
  

 

Jaarverslag 2019 
Stichting KijkopWelzijn 



2 

 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 

Leeswijzer 

Jeugd- en Jongerenwerk 

Buurtsportcoach 

Ouderenwerk 

Wijk- en Vrijwilligerswerk 

Mantelzorg Adviespunt 

Vraagwijzer 

Drukwerk & Kruidenier Koerier 

3 

5 

6-7 

8-9 

10-11 

12-13 

14-15 

16 

17 

 



3 

 

Voorwoord 
Door Directeur-Bestuurder Tonia Ruybroek 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van KijkopWelzijn. Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door 

veel bewegingen in de samenleving en onze organisatie. Op 1 mei 2019 mocht ik starten als          

Directeur-Bestuurder van deze prachtige stichting. Al snel werd duidelijk voor mij hoe onze 

medewerkers en vrijwilligers met passie, inzet en deskundigheid in de samenleving van 

toegevoegde waarde zijn. In dit jaarverslag nemen wij u in een vernieuwd ‘jasje’ mee. Wij laten u  

graag kort en bondig zien welke inhoudelijke activiteiten zijn verricht en waar wij aanvullend op 

ontwikkelingen hebben ingespeeld.  

Terugkijkend zijn er een aantal belangrijke items uit te lichten in 2019. Allereerst in mei de            

ontwikkeling van het Preventief Jeugdbeleid en het Welzijnskader. Belangrijke kaders en                

uitgangspunten voor onze organisatie de komende jaren. Met de ontwikkeling van de                     

beleidskaders is ook een aanzienlijke bezuiniging op ons afgekomen. Samen met de gemeente      

hebben wij gekeken naar de ambities en hoe wij deze kunnen verwezenlijken. En uiteraard ook    

welke opdrachten wij niet meer kunnen uit voeren. Door ondernemerschap, zichtbaarheid, 

wendbaarheid en innovatie is het ons gelukt (samen met de gemeente) om Drukwerk over te 

hevelen naar Drukkerij de Bondt. Wij hebben scholen bereid gevonden om activiteiten vanuit The 

Wave (jongerencentrum onder de 12 jaar) over te nemen en buurtkamer ’t Trefpunt is verhuisd 

naar de Windsingel. Er is een geheel nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld door KijkopWelzijn 

voor 2020 en wij nemen actief deel in de allianties van Jeugd en Welzijn. 

Daarnaast hebben wij samen met netwerkpartners nieuwe diensten ontwikkeld voor 2020. Denk 

bijvoorbeeld aan het ANWB Automaatje met de ouderenbonden en kerken, het digitale 

mantelzorgplatform, de vrijwilligerswaardering, de dementie-aanpak en het plan voor 

multifunctionele verhuur BLOK0180. 

In 2019 hebben wij laten zien dat wij voor diverse doelgroepen klaarstaan op individueel en/of 

groepsniveau. Denk hierbij onder andere aan ouderen, mantelzorgers, jongeren en vrijwilligers. Wij 

hebben ook events neergezet zoals de Maand van de Mantelzorg, Week Tegen Eenzaamheid, Urban 

Sports-week, Donkere Dagen Offensief, Talentstage en Barendrechts Beste. 

Wij danken onze subsidiegever de gemeente Barendrecht en netwerkpartners voor het vertrouwen 

in onze stichting en kijken uit naar de samenwerking in onder andere de allianties Jeugd en Welzijn. 

Ik wens u veel leesplezier namens alle medewerkers, vrijwilligers en Raad van Toezicht van            

KijkopWelzijn. 

 

Tonia Ruybroek, Directeur-Bestuurder 



4 

 



5 

 

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. 

AANVULLEND 

Gedurende het jaar komen kansen voorbij die niet in een KPI vastgesteld zijn. Dit kan bijvoorbeeld door 
een actuele gebeurtenis of een nieuwsthema dat relevant is voor een bepaalde doelgroep. Hier speelt 
KijkopWelzijn op in. Hoewel dit geen onderdeel is van de KPI’s, vindt de organisatie het toch belangrijk 
om te benoemen. Vandaar dat KijkopWelzijn de aanvullende werkzaamheden, activiteiten en diensten        
beschrijft welke in 2019 zijn uitgevoerd. Hierdoor kan het zijn dat de KPI niet behaald is door het          
verschuiven van de prioriteit.  

Voor het jaarverslag van 2019 heeft KijkopWelzijn een andere opzet dan gebruikelijk. Om de leesbaarheid te bevorderen 
is het jaarverslag meer visueel vormgegeven en zijn de teksten korter. Op deze manier is per werksoort in één oogopslag 

duidelijk wat KijkopWelzijn heeft bereikt. Ter verduidelijking volgt hieronder een leeswijzer. 

