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Inleiding

Het	 jaar	 2018	 was	 een	 bijzonder	 jaar	
voor Facet, het was het eerste jaar in 
ons bestaan. Tegelijkertijd beginnen we 
niet aan een compleet nieuw verhaal. 
Het is eerder een volgend hoofdstuk in 
een ontwikkeling van jaren. In een aantal 
stappen, via verschillende stichtingen 
(zoals:	Dynamiek,	Karaat,	SRS	en	Sport	en	
Welzijn)	 is	 de	 brede	 welzijnsorganisatie	
ontstaan	 die	 we	 nu	 zijn.	 Een	 stichting	
voor	Ridderkerkers	van	0	–	100+	jaar	met	
in	 de	 kern	 van	 ons	 werken:	 welzijn	 en	
beweging. Zoals verwoord in de missie 
van	 de	 stichting:	 we	 willen	 vraaggericht	
aan	 de	 burger,	 onze	 opdrachtgever	 en	
onze	 partners	 preventieve	 oplossingen	
bieden op het gebied van ontmoeting, een 
gezonde	en	vitale	 levensstijl	en	meedoen	
in de samenleving. 

De	 stichting	 heeft	 raakvlakken	 met	
alle verschillende levensfasen van een 
Ridderkerker door de disciplines die 
we in huis hebben. Van het bieden van 
talentontwikkeling voor kinderen tot aan 
de	hulp	bij	het	zo	lang	mogelijk	thuis	blijven	
wonen voor senioren en alles wat daar 
tussenin	zit.	Daarom	heten	wij	ook	Facet,	
een woord om aan te geven dat aan een 
zaak	meer	 kanten	 zitten.	 De	 samenleving	
bestaat	 uit	 meerdere	 facetten	 en	 wij	
bewegen in alle lagen en onderdelen van 
de samenleving. 

Het	 jaar	 2018	 stond	 in	 het	 teken	 van	 de	
opbouw van de organisatie. Naast dat 
het inhoudelijke werk gewoon doorging 
hebben we de organisatie stap voor stap 
gevormd.	Aan	het	begin	van	2018	waren	
het	 nog	 vooral	 de	 zaken	 die	 vanuit	 de	
splitsing	 met	 Sport	 en	 Welzijn	 geregeld	
moesten	worden	 zoals	 de	 uitvoering	 van	
het sociaal plan en de verdeling van het 
vermogen. 

Daarna	 ging	 de	 blik	 al	 snel	 meer	 naar	
de toekomst. Zoals bij de inrichting 
van de governance (reglement, de 
werving	 en	 inwerken	 van	 de	 definitieve	
raad	 van	 toezicht)	 of	 het	 inregelen	 van	
de organisatiestructuur, het opstellen 
van werkprocessen, het opstellen van 
het	 personeelsbeleid,	 het	 financieel	
transparant	neerzetten	van	de	organisatie,	
de naamgeving en het missie en visie 
traject	en	eind	2018	de	verhuizing	naar	de	
Schoutstraat waardoor de hele organisatie 
in	 één	 pand	 zit.	 Kortom	 2018	 was	 een	
boeiend	en	dynamisch	 jaar.	We	 zijn	 trots	
op wat we in dit eerste jaar hebben 
neergezet.	Ook	omdat	we	al	deze	stappen	
in	gezamenlijkheid	hebben	gedaan.	Samen	
met de medewerkers waar het ging om het 
geven van een identiteit aan de organisatie. 
Samen	 met	 onze	 opdrachtgever	 de	
gemeente Ridderkerk bij het inrichten 
van de nieuwe verhoudingen die horen 
bij quasi-inbesteden. Zoals bijvoorbeeld 
bij	 het	 vormen	 van	 de	 raad	 van	 toezicht	
en in het proces om te komen tot de 
werkbegroting en de daaropvolgende 
meerjarenbegroting.

Frank van der Jagt
Directeur-bestuurder
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Voor u ligt het eerste jaarverslag van Facet Ridderkerk. Het jaar waarin we vorm hebben 
gegeven	aan	de	organisatie.	 In	het	onderstaande	 verslag	 laten	wij	 beknopt	 zien	hoe	de	
organisatie	er	uit	is	komen	te	zien	en	welke	stappen	we	in	het	afgelopen	jaar	gezet	hebben	
om	de	stichting	neer	te	zetten.	Naast	de	inrichting	van	de	organisatie,	liep	de	uitvoering	van	
de	productafspraken	uiteraard	door.	In	het	daaropvolgend	inhoudelijk	verslag	laten	we	zien	
welke resultaten we bereikt hebben.

1.1 Quasi-inbesteding

Facet	Ridderkerk	 is	 quasi-inbesteed.	Dat	wil	 zeggen	dat	 de	 gemeente	Ridderkerk	 op	de	
strategische	besluiten	van	de	stichting	een	beslissende	stem	heeft.	Dat	is	voorafgaand	aan	
de	oprichting	geregeld	in	de	statuten	van	de	stichting.	Daarnaast	heeft	de	gemeente	een	
meerderheid	van	de	zetels	in	de	raad	van	toezicht	(RvT)	en	is	de	voorzitter	benoemd	door	
de gemeente. 

Vanaf	november	2017	was	er	een	RvT	a.i.	die	volgens	het	bovenstaande	meerderheidsprincipe	
was	ingericht.	In	het	tweede	kwartaal	heeft	er	een	wervingsprocedure	plaatsgevonden	om	
te	 komen	 tot	 een	definitieve	 samenstelling.	Het	 college	 van	B&W	heeft	besloten	dat	 de	
nieuwe	leden	van	de	raad	van	toezicht	zijn:	Ella	Croonenberg	(voorzitter),	Freek	van	der	Valk	
en	Rita	van	Driel.	Samen	met	de	leden	van	de	RvT	die	blijven,	Heleen	van	den	Berg	en	Wim	
Onderdelinden,	maken	zij	de	RvT	compleet	in	de	definitieve	samenstelling.	De	RvT	heeft	in	
deze	samenstelling	vanaf	juni	vergaderd.

1.2 Organisatie

De	organisatiestructuur	is	in	december	2017	door	de	RvT	a.i.	vastgesteld	en	vanaf	1	januari	
officieel	van	start	gegaan.	Facet	Ridderkerk	bestaat	uit	drie	afdelingen:
• Sociaal	Beheer	en	Facilitair	(onder	leiding	van	Matthias	de	Graaf)
• Jeugd- en Wijkwerk (onder leiding van Leslie Hartman)
• Sociaal Werk (onder leiding van Sabina Rollema)

De	gedachte	achter	deze	indeling	is	om	zo	een	optimaal	mogelijke	verbinding	te	maken	van	
de	verschillende	werksoorten	die	met	elkaar	raakvlakken	hebben.	De	organisatie	is	plat,	we	
werken	met	zo	kort	mogelijke	lijnen	tussen	de	uitvoerende	laag	en	de	leidinggevende	laag.	

De	 leidinggevenden	 van	 de	 verschillende	 afdelingen	 vormen	 samen	 met	 de	 directeur-
bestuurder	het	managementteam	(MT)	van	de	organisatie.	De	bestuurder	 is	 in	mei	2018	
definitief	benoemd.	De	benoeming	was	in	eerste	instantie	op	tijdelijke	basis	tot	aan	juni,	met	
de	opdracht	om	de	organisatie	op	te	zetten.	

1.3 Personeel

Binnen Facet Ridderkerk werkten op 31 december 62 medewerkers (circa 48,91 FTE), 5 
stagiaires	en	circa	300	vrijwilligers	die	zeer	actief	aan	de	stichting	verbonden	zijn.
  

De	verdeling	van	de	medewerkers	naar	leeftijdscategorie	ziet	er	als	volgt	uit:

0	-	20	jaar	 	 	 0	 	 	 	 	
21	-	30	jaar	 	 	 13
31	-	40	jaar	 	 	 13
41	-	50	jaar	 	 	 10
51	-	55	jaar	 	 	 10
55 jaar en ouder  16

In	december	2017	heeft	het	personeel	 een	nieuw	contract	gekregen.	Dit	 contract	 is	 van	
kracht	geworden	op	1	 januari	2018.	De	rechten	en	plichten	van	de	vorige	werkgever	zijn	
door	Facet	overgenomen.	De	medewerkers	die	moesten	overstappen	van	cao,	zijn	opnieuw	
ingeschaald	volgens	het	functieboek	van	de	cao	Sociaal	Werk.	Met	de	vakbonden	zijn	in	het	
eerste kwartaal gesprekken geweest over hoe de compensatie van negatieve gevolgen als 
gevolg	van	de	overstap	van	pensioenfondsen	eruit	moet	komen	te	zien.	

In	 het	 eerste	 kwartaal	 zijn	 de	 afspraken	 zoals	 gemaakt	 in	 het	 met	 de	 vakbonden	
overeengekomen	sociaal	plan	uitgewerkt.	Iedereen	valt	vanaf	1	januari	2018	onder	de	cao	
Sociaal	Werk	en	al	het	personeel	valt	onder	het	pensioenfonds	dat	bij	deze	cao	hoort.	Over	
de	wijze	van	uitwerking	van	de	pensioencompensatie	is	met	de	vakbonden	in	het	tweede	
kwartaal	van	2018	overeenstemming	bereikt.	

De	OR	heeft	verkiezingen	georganiseerd	om	op	het	vereiste	aantal	leden	te	komen	die	horen	
bij	de	grootte	van	de	organisatie.	In	het	tweede	kwartaal	zijn	de	verkiezingen	gehouden	en	
sindsdien is de OR weer op volle sterkte.

In	het	derde	kwartaal	en	vierde	kwartaal	is	nieuw	personeelsbeleid	vastgesteld.	Denk	hierbij	
aan algemene gedragscode, reiskostenregeling, opleidingsbeleid, aannamebeleid, etc. 
Een	bijzonder	moment	was	het	toen	we	in	september	ook	voor	Facet	de	certificering	voor	
mantelzorgvriendelijk	personeelsbeleid	kregen	uitgereikt.	

1.4  Opdrachten Facet Ridderkerk

De	opdrachten	zijn	inhoudelijk	niet	veranderend	ten	opzichte	van	de	afspraken	die	in	2016	
met	Sport	en	Welzijn	zijn	gemaakt.	Op	2	januari	2018	zijn	de	nieuwe	contracten	door	Facet	
ondertekend. Vanuit het aangenomen amendement voor het wegwerken van de wachtlijsten 
bij	mantelzorgondersteuning	 is	 in	maart	 2018	 een	 extra	 opdracht	 aan	 Facet	 Ridderkerk	
gegund. In het inhoudelijke verslag wordt hierover gerapporteerd.
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1.5	 Stappen	naar	een	financieel	gezonde	stichting

In	het	eerste	kwartaal	is	de	werkbegroting	2018	opgesteld.	Deze	begroting	liet	een	negatief	
verschil	tussen	baten	en	lasten	zien.	Dit	verschil	werd	veroorzaakt	doordat	de	kosten	hoger	
zijn	 geworden	 in	 het	 transitiejaar	 2017.	 Zoals	 gezegd	 heeft	 Facet	 de	 contracten	 uit	 het	
verleden	overgenomen.	Daarmee	zijn	de	baten	van	de	stichting	ten	opzichte	van	vroeger	
gelijk gebleven. Aan de lasten kant is de uitvoering duurder geworden door verschillende 
besluiten	 die	 genomen	 zijn	 om	de	 transitie	mogelijk	 te	maken	 (zoals:	 overstap	 van	 cao,	
compensatie overstap pensioenfonds, hogere huurkosten, de toebedeling van personeel 
over	de	 twee	 stichtingen).	De	begroting	 is	 in	april	2018	door	de	RvT	a.i.	 vastgesteld.	De	
gemeente	heeft	aangegeven	dat	als	er	een	negatief	resultaat	zou	zijn	over	2018,	zij	garant	
zouden	staan.

Vervolgens	is	de	meerjarenbegroting	opgesteld.	Dit	is	gedaan	om	een	financiële	strategie	
te	 kiezen	waarmee	de	 financiën	 van	de	 stichting	weer	 structureel	 in	 balans	 zou	 kunnen	
komen.	 In	de	meerjarenbegroting	zijn	de	kostenstijgingen	over	een	periode	van	vier	 jaar	
doorgerekend.	De	stichting	heeft	opgenomen	welke	kostenbeheersmaatregelen	mogelijk	zijn.	
De	meerjarenbegroting	is	door	de	raad	van	toezicht	vastgesteld	in	september	en	vervolgens	
aan	het	college	aangeboden.	Het	college	heeft	besloten	om	voor	2019	te	financieren	op	de	
in de meerjarenbegroting gehanteerde kostprijs per product. Per saldo komen daarmee de 
baten	en	lasten	van	de	stichting	volgens	begroting	weer	in	balans.	Over	de	financiering	in	de	
jaren	na	2019	worden	afspraken	gemaakt	in	nieuw	op	te	stellen	productafspraken.

1.6 Positionering van Stichting Welzijn Ridderkerk 

Facet	 is	 2018	 gestart	 onder	 de	 naam	 Stichting	Welzijn	 Ridderkerk	 (SWR).	 Dit	 was	 een	
werknaam om de stichting op te kunnen richten. Om de stichting goed te positioneren en 
identiteit te geven, is in het eerste kwartaal nagedacht over een naam die het werk van de 
stichting	beter	zou	kunnen	dekken.	Na	verschillende	oproepen	zijn	er	vanuit	bewoners	van	
Ridderkerk	goede	ideeën	gekomen	en	intern	is	een	werkgroep	bezig	geweest	om	hier	over	
na te denken. In het tweede kwartaal is het besluit over de naam Facet genomen. 

De	keuze	viel	op	Facet	Ridderkerk	omdat	deze	goed	de	kern	van	onze	organisatie	weergeeft,	
die	bestaat	namelijk	ook	uit	verschillende	facetten.	Aan	de	ene	kant	heb	je	een	talent	en	aan	
de	andere	kant	ben	je	blij	dat	je	op	een	bepaald	facet	een	zetje	in	de	rug	krijgt.	Wij	zijn	als	
stichting	vertegenwoordigd	in	alle	facetten	van	de	samenleving.

De	rest	van	2018	heeft	in	het	teken	gestaan	van	naamsbekendheid.	De	huisstijl	is	aangepast,	
de	website	vernieuwd	en	alle	communicatiemiddelen	zijn	geactualiseerd.	

1.7 Verhuizing

Aan	 het	 einde	 van	 2018	 zijn	we	 verhuisd.	 Het	 kantoor	 aan	 de	 Sportlaan	 hebben	we	 in	
december	verlaten	en	we	zitten	nu	met	het	grootste	gedeelte	van	het	personeel	in	hetzelfde	
gebouw	aan	de	Schoutstraat.	Dit	komt	vooral	de	efficiëntie	in	de	samenwerking	binnen	de	
organisatie	ten	goede.	Veel	tijd	en	energie	ging	verloren	in	reistijd	tussen	locaties.	Daarnaast	
biedt het mogelijkheden om nog meer te groeien naar één organisatie.

DE NAAM FACET RIDDERKERK GEEFT DE KERN 
VAN ONZE ORGANISATIE GOED WEER, DIE 
BESTAAT NAMELIJK OOK UIT VERSCHILLENDE 
FACETTEN. WE ZIJN VERTEGENWOORDIGD IN 
ALLE FACETTEN VAN DE SAMENLEVING.
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2.1 Algemeen

In	2018	 is	de	 raad	 van	 toezicht	 (RvT)	 van	 Facet	Ridderkerk	benoemd.	 In	de	eerste	helft	
van	het	 jaar	was	er	een	interim	RvT	bestaande	uit	drie	 leden	die	werkzaam	waren	bij	de	
gemeente	Ridderkerk	en	twee	leden	die	over	zijn	gekomen	uit	de	RvT	van	Sport	en	Welzijn.	
Met	deze	RvT	zijn	de	stappen	gezet	zodat	 in	strikt	formele	zin	de	stichting	opgericht	kon	
worden en van start kon gaan.

