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Doorontwikkeling functieprofielen medewerkers 
binnen HighFive welzijnsveld leidend in landelijke 
ontwikkelingen.  

Kinder coronakrant uitgebracht met een normale 
editie in mei en een kersteditie.    

High Five Kick Off waarbij inwoners bij sport- en 
cultuur organisaties clinics konden volgen. In totaal 
1000 deelnemers! https://youtu.be/EDmdbKclo14  

Online pubquiz georganiseerd voor inwoners, 
organisaties en kinderen i.s.m. café Merz. Met als 
hoogte punt de premier in één van de uitzendingen. 
 

HIER Boekje uitgebracht met 200+ organisaties wat er 
te doen is in Nissewaard aan vrijetijdsbesteding. 

Digitale kroontjesspelen georganiseerd voor alle 
kinderen in Nissewaard.  
https://www.youtube.com/watch?v=iQASTsJyY58  

Online challeges en to do tips aangereikt via 
actiefinnissewaard voor inwoners tijdens de 
lockdown. + optredens op locatie.  
 

Er zijn 4 sport- cultuur en beweegpleinen gerealiseerd 
voor binnensport waar verenigingen met elkaar, 
buiten op afstand, multi-verenigingen ontwikkelde in 
corona periode.  

In totaal hangen er 150 High Five tegels aan gevels 
van sport- en cultuurorganisaties, wijkgroepen, 
scholen & 15 bedrijven met maatschappelijke inzet. 

Verenigingsondersteuning bij 65 sportverenigingen, 
45 cultuurorganisaties, 12 wijkgroepen en 11 
migrantenorganisaties. Allemaal High Five.  

In totaal zijn er 150 Coronapakketten uitgedeeld aan 
scholen, verenigingen en wijkcentra om activiteiten 
voor inwoners op afstand te organiseren.    

High Five successenbord 2020! 

3.000 vrijwilligers in Nissewaard zijn van de zomer in 
het zonnetje gezet en ontvingen een bos gladiolen uit 
handen van de wethouders als blijk van waardering. 

Een zomervakantie vol met activiteiten voor kinderen 
op afstand. Denk aan natuuractiviteiten, sport en 
spel, djembe lessen en Ibizacamp 

 

https://www.facebook.com/actiefinnissewaard/photos/pcb.3506806032701581/3506802712701913/?type=3&theater
https://youtu.be/EDmdbKclo14
https://www.youtube.com/watch?v=iQASTsJyY58
https://www.actiefinnissewaard.nl/zomerprogramma-week-1
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Naschools aanbod uitgebreid 
met 11 sportverenigingen  

Samenwerking binnen en 
buitensport verenigingen met 
delen van accommodatie in 
coronatijd 

documentaire de houdgreep 
van 2020  

60 Albeda Studenten actief op 
basisscholen in Nissewaard als 
sportief high five ambassadeur 

85% respons op de 
vitaliteitscan. 

65 sportverenigingen 
ondersteund in coronatijd 

Sporttalenten team opgericht 
in Nissewaard met topsporters 
uit Nissewaard 

 Online sportgala2020 
georganiseerd 

Soep op de stoep! De koffiebus 

1.000 mantelzorgers hart 
onder de riem  hart onder de 
riem met uitdelen reep 
chocolade 

Online Social Talk voor 
jongeren.  

Heropening wijkcentrum de 
Hoek 

Digitale week tegen de 
eenzaamheid georganiseerd  

Internationale vrouwendag op 
afstand succesvol met 180 
vrouwen 
 

Vrijwilligersexpositie 
‘Vrijwilligers in beeld’ 
https://youtu.be/qH4FQ4pUof
E  
 Online trainingsaanbod voor 

vrijwilligers gerealiseerd Zoom, 
sociale hygiene, etc.  

3.000 vrijwilligers bedankt voor 
hun inzet met gladiolen  uit 
handen van de wethouders 

Online koffieochtenden voor 
bewoners en organisaties in de 
wijk. 

12 wijkgroepen en 11 
migrantenorganisaties 
ondersteund in coronatijd 

Digitale natuurexcursies   

1.000 ‘50-dingen in de natuur’ 
boekjes uitgedeeld aan 
leerlingen van groep 3.  

Nieuwe lessen Natuur & Milieu 
educatie vanuit Milieu Huis 
voor basisonderwijs 

Uitdelen van ‘doe het zelf 
natuur toer’ tassen aan 
inwoners in Nissewaard 

Aangepast jaarprogramma 
Natuur en Milieu Educatie  

Opleiding tot natuur ouders 
ook in coronaperiode in en 
rondom de buurt.  

Online natuur en milieu 
uitzendingen van de 
gebroeders Groen.  

2 wandelroutes uitgezet in 
lockdown periode.   

Alle scholen in Nissewaard 
gaan een groen schoolplein 
krijgen.  

Muziekorganisaties geven 
concerten buiten voor 
verzorgingstehuizen    

Nieuwe stadsdichter gekozen 
Nissewaard , oude stadsdichter 
sprak gemeente toe, corona. 

Jongerenpanel vergroot van 5 
naar 16 jongeren 

45 cultuurorganisaties in 
coronatijd ondersteund.  

Jongerendebatten digitaal 
georganiseerd. Jongeren met 
ministers in gesprek.  

‘Drop the base’ online jongeren 
evenement waar lokaal DJ 
talenten online muziek maken 

48 uurs theaterfestival 
georganiseerd door 
cultuurplatform Zo Blits! 

Kinderkleurplatenwedstrijd 
omgezet naar kaarten voor 
ouderen in verzorgingstehuis  

Milieu Huis coproductie 
literaire wandeling van de 
Boekenberg (40 deelnemers) 

120 vuilrapers tijdens de 
Nationale Opschoondag 

https://www.facebook.com/gemeentenissewaard/videos/482685823133896/
https://www.facebook.com/gemeentenissewaard/videos/482685823133896/
https://www.facebook.com/gemeentenissewaard/videos/1112440152515644/
https://www.facebook.com/gemeentenissewaard/videos/mantelzorgers-bedankt/850359252169988/
https://www.facebook.com/gemeentenissewaard/videos/mantelzorgers-bedankt/850359252169988/
https://www.facebook.com/jongensvan/videos/837549493487897/
https://youtu.be/qH4FQ4pUofE
https://youtu.be/qH4FQ4pUofE
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/115943/gladiolen-voor-vrijwilligers
https://www.actiefinnissewaard.nl/jaarprogrammas/
https://www.actiefinnissewaard.nl/jaarprogrammas/
https://eropuitnissewaard.nl/userfiles/Beverroute021.pdf
https://www.facebook.com/gemeentenissewaard/videos/3631197093632236/
https://www.facebook.com/gemeentenissewaard/videos/3631197093632236/
https://www.facebook.com/gemeentenissewaard/videos/258521935621030/
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High Five is ingezet binnen de ontwikkeling ‘Buurthuis 
van de Toekomst’. 

High Five werft inmiddels zelf ambassadeurs. Men wil 
‘erbij horen’.     

High Five zorgt voor verbinding tussen themagerichte 
keuzes die gemaakt worden vanuit het college.  

High Five biedt een podium aan beleid richting de 
inwoner.  
 

High Five heeft een efficiency slag gemaakt op 
verschillende domeinen door effectiever budgetten 
in te zetten.  

High Five zorgt voor een eenduidige manier van 
werken richting de inwoners.   

High Five daagt uit om & verbindt heel veel thema’s 
en domeinen binnen en buiten de gemeente aan 
elkaar. 
 

Binnen de beleidsstukken sport, cultuur, 
eenzaamheid, armoede, jeugd en jongeren is 
aandacht besteed aan High Five.   

High Five wordt gebruikt om het voor veld vorm te 
geven binnen de gemeente Nissewaard. 

High Five is opgenomen in de opdracht Toekomst 
Bestendig Sociaal Domein. 

High Five is onderdeel van het sportakkoord en 
preventieakkoord binnen de gemeente Nissewaard 
i.s.m. heel divers aantal partners.     

High Five als olievlek binnen de gemeente in 2020! 

Jeugd ondersteuningsteams gebruiken de 
programmering van High Five. 

In totaal zijn er op 31-12-2020 150 High Five borden 
uitgereikt aan sport- en cultuur organisaties, 
wijkgroepen,scholen & maatschappelijk ondernemers 

 