ONTWIKKELINGEN 

In de uitvoering van het werk signaleert KijkopWelzijn veel vanuit contacten met de doelgroep, 
vrijwilligers en netwerkpartners. Daarnaast volgt KijkopWelzijn landelijke, regionale en lokale trends. In 
2019 zijn de allianties Jeugd en Welzijn opgestart waar deze signalen en trends worden geagendeerd en       
geconcretiseerd in mogelijk nieuwe aanpakken. Uiteraard verwerkt KijkopWelzijn ook signalen en trends 
in de uitvoering van de dienstverlening. 
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• 340 dagdelen openstelling accommodaties 

 The Wave en BLOK0180 

• 40 meidenwerk activiteiten 

 specifieke doelgroep 

• 50 trajecten jongerenwerk plus 

 individuele ondersteuning 

• 3 participatieprojecten 

 voor jongeren van de middelbare school  

• 200 sport- en beweegactiviteiten 

 voor jeugd en jongeren 

• Project Jonge Mantelzorgers 

 onderzoek en start van het project 

• 3 trajecten weerbaarheidstraining 

 t.b.v. de sociale weerbaarheid 

• 20 themabijeenkomsten 

 en voorlichtingsbijeenkomsten 

• Ambulant jongerenwerk  

 vindplaatsgericht werken 

• 326 openstellingen accommodaties 

 vanwege o.a. de sluiting van The Wave 

• 40 activiteiten meidenwerk 

 in buurtkamer Vrijenburg 

• 46 trajecten JongerenwerkPlus 

 waarvan 10 enkelvoudige vragen 

• 9 participatieprojecten  

 waaronder 2 Heroes Of The Cruyff Courts 

• 148 sport- en beweegactiviteiten 

 waaronder 6 vakantietoernooien 

• 4 voorlichtingen jonge mantelzorgers 

 op Focus Beroepsacademie  

• 2 trajecten weerbaarheidstraining 

 door wijzigen personele inzet i.o.m. gemeente 

• 25 thema- en voorlichtingsbijeenkomsten 

 o.a. 6 bijeenkomsten Niemand Buitenspel 

• Ambulant jongerenwerk  

 gericht op de ontwikkelingen 

Er blijkt een toenemend gebruik van lachgas onder 

jongeren. Hier worden voorlichtingsbijeenkomsten over 

gegeven i.s.m. de politie en Bureau Leefstijl.  

 

Tevens is er een terugloop aan stageverplichting bij de 

middelbare scholen. Jongeren doen hierdoor minder 

ervaring op in de praktijk.  

TALENT STAGE is een project van Productiehuis BLOKPUNT. 

Het is samenwerkingsverband tussen BLOK0180 van Jeugd & 

Jongerenwerk van KijkopWelzijn en Theater het Kruispunt. 

Productiehuis BLOKPUNT heeft als missie het creëren van een 

mogelijkheid om jongeren uit Barendrecht te stimuleren om 

hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. In 

navolging van het succes in 2019 wordt in 2020 een regionale 

editie georganiseerd. 

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 23 jaar.  

Vanuit participatieprojecten met jongeren zijn er in 

BLOK0180 6 feesten georganiseerd, waaronder voor      

groep 8.  

Er is een portable muziek studio gebouwd waar 6 keer ge-

bruik van gemaakt is. 

Vanuit de middelbare scholen, het mbo en hbo onderwijs 

zijn 18 stagiaires lang- en kortdurend begeleid. 

K 
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In het jongerencentrum BLOK0180 kunnen 

jongeren terecht voor een praatje.                                          

The Wave is in 2019 80 keer open geweest.                    

BLOK0180 is in 2019 176 keer open geweest.  

Daarnaast was BLOK0180 70 keer open voor 

overige activiteiten, zoals trainingen, cursussen    

en bijeenkomsten.  

Openstelling accommodaties 

Er zijn wekelijkse sportactiviteiten in BLOK0180, 

deze zijn 44 keer georganiseerd. In de Waterpoort 

zijn 40 voetbalactiviteiten georganiseerd.  

Er is uitgegaan van een verouderd doel (200).        

In 2019 is de KPI al 50 activiteiten naar beneden       

bijgesteld (150) vanwege het terugbrengen van de 

kinderactiviteiten. Tevens heeft het Jeugd-en 

Jongerenwerk meer ingezet op 

participatieprojecten en stagebegeleiding.  