De	 tijdelijke	 leden	 van	 de	 RvT	 die	 namens	 de	 gemeente	 Ridderkerk	 zitting	 hadden	 zijn	
afgetreden	 in	mei	 2018.	 Deze	plaatsen	 zijn	 na	 een	 selectieprocedure	 definitief	 ingevuld.	
Vanaf	juni	is	de	samenstelling	van	de	RvT	definitief	geworden.

In	algemene	zin	zijn	de	aandachtsgebieden	van	het	toezicht:	
• Het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;
• Risicobeheersing van de organisatie;
• De	werkgeversrol;
• Kwaliteitsbeleid;
• De	begroting	en	financiële	ontwikkeling	van	de	stichting.

Waar nodig is de RvT adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder.

2.2 Samenstelling van de raad van toezicht in 2018

In	het	reglement	is	vastgelegd	dat	de	raad	van	toezicht	bestaat	uit	vijf	leden.	Drie	van	de	
vijf	 leden,	waaronder	de	voorzitter,	worden	benoemd	door	het	College	van	B&W	van	de	
gemeente	Ridderkerk.	De	RvT	ad	interim	(a.i.)	bestond	uit	de	volgende	leden.

Mevrouw	Keuzenkamp	 Voorzitter	 Wethouder	bij	gemeente	Ridderkerk	
De	heer	Klaucke	 	 Lid	 	 Ambtenaar	bij	gemeente	Ridderkerk	
De	heer	De	Regt	 	 Lid	 	 Ambtenaar	a.i.	bij	gemeente	Ridderkerk
Mevrouw	Van	den	Berg	 Lid	 	 Ambtenaar	bij	gemeente	Rotterdam
De	heer	Onderdelinden	 Lid	 	 Directeur

Aan	het	einde	van	2018	bestond	de	definitieve	RvT	uit:

Mevrouw	Croonenberg	 Voorzitter	 Ambtenaar	bij	gemeente	Weert
De	heer	Van	der	Valk		 Lid	 	 Directeur
Mevrouw	Van	Driel	 	 Lid	 	 Programma	manager	bij	NOC*NSF
Mevrouw	Van	den	Berg	 Lid	 	 Ambtenaar	bij	gemeente	Rotterdam
De	heer	Onderdelinden	 Lid	 	 Directeur

2.3 Governance Code

De	leden	van	de	RvT	zijn	benoemd	voor	een	periode	van	vier	jaar.	Herbenoeming	is	mogelijk	
voor	nog	een	periode	van	vier	jaar.	De	procedures	voor	het	werven	en	selecteren	van	leden	
en	voorzitter	zijn	vastgelegd	in	het	reglement.		In	de	RvT-vergadering	van	4	december	2018	
is	het	rooster	van	aftreden	vastgesteld.

2.4 Toezichtkaders

Naast de relevante wet en regelgeving hanteert de RvT als kaders voor het houden van 
toezicht:
• De	statuten	van	de	stichting;
• Het reglement van de RvT;
• De	begroting	2018;
• De	overeenkomsten	die	met	de	gemeente	Ridderkerk	zijn	afgesloten	voor	wat	betreft	de	

te leveren dienstverlening.

2.5 Werkzaamheden

De	RvT	is	in	2018	negen	keer	bij	elkaar	gekomen.	Bij	de	vergaderingen	was	de	directeur-
bestuurder	aanwezig	en	van	alle	vergaderingen	is	verslag	gemaakt.	Er	zijn	twee	vergaderingen	
geweest	waarbij	de	OR	ook	aanwezig	was.	

Onder	meer	zijn	in	de	RvT	de	volgende	onderwerpen	besproken:
• Voorstel	voor	risicoprofiel;
• Kennismaking	met	het	MT;
• Profielschets	en	benoeming	directeur-bestuurder;
• Kwartaalrapportages	inhoudelijk	en	financieel;
• Verhuizing	van	Sportlaan	naar	Schoutstraat;
• Verdeling	van	de	aandachtsgebieden	financiën	en	personeel.

Voor	zover	statutair	vereist:
• Het reglement van de RvT;
• De	benoeming	van	twee	leden;
• Werkbegroting	2018;
• Meerjarenbegroting	2019	–	2022;
• Het	rooster	van	aftreden	voor	de	RvT;
• Het	voorstel	voor	bezoldiging	leden	en	voorzitter	RvT;
• Benoeming	van	Deloitte	als	accountant;
• Statutenwijziging	met	als	doel	om	de	naam	van	de	organisatie	te	wijzigen.

2.6 Tot slot

De	RvT	heeft	het	stokje	halverwege	het	jaar	overgenomen	en	is	in	de	nieuwe	samenstelling	
enthousiast	verder	gegaan.	Het	was	heel	prettig	dat	er	leden	waren	die	ook	bekend	waren	
met	de	ontstaansgeschiedenis	van	Facet,	 zodat	er	een	soepele	overdracht	mogelijk	was.	
De	betrokkenheid	van	de	RvT	bij	de	doelstelling	van	Facet	en	de	Ridderkerkse	samenleving	
is	groot.	Dit	zien	wij	ook	terug	bij	de	medewerkers,	die	een	zeer	turbulent	jaar	achter	de	
rug	hebben.	De	RvT	is	trots	op	het	management,	de	OR	en	de	medewerkers	van	Facet.	Wij	
hebben	ervaren	dat	mede	dankzij	hen	de	resultaten	in	2018	behaald	zijn.
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3.1  Jongerenwerk

3.1.1  Wat willen we bereiken?

We	leveren	met	het	 jongerenwerk	een	bijdrage	zodat	 jongeren	 in	Ridderkerk	op	kunnen	
groeien	 tot	 zelfredzame	 volwassenen	die	 op	 volwaardige	wijze	 deel	 kunnen	 nemen	 aan	
de	samenleving.	De	jeugd	in	Ridderkerk	moet	zich	optimaal	kunnen	ontwikkelen:	talenten	
ontwikkelen,	sociale	vaardigheden	opdoen	en	plezier	hebben.

3.1.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Met	het	jongerenwerk	hebben	we	vier	doelstellingen:
• Jongeren	zijn	aan	het	werk,	op	school,	of	in	een	traject	daar	naartoe.
• Jongeren kunnen hun talenten ontplooien op sportief, cultureel en maatschappelijk 

gebied.
• Jongeren hebben een vangnet als optimale ontwikkeling niet mogelijk is.
• Jongeren	dragen	bij	aan	een	goed	leefbare	samenleving.

3.1.3  Afgesproken resultaten:

Concreet	worden	in	2018	vanuit	het	jongerenwerk	de	volgende	resultaten	geleverd:
• Van	 de	 vroegtijdig	 schoolverlaters	 (VSV)	wordt	 20%	 in	 samenwerking	met	 de	 jonge	

krijger terug gecoacht naar school.
• 40	jongeren	worden	begeleid	naar	werk	of	stage.
• 10%	van	de	jongeren	die	de	accommodaties	komen	bezoeken	wordt	een	werkervaringsplek	

of stageplek aangeboden.
• We brengen de talenten, ontwikkeling en problemen van de jongeren die we spreken in 

kaart.
• Binnen	Ridderkerk	vinden	in	2018	minimaal	800	activiteiten	plaats	georganiseerd	door:	

jongerenwerk,	 jongeren	 zelf	 of	maatschappelijk	 partners	 (op	 het	 gebied	 van	muziek	
theater,	dans,	sport,	beeldende	kunst,	welzijn	en	gezondheid).

• Van	de	800	activiteiten	wordt	tenminste	40%	georganiseerd	door	jongeren	zelf.
• Het	effect	van	de	activiteit	op	de	jongere	wordt	na	afloop	gemeten.
• In het aanbod van de activiteiten is een doorlopende lijn met de Ridderkerkse Brede 

School.
• 150	jongeren	worden	begeleid	naar	een	geschikte	vrijwilligersfunctie.
• Binnen	48	uur	worden	vragen	van	jongeren	opgepakt	of	doorgezet.
• Voor	minimaal	350	jongeren	worden	voorlichtingsbijeenkomsten	georganiseerd.
• Voor het oplossen van problemen die optimale ontwikkeling van jongeren in de weg staan, 

gaat	 jongerenwerk	 in	nauwe	samenwerking	met	de	wijkteams,	40	coachingstrajecten	
aan.

• Van	 de	 plannen	 van	 aanpak	 voor	 coachingstrajecten	 wordt	 tenminste	 75%	 van	 de	
gestelde doelen bereikt.

• Iedere	 risicolocatie,	 aangewezen	 in	 het	 leefbaarheidsteam,	 wordt	 in	 overleg	 met	 de	
partners	bezocht.	

• Jongerenwerk neemt deel aan de relevante ketenoverleggen.
• Op	 aanwijzing	 van	 het	 leefbaarheidsteam	 bemiddelt	 het	 jongerenwerk	 tussen	

wijkbewoners die overlast ervaren en betrokken jongeren.

• In	 iedere	wijk	van	Ridderkerk	 faciliteren	we	een	ontmoetingsplek	voor	 jongeren,	50%	
van	 deze	 ontmoetingsplekken	 wordt	 onder	 verantwoordelijkheid	 van	 jongeren	 zelf	
georganiseerd.

• Tenminste 25 keer wordt door jongeren met ondersteuning vanuit het jongerenwerk een 
activiteit georganiseerd voor de wijk.

• Tenminste	10	keer	organiseren	jongeren	samen	met	andere	wijkbewoners	een	activiteit	
voor de buurt.

3.1.4  Verantwoording in cijfers

Soos	 	 	 	 Bezoekersaantallen	(gemiddeld		per	opening)
De	Klinker	 	 	 10
De	Reij		 	 	 11
Het	Hooftkwartier	 	 33
De	Fuik	 	 	 12	
Soos+			 	 	 7
LHBT    9
Meidensoos   22

Activiteit	 	 	 	 Totaal	2018
Huiswerkbegeleiding (coaching) 11 (gemiddeld per week)
Coaching    55
Jobcoaching	 	 	 	 40
Voorlichting    594
Be	different	(feest)	 	 	 60

3.1.5  Toelichting

Sozen

Begin	2018	werden	de	sozen	matig	bezocht,	met	uitzondering	van	’t	Hooftkwartier,	soos+	
en	meidensoos.	In	de	zomervakantie	is	per	soos	een	aanpak	bepaald	om	weer	aantrekkelijk	
te	worden	voor	de	jeugd.	Zo	heeft	elke	soos	een	eigen	aanpak	gekregen	gericht	op	wat	de	
wijk	vraagt.	Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	de	aantallen	in	de	tweede	helft	van	2018	zijn	gestegen.	
Voor elke soos hebben we aan het einde van het jaar een leuke activiteit georganiseerd, 
hierdoor	hebben	we	ook	weer	nieuwe	gezichten	in	de	soos	gekregen.	Gezien	de	stijging	in	
de	bezoekersaantallen	zetten	we	deze	nieuwe	lijn	de	volgend	jaar	door.	

Coaching

2018	is	een	goed	jaar	geweest	voor	coaching.	Met	55	trajecten	hebben	we	het	doel	van	40	
trajecten	ruimschoots	behaald.	Daarnaast	zijn	bij	veruit	de	meeste	trajecten	de	doelstellingen	
behaald.	Ook	hebben	we	dit	jaar	huiswerkbegeleiding	goed	neergezet.	Het	tweede	moment	
dat	 in	september	gestart	 is,	 loopt	ook	goed.	De	aanmeldingen	voor	huiswerkbegeleiding	
lopen	via	het	wijkteam,	niet	iedereen	kan	zich	hier	zomaar	voor	aanmelden.	Wel	merken	we	
dat hier veel vraag naar is. 
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Jobcoaching

In	het	vierde	kwartaal	zijn	er	12	nieuwe	trajecten	voor	Jobcoaching	bijgekomen.	In	totaal	
komen	we	 in	2018	uit	op	40	trajecten.	Hiermee	hebben	we	het	doel	behaald	van	2018.	
In	het	najaar	hebben	we	ook	veel	gepromoot	en	zijn	er	goede	contacten	gelegd	met	het	
voortgezet	 onderwijs	 Dit	 heeft	 ertoe	 geleid	 dat	 er	 in	 januari	 alweer	 een	 aantal	 nieuwe	
trajecten	en	een	aantal	grote	nieuwe	activiteiten	op	de	planning	staan.	Daarnaast	is	er	een	
goede	samenwerking	met	schuldhulpmaatje	en	De	Jonge	Krijger.		

Voorlichting

Begin	 2018	 is	 er	 veel	 gepromoot	 voor	 voorlichting.	 Er	 is	 momenteel	 veel	 vraag	 naar	
voorlichting, met name voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Ook is er voor het eerst dit 
jaar	een	voorlichting	gegeven	aan	ouders	van	kinderen	uit	groep	7	en	8.	Deze	voorlichting	
werd	door	zowel	ouders	als	school	erg	gewaardeerd,	ze	hebben	aangegeven	hier	wat	van	
geleerd te hebben en het gaf stof tot nadenken. Het onderwerp van de voorlichting was 
social media gebruik en de gevaren van social media. 

Met	 de	 voorlichtingen	 heeft	 het	 jongerenwerk	 564	 jongeren	 bereikt	 en	 ca.	 50	 ouders.	
Hiermee	hebben	het	doel	van	350	jongeren	ruimschoots	gehaald.	Populaire	onderwerpen	
dit	jaar	waren	(veilig)	social	media	gebruik,	sexting,	(cyber)pesten,	drank	&	drugs	en	LHBT.

Talentontwikkeling

Er	zijn	dit	jaar	verschillende	activiteiten	georganiseerd	waarbij	jongeren	hun	talenten	hebben	
kunnen	ontdekken.	Voorbeelden	hiervan	zijn	activiteiten	gericht	op	muziek	zoals	 rap-	en	
DJ-workshops,	nailart	en	vloggen.	Ook	is	er	in	De	Loods	een	meidenmiddag	georganiseerd	
waarbij	 de	meiden	 kennis	 konden	maken	met	 verschillende	beroepen,	 zoals	 nagelstylist,	
kapper	en	presentator.	Deze	onderwerpen	hebben	we	vervolgens	ook	terug	laten	komen	in	
ons	vakantie-aanbod	en	Brede	School	aanbod.	Ook	zijn	we	met	het	voortgezet	onderwijs	in	
gesprek	gegaan	om	een	soortgelijke	(mid)dag	te	organiseren	op	locatie.	Dit	is	tegelijkertijd	
een koppeling met ons doel om jongeren verder te helpen als ondernemer.

Ondernemerschap

Met betrekking tot ondernemerschap is dit jaar een mooi project binnen de Brede School 
aangeboden	op	basisschool	De	Piramide	(Rijsoord).	Het	hele	schooljaar	is	er	binnen	de	klas	
gewerkt	aan	het	opzetten	van	een	eigen	onderneming.	Ieder	kind	heeft	daarin	een	eigen	
rol	 en	verantwoordelijkheden,	net	 zoals	 in	een	echte	onderneming.	Het	geld	dat	 ze	met	
hun	onderneming	hebben	verdiend	 is	gedoneerd	aan	een	goed	doel.	Daarnaast	hebben	
er drie workshops voor jongeren plaatsgevonden met betrekking tot ondernemerschap, de 
onderwerpen waren artiestenmanagement, journalistiek en publishing. 

