
Programmaplan De Rederij 2023

Ontmoeten, verbinden en ontwikkelen zijn de kernwaarden van De rederij. De partners van de Rederij versterken elkaar op twee manieren. Enerzijds door 
de samenwerking op te zoeken bij hun eigen monodisciplinaire opgaves en activiteiten. Anderzijds door het uitvoeren van activiteiten waar we juist als 
collectief meerwaarde kunnen geven. 

Voor 2023 hebben we de volgende drie hoofdthema's benoemd, waarbinnen de verschillende activiteiten plaatsvinden. De programma coördinator is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programmaplan. Aansturing vindt plaats via de bestuurlijke programmatafel, voorbereid door de ambtelijke 
programmatafel.

De thema's: 

1. Het goede gesprek, verbinden, participatie, polarisatie
a. Fake nieuws/ Mediawijs
b. Gesprekstechnieken en luisteren/ spreken met pubers
c. Deep democracy / de theorie van de sabotagelijn
d. Democratie / hoe werkt een parlementaire democratie, een constitutionele monarchie, een gedecentraliseerde eenheidsstaat, de provincie,

het waterschap en de lokale overheid? 
e. Hoe bereik je consensus? / Nederland is een consensusdemocratie, waar de politieke instituties gericht zijn op een brede consensus tussen 

politieke actoren
f. Allemaal andersdenkenden / omgaan met cultuurverschillen
g. LHBTI; voorlichting, genderneutraliteit bij de overheid, in sport etc. Maar ook faciliteren ontmoeting doelgroep. 
h. Participatie / onderwerpen vanuit inwoners waarbij de Rederij faciliteert
i. Week van de dialoog / eerste week van november

2. Groen 
a. Inspiratie voor energietransitie, circulariteit etc. Themabijeenkomsten, inspirerende sprekers, voorlichting, jongerenraad, out-of-the-box 

sessies voor groen in het dorp, praktische tips
b. Duiding fit en groen dorp in de polder/ ondersteuning bij het participatietraject
c. Omgaan met het water / klimaatadaptatie/ veiligheid, praktische tips en iemand die bv meedenkt over jouw tuin.

3. Fit
a. Pak de fiets / lokale stimulatieprijs
b. Mentale fitheid / eenzaamheid 



c. Digitale vaardigheden senioren 
d. Cybercrime, preventie / digitaal veilig zijn
e. Gezonde voeding / 9 mythes over ons eten
f. Zelfredzaamheid / ontwikkeling om in de steeds ingewikkeldere maatschappij mee te kunnen
g. Samenredzaamheid / kijk naar elkaar om en help elkaar
h. Waar vind ik hulp? / informeren van inwoners over voorzieningen m.b.t. hulpvragen
i. Verbinding naar gezondheids-, beweeg- en sportaanbod in het dorp; wat is er te doen in Alblasserdam? Andere partijen zouden hierin de 

programmacoördinator kunnen ondersteunen.

De activiteiten voor 2023

Voor 2023 hebben we afgeleid van deze thema's een aantal activiteiten benoemd, rekening houdend met een beschikbaarheid van een programma 
coördinator van 16 uur per week. Overigens is deze programma coördinator niet alleen verantwoordelijk, maar wordt er per activiteit ook betrokkenheid 
vanuit de partners gevraagd.

Thema activiteit toelichting planning betrokkenen
Het goede 
gesprek

Tegenlicht Meet 
Ups

Tegenlicht Meet Ups zijn ontstaan uit 
het idee om samen verder te kijken en 
tot constructieve ideeën te komen, waar
onze uitzendingen ophouden. Aan de 
hand van een onderwerp uit de meest 
recente of juist een oude aflevering gaan
we samen in gesprek. De Meet Ups 
worden door het hele land 
georganiseerd en zijn voor iedereen 
toegankelijk

Januari, april Bibliotheek, inwoners 



Jongerenraad Opnieuw leven inblazen. Jongeren actief 
benaderen via de sportclubs, socials etc. 
Inzetten op verschillende thema’s

Start in januari Griffier, bestuursadviseur, team MO

Dag van dialoog 
en democratie

Programma nttb maar onderwerpen 1d 
en 1e lenen zich hier prima voor

September Griffier, raad, bestuursadviseur

Workshop 
omgaan met 
cultuurverschillen/
multicultureel 
vakmanschap

Inzicht in het ontstaan van 
cultuurverschillen, begrip hebben versus
begrijpen

Mei en oktober Professionals in het sociaal veld

Thema activiteit toelichting planning betrokkenen
Groen

Groen en water in
je tuin en in de 
openbare ruimte

Voorbeelden en praktische tips. En 
toelichting op wat de gemeente doet. 
Informatiemarkt

Maart Milieu centraal? Ondernemers?

Belang van 
biodiversiteit 

Wat is het, waarom is het belangrijk, 
welke planten wel/ niet

Juni Ambtenaar groen?

Participatie 
omgevingsvisie

Wat is fit en groen? Feb-sep Gemeente?

Omgaan met 
water

Waterveiligheid November Waterschap?

Afval is de 
toekomst

Informatiebijeenkomst, terugdringen 
afval, hergebruik, recycling. Voor 
ondernemers

September Afval(recycle)bedrijf?

Duurzaamheid Informatiebijeenkomst en tips. Hoe maak 
je langer gebruik van je spullen? Op 
welke manier kan je minder consumeren?

Repair café, bibliotheek, adviseur?



Thema activiteit toelichting planning betrokkenen
Fit

eenzaamheid In de week van de eenzaamheid nntb Oktober SWA?
Gezonde voeding De 9 mythes over eten. Tips voor ouders 

van jonge kinderen
Mei In combi met moestuinen, pfas? CJG, 

Diëtist Saskia Nieuwenhuis?
Workshop 
digivaardig 
worden 65+

Incl tips en gevaren phishing Februari, november De seniorenbond en IDO medewerker 
bieb?

Veilig op de 
elektrische fiets

Maart VVN, ondernemers

Organisatie

Ambtelijke programmatafel: Renate Giesbers, Inge Nieuwenhuis, Jannelies Pullen (duurzaamheidsregisseur), Astrid de Gooijer, Smile (?)

De ambtelijke programmatafel komt per kwartaal bijeen.

Bestuurlijke programmatafel: Ankie Kesseler, Ramon Pardo, Margreet de Deugd, Ingrid van Sluijsdam, programmacoördinator

De bestuurlijke programmatafel komt halfjaarlijks bijeen. 

De programmacoördinator bereidt deze overleggen agenda technisch voor.

Begroting

De programma coördinator heeft een beperkt activiteitenbudget van jaarlijks EUR 5000. Het overige budget is afkomstig vanuit de diverse vak afdelingen.  




