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Opvoeden, opgroeien, welzijn én 
verbinden. Dat zijn de woorden 
waar Stichting Koppel uit de 
gemeente Epe voor staat. Of het 
nu kinderopvang, peuterspeel-
zaalactiviteiten of wijkgerichte 
werkzaamheden zijn: Koppel 
stelt zichzelf ten doel om iedere 
dag een bijdrage te leveren aan 
talentontwikkeling en welzijn van 
burgers van 0 tot 100 jaar.www.koppelepe.nl 

Koppel 
maakt meedoen 

mogelijk!



Koppel staat dichtbij de mensen en is 
actief in alle buurten en wijken van de 
dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene. De 
kernboodschap daarbij? Koppel vindt dat 
iedereen iets kan bijdragen aan de samen-
leving. Ze biedt kansen en geeft ruimte aan 
kinderen, jongeren en volwassenen om 
zich te ontwikkelen, te ontplooien en daar-
door deel te nemen aan de samenleving. 
Soms alleen met hulp van Koppel. Maar 
ook wordt er verbinding gezocht met de 
omgeving of andere partijen om de beste 
oplossing te bieden. Dit om er voor te 
zorgen dat mensen het snel weer zelf 
kunnen oppakken.
 
Dat klinkt mooi, maar wat betekent dat 
in de praktijk?

Participatiespringplank
Koppel begeleidt en coacht mensen met 
een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 
Ook hierbij geldt de gedachte dat iedereen 
een bijdrage kan leveren aan de samenleving. 
De organisatie laat mensen zoeken naar hun 
persoonlijke kracht. Dit met hulp van het 
sociale netwerk en in samenwerking met 
andere lokale organisaties.

Buurtbemiddeling
Een initiatief waarbij getrainde vrijwilligers 
ergernissen en ruzies tussen buren 
begeleiden, zodat burgers zelf tot een 
oplossing kunnen komen. Koppel coördineert 
deze Buurtbemiddeling. Triada, de gemeente 
Epe en de politie hebben hier een belangrijk
aandeel in. Buurtbemiddeling is een onder-
deel van Koppels wijk- en buurtgericht 
werken.

Peuterspeelzalen, kinderopvang 
en buitenschoolse opvang
Bij kinderen staat een brede ontwikkeling 
centraal. Peuterspeelzalen, kinderopvang 
en buitenschoolse opvang worden begeleid 
door gekwalificeerde pedagogisch 
medewerkers. Zo krijgen kinderen ruimte 
om te leren en te groeien. 

Dorpskracht
Wat kunnen we leren van elkaar? Hoe 
lossen bewoners gezondheids-, werk- en 
opvoedingsvragen op? Sociaal werkers van 
Koppel versterken en verbinden de reeds 
bestaande informele en formele netwerken 
met hun kennis en expertise.

Buurtsportcoaches
Ook na schooltijd blijft Koppel graag betrok-
ken. Naast het welbekende jongerenwerk 
zijn er bijvoorbeeld buurtsportcoaches voor 
Koppel aan het werk. Die organiseren 
sport- en beweegactiviteiten en stimuleren 
een gezonde en actieve leefstijl voor alle 
inwoners van de gemeente Epe. Hierbij 
wordt nadrukkelijk samengewerkt met sport-
verenigingen en het onderwijs. Welzijn hangt 
namelijk nauw samen met gezondheid. 

Steunouder
Ouders met hulpvragen krijgen steun van 
vrijwilligers die meedenken over oplossingen.
Ze dienen als vraagbaak of bieden een 
helpende hand. Koppel zoekt die vrijwillige 
Steunouder het liefst in het netwerk van 
degene die de vraag stelt. Aanmelden gaat 
via het Centrum voor Jeugd en Gezin.



Andere initiatieven
Jongerenwerk, Burendag, NLdoet, 
Buitenspeeldag, Vrijwilligerscentrale, 
Wetswinkel, de Dag van de Dialoog, 
Eetcafé, BuurtKaffee, Sport en Spel 
op Straat; het zijn stuk voor stuk 
initiatieven waar Koppel ook volop 
aan bijdraagt.

Kortom
Koppel staat al ruim 40 jaar voor een 
sociale samenleving waarin iedereen 
meetelt en meedoet en is daarbij de 
verbindende schakel tussen organi-
saties en inwoners. Koppel maakt 
meedoen mogelijk!

Bij Koppel staan vier 
kernbegrippen centraal:

•	Present
    Koppel staat middenin de samenleving!

•	Kracht
    Uitgaan van wat iemand wel kan. 
    Ik help jou, help jij mij?

•	Samen 
    Koppel werkt nooit alleen!

•	Preventie 
    Koppel staat voor kwaliteit van leven. 
    Door aandacht voor: voeding, opvoeding,
    beweging en ook bij sociaal contact!
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