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over het
festival
Twee jaar geleden is Zwolle Actief ontstaan
als alternatief voor de dagopvang van dak- en
thuislozen in Zwolle. Zes partijen vormen samen
een consortium gericht op het activeren van
mensen. Onze coaches hebben samen inmiddels

wat is
zwolle actief?
Zwolle Actief is een samenwerkingsverband
tussen LIMOR, Dimence, Leger des Heils,
RIBWGO, Tactus en Travers Welzijn. Wij
denken dat mensen die dak- of thuisloos

meer dan 175 deelnemers begeleid! Zwolle Actief
bruist als nooit tevoren van positieve energie.

zijn door activering hun leven terug kunnen
winnen. Het leven krijgt gewoon meer betekenis als je iets te doen hebt. Of dat ‘iets’

Zowel van de (ex-)deelnemers als van de organisaties en bedrijven die onze aanpak mogelijk
maken. Tijdens het festival laten we deze energie

nou een kopje koffie in het buurthuis is of
een volledig betaalde baan. Daarom richten
we ons op activering en op een passende

de vrije loop en krijgen ontmoeting en nieuwe
ontwikkelingen de ruimte. Het festival is óók een

daginvulling voor ieder mens!

plek van inspiratie. Hier delen we onze ervaring
met organisaties en gemeentes die net als wij
denken dat mensen door activering hun leven
terug kunnen winnen.

Meer weten?
info@zwolleactief.nl
www.zwolleactief.nl

Zwolle

Actief

programma
14 april
DE VERLEIDING VAN GELD INTERACTIEVE SESSIE

DAGOPVANG OF DAGACTIVERING? INTERACTIEVE SESSIE

De ene organisatie vergoedt deelnemers wel, de andere niet.
Brengt geld eerder in beweging dan faciliteiten als een fiets,
kleding of een opleiding? En is dat dan de beweging die je wil?
Discussier mee met ons panel!

Zwolle heeft de dagopvang afgeschaft en is succesvol met
gecoachte dagactivering. Is deze aanpak ook voor andere
gemeentes weggelegd of is het vragen om overlast?
In deze sessie delen we onze ervaringen en belichten we de
dilemma’s die bij het afschaffen van dagopvang komen kijken.
Denk en praat mee!

ONDERNEMER: HEB JIJ HET IN JE? WORKSHOP
Ben je ondernemer en overweeg je een bijdrage aan Zwolle
Actief? Dan is dit een workshop die je niet mag missen.
Autoservice Lukkien vertelt over zijn ervaringen met begeleiden van deelnemers Wat kun je verwachten? En wat heb
je als ondernemer nodig? Ontdek of Zwolle Actief bij jouw
onderneming past!

BLIKKEN OP DAGBESTEDING FILM
Deze film van Klaas Klein en Tarek Muazen belicht het
belang van activering vanuit verschillende invalshoeken.
Kom kijken en luisteren naar verhalen van mensen die elk
op een andere manier betrokken zijn bij het onderwerp.

DRUMMEN WORKSHOP

DE BANKHOPPERSBRIGADE INTERVIEW EN BRAINSTORM

Glen neemt je mee in zijn wereld: een muziekstudio op een
boerenerf in Zwolle waar hij zijn ‘zin’ vond in muziek. Hij deelt
de plek met mensen die dezelfde behoefte aan rust en ruimte
voelen. Na een HBO-opleiding tot psychosociaal therapeut
startte hij in januari een bedrijf waarmee dagbesteding verzorgt in de vorm van basgitaarlessen, drumlessen en timmeractiviteiten. Tijdens de workshop vertelt Glen zijn inspirerende
verhaal. Volg hem ook via zijn site www.glenwilliams.nl.

