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Voorwoord
Met genoegen en met dank aan onze bestuurs- en werkgroepsleden 

presenteren wij hierbij het Jaarverslag 2018 van de Stichting EVIM. 

Evenals de drie voorgaande jaren sinds de oprichting hebben we in het 

afgelopen jaar met betrokkenheid en enthousiasme gewerkt om onze visie, 

missie en doelen waar te maken.  We schrijven hier uitgebreid over in dit 

jaarverslag, omdat ze de basis blijven vormen van ons activiteitenaanbod in Tiel. 

In 2018 hebben we, met steun van de gemeente en van de provincie Gelderland 

het dialoogproject Handen Ineen kunnen uitvoeren. Daar zijn we dankbaar 

voor. Het project toont veel goede effecten en resultaten. Bij de afsluiting liggen 

er volop nieuwe plannen voor de voortgang. We kunnen stellen dat het vooraf 

gewenste “sneeuwbaleffect” zeker in gang is gezet.  

Veel hebben we hierbij te danken aan de medewerking van ons netwerk bij 

organisaties en zelforganisaties bij de dialoogtafels en tevens aan de begeleiders 

daarvan. Verder hebben we, naast de activiteiten voor het project, ook onze 

voorlichtingen in wijken en op enkele  scholen doorgang kunnen laten vinden. 

Daarmee zijn eveneens weer mensen in de wijken bereikt, in alle diversiteit. 

Kortom, EVIM kijkt terug op een druk jaar, waarin we met ons allen niet alleen 

met grote inzet maar ook met plezier aan de slag zijn geweest. De neerslag van 

dit alles is te lezen in dit Jaarverslag 2018.   

Bestuur en projectgroep EVIM            

      ,

Tiel, 31 januari 2019   
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Over EVIM 

“De stichting is 
in 2014 opgericht 
met als doel dat 
alle burgers de 
Nederlandse 
samenleving als 
een thuis ervaren.”
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De stichting EVIM (Emancipatie Voor Ieder Mens) is een initiatief van een 

aantal betrokken burgers in Tiel. De stichting is in 2014 opgericht met als 

doel dat alle burgers de Nederlandse samenleving als een thuis ervaren, 

waar ze zich- in verbondenheid- volwaardig, gewaardeerd en op hun plek 

voelen. EVIM zet zich daarbij vooral in voor de groepen mensen in Tiel 

die een kwetsbare maatschappelijke positie innemen. Het woord evim 

betekent in het Turks “mijn huis”. Voor velen is een “thuisgevoel” niet zo 

vanzelfsprekend, vaak door complexe problemen als gevolg van migratie 

en vlucht.  Via concrete programma´s werkt EVIM eraan dat ook deze 

mensen vanuit de eigen kracht en mogelijkheden kunnen participeren 

als gelijkwaardige burgers en als zodanig worden geaccepteerd en 

gewaardeerd. 
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De visie van EVIM baseert zich op de volgende uitgangspunten en analyse.  

1. Uitgangspunten 
 •  evenredige participatie in de samenleving is wenselijk, ze is gebaseerd op de 

zelfredzaamheid en op de samenredzaamheid van alle burgers 

 •  de verschillen in maatschappelijke positie en culturele achtergrond van burgers 

betekenen grote verschillen in hun participatie op allerlei terreinen 

 •  de sociaaleconomische omstandigheden en/of de omstandigheden die voortkomen 

uit een niet-westerse culturele achtergrond, beperken de kansen en mogelijkheden 

van mensen op zelfredzaamheid en samenredzaamheid en dus op hun participatie. 

 •  door in politiek en beleid uit te gaan van een algemene zelfredzaamheid van alle 

burgers lopen maatschappelijk kwetsbare groepen de kans in de knel te komen.  

2. Kwetsbare positie
 •  Tiel kent meerdere groepen die een cumulatieve problematiek van laaggeletterdheid, 

werkloosheid, armoede en ziekte ervaren. Zij hebben daardoor minder mogelijkheden 

tot participatie. 

