bedrijven/organisaties in Rijswijk. 

Daar kregen ze interessante rondleidingen en 

was alle ruimte om vragen te stellen. In 10 weken 

trok De Rijswijkse Banentour langs verschillende 

bedrijven en werden vragen beantwoord als:

• Vanaf welke leeftijd mag je hier werken? 

• Welke opleiding moet je volgen voor dit beroep? 

• Wat voor werkzaamheden voer je uit op een dag?

De kinderen konden zich aanmelden door een 

motivatiefilmpje of motivatiebrief in te sturen. 
Uiteindelijk zijn uit alle aanmeldingen 15 gelukkige 

kinderen gekozen. Zij gingen samen 10 weken op 

stap om de deelnemende bedrijven te bezoeken. 

In deze 10 weken hebben de kinderen een hoop 

geleerd en gingen langs bij: 

• Bibliotheek aan de Vliet

• Welzijn Rijswijk 

• Politiebureau Rijswijk

• McDonald’s Plaspoelpolder

• Fresh Bloemen & Planten

• Museum Rijswijk

• Rijswijkse Schouwburg

• Meesterbakker Roodenrijs 

• Best Western Plus Grand Winston

Politie Kids
Naast de bezoeken hebben de kinderen ook 

drie keer meegelopen met de politie. Tijdens dit 

spannende en stoere onderdeel werden ze de 

Politie Kids genoemd. De eerste keer zijn ze op 

bezoek geweest bij het politietrainingscentrum 

De Yp in Ypenburg. Hier kregen ze een training in 

het omgaan met handboeien en het aanhouden 

van een persoon. Daarnaast hebben ze geoefend 

met het spuiten met pepperspray (geen echte 

natuurlijk). De andere twee keer zijn ze de straat 

opgegaan om actuele thema’s te behandelen. 

Ze hebben mensen op straat aangesproken met 

flyers over fietsendiefstal en over het verbod op 
appen op de fiets. Hoewel sommige kinderen dit 
erg spannend vonden, heeft uiteindelijk iedereen 

het gedaan. Als laatste kwamen de kinderen 

nog een keer samen met hun ouders bijeen, 

in Bibliotheek aan de Vliet, om de gehele tour 

met elkaar te bespreken. Ik heb toen een korte 

speech gehouden over hoe geweldig ik het vond 

om de afgelopen weken zoveel samen met de 

kinderen te beleven. Daarna heeft wethouder 

Larissa Bentvelzen een speech gehouden over de 

positieve impat van De Rijswijkse Banentour voor 

kinderen en bedrijven. Na het formele gedeelte 

konden alle aanwezigen de blogs en vlogs van de 

kinderen bekijken. Natuurlijk onder het genot van 

een hapje en drankje

Ga je mee op tour?
Op dit moment werken we achter de schermen 

aan een volgende editie van de Rijswijkse 

Banentour. Ken jij een interessant bedrijf in 

Rijswijk dat graag zou willen meewerken aan 

dit project? Neem dan contact met mij op via 

m.vanderkraan@haaglandenbeweegt.nl

Voor veel kinderen is het één van de lastigste vragen; wat wil jij later worden? En dat is natuurlijk 
hartstikke logisch, er zijn zoveel verschillende beroepen! Hoe kun je nou weten wat je allemaal leuk vindt? 
Als Team Brede Impuls hebben wij iets bedacht om daar antwoord op te geven, namelijk De Rijswijkse 
Banentour. Samen met kernpartners Bibliotheek aan de Vliet, Politiebureau Rijswijk en Welzijn Rijswijk 
heb ik invulling en vorm aan dit project mogen geven. Iets waar we met z´n allen erg trots op mogen zijn!



School 
in de 
picture 

Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College

Deze keer zijn de VO-scholen Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College 
aan de beurt. Dit zijn twee scholen die in dezelfde gebouwen gevestigd zijn en 
één schoolorganisatie vormen. Van basisberoepsgerichte leerweg tot havo en een 
speciale opleiding voor hoogbegaafde leerlingen, je vindt er alles. Maar hoe zorg 
je er nou voor dat al deze 1449 diverse leerlingen met elkaar door dezelfde deur 
kunnen? De altijd enthousiaste en welwillende docent Coby Wijkstra neemt ons 
mee in haar project om dit te realiseren.
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Geschreven door Programmacoördinator Bas Honders



HOE OMSCHRIJF JE DE SCHOOLORGANISATIE 
WAAR JE WERKZAAM BENT?
Ongeveer dertien jaar geleden ben ik hier komen 

werken. Al snel werd duidelijk dat het hier om 

een enorm diverse groep met leerlingen gaat. 

Ik noem het een multiculti-school, waar veel 

verschillende culturen aanwezig zijn. Zeker in het 

begin was dit een uitdaging, omdat je te maken 

hebt met andere verwachtingen bij leerlingen. 

Zo heb ik vroeger bijvoorbeeld geleerd dat als 

iemand je aanspreekt, je diegene aankijkt. Maar in 

andere culturen is wegkijken juist een teken van 

respect. Verder is de groep leerlingen erg divers 

door o.a. de verschillende leerniveaus die wij op 

school aanbieden. Ook mijn taken zijn daardoor 

erg divers. Dat maakt het werk juist zo uitdagend 

en leuk. Ik ben namelijk docent mediatheek en 

daarnaast ben ik ‘een manusje van alles’. Daardoor 

kom ik veel in contact met leerlingen en kan ik 

onder andere mijn passie voor fotograf ie aan hen 

overbrengen. 

DIE PASSIE VOOR FOTOGRAFIE, VERTEL EENS…
Het is voor mij belangrijk om de leerlingen van 

het Van Vredenburch College en Rijswijks Lyceum 

dichter bij elkaar brengen. Maar hoe doe je dat? 

Fotograferen doe ik al een lange tijd en op een 

gegeven moment dacht ik: hoe kan dat nou mooier 

dan mijn passie te delen met de leerlingen en de 

camera als verbindingsmiddel in te zetten? Zo 

gezegd zo gedaan en dus schreef ik samen met een 

Programmacoördinator  van Team Brede Impuls een 

impulsaanvraag om De Fotoclub te kunnen realiseren. 

De Programmacoördinator ondersteunt o.a. bij het 

schrijven van de aanvraag, de communicatie met 

samenwerkingspartners, de fondsaanvragen en 

de coördinatie van het project. De samenwerking 

verloopt erg goed.

Diverse leerlingen van de twee verschillende scholen 

hebben zich aangesloten bij De Fotoclub. Ik verzorg 

de lessen, waarin ik een stukje theorie behandel en de 

deelnemers daarna direct zelf aan de slag gaan met 

de professionele spiegelreflexcamera’s.

TOF! HOE STAAT HET ER NU VOOR?
De Fotoclub is figuurlijk in beweging op school. 
Leerlingen praten er met elkaar over en de 

deelnemers stimuleren door hun enthousiasme ook 

weer andere leerlingen om deel te nemen. Zelfs in 

de zomervakantie kreeg ik berichten van leerlingen 

waarin stond dat ze druk bezig waren met fotografie. 
Sommige leerlingen stelden in die vakantieperiode 

ook nog interessante fotovragen. Het is toch prachtig 

dat ze er zelfs in hun vakantie zo enthousiast mee 

bezig zijn?

WAT IS DE VERDERE MEERWAARDE VAN DE 
FOTOCLUB?
Het onderling samenwerken is van groot belang. Ik 

zorg ervoor dat de leerlingen vaak in andere groepjes 

moeten samenwerken, dan zie je dat verschillende 

culturen en leerniveaus met elkaar werken. Dat 

samenwerken zorgt dan weer voor nieuwe inzichten. 

Er komt veel meer bij kijken dan alleen het maken 

van een foto. Zo moeten zij o.a. samen keuzes leren 

maken over wat ze gaan fotograferen en welke 

instellingen ze gebruiken. Maar ze moeten elkaar 

bijvoorbeeld ook feedback geven en daarmee leren 

omgaan. Daarnaast geef ik de leerlingen ook mee dat 

als je moe bent of je hoofd even vol zit, je met behulp 

van fotografie weer even tot rust kunt komen. 

DAT ZIJN MOOIE RESULTATEN! HOE ZIET DE 
TOEKOMST ER VERDER UIT VOOR DE FOTOCLUB?
We starten sowieso al met meer deelnemers 

dan vorig jaar, dus dat is goed nieuws. Ik wil 

met de deelnemers verder de diepte in, zodat 

ook de samenwerkingspartners Fotoclub F70, 

Fotoclub Rijswijk en Foto Digitaal Ben Hofland een 
prominentere rol kunnen gaan spelen. 

Verder wil ik dat de deelnemers volgend jaar samen 

hebben geëxposeerd, dat ze op een evenement 

foto’s mogen maken én dat ik ze dan los kan laten. 

Als laatste zou het natuurlijk heel gaaf zijn als een 

deelnemer terecht zou komen op de Fotoacademie. 

Eigenlijk wil ik gewoon dat ze goed met elkaar 

kunnen samenwerken en dat ze trots zijn op hun 

werk.



Kennismaken met partners

Het versterken van het welzijn van mensen 
door de kracht van samen optimaal in te 
zetten. Dat is wat Welzijn Rijswijk doet. 
Daarbij maakt deze partner gebruik van de in 
Rijswijk aanwezige burgerkracht. Wat dat is? 
Burgerkracht is het vermogen van mensen om 
verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen 
leven, voor dat van anderen en voor de kwaliteit 
van de samenleving als geheel. Het inzetten 
van en een beroep doen op de burgerkracht 
versterkt de sociale samenhang en leefbaarheid 
in de gemeente. Dat noemt Welzijn Rijswijk dan 
ook terecht ´de kracht van samen´.

Welzijn Rijswijk werkt voor Rijswijkers door 

Rijswijkers. Het verbinden zit deze partner in het 

bloed. Dat blijkt onder andere uit de inzet voor 

De Meidenclub Muziekbuurt. Dit fantastische 

impulsproject wordt, iedere woensdag in de Brede 

School Muziekbuurt, uitgevoerd door Welzijn 

Rijswijk. In de vorige BIM lazen jullie natuurlijk al 

dat deze meidenclub een veilige omgeving biedt 

aan meiden uit groep 6,7 en 8 om samen gave 

activiteiten te doen. 

Wisselende, waardevolle en leuke activiteiten 

aanbieden. Daar zorgt Welzijn Rijswijk voor. 

Natuurlijk start elke bijeenkomst van De 

Meidenclub Muziekbuurt met thee, koek en een 

flink portie kletswerk. Daarna is er iedere keer tijd 
voor bijvoorbeeld knutselen, een doe-activiteit of 

een speciaal thema met oefeningen. Met name de 

doe-activiteiten vallen telkens weer in de smaak 

bij de meiden. 

Een andere toegevoegde waarde van partner 

Welzijn Rijswijk is het bieden van een ´vast 

gezicht´ voor de meiden van deze club. Daardoor 

is in een korte periode het vertrouwen bij de 

meiden echt gegroeid en worden er tijdens de 

bijeenkomsten heel veel mooie en belangrijke 

onderwerpen besproken. Daarnaast is Welzijn 

Rijswijk samen met de meiden op pad gegaan 

om meer leden te werven. Dat gebeurde onder 

andere tijdens een schoolfeest, waar flyers werden 
uitgedeeld. Want iedereen snapt: hoe meer 

meiden, hoe leuker!

Meidenclub Muziekbuurt gaat door en wordt 

geborgd door Welzijn Rijswijk. 

Het Impulsproject liep eind schooljaar 2018-2019 

af, maar door de borging die gecreëerd is door 

Welzijn Rijswijk, kan De Meidenclub Muziekbuurt 

in schooljaar 2019-2020 als eigen activiteit van 

Welzijn Rijswijk gewoon doorgaan. Een prachtig 

resultaat waar we trots op kunnen zijn.

Welzijn Rijswijk is verbindend, dichtbij en 

onafhankelijk. Wil je daar meer over weten?         

Ga dan naar www.welzijn-rijswijk.nl.
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WELZIJN RIJSWIJK Geschreven door Programmacoördinator Kevin de Wit


