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Nieuwsbrief     Februari 2020 
 

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van 2020! 

Binnen Loods360 gaan we er weer een mooi jaar van maken met allerlei nieuwe ideeën en 

projecten, die op dit moment volop in ontwikkeling zijn. 

Voorjaarsexpositie / markt 

Door de omstandigheden hebben we er vorig jaar voor gekozen om de kerstmarkt niet door 

te laten gaan. In het voorjaar zal er wel weer een expositie / markt plaatsvinden om alle 

mooie en creatieve projecten en kunstwerken van onze cliënten met jullie te kunnen delen.  

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 21 maart as. van 13.00-15.00 uur bij Loods360 aan de 

Transportweg 7-07 te Doetinchem.  

 

 

 

 

Afwezigheid Fred 

Wellicht heeft u het al meegekregen, eind vorig jaar heeft Fred een operatie ondergaan. Hier 

is hij nog van aan het herstellen, iets dat met ups en downs gaat. We hopen dat hij zich snel 

weer beter gaat voelen, maar hij daar ook zeker de tijd voor zal nemen die nodig is. 

Freds afwezigheid heeft wel een aantal veranderingen met zich meegebracht. Zo is 

Loods360 de afgelopen periode regelmatig ’s middags eerder dichtgegaan en zijn er soms 

sporturen komen te vervallen. Omdat we dat natuurlijk liever niet zo hebben, krijgen we de 

komende weken versterking van Niels. Hij stelt zichzelf graag even voor. 
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Ik ben Niels Veurman, ben 25 jaar oud, kom uit Arnhem en woon ook in Arnhem. Ik val dus 

tijdelijk in voor Fred. Loods360 ken ik al heel lang, want tijdens mijn studie Sociaal Cultureel 

Werk heb ik hier stage gelopen (al heette het toen nog BW-Uniek). Ook Kitty kende ik al, 

want ik heb van haar les gekregen op het Graafschap College. Na mijn studie heb ik 

anderhalf jaar in Canada gewoond, waar ik heb gewerkt en gereisd. Naast mijn studie heb ik 

12 jaar in de horeca gewerkt, in de keuken als kok en chef. Momenteel werk ik ook bij Siza in 

Schaarsbergen, waar ik zwaar verstandelijk beperkten verzorg en begeleid. De eerste weken 

zijn mij heel goed bevallen, het voelde weer als thuiskomen, er worden wel veel nieuwe 

creatieve dingen gedaan, maar verder is het echt als vanouds. 

 

Mijn hobby 

In de nieuwsbrief wordt regelmatig aandacht besteed aan de vrije tijd van onze cliënten en 
hun hobby’s. Deze keer heeft Iris een stukje geschreven over haar hobby. 

Door naar loods360 te gaan, heb ik een nieuwe hobby 

gevonden; diamond painting. Ik borduurde altijd al graag, maar 

diamond painting is heel anders. Als je het niet kent, het werkt 

als volgt: je hebt een voorbeeld waar je kan zien waar je welke 

steentjes op moet plakken (zoals op de afbeelding). Je kiest 

een kleur of symbool uit de lijst naast de painting en zoekt het 

juiste getal erbij. Dit getal staat op de zakjes met glinsterende 

steentjes (de diamonds). Dan doe je een bergje steentjes in het 

verdeelbakje en kan je met een speciale pen de steentjes 

oppakken. Het uiteinde van deze pen kun je plakkerig maken 

door de rode wax. De ondergrond van de painting is ook 

plakkerig zodat de steentjes goed blijven plakken. 

Ik heb er nu in totaal 5 gemaakt. Ook heb ik voor kerst 2 

lampjes en 4 hangers gepaint. Ik ben op Facebook lid 

geworden van een diamond painting groep en daar komen veel 

mooie voorbeelden voorbij.  

Ik word er vooral lekker rustig van en je kan er mensen blij mee maken door er een 

cadeautje van te maken. Bij de loods werd het al het Iris-virus genoemd, veel anderen zijn er 

ook mee begonnen. Er liggen nog 3 paintings te wachten dus ik ben nog lang niet klaar! 