Sport- en beweegactiviteiten 

JongerenwerkPlus is er om jongeren op individueel 

niveau, in een preventief stadium, te 

ondersteunen en begeleiden. De jongeren worden 

vanuit de Wijkteams in contact gebracht met de 

Jongerencoaches. Ze nemen zelf contact op of 

worden doorverwezen vanuit de 

zorgcoördinatoren van het voortgezet onderwijs. 

JongerenwerkPlus 

Girlzone in buurtkamer Vrijenburg wordt wekelijks 

georganiseerd met een vaste groep meiden uit 

groep 7 & 8. Naast gezellige activiteiten wordt er 

voorlichting gegeven en nemen ze deel aan 

participatieprojecten.  

Meidenwerk 

Toelichting onderdelen Jeugd- en Jongerenwerk 

Het Jonge Mantelzorg-project is in 2019 gestart. Er 

zijn 4 voorlichtingen gegeven op de Focus          

beroepsacademie. Daarnaast is het plan van 

aanpak ontwikkeld op basis van eerder onderzoek. 

Jonge Mantelzorgers 

In 2019 is gestart met het geven van                  

weerbaarheidstrainingen. In afstemming met de 

gemeente is gekozen om deze KPI te laten vervallen 

en personele inzet te focussen op de ontwikkeling 

van het jeugdbeleid en actieve deelname aan de 

drie allianties. 

Weerbaarheidstrainingen 

Tijdens deze projecten worden jongeren in hun 

kracht gezet en ontdekken ze hun talenten. Zo 

wordt Stichting Petition ondersteund door het  

Jeugd-en Jongerenwerk om hun eigen feesten te               

organiseren. Daarnaast zijn er 2 Heroes of the 

Cruyff Courtstrajecten geweest waarin jongeren 

leren een activiteit te organiseren.  

Participatieprojecten 

“Dankzij de  ondersteuning van het Jongeren-

werk hebben we onze ideeën waar kunnen   

maken..” 

- Ricardo, (21 jaar), Stichting Petition.  

In 2019 zijn verschillende 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. 

Waaronder voor het middelbaar onderwijs en 

ouders i.s.m. de politie en Bureau Leefstijl.  

Themabijeenkomsten 
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• 20 activiteiten  

 om een gezonde leefstijl te bevorderen 

• 40 individuele trajecten 

 in samenwerking met het wijkteam 

• 150 activiteiten 

 voor kwetsbare doelgroepen 

• 35 trajecten Barendrecht Sport 

 advies, informatie en begeleiding 

• 50 activiteiten 

 ter bevordering van de sociale cohesie 
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• 50 activiteiten  

 waaronder de Fit-Kids 

• 44 individuele trajecten 

 waaronder sportadvies en Kindpakket 

• 102 activiteiten 

 zoals een wandeling en de kookclub 

• 25 trajecten Barendrecht Sport! 

 zoals advies rondom De Bewuste Kantine 

• 58 activiteiten 

 reeds gerekend onder sport– en 

 beweegactiviteiten van het Jongerenwerk 

Vanuit Barendrecht Sport! is gebleken dat verenigingen 

graag de samenwerking met elkaar aan gaan. Daarnaast 

willen ze met de Buurtsportcoach samenwerken om zo 

maatschappelijk betrokken te zijn.  

In 2019 is de eerste reanimatiecursus aan vrijwilligers 

gegeven. Hier waren veel aanmeldingen voor en er is nog 

steeds veel vraag naar. Daarom is ervoor gekozen om 

hierop in te zetten i.p.v. trajecten vanuit Barendrecht Sport!  

 

De Buurtsportcoach begeleidt structureel 4 stagiairs van de 

opleiding Sport en Bewegen om hen de kans te geven 

praktijkervaring op te doen. 

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.  

Obesitas en overgewicht komt veel voor in Barendrecht. 

Echter blijkt dat de drempel voor veel inwoners nog te 

hoog is om deel te nemen aan activiteiten.  

De eerstelijnszorg staat steeds meer open voor 

samenwerking. Op deze manier kunnen er mooie 

initiatieven ontstaan.  

Omdat het niet duidelijk was in hoeverre de bezuiniging 

ook de Buurtsportcoach ging raken heeft KijkopWelzijn 

in afstemming met de gemeente de laatste vier 

maanden geen fte ingezet op verschillende KPI’s (door 

personele wisseling). De vrijval van uren is onder andere 

gebruikt om het negatieve resultaat vanwege 

frictiekosten van de aangekondigde totale bezuiniging 

op te vangen.  
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In 2019 is de Buurtsportcoach de samenwerking 
aangegaan met de eerstelijnszorg. De 

samenwerking  leverde twee projecten op welke 
gericht zijn op het verbeteren van een gezonde 

leefstijl. In samenwerking met de 
huisartsenpraktijken van de Hoefslag (3 praktijken) 
organiseerde de Buurtsportcoach samen met een 

diabetesverpleegkundige wandelingen voor 
diabetici. Het project is Fit-Kids is een 

samenwerking met een diëtist en een huisarts voor 
kinderen met overgewicht. Kinderen werden door 

hen begeleid.  Bij beide projecten raakten 
deelnemers gewicht kwijt en verbeterde hun 

beweegvaardigheden.  

