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Prezzent ’s got Talent. En komen er in de 
locatieraden vragen over afval? Onze mede
werkers zien er kansen in om cliënten een 
steentje te laten bijdragen in de wijk en zo  
hun betrokkenheid te vergroten.  

Zo worden onze cliënten steeds sterker en 
zelfstandiger. En dat doet ook iets met de 
medewerkers. Door hun alertheid en creativiteit 
groeien de cliënten, en andersom levert dat 
meer werkplezier op. Die positieve sfeer grijpt 
om zich heen, pakt ook direct onze nieuwe 
medewerkers en inspireert tot steeds meer 
verrassende initiatieven. Mooi om te zien!

Marc Hesen
Bestuurder

Je stem laten horen, voor jezelf opkomen; onze 
cliënten worden er steeds beter in. Of het nu gaat 
om bezwaar tegen een wetsvoorstel of over het 
afval in de wijk, zij vinden er iets van en laten dat 
weten. Tegelijkertijd zien we dat onze mede
werkers dergelijke signalen snel oppikken en 
met elkaar creatieve acties bedenken om nieuwe 
interesses aan te wakkeren en vast te houden.

Deze uitgave staat er bol van. 
Onze eigen verslaggever Dirkje 
vertelt over het bezoek aan de 
Tweede Kamer. Je leest over de 
blijvende aandacht voor gezond 
en samen koken sinds de 
wedstrijd Heel Prezzent Bakt 
Gezond en het plezier van 
cliënten én medewerkers in 

eigentijds & eigenwijs

Op pad met 
groenten uit 
eigen tuin

Dubbel plezier
Prezzent
Nieuwe Tijningen 1
5301 DA Zaltbommel
Postbus 72
5300 AB Zaltbommel
Telefoon 0418  680200
Email info@prezzent.nl
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Buurtbarbecue Inspraak werkt!

Vijf jaar 
‘Lopend Vuurtje’

De bewoners van de locatie Händellaan in Culemborg 
vinden het leuk om meer contact te hebben met de 
mensen in de buurt. Daarom organiseerden zij deze 
zomer een buurtbarbecue. Die werd goed bezocht en 
zelfs burgemeester Van Grootheest was van de partij. 
Iedereen was enthousiast – voor herhaling vatbaar dus! 

Vorig jaar praatten onze cliënten actief mee over het nieuwe 
zwembad in Zaltbommel. We bezochten een inspraakavond, 
ideeën werden besproken in de locatieraad en vervolgens ging 
er een brief met wensen naar de gemeente. En het resultaat 
mag er zijn: het nieuwe zwembad krijgt een warm doel 
groepenbad, een aankleedruimte voor mensen in een rolstoel,  
en alles wordt gebouwd volgens het internationaal 
toegankelijkheids symbool (ITS). Hier zijn we heel blij mee!

Volg ons ook op Twitter (Prezzent)  
en Facebook (Stichting Prezzent). 

Het Lopend Vuurtje, de nieuwsbrief voor en door cliënten, bestaat  
vijf jaar. Het krantje is enorm populair en in de loop der jaren zo’n  
drie keer in omvang gegroeid. Dat vraagt om taart!

Groen &
gezond

Prezzent ‘s  
got Talent!

Aandacht voor 
gezond eten

De oogst uit de tuin van Ziezzo bij Pand 9 
vindt gretig aftrek bij de Bommelse 
bedrijven. Cliënten gaan met de bakfiets 
op pad en er was zelfs een verkoop
ochtend in het gemeentehuis.

Bij Prezzent krijgt talent de ruimte. Cliënten met een passie 
voor dansen, zingen en optreden konden zich aanmelden 
voor de eerste editie van Prezzent ‘s got talent. Maar liefst 
tien acts passeerden de revue; de meesten in een groepje 
en sommigen durfden het aan om alleen in de spotlights  
te gaan staan De één liet een perfecte dans op salsamuziek 
zien, de ander zong hartverscheurend het lied van Ciske de 
Rat. Een derde speelde zelf op zijn keyboard, en weer een 
ander playbackte en danste op zijn favoriete liedje.  
Een zware klus voor de jury! Uiteindelijk ging De Zorg
imkerij er met de eerste prijs vandoor met een eigen lied, 
decor en verkleedact. Op de melodie van ‘Heb je even  
voor mij’, zongen zij:

Het afgelopen jaar hebben de cliënten volop genoten 
van de wedstrijd Heel Prezzent Bakt Gezond. Dit soort 
evenementen zijn niet alleen heel erg leuk, maar 
bovendien leerzaam. Op die manier werken we met 
elkaar aan meer bewustwording rondom gezond eten. 
Blijvend, dat is te zien aan verschillende eigen initiatie
ven sindsdien. Zo wordt er op verschillende locaties 
samen gekookt met mensen in de buurt die ambulante 
begeleiding krijgen, en 
volgen cliënten kook
cursussen buiten de 
deur. En bij gezond eten 
hoort natuurlijk ook 
lekkers uit eigen tuin.  