 •  Voornamelijk groepen mensen met een niet-Nederlandse culturele en/of etnische 

achtergrond, zoals migranten en vluchtelingen ervaren veel van de genoemde 

problemen. 

 •  Behalve voor nieuwkomers blijft het vaak ook nog voor degenen die al decennia 

hier zijn een moeizame weg om - liefst met behoud van de eigen culturele identiteit 

–volwaardig te participeren. Dit geldt zelfs voor mensen uit de tweede en derde 

generatie. 

3. Oorzaken moeizame participatie 
  Het zijn zowel intrinsieke als externe factoren die de oorzaak vormen van de kwetsbare 

positie en de moeizame maatschappelijke participatie.

  

  In het eerste geval gaat het vooral om het (voort)bestaan van andere culturele 

tradities en taboes -die soms schadelijk kunnen zijn- en andere ervaringen dan die van 

autochtone medeburgers. Externe oorzaken liggen in de maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen die het wij-zij-denken bevorderen. Kwetsbare groepen ondervinden 

daardoor uitsluiting en discriminatie, die aantoonbaar is op de arbeidsmarkt. 

 

  In het Beleidsplan 2016-2020 van EVIM wordt onze visie en de onderliggende analyse 

uitgewerkt. 

Onze visie 
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missie
  Op basis van haar visie heeft EVIM de volgende missie, die in de algemene  

doelstelling is uitgewerkt:  

 ´ Het verbeteren van de kansen en mogelijkheden van alle mensen in 
een kwetsbare positie, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Daarbij willen we eveneens een ‘samenredzaamheid’ 
tot stand brengen via het verbeteren van de binding en de verbinding 
tussen alle groepen in de Tielse samenleving´. 

doelstelling
 1.    Het versterken en het bevorderen van de eigen kracht en de mogelijkheden van 

maatschappelijk kwetsbare groepen burgers in Tiel, zodat zij beter gaan participeren 

in de Nederlandse samenleving.

 2.    Interculturele ontmoeting, dialoog en verbinding tussen de diverse culturele 

groepen in Tiel. 

 3.    Lokale netwerkvorming en samenwerking met relevante organisaties en instellingen 

ten gunste van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van alle burgers in Tiel.

doelgroepen
 De doelgroepen van EVIM kunnen per activiteit verschillen:       

 •  alle groepen in Tiel, die problemen ondervinden met  

participatie op basis van hun maatschappelijke  

positie, zoals laaggeletterden in het algemeen  

en de diverse generaties migranten en  

vluchtelingen in het bijzonder;  

 •  intermediairs uit deze groepen  

en zelforganisaties; 

 •  organisaties en instellingen in Tiel  

op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg;  

 •  de gemeentelijke adviesraden,  

beleidsmakers en politici.  

Onze missie en doelen
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Onze werkvelden 
Het activiteitenaanbod van EVIM in 2018 is gebaseerd op onze visie, missie 

en algemene doelstelling. De bestuurs- en werkgroepsleden van EVIM 

hebben veel ervaring en expertise ingezet voor de uitvoering van een 

aanbod en samenwerking op de volgende werkvelden:

 1.   projectuitvoering en -ontwikkeling,  in samenwerking met 

gemeente(n) en Provincie

 2.  ontmoeting en dialoog op maat, bewustwording en emancipatie 

voor de doelgroepen in de wijken 

 3. advies, informatie en voorlichting, over actuele thema’s op maat

 

 4.  vroeg-signalering van problemen en verwijzing, naar instanties 

van zorg- en hulpverlening

 

 5.  lokale netwerkontwikkeling en samenwerking, van relevante 

(zelf)organisaties

 

 6.  uitwisseling en borging, van ontwikkelde expertise bij relevante 

instellingen  

 

 7.  beleidsbeïnvloeding op indirecte wijze bij beleidsmakers en 

politici 
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Onze werkwijze
EVIM zoekt de juiste antwoorden op vraagstukken van etnische diversiteit vanuit 

kennis, ervaring en vaardigheden op dat terrein.  

