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Samen een stap verder in welzijn 
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Voorwoord 
2021 was een bijzonder jaar, waarin wij samen een stap verder in welzijn hebben gezet. 

Samen  

… over het tweede jaar waarin momenten van vrijheid afwisselden met momenten waarin we te 
maken hadden met beperkingen vanuit de Coronamaatregelen. Beperkingen in zowel ons werk- als 
privéleven, die het ingewikkeld maakten anderen te ontmoeten, te ontwikkelen, te bewegen en uit 
te gaan. Samen met onze professionals, vrijwilligers en partners hebben wij ons wederom flexibel 

ingezet. Het is duidelijk dat de wereld niet maakbaar is en dat aandacht voor elkaar en welzijn 
onmisbaar zijn. Ik wil wederom een ieder bedanken voor zijn of haar betrokkenheid en inzet van 

het afgelopen jaar.  

 

Een stap verder 

… voor de veerkracht en de stappen die wij met elkaar hebben gemaakt om een goed welbevinden 
van onze inwoners na te streven. Of het nu gaat om jongeren of ouderen, KijkopWelzijn heeft zich 
ingezet om mooie initiatieven op andere, nieuwe manieren invulling te geven. Ons team gaat waar 

nodig een stap verder. Waar het zorglandschap bekend staat om wet- en regelgeving en strikte 
kaders, kan KijkopWelzijn kijken naar het individu. En daar waar nodig zetten wij een stap verder. 
Op die manier doen wij er alles aan om te voorkomen, dat inwoners verdwaald raken in een voor 

hen onbekend landschap en voorzien wij hen van advies, ondersteuning en mogelijk een 
doorverwijzing.  

 

In welzijn 

… en juist dat betekenisvol leven, doen wat voor de inwoner belangrijk is, blijkt bepalend om een 
gezond en veerkrachtig welzijn na te streven. 

 

Samen een stap verder in welzijn is onze bedoeling. Wij streven ernaar dat iedere inwoner van 
Barendrecht, van jong tot oud, op zijn of haar eigen manier kan deelnemen aan onze samenleving. 
Wat betekent onze bedoeling Samen een stap verder in welzijn? Dit is op meerdere manieren uit te 

leggen. Een ieder is uniek en dat geldt ook voor de stappen die men zet in zijn of haar 
welzijnsbehoefte. Iedere levensweg kent uitdagingen. Wij lopen graag mee tijdens 

levensgebeurtenissen wanneer een inwoner een welzijnsvraag heeft. Iedere stap telt! Hoe groot of 
klein deze ook is. Zo zijn wij er bijvoorbeeld voor inwoners die een steuntje in de rug nodig 

hebben, jongeren die eenzaam zijn en/of inwoners die iets in hun eigen buurt willen organiseren. 
Wij geloven in een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. 

 

Tot slot 

….onze professionals en vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van onze inwoners door onder 
andere ondersteuning, advisering, coaching en activering. De welzijnsvragen kennen een brede 

diversiteit. Wij zijn actief op de domeinen: Ouderenwerk, Mantelzorg Adviespunt, Wijk- en 
Vrijwilligerswerk, Vraagwijzer, Jeugd- en Jongerenwerk en Buurtsportcoach. Met trots en 

dankbaarheid kijken wij terug op de behaalde resultaten. In deze jaarimpressie nemen wij u vanuit 
deze domeinen in vogelvlucht mee door het jaar 2021. Ik wens u veel leesplezier. 

 

Tonia Ruybroek, Directeur-Bestuurder KijkopWelzijn 
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Reacties van deelnemers 

“Dag Esther,  

nog bedankt voor de gezellige barbecue. Ik heb vegetarisch gegeten, alles was heerlijk. 

Alvast bedankt voor het taartje! Wat een leuk idee. Tot de 22ste..  

Groeten van ***” 

- Mw. M.., vrijwilliger KijkopWelzijn, 13-09-2021 

We zijn trots op alle mooie reacties die we van deelnemers, vrijwilligers, cliënten, klanten en 
gebruikers mogen ontvangen. We krijgen regelmatig een e-mail of telefoontje waarin mensen ons 
bedanken. Of we spreken na afloop van een activiteit een deelnemer die zich heeft vermaakt. Het 

is teveel om alles in het jaarverslag te noemen. Omdat we willen laten zien hoe blij we zijn om 
positieve geluiden te horen, hieronder een kleine greep uit de reacties met mooie foto’s en een 

paar quotes.  
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“Dag Ciska, 

Enorm bedankt dat jullie langs zijn  ge-

weest. Het was een zeer geslaagde mid-

dag. Iedereen was superblij. Is nog nooit 

gedaan! Bijgaand de foto van de High 

Tea die klaar stond. 

 

Gr ***” 

Dhr. A. en W..., deelnemer High Tea,  

07-10-2021 
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Leeswijzer 

KPI | DOEL | RESULTAAT 
Voorafgaand aan het subsidiejaar worden in afstemming met KijkopWelzijn de KPI’s per werksoort door 
de gemeente Barendrecht vastgesteld. De KPI’s zijn de leidraad in de te verwachten resultaten. Uiteraard 
is er ruimte voor afwijkingen om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. In het jaarverslag zijn de KPI’s, 
doelen en resultaten aan elkaar gekoppeld. Relevante afwijkingen bespreekt KijkopWelzijn gedurende het 
jaar met de gemeente Barendrecht en worden verklaard in onderstaand jaarverslag. 

AANVULLENDE PROJECTEN 
Alle werksoorten van KijkopWelzijn zijn betrokken bij één of meerdere projectopdrachten van de 
gemeente Barendrecht. Hoewel de inhoudelijke verslaglegging en verantwoording separaat van dit 
jaarverslag gebeurt, heeft het raakvlakken met de reguliere diensten en activiteiten. Daarom wordt, waar 
nodig, een korte omschrijving van behaalde resultaten geformuleerd.   