Prezzent
eigentijds & eigenwijs
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Kijk op de website  
voor het Kwaliteits-
rapport 2018
www.prezzent.nl 

Bij bij bij bij bij bij,
Wij zijn van de imkerij,

Ieder uur van de dag
Werken wij met een lach

Honing vullen wij bij

Wat een talent! 
In november volgt 
de tweede editie.
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Een zomergroet van Het Lopend Vuurtje 
 

De zomer is alweer aangebroken.  
Tijd om lekker van het zonnetje te 
genieten.  
Misschien ga je wel op vakantie, waar je naar uit hebt gekeken. 
Tijd voor wat ontspanning en misschien wel een lekker ijsje!  
Namens de redactie van Het Lopend Vuurtje een heel fijne zomer!  Dirkje 

 
Vijf jaar bestaan van Het Lopend Vuurtje 
(Interview van Roos en Anja)  
 
 
 

Roos: Hoe lang ben je al bij de krant? 
Anja:  Vanaf het begin van de krant 5 jaar geleden.  
Roos: Waarom ben je gekomen bij het Lopend Vuurtje? Anja:  Ze vroegen een familielid om wat toe te voegen   en te ondersteunen. 
 
Roos:  Wat voeg je aan de krant toe? 
Anja: Ik maak bijna iedere keer een recept dat voor  iedereen te maken is. Ik probeer het uit met veel plezier.  
Roos: Vind je koken leuk? 
Anja: Ja. Ik heb mijn hele leven al gekookt en gebakken.  Ik heb zelfs 10 jaar in Utrecht een kookwinkel gehad. Met veel kookplezier.  
Roos:  Heb je naast koken ook nog andere hobby’s? Anja: Ik bezoek markten en kringloopwinkels. Op zoek naar meubels om op te  knappen. En kookboeken. Ik heb er 2 kasten vol van.  Ik vind nog steeds een kookboek dat ik nog niet heb.  Ik ben vooral op zoek naar oude receptenboeken.   

Computer les 
 
Ik heb een computercursus gedaan in 
Geldermalsen. Ik kreeg ook een certificaat. Ik heb geleerd om e-mails te versturen en teksten te typen in Word. 
Ik wist al veel dingen zoals opzoeken op internet, maar ik heb nu nog meer dingen geleerd. 
Het was leuk en misschien ga ik nog een vervolgcursus doen. Jan Willem van de Guido Gezelleweg  



Aan de slag met afval
Afval en het milieu zijn veel in het nieuws en 
houden dus ook onze cliënten bezig. In de 
locatieraden komen er geregeld vragen over. 
Waarom moet je afval scheiden? Wat moet  
in welke bak? Wat heeft het milieu eigenlijk  
met afval te maken? Wat is de ‘plastic soep’?  
De cliënten willen heel graag netjes hun afval 
scheiden, maar soms is dat lastig. Zo vinden de, 
veelal wat oudere, bewoners van de locatie 
Schapebloem dat de groencontainer wel erg ver weg staat. En op de Händellaan 
kwam een brief van de AVRI (Afvalstoffendienst Rivierenland) dat de bewoners het 
vuil voortaan naar een ondergrondse container een stuk verderop moeten 
brengen. De locatieraad heeft daar bezwaar tegen gemaakt, met succes: de 
bewoners mogen gewoon de container bij het Chopinplein blijven gebruiken.