De bestuurs- en werkgroepsleden sluiten door de eigen diverse culturele 

achtergronden qua ervaringen en taal flexibel aan bij de doelgroepen.  

EVIM kent de “vindplaatsen” en de intermediairs, die nodig zijn om allerlei groepen 

deelnemers te werven, vooral ook voor laagdrempelige activiteiten.  

In het begeleiden van groepen creëren we de nodige veiligheid en streven we er 

steeds naar een rolmodel te zijn voor emancipatie, zelfredzaamheid en participatie. 

 

EVIM zoekt voor de nodige binding en verbinding steeds samenwerking en  

netwerkvorming met relevante organisaties in Tiel of omgeving.  

Organisaties worden gestimuleerd een beroep te doen op EVIM’s specifieke kennis 

van de positie en de behoeften van kwetsbare groepen en haar vaardigheden om te 

werven, te binden en te activeren. (zie ook Contacten en Samenwerking)
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ACTIVITEITEN  
2018
1. Handen Ineen
2. Thematische voorlichtingen 
3. Dialoog met Smaak
4. Samenwerkingsactiviteiten
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1. Handen Ineen 
In 2018 heeft de uitvoering van dit “grotere” project de prioriteit gekregen. 
Daarvoor is subsidie verworven van de Provincie Gelderland, aangevuld door 
de Gemeente Tiel.

doelen van het project: 
  •  via dialoog en inspraak aan dialoogtafels meer verbinding bereiken tussen de 

verschillende groepen wijkbewoners, die vaak naast elkaar leven. 

 •  gezamenlijke activiteiten in de Tielse wijken, die door alle groepen als zinvol en 

stimulerend worden ervaren. 

werkwijze dialoogtafels
  Onder begeleiding van in het project getrainde dialoogleiders hebben mensen in alle 

diversiteit bij een hapje samen opvattingen en ideeën uitgewisseld voor de leefbaarheid 

in hun wijk. Zij hebben uitvoerbare activiteiten bedacht voor de nabije of verdere 

toekomst, die tot meer onderling contact en communicatie kunnen leiden. Die waren 

thematisch, sportief en/ of recreatief van aard. Er zijn een aantal concrete plannen voor 

de toekomst uit voortgekomen.  

  EVIM heeft voor de organisatie van dit project nauw samengewerkt met de gemeente 

en een relevante organisaties in Tiel. Zij gaan zoveel mogelijk voor de concretisering 

zorgen. Met dit doel voor ogen zijn na de dialoogrondes enkele  Expertmeetings 

georganiseerd.  

resultaten en plannen op een rij 
-  Pool van 13 dialoogleiders, geworven via een profiel, opgeleid in een 

trainingsbijeenkomst. 

- Wervingsflyer voor 2 dialoogtafelrondes.

- Op 22 maart eerste ronde van 5 Dialoogtafels in de wijken.

- Op 19 april tweede ronde van 5 Dialoogtafels. 

- In totaal ruim 100 deelnemers aan de beide dialoogtafelrondes. 

- Folder over EVIM en het project.

- Persbericht over Handen Ineen

-  Op 21 juni Expertisebijeenkomst met 28 deelnemers uit alle geledingen in de 

Bibliotheek.

- Interviews met EVIM in film van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. 

- Op 28 november Slotbijeenkomst met 31 deelnemers in het Gemeentehuis van Tiel.

- Projectplan Ontbijten in Samenspraak voor 2019 en 2020.

- Werkgroep Spelenderwijs t.b.v. beoogd plan voor familiepark in Tiel.
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- Werkgroep t.b.v. beoogd plan voor Meldpunt wijkoverlast.

- Duurzame contacten onder actieve Tielse burgers in alle diversiteit.

-  Kaders in beeld en verstevigd netwerk van relevante maatschappelijke en religieuze 

organisaties aangaande interculturele verbinding.