COVID-19 
Helaas had COVID-19 ook in 2021 invloed op onze activiteiten en diensten. Van 1 januari tot 24 maart 
gold een lockdown met (zo goed als) geen fysieke activiteiten, geen vrijwilligersinzet en enkel telefonische 
en/of online ondersteuning. Na 24 maart organiseerden we kleine bijeenkomsten (eerst 2 of 4 personen, 
later maximaal 20). Vanaf 21 mei gingen onze vrijwilligers weer op huisbezoek. De hele zomer 
hanteerden we een maximaal aantal deelnemers. Vanaf 25 september werden de regels aangepast 
middels het Corona Toegangsbewijs en waar nodig met mondkapjesplicht. Tot het einde van het jaar zijn 
Coronamaatregelen van kracht geweest. Per werksoort is een korte omschrijving te vinden van de manier 
waarop de Coronamaatregelen invloed hadden op de prestatieafspraken. 

TOELICHTING 
Per hoofdstuk is kort en bondig omschreven welke afspraken we hebben gemaakt en hoe deze ingevuld 
zijn. Onder de toelichting staan belangrijke accenten verder uitgeschreven, om een beter beeld te geven 
van de invulling van deze diensten. 

In dit jaarverslag is in één oogopslag te zien wat KijkopWelzijn heeft georganiseerd per werksoort. 
De organisatie is verdeeld in zes werksoorten.  Ter verduidelijking van dit jaarverslag volgt 

hieronder een leeswijzer. 
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• 100 - 130 huisbezoeken  
 Met behulp van vrijwilligers 

• 10 themabijeenkomsten  
 Over actuele onderwerpen 

• 60 - 70 trajecten  
 Individuele hulpverlening  

• 5 dagdelen p/w Dienstencentrum 
 In totaal 200 dagdelen in het jaar 

• 4 activiteitenkalenders 
 Het Ontmoetingsplein 

K 

P 

I 

• 105 huisbezoeken  
 Waarvan 45% in postcodegebied 2991 

• 9 themabijeenkomsten  
 Met gemiddeld 13 bezoekers 

• 109 trajecten 
 Waarvan 32 in 2021 weer afgerond 

• 242 dagdelen openstelling  
 Met in totaal 2634 bezoekers 

• 3 activiteitenkalenders 
In magazinevorm “De Ontmoetingsgids”  

Ouderenwerk 
Ouderenwerk staat naast de ouderen in Barendrecht zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen 

blijven meedoen. Het Ouderenwerk draagt bij aan ontspanning, educatie, weerbaarheid, 
gezondheid en versterking van het eigen netwerk. 

Het Ouderenwerk van KijkopWelzijn 
geeft uitvoering aan diverse 
projecten en sluit aan bij de 
allianties van de gemeente 
Barendrecht. 

Zo zorgt KijkopWelzijn voor de 
coördinatie van ANWB 
Automaatje. Dit is een 
vervoersdienst die draait op 
vrijwillige planners en chauffeurs en 
bedoeld is om minder mobiele 
plaatsgenoten te vervoeren van A 
naar B. Ondanks de maatregelen 
zijn er in 2021 1382 ritten gereden 
met inzet van 13 chauffeurs en 3 
planners. 

Verder zorgt KijkopWelzijn voor de 
uitvoering van het project 
Dementievriendelijke 
Gemeente, in samenwerking met 
diverse partners. Zo wordt het 
Alzheimer Café georganiseerd, 
worden cursussen gegeven voor 
mensen die te maken krijgen met 
dementie, wordt sportaanbod 
ontplooid en aandacht besteed aan 
Wereld Alzheimer Dag.  

De looptijd en verantwoording van 
deze projecten is separaat van dit 
jaarverslag. Verder heeft het 
Ouderenwerk ook in 2021, door 
animo wegens de COVID-19 
maatregelen, de Kruidenier 
Koerier voortgezet, ondanks de  
gemeentelijke bezuinigingen in 
2020. Hiernaast zijn de cijfers van 
deze dienst te vinden.  

Tot slot sluiten medewerkers van 
het Ouderenwerk ook aan bij de 
relevante allianties van de 
gemeente Barendrecht. Dit zijn de 
allianties ‘Barendrecht Wordt Ouder’ 
en ‘Mantelzorg en Dementie’. 
Hieruit volgen productieve 
samenwerkingen en nieuwe 
activiteiten. 

Wegens de Corona-
maatregelen is er meer inzet 
gepleegd op individuele 
ondersteuningstrajecten door 
de maatregelen. Ook was het  
lange tijd niet mogelijk om 
groepsbijeenkomsten te 
organiseren. Eén van de 
gevolgen was dat een deel 
van de themabijeenkomsten 
online is vormgegeven. De 
opkomst was hierdoor lager. 
Ook hebben de 
Ouderenadviseurs minder 
fysieke huisbezoeken 
afgelegd. 

We zijn trots dat, waar veel 
vormen van ondersteuning 
onmogelijk waren, de 
Ouderenadviseurs van 
KijkopWelzijn wél bij de 
mensen binnen kwamen.  

“Beste medewerkers, Het leek mij wel leuk om eens voor een keer te laten zien dat jullie niet 

alleen maar lijstjes en letters zien maar dat er overal heel dankbare mensen zijn die jullie 

werk zo bijzonder op prijs stellen en daar heel dankbaar voor zijn. Ik probeer hierbij een 

plaatje van twee zulke klanten bij te sturen  Mevr. en hr. ***  resp. 94 en 95 jaar jong.” 

 - Dhr. T.B.., zoon van klanten Kruidenier Koerier, 23-06-2021 
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Een deel van de themabijeenkomsten is online 
vormgegeven vanwege de maatregelen. De 
bijeenkomst (informatief) die het meest is bezocht 
ging over ’Levenseinde’. Ook de filmmiddag 
ontving veel bezoekers. Halverwege 2021 zijn we 
gestart met digitale evaluatieformulieren. Hierop 
zijn 28 reacties gekomen (in totaal). Hieronder een 
gemiddelde van een aantal vragen.  