LHBT

Het	jongerenwerk	zet	er	met	de	LHBT	soos	op	in	dat	iedereen	kan	zijn	wie	hij	of	zij	wil	zijn.	
Alles	kan	met	elkaar	besproken	worden	in	een	veilige	omgeving.	Daarnaast	is	het	ook	vooral	
leuk om met elkaar in contact te komen en met elkaar een leuke activiteit te doen in de soos. 
Zo	heeft	deze	groep	met	elkaar	het	feest	Be	Different	georganiseerd	in	De	Loods	en	hebben	
ze	meegeholpen	met	het	ontwikkelen	van	een	voorlichting	over	LHBT.	Momenteel	wordt	met	
de	groep	besproken	hoe	we	in	2019	verder	gaan.

Brede School

In	2018	heeft	het	jongerenwerk	een	nieuwe	impuls	gegeven	aan	de	Brede	School	activiteiten.	
Er	is	meer	ingezet	op	deze	activiteiten	omdat	het	een	goede	manier	is	om	de	kinderen	uit	
de	groepen	7	en	8	in	beeld	te	krijgen	en	ook	in	beeld	te	houden	op	het	moment	dat	zij	naar	
het	voortgezet	onderwijs	gaan.	Het	belangrijkste	is	dat	zij	het	jongerenwerk	weten	te	vinden	
nog	voordat	zij	de	basisschool	verlaten.	In	elke	wijk	zijn	er	twee	activiteiten	per	Brede	School	
blok	aangeboden	voor	de	groepen	7	en	8.	Een	aantal	voorbeelden	van	activiteiten	zijn	slijm	
maken,	graffiti	workshop,	rapworkshop,	nailart	en	lippenbalsem	maken.	

De	activiteiten	die	het	jongerenwerk	aanbiedt	lopen	goed.	In	het	vierde	kwartaal	is	in	Bolnes	
de	activiteit	Bubbleball	aangeboden.	Dit	was	een	Ridderkerk	brede	activiteit	waar	met	het	
hele	team	op	is	ingezet.	Gezien	het	succes	ervan	is	besloten	om	elk	blok,	naast	het	reguliere	
aanbod, ook een Ridderkerk brede activiteit aan te bieden vanuit het jongerenwerk.

Ambulanten

Er	is	relatief	weinig	overlast	geweest	in	de	wijken.	Dit	jaar	was	met	name	het	Huygensplantsoen	
een	hotspot	waar	veel	op	is	ingezet	door	het	jongerenwerk.	Daarnaast	werken	verschillende	
jongerenwerkers momenteel samen met de politie aan het in kaart brengen van een jonge 
groep.	Onder	deze	jonge	groep	verstaan	we	jongeren	die	nu	beginnen	met	het	stelen	van	
fietsen	en	scooters.	Deze	jongeren	komen	ook	regelmatig	in	soos	De	Fuik.	

Het	overzicht	op	de	volgende	pagina	geeft	een	beeld	van	de	hotspots	die	regelmatig	door	
het	jongerenwerk	zijn	bezocht	in	2018.
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Wijk   Overlast Hotspots

Bolnes		 	 Soms	 	 Voetbalveldje	Noordstraat	–	De	Bolnes	groep	hangt	in	de	
     wijk en maakt ook regelmatig gebruik van dit 
     voetbalveldje.

     In de Pretoriusstraat was een overlastgevende groep 
	 	 	 	 	 aanwezig.	Door	een	goede	samenwerking	tussen	het	
	 	 	 	 	 jongerenwerk	en	buurtbewoners	zijn	de	jongeren	hier	
     nu niet meer actief. 

Slikkerveer	 	 Soms	 	 Voor	WVC	Slikkerveer,	Hollandse	straat,	Cruyff-court,	
	 	 	 	 	 Schoolplein	Driemaster,	Dillenburgplein

Centrum	 	 Nee	 	 (winkel)centrum,	Hoek	Sport	2000,	Voetbalveld	Frans	
     Halsstraat, Schoolplein Schaepmanschool, Onder de 
	 	 	 	 	 Hema,	Kerkweg	(Oudheidskamer)

West   Nee  Reijerpark, Lohman park, Skatebaan, 
	 	 	 	 	 Goudenregenplantsoen/	hoge	weg,	Klimop/speeltuintje

Oost	 	 	 Ja		 	 Plein	Oost	en	het	Huygensplantsoen	kennen	overlast.	
	 	 	 	 	 Hier	wordt	door	het	jongerenwerk	en	partners	extra	op	
	 	 	 	 	 ingezet.	Verder:	Wingerd,	Sonnet,	Oosterpark.

	 	 	 	 	 Huygensplantsoen	blijft	onder	de	aandacht	van	het	
     jongerenwerk en de politie. Jongerenwerk en politie 
	 	 	 	 	 trekken	hierin	gezamenlijk	op.	Beide	partijen	hebben		
	 	 	 	 	 gesprekken	met	de	jongeren	en	verwijzen	de	jongeren		 	
	 	 	 	 	 naar	de	parkeerplaats	bij	het	Farel	College	na	22.00	uur.	

Drievliet/’t	Zand	 Soms	 	 Onder	Sporthal	Drievliet,	Fuik/Vlietplein,	Blauwe	Koepel,		
     JOP Oosterpark

     Een deel van de jeugd binnen de soos is bekend bij de 
     politie. Hier wordt een aanpak voor gemaakt door de 
     politie en het jongerenwerk. Verder is er weinig overlast 
     in de wijk. Het is relatief rustig. 

Rijsoord	 	 Nee	 	 Surfbocht,	JOP	Rijsoord

Oostendam  Nee  Niet van toepassing

De Loods

De	 Loods	 heeft	 een	 goed	 jaar	 achter	 de	 rug	met	 in	 totaal	 9.405	 bezoekers.	 Met	 3.210	
bezoekers	(een	nieuw	record!)	heeft	De	Loods	een	zeer	goed	vierde	kwartaal	gedraaid.	Dit	
kwam met name door drie uitverkochte evenementen, maar ook door een aantal nieuwe 
concepten,	zoals	Support	You	Local	(open	podium),	Soul	with	a	capital	S	en	de	Kidsdisco,	
dit was een idee van het programmateam. Ook is samen met het programmateam besloten 
om	het	DJ	Café	op	vrijdagavond	een	nieuwe	uitstraling	te	geven.	Dit	en	meer	promotie	op	
social	media	heeft	geleid	tot	meer	bezoekers.	Tijdens	de	zomervakantie	is	De	Loods	dicht.	
Dat	houdt	in	dat	er	geen	programmering	is.	Wel	is	De	Loods	in	deze	periode	volop	gebruikt	
voor de vakantie-activiteiten (Summer Events) van sportstimulering en het jongerenwerk. 

De	nieuwe	identiteit	van	De	Loods	is	goed	terug	te	zien	in	het	programma.	De	tienerfeesten	
zijn	 nagenoeg	 elke	 editie	 uitverkocht.	 Daarnaast	 komen	 tijdens	 feesten	 verschillende	
muziekgenres	aan	bod	gedurende	het	 jaar,	overdag	wordt	er	met	Project	0180	gewerkt	
aan	het	zelfvertrouwen	en	weerbaarheid	van	jongeren	en	kwetsbare	doelgroepen,	tijdens	
de schoolvakanties worden er verschillende activiteiten georganiseerd en ook is er steeds 
vaker	een	samenwerking	met	het	voortgezet	onderwijs.	Denk	hierbij	aan	de	introductieweek	
van	het	Farel	College	en	Gemini	College	waar	De	Loods	en	het	jongerenwerk	aan	hebben	
meegeholpen.	We	 zijn	 trots	 op	 het	 veelzijdige	programma	en	dat	De	 Loods	 een	plek	 is	
geworden waar de jeugd van Ridderkerk veilig kan uitgaan en talenten kan ontdekken. 

Storytelling

Door	 gesprekken	 met	 basisscholen	 over	 het	 voorlichtingsaanbod	 kwamen	 we	 op	 het	
onderwerp	‘voorlichting	aan	ouders’.	De	directie	van	twee	basisscholen	gaf	aan	dat	ouders	
ook graag voorlichting willen krijgen over het gebruik van social media van hun kinderen. Ze 
kwamen	met	de	vraag	of	het	jongerenwerk	dat	ook	wilde	doen	en	we	hebben	toegezegd.	
We	hebben	op	twee	basisscholen	voor	deze	doelgroep	voorlichting	gegeven,	de	opkomst	
was	goed.	De	scholen	waren	erg	enthousiast	over	wat	het	effect	was	bij	ouders	en	willen	
vaker	 voorlichting	 voor	 deze	 doelgroep.	 Ook	 de	 reacties	 van	 ouders	waren	 positief.	 Het	
jongerenwerk	beantwoordde	veel	 vragen	en	er	ontstond	discussie.	Dat	betekent	dat	het	
onderwerp	leeft.	Ouders	geven	aan	dat	de	voorlichting	veel	informatie	en	stof	tot	nadenken	
heeft	gegeven,	daarmee	is	het	doel	bereikt.

Doordat	het	jongerenwerk	ook	actief	is	op	social	media,	zag	een	jongerenwerker	een	foto	
met	 tekst	 voorbij	 komen	waar	direct	 zorgen	over	waren.	Het	 ging	om	een	 foto	 van	 een	
huilend meisje met daaronder de tekst ‘volg dit account dan kom je erachter wat pesten 
met	je	doet’.	Tijdens	het	ambulanten	is	het	jongerenwerk	het	meisje	(van	het	account)	tegen	
gekomen. Er is direct met haar een gesprek ingepland om de foto en tekst te bespreken. 
Tijdens	het	gesprek	bleek	het	niet	om	het	meisje	zelf	te	gaan,	maar	om	een	vriendin	van	haar.	
Het	jongerenwerk	is	zo	in	contact	gekomen	met	het	meisje	wat	gepest	werd	en	heeft	een	
aantal gesprekken met haar gevoerd over haar situatie. Ze was erg open over haar situatie, 
wat	volgens	haar	vrienden	uniek	is	omdat	ze	geen	prater	is.	De	jongerenwerker	heeft,	met	
toestemming,	contact	opgenomen	met	school	om	de	situatie	 te	bespreken.	School	heeft	
aangegeven	dat	ze	er	al	mee	bezig	zijn	en	dat	ze	geen	inmenging	willen	van	een	andere	
partij.	Dit	wordt	gerespecteerd.	Door	de	vertrouwensband	die	is	ontstaan	bezoekt	het	meisje	
nu	de	soos	en	heeft	regelmatig	gesprekken	met	de	jongerenwerker.	Zo	kan	het	jongerenwerk	
het meisje ondersteunen en begeleiden.
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3.2  Sportstimulering

3.2.1  Wat willen we bereiken?

Met sportstimulering leveren we een bijdrage aan de doelstelling dat Ridderkerkers in staat 
zijn	om	een	gezonde	levensstijl	te	ontwikkelen,	elkaar	door	middel	van	beweging	te	ontmoeten	
en	talenten	te	ontplooien.	Het	hoofddoel	is	dat	Ridderkerkers	in	goede	gezondheid	zijn	en	
kunnen deelnemen aan de samenleving.

3.2.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Met	sportstimulering	hebben	we	vier	doelstellingen:
• Iedereen	kan	structureel	bewegen	en	een	gezonde	levensstijl	ontwikkelen	in	Ridderkerk.
• Ridderkerkers kunnen hun talenten ontplooien op sportief, cultureel en maatschappelijk 

gebied.
• Als je niet optimaal kan deelnemen aan de samenleving, dan wordt sport als vangnet 

ingezet	om	de	zelfredzaamheid	te	verhogen.
• Ridderkerkers kunnen door middel van beweging elkaar ontmoeten wat bijdraagt aan 

een	goed	leefbare	leefomgeving.

3.2.3  Afgesproken resultaten:

Concreet	worden	in	2018	vanuit	sportstimulering	de	volgende	resultaten	bereikt:
• In Ridderkerk is het aantal bewegenden gelijk aan de landelijke beweegnorm.
• In	Ridderkerk	bewegen	10%	van	de	mensen	die	behoren	tot	een	doelgroep	waarvoor	

bewegen	niet	vanzelfsprekend	is.
• Er	is	in	2018	een	stijging	van	het	verenigingslidmaatschap.
• In	2018	wordt	een	nieuwe	stap	gezet	om	de	in	2016	vastgestelde	trend	van	toename	

van	obesitas	in	de	leeftijdsgroep	0-19	jaar	te	doorbreken.
• Jonge kinderen tot 12 jaar kunnen binnen Ridderkerk kennismaken met cultuur en sport, 

in	2018	worden	hiertoe	minstens	12	gemeentebrede	activiteiten	georganiseerd.
• Minimaal	20%	van	de	deelnemers	aan	activiteiten	stroomt	door	naar	een	vereniging	of	

partner waarbij talentontwikkeling verder gefaciliteerd kan worden.
• Op wijkniveau worden per wijk 8 activiteiten georganiseerd voor jongeren tot 23 jaar 

samen	met:	jongeren,	jongerenwerk,	partners.
• 12 jongeren worden geplaatst bij stageplekken bij de verenigingen.
• Voor	 de	 doelgroep	 waar	 bewegen	 niet	 vanzelfsprekend	 voor	 is	 worden	

beweegzorgarrangementen	 ingezet.	 Effecten	 op	 beweging	 en	 toename	 van	 sociale	
contacten worden gemonitord.

• Van	alle	 kinderen	waarbij	het	 vermoeden	 is	dat	er	problemen	zijn	wordt	een	 signaal	
doorgegeven aan de wijkteams.

• Drie	verenigingen	worden	ondersteund	bij	hun	streven	om	een	sportplusvereniging	te	
worden.

• De	vitaliteit	van	de	verenigingen	wordt	in	2018	gemeten	door	middel	van	een	vitaliteitscan.
• De	 ondersteuningsvragen	 van	 de	 verenigingen	 n.a.v.	 de	 scan	 worden	 geclusterd	 en	

er wordt samen met verenigingen een plan opgesteld hoe aan de ondersteuning 
vormgegeven gaat worden.

• 26 evenementen worden georganiseerd rond het thema bewegen en ontmoeten.

• 4	van	deze	evenementen	worden	samen	met	jongeren	en	wijkbewoners	georganiseerd.
• Het	programma	‘Feyenoord	in	de	wijk’	wordt	ondersteund	door	de	combinatiefunctionaris.
• In	 de	 wijken	 Centrum,	 West,	 Oost	 en	 Bolnes	 is	 in	 2018	 een	 toename	 van	 het	

verenigingslidmaatschap.