Van de dialoogmethodiek, het verloop en de resultaten van het project wordt begin 2019 een 

uitgebreid verslag verspreid.
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2.Thematische Voorlichtingen 

In het infocentrum in de Hertogenwijk heeft EVIM  in het voor- en najaar 
van 2018 zeven druk bezochte voorlichtingsbijeenkomsten voorbereid, 
georganiseerd en ervoor geworven. Ze zijn begeleid door experts.   

doelen:  
  •   Voorlichting, informatie, uitwisseling en discussie over diverse thema’s aangaande 

geestelijke en lichamelijke gezondheid.

 • Stimuleren van bewustzijn van psychosomatische klachten en de oorzaken ervan

 • Verwijzing naar relevante instellingen voor opvoeding, gezondheid en hulpverlening

 resultaten
  De bijeenkomsten zijn bezocht door mensen van diverse culturele achtergrond, 

voornamelijk uit de Hertogenwijk.  Per keer kwamen er tussen 12 en 20 deelnemers, die 

in leeftijd varieerden van 35 tot 67 jaar.  

  De thema’s gingen over opvoeding, gezondheid, zorg en hulpverlening. Naar 

aanleiding van de thema’s was er drukke uitwisseling van ervaringen en discussie 

onder de deelnemers over de pycho-sociale oorzaak van opvoedings- en/of 

gezondheidsproblemen.

 

  De deelnemers zijn zich bewust geworden van de psychosomatische klachten 

en persoonlijkheidsstoornissen die kunnen voortkomen uit cultureel bepaalde 

leefpatronen. Tradities en taboes binnen de gemeenschap spelen hierbij een grote 

rol. In enkele gevallen kon er een concrete verwijzing naar hulpverlening of huisarts 

plaatsvinden. 

  

  Uit de evaluatie met de begeleider is gebleken dat bij volgende voorlichtingen meer 

gebruik van audiovisuele materialen wenselijk is. De discussie over taboes  en de 

bewustwording van schadelijke tradities is een item dat blijvende aandacht van EVIM 

verdiend. 
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3. Dialoog met smaak!
In november 2018 heeft EVIM vier voorlichtingen verzorgd onder de titel 
Smaak met Dialoog voor de leerlingen met diverse culturele achtergrond 
van groep 7 en 8 van de Brede School de Regenboog,  

doel:  
  Herkenning en verbinding aangeven via theorie en praktijk over de teelt en bereiding 

van basisvoedsel in diverse culturen en het belang daarvan voor alle volkeren.  

werkwijze
  De “lessen” van EVIM gingen 2 keer over rijst en rijstgerechten en 2 x  over het thema  

“pannenkoeken”. In veel culturen zijn rijstgerechten erg belangrijk. Daarnaast worden 

in allerlei culturen, zoals in Afrika, Suriname, Marokko, Turkije en Nederland eveneens 

diverse soorten pannenkoeken bereid.  

  De klassen hebben informatie gekregen over het telen en klaarmaken van rijst, andere 

granen en mais over de hele wereld. De kinderen zijn daarbij gestimuleerd om uit te 

wisselen over hun lievelingsvoedsel thuis. Zij zijn tevens gestimuleerd om hun dromen 

voor de toekomst te vertellen. 

  Na de voorlichting en uitwisseling hebben de kinderen onder begeleiding zelf 

gerechten gemaakt en die gezamenlijk gegeten. 

 
resultaten 
  De kinderen toonden zich enthousiast in hun herkenning en bewustwording van de 

verschillen en de gezamenlijkheid van bepaald voedsel. Zij voelden zich daarbij veilig 

en vrij in het vertellen van de eigen ervaringen en hun dromen voor de toekomst. De 

combinatie van theorie, uitwisseling van ervaringen en gezamenlijke praktijk is goed 

aangeslagen.  
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4. Samenwerkingsactiviteiten
Werkgroepsleden van EVIM hebben in het afgelopen jaar deelgenomen 
aan enkele plaatselijke werkgroepen en platforms. Zij brengen daarbij hun 
deskundigheid in op het gebied van de werving en begeleiding van diverse 
groepen. Het doel is de gezamenlijke organisatie van activiteiten in 2018 en 
2019: 

 • Aanschuiftafel
 • Vluchtelingendienst
 • Zorgen voor de Toekomst

Aanschuiftafel
  De Aanschuiftafel voor Ouderen is een activiteit van de Stichting Ouderen Gelderland. 