Bevorderen gezonde leefstijl 

Het afgelopen jaar heeft de Buurtsportcoach lokaal 
veel aandacht gegeven aan 

deskundigheidsontwikkeling van vrijwilligers. Ruim 
100 vrijwilligers maakte gebruik van de EHBO en 

Reanimatie training voor sportvrijwilligers.   
 

Ook binnen het Lokaal Sportakkoord nam de 
Buurtsportcoach een centrale rol in, waarbij het 
zowel verbindend als ondersteunend actief was.  

 
Een mooi resultaat was de samenwerking met de 

Bondt Publishing. De Buurtsportcoach heeft onder 
het gehele basis- en voortgezet onderwijs ruim 

8000 sportmagazines uitgedeeld.  

Barendrecht Sport! 

Aanbod kwetsbare doelgroepen 

Eén van de voorbeelden is het project Samen in 

Beweging. Hierbij komen kwetsbare senioren 

samen om te bewegen maar ook om elkaar te 

ontmoeten. Dit project loopt al twee jaar 

succesvol. De activiteiten zijn daarnaast ook een 

vangnet voor senioren die zich eenzaam voelen of 

mantelzorger zijn. Helaas is de beweeggroep 

Humanitas gestopt (jaarlijks 70 activiteiten). In 

2020 zet KijkopWelzijn weer volledig in op 

activiteiten voor kwetsbare doelgroepen en gaat 

de Buurtsportcoach cactief op zoek naar nieuwe 

vraaggerichte activiteiten.  

De Buurtsportcoach heeft een actieve rol in het     
begeleiden van kinderen met een                                  

minima-achtergrond. 

 Dankzij de doorverwijzingen van het wijkteam is in 
de zomervakantie een kinderzomerkamp                 

georganiseerd voor kinderen die door wisselende                                  
omstandigheden niet op vakantie konden.   

Samenhang wijkteam 

Toelichting onderdelen Buurtsportcoach 

Het project BuurtKidsCoaches is een 

participatieproject i.s.m. de basisscholen in de 

verschillende wijken. Tijdens dit project leren de 

kinderen een wijkevenement organiseren. In 8 

vergaderingen leren zij wat er allemaal komt kijken 

bij het organiseren van een evenement en bepalen 

zij zelf wat zij organiseren voor de wijk.  

In Vrijenburg is de Nationale Buitenspeeldag        

georganiseerd. Dit werd gedaan door 10 leerlingen 

met ondersteuning van de Buurtsportcoach.  

Sociale Cohesie 
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Thema’s als bewegen, gezondheid en digitalisering 

hebben de interesse onder de oudere inwoners van 

Barendrecht.  

 

KijkopWelzijn heeft het convenant 

‘Dementievriendelijke gemeente’ getekend waarmee 

het de BAR-brede inzet op dit thema ondersteund.  

 

Activiteiten in het Dienstencentrum zullen worden 

uitgebreid met activiteiten van Buurtkamer ‘t trefpunt.  

• 130 huisbezoeken  

 met behulp van vrijwilligers 

• 10 themabijeenkomsten  

 over actuele onderwerpen 

• 70 trajecten  

 individuele hulpverlening  

• 5 dagdelen openstelling 

 van het dienstencentrum per week 

• 4 activiteitenkalenders 

 het Ontmoetingsplein 

• 30 - 40 beweegactiviteiten 

 speciaal gericht op ouderen 
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"Meteen vanaf de start van het programma 

Samen Ouder Worden in Barendrecht in 

maart 2019  omarmde KijkopWelzijn dit       

initiatief. Binnen de kerngroep kijken we over 

de eigen organisatiegrenzen heen, weten we 

van elkaar waar we mee bezig zijn en vormen 

we een belangenplatform voor ouderen.”.  