3.2.4  Verantwoording in cijfers

Activiteit    Aantal deelnemers  Wijk
Project	0180	 	 	 	 31	(gemiddeld	per	week)	 Ridderkerk-breed
Project	0180:	powervrouwen	 40	(10	per	cursus)	 	 Ridderkerk-breed
Project	0180:	speciaal	 	 20	(10	per	cursus)	 	 Specifieke	doelgroep
Vakantie-activiteiten   2.188    Ridderkerk-breed
Ridderkerk Beach   639    Ridderkerk-breed
Ridderkerk Cross   117    Ridderkerk-breed
Sportdag groep 5   431    Ridderkerk-breed
Sportdag	groep	6	(2x)	 	 866	 	 	 	 Ridderkerk-breed
Sportdag	groep	7	(2x)	 	 580	 	 	 	 Ridderkerk-breed
Sportdag groep 8    353    Ridderkerk-breed
Schoolvoetbaltoernooi	groep	8	 300	 	 	 	 Ridderkerk-breed
Buurtsport	Drievliet	 	 	 85	(gemiddeld	per	week)	 Drievliet
Buurtsport	Bolnes	 	 	 50	(gemiddeld	per	week)	 Bolnes
Vet	Gezond!	Sport	en	Spel	 	 62	 	 	 	 Slikkerveer
Vet	Gezond!	Buitenspeeldag	 400	 	 	 	 Oost
Sport-	en	speldag	vluchtelingen	 30	 	 	 	 Specifieke	doelgroep
Sport-	en	speldag	Anyam	 	 30	 	 	 	 Specifieke	doelgroep
  

Fifty	fit		 	 	 	 Aantal	groepen	 	 Aantal	deelnemers
Gymnastiek	 	 	 	 5	 	 	 	 65
Aangepaste	gymnastiek	 	 3	 	 	 	 45
Internationale dans   1    12 
Sport en spel    1    16
Yoga	 	 	 	 	 7	 	 	 	 106	
Aangepaste	yoga	 	 	 2	 	 	 	 21	 	 	 	
Wintertennis    3    52 
Zomertennis    3    55

Totaal     781 sportbijeenkomsten 372 deelnemers

DE AFDELING SPORTSTIMULERING 
HEEFT DIT JAAR 11 STAGIAIRES 
BEGELEID
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3.2.5  Toelichting

VET Gezond!

Dit	jaar	is	Vet	Gezond!	(voorheen	JOGG)	goed	op	de	kaart	gezet	in	Ridderkerk.	In	2018	is	
de	nieuwe	naam	en	het	logo	van	JOGG:	Vet	Gezond!	bedacht	door	leerlingen	van	groep	7	
en	8	van	de	Driemaster.	Ook	is	er	ingezet	op	sponsoring,	het	maken	van	een	website	en	het	
opzetten	van	sociale	media.	Vervolgens	is	er	ook	promotiemateriaal	ontwikkeld,	zoals	bidons	
en	Vet	Gezond!	shirts.

Het	hele	jaar	door	zijn	er	verschillende	activiteiten	georganiseerd	door	Vet	Gezond!	vaak	ook	
in	samenwerking	met	sportstimulering	en	het	 jongerenwerk,	voorbeelden	hiervan	zijn	de	
gezonde	lunch	tijdens	de	schoolvakanties	en	smoothies	maken	tijdens	de	buitenspeeldag.
Dit	jaar	heeft	de	werkgroep	zorg	ook	het	uitvoeringsplan	opgeleverd	wat	na	de	zomervakantie	
in	werking	is	gegaan.	Dit	heeft	geleid	tot	een	Vet	Gezond!	project	op	basisschool	De	Reijer.	
Dit	 schooljaar	 gaan	 ze	 op	 deze	 school	 de	 Daily	 Mile	 lopen,	 onder	 begeleiding	 van	 de	
combinatiefunctionaris, en helpt de JOGG-regisseur de school met beleid op het gebied 
van	gezonde	leefstijl.	Ook	worden	er	tijdens	de	pauze	leuke	beweegactiviteiten	gefaciliteerd	
door	de	combinatiefunctionaris.	Het	plan	van	aanpak	van	de	werkgroep	zorg	is	tegelijkertijd	
op	deze	school	van	start	gegaan.	

Tot	slot	zijn	de	voorbereidingen	getroffen	voor	2019,	in	dat	jaar	zal	Vet	Gezond!	uitgerold	
worden in de wijken Centrum, West en Oost. 

Clubsupport

2018	heeft	 in	het	 teken	gestaan	van	de	AVG.	ClubSupport	heeft	een	 traject	aangeboden	
waarin	verenigingen	zich	AVG-proof	konden	maken.	Alle	verenigingen	zijn	aangeschreven	en	
in totaal hebben er 17 verenigingen deelgenomen en het traject met een positief resultaat 
afgerond. 

Ook	is	er	onderzoek	gedaan	naar	de	behoefte	aan	het	SportPlus	keurmerk	en	wat	er	nodig	
is	om	dit	 in	Ridderkerk	aan	 te	bieden.	Een	aantal	 verenigingen	geeft	aan	geen	behoefte	
te	hebben	aan	een	keurmerk	en	andere	verenigingen	zouden	zoiets	wel	van	toegevoegde	
waarde	vinden.	Daarnaast	is	het	SportPlus	keurmerk	iets	wat	nieuw	ontwikkeld	moet	worden	
voor	Ridderkerk	of	het	moet	gekocht	worden	van	Rotterdam	SportSupport.	Momenteel	zijn	
we in gesprek met de gemeente om te kijken of dit is wat we willen in Ridderkerk of dat we 
dit anders willen vormgeven. 

Naast de AVG bijeenkomsten is er ook nog een Sportcafé georganiseerd. Tijdens dit Sportcafé 
heeft	wethouder	Henk	van	Os	zichzelf	voorgesteld	en	is	een	presentatie	gegeven	over	hoe	
als	verenigingen	om	te	gaan	met	kinderen	die	bijvoorbeeld	autisme	of	ADHD	hebben.		

In	het	najaar	zijn	de	verenigingen	aangeschreven	voor	deelname	aan	het	vitaliteitsonderzoek.	
De	resultaten	van	dit	onderzoek	verwachten	we	begin	2019.	

Project 0180

Project	 0180	 werkt	 aan	 het	 vergroten	 van	 de	 weerbaarheid	 en	 het	 zelfvertrouwen	 van	
jongeren die dit nodig hebben. Hier is ook een nauwe samenwerking met scholen, het CJG 
en de coaches binnen het jongerenwerk. Het programma is succesvol met gemiddeld tussen 
de	30	en	35	deelnemers	per	week.	Om	het	programma	nog	beter	op	de	kaart	te	zetten,	
zijn	we	bij	het	basisonderwijs	 langs	geweest	om	het	project	weer	onder	de	aandacht	 te	
brengen.	Dit	heeft	geleid	tot	het	opzetten	van	een	activiteit	voor	een	jongere	doelgroep	(8	
tot	10	jaar).	Deze	activiteit	start	in	2019.		

Vanuit	dit	project	is	dit	jaar	ook	de	cursus	Powervrouwen	ontstaan:	een	cursus	zelfverdediging	
die	ook	vooral	ingaat	op	het	vergroten	van	het	zelfvertrouwen.	Wegens	het	succes	ervan	is	
deze	cursus	meerdere	keren	aangeboden	en	deze	zat	elke	keer	weer	vol.	Op	verzoek	van	de	
cursisten	is	ook	een	vervolgcursus	opgezet.	

Ook	zijn	we	 in	de	 tweede	helft	van	het	 jaar	gestart	met	een	cursus	zelfverdediging	voor	
mensen met een verstandelijke beperking. Hierin hebben we een samenwerking met 
IJsselmonde	Oost.	De	cursus	is	twee	keer	aangeboden	en	zat	beide	keren	vol.	

Fifty	Fit	Seniorensport

Voor	senioren	zijn	er	door	heel	Ridderkerk	verspreid	mogelijkheden	om	sportief	bezig	 te	
zijn.	De	nadruk	 ligt	niet	op	presteren,	maar	op	 in	beweging	zijn	afgestemd	op	 je	 fysieke	
mogelijkheden	en	gezellige	sociale	contacten.	De	Sport-	en	Spelactiviteit	in	de	Fakkel	zal	per	
1	 januari	2019	stoppen	in	verband	met	een	steeds	verder	teruglopend	deelnemersaantal	
waardoor	het	financieel	niet	meer	haalbaar	is.	In	overleg	met	de	achtergebleven	deelnemers	
is	besloten	de	groep	samen	te	voegen	met	de	gymnastiekgroep	in	Drievliet.	

Met	 de	 splitsing	 van	 organisaties	 per	 1	 januari	 2018	 zijn	 Aqua	 Therapie,	 CPOD	 en	 NAH	
zwemmen	niet	langer	een	activiteit	van	Facet.	In	het	kader	van	de	beweegzorgarrangementen	
wordt	nog	wel	aangepaste	gymnastiek	en	yoga	gegeven,	in	totaal	vijf	groepen.	Deze	lessen	
zijn	speciaal	bedoeld	voor	mensen	die	gezien	hun	beperkingen	in	verband	met	de	leeftijd	
en/of	 ziektegeschiedenis	 niet	mee	 kunnen	met	 reguliere	 groepen.	 In	 de	 zomermaanden	
werden	‘losse’	sportieve	sessies	aangeboden	waar	142	mensen	aan	deelnamen,	deze	zijn	
verantwoord	bij	de	zomeractiviteiten	die	onder	welzijnsarrangementen	vallen.	

Dit	jaar	heeft	Facet	op	verzoek	van	de	huisartsen	de	coördinatie	van	de	Diabetes	Challenge	
op	zich	genomen.	Samen	met	de	huisartspraktijken	zijn	voorbereidingen	getroffen,	routes	
uitgezet	 en	 samenwerkingsafspraken	 gemaakt.	 Met	 ruim	 100	 deelnemers	 die	 wekelijks	
wandelden is het een succes te noemen. 

Het	uitzetten	van	hardlooproutes	van	5	km	en	10	km	is	na	een	traject	van	meerdere	jaren	
eindelijk	gerealiseerd.	Begin	2019	worden	ze	officieel	in	gebruik	genomen.	

KTO en effectmeting
108	senioren	leverden	een	formulier	in.	De	meeste	respondenten	gaven	aan	door	de	activiteit	
meer	gezelligheid	te	ervaren,	een	leuke	daginvulling	te	hebben,	hun	gezondheid	verbeterd	
was	en	zich	fitter	en	energieker	te	voelen.	Het	gemiddelde	cijfer	was	een	8.	
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Sprtpleinbeheer

Gedurende het hele jaar is er vier tot vijf dagen per week beheer geweest op de sportpleinen 
in	de	wijken	Slikkerveer	en	Bolnes.	De	sportpleinbeheerders	zorgen	voor	een	goede	sfeer	
en	 veiligheid	 op	 de	 pleinen.	 Daarnaast	 lenen	 ze	 materialen	 uit	 en	 ondersteunen	 ze	 de	
combinatiefunctionarissen bij het uitvoeren van activiteiten. 

Leerbedrijf

Begin	2018	hadden	elf	jongeren	een	stageplaats	binnen	Facet	Ridderkerk.	Vergeleken	met	
voorgaande	jaren	is	dit	een	normaal	aantal.	Het	aantal	aanmeldingen	lag	in	de	tweede	helft	
van	het	jaar	echter	veel	lager	dan	normaal.	Het	merendeel	van	onze	stagiaires	kwam	vanuit	
een	sport-gerelateerde	opleiding.	Onze	vaste	partners	hiervoor	hebben	een	deal	gesloten	
met	Excelsior	en	Feijenoord	waardoor	alle	stagiaires	automatisch	een	plek	krijgen	bij	deze	
organisaties.	Hierdoor	is	het	aantal	stagiaires	wat	overblijft	minimaal.	

Brede School

In	2018	 is	er	weer	een	gevarieerd	aanbod	binnen	de	Brede	School	georganiseerd.	Naast	
de	coördinatie	doen	we	ook	de	uitvoering	van	een	aantal	activiteiten.	Dit	jaar	is	er	door	het	
jongerenwerk	ook	extra	ingezet	op	activiteiten	voor	de	wat	oudere	kinderen	(groep	7	en	8).	
Er	zijn	wel	wat	zorgen.	Doordat	scholen	verschillende	eindtijden	hanteren,	is	het	onmogelijk	
om overal bij aan te sluiten. We merkten in september al dat er hierdoor minder kinderen 
de	activiteiten	bezoeken	in	bepaalde	wijken.	We	hebben	in	het	vierde	kwartaal	extra	ingezet	
op	deze	wijken.	Mogelijk	worden	de	afwijkende	eindtijden	meegenomen	in	de	herijking	van	
de Brede School. 

Vakantie-activiteiten

Tijdens alle schoolvakanties is er een gevarieerd aanbod aan activiteiten aangeboden voor 
kinderen	van	2	tot	en	met	16	jaar.	De	activiteiten	zijn	georganiseerd	in	samenwerking	met	
collega’s	van	Vet	Gezond!,	het	jongerenwerk	en	opbouwwerk	en	met	externe	partijen	zoals	
het	 SOC,	 Fit	 Kidz	 en	De	Bibliotheek.	 Voorbeelden	 van	de	 activiteiten	 zijn	 het	 peuter-	 en	
kleuter	 festival,	 clinics	 free	 running,	 surprise	bios,	gezonde	 lunch	maken,	 vlotten	bouwen	
en	een	rondleiding	bij	de	brandweer.	Daarnaast	zijn	er	ook	uitstapjes	georganiseerd	zoals	
JumpXL	en	De	Efteling.	

Wijkactiviteiten

In		de	wijken	zijn	er	dit	jaar	verschillende	activiteiten	georganiseerd,	zoals	De	Pannenkoekendag,	
project	Ken	je	Wijk	en	Fietslampcontrole.	Veel	van	deze	activiteiten	worden	in	samenwerking	
met het opbouwwerk, jongerenwerk, partners en burgers georganiseerd. Ook is er in 
verschillende	wijken	structureel	sportaanbod,	zoals	buurtsport	in	Drievliet/’t	Zand	en	Bolnes.	
Elke	week	komen	hier	tussen	de	50	en	120	kinderen	bewegen.	Steeds	vaker	zien	we	dat	
ouders	met	hun	kind	mee	gaan	doen.	Daarnaast	wordt	er	in	Oost	elke	week	pleintjessport	
aangeboden,	wat	door	gemiddeld	50	kinderen	wordt	bezocht.		Daarnaast	is	er	in	verschillende	
wijken	 extra	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 buitenspeelweken.	 Met	 name	 de	 sportpleinen	 in	
Bolnes en Slikkerveer waren een geschikte locatie om kinderen met verschillende soorten 
materialen te laten spelen. 

Evenementen

De	grote	evenementen	van	dit	jaar	waren	Ridderkerk	Beach,	in	samenwerking	met	de	SER,	
en Ridderkerk Cross. Met Ridderkerk Beach was het doel om kinderen op een speelse manier 
kennis te laten maken met beachsporten. Ridderkerk Cross is een jaarlijks terugkerend 
hardloop evenement waar we elk jaar weer meer aanmeldingen voor krijgen. 

Ook	dit	 jaar	zijn	er	verschillende	sportdagen	georganiseerd	voor	de	groepen	5	t/m	8.	De	
sportdagen	waren	een	groot	succes	met	veel	deelnemende	scholen.	De	samenwerking	met	
de vakleerkrachten van de scholen was goed. 

Er	is	ook	een	sportdag	voor	jonge	vluchtelingen	georganiseerd.	Dit	is	een	sport-	en	speldag	die	
speciaal	voor	deze	doelgroep	wordt	georganiseerd.	Hiermee	richten	we	ons	op	interculturele	
ontmoeting	tussen	jonge	vluchtelingen	uit	met	name	Syrië	en	Eritrea.	Daarnaast	is	er	ook	
voor	Anyam	een	sportdag	georganiseerd.	Dit	is	iets	wat	jaarlijks	terugkeert.

Storytelling

Powervrouwen
Deelneemster	geeft	aan:	 “Ik	durf	weer	door	het	donker	 te	fietsen.	 Ik	durf	alleen	naar	de	
winkel	te	gaan.		Ik	weet	nu	welke	technieken	ik	kan	toepassen	in	geval	van	nood	en	dat	geeft	
mij	zoveel	meer	zelfvertrouwen.	Ik	ben	jullie	echt	intens	dankbaar	dat	jullie	mij	dit	allemaal	
wilden leren. Bedankt voor jullie geduld, respect en vertrouwen. En vooral bedankt dat jullie 
mijn	kracht	terug	vonden	en	ik	weer	in	mijzelf	durfde	te	geloven.”	