Zij zijn bedoeld voor alle ouderen en gericht op contact en gezamenlijk praten, koken en 

eten.

  In 2018 zijn er in Tiel 4 bijeenkomsten van de Aanschuiftafel georganiseerd. Om meer 

diversiteit onder de deelnemers te bereiken heeft EVIM met succes hiervoor enkele 

tientallen oudere mensen met een migrantenachtergrond kunnen werven. Zij zijn 

gestimuleerd om deel te nemen, samen met -meest- autochtone ouderen uit de wijken.  

 

Vluchtelingendienst
  Werkgroepsleden van EVIM hebben in 2018 vier keer deelgenomen aan de Werkgroep 

Vredesdienst, voor de uitvoering van een interreligieuze gebedsdienst op 23 september. 

Deze stond in het teken van onderling begrip en vrede. Andere deelnemers aan de 

werkgroep waren de Turkse moskee ,Marokkaanse moskeeën, protestante en katholieke 

kerken uit Tiel en Vluchtelingenwerk Nederland.  De inbreng van EVIM heeft bestaan 

uit het meedenken over de opzet van deze activiteit en het werven van deelnemers 

daarvoor. 

  De vluchtelingendienst heeft plaatsgevonden in de Maartenskerk. Hij is druk bezocht 

door mensen in alle diversiteit qua geloof en culturele achtergrond uit de Tielse wijken. 

Na de dienst kon men deelnemen aan dialoogtafels met hapjes. Centraal stonden 

ontmoeting, gesprek en onderling begrip tussen religies. 

Zorgen voor de Toekomst
  EVIM heeft in het voor- en najaar van 2018 drie keer deelgenomen aan het platform 

Zorgen voor de Toekomst. Dit is een gemeente-breed overleg van allerlei (zelf)

organisaties en maatschappelijke instellingen en de gemeente Tiel. De doelgroepen zijn 

mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond in de wijken. 
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Contacten en samenwerking 

Opnieuw heeft  EVIM in 2018 constructief samengewerkt met andere organisaties in Tiel in 

werkgroepen voor de opzet en organisatie van activiteiten in de gemeente (zie hiervoor ook 

Samenwerkingsactiviteiten). Het is een belangrijk doel van EVIM om steeds verbanden aan 

te gaan met relevante groepen, organisaties en instellingen. Wij kunnen hen adviseren en 

ondersteunen ten aanzien van het werven en binden van kwetsbare groepen  Anderzijds 

kunnen de organisaties ook veel voor ons betekenen als het gaat om voorlichting en de 

verwijzing van groepen en individuen naar onze activiteiten.  

Voor EVIM is in 2018 vooral de netwerkvorming en samenwerking voor het project Handen 

Ineen van belang geweest. Dit is onder meer gebeurd ten behoeve van de opzet en de 

uitvoering van de Dialoogtafels in de wijken. Tijdens en na de druk bezochte Expertmeetings 

hebben de organisaties eveneens meegedacht en een aanzet gegeven voor concretisering van 

de plannen vanuit de Dialoogtafels.  

De volgende drie samenwerkingsverbanden zijn uit Handen Ineen voortgekomen.  

Zij gaan in 2019 aan de slag (zie ook Eindverslag Handen Ineen):

 1. Werkgroep Ontbijten in Samenspraak. 

 2. Werkgroep Spelenderwijs.

 3. Werkgroep Meldpunt wijkoverlast.

In het afgelopen jaar heeft EVIM samengewerkt met de volgende (zelf)organisaties en 

instellingen in Tiel:

 • de Afrikaanse en Molukse zelforganisaties en de Marokkaanse vrouwengroep, 

 • de Wijkteams, 

 • de Bibliotheek, 

 • de protestante en katholieke kerken, 

 • de Turkse en de Marokkaanse moskee, 

 • Brede School de Regenboog

 • Vluchtelingenwerk Nederland, 

 • de welzijnsinstellingen Dynamiek en Mozaïek Welzijn, Ieder1Gelijk en Spectrum. 
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PR en publiciteit

Voor de werving van de doelgroepen in de wijken en de dialoogleiders voor Handen Ineen 

is vooral een persoonlijke benadering ingezet, zoals bij veel allochtone groepen gewenst is. 