 

Werkervaringsplaatsen  

Loods360 biedt haar cliënten regelmatig een stage of werkervaringsplaats aan als onderdeel 

van het traject dat zij volgen. Ze maken hierdoor kennis met de werkvloer en kunnen zich op 

deze manier ontwikkelen om in de toekomst deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. 

Hieronder kunt u de ervaringen lezen van cliënten die op stage zijn geweest of een 

werkervaringsplaats hebben gehad. 

Van werkervaringsplaats naar baan, door Joris 

In september kreeg ik de kans om voor 6 maanden stage te gaan lopen bij Ten Brinke 

Interieurbeplanting. Nadat ik hiervoor 2 maanden stage had gelopen bij de Terborgse 

Handels Onderneming, was dit de kans op misschien wel een betaalde baan. De eerste 

maanden werkte ik 3 halve dagen, op de dinsdag, woensdag en de donderdag. Later werd 

dit uitgebreid naar 4 halve dagen en sinds kort werk ik 3 halve dagen en 2 dagen tot 14:00. 

De komende periode wordt er gekeken of het aantal uren misschien kan worden uitgebreid. 
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Gedurende de stageperiode heb ik ook hele dagen proberen te werken, maar merkte dat dit 

voor mij fysiek toch te zwaar is. Omdat ze erg tevreden over me waren tijdens deze 

stageperiode, ben ik nu ook officieel in dienst van Ten Brinke als assistent magazijn 

medewerker. Sinds 2 januari 2020 heb ik ook een vast contract gekregen en daar ben ik 

natuurlijk erg blij mee. 

Mijn werkzaamheden zijn best gevarieerd. Het bestaat uit het opmaken van plantenbakken, 

het maken van moswanden, het schoonhouden van de werkplaats, meehelpen tijdens de 

kerstperiode en het water geven van de planten. Soms mag ik ook mee naar andere 

bedrijven om daar op locatie te werken. 

Ik merk dat ik veel geleerd heb in deze periode, ik voel me vrijer en zelfverzekerder. Als er 

problemen zijn durf ik direct om hulp te vragen. Dit komt ook door de fijne sfeer binnen het 

bedrijf en de fijne collega’s. Ze zijn erg meedenkend en kijken altijd naar oplossingen. Ik had 

een paar jaar geleden nooit kunnen denken dat ik een betaalde baan zou hebben en mezelf 

zo verder zou ontwikkelen. Deze werkervaring heeft me zeker in positieve zin veranderd! 

 

Opleiding en school, door Eline 

Twee en een half jaar geleden ben ik van de middelbare school gehaald omdat het echt niet 

meer ging. Sommige mensen zeiden dat ik nooit meer op school zou komen. Maar mijn 

enige doel was om zoveel te leren over mijzelf, dat ik uiteindelijk misschien toch een diploma 

kon halen. Want ik wilde toch graag werk kunnen vinden dat echt bij mij past. Mijn hoofd wil 

soms niet doen wat ik wil, maar dat betekent niet dat mijn handen niks kunnen.  

Nadat ik veel geleerd heb over mijzelf bij Loods360, ben ik vorig jaar oktober weer naar 

school gegaan. Ik ben begonnen aan de opleiding Woonhulp. Dit is een opleiding voor in de 

zorg. Je leert allerlei dingen, bijvoorbeeld activiteiten te organiseren, schoonmaken, 

boodschappen doen voor een ander, omgaan met ouderen en met mensen met een 

beperking. Een paar maanden terug heb ik mijn schoonmaakcertificaat gehaald met deze 

opleiding en daar was ik heel blij mee. Ik ben nu al verder gekomen dan sommige mensen 

mij hadden voorspeld en dit is nog maar het begin!  

Bij de opleiding hoort ook een stage, die doe ik bij Elver in Nieuw Wehl. Ik vind het echt heel 

leuk daar! Ik werk daar met gehandicapten, de meesten kunnen niet praten en er kunnen er 

maar een paar lopen. Mijn moeder vond het wel spannend, zal dit wel echt iets zijn voor mij? 