Fifty Fit Seniorensport
De	trajectbegeleider	van	seniorensport	van	Facet	heeft	samen	met	de	docent	gymnastiek	
een	presentatie	gegeven	aan	een	groep	dames	uit	de	Irenekerk	(Slikkerveer).	Dit	is	erg	goed	
ontvangen	en	er	zijn	daarna	vier	dames	lid	geworden	van	de	aangepaste	gymgroep	in	het	
centrum.	Dit	 is	een	groep	met	een	gemiddelde	 leeftijd	van	80	 jaar	die	bestaat	nu	uit	18	
enthousiaste	deelnemers	die	wekelijks	op	maandag	van	13.00	–	13.45	uur	naar	Het	Plein	
gaan om te bewegen. In totaal komen acht deelnemers uit Slikkerveer en worden met Het 
Busje	van	Facet	heen	en	weer	gebracht.	De	lessen	zijn	afwisselend,	soms	met	muziek.	Het	is	
een	sportieve	maar	ook	erg	gezellige	activiteit.	Sommige	deelnemers	gaan	na	het	bewegen	
door	naar	de	Seniorensoos	Centrum	en	drinken	daar	een	kopje	koffie	of	doen	een	spelletje.	
Daarmee	hebben	ze	een	goed	gevulde	sportieve	en	gezellige	middag.

MAAR LIEFST 
2.188 KINDEREN 
DEDEN MEE 
AAN DE 
VAKANTIE-
ACTIVITEITEN!
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Project 0180
Meisje	A.	heeft	meegedaan	aan	Project	0180.	Tijdens	een	boksactiviteit	werd	opgemerkt	
dat	ze	hier	 talent	voor	heeft.	Wij	hebben	het	meisje	aangemoedigd	om	hier	 iets	mee	te	
gaan doen. Via het wijkteam en haar voogd is besloten om een aanvraag te doen bij het 
Jeugdsportfonds.	Aangezien	het	gezin	al	een	Ridderkerkpas	heeft,	geeft	het	Jeugdsportfonds	
hier	 geen	 financiële	 steun.	 Het	 geld	 van	 de	 Ridderkerkpas	 gaat	 echter	 op	 aan	 kleding	
en schoolbenodigdheden. Op advies van het wijkteam hebben we een motivatiebrief 
geschreven	naar	Nationaal	Fonds	Kinderhulp.	Van	dit	fonds	heeft	de	voogd	€	450,00	euro	
gekregen	voor	een	lidmaatschap	bij	een	vereniging.	We	zijn	daarna	samen	met	ouders	en	
het	meisje	naar	Kicks	Ridderkerk	gegaan	en	wij	hebben	voor	een	jaar	de	contributie	betaald.	
Het	meisje	traint	nu	twee	keer	per	week	en	ze	vindt	het	zo	leuk	dat	er	in	de	toekomst	zelfs	
al wedstrijden gepland staan. 

3.3 Opbouwwerk

3.3.1  Wat willen we bereiken?

Het opbouwwerk levert een bijdrage aan een solidaire en inclusieve gemeente. Met het 
opbouwwerk	dragen	we	er	toe	bij	dat	bewoners	zelfredzaam	zijn/worden,	zich	verbonden	
voelen	met	elkaar	en	een	actieve	bijdrage	leveren	aan	de	leefbaarheid	in	hun	wijk.

3.3.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Met	de	inzet	van	het	opbouwwerk	hebben	we	drie	doelstellingen:
• Meer	inwoners	voelen	zich	betrokken	bij	elkaar,	de	buurt	en/of	de	gemeente.
• In Ridderkerk leven de verschillende groepen waar Ridderkerk uit is opgebouwd, in 

goede harmonie samen.
• Minder inwoners ervaren belemmering mee te doen in de samenleving. 

3.3.3  Afgesproken resultaten:

• Interventies	op	groepsniveau	leiden	er	toe	dat	het	zelf	organiserend	vermogen	verhoogd	
wordt met minstens één trede op de participatieladder.

• 10%	van	de	ondersteunde	initiatieven	wordt	georganiseerd	door	bewoners	die	eerder	
niet actief waren.

• Per wijk wordt een quick scan gerealiseerd met trends en ontwikkelingen in de wijk op 
het	gebied	van	betrokkenheid,	verdraagzaamheid	en	leefbaarheid.

• Voor het opstellen van het wijkprogramma wordt door opbouwwerkers beleidsmatige 
input gegeven voor de sociale paragrafen.

• De	georganiseerde	activiteit	leidt	er	toe	dat	samenredzaamheid,	verdraagzaamheid	en/
of kennis van directe buurtbewoners is toegenomen.

• Bij	overlast	in	de	wijk	wordt	opbouwwerk	ingezet,	dit	moet	leiden	tot	een	positief	effect.	
• Bij	burenruzie	wordt	buurtbemiddeling	ingezet.	In	60%	van	de	casussen	is	sprake	van	

een succesvolle bemiddeling.
• Kwetsbare	 buurtbewoners	 zijn	 gestimuleerd	 hun	 problemen	 samen	 op	 te	 lossen.	 De	

door opbouwwerk ondersteunde bewoners maken na ondersteuning minimaal op één 
leefdomein een positieve stap op de participatieladder.

• Krachtige	buurtbewoners	zijn	gemobiliseerd	om	hun	kennis	en	ondersteuning	in	te	zetten	
ten	 behoeve	 van	 de	 buurt.	 De	 door	 opbouwwerk	 ondersteunde	 kwetsbare	 burgers	
maken minimaal één positieve stap op de participatieladder.

3.3.4  Verantwoording in cijfers

Vraag     Aantal
Hulpvraag    23
Ondersteuningsvraag  58
Overlastmeldingen opbouwwerk 3
Buurtbemiddeling   53

Activiteit	 	 	 	 Organisator	 	 	 	 Deelnemers
Vrouwendag	 	 	 	 Burgers	 	 	 	 200
Portiekgesprekken Slikkerveer Opbouwwerk    12
Buurtklik	Drievliet/’t	Zand	 	 Opbouwwerk/	wijkvereniging	 8
Buurtklik Oost    Opbouwwerk    2-15
Voor	Elkaar	 	 	 	 Opbouwwerk/	buurtbewoners	 10-14

Wijk     Aantal kwetsbare ondersteunde bewoners
Centrum	 	 	 	 30
West     6
Oost     13
Slikkerveer    8
Bolnes     18
Drievliet/	’t	Zand	 	 	 25
Rijsoord		 	 	 	 0
Oostendam    1

3.3.5  Toelichting

(Initiatief)ondersteuning

Er	zijn	dit	jaar	verschillende	bewoners	ondersteund.	De	kwetsbare	bewoners	zijn	door	het	
opbouwwerk	geholpen	met	hulpvragen.	Zij	zijn	doorverwezen	naar	collega’s	van	Facet	of	
naar	partners.	Ook	heeft	het	opbouwwerk	een	aantal	kwetsbare	bewoners	kunnen	koppelen	
aan	krachtige	bewoners.	Andere	voorbeelden	van	hulpvragen	van	het	afgelopen	jaar	zijn			
hulp bij het opbouwen van een netwerk, rouwverwerking, toeleiding naar vrijwilligerswerk, 
het opbouwen van sociale contacten, tuinactie in samenwerking met stichting Present, 
toeleiding naar huiswerkbegeleiding, toeleiding naar taalles en administratieve vragen.

Op de volgende pagina lichten wij een aantal mooie initiatieven uit. 

IN 2018 ONDERSTEUNDE HET 
OPBOUWWERK ONGEVEER 40 
GROEPEN



3332

In	Drievliet	is	een	groep	jongeren	met	een	licht	verstandelijke	beperking	die	zelfstandig	wonen	
door de opbouwwerker gekoppeld aan het jongerenwerk. Samen met de jongerenwerker 
hebben	 zij	 door	middel	 van	 een	 leuke	 activiteit	 hun	woonkamer	 opgeknapt.	 Het	mooie	
hieraan	is	dat	deze	groep	nu	ook	in	beeld	is	bij	de	jongerenwerker.	Hierdoor	is	de	drempel	
minder	hoog	om	bijvoorbeeld	ook	een	keer	naar	de	soos	te	komen	en	zo	sociale	contacten	
op te bouwen. 

De	 Buurtklik	 is	 een	 activiteit	 die	 in	 de	 Fuik	 (Drievliet)	 en	 Genestetstraat	 (Oost)	 wordt	
georganiseerd.	Het	is	een	plek	waar	alle	bewoners	welkom	zijn.	Het	doel	van	deze	activiteit	
is	om	kwetsbare	en	krachtige	bewoners	samen	te	brengen	zodat	er	mooie	combinaties	en	
initiatieven	ontstaan.	Aan	deze	activiteit	worden,	indien	mogelijk,	ook	vrijwilligers	gekoppeld.	
In	 Drievliet	 is	 er	 een	 vaste	 kern	 die	 zich	 vrijwillig	 inzet	 om	 het	 gastheerschap	 en/of	 de	
gezamenlijke	lunch	vorm	te	geven.	We	merken	dat	burgers	De	Buurtklik	steeds	beter	weten	
te vinden. 
In	Oost	wordt	de	Buurtklik	iets	anders	vormgegeven	dan	in	Drievliet.	Er	wordt	hier	drie	keer	
per	week	gekookt	door	Pameijer	en	ook	zijn	er	drie	vaste	vrijwilligers	die	voor	de	wijk	koken.	
In Oost is de vraag vooral een netwerk vinden of een netwerk ontwikkelen via een activiteit. 
Zo worden mensen met een vraag naar sociale contacten aan de hand van activiteiten weer 
verbonden aan een netwerk. 

In Bolnes is een mooi bewonersinitiatief ontstaan; Voor Elkaar, wat georganiseerd wordt 
in samenwerking met het opbouwwerk. Iedere tweede en vierde maandag van de maand 
vindt Voor Elkaar plaats in het WVC Bolnes. Het opbouwwerk biedt ondersteuning bij 
het	organiseren	van	bijeenkomsten,	activiteiten,	budgetaanvraag,	flyers,	persberichten	en	
activering	door	en	voor	bewoners.	Jong	en	oud	komt	bij	elkaar	en	zo	ontstaan	leuke	ideeën	
voor	de	wijk.	Het	opbouwwerk	ondersteunt	bij	de	uitwerking	en	realisering	van	deze	ideeën,	
maar	eigen	kracht	staat	uiteraard	centraal.	Voor	Elkaar	is	in	eerste	instantie	neergezet	als	
pilot	en	duurt	tot	en	met	december.	In	januari	wordt	dit	initiatief	geëvalueerd.	
 
In	 Rijsoord,	 Oostendam,	 Oost,	 Drievliet,	 Slikkerveer	 en	 Bolnes	 zijn	 in	 2018		
BuurtWhatsappGroepen aan elkaar gekoppeld tot een overkoepelend signaleren netwerk. 
Het	 opbouwwerk	 geeft,	 samen	met	 de	wijkagenten,	 input	 en	denkt	met	 bewoners	mee	
over	de	wijze	van	organiseren.	Taken	zijn	belegd	en	onderverdeeld	bij	hoofdbeheerders	en	
beheerders	zodat	het	als	een	zelfstandig	bewonersinitiatief	draait.

Wijkontwikkelingsplan

Ook	dit	jaar	geeft	het	opbouwwerk	weer	input	voor	de	wijkontwikkelingsplannen	(WP).	Dit	
jaar	zijn	de	WP’s	opgesteld	voor	de	wijken	Drievliet/	’t	Zand	en	Oost.	In	het	eerste	kwartaal	
is	de	werkgroep	van	Oost	gestart	en	is	het	participatietraject	voorbereid.	De	werkgroep	voor	
Drievliet/	’t	Zand	is	opgestart	en	het	participatietraject	is	samen	met	bewoners	bepaald.	
In	het	tweede	kwartaal	zijn	in	beiden	wijken	de	participatietrajecten	uitgevoerd.	Dit	houdt	in	
dat	het	opbouwwerk	samen	met	bewoners	interviews	heeft	afgenomen	bij	partijen	uit	het	
sociale	middenveld	zoals	de	winkeliersvereniging,	de	scholen	en	het	wijkideeteam.	Ook	de	
enquêtes	onder	de	jeugd	en	bewoners	zijn	uitgezet,	verzameld	en	voer	voor	het	bepalen	
van pijlers. In het derde kwartaal is besloten dat de WP voor de wijk Oost een maand later 
wordt opgeleverd omdat er nog een verdiepingsslag wordt gemaakt. Bewoners die nog niet 
zijn	benaderd,	worden	uitgenodigd	op	een	extra	bewonersbijeenkomst	in	oktober.	De	WP’s	
worden	begin	2019	opgeleverd.

Quickscan

De	quickscan	heeft	enige	tijd	on	hold	gestaan	in	verband	met	ontwikkelingen	bij	de	gemeente	
en	hun	leefbaarheidsscan.	In	het	vierde	kwartaal	heeft	het	opbouwwerk	de	quickscan	per	
wijk	opgesteld.	In	de	quickscan	is	gekeken	naar	de	leefbaarheid	in	elke	wijk	en	worden	trends	
en	ontwikkelingen	beschreven.	Begin	2019	wordt	de	quickscan	afgerond	en	besproken	met	
het	leefbaarheidsteam.

Ondersteunde groepen

In	2018	zijn	er	ongeveer	40	groepen	ondersteund	door	het	opbouwwerk.	Het	gaat	hier	om	
uiteenlopende ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld om ondersteuning van de werkgroep 
verkeer	 Drievliet/’t	 Zand,	 Voor	 Elkaar,	 werkgroep	 Huygensplantsoen,	wijkideeteams	Oost,	
Centrum en Rijsoord, verschillende buurt-appgroepen, fair Rijsoord, APP groep Rijsoord, 
APP	groep	Oost,	sleutelhouders	schoolplein	De	Bongerd	en	het	kookcafé.

Een	mooi	 voorbeeld	 van	 deze	 ondersteuning	was	 de	 vrouwendag.	 Begin	 2018	 vond	de	
vrouwendag	weer	plaats	in	De	Loods/De	Gooth.	Dit	jaar	werd	het	programma	uitgebreid,	er	
was	niet	alleen	in	de	avond	een	programma	maar	ook	in	de	middag.	De	vrouwendagwerkgroep	
kijkt	terug	op	een	geslaagde	vrouwendag.	Er	zijn	nog	wel	ontwikkelpunten,	deze	worden	
aangepakt bij de volgende editie. Waar vorig jaar het opbouwwerk een organiserende rol 
had,	heeft	het	opbouwwerk	dit	jaar	een	ondersteunende	rol	gehad,	dit	zal	in	2019	weer	zo	
zijn.

Overlast

Het	opbouwwerk	heeft	dit	jaar	drie	overlastmeldingen	behandeld.	Twee	in	Drievliet	en	één	
in	Oost.	 In	Drievliet	was	sprake	van	jeugdoverlast	op	het	speelplein	bij	de	Bongerd.	Door	
verscherpt	 toezicht	 en	 gesprekken	met	 verschillende	 partijen	 rond	 het	 plein,	 is	 dit	 sterk	
verminderd.	De	tweede	overlastmelding	had	ook	te	maken	met	het	plein	van	De	Bongerd.	
Samen	met	het	leefbaarheidsteam	is	een	escalerende	ruzie	tussen	een	buurvrouw	en	ouders	
van schoolgaande kinderen in de kiem gesmoord. In de wijk Oost waren verschillende signalen 
van	overlast.	Deze	signalen	kwamen	vanuit	het	leefbaarheidsteam	en	buurtgesprekken.	Het	
opbouwwerk	heeft	hier	op	ingezet	door	middel	van	een	buurttent.	

