
 
Themamiddag “Compaan” 
De eerste themamiddag was op 16 maart; de belangstelling was goed. Ruim 40 personen 
vulden de zaal van “D’ Olde Mölle”. De middag werd verzorgd door Inge Waarloo, 
gebiedsmakelaar bij gemeente Oude IJsselstreek en Jeanette Mertens, regiomanager 
Kruiswerk Achterhoek. 
 

Inge Waarloo heeft tijdens haar opleiding Plattelandsontwikkeling aan de 
HLS stage gelopen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Deze stage is 
haar zo goed bevallen dat zij in september 2007 bij de gemeente in 
dienst is getreden. In 2013 is zij gebiedsmakelaar geworden voor het 
gebied Westendorp, Varsseveld, Sinderen en Heelweg. Volgens haar 
het mooiste gebied van de gemeente.   
Als gebiedsmakelaar is zij een belangrijke verbinder tussen de wijk en 
de gemeente (bestuur en ambtelijk). Zij heeft onder andere contacten 

met bewoners(groepen), bedrijven, instellingen en verenigingen. Door het opbouwen en 
onderhouden van een breed netwerk, weet zij welke vraagstukken, kansen en 
ontwikkelingen er in het gebied spelen. Daarmee gaat zij zoveel mogelijk samen met de 
belanghebbenden in het gebied aan de slag. En soms is alleen haar tussenkomst nodig om 
partijen met elkaar in contact te brengen waarna ze samen verder kunnen. Goede, leuke en 
bijzondere initiatieven moet je delen. Dat is ook een belangrijke taak van de 
gebiedsmakelaar: mensen inspireren en enthousiasmeren. 
Een belangrijke taak van de gebiedsmakelaar is het bij de wethoudergoed zichtbaar maken 
en krijgen wat er in het gebied gebeurt, gebeuren moet en goed is voor het gebied. 
Wijkgericht werken staat hoog in ‘t vaandel bij de gemeente. Iedere wethouder heeft een 
bepaald gebied van de gemeente en is gekoppeld aan een eigen gebiedsmakelaar. Voor 
Inge is dit wethouder Van de Wardt. Waarvoor zij de contacten gaat onderhouden met dorp, 
wijk of buurt.  
Belangrijk is het gebied goed leren kennen en daarnaast ook goed in het gemeentehuis de 
weg weten. Het gebied probeert zij goed te leren kennen door veel in het gebied aanwezig te 
zijn, met belangenverenigingen goede contacten te onderhouden en een goede 
gesprekspartner te zijn. Mensen zijn ook ’s avonds of juist ’s avonds en in het weekend actief 
in hun woonomgeving en dus moet je er dan ook zijn en dan gewoon je werk doen. 
Contacten leggen en verbinden is een belangrijk onderdeel van haar werk en dan niet alleen 
tussen mensen in het gebied onderling maar ook tussen mensen in het gebied en de collega 
ambtenaren op het gemeentehuis. Collega’s achter de broek zitten en zorgen dat vragen 
snel en goed beantwoord worden. Er voor zorgen dat ze bij veel projecten betrokken is, 
overleg plegen met betrokkenen en proberen problemen op te lossen. 
Proberen projectleiders e.d. er van te overtuigen dat niet alleen zij, maar ook de burgers in 
het gebied zelf goed weten wat goed is voor het gebied en hun omgeving. Dat is wennen, 
voor zowel de burger als ook voor de ambtenaar die gewend was om voor de inwoner te 
denken en dingen te bedenken. 
 

Jeannette Mertens gaat vervolgens in op het werk van Kruiswerk Achterhoek In 
1850 is het Witte Kruis opgericht en daarmee is in feite de basis gelegd voor het 
hedendaagse kruiswerk door Kruiswerk Achterhoek, een onafhankelijke 
vereniging voor de Achterhoek. Kruiswerk Achterhoek is ontstaan uit en door fusie 
van de Kruisverenigingen in de Achterhoek en is nu werkzaam in 11 gemeenten in 
deze regio. Totaal kent dit werkgebied ongeveer 390.000 inwoners in 166.000 
huishoudens, waarvan er ruim 65.000 lid zijn van Kruiswerk Achterhoek. Voor de 
gemeente Oude IJsselstreek zijn deze cijfers resp. 40.000, 16.500 en 7.300. Het 
dienstenpakket is zeer uitgebreid. Er wordt continu gewerkt aan een nieuwe 
toekomst waarbij het aanbod van diensten in de zorg afgestemd wordt op de 
behoeften  en wensen van de leden. 
Kruiswerk Achterhoek levert zelf geen zorg, maar informeert, verwijst of 
bemiddeld en levert allerlei diensten en hulpmiddelen. Om de zelfredzaamheid 
van de leden te vergroten, wordt met Zorgservice zowel praktische ondersteuning 
als belangenbehartiging geboden. In Doetinchem is in ’t Brewinc het ZlimThuis 
Beleefhuis ingericht. Hier worden allerlei handige oplossingen getoond om het 
leven thuis confortabeler en veiliger te maken. Een aanrader om dit eens te bezoeken. 



 
In Varsseveld zal gestart worden met de introductie van de ZlimThuis Tablet, 
ook wel de Compaan genoemd. De ZlimThuis Tablet is speciaal ontwikkeld 
is voor ouderen. 
Simpel in gebruik en prachtig vormgegeven. Ervaring met computers is niet 
nodig. Iedereen kan met deze tablet overweg. Het is de meest complete 

tablet voor ouderen. Dankzij het toegankelijke ontwerp, de grote knoppen en de eenvoudige 
navigatie, kunnen we ouderen deelgenoot van onze digitale communicatie maken. 
Wat kun je met deze ZlimThuis Tablet? 

 Beeldbellen met familie en vrienden 

 Berichten versturen 

 Foto’s delen met familie en vrienden 

 Gezamenlijke agenda beheren 

 Spelletjes spelen 

 Aktueel lokaal weer en nieuws bekijken 
 
Ook voor de mantelzorgers is de tablet een aanwinst. Het maakt het verlenen van zorg  
makkelijker. Via de online familieomgeving ( een onderdeel van deze tablet) en het ZlimThuis 
Portaal, kunnen eenvoudig taken worden verdeeld, documenten worden opgeslagen en 
reminders worden gepland. Familieleden kunnen via deze omgeving worden uitgenodigd om 
met de Tablet te communiceren. Mantelzorgers kunnen daardoor nog beter zorgen voor 
ouderen en anderen die hen dierbaar zijn. Het is een hulpmiddel om op digitale manier 
contact te houden met iemand voor wie een gewone tablet te moeilijk is. 
 
Twee inleiders die veel informatie verschaften aan de aanwezigen. Een warm applaus was 
de dank van de aanwezigen voor deze inleidingen. We zien terug op een geslaagde 
leerzame middag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