Maar mij leek het gelijk al heel leuk. “Het lijkt me zo fijn dat ik voor deze mensen wat mag 

betekenen”, zei ik tegen mama. Ik leer er veel over de mensen die daar zitten, maar ook nog 

steeds over mezelf. Ik leer nu ook enge dingen aan te gaan, want je kunt op je werk niet 

zomaar zeggen dat je iets niet doet, omdat je het spannend vindt. 

Ik voel me eindelijk gewaardeerd daar, deze mensen nemen je zoals je bent en ze kijken niet 

naar je gebreken. Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. Ik kan wel wat maar moet nog 

wel veel leren. Dus ik heb mij aangemeld voor de volgende opleiding niveau 1 in de zorg. 

Daar hoop ik straks mee te beginnen en nog veel meer te leren! 

Inmiddels heeft Eline haar diploma gehaald en is ze gestart met haar vervolgopleiding. 

Helaas betekent dit wel dat ze bij ons is gestopt, maar wij wensen haar heel veel succes en 

vooral plezier bij dit mooie nieuwe hoofdstuk! 
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Werken bij RWS, door Jordy 
Ik kwam voor het eerst in contact met Rijkswaterstaat (RWS) via een contactpersoon van mijn 
contactpersoon bij de gemeente Bronckhorst. Hij heeft toen een gesprek geregeld voor mij in 
Utrecht. Dat verliep goed, maar het is niets geworden vanwege de afstand tussen Utrecht en 
Hengelo (drie uur enkele reis). Wel is er toen een aanbevelingsbrief gestuurd naar RWS in 
Arnhem. Even later had ik contact met RWS Arnhem over een potentieel aanbod. Na een tijdje 
niets van ze gehoord te hebben en enkele mails over en weer is dit ook verzand. Niet veel later, 
terwijl ik aan het sporten was in de Loods, kreeg ik bericht van Marieke Jansen van RWS team 
Uiterwaarden dat ze een klus voor me hadden. 

De eerste ontmoeting met Team Uiterwaarden verliep hilarisch. Ik kwam een uur te vroeg 

aan voor de afspraak in Arnhem, terwijl de afspraak een uur later was in Wolfheze (10 km 

verder). Dus ik in paniek en constant in contact met Marieke, de bus naar Papendal in 

gerend en uitgestapt in het midden van nergens. Ervan uitgaande dat het kantoor in 

Wolfheze stond heb ik de bordjes Wolfheze volgen. Na 1,5 kilometer kom ik bij een 

benzinestation met daar een bord Wolfheze linksaf. Ik braaf het bord volgen. Uiteindelijk na 

een lange wandeling (2 kilometer bleek later) langs de voet van de Veluwe kwam ik aan bij 

station Wolfheze. Ik belde Marieke voor verdere instructies. Toen bleek dat ik bij het 

benzinestation niet links, maar rechtsaf had gemoeten waar na een tiental meters het 

kantoor al lag, op een industrieterrein ver buiten het dorp. Ik had geen zin die hele afstand 

terug te lopen, maakte me ernstig zorgen over het feit dat ik nu wel erg laat aan zou komen 

en nog eens te verdwalen. Dus ik vroeg of ze niet iemand met een auto langs konden sturen. 

Aan de voet van een tweede wereldoorlog vliegtuigmodel groette ik even later Wouter met 

mijn historische woorden: “Goedemiddag, ik ben Jordy Stijnman, mooie omgeving hebben 

jullie hier”. Ik kwam slechts een half uur te laat in Wolfheze. 

Het volgende gesprek verliep uitstekend, maar Wouter merkte op dat hij gehoopt had dat 

iemand van mijn begeleiding aanwezig zou zijn. Ik merkte op dat Marieke Jansen ook 

aanwezig zou zijn. Het twee-op-twee was een één-op-één gesprek geworden. Later kwam 

Heike bij het gesprek zitten omdat ik ervaring had met enkele computerprogramma’s waar zij 

veel mee werkte. Het bleef een één-op-één gesprek omdat Wouter veel van onze termen 

niet snapte. Heike is nu mijn begeleidster bij RWS. 