• 115 huisbezoeken  

 door de inzet van vrijwilligers 

• 10 themabijeenkomsten  

 met een preventief karakter 

• 84 trajecten 

 betreffende kortdurende ondersteuning 

• 5 dagdelen openstelling per week  

 openstelling van het Dienstencentrum 

• 4 activiteitenkalenders 

verspreid door heel Barendrecht  

• 40 beweegactiviteiten  

 met 20 tot 25 deelnemers 

 

In 2020 zal de activiteitenkalender ‘Het Ontmoetingsplein’ 

verder worden uitgebreid met nieuwe 

samenwerkingspartners. Deze zal meer worden 

vormgegeven als magazine met onder andere informatie 

over projecten. 

 

In 2019 is de voorbereidingsfase van het ANWB AutoMaatje 

afgerond.  

 

Vanuit het Ouderenwerk is KijkopWelzijn actief betrokken 

bij de voorbereiding van de alliantie Samen Ouder worden. 

 

Het Ouderenwerk heeft 23 koppelingsgesprekken gevoerd 

en 23 trajecten gemonitord m.b.t. het maatjesproject. 

Jaarlijks is een stijgende lijn te zien in het aantal 

aanmeldingen en koppelingen van informele 

ondersteuning.  

Ouderenwerk 
Het Ouderenwerk zet zich in voor ouderen in Barendrecht, zodat zij waar mogelijk zelfstandig 

kunnen blijven participeren in de samenleving en de regie behouden over het eigen leven. 

 -  Pia van Dalen,    

Lokaal Programmaleider Samen Ouder Worden 
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Door middel van het project Signalerend         

Huisbezoek wordt aan ouderen vanaf 75 jaar in 

Barendrecht de mogelijkheid geboden om bezocht 

te worden door één van de vrijwilligers van 

KijkopWelzijn. Tijdens het bezoek wordt gebruik 

gemaakt van een vastomlijnde vragenlijst, 

waardoor de omvang van de problematiek onder 

ouderen in kaart kan worden gebracht en ze zo 

nodig doorverwezen kunnen worden.  

Signalerend Huisbezoek 

Door voorlichtings- en themabijeenkomsten        

verstrekt het Ouderenwerk informatie aan ouderen 

in Barendrecht over uiteenlopende onderwerpen. 

Denk hierbij aan thema’s als  gezondheid, beweging 

en digitalisering. Deze bijeenkomsten hebben een 

preventief karakter en bereiden de deelnemers 

voor op de toekomst.  

Themabijeenkomsten 

Er is een scala aan activiteiten georganiseerd 

binnen het Dienstencentrum welke een grote 

toeloop aan deelnemers kent. Het 

Dienstencentrum maakt het mogelijk elkaar te 

ontmoeten, deel te nemen aan een activiteit of om 

gewoon aanwezig te zijn. 

Openstelling Dienstencentrum 

Elke drie maanden verschijnt een  

activiteitenkalender waarin alle activiteiten voor 

ouderen in Barendrecht benoemd worden. Het 

Ontmoetingsplein kent een oplage van 800 stuks 

die door Barendrecht verspreid worden.  

Ontmoetingsplein 

Toelichting onderdelen Ouderenwerk 

Het voortraject is een huisbezoek aan senioren die 

kortdurende ondersteuning nodig hebben. Het  

traject is gericht op de zelfredzaamheid van 

ouderen. Daarnaast voorkomt het de verzwaring 

van zorgtaken. Het is een preventief traject gericht 

op het stimuleren van eigen kracht en het inzetten 

van het netwerk. Deze voortrajecten geven de  

professionals de mogelijkheid om achter de      

voordeur te signaleren.  

Voortrajecten 

Op 10 januari 2019 is KijkopWelzijn gestart met het 

aanbieden van de beweegactiviteit ‘Body & Mind’. 

De activiteit wordt aangepast naar ieder zijn 

kunnen. Op een stoel, naast de stoel of zonder 

stoel. De activiteit zorgt voor fysieke beweging en 

mentale ontspanning. Per keer komen ongeveer  

20-25 deelnemers.  

Beweegactiviteiten 

“ 

” 
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• 50-100 vacatures online 

 via de digitale vacaturebank 

• 20 vrijwilligers ondersteunen 

 werving, selectie en ondersteuning 

• 60 maatjes matchen 

 voor diverse maatjesprojecten 

• 4 deskundigheidsbijeenkomsten 

 voor vrijwilligers 

• 2 nieuwsbieven voor vrijwilligers 

 met informatie over vrijwilligerswerk 

• 2 buurtkamers ondersteunen 

 sociale samenhang stimuleren 

• 8 initiatieven ondersteunen 

 particuliere initiatieven  

• 8-10 buurtgroepen ondersteunen 

 activeren en ondersteunen 
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• 246 openstaande vacatures 

 van verschillende organisaties 

• 56 intakegesprekken 

 met potentiële vrijwilligers 

• 66 matches 

 onder alle werksoorten 

• 3 bijeenkomsten 

 waaronder EHBO en een vrijwilligersmarkt 

• 3 nieuwsbrieven verzonden 

 in januari, april en juni 

• 2 buurtkamers ondersteund 

 buurtkamer ‘t Trefpunt en buurtkamer Vrijenburg 

• 10 initiatieven ondersteund 

 via Barendrechts Beste! 

