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W
el

ko
m Voor je ligt de eerste Pulse vrijwilligersnieuwsbrief. 

De Pulse Courant zal vanaf nu twee keer per jaar ( juni & 

december) verschijnen om je op de hoogte te brengen 

van nieuws vanuit Pulse.

We willen je op een laagdrempelige manier informeren, 

over onder meer activiteiten voor vrijwilligers en 

veranderingen en personeelswisselingen binnen Pulse.

Natuurlijk willen wij je via deze weg ook bedanken 

voor je inzet, je flexibiliteit en hart voor inwoners van 

IJsselstein en Lopik. Mede dankzij jou voelen zij zich 

gesteund en worden zij praktisch geholpen.

Veel goeds,

Jacqueline Camara 

Manager

B E S T E  V R I J W I L L I G E R , 

► KERSTBORREL

► PULSE PERSONEEL 

► WAT IS WELZIJN EIGENLIJK?

► WEBSITE & PROMOTIEVIDEO

► VRIJWILLIGERSRAAD

► VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN

► VRAGEN OVER LOCATIES

►	 VERANDERINGEN BINNEN PULSE

  ►		 HELLO’S

  ►		 SERVICEPUNT 

  ►		 VOORSCHOOLSE EDUCATIE

  ► PERSONELE WISSELINGEN
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Kerstborrel
Aanstaande vrijdag 16 december is de kerstborrel voor 

vrijwilligers en medewerkers van Stiching Pulse in het Nozema 

gebouw zendstation in Lopikerkapel. Jullie hebben hier 

natuurlijk al een uitnodiging van ontvangen maar bij deze een 

herinnering dat we er naar uitkijken om jullie daar te zien! Er 

zijn hapjes en drankjes, een kerstspeech en iedereen krijgt een 

welverdiend kerstpakket.   

Vrijdag 16 december

16:00 - 19:00 uur

Biezendijk 4, 3412 KB Lopikerkapel



Wat is welzijn eigenlijk?
Stichting Pulse is een welzijnsorganisatie, maar wat is 
welzijn nou eigenlijk precies? 

Welzijn van mensen heeft te maken met een goede lichamelijke en psychische 

gezondheid, een fijne leefomgeving en genoeg sociale contacten.

Soms zit het leven tegen in de vorm van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid, financiële 

problemen of een taalbarrière. Dit zijn kwetsbaarheden waar men niet om vraagt 

maar die soms onderdeel zijn van het dagelijkse leven. Stichting Pulse is er voor 

alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zich in zo’n kwetsbare situatie 

bevinden.

Onze sociaal werkers hebben samen met jullie - onze vrijwilligers - een breed aanbod 

ontwikkeld van verschillende ontmoetingsplekken, cursussen, spreekuren, taallessen, 

jongerencentra en (sport)activiteiten. Op deze manier is Stichting Pulse een vangnet 

voor alle inwoners van IJsselstein en Lopik.

Pulse 
personeel
Het leek ons leuk om jullie een actueel overzicht te 

geven van het Pulse personeel. Mocht je iemand direct 

willen contacteren, dan vind je de mailadressen en 

telefoonnummers op onze website!

Directeur- 
bestuurder

Manager

Yvette Jacqueline

Jongerenwerk
JIP

Voorschool en 
Puzzelgroep

Didi Meike Nils Yently

Caroline Fabiola Fathia

Bertie Hanaa
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Jacolien
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jongeren
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Financiën 
op Orde
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De meesten van jullie zullen onze nieuwe website misschien 

al gezien hebben, maar we wilden geen nieuwsbrief maken 

zonder het toch nog even te vermelden. 

Sinds 1 juni heeft Pulse een nieuwe website! Naast dat 

de vormgeving en de indeling veranderd zijn, heeft onze 

website nu ook een functioneel en responsive design, dat 

betekent dat onze website fijn werkt op een groot scherm 

én op je mobiel of tablet.