Team Uiterwaarden is een onderdeel van 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland (provincie 

Gelderland en Overijssel) en houdt zich bezig 

met het beheer van de uiterwaarden. 

Uiterwaarden zijn dat deel van de rivieren 

tussen de zomer en winterdijk en staan ‘s 

zomer droog en ‘s winters onder water. Het 

totale beheergebied strekt zich uit langs de 

grote rivieren (Maas, Rijn, Waal en IJssel) van 

Maastricht in het zuiden, Lobith in het oosten, 

Dordrecht in het westen en Kampen in het noorden. Onder beheer wordt verstaan dat de 

juiste vegetatie op de juiste plek staat en de uiterwaarden op de juiste manier gebruikt 

worden. Veel uiterwaarden zijn landbouwgebieden voor veeteelt of natuurgebieden. 

Ikzelf werk twee dagen per week bij Rijkswaterstaat; maandag in Wolfheze en dinsdag in 

Arnhem. Momenteel ben ik met drie opdrachten bezig. In mijn eerste opdracht werk ik door 

een archief van vastgoedcontracten van de uiterwaarden. RWS heeft over de jaren veel 

contracten afgesloten, maar met het archiveren schort het nogal. De contracten zijn namelijk 

verspreid opgeslagen over verschillende mappen van diverse organisaties en hebben 

onoverzichtelijke namen.  
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Daardoor weet Team Uiterwaarden niet precies welke percelen zijn verhuurd/verpacht en tot 

wanneer of door wie. Het gevolg is dus dat wanneer je een nieuw project start (zoals ruimte 

voor de rivier), ze niet weten op wiens land ze precies staan of welke afspraken er zijn 

gemaakt. Ik trek al deze contracten uit een ongesorteerde hoop, haal de relevante informatie 

eruit en sla ze dit keer overzichtelijk op. 

Mijn tweede opdracht gaat over vergunningen. In de uiterwaarden gelden strenge regels en 

veel dingen zijn verboden. Als je toch iets wilt (zoals een gebouw neerzetten of bomen 

plaatsen), moet je een vergunning aanvragen. Een vergunning verloopt eigenlijk nooit, maar 

omstandigheden kunnen dusdanig veranderen dat die eigenlijk nutteloos wordt. Voorbeeld: 

een vergunning uit 1904 om een bomenrij te planten is in 2019 nog geldig, maar de planter is 

overleden, de grond is van eigenaar veranderd en er ligt nu een haven zodat je geen bomen 

meer kan planten. Ik bekijk alle vergunningen en 

markeer welke er niet meer van toepassingen zijn. 

Het leuke aan deze opdracht is dat je hele ouwe 

overheidsdocumenten tegenkomt. De oudste die ik 

aangetroffen heb kwam uit 1894. 

Mijn laatste opdracht wordt de nat/droog discussie 

genoemd. Staatbosbeheer beheert namens RWS 

veel grond in de uiterwaarden en krijgt hier ook geld 

voor. Onder de voorwaarde dat ze alles netjes 

maaien. Nou is het zo dat Staatsbosbeheer meer geld  

krijgt voor het maaien van natte grond dan droge grond (er 

moet met duurdere apparatuur worden gemaaid). Nu heeft Staatsbosbeheer bijna al hun 

beheerde gebieden als nat bestempeld. Dit vindt RWS te veel en is van mening dat 

Staatsbosbeheer te veel betaald krijgt. De oplossing is satellietbeelden gebruiken om zo 

vanuit de lucht te zien of de bodems wel daadwerkelijk nat zijn. De analyse voer ik zelf uit 

omdat ik via mijn opleiding hier ervaring mee heb. Ook snappen mijn collega’s de technische 

termen waarmee ik rondstrooi niet echt. 

 

 

     Rijkswaterstaat Arnhem 