• 7 buurt– en bewonersgroepen ondersteund 

 groepen met bewoners en professionals 

 

 

 

In samenwerking met theater het Kruispunt kunnen 

vrijwilligers met korting naar de film.  

In 2019 is de inrichtingsfase van de nieuwe  

digitale vrijwilligersvacaturebank afgerond. 

“Namens de bewoners van Mullerhaven wil ik jullie bedanken voor het organiseren van de 

Kom Erbij-week. De high tea en het diner in BLOK0180 waren geweldig. Deze prettige er-

varing heeft onze bewoners goed gedaan.” 

Afgelopen jaar is het vrijwilligersbeleid van KijkopWelzijn 

herschreven. Dit heeft geleid tot een aantal 

aanpassingen zoals het inzetten van de 

vrijwilligersvergoeding voor deskundigheidsbevordering 

en informele bijeenkomsten.  

Wijk- en Vrijwilligerswerk 
Wijk– en Vrijwilligerswerk zet zich in voor het bevorderen van deelname van (kwetsbare) inwoners 

aan de samenleving. Dit gebeurt door het organiseren van laagdrempelige activiteiten en projecten 

die ontmoeting en verbinding van bewoners onderling stimuleert.  Tevens wordt vraag en aanbod 

met betrekking tot vrijwilligerswerk op elkaar afgestemd. 

Afgelopen jaar is er een pilot ‘Wie, Wat, Waar in 

Barendrecht?’ i.s.m. Vluchtelingenwerk gestart. Tijdens 

een voorlichtingstour werden statushouder uitgenodigd 

om een bezoek te brengen aan de Bibliotheek, de 

Vraagwijzer en het Wijkteam.  

Vrijwilligerswerk 

Het Wijkwerk organiseerde de Week tegen Eenzaamheid. 

Deze week waren 10 activiteiten met circa 450 deelne-

mers.  Eén van de highlights was de vertoning en het  

nagesprek van de documentaire ‘Goede Buren’ in het 

Kruispunt. 

Wijkwerk 

- Theo, Voorzitter bewonerscommissie  

https://www.kijkopwelzijn.nl/vacaturebank/
https://www.kijkopwelzijn.nl/vrijwilligers
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In 2019 is gestart met de inrichting van een nieuwe 

vrijwilligersvacaturebank. De vacaturebank voldeed 

niet meer aan de eisen als het gaat om functionali-

teit en vormgeving. De nieuwe vacaturebank gaat 

halverwege 2020 online voor externe partners en 

is gebruiksvriendelijker dan voorheen. 

Vacaturebank 

Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken in buurtkamers ‘t 

Trefpunt en Vrijenburg. Het aanbod varieert van 

koffieochtenden tot creatieve workshops. 

KijkopWelzijn ondersteunt en begeleidt op 

inhoudelijk, financieel en facilitair gebied.  

Buurtkamer ‘t Trefpunt is in oktober 2019 

gesloten en het aanbod is overgebracht naar de           

Windsingel. 

Buurtkamers 

In samenwerking met de gemeente Barendrecht 

Barendrechts Beste! opgezet. Deze aanmoediging 

en waardering is bedoeld voor sociale activiteiten 

geïnitieerd door bewoners. De winnaars van deze 

editie zijn verder begeleid en ondersteund door 

het Jongerenwerk van KijkopWelzijn. 

Barendrechts Beste! 

In samenwerking met diverse netwerkpartners zijn  

meerdere initiatieven ondersteund. Zo kwamen bij 

IJsselmonde Oost 40 mensen samen onder de  

noemer ‘Kom, kijk en doe’.  

Burendag 

Toelichting onderdelen Wijk- en Vrijwilligerswerk 

Werving vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk Wijkwerk 

In samenwerking met de gemeente Barendrecht is 

onder andere het Sociaal Café georganiseerd. Het 

thema was ‘Jongeren en Schulden’.  

Netwerkbijeenkomsten 

KijkopWelzijn helpt bij het werven van vrijwilligers 

voor zowel interne projecten als partners die 

gebruik maken van vrijwilligers in hun 

dienstverlening. 