Buurtbemiddeling

In	2018	hebben	er	53	bemiddelingsgesprekken	plaatsgevonden.	In	elke	wijk	van	Ridderkerk	
zijn	er	bemiddelingen	geweest,	waarvan	de	meeste	bemiddelingen	hebben	plaatsgevonden	
in	de	wijken	West	en	Bolnes.	De	verdeling	was	als	volgt;	West	–	14,	Bolnes	–	11,	Oost	–	8,	
Slikkerveer	 –	 7,	 Centrum	–	4,	Drievliet/’t	 Zand	 –	4,	Rijsoord	 –	 3,	Oostendam	–	2.	Van	de	
bemiddelingen	in	2018	lopen	er	vier	door	in	2019	omdat	deze	nog	in	behandeling	zijn.	

Dit	 jaar	 zijn	er	ook	een	aantal	buurtbemiddelaars	gestopt.	Met	name	 in	de	 tweede	helft	
van	2018	is	vooral	ingezet	op	het	werven	van	bemiddelaars.	Er	zijn	inmiddels	wat	nieuwe	
aanmeldingen	maar	we	zijn	nog	wel	op	zoek.	
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Storytelling

Voor Elkaar
Bewoonster S. is woonachtig in de wijk Bolnes en is een actieve vrijwilligster. Zij is met haar 
kinderen	gevlucht	uit	Koerdistan	en	is	14	jaar	geleden	in	Ridderkerk	komen	wonen.	Ze	is	een	
sociale en krachtige vrouw en helpt graag mensen. Het opbouwwerk kent haar al geruime 
tijd	als	actieve	bewoonster	en	nu	wilde	zij	graag	in	gesprek	met	het	opbouwwerk	om	iets	
op	te	zetten	in	de	wijk	Bolnes.	

Zij	gaf	 in	het	gesprek	aan	dat	zij	zoveel	vrijwilligerswerk	doet	 in	Ridderkerk,	maar	niet	 in	
de	wijk	 Bolnes	waar	 zij	woont.	 Ze	 gaf	 aan	 dat	 zij	 bewoners	 spreekt	 en	 ziet,	 die	 steeds	
meer	 in	 een	 isolement	 komen	 te	 zitten	 (van	 jong	 tot	 oud,	 verschillende	 nationaliteiten,	
achtergronden	en	rugzakken)	en	daar	wilde	ze	iets	voor	doen.	Wat	wil	je	doen	en	waar	denk	
je	aan,	hoe	zie	 jij	het	voor	je,	wat	heb	je	nodig,	zijn	de	ondersteunende	en	explorerende	
vragen die vanuit het opbouwwerk gesteld worden. Zij wilde geen activiteitenclub beginnen 
waar	bewoners	vermaakt	worden,	maar	waar	bewoners	met	hun	ideeën	kunnen	komen	en	
mede	zelf	organiseren.	Daarnaast	gaf	zij	aan	dat	er	in	Bolnes	geen	ontmoetingsplek	is	waar	
je	ook	gezamenlijk	kunt	eten.	

Als opbouwwerker word je hier enthousiast van. Beide hebben de handen ineen geslagen 
en	zo	is	Voor	Elkaar	ontstaan.	Het	opbouwwerk	helpt	haar	in	het	ondersteunen	van	Voor	
Elkaar,	dit	op	allerlei	gebieden	en	waarin	zij	de	voortrekker	is	in	het	verhaal.	

Voor	Elkaar	heeft	nu	zes	bijeenkomsten	gehad	en	daar	zijn	 in	 totaal	59	bezoekers	op	af	
gekomen.	Dat	is	een	mooi	resultaat	(participatie).	Bewoners	die	elkaar	eerder	niet	kenden,	
maar	nu	wel.	Als	afsluiter	van	het	jaar	2018	wilde	Voor	Elkaar	toch	graag	koken	voor	bewoners	
uit de wijk Bolnes. Het enige nadeel van Bolnes is dat er geen fatsoenlijke keuken te vinden 
is in de wijk, waar je kan koken en met meerdere personen in kan staan. Via het netwerk 
van	 het	 opbouwwerk	 is	 contact	 gezocht	met	 voetbalvereniging	 SV	Bolnes	 (netwerk).	 Zij	
wilden graag meedoen en stelden de accommodatie beschikbaar (samenwerken). Op 14 
december	was	het	zover:	Voor	Elkaar	“kookt”	Voor	Elkaar	en	waren	er	40	bezoekers	met	
diverse	culturele	achtergronden	en	leeftijden,	kortom	één	grandioos	succes	en	dit	smaakt	
naar meer (sociale cohesie). 

3.4 Werkgeverschap Brede School

3.4.1  Wat willen we bereiken?

Het doel van de Ridderkerkse Brede School is het vergroten van ontwikkelingskansen voor 
de	Ridderkerkse	jeugd.	Om	te	zorgen	dat	het	Brede	School	programma	tot	stand	komt	is	
er	een	Brede	School	coördinator.	Facet	verzorgt	het	werkgeverschap	van	de	Brede	School	
coördinator.

3.4.2  Wat gaan we daarvoor doen?

De	stichting	voert	alle	taken	uit	die	vallen	onder	het	werkgeverschap.	Dat	houdt	in:
• Uitbetaling van salaris (en afdracht sociale lasten, pensioenpremies etc.).
• Uitvoering	van	alle	personeel	gerelateerde	zaken	(verzekering,	Arbo	etc.).
• Verzorgen	van	een	werkplek	en	huisvesting.
• Waar nodig fungeren als klankbord voor de coördinator.

3.4.3  Toelichting

In	het	jaar	2018	is	het	werkgeverschap	van	de	Brede	School	coördinator	gerealiseerd.		

Momenteel	vindt	de	herijking	van	de	Brede	School	plaats.	De	uitkomsten	van	de	herijking	
kunnen	gevolgen	hebben	voor	de	wijze	waarop	het	werkgeverschap	van	de	Brede	School	
coördinator is geregeld. Naar verwachting worden de resultaten van de herijking najaar 
2019	of	begin	2020	bekend	gemaakt.
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4.1 Karaat Mantelzorg

4.1.1  Wat willen we bereiken?

We	leveren	een	bijdrage	aan	een	zorgzame	samenleving	waarin	mantelzorgers	hun	zorgtaken	
optimaal	kunnen	verrichten.	Dit	doen	we	door	integraal	ondersteuning	en	begeleiding	aan	
mantelzorgers	te	geven,	afgestemd	op	hun	behoefte	en	mogelijkheden.

4.1.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Met	mantelzorgondersteuning	hebben	we	vier	doelstellingen:
• Vinden	van	mantelzorgers:	mantelzorgers	worden	bereikt	via	de	natuurlijke	vindplaatsen.	

Er	is	bijzondere	aandacht	voor	specifieke	doelgroepen	binnen	mantelzorg.	
• Versterken	van	mantelzorgers:	mantelzorgers	en	organisaties	wordt	relevante	informatie	

en	tools	geboden	zodat	mantelzorgers	zelfstandig	hun	zorgtaken	uit	kunnen	voeren.	
• Verlichten	van	mantelzorgtaken:	mantelzorgers	worden	ondersteund	zodat	overbelasting	

voorkomen	wordt	of	afneemt.	De	kennis	en	kunde	van	organisaties	met	mantelzorgers	
wordt	vergroot,	zij	kunnen	mantelzorgers	zo	goed	mogelijk	ondersteunen.

• Verbinden	van	zorg:	we	zorgen	voor	een	goede	verbinding	tussen	formele	en	informele	
zorg	op	 individueel	en	organisatieniveau,	zodat	de	positie	van	de	mantelzorger	wordt	
versterkt. 

4.1.3  Afgesproken resultaten:

• Bewustwording	rondom	mantelzorgers	is	via	de	vindplaatsen	in	gang	gezet.
• Mantelzorgers	die	een	beroep	doen	op	de	Pluim	krijgen	deze	waardering	uitgekeerd.
• 800	mantelzorgers	hebben	zich	geregistreerd.
• Er	zijn	10	ondersteuningsprogramma’s	uitgevoerd.
• 80%	van	de	deelnemers	voelt	zich	door	ondersteuningsprogramma’s	gesteund	bij	het	

uitvoeren	van	hun	mantelzorgtaken.
• Deelnemers	beoordelen	de	ondersteuningsprogramma’s	met	minimaal	een	8.
• Er	zijn	10	Alzheimer	Cafés	uitgevoerd.
• Er	zijn	4	e-learning	modules	beschikbaar.
• Overbelaste	mantelzorgers	 scoren	na	 inzet	 van	ondersteuningsprogramma’s	minimaal	

hoger	op	één	 van	de	 thema’s	 zoals:	 vinden	 van	ontspanning,	weer	 in	balans	 komen,	
gesteund	voelen	en	grenzen	stellen.

• 80%	van	de	deelnemende	mantelzorgers	ervaart	een	‘even	vrijaf	moment’	door	de	inzet	
van respijtarrangementen.

• Er	zijn	4	respijtdagen	uitgevoerd.
• De	respijtdagen	worden	door	de	deelnemers	beoordeeld	met	minimaal	een	8.
• Het	 bevorderen	 van	 een	 goed	 samenspel	 tot	 betere	 aansluiting	 van	 mantelzorg	 op	

professionele	zorg	en	vice	versa.

4.1.4  Verantwoording in cijfers

Aantal	geregistreerde	mantelzorgers						 	 	 	 1.164
Waarvan	jonge	mantelzorgers		 	 	 	 	 41
Aantal uitgegeven Pluimen      1.168
Aantal nieuwe aanmeldingen     268
Helpdesk	–	korte	contacten	info	en	advies		 	 	 1.138
Aantal	mantelzorgers	met	individueel	begeleidingstraject										118
Wachtlijst stand 31 december                                1

	 	 	 	 	 	 	 Bijeenkomsten	 Deelnemers

Alzheimer	Café																			 	 	 	 10	 	 	 	 436
Cursus mindfulness      5    8
Terugkomdag cursisten mindfulness  1    5
Cursus	mantelzorgen	met	aandacht	voor	jezelf	 5	 	 	 	 10
Workshop bewust ademhalen   1    12
Bijeenkomsten	mantelzorg			 	 	 3	 	 	 	 36
in kader participatieverklaring
Bijeenkomst	over	brusjes	(jonge	mantelzorger)	 1	 	 	 	 14
Yoga	voor	mantelzorgers	 	 	 	 8		 	 	 	 8	
Respijtdag		 	 	 	 	 	 4*		 	 	 	 259*
Deskundigheidsbevordering	voor	professionals	 4	 	 	 	 14
Voor	werkende	mantelzorger:		 	 	 1	 	 	 	 8
BAR organisatie mindfulness wandeling 
Week	van	de	mantelzorg	 	 	 	 10*	(wv	1	respijtdag)		 239
Huisartsenproject     7 huisartsenpraktijken
Nieuwsbrief	 	 	 	 	 	 3	 	 	 	 Oplage	1.400
Nieuwsflits	 	 	 	 	 	 8	 	 	 	 473
Notaris	spreekuur	i.s.m.	ouderenadviseurs		 Zie	welzijnsarrangementen

*	1	respijtdag,	namelijk	een	verwendag,	 is	uitgevoerd	 in	de	week	van	de	mantelzorg.	Het	
deelnemersaantal	is	verwerkt	in	de	deelnemers	van	deze	week.

E-learning en e-health programma’s 

Op	de	website	www.karaatmantelzorg.nl	is	veel	informatie	te	vinden:
Voor mantelzorgers – test om overbelasting te meten, geheugentest bij vragen over 
vergeetachtigheid	en	een	test	om	te	meten	of	je	een	jonge	mantelzorger	bent.
Voor professionals –	4	modules	in	het	kader	van	een	goede	samenwerking	met	mantelzorgers,	
1	programma	over	wetgeving	en	financiering	van	de	ouderenzorg.
Voor huisartsen - een praktijkkaart, een toolkit met informatie, stappenplan en wat een 
huisarts	kan	betekenen	voor	mantelzorgers.
Voor werkgevers –	checklist,	inspiratie-voorbeelden,	misvattingen	en	een	stappenplan	voor	
een	mantelzorgvriendelijk	personeelsbeleid.
Voor jeugdhulpverleners – signalenkaart, tip voor ouders en brussen.
Voor verenigingen –	hoe	houd	je	mantelzorgers	binnen	verenigingen	binnenboord?
Voor paramedici – hoe	kun	je	goed	samenwerken	met	mantelzorgers?
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4.1.5  Toelichting

Bewustwording via natuurlijke vindplaatsen

In	 2018	 startte	 het	 huisartsenproject,	 dat	 doorloopt	 in	 2019.	 In	 2018	 zijn	 met	 zeven	
huisartsenpraktijken	gesprekken	gevoerd.	Met	dit	project	willen	we	mantelzorgers	vinden	door	
bekendheid	te	vergroten	over	mantelzorg	binnen	de	huisartsenpraktijken,	het	doorverwijzen	
makkelijker	maken	 en	de	drempel	 voor	mantelzorgers	 verlagen.	Dit	 project	 richt	 zich	 op	
huisartsenpraktijken,	hun	POH-ers	en	 indien	er	behoefte	aan	 is	ook	assistenten.	 In	 totaal	
gaat	het	om	10	adressen,	29	huisartsen,	33	POH-ers	en	42	assistentes.	Naast	het	geven	van	
voorlichting	en	kennismakingen	met	POH-ers	en	assistenten	is	er	naar	behoefte	maatwerk	
mogelijk.	Er	worden	informatietasjes	achtergelaten	die	aan	mantelzorgers	uitgedeeld	kunnen	
worden. 

Bibliotheek	van	A	tot	Z	heeft	in	samenwerking	met	de	mantelzorgconsulenten	een	speciale	
‘mantelzorgkast’	 met	 boeken	 en	 informatie	 voor	 mantelzorgers	 over	 mantelzorgen	 en	
daaraan gerelateerde onderwerpen. 

Individuele ondersteuning

Dankzij	de	uitbreiding	van	mantelzorgondersteuning	dit	jaar,	kon	er	meer	aandacht	en	tijd	
besteed	worden	aan	individuele	begeleiding.	De	problematiek	bestaat	uit	(een	combinatie	
van)	overbelasting,	problemen	met	grenzen	stellen	en	tijd	voor	zichzelf	nemen,	knelpunten	
en	 problemen	 met	 het	 regelen	 en	 aanvragen	 van	 praktische	 zaken	 en	 voorzieningen,	
samenwerking	met	de	professionele	zorg	en/of	onbekendheid	met	het	ziektebeeld.	Vragen	
als	 ‘Hoe	 ga	 ik	 om	 met	 gedragsveranderingen	 en/of	 veranderingen	 in	 de	 relatie?’,	 ‘Hoe	
combineer	ik	mantelzorg	met	de	zorg	voor	mijn	gezin	en	werk?’	of	‘Hoe	kan	ik	het	gesprek	
met	mijn	familie	voeren	om	zorg	te	delen?’	worden	vaak	besproken.	De	meeste	mantelzorgers	
geven	 emotionele	 steun	 en	praktische	hulp	 aan	degenen	 voor	wie	 zij	 zorgen.	Naast	 het	
bieden van individuele gesprekken worden er regelmatig tegelijkertijd groepsactiviteiten 
ingezet	zoals	cursussen,	workshops	of	respijtzorg	om	het	beste	effect	te	krijgen.
 
Ondersteuningsprogramma’s 

Bij groepsactiviteiten is het voordeel dat er naast het inhoudelijke deel tegelijkertijd sprake 
is	van	lotgenotencontact,	(h)erkenning	en	delen	van	ervaringen.	De	cursus	‘mantelzorg	met	
aandacht	voor	 jezelf’	 is	 in	eigen	beheer	ontwikkeld	en	werd	voor	het	eerst	gegeven	met	
positieve	reacties.	Ook	de	workshop	‘bewust	ademhalen’	en	yoga	voor	mantelzorgers	waren	
nieuw dit jaar. Met name de gevarieerdheid in het aanbod maakt dat er altijd wel iets is wat 
mantelzorgers	aanspreekt.

Alzheimer Café

Het	Alzheimer	Café	vierde	in	november	haar	10-jarig	bestaan	en	heeft	haar	bestaansrecht	de	
afgelopen	jaren	bewezen	door	een	grote	groep	tevreden	bezoekers.	De	werkgroep	bestaat	
uit	afgevaardigden	van	Salem,	Aafje,	Riederborgh	en	Internos	onder	coördinatie	van	Karaat	
Mantelzorg.	Alle	partijen	werken	vanaf	het	eerste	uur	mee	aan	de	uitvoering	van	de	cafés.	

De Pluim

In	het	overgangsjaar	2018	wordt	de	Pluim	 in	zowel	april	als	november	verstrekt.	Nieuwe	
aanmeldingen en daarmee nieuwe aanvragen voor de Pluimen blijven het hele jaar door 
binnenkomen.	Vanaf	2019	zal	er,	volgens	de	afspraak	met	de	gemeente,	nog	maar	één	keer	
per	jaar	uitgifte	plaatsvinden,	namelijk	in	de	maand	november.	

Jonge mantelzorgers

Het	is	lastig	om	jonge	mantelzorgers	goed	in	beeld	te	krijgen.	Met	de	gemeente	is	in	een	
eerder stadium afgesproken om hier pragmatisch mee om te gaan en kansrijke momenten 
aan	 te	grijpen.	Zo	 is	er	 in	samenwerking	met	Mama	Vita,	een	actieve	zelforganisatie	van	
moeders	van	kinderen	met	autisme,	dit	jaar	een	bijeenkomst	georganiseerd	over	‘Brusjes’:	
zusjes	 of	 broertjes	 van	 het	 kind	waar	 veel	 zorg	 naar	 uit	 gaat	 omdat	 ze	 ziek	 zijn	 of	 een	
beperking	hebben.	Na	de	zomer	is	een	netwerkoverleg	gestart	met	onder	andere	het	CJG,	
Lucertes, Brede School en jongerenwerk van Facet om meer bewustwording en aandacht te 
krijgen	voor	jonge	mantelzorgers.	Onderzocht	wordt	of	er	in	2019	een	zogenaamde	brusjes	
training gegeven kan worden en een brusjes dag kan worden georganiseerd. 

Werkende mantelzorgers

In	2018	zijn	er	(begeleidings)gesprekken	geweest	om	de	erkenning	en	positie	van	werkende	
mantelzorgers	 te	 verstevigen	 met	 de	 BAR-organisatie,	 Pameijer,	 IJsselmonde	 Oost	 en	
bibliotheek	Aan	Zet.	Pameijer	heeft	onlangs	de	erkenning	mantelzorgvriendelijke	organisatie	
aangevraagd. 
Op	 27	 september	 ontving	 Facet	 Ridderkerk	 zelf	 het	 predicaat	 ‘mantelzorgvriendelijke	
organisatie’,	het	ging	om	een	hernieuwde	aanvraag.	Met	dit	label	toont	onze	organisatie	aan	
een	mantelzorgvriendelijk	personeelsbeleid	te	voeren.	

Respijt

Op	respijtdagen	kunnen	mantelzorgers,	veelal	samen	met	degene	voor	wie	ze	zorgen,	er	
even	een	dagje	 tussenuit.	Deelnemers	geven	aan	het	bijzonder	waardevol	 te	vinden	een	
dag met lotgenoten op te kunnen trekken. Onderling begrip en herkenning van de verhalen 
sterkt	mantelzorgers	in	het	werk	dat	zij	doen.

Karaat	Mantelzorg	zette	drie	 respijtvrijwilligers	 in	bij	drie	mantelzorgers	om	hen	even	tijd	
voor	zichzelf	 te	geven.	Daarnaast	bemiddelen	de	mantelzorgconsulenten	regelmatig	naar	
respijtvoorzieningen	zoals	logeeropvang,	professionele	respijtzorg	of	groepsopvang.	

27 SEPTEMBER 2018: FACET 
ONTVANGT HET PREDICAAT 
‘MANTELZORGVRIENDELIJKE 
ORGANISATIE’
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Diverse activiteiten

In	2018	 is	een	divers	aanbod	van	activiteiten	geweest.	 In	de	Week	van	de	Mantelzorg	 in	
november	vonden	de	activiteiten	glasblazen,	zingen,	seizoenstakken	maken	(wegens	succes	
2	keer),	een	verwendag,	een	lunch	verzorgd	door	Pameijer,	schieten,	leerbewerking,	high	tea,	
schilderen	en	een	lichtbord	maken	plaats.	Lasergamen	en	pizza	eten,	speciaal	bedoeld	voor	
jonge	mantelzorgers,	ging	niet	door	in	verband	met	te	weinig	deelnemers.	Het	programma	
is	met	 diverse	 andere	 partijen	 in	 Ridderkerk	 opgezet.	 Naast	 samenwerkingspartners	 zijn	
er	 ook	 sponsors	 (bedrijven	 en	 winkeliers)	 gevonden	 die	 mantelzorgers	 die	 week	 in	 het	
zonnetje	 wilden	 zetten.	 Zo	 konden	mantelzorgers	 bij	 een	 horecagelegenheid	 koffie	met	
gratis	gebak	krijgen,	werden	500	rozen	uitgedeeld	en	konden	mantelzorgers	korting	krijgen	
bij verschillende middenstanders. 

Meldpunt

In	2018	is	het	meldpunt	opgericht,	bedoeld	om	een	goed	samenspel	en	betere	aansluiting	
te	bevorderen	tussen	mantelzorgers	en	professionele	zorg.	Er	werden	diverse	knelpunten	
en	 problemen	 gemeld,	 zoals	 problemen	 met	 de	 woningcorporatie,	 wijkverpleging	 of	
casemanager.	 Overbelaste	 mantelzorgers	 door	 lange	 wachtlijsten	 bij	 (zorg)organisaties,	
problemen	 rondom	 aanvragen	 van	 de	 WMO	 en	 WLZ,	 e..d.	 De	 mantelzorgconsulenten	
speelden	vaak	een	bemiddelende	en	ondersteunende	rol	en	gaven	mantelzorgers	tools	in	
handen	om	zelf	de	zaken	bespreekbaar	te	maken	en	grenzen	aan	te	geven.	
Aangezien	deze	problemen	allemaal	opgepakt	en	besproken	worden	tijdens	de	individuele	
begeleiding	hebben	we	besloten	om	het	meldpunt	als	zodanig	niet	langer	voort	te	zetten	in	
2019.	We	vinden	dat	het	meldpunt	op	zich	geen	toegevoegde	waarde	heeft.	

KTO en effectmeting

Individuele begeleiding
Bij	40	mantelzorgers	die	een	begeleidingstraject	volgden	is	een	0-meting	en	een	eindmeting	
gedaan	op	een	5-puntsschaal	op	de	volgende	onderdelen:	Ik	kan	me	ontspannen	/	ik	ben	
in	balans	 /	 ik	voel	me	gesteund	/	 ik	kan	mijn	grenzen	aangeven.	Opvallend	 is	dat	bij	de	
0-meting	veel	1,	2	en	soms	3	werd	gescoord.	Bij	de	eindmeting	werd	er	bijna	geen	1	en	2	
meer	gescoord,	maar	veel	vaker	3	en	4	en	enkele	keren	zelfs	een	5.

Cursussen en activiteiten
Alle	activiteiten	werden	gewaardeerd	door	mantelzorgers,	de	score	liep	uiteen	van	een	8,7	
tot	een	10.	De	meeste	scoorden	een	9+.	Zie	de	kwartaalrapportages.	

Alzheimer café
Uitkomsten	evaluatie:	De	 leeftijd	 van	bezoekers	 varieerde	 van	23	 tot	90	 jaar.	De	meeste	
bezoekers	zijn	familie	van	iemand	met	dementie,	een	aantal	heeft	zelf	dementie	of	bezoekt	
het	 café	 beroepshalve.	 De	 onderwerpkeuze	 en	 interactie	 mogelijkheid	 worden	 positief	
beoordeeld en krijgt gemiddeld een 8. 

Storytelling

Een werkende mantelzorger:
Dhr.	T.	heeft	 in	de	praktijk	ervaren	hoeveel	aandacht	er	voor	hem	was	bij	zijn	werkgever,	
dat	voelde	prettig	en	gaf	wat	 rust.	 “Vijf	 jaar	geleden	kreeg	mijn	vrouw	een	ongeluk	met	
hersenletsel	als	gevolg.	Vlak	daarvoor	was	ik	zonder	werk	komen	te	zitten.	Ik	had	een	hele	
andere vrouw thuis. Zij had geen remmingen meer, werd snel boos en nam geen initiatief 
meer. Ik kon haar nog geen half uur alleen laten, boodschappen deed ik snel tussendoor. 
Een	jaar	later	kreeg	zij	er	hartklachten	en	longproblemen	bij.	Uiteindelijk	kwam	ik	bij	Karaat	
Mantelzorg	terecht.	Hier	kon	ik	mijn	eigen	verhaal	kwijt,	kreeg	ik	de	bevestiging	dat	ik	het	
goed	deed	en	kreeg	 ik	het	overzicht	op	de	situatie	weer	terug.”	Dhr.	 regelde	dagopvang	
voor	zijn	vrouw	en	dat	gaf	 lucht.	“Ik	kreeg	weer	ruimte	voor	mezelf	en	kon	weer	aan	het	
werk gaan, dat wilde ik graag. Ik wilde juist weer meetellen in de maatschappij en het niet 
alleen	 over	mijn	 vrouw	 haar	 ziekte	 hebben.	 Het	was	 fijn	 om	weer	 onder	 de	mensen	 te	
komen. Gelukkig had mijn nieuwe werkgever alle begrip voor mijn thuissituatie en kreeg ik 
alle	vrijheid	om	de	zorg	voor	mijn	vrouw	te	regelen	en	ook	om	te	rouwen	toen	ze	overleden	
was.	Nu	pak	ik	de	draad	weer	op.”	

4.2		 Eenmalige	offerte	Karaat	Mantelzorg	

4.2.1  Wat willen we bereiken?

De	 toenemende	 vraag	 van	mantelzorgers	 konden	we	 in	2017	niet	 binnen	de	bestaande	
productafspraken opvangen, waardoor de wachtlijst niet opgelost kon worden. Met als 
gevolg	 dat	 sommige	 mantelzorgers	 erg	 lang	 moesten	 wachten	 voordat	 zij	 individuele	
ondersteuning	kregen	en	het	risico	dat	(overbelaste)	mantelzorgers	zelf	ziek	worden	groter	
wordt	(stressreacties,	fysieke	klachten,	burn-out	verschijnselen).	

Op	2	november	2017	is	er	in	de	gemeenteraad	een	amendement	aangenomen	waarin	wordt	
voorgesteld	de	mantelzorgondersteuning	structureel	te	verbeteren.	Het	beschikbare	bedrag	
voor	mantelzorgondersteuning	wordt	eenmalig	met	€	60.000	verhoogd	in	2018.	

4.2.2  Wat gaan we daarvoor doen?

De	gemeente	Ridderkerk	geeft	Karaat	Mantelzorg	voor	het	jaar	2018	een	financiele	impuls	
om	de	wachtlijsten	op	 te	 lossen.	Tegelijkertijd	heeft	de	gemeente	aangegeven	dat	vanaf	
2019	 de	 volledige	 ondersteuning	 van	 mantelzorgers	 weer	 binnen	 de	 reguliere	 offerte	
met	 bijbehorend	 financieel	 kader	 opgevangen	 dient	 te	worden.	 De	 opdracht	 die	 Karaat	
Mantelzorg	krijgt,	is	dan	ook	niet	alleen	het	oplossen	van	de	wachtlijst	an	sich,	maar	tevens	
het	ontwikkelen	van	een	plan	van	aanpak	om	vanaf	2019	de	ondersteuning	vorm	te	geven	
binnen	de	reguliere	afspraken.	Wij	zullen	dit	in	nauwe	afstemming	met	de	gemeente	doen.	

OOK DIT JAAR WAS DE WEEK VAN DE 
MANTELZORG IN NOVEMBER WEER EEN 
GROOT SUCCES!
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4.2.3  Afgesproken resultaten:

Opdracht/doelstelling 1

Karaat	 Mantelzorg	 draagt	 er	 zorg	 voor	 dat	 er	 geen	 sprake	 is	 van	 wachtlijsten	 en	 alle	
mantelzorgers	met	een	ondersteuningsbehoefte	ook	ondersteund	worden	in	2018.	
Uitvoering
Om	de	wachtlijsten	weg	te	werken	stelt	Karaat	Mantelzorg	een	combinatie	voor	van	een	
individuele	en	een	collectieve	aanpak.	We	bieden	drie	collectieve	arrangementen	aan:
1. 	 Creatieve	therapie	voor	mantelzorgers.	
	 Opzet:	1	groep	van	6	tot	8	bijeenkomsten	voor	ongeveer	8-10	deelnemers.
2. 	 Workshop	en	lotgenotencontact	voor	mantelzorgers	van	mensen	met	niet-aangeboren	
 hersenletsel (NAH). 
	 Opzet:	2	workshops	voor	ongeveer	10-15	deelnemers	en	nazorg	via	lotgenotencontact.
3. 	 Groep	Verlies	en	de	draad	weer	oppakken	voor	ex-mantelzorgers.	
	 Opzet:	1	groep	van	8	bijeenkomsten	voor	ongeveer	8	personen.
 
Opdracht/doelstelling 2

U	 maakt	 een	 plan	 van	 aanpak	 op	 welke	 wijze	 u	 de	 extra	 benodigde	 	 inzet	 voor	
mantelzorgondersteuning	vanaf	2019	binnen	het	reguliere	beschikbare	budget	inregelt.	Dit	kan	
zowel	door	inhoudelijke	accenten	te	verleggen	binnen	het	product	mantelzorgondersteuning,	
alsook	door	 te	 schuiven	binnen	het	 totaal	 voor	welzijn	beschikbaar	gestelde	bedrag.	Als	
dit	betekent	dat	er	 inhoudelijke	keuzes	gemaakt	moeten	worden,	verwacht	de	gemeente	
hiertoe van u een voorstel. 
In	het	plan	van	aanpak	ziet	de	gemeente	graag	de	volgende	elementen	terugkomen:
• Hoeveel	mantelzorgers	u	in	2017	en	het	eerste	halfjaar	van	2018	ondersteund	heeft.
• Hoeveel	 tijd	 er	 gemiddeld	 gezien	 gemoeid	 gaat	 met	 het	 ondersteunen	 van	 een	

mantelzorger	en	hoe	dit	verhoudt	tot	het	aantal	beschikbaar	gestelde	FTE’s.	
• Een	prognose	voor	het	jaar	2019.
• Een	inhoudelijke	omschrijving	waar	de	mantelzorgondersteuning	uit	bestaat.	