Wat je zoal tegenkomt
Kortom, stof genoeg om eens met de AVRI te bekijken wat we samen kunnen 
doen. Zij gaven aan graag mee te willen denken en al op 12 augustus werd er een 
informatieavond voor cliënten verzorgd. José Bosschaart van de AVRI liet een 
voorlichtingsfilm zien en vertelde over de verschillende soorten afval die we in huis 
zoal tegenkomen. Een mooie en informatieve film, maar voor sommige cliënten 
niet zo goed te begrijpen; woorden als ‘restafval’, ‘recyling’ en ‘milieustraat’ roepen 
vragen op. Sommige cliënten hebben al wat meer met recycling te maken, 
bijvoorbeeld door hun vrijwilligerswerk bij de kringloopwinkel. Eén cliënt zamelt 
doppen in voor het goede doel; van de opbrengst worden hulphonden opgeleid.

Plannen genoeg
Cliënten willen graag verder met het thema ‘afval scheiden en het milieu’, want er 
zijn nog veel meer ideeën. Zij kunnen bijvoorbeeld de rol van contactpersoon in de 
buurt op zich nemen en zieke en oudere bewoners helpen met het wegbrengen 
van restafval. Ook willen we graag een extra film maken om te laten zien wat 
cliënten zelf al doen. We gaan dit najaar dan ook met een groep op bezoek bij de 
AVRI om te kijken hoe ons afval daar verder verwerkt wordt. Een mooi en zinvol 
nieuw thema, waarmee de cliënten weer volop aan de slag kunnen.
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Samen werken, samen doen in Pand 9

Wat in Pand 9 (Zaltbommel) begon als  
een ‘gewone’ locatie voor dagbesteding is 
inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan dat. 
Onder de noemer ‘WerkenLerenCreëren’ 
biedt Prezzent hier niet alleen een fijne plek 
voor cliënten met een dagbestedings indicatie 
(Ziezzo), maar ook voor mensen met een 
arbeidsbeperking of langdurig werkzoeken
den. In de tuin, de houtwerkplaats, het atelier, 
aan de receptie en in onze nieuwe winkel 
‘Prezzentje’ kunnen zij oefenen met werk
nemersvaardigheden en nieuwe talenten 
ontdekken. De deel nemers leren samen
werken, opdrachten uitvoeren, verantwoor
delijkheid nemen, met gereedschappen en 
apparatuur omgaan en nog veel meer.  
Elke taak heeft nut en is van waarde.
We verkopen zelfgemaakte producten en 
werken ook in opdracht van derden; van het 
inpakken van mailings tot het naaien van armleuningen 
voor een meubelfabriek. De opening van het winkeltje 
werd verricht door wethouder Bragt en Aartje. 

Verder is er een mooi project gestart 
samen met het Bommelse Cambium 
College. Leerlingen van deze school voor 
voortgezet onderwijs gaan twee produc
ten ontwerpen, een van hout en een van 
textiel. Zij leren zich te verplaatsen in ons 
werk en maken stappenplannen waarmee 
cliënten zo zelfstandig mogelijk de 
producten kunnen maken. Op die manier 
maakten we al plantenbakken van hout  
en panelen van wilgentenen. Uiteraard 
worden de winnende producten in onze 
collectie opgenomen en verkocht bij 
Prezzentje. 

Werken-Leren-Creëren Stapsgewijs met 
het Cambium

Andere mensen ontmoeten en nieuwe 
contacten aangaan is een belangrijk doel 
van werk en dagbesteding. Daarom zijn 
we met de andere huurders van Pand 9 
steeds op zoek naar vormen van samen
werking. Zo werken onze deelnemers ook 
bij Kringloopwinkel De Spullewaard en 
kreeg een kunstenaar hulp bij een 
installatie voor de St. Maartenskerk. En er 
komt een koffiehoek in Pand 9! Ook die 
realiseren we samen met andere huurders. 
We hebben de nieuwe ontmoetingsplek 
voor buurtbewoners en bezoekers alvast 
geschilderd en helpen 
mee bij het inrichten.  
De koffiehoek wordt op 
27 september feestelijk 
geopend, heel toepas
selijk tijdens Burendag.

Ontmoeting en 
gezelligheid

Prezzent in gesprek met  
Sophie Hermans (VVD) in de Tweede Kamer
Het probleem 
De minister van Volksgezondheid wilde een aanpassing maken 
in het zorgpakket voor mensen met een beperking. Dat zou 
kunnen leiden tot betere zorg, maar het zou ook betekenen 
dat mensen met een beperking niet zelf meer kunnen bepalen 
naar welke huisarts of tandarts ze willen gaan. Als dat zou 
doorgaan, wordt dit bepaald via de Wlz (Wet langdurige zorg). 
Dit vinden wij geen goed idee. 