Hiervoor zijn allerlei netwerken en intermediairs in de wijken benaderd. 

De volgende middelen zijn in 2018 ingezet ter ondersteuning van deze mond-tot-mond-

reclame:  

 - De website, die begin van het jaar het in de lucht gaan van onze www.evimtiel.nl 

 - Facebook-berichten voor onze activiteiten 

 -  Folders en raambiljetten op strategische plekken neergelegd c.q. opgehangen, ter 

werving voor de dialoogrondes 

 -  Persbericht in maart over de dialoogrondes, door ons gestuurd naar de plaatselijke/

regionale media 

 -  Publicatie over Handen Ineen, door ons geschreven, op de website van de provincie 

Gelderland over Leefbaarheidsprojecten 

 - Informatiefolder over missie, doelen en activiteiten van EVIM in juni 

 -  Presentatie van handen Ineen op 20 juni in Apeldoorn door EVIM op het provinciale 

zomercongres “Klein verzet, groot geluk” van de Leefbaarheidsalliantie. 

 - Infokraam op het betreffende zomercongres

 -  Interviews in een film over Handen Ineen, die onder meer op de website van EVIM is 

getoond. Op 21 juni is hiervoor gefilmd tijdens de expertmeeting. 
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Van het bestuur 

De Stichting EVIM bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. 

De diverse bestuursleden zetten zich vaak eveneens in als projectgropeslid 

voor de organisatie en de uitvoering van activiteiten.  Daarnaast zijn er 

-meestal op vrijwillige basis- enkele vaste adviseurs en medewerkers aan de 

Stichting verbonden op het gebied van projectontwikkeling, -begeleiding en 

-beschrijving. 

In 2018 hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. De vergaderingen 

zijn op de volgende data gehouden: 

 -  bestuur: 22 januari; 14 februari; 23 en 28 april; 1 oktober en 4 december;

 -  werkgroep: 31 januari; 5 februari; 7 en 15 maart; 9  en 17 april; 23 mei: 11 en 

19 juni; 3 juli;  8 en 23 oktober; 19 november en 11 december.
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Financiën

Evenals de drie vorige jaren hebben wij in 2018 een regulier subsidie van 

de gemeente Tiel en enkele giften ontvangen. Het beleid van EVIM is sinds 

de oprichting gericht op een professionele uitvoering van projecten en 

activiteiten. Deze taken worden meestal verricht door de werkgroepsleden en 

andere vrijwilligers. Daarnaast verbinden wij ook voor bijvoorbeeld training en 

voorlichting externe vrijwilligers aan onze organisatie.  

In 2018 hebben wij voor het project Handen Ineen een subsidie verworven van 

de Provincie Gelderland. Behalve de projectbegeleiding en -verslaglegging 

voor Handen Ineen zijn in 2018 de meeste activiteiten van bestuurs- 

en werkgroepsleden uitgevoerd op vrijwillige basis, evenals die van de 

dialoogleiders. In het project hebben we de inzet van onze vrijwilligers meestal 

kunnen vergoeden met de wettelijk toegestane bedragen.  

Voor de plannen die voortkomen uit het project Handen Ineen beogen wij in 

het komende jaar opnieuw een beroep te doen op het subsidiebudget van de 

gemeente en de Provincie Gelderland. Daarnaast zetten wij eveneens in op het 

vinden van -voor ons- nieuwe sponsoren en fondsen. 



s t i c h t i n g  e v i m  |  j a a r  v e r s l a g  |  2 0 1 82 0

jaarverslag
2018

S t i c h t i n g  E v i m

©