Uitvoering

Karaat	Mantelzorg	zal	in	het	derde	kwartaal	een	plan	van	aanpak	opleveren	met	de	gevraagde	
gegevens wat dient als input voor bespreking met de gemeente.

4.2.4  Verantwoording in cijfers

       Bijeenkomsten	 Deelnemers	
Creatieve cursus / workshops    8   76
voor	mantelzorgers															 	 	 			
Cursus Verlies en dan verder voor    8   9
ex-mantelzorgers		 	
Pilates	voor	mantelzorgers	 	 	 	 7	 	 	 12
Individuele	ondersteuning		 	 	 	 Zie	reguliere	offerte	

4.2..5  Toelichting

Op	1	april	zijn	we	begonnen	met	de	uitvoering	van	de	extra	opdracht	rondom	mantelzorgonder-
steuning met als doel de wachtlijst op te lossen. 

We	hebben	ingezet	op	het	volgende:
• Aanbieden	 van	 groepsactiviteiten	 voor	 (dreigende)	 overbelaste	 mantelzorgers	 om	

daarmee	zoveel	mogelijk	mantelzorgers	tegelijkertijd	ondersteuning	te	kunnen	aanbieden.
• Individuele	 ondersteuning	 door	 de	 mantelzorgconsulenten	 door	 middel	 van	 een	

gesprekkencyclus	met	doelgerichte	aanpak.
• Wegwerken administratieve achterstand. 

Ad 1 - Groepsactiviteiten
De	 cursus	 ‘Verlies	 en	 dan	 verder’	 is	 positief	 ontvangen	 en	 voorziet	 in	 een	 behoefte.	
Deelnemers	gaven	aan	meer	inzicht	te	hebben	gekregen	in	het	proces	dat	zij	doormaken	en	
de	handreikingen	en	praktische	adviezen	waren	toepasbaar.	Ook	het	contact	met	lotgenoten	
deed deelnemers goed.
 
Er	werden	acht	creatieve	workshops	georganiseerd:	zentangle,	mandala	tekenen,	sieraden	
maken,	mozaïeken,	serveerplan	decoreren,	molensteen,	hoedjes	en	veldboeket	maken.	De	
workshops	droegen	bij	aan	even	de	gedachten	te	verzetten	en	een	moment	van	ontspanning	
te	 ervaren,	 het	 belang	 van	 tijd	 nemen	 voor	 jezelf	 als	 druk	bezette	mantelzorger	 konden	
deelnemers	zelf	ervaren.	

De	in	het	plan	van	aanpak	afgesproken	workshop	en	lotgenotencontact	voor	mantelzorgers	
van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is niet doorgegaan i.v.m. te weinig 
aanmeldingen.	In	plaats	daarvan	werd	een	serie	van	Pilates	lessen	verzorgd.

Ad 2 – door	 het	 inzetten	 van	 extra	 formatie	 ten	 behoeve	 van	mantelzorgondersteuning	
kon	er	meer	tijd	besteed	worden	aan	mantelzorgers	die	individuele	begeleiding	krijgen.	Zie	
verantwoording	in	de	reguliere	offerte.

Ad 3 –	de	administratieve	achterstand	is	in	2018	grotendeels	weggewerkt.	Veel	dossiers	zijn	
inmiddels	 geactualiseerd	en/of	 gesloten.	De	nieuwe	 toestroom	van	mantelzorgers	maakt	
een	continue	administratieve	ondersteuning	noodzakelijk.			

Wachtlijst

Opvallend was dat het hele jaar door nieuwe aanmeldingen bleven binnenkomen, in totaal 
268.	 Dankzij	 de	 inzet	 van	 extra	 mantelzorgconsulent-	 en	 administratieve	 uren	 hoefden	
mensen	minder	lang	op	de	wachtlijst	te	staan	dan	in	2017	en	konden	alle	mensen	al	snel	na	
aanmelding benaderd worden om de urgentie van hun vraag te bepalen. Op 31 december 
is de wachtlijst nagenoeg weggewerkt. 
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Vervolg

Het	 definitief	 opheffen	 en	 voorkomen	 van	 een	 wachtlijst	 voor	 mantelzorgers	 aan	 het	
einde	van	2018	is	niet	haalbaar	afgezet	tegen	de	landelijke	situatie	en	groei	van	druk	van	
mantelzorgers.	In	overleg	met	de	gemeente	is	een	plan	van	aanpak	geschreven	en	besproken	
waarin	vier	scenario’s	zijn	uitgewerkt	voor	verdere	besluitvorming:	
1.	 Extra	gelden	stoppen
2.	 Extra	gelden	stoppen,	binnen	het	product	Mantelzorg	worden	keuzes	gemaakt
3.	 Extra	gelden	komen	er	ook	de	komende	jaren	bij
4.	 Binnen	 Facet	 Ridderkerk	 worden	 organisatie	 breed	 keuzes	 gemaakt	 opdat	 geld	
vrijgemaakt	kan	worden	voor	inzet	mantelzorgondersteuning.

Gekozen	is	voor	een	ander	scenario	met	een	2-trapsmodel:
• In	 2018	 zette	 de	 coördinator	 van	 de	 Formulierenbrigade	 uren	 in	 voor	

mantelzorgondersteuning	 omdat	 de	 Formulierenbrigade	minder	 brigadiers	 heeft	 dan	
de	 in	de	offerte	afgesproken	aantallen	waarmee	 zij	 uren	 “over”	heeft.	Afgesproken	 is	
om	dit	 in	2019	voort	 te	zetten	totdat	de	gemeente	duidelijk	heeft	wat	zij	wil	met	de	
Formulierenbrigade en het aantal brigadiers uitgebreid wordt. 

• In	 2019	 worden	 gesprekken	 gevoerd	 tussen	 de	 gemeente	 en	 Facet	 en	 worden	 alle	
producten	van	Facet	afgezet	tegen	de	ontwikkelingen	in	het	sociale	domein	en	het	College	
programma.	 Het	 belang	 van	 mantelzorgondersteuning	 wordt	 daarin	 meegewogen.	
Tegelijkertijd	zal	de	gemeente	proberen	de	extra	middelen	die	in	het	Collegeprogramma	
genoemd	worden	vanaf	2021,	te	vervroegen	naar	2020.	

4.3  Begeleiding en ondersteuning 

4.3.1  Wat willen we bereiken?

We leveren met begeleiding en ondersteuning een bijdrage aan de samenleving waarin 
burgers	en	hun	sociale	netwerk	de	mogelijkheden	ontdekken	en	inzetten,	waarmee	iedereen	
zo	zelfstandig	mogelijk	kan	leven	in	hun	vertrouwde	omgeving.	Door	middel	van	individuele	
ondersteuning / begeleiding stimuleren en versterken we eigen kracht waar mogelijk met 
inzet	van	het	eigen	netwerk.	Dit	 levert	een	bijdrage	aan	het	voorkomen	en	uitstellen	van	
hulpvragen	voor	(zwaardere)	zorg.

4.3.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Bij	begeleiding	en	ondersteuning	zijn	er	drie	doelstellingen:
• Vroeg	signalering:	De	maatschappelijke	uitsluiting	is	minder	groot,	door	vroege	signalering	

bij	problemen	op	gebied	van	wonen,	gezondheid,	veiligheid,	inkomen,	sociale	contacten,	
welzijn,	participatie,	taalvaardigheden	en	dagbesteding.

• Faciliteren,	ondersteunen	en	interveniëren:	de	cliënt	kan	zelf	de	juiste	keuze	maken	in	zijn	
zelfredzaamheid	en	regie	op	het	eigen	leven	behouden	en/of	versterken	door	individuele	
ondersteuning.

• Verbinden:	een	sluitende	welzijnsketen	rondom	de	kwetsbare	burger	is	gerealiseerd.	
 

4.3.3  Afgesproken resultaten:

• Alle ouderen vanaf 75 jaar worden eenmaal per 5 jaar uitgenodigd deel te nemen aan 
de	preventieve	huisbezoeken.

• Door	 het	 houden	 van	 preventieve	 huisbezoeken	 bij	 ouderen	 vanaf	 75	 jaar	 worden	
problemen in een  vroeg stadium opgespoord en opgevolgd.

• Vragen	zijn	beantwoord	en	 informatie	en	advies	zijn	gegeven	waardoor	 iemand	weer	
zelf	verder	kan.

• Kwetsbare	 mensen	 scoren	 na	 een	 begeleidingstraject	 hoger	 op	 onderdelen	 van	 de	
zelfredzaamheidsmatrix.

• Kwetsbare	mensen	met	een	kans	op	terugval/verergering	van	de	problematiek	worden	
gemonitord	zodat	de	situatie	stabiel	blijft	en	signalen	tot	verergering	in	een	vroeg	stadium	
opgepakt worden.

• Het	bevorderen	van	een	zo	optimaal	mogelijke	samenwerking	en	afstemming	waardoor	
een	sluitende	welzijnsketen	is	gerealiseerd.

4.3.4  Verantwoording in cijfers

Preventief	huisbezoek	onder	75-plussers:
Aantal	verstuurde	brieven							 750
Afgelegde	huisbezoeken											 272
Opvolgingen / aanvullende info 173 

Sociaal werkers / ouderenadviseurs
Aantal	cliënten	individuele	begeleiding		 159

4.3.5 Toelichting

Preventieve huisbezoeken 75-plussers

Deze	vinden	momenteel	plaats	in	de	wijk	Bolnes.	In	de	eerste	helft	van	2019	wordt	Bolnes	
afgerond	en	volgt	er	een	rapportage.	Bij	36%	van	de	aangeschreven	75-plussers	mochten	
vrijwilligers	 op	 huisbezoek	 komen	 (in	 totaal	 zijn	 272	mensen	 bezocht).	 Tot	 nu	 toe	 geeft	
95%	aan	dat	het	wonen	in	Bolnes	goed	bevalt	en	dat	ze	zich	veilig	voelen	in	hun	woning	
en	omgeving.	86%	vindt	de	bereikbaarheid	van	voorzieningen	goed.	92%	zegt	voldoende	
sociale	contacten	te	hebben,	8%	vindt	het	onvoldoende.	64%	(173)	van	de	272	bezochte	
75-plussers kreeg een opvolging, dit is een hoog percentage. 72 keer ondernam een 
ouderenadviseur	actie,	13	keer	de	mantelzorgconsulent,	2	keer	de	beweegconsulent	en	in	
86	keer	ging	het	om	aanvullende	informatie	in	zijn	algemeenheid.	

Op	proef	zijn	er	enkele	vragen	specifiek	gericht	op	eenzaamheid	aan	de	lijst	toegevoegd.	
We willen daarmee nagaan of er op wijk-/buurtniveau gegevens beschikbaar komen die 
bruikbaar	zijn	om	gerichter	actie	te	kunnen	ondernemen	rondom	dit	thema.	Deze	gegevens	
worden	in	2019	zichtbaar.	
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Ouderenadvisering

Senioren	 weten	 ons	 op	 verschillende	 manieren	 te	 vinden.	 Dat	 kan	 via	 mond-tot-mond	
reclame,	 via	 familie	 of	 andere	 professionals	 zoals	 thuiszorg,	 wijkteam	 en	 huisartsen.	 Na	
analyse	van	de	vraag	wordt	de	interventie	bepaald.	Dit	bestaat	uit	het	inzetten	van:
• praktische	dienstverlening,	veelal	met	inzet	van	vrijwilligers,	zoals	thuisadministratie,	hulp	

bij formulieren invullen, maaltijdendienst, klussen- of boodschappendienst, e.d.
• inzetten	van	een	begeleidingstraject	door	de	ouderenadviseur	zelf	waarbij	er	sprake	kan	

zijn	van	een	kortdurend	traject	of	langduriger	monitoren	van	de	situatie	om	deze	stabiel	
te houden en vroeg in te kunnen grijpen bij veranderingen (onder andere bij afschalen 
door	het	wijkteam).	De	ouderenadviseur	werkt	daarbij	zelfstandig	of	in	samenwerking	
met een casusregisseur van het wijkteam. 

• opschalen	naar	het	wijkteam	of	doorverwijzen	naar	een	andere	organisatie.

Vaak is er sprake van verschillende problemen waardoor er regelmatig vrijwilligers en 
ouderenadviseurs	 in	een	casus	werkzaam	zijn.	De	vrijwilligers	werken	daarbij	altijd	onder	
coördinatie	 van	 de	 beroepskracht.	 Het	 komt	 regelmatig	 voor	 dat	 de	 vrijwilliger	 zelf	 ook	
aandacht	nodig	heeft	van	de	beroepskracht	en	overgaat	naar	client	zijn.	In	de	storytelling	
staat daar een goed voorbeeld van. 

De	reden	van	de	interventies	zijn	liggen	veelal	in	maatschappelijke	participatie,	onvoldoende	
sociaal	netwerk,	hulp	bij	financiën,	activiteiten	van	het	dagelijkse	leven,	WMO	en	huisvesting.
Onderliggende	 problemen	 zijn	 armoede,	 gebrek	 aan	 digitale	 vaardigheden,	 de	 taal	 niet	
voldoende	machtig	zijn	en	eenzaamheid/zingevingsproblematiek.	

Door	de	komst	van	veel	nieuwe	vrijwilligers	is	door	middel	van	voorlichting	extra	aandacht	
besteed aan de signalerende rol die vrijwilligers kunnen vervullen. 

De	 ouderenadviseurs	 werken	 met	 veel	 professionals	 samen:	 het	 wijkteam,	 politie,	
woonconsulenten,	thuiszorg,	LZN,	opbouwwerk,	e.d.

Met	de	verschuiving	van	de	rol	van	de	ouderenadviseurs	in	de	wijkteams	zijn	zij	weer	meer	
gericht	op	de	doelgroep	senioren	en	op	het	voorliggende	preventieve	veld.	Daarmee	kunnen	
zij	 hun	 specialistische	 kennis	 rondom	senioren	weer	beter	 neerzetten	en	 zich	 richten	op	
datgene	waar	ze	goed	in	zijn.	De	wachtlijsten	voor	ouderenadvisering	zijn	daarmee	dit	jaar	
verdwenen.	De	herpositionering	heeft	intern	het	gesprek	aangewakkerd	om	nog	scherper	
te	bepalen	wat	de	kracht	en	meerwaarde	van	welzijn/de	ouderenadviseurs	is	ten	opzichte	
van de andere professionals in het werkveld met name de wijkteamwerkers. Zo wordt een 
toolbox	ontwikkeld	met	methodieken	die	ingezet	kunnen	worden.	Deze	discussie	wordt	ook	
landelijk	gevoerd.	Onlangs	is	een	nieuw	functieprofiel	ontwikkeld	voor	sociaal	werkers.	

Huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling

Een	 ouderenadviseur	 en	 een	 jongerenwerker	 zijn	 beiden	 aandachtsfunctionaris	
huiselijk geweld.  Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een nieuwe meldcode kinder- en 
oudermishandeling.	Het	afwegingskader	welke	verplicht	is	per	1	januari	2019,	is	toegevoegd	
aan	de	huidige	meldcode.	Daarnaast	is	onlangs	een	handleiding	voor	vrijwilligers	geschreven	
die	in	2019	uitgereikt	zal	worden	aan	de	vrijwilligers	van	Facet.

De	 aandachtsfunctionarissen	 hebben	 een	 train-
de-trainer cursus gevolgd over het werken met de 
meldcode.	 Zij	