Het volgende doel is een activiteitenkalender. Daar wordt 

hard aan gewerkt en we kijken uit naar het moment dat we 

deze kunnen gaan gebruiken. 

Neem vooral een kijkje op: 

www.stichting-pulse.nl
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Nieuwe websitePromotievideo

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een video waarin 

we als Stichting Pulse laten zien wie we zijn en wat we 

doen. We zijn erg trots op het resultaat en jullie hebben de 

primeur! 

Je kunt de video bekijken door hier te klikken of hem op 

te zoeken op Youtube met de titel: Wij zijn Stichting Pulse. 

Binnenkort zal hij ook te zien zijn op onze wesbite. 

http://www.stichting-pulse.nl
https://www.youtube.com/watch?v=QqTrzXc61OQ
https://www.youtube.com/watch?v=QqTrzXc61OQ


S A M E N S T E L L I N G  H U I D I G E 

V R I J W I L L I G E R S R A A D 
   

Martin Kersteren  Financiën op Orde                 

Miep Vink   Financiën op Orde  /

   Meldpunt

Alette Groothuis Financiën op Orde  

Harry de Vries  Financiën op Orde   

Ank Verwijmeren Taal

V R I J W I L L I G E R S R E G L E M E N T 
   

Het vrijwilligersreglement kun je vinden op onze 

website door hier te klikken of te kijken op: 

www.stichting-pulse.nl/vrijwilligersraad

L E D E N  V R I J W I L L I G E R S R A A D 

G E Z O C H T ! 

Wij zijn op zoek naar drie nieuwe leden voor de 

vrijwilligersraad uit de volgende werkvelden/

gemeenten:

►   Buurtbemiddeling/buurtwerk   

►   Mantelzorg                               

►   Sociale activering

►   Gemeente Lopik

Ben je vrijwilliger en vind je het leuk om Pulse te 

adviseren omtrent vrijwilligerswerk? Dan zien we 

heel graag je aanmelding voor de vrijwilligersraad 

tegemoet! 

vrijwilligersraad@stichting-pulse.nl

Pulse heeft ruim 500 vrijwilligers! Vrijwilligers zijn een 

waardevolle aanvulling op alle door Pulse aangeboden 

activiteiten en diensten. Om die reden is er binnen 

Pulse een vrijwilligersraad met adviesrecht. 

Deze vrijwilligersraad behartigt en vertegenwoordigt 

de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. 

Deze raad dient als een schakel tussen de vrijwilligers 

enerzijds en de directeur-bestuurder anderzijds. 

Concreet betekent dit dat de vrijwilligersraad 

meedenkt met de bestuurder en deelt wat goed gaat 

en adviseert over wat eventueel beter kan binnen 

Pulse. Daarnaast is de raad een sparringpartner en 

luisterend oor voor vrijwilligers die daar behoefte aan 

hebben.

A L L E S  O P  E E N  R I J T J E

►    De vrijwilligersraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 leden. 

►    Alle leden van de raad zijn actief als vrijwilliger bij Pulse.

►    De raad vergadert  4 x per jaar. 

►    Idealiter zijn de leden een vertegenwoordiging van de Pulse-werkvelden.

Vrijwilligersraad

https://stichting-pulse.nl/vrijwilligersraad/


Activiteiten Vrijwilligers

In de zomer hebben jullie het activiteitenprogramma ontvangen voor alle 

vrijwilligers van Stichting Pulse.  

We kunnen wel stellen dat de activiteiten, die bedacht zijn door de verschillende 

teams, bij jullie in de smaak zijn gevallen! De inschrijvingen stroomden binnen 

en op dit moment zijn alle activiteiten in 2023 ook al vol! 

Ondertussen hebben we er al twee leuke activiteiten opzitten en we hebben er 

nog heel wat te gaan in 2023! Wij kijken er naar uit! 