- Linda, Manager Barendrechtse Uitdaging  

“KijkopWelzijn is voor mij een organisatie waarbij onze fijne samenwerking twee kanten 

opwerkt. Zij denken mee, doen mee en komen zonodig met een oplossing zoals een werk-

plek voor onze vrijwilliger.” 
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• 60 individuele ondersteuningstrajecten 

om overbelasting te voorkomen 

• 8 individuele nazorgtrajecten 

om het verlies te verwerken 

• 5 respijtarrangementen 

ter ontspanning van de mantelzorger 

• 35 educatieve bijeenkomsten 

ter ondersteuning van de mantelzorger 

• 3 à 4 activiteiten in de Maand van de Mantelzorg 

incl. lancering www.mantelzorgbarendrecht.nl 

• 10 individuele respijtzorg trajecten 

om de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten 

• 500 geregistreerde mantelzorgers 

 in totaal in Barendrecht 

• 80 individuele ondersteuningstrajecten 

door de toename van hulpvragen 

• 8 individuele nazorgtrajecten 

waarbij mantelzorgers ondersteund zijn  

• 6 respijtarrangementen 

waaronder een bezoek aan het Rijksmuseum 

• 26 educatieve bijeenkomsten 

zoals een workshop Bewust Ademhalen 

• 4 activiteiten in de Maand van de Mantelzorg 

waaronder de lancering digitaal platform 

• 2 individuele respijtzorg trajecten 

vanwege onvoldoende vraag naar respijtzorg 

• 450 geregistreerde mantelzorgers 

door opschoning huidig systeem 

Complexe situaties nemen toe. Dit is terug te zien in de 

stijging van het aantal individuele 

ondersteuningstrajecten. Deze trajecten vragen meer 

tijd van mantelzorgconsulenten en 

samenwerkingspartners. 

 

Het bereik van de nieuwsbrief via digitale kanalen 

neemt toe. Steeds meer mantelzorgers ontvangen deze 

per mail in plaats van per post. Zo’n 500 adressen staan 

digitaal geregistreerd en 100 mantelzorgers krijgen de 

nieuwsbrief per post. 

Mantelzorg Adviespunt 
Mantelzorg Adviespunt is er voor degene die zorgen voor hun naasten. Dit kan soms intensief en 

langdurig zijn. Het adviespunt ondersteunt deze mensen om het mantelzorgen op een gezonde 

manier vol te houden.  

In 2019 zijn 2 ‘Brusjes Fundagen’ georganiseerd in 

samenwerking met de Buurtsportcoach. Tijdens deze 

dagen hebben 50 kinderen genoten van diverse  

activiteiten. Daarnaast waren het ook ontspannende 

middagen voor de 25 aanwezige ouders, opa’s en oma’s 

en begeleiders. 

 

KijkopWelzijn is gestart met nieuwe 

voorlichtingsbijeenkomsten  voor werkende 

mantelzorgers. Deze trainingen vonden in de avond 

plaats.  

 

In 2019 is 688 keer de Pluim uitgereikt aan 

mantelzorgers als dank vanuit de gemeente. 

“Blij verrast ben ik met de toegekende en inmiddels bijgeschreven Pluim voor Mantelzorgers..     

Het zijn de kleine maar o zo belangrijke strohalmpjes die je helpen om het vol te houden. Het 

doorbreekt het sluimerende gevoel dat je er alleen voor staat. Dank.” 

- anoniem, ontvanger Pluim.  

http://www.mantelzorgbarendrecht.nl
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Individuele coaching bestaat uit eenmalige         

telefoontjes, langdurige trajecten en alles daar   

tussenin. Het doel van deze trajecten is om         

bewustwording te creëren van de rol van de       

mantelzorger binnen de zorgsituatie.  

Individuele ondersteuning 

Educatieve bijeenkomsten zijn bedoeld voor    

mantelzorgers die meer willen weten over         

bepaalde onderwerpen of willen werken aan hun 

eigen ontwikkeling. Zo is er een gespreksgroep 

Dementie maar ook een training Jezelf Leren   

Kennen.  Door meer inzet op individuele trajecten 

is niet het aantal geplande educatieve 

groepsbijeenkomsten behaald. 

Educatieve bijeenkomsten 

Respijt is adempauze voor de mantelzorgers. 

Tijdens de respijtdagen wordt gezorgd voor 

ontmoeting en ontspanning. Denk hierbij aan een 

vaartocht, een bezoek aan het Rijksmuseum of een 

gezellige Paasbrunch.  

Respijtarrangementen 

Individuele trajecten voor mantelzorgers die een    

dierbare verliezen en ondersteuning nodig hebben. 