Themabijeenkomsten 

Het Dienstencentrum maakt het mogelijk elkaar te 
ontmoeten, deel te nemen aan activiteiten of om 
gewoon aanwezig te zijn. In 2021 zijn er steeds 
meer gebruikers en activiteiten in het 
Dienstencentrum. Ten tijde van sluiting hebben de 
professionals individueel contact onderhouden met 
alle reguliere bezoekers van de activiteiten. Tot slot 
heeft KijkopWelzijn meegedacht met de 
ontwikkeling van de nieuwe Social Hub. 

Openstelling Dienstencentrum 

Door de Coronamaatregelen werd in het voorjaar 
weinig gebruik gemaakt van ANWB Automaatje. 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, kwam pas 
vanaf september het gebruik echt op gang met 
een piek van 224 ritten in november. Het totaal 
was 1382. Dit alles met de inzet van vrijwilligers. 

ANWB Automaatje 

Ook in 2021 is veel gebruik gemaakt van de 
Kruidenier Koerier. Het aantal maandelijkse 
gebruikers schommelt tussen 100 en 120. 
Gedurende 2021 hebben 14 vrijwilligers 1349 
boodschappenlijstjes telefonisch aangenomen en 
deze boodschappen gedaan en bezorgd. 
Gemiddeld is de vrijwilliger twintig minuten met de 
klanten telefonisch in gesprek, aangezien het 
sociale aspect voor de klanten (soms nog) 
belangrijk(er) is. Ook het praatje aan de deur blijkt 
ontzettend belangrijk. De koppeling met ANWB 
Automaatje is nog niet gerealiseerd. 

Kruidenier Koerier 

Toelichting onderdelen Ouderenwerk 

In 2021 is het Signalerend Huisbezoek overgestapt 
op digitale vragenlijsten. Hierdoor is het eenvoudig 
om conclusies en verbanden te leggen. Het 
volledige rapport is separaat aan te vragen. 
Hieronder het gemiddelde cijfer wat men geeft op 
de verschillende gebieden. 

Signalerend Huisbezoek 

Respons 28  Faciliteiten 7.3 

Spreker  8.3  Inhoud  7.9 

Benaderd 320 

Respons 105 

Leeftijd  81,4 
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• 10 burgerinitiatieven 
 Procesmatige ondersteuning 

• 15 thema-activiteiten 
 Ter bevordering van sociale cohesie 

• 12 wijkgerichte activiteiten 
 Verdeeld over de verschillende wijken 

• 50 contacten, 4 nieuwsbrieven 
 Voor sleutelfiguren 

• 6 Lief & Leedstraten 
 In plaats van de taalmaatjesbegeleiding 

• 50-100 vacatures 
 Op de VrijwilligersVacatureBank (VVB) 

• 10 nieuwe matches 
 Tussen maatjes en cliënten 

• 4 bijeenkomsten met netwerk 
 Voor vrijwilligersorganisaties 

• 60 maatjes 
 Bijvoorbeeld voor respijt of bezoek 
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• 8 initiatieven ondersteund 
 Met een bereik van 263 deelnemers 

• 6 thema-activiteiten 
 In verband met maatregelen voor groepen 

• 12 activiteiten georganiseerd 

 Zoals zomeractiviteiten, bingo en Kom Erbij 

• 507 ontvangers, 3 nieuwsbrieven 
 Waarin ook de 50 contacten zijn meegenomen 

• 19 Lief & Leedstraten 
 Waarin buren meer naar elkaar omkijken 

• 46 vacatures  
 Van 36 verschillende organisaties 

• 45 nieuwe matches 
 Waarvan de meeste (24) binnen de Vraagwijzer 

• 2 bijeenkomsten 
 Daarnaast extra alliantie-overleggen bijgewoond 

• 83 maatjes 
 Gestart met 108, 23 nieuwe en 48* vertrokken  

Wijk- en Vrijwilligerswerk 
Wijk– en Vrijwilligerswerk bevordert ontmoeting en contact in de Barendrechtse samenleving. 
Door middel van laagdrempelige activiteiten en aanbod dat aansluit bij actuele maatschappelijke 

uitdagingen werken wij vanuit het individu naar het collectief en vice versa. 

Het Wijk- en Vrijwilligerswerk van 
KijkopWelzijn geeft uitvoering aan 
diverse projecten en sluit aan bij de 
allianties van de gemeente 
Barendrecht. 

KijkopWelzijn zorgde in 2021 voor de 
coördinatie van het project 
Eenzaamheid. In januari zijn de 
Lief & Leedstraten gelanceerd met 
direct 14 geïnteresseerde straten, de 
groepsbijeenkomsten voor jongeren 
onder de noemer Join Us (later 
Connect) bleken succesvol en diverse 
(digitale) netwerkbijeenkomsten 
zorgden voor actuele agendering bij 
partners. 

 Er is wederom een succesvolle editie 
van Barendrechts Beste 
georganiseerd, met de uitreiking in 
het voorjaar van 2022.  

KijkopWelzijn verzorgt de exploitatie 
van de extra ontmoetingsruimte 
naast de Buurtkamer in Vrijenburg, 
genaamd de Wijkruimte. Door de 
maatregelen zijn hier weinig 
activiteiten geprogrammeerd. 

De looptijd en verantwoording van 
deze projecten is separaat van dit 
jaarverslag.  

De medewerkers sluiten aan bij de 
alliantie “Sociale Samenhang” om 
vanuit daar diverse activiteiten in 
samenwerking met het netwerk te 
organiseren. 

“Jullie bedankt! Leuke manier van presen-

teren en goed energiek! Leuke oefeningen 

(waar ik normaal niet zo van ben, maar 

alleen thuis ging dat helemaal prima). Be-

dankt, we praten snel verder.”  Mw. L.B.., deelnemer workshop Eenzaamheid 

Wegens de Corona-
maatregelen kon een aantal 
groepsbijeenkomsten fysiek 
niet doorgaan. Het Wijk- en 
Vrijwilligerswerk bedacht voor 
iedere maatregel en lockdown 
een passend alternatief om 
contacten te bevorderen. 
Denk daarbij aan een online 
bingo tijdens Valentijn of een 
digitale lezing over 
eenzaamheid voor het 
netwerk. 