Vragen over 
locaties

Werk je als vrijwilliger vaker in dezelfde buurtlocaties en heb je vragen 

over facilitaire zaken zoals de voorraad, het alarmsysteem, de printer, 

computers etc. dan kun je contact opnemen met de receptie of je 

vraag mailen naar het facilitair meldpunt.  

facilitairmeldpunt@stichting-pulse.nl

Receptie - 030 - 686 80 30



S E R V I C E P U N T 

Bij Pulse hebben we een nieuwe dienst genaamd het Servicepunt. Het 
Servicepunt is nog in de ontwikkelingsfase maar wel al in bedrijf. Deze dienst 
fungeert als ons visitekaartje maar ook als het symbolische hart van onze 
organisatie.

Er wordt gewerkt met een combinatie van sociaal werkers en vrijwilligers die 
de receptie bemensen. Naast het beantwoorden van de telefoon, mail en het 
ontvangen van bezoekers in de Oase, staan ook de volgende diensten onder 
hun hoede: 

► Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp

► Vervoer - Pulse Pendel

► Stukkie fietsen

► Preventief Huisbezoek 75+

P E R S O N E L E  V E R A N D E R I N G E N 

Pulse is constant in beweging. Op het gebied van de diensten die 

we aanbieden, onze vrijwilligers die komen en gaan en zo ook 

personele wisselingen. 

Afscheid

We hebben eind november afscheid genomen van Anisha 

Ramjiawan (sociaal raadsvrouw bij Financiën op Orde) en van 

Jannie de Ruiter (receptie). 

Nieuwe gezichten

Bij het Steunpunt Mantelzorg is Kitty Veldhuizen een nieuw 

gezicht. Zij is net als Dafne Maaswinkel mantelzorgmakelaar 

en hard nodig in een wereld waarin zorg steeds meer verleend 

wordt door naasten. Finn Caldenhoven, is na zijn stage, team 

Buurtsportcoach komen versterken.   

Veranderingen binnen Pulse

V O O R S C H O O L S E  E D U C AT I E

Stichting Pulse heeft de Voorschoolse Educatie altijd verzorgd voor kinderen die extra 

begeleiding nodig hebben in de ontwikkeling van taal, rekenen, motorische of sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

Afgelopen jaar werd duidelijk dat gemeente IJsselstein, in navolging van de landelijk 

gewijzigde wet- en regelgeving, de kinderopvang en de Voorschoolse Educatie gaat 

harmoniseren. Dat betekent gemengde groepen waarin kinderen met én zonder VE-

indicatie samen kunnen spelen en leren.

Stichting Pulse is een welzijnsorganisatie, vanuit dat oogpunt vinden wij het niet 

passend om reguliere kinderopvang aan te bieden. Daarom hebben wij de beslissing 

genomen om vanaf 1 januari 2023 geen Voorschoolse Educatie meer aan te bieden.

Wij hebben in kinderopvangorganisatie Kind & Co Ludens een overnamepartner 

gevonden. Zij nemen de kinderen met een VE-indicatie, de VE medewerkers van 

Stichting Pulse (Jacolien de Jong blijft bij Pulse werkzaam) en de lokalen waar VE wordt 

aangeboden, vanaf 1 januari 2023 over.

H E L L O ’ S  

Afgelopen maanden hebben alle medewerkers trainingen 

gehad in Hello’s; ons nieuwe Cliënt Registratie Systeem. 

Dit systeem gaat Pulse helpen om alle gegevens van 

cliënten maar ook vrijwilligers op één overzichtelijke plek 

te registreren. 

Vrijwilligers die hiermee gaan werken, worden de 

komende periode stap voor stap ingewerkt door de 

sociaal werkers. Je krijgt hierover bericht van de team 

coördinator.   



Stichting Pulse

Postbus 29, 3400 AA IJsselstein

Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein

T: 030 – 686 80 30 - ma t/m vrij 8:30 – 17:00 uur

www.stichting-pulse.nl | info@stichting-pulse.nl