Een stukje vooraf 
Toen Prezzent lucht kreeg van dit wetsvoorstel besloten ze een 
brief te schrijven. Deze brief is goed ontvangen. Sophie 
Hermans van de VVD is ingegaan op een uitnodiging om te 
komen kijken en te praten over deze kwestie. Dit bezoek is zo 
goed bevallen dat Prezzent een uitnodiging kreeg om hier 
over te praten in De Tweede Kamer. Zo zijn we op donderdag 
11 april met Prezzent naar Den Haag gegaan. We gingen met 
de taxi ernaar toe. We waren met Peter, Niels, Irma, Tineke,  
Paul (de vader van Ewa) en Dirkje en we hebben een gezellige 
en indrukwekkende dag gehad. Wij werden ontvangen door 
Alisha Müller. Zij is de persoonlijke assistente van Sophie.  
Eerst gingen we kijken naar partijen die debatvoorstellen 
deden aan de minister. Daarna kregen we een uitgebreide 
rondleiding door de Tweede Kamer en mochten we op veel 
plekken komen. Ook mochten we kijken in het beveiligde 
gedeelte. Waar onder andere de pers stond om alle politici  
te interviewen. 
Ze nam ons ook mee naar de mooiste kamer van het gebouw: 
de Handelingenkamer. In deze kamer staan alle notulen van 
alle vergaderingen opgeslagen. Een zeer indrukwekkende en 
prachtige plek. 

Het gesprek met Sophie Hermans 
We werden begeleid naar een kamertje apart waar we wat te 
drinken kregen van Alisha. We wachtten daar totdat Sophie 
kwam. We zaten aan tafel en Sophie wist te vertellen dat een 
verandering in het zorgpakket de kwaliteit van de zorg zou 
kunnen verbeteren. Ze snapt dat ze niet iedereen tevreden kan 
maken, maar onze bevindingen en verhalen zal ze meenemen 
in haar overweging. Zo vertelde Dirkje over haar ervaringen in 
het verleden met de tandarts en kon Peter duidelijk maken dat 
hij wil bepalen bij wie hij zijn verhalen kwijt wil. Het liefst bij 
degene bij wie hij zich het prettigst voelt. Het was een goed 
gesprek en er werd goed naar ons geluisterd. 

Stand van het wetsvoorstel 
Inmiddels is bekend dat er een brief is gekomen van de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de brief 
staat dat hij ook vindt dat de cliënten de keuzevrijheid moet 
blijven houden. En dat men moet kunnen kiezen bij welke 
tandarts, huisarts of fysiotherapeut ze willen gaan. 
Laten we hopen dat de Tweede Kamer dat ook vindt!  
Dit zal vast nog wel een staartje krijgen! 

Van onze 
reporter Dirkje

Het is alom bekend dat mensen met een 

beperking moeite hebben om een geschikte 

baan te vinden. De overheid stimuleert 

werkgevers dan ook om hier serieus werk van 

te maken. Heel belangrijk, vinden wij, want 

Prezzent gaat altijd uit van de kracht en 

talenten van mensen. De schoonmaak van ons 

Centraal Bureau wordt bijvoorbeeld verzorgd 

door mensen met een arbeidsbeperking via 

Werkzaak Rivierenland. En onlangs is een van 

onze eigen cliënten bij Prezzent in dienst 

getreden als facilitair medewerker. Hij verzorgt 

het groenbeheer rondom Pand 9 en het 

Centraal Bureau, maar ook op andere  

locaties in Zaltbommel. Ook bij nieuwe  

vacatures bekijken we steeds of de werkzaamheden  

mogelijk geschikt zijn voor mensen met  

een arbeidsbeperking. 

Sterk voor werk

winkel ‘Prezzentje’

en rondom Pand 9

WIL JIJ BIJ ONS

We hebben ruimte in...

Werken-Leren-Creëren?

het (naai)atelier
Kom eens kijken bij Pand 9

Van Heemstraweg West 9

Zaltbommel

Iets voor jou?

Bel of mail gerust met het

Prezzent Cliëntbureau

0418 680200

clientbureau@prezzent.nl

de houtwerkplaats

de tuin

Heb je een dagbestedingsindicatie?

Of volg je een reïntegratietraject  

als werkzoekende?

Je bent van harte welkom van  

maandag tot en met vrijdag.