Mede dankzij al onze 
vrijwilligers kunnen wij met 
trots terugkijken op 2021, 
omdat het grootste deel van 
onze dienstverlening is 
doorgegaan. 
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*= Het lijkt veel dat er 57 vrijwilligers zijn 
vertrokken. Dit komt doordat onze 31 Taalmaatjes 
in goed overleg zijn ondergebracht bij de 
Bibliotheek AanZet, omdat deze groep beter 
aansluit bij hun dienstverlening. De andere 
vrijwilligers zijn vertrokken wegens verhuizing, 
drukte, geen interesse of geen inzet wegens de 
maatregelen. 

Met de buurtkamer, de programmering in deze 
ruimte en betrokkenheid van actieve vrijwilligers, 
draagt het Wijk- en Vrijwilligerswerk bij aan 
samenhang op wijkniveau en het activeren van 
buurtbewoners. Ook in 2021 was de Buurtkamer 
noodgedwongen diverse periodes gesloten. Vanaf 
juli zijn er 59 activiteiten georganiseerd door 
vrijwilligers van KijkopWelzijn met in totaal 377 
bezoekers.   

Buurtkamer 

Toelichting onderdelen Wijk- en Vrijwilligerswerk 

Onze vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk Wijkwerk 

In overleg met de gemeente Barendrecht is 
besloten om een deel van de projectopdracht 
Eenzaamheid te gebruiken om Lief & Leedstraten 
in Barendrecht te introduceren - met succes. 
Vanaf het begin waren er al direct 14 straten. In 
een Lief & Leedstraat kijkt men naar elkaar om en 
krijgt de gangmaker (de kartrekker) een klein 
budget voor attenties voor de buren zoals een 
bloemetje of kaart, ten tijde van lief én leed. 

Lief & Leedstraten 

Het aantal vrijwilligers is 
in 2021 toegenomen. 
Men vindt ons via de 
VVB, gemeente, op 
eigen initiatief, via-via, 
een persbericht en  
verschillende andere 
manieren. Hiernaast 
een weergave.  
 

 
Onder onze vrijwilligers hebben wij 
een KTO afgenomen. Hieruit blijkt 
onder andere dat 74% van onze 
vrijwilligers zich 0 tot 4 uur per week 

inzet. De overige 26% doet dit gemiddeld 4 tot 8 
uur per week. Gemiddeld leveren onze vrijwilligers 
in totaal 401 uur inzet per week. Dit is een 
enorme maatschappelijke meerwaarde voor 
Barendrecht. 

De vrijwilligers beoordelen onze ondersteuning 
gemiddeld met een 8.0. Dit is een cijfer waar wij 
als organisatie ontzettend trots op zijn. We zullen 
blijven werken om dit cijfer op hetzelfde niveau te 
houden of waar mogelijk zelfs te verbeteren. 

+43 

-57* 

Start 

146 

Eind 

132 

Aantal vrijwilligers 2021* 

Uren 

401/w 

Gem: 8.0 

 - Anoniem, vrijwilliger KijkopWelzijn 

“Complimenten voor de hartelijkheid, en vriendelijkheid van de 

medewerkers van KijkopWelzijn. Ook wat ze organiseren  

voor bewoners en vrijwilligers.” 
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• 60 - 80 ondersteuningstrajecten 
Om overbelasting te voorkomen 

• 8 individuele nazorgtrajecten 
Om het verlies te verwerken 

• 5 respijtarrangementen 
Ter ontspanning van de mantelzorger 

• 20 educatieve bijeenkomsten 
Ter ondersteuning van de mantelzorger 

• 3 - 4 activiteiten 

 In de Maand van de Mantelzorger 

• 10 individuele respijtzorg trajecten 
Om de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten 

• Geregistreerde mantelzorgers 

 Voor informatie, advies en activiteiten 

• 118 ondersteuningstrajecten 
Door de toename van hulpvragen 

• 16 individuele nazorgtrajecten 
Waarbij mantelzorgers ondersteund zijn  

• 9 respijtarrangementen 
Met totaal 185 deelnemers 

• 5 educatieve bijeenkomsten 
Wegens behoefte om dit fysiek te volgen 

• 4 activiteiten in de MvdM 
Met totaal 228 deelnemers 

• 3 individuele respijtzorg trajecten 
Vanwege lastige match vraag en aanbod 

• 648 geregistreerde mantelzorgers 
Een toename van 18% t.o.v. 2020 

Mantelzorg Adviespunt 
Mantelzorg Adviespunt is er voor alle inwoners en organisaties in Barendrecht met vragen 

op het gebied van mantelzorg. Wij bieden informatie, advies en ondersteuning door middel van 
educatie, ontmoeting, ontspanning en coaching. 

Het Mantelzorg Adviespunt van 
KijkopWelzijn geeft uitvoering aan 
diverse projecten en sluit aan bij de 
allianties van de gemeente 
Barendrecht. 

Er is een nauwe samenwerking met 
het Jeugd- en Jongerenwerk om de 
Jonge Mantelzorgers in beeld te 
krijgen en te ondersteunen. Zo had 
de betrokken Jongerenwerker in 
2021 58 jongeren in een 
mantelzorgsituatie in beeld, verdeeld 
over drie leeftijdsgroepen (12-, 12-
17 en 18-26 jaar). 

Tevens geeft het Mantelzorg 
Adviespunt uitvoering aan de 
projectopdracht Middelen 
Mantelzorgpluim. Met dit project 
zijn extra mantelzorgers bereikt 
(jongeren en volwassenen) en is een 
behoefteonderzoek afgenomen. De 
resultaten worden in 2022 toegepast 
in het aanbieden van activiteiten en 
ondersteuning.  