Individuele nazorg 

Toelichting  onderdelen Mantelzorg Adviespunt 

Naast de lancering van het nieuwe                      

mantelzorgplatform, werden tijdens de Maand van 

de Mantelzorg meerdere activiteiten 

georganiseerd. Dit werd in gedaan in 

samenwerking met Aafje, Agathos, Laurens en 

Zorggroep de Toekomst. KijkopWelzijn had deze 

maand de regisseurs- en een uitvoerende rol. 

Maand van de Mantelzorg 

Om er zo goed mogelijk te zijn voor mantelzorgers 

wordt nauw samengewerkt met verschillende 

partijen binnen het sociaal domein. Samen met 

casemanagers dementie, wijkverpleegkundige, 

dagbestedingen, ergotherapeuten, psychologen en 

WMO klantenadviseurs is eens per kwartaal een 

overleg waarin casussen worden besproken. Dit 

zorgt ervoor dat deze partijen elkaar ook op 

andere momenten adequaat weten te vinden.  

Netwerkversterking 
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De Vraagwijzer is er voor alle inwoners van Barendrecht met een vraag over wonen, werk, welzijn 

of inkomen. De Vraagwijzer denkt mee met een oplossing voor de vraag. 
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• 500 allerhande vragen  

 waarbij de vraagwijzer de inwoners ondersteunt 

• 50 doorverwijzingen 

 bij meervoudige hulpvragen 

• 482 vragen ontvangen 

 en beantwoord of doorgezet 

• 58 doorverwijzingen 

 waarvan 23 in samenwerking met het wijkteam 

 

Vragen die bij de Vraagwijzer binnen komen zijn vragen 

met betrekking op de volgende thema’s: 

Vraagwijzer 

Het afgelopen jaar waren 34 maatjes actief. De 

Maatjes Schuldhulp zetten zich in om samen 

met de cliënt het schuldprobleem op te pakken 

en samen te zoeken naar een passende 

oplossing. Er zijn 18 koppeling meegenomen uit 

2018, 36 nieuwe koppelingen gemaakt, 18 

afgesloten en 31 meegenomen naar 2020. In 

totaal waren er dus 49 actieve koppelingen 

gedurende het jaar. 

Maatje Schuldhulp 

De 4 vrijwilligers van de thuisadministratie 

helpen mensen thuis met het op orde krijgen 

van de administratie. Deze vrijwilligers hebben 

in totaal 11 cliënten geholpen.  

Thuisadministratie  

Toelichting onderdelen 

Vraagwijzer 
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Drukwerk & Kruidenier Koerier zetten zich in voor diverse doelgroepen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt, ter bevordering van mogelijkheden om zelfstandig te kunnen participeren in de 

samenleving en waar mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt.  
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• 22 leer- / werkplekken 

 met Drukwerk als werkplaats 

• 8 leer-/ werkplekken 

 bij de Kruidenier Koerier 

• 5 dagen openstelling  

 van Drukwerk 

• 21 leer-/ werkplekken 

 waarvan 2 uitgestroomd naar betaald werk 

• 6 leer-/ werkplekken   

 en 5 reguliere vrijwilligers 

• 5 dagen Drukwerk geopend 

 verdeeld over 7 dagdelen 

Drukwerk had in totaal 1436 klanten in 2019.  

 

De Kruidenier Koerier had in totaal 49 klanten in 

2019. Hiervoor reden ze 899 ritten.  

Drukwerk en Kruidenier Koerier 

De drukkerij en de Kruidenier Koerier bieden een 

zinvolle dagbesteding aan diverse kwetsbare doel-

groepen middels leer-/werkervaringsplaatsen,      

re-integratieplaatsen en taal- en stageplaatsen. 

Door modulaire arbeidstraining zijn                          

arbeidsvaardigheden aangeleerd en zijn de          

persoonlijke kwaliteiten geoptimaliseerd.  

Drukwerk & Kruidenier Koerier  

Toelichting Drukwerk & 

Kruidenier Koerier 

Helaas heeft KijkopWelzijn eind 2019 Drukwerk af 

moeten stoten vanwege het vastgestelde 

welzijnskader van de gemeente Barendrecht en de 

aangekondigde bezuinigingen. Samen is gezocht 

naar een passende oplossing in de vorm van 

overname door Drukkerij De Bondt. Zij hebben de 

dienst, inclusief medewerkers en vrijwilligers, 

geheel overgenomen. Voor de Kruidenier Koerier is 

geen financiële dekking in 2020 maar zoekt 

KijkopWelzijn naar voorzetting in andere vorm, 

vanwege de relevantie en vraag naar de dienst. 
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