Onzichtbaar zijn ze. De groep mensen zonder vast verblijfadres die van logeeradres naar logeeradres ‘hopt’. Vaak zijn
de problemen van deze ‘bankhoppers’ zo groot dat ze er
(tijdelijk) voor wegduiken. De Bankhoppersbrigade is bedoeld
om hen eerder in beeld te krijgen. Zo willen de initiatiefnemers helpen problemen op te lossen voor ze verergeren.
Luister en brainstorm mee!
ERVARINGSDESKUNDIGHEID WORKSHOP

COLLEGATOUR DURF TE VRAGEN
Tijdens CollegAtour kun je de coaches van Zwolle Actief alles
vragen wat je wil weten. Wat zijn de geheimen van succesvolle
dagactivering? Leer van hun persoonlijke ervaringen en van
hun werkwijze. Van je collega’s moet je het hebben!

Gerrieke Smit is stagiaire bij LIMOR. Ze volgt de leergang
ervaringsdeskundigheid Oost Nederland (LEON) en deelt
haar kennis hierover tijdens deze workshop. Een verhaal over
motivatie, vallen, opstaan en weer doorgaan. Een inspirerend
onderdeel waar je volop de gelegenheid krijgt om vragen te
stellen.

HET LEVEN IN DE HERBERG FILM
De meeste mensen krijgen de Herberg nooit van binnen te
zien. Toch heeft bijna iedereen wel een eigen beeld gevormd
bij deze plek. Ben jij benieuwd of dit beeld klopt? Kom dan
kijken naar deze film waarin Herberggasten je rondleiden in
de Herberg.

ERVARINGSPLEIN KOM LANGS
Kom langs op het ervaringsplein voor inspirerende ontmoetingen, gezelligheid, een hapje en een drankje (zie blokkenschema).

BLOKKEN
SCHEMA
OPENING
INLOOP

ERVARINGSPLEIN
FOYER

GROTE ZAAL

STUDIO: DE GOLIATH
DANSZAAL

STUDIO: DE AGNIETEN

13:00

13:30

13:00

OPENING HENK BOSHOVE

13:30

Wethouder Vedelaar trapt af met Jordy,
met terugblik en doorkijk

START
PROGRAMMA

14:00

14:30

DE VERLEIDING VAN GELD

ERVARINGSPLEIN

Arend-Jan Poelarends (activeringscoach),
JanHenk (student Herstel ondersteunende
zorg), Annemiek de Wolf (Herbergier),
Jordy
Onder leiding van Henk Boshove.

DRUMMEN

Auto service Lukkien

Workshop Glen Williams

14:00

Jordy

Deltion
Dichter bij de overkant

15:00
PAUZE

ONDERNEMER: HEB JIJ HET IN JE?

Lovetofund & Chafik Chnachi
Schipholbrand

14:30
PAUZE

PAUZE
COLLEGATOUR

HET LEVEN IN DE HERBERG

Coaches ArendJan Poelarends
en Klaas Klein.

Film

15:00

15:30

15:30
Schipper mag ik ook eens varen
Boot bouwen

16:00

16:30

PAUZE

PAUZE

DAGOPVANG OF DAGACTIVERING?

BLIKKEN OP DAGBESTEDING

DE BANKHOPPERSBRIGADE

Sander Haga (beleidsmedewerker, sociaal domein
Fryslan), Bert van Putten (beleidsmedewerker
Harderwijk), Jenny Franken (beleidsmedewerker
OCW/Z&V Gemeente Den Haag), Thys Jan van
Veen (beleidsmedewerker Gemeente Zwolle)
Onder leiding van Henk Boshove.

Film Klaas Klein en Tarek Muazen

Een initiatief van: Creating Balance,
De Herberg, Leger des Heils, LIMOR
Interview: Bankhoppersbrigade, Annemiek de
Wolf (Herbergier), Joke Wisseborn (manager primair proces Leger des Heils)

16:00

16:30

PAUZE
ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Gerrieke Smit, stagiaire LIMOR en
student LEON

17:00

AFSLUITING
EN BORREL

17:30

EINDE

17:00

17:30

Jacco Vonhof en Henk Boshove

18:00

18:00

Zwolle

A