De looptijd en verantwoording van 
dit project is separaat van dit 
jaarverslag. De medewerkers sluiten 
aan bij de alliantie “Mantelzorg en 
Dementie” om vanuit daar diverse 
activiteiten in samenwerking met het 
netwerk te organiseren. 

Wegens de Corona-
maatregelen is een deel van de 
activiteiten net als vorig jaar 
aan huis aangeboden. Op deze 
manier konden de 
mantelzorgers toch even 
ontspannen. Bijkomend 
voordeel is dat de betreffende 
mantelzorger het huis niet uit 
hoeft en zelf kan kiezen 
wanneer het moment geschikt 
is.  Uit diverse gesprekken en 
het afgenomen behoefte-
onderzoek is gebleken dat dit 
een welkome aanvulling op het 
activiteitenaanbod is. 

Door de lockdown is de druk 
op de mantelzorgers 
toegenomen en dit blijkt uit de  
ondersteuningsgesprekken van 
onze Mantelzorgconsulenten 
met de doelgroep en de 
complexiteit van de 
hulpvragen. 

Gem: 7.2 

Voor: 5.8 

Tijdens: 6.5 

Behoefteonderzoek 
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Uit de ondersteuningstrajecten van onze 
professionele Mantelzorgconsulenten zijn diverse 
signalen opgehaald. Er is meer behoefte aan 
persoonlijke ondersteuning. De trend van het 
langer zelfstandig thuis wonen zorgt voor extra 
druk bij mantelzorgers. Er is behoefte aan zowel 
ontspannende activiteiten als training over 
bijvoorbeeld omgaan met het betreffende 
ziektebeeld of het aangeven van grenzen. Relaties 
binnen het gezin staan steeds meer onder 
spanning. De vraag naar begeleiding aan huis 
neemt toe en COVID-19 zorgt voor extra zorgdruk. 

Individuele ondersteuning 

Aantal mantelzorgers 

Aantal mantelzorgers in ons systeem per 31 
december van het betreffende jaar.  

Extra personele inzet 

Toelichting  onderdelen Mantelzorg Adviespunt 

“Hartverwarmend wat een leuke en mooie activiteiten jullie 

organiseren. Het is vaak een hele fijne opsteker” 

 

“Ik heb veel gehad aan een gesprek met Marja Sterk. 

Twee keer per week komt er nu iemand van Home Instead 

om te wandelen, zodat ik ontlast word.” 

 

“Het idee en gevoel dat ik bij jullie altijd terecht kan met 

vragen en raad en daad is een geruststelling, en voelt 

goed Bedankt hiervoor.“ 

- Reacties op enquête onder mantelzorgers - 

najaar 2021 

Door de extra middelen voor de projectopdracht, 
kon in 2021 extra formatie ingezet worden. Met 
deze formatie konden we nog meer mantelzorgers 
eerder informeren over onze diverse 
mogelijkheden om hen te ondersteunen. Door 
eerder betrokken te zijn wordt overbelasting 
voorkomen. Men kan op deze manier 
geattendeerd worden op coachingsgesprekken, 
ontspannende activiteiten en trainingen. Ook weet 
men het Mantelzorg Adviespunt nog eerder te 
vinden, wat de preventieve werking versterkt.  

+136 

-37 

2020 

549 

2021 

648 

Aantal bezoekers platform 

Sinds 2019 is er een digitaal platform voor 
mantelzorgers. Daar keken vorig jaar 241 unieke 
bezoekers op, met in totaal 566 bezochte pagina’s. 

www.mantelzorgbarendrecht.nl 
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• 3 dagdelen p/w BLOK0180 open 
 In totaal 120 dagdelen in het jaar 

• 60 activiteiten meidenwerk  
 Specifieke doelgroep 

• 100 activiteiten in tienercentra 
 Op basis van twee locaties 

• 25 coachingstrajecten 
 In de vorm van kortdurende trajecten  

• 3 participatieprojecten 
 Met jongeren 

• 2+10 activiteiten voor JMZ 
 2 brusjesdagen en 10 activiteiten 

• 10 jonge vrijwilligers 
 Jongeren vinden en verbinden 

• 5 voorlichtingsbijeenkomsten 
 Gericht op trends en ontwikkelingen 

• 71 openstellingen BLOK0180 
 Met in totaal 781 bezoekers 

• 19 activiteiten meidenwerk 
 Met gemiddeld 8 meiden 

• 41 activiteiten 
 Op locatie Vrijenburg en Zeppelin 

• 33 coachingstrajecten 
 Om jongeren een stap verder te helpen 

• 4 participatieprojecten  
 Met een bereik van 418 deelnemers 

• 11 activiteiten 
 Zoals JMZ-kamp in de zomer 

• 4 adviesgesprekken 
 Met andere vrijwilligersorganisaties  

• 1 voorlichtingsbijeenkomst 
 Over online veiligheid op het Focus 

Het Jeugd- en Jongerenwerk geeft 
uitvoering aan diverse projecten en 
sluit aan bij de Jeugdallianties 
vanuit de gemeente Barendrecht. 
Vanuit de jeugdallianties is in het 
voorjaar (september 2020-
september 2021) ingezet op: 
Strong2Gether voor het primair 
onderwijs,  Heroes of the 
Cruyffcourt, Weerbaarheids-
trainingen en Jongerencoaching op 
het voortgezet onderwijs. 

In de periode september 2021-
september 2022 is ingezet op 
jongerencoaches op drie voorgezet 
onderwijsscholen in een apart 
spreekuur. Daarnaast verzorgen wij 
de eenzaamheidaanpak onder 
jongeren genaamd Connect. Ook 
hebben wij de SODA club (LHBTI+) 
opgericht met jongeren.  Er is een 
dag georganiseerd met informatie 
en activiteiten voor Nieuwkomers 
(jongeren en hun ouders). In het 

kader van voorlichting bieden wij 
voor het primair onderwijs de 
aanpak Strong2Gether aan. Ook 
bieden wij voor de doelgroep 
primair onderwijs voorlichting in het 
kader van Alcohol en Groepsdruk. 

Vanuit een extra opdracht van de 
gemeente Barendrecht is vanaf mei 
2021 tot en met 25 februari 2022 
extra ingezet ambulant 
jongerenwerk. Wij hebben 
gemiddeld 8 dagdelen per week 
ingezet en meer dan 7.000 
jongeren gesignaleerd.  

Daarnaast hebben wij vanuit de 
pluimmiddelen voor mantelzorgers 
een opdracht gehad om zes extra 
activiteiten voor Jonge 
Mantelzorgers te organiseren. 

De looptijd en verantwoording van 
deze projecten is separaat van dit 
jaarverslag. 

Jeugd- en Jongerenwerk 
Het Jeugd– en Jongerenwerk zet zich flexibel en waar mogelijk vraaggericht in voor het 

bevorderen van de sociale educatie en maatschappelijke deelname van jeugd en jongeren in de 
leeftijd van 10 tot 25 jaar.  

K 
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Vanwege de Corona-
maatregelen is het primair- en 
voortgezet onderwijs langere 
tijd gesloten geweest. 
Hierdoor konden wij geen 
activiteiten voor zowel het 
meidenwerk als tienercentra 
organiseren. Hiervoor in de 
plaats hebben wij 25 
alternatieve activiteiten in de 
leeftijdscategorie 8 tot en met 
17 jaar georganiseerd voor in 
het totaal 192 deelnemers. 
Ook heeft het Jeugd- en 
Jongerenwerk in de vakanties 
in totaal 28 activiteiten 
georganiseerd, waar 639 
jongeren op af zijn gekomen. 
Deze aantallen zijn niet 
meegenomen in bovenstaande 
tellingen van de KPI’s .  
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BLOK0180 is gedurende 2021 regelmatig gebruikt 
door externe partijen. Gedurende het jaar is de 
locatie door 5 verschillende partners gebruikt en 
46 dagdelen bezet door deze partijen. 

Multifunctioneel BLOK0180 

Jongerencoaching biedt laagdrempelige, individuele 
ondersteuning aan jongeren van 12 tot en met 25 
jaar bij vragen over onderwijs, werk, inkomen en 
welzijn waarbij reguliere jeugdhulp (nog) niet nodig 
is. Belangrijke signalen zijn onder andere de 
achteruitgang van de mentale gezondheid. Veel 
jongeren kampen met negatieve gedachten die 
langere tijd aanhouden. Het is voor deze jongeren 
moeilijk te genieten van de leuke dingen. Dit komt 
door bijna 2 jaar stilstand vanwege corona. 
Daarnaast hebben jongeren moeite om school weer 
op pakken, moeite met motivatie en planning. 

Jongerencoaching 

Toelichting onderdelen Jeugd- en Jongerenwerk 

Jongeren zijn steeds meer online te vinden. Door 
de maatregelen zijn de jongerenwerkers meer 
online actief geweest. Zij hebben ieder een 
persoonlijk Instagram account . Eind 2021 hadden 
zij gezamenlijk 2.231 volgers met regelmatig 
contact - zowel via gepubliceerde berichten 
(openbaar) als individueel contact. Tevens zijn de 
andere kanalen steeds beter te vinden. Het Online 
Jongerenwerk wordt het komende jaar mogelijk 
uitgebreid met TikTok om zo een nog breder 
publiek te kunnen bereiken. 

Online Jongerenwerk 

In 2021 is het Jeugd- en Jongerenwerk zelfstandig 
verder gegaan met de eenzaamheidsaanpak voor 
jongeren onder een nieuwe naam: Connect. Om de 
week komen twee groepen jongeren samen in 
BLOK0180. De groep is verdeeld in 12-18 en 18-25 
jaar. Er komen in totaal wekelijks 20 jongeren op 
de bijeenkomsten af. 

Eenzaamheid 

In overleg met de wethouder, ambtenaren en de 
politie is het Jeugd- en Jongerenwerk in juli 2021 
gestart met extra ambulant jongerenwerk. Dit om 
in gesprek te gaan met jongeren, vragen te 
achterhalen en waar mogelijk toe te leiden naar 
BLOK0180 of andere activiteiten. Wegens het 
wegvallen van veel activiteiten vanwege corona 
heeft het jongerenwerk hier extra op ingezet 
vanuit de reguliere uren. In de periode januari t/
m juli 2021 is het vanuit het reguliere 
jongerenwerk 35 keer buiten gelopen met een 
totaal bereik van 553 jongeren  

Ambulant jongerenwerk 

“Ik heb persoonlijk heel veel moois bij Kijk op Welzijn zien 

gebeuren voor kinderen van BO tot VO en moet zeggen 

dat wij daar met ons gezin ook dankbaar gebruik van 

hebben gemaakt, maar dat ik ook een hoop kinderen uit 

de wijken, waarvan ik weet dat ze het zo hard nodig 

hebben, bij deze activiteiten heb gezien.“ 

- Mw. R., moeder van deelnemers 

Door de maatregelen rondom het coronavirus, 
heeft het Jeugd- en Jongerenwerk geen feesten 
kunnen organiseren. Dit zijn over het algemeen de 
beste activiteiten om jonge vrijwilligers in te 
zetten. Als alternatief hebben wij contact gezocht 
met maatschappelijke organisaties middels een 
enquete over dit onderwerp. Hieruit zijn een 
aantal adviesgesprekken gekomen.    

Jonge vrijwilligers 
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• 150 activiteiten (PO) 
 Beweegaanbod primair onderwijs 

• 100 activiteiten (VO) 
 Beweegaanbod voortgezet onderwijs 

• 160 activiteiten (23+) 
 Beweegaanbod voor volwassenen 

• 40 trajecten Barendrecht Sport 
 Advies, informatie en begeleiding 

• 35 bijeenkomsten 
 In het kader van kinderparticipatie 
 

K 

P 

I 

• 131 activiteiten 
 Met in totaal 1635 deelnemers 

• 49 activiteiten 
 Met in totaal 820 deelnemers 

• 156 activiteiten 
 Met in totaal 1129 deelnemers 

• 50 trajecten en/of bijeenkomsten 
 Leefstijlinterventies, minima, Sportraad 

• 21 bijeenkomsten 
 Met in totaal 470 deelnemers 

Buurtsportcoach 
De Buurtsportcoach zet zich in voor het toegankelijk maken van sport en beweging voor alle 
inwoners van Barendrecht, waarbij speciale aandacht uitgaat naar kwetsbare doelgroepen in de 

breedste zin van het woord.  

De Buurtsportcoach van 
KijkopWelzijn heeft uitvoering 
gegeven in 2021 (met een doorloop 
naar september 2022) aan de 
projectopdracht Regisseur Sport- en 
Preventieakkoord. Wij 
ondersteunen (sport)verenigingen, 
scholen, inwoners, 
maatschappelijke 
partners, etc. Dit om 
te komen tot 
activiteiten die 
bijdragen aan een 
gezond beweeg- en 
leefklimaat. Tot op 
heden zijn er 13 
activiteiten voor het 
Sportakkoord en 16 
activiteiten 
Preventieakkoord 
ondersteund en 

gehonoreerd door de 
klankbordgroep. Daarnaast hebben 
wij voor de Jeugdallianties 
meegedaan in de projecten 
Nieuwkomersdag, Strong2Gether 
en Heroes of the Cruyffcourt. 

Vanwege de Corona-
maatregelen hebben wij 
sommige activiteiten op een 
alternatieve manier 
uitgevoerd. Ook is het primair- 
en voortgezet onderwijs 
langere tijd gesloten geweest. 
Hierdoor konden diverse 
activiteiten niet plaatsvinden. 
Hiervoor in de plaats hebben 
wij 28 alternatieve 
sportactiviteiten voor zowel 
het primair als voortgezet 
onderwijs georganiseerd met 
in totaal 312 deelnemers. 
Deze aantallen zijn 
meegenomen in de telling 
hierboven. 
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In samenwerking met het Jeugd- en Jongerenwerk 
heeft de Buurtsportcoach doorlopend een flexibele 
houding gehad en activiteiten geprogrammeerd 
wanneer dat mogelijk was. Voor de jongere 
doelgroep was dit sneller mogelijk, hoewel dat 
regelmatig onderbroken moest worden wegens de 
maatregelen. Door flexibel te zijn, proactief 
plannen te formuleren en creatieve inzet van het 
team, zijn er bijna 200 structurele en incidentele 
(sport)activiteiten georganiseerd voor 
verschillende doelgroepen. 

Sportactiviteiten 

In 2020 is het Lokaal Sportakkoord ondertekend 
door verschillende partijen in Barendrecht. De 
Buurtsportcoach heeft de rol van regisseur op zich 
genomen en is, in samenwerking met de 
klankbordgroep, aanjager van dit akkoord. Hieruit 
worden bijeenkomsten belegd en wordt 
verenigingen gevraagd plannen te schrijven, deze 
in te dienen en mee te denken over waar behoefte 
aan is. Ondanks de belemmeringen (maatregelen 
omtrent het coronavirus) is er toch een mooi aantal 
initiatieven ontwikkeld en geactiveerd. 
Sportverenigingen, het onderwijs, maar ook met 
name het individu weet het sportakkoord steeds 
beter te vinden.  

Lokaal Sportakkoord 

Barendrecht Sport! 

De Buurtsportcoach is een belangrijk onderdeel 
van diverse netwerkstructuren. Tevens maakt de 
Buurtsportcoach deel uit van de organisatie van 
het sportcafé, Sportgala en zit de overleggen van 
de Sportraad bij. In alle gevallen is de rol van de 
Buurtsportcoach hierin ondersteunend en 
versterkend te noemen. De Buurtsportcoach heeft 
een belangrijke rol ingenomen in de verspreiding 
van informatie en beantwoording van vragen 
rondom de geldende maatregelen voor (sport)
verenigingen in Barendrecht, wat ook afgelopen 
jaar weer aan de orde was. Tot slot zijn er 
afgelopen jaar ook weer tal van verenigings-
deskundigheidstrajecten aangeboden, waaronder 
trainersbegeleiding, clubkadercoaching en sport-
EHBO.  

Toelichting onderdelen Buurtsportcoach 

Totaal: 4.641 deelnemers 

Bereik met activiteiten 

Een greep uit de activiteiten 

6x stuntstepclinic 

120 deelnemers 

29x sportactiviteit 

372 deelnemers 

3x fietsroute (65+) 

20 deelnemers 

1x voetbal Cruyff Court 

75 deelnemers 

1x Bootcamp 

16 deelnemers 

67x Body & Mind 

659 deelnemers 

En nog veel meer... 
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De Vraagwijzer werkt wijkgericht en laagdrempelig met behulp van professionele en vrijwillige 
inzet voor alle inwoners van Barendrecht. Wij geven informatie en advies op het gebied van 

onder andere wonen, welzijn, financiën en zorg. 

K 

P 

I 

• 500 allerhande vragen  
 Waarbij wij de inwoners ondersteunen 

• 10 maatjes Thuisadministratie 
 Om te helpen bij de administratie 

• 30 maatjes Schuldhulp 
 Om te helpen bij schulden 

• 6 deskundigheidsbevorderingen 
 Voor de vrijwilligersgroepen 

Vraagwijzer 

Maatje Schuldhulp (matches) 

Ongeveer 48% van alle beantwoorde vragen 
zijn via het inloopspreekuur afgehandeld. De 
meeste bezoekers kwamen naar het spreekuur 
in Dienstencentrum De Windsingel (21%). De 
minste vragen zijn middels een huisbezoek door 
een professional beantwoord. Het aantal vragen 
per onderwerp was procentueel grotendeels 
gelijk, met uitschieters op de gebieden 
“Welzijn” en “Huisvesting” t.o.v. vorig jaar.  

Ondanks de maatregelen heeft de Vraagwijzer 
in totaal 583 vragen beantwoord. In het 
voorjaar merkten we terughoudendheid bij 
mensen om langs te komen en dit was terug te 
zien in de cijfers. Daarom zijn we er trots op dat 
we in het najaar zoveel mensen in Barendrecht 
hebben weten te helpen met informatie, advies 
en eventueel een doorverwijzing naar een van 
onze partners.  

Vragen Vraagwijzer 

• 583 allerhande vragen  
 Waarbij wij de inwoners ondersteunen 

• 13 maatjes Thuisadministratie 
 Waarvan 4 ook Maatje Schuldhulp zijn 

• 27 maatjes Schuldhulp 
 Die allen actief zijn 

• 6 bijeenkomsten 
 Met gemiddeld 11 aanwezigen 

- 29 

+20 

Start 

32 

Eind 

23 

Maatje Thuisadmin. (matches) 

- 8 

+5 

Start 

11 

Eind 

8 
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(Online) bereik 
Communicatie is belangrijk om de gebruikers en deelnemers van de diensten en activiteiten van 

KijkopWelzijn te bereiken. Hiervoor heeft de organisatie diverse middelen ingezet. 

Nieuwe website 

In het voorjaar is de nieuwe 
website van KijkopWelzijn 
online gegaan. Direct vanaf het 
begin is de website goed 
bezocht. In heel 2021 hebben 
wij 8.132 unieke en 3.298 
terugkerende bezoekers weten 
te bereiken.  

Sociale media 

Alle activiteiten en diensten worden terugkerend 
geplaatst op Facebook, één van de belangrijkste 
kanalen om te communiceren. In 2021 hebben 
wij 17.487 mensen bereikt, een toename van 
64,1% t.o.v. het jaar daarvoor, op de algemene 
Facebookpagina. Daarbij hebben wij ook een 
aparte Facebookpagina voor het Jeugd- en 
Jongerenwerk. Daarmee bereikten wij 21.191 
mensen, een afname van 16,9% t.o.v. het jaar 
daarvoor. Deze afname is te verklaren doordat 
er voor deze doelgroep meer ingezet is op 
Instagram. 

 

Via Twitter hebben we in 2021 19 Tweets 
verstuurd om onze diensten onder de aandacht 
te brengen. Over het hele jaar zijn deze Tweets 
21.773 keer weergegeven op de tijdlijnen van 
onze volgers.   

 

In 2021 is steeds meer ingezet op Instagram. 
De belangrijkste inzet via dit kanaal is met 
behulp van de persoonlijke accounts van de 
Jongerenwerkers. Eind 2021 hadden zij 
gezamenlijk 2.231 volgers. Aanvullend daarop 
had het account van het Jeugd- en 
Jongerenwerk 520 volgers en de 
Buurtsportcoach 495 volgers. 

Persberichten en nieuwsbrieven 

Wij sturen wekelijks persberichten naar de 
(lokale) media. In 2021 hebben wij in totaal 86 
persberichten verzonden, waarvan de meeste zijn 
geplaatst. 

Tot slot worden voor de verschillende 
werksoorten met regelmaat nieuwsbrieven, 
herinneringen en losse uitnodigingen verstuurd 
naar de doelgroep. Hieronder een overzicht van 
welke werksoorten dit zijn, hoe vaak een mailing 
is verzonden en het aantal ontvangers aan het 
begin van het jaar en aan het einde van het jaar. 

550 529 22x 

Mantelzorg Adviespunt 

293 488 16x 

Ouderenwerk 

404 515 16x 

Wijk- en Vrijwilligerswerk 

1.247 1.532 
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De Organisatie 

Bij KijkopWelzijn zijn circa 30 medewerkers (20,2 fte) en 
140 vrijwilligers actief. KijkopWelzijn bestaat uit zes 
werksoorten: Jeugd- en Jongerenwerk, Buurtsportcoach, 
Mantelzorg Adviespunt, Ouderenwerk, Wijk- en 
Vrijwilligerswerk en de Vraagwijzer. Met deze formatie 
worden ook meerdere projectopdrachten uitgevoerd 
zoals eerder in dit jaarverslag omschreven.  

 

In het cirkeldiagram hiernaast is de formatieverdeling per 
werksoort gespecificeerd. Daaruit wordt inzichtelijk met 
welke formatie iedere werksoort uitvoering kan geven 
aan de resultaatafspraken. Het staafdiagram daaronder 
geeft een weergave van de leeftijdsopbouw. Daarbij is 
het goed om aan te geven dat het Jeugd- en 
Jongerenwerk en de Buurtsportcoach voornamelijk 
bestaan uit medewerkers van 20 tot 40 jaar. Bij de 
andere werksoorten ligt de gemiddelde leeftijd hoger.  

Een algemeen overzicht van onze organisatie. 

Raad van 
Toezicht 

Directeur-
Bestuurder 

Controller Teammanager Coördinator 

Administratie Communicatie Vraagwijzer 
Wijk- en 

Vrijwilligerswerk 
Ouderenwerk 

Mantelzorg 
Adviespunt 

Buurtsportcoach 
Jeugd- en 

Jongerenwerk 
Receptie 

Klantgericht: Wij onderzoeken de wensen en behoeften 
vanuit de leefwereld van de inwoners en vertalen dit naar 
activiteiten en dienstverlening. Wij leren door ervaringen, 
staan open voor nieuwe informatie en feedback om 
daaruit lering te trekken. 
Deskundig: Wij stimuleren innovatie, kennis en 
expertise en zijn een lerende organisatie. Wij laten een 
gedegen en actuele kennis en deskundigheid met 
betrekking tot het werk zien. 
Betrouwbaar: Wij staan voor onze inwoners in 
Barendrecht. Ons handelen kenmerkt zich door een 
respectvolle benadering waarin privacy en onze 
afspraken nakomen belangrijk zijn.  
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“Hi Kayleigh, 

 

Superleuk dat jullie dit (red. het zaalvoet-

baltoernooi) organiseren. Damon heeft er 

zin in! 

Gr ***” 

Mw. C.G., moeder van deelnemer 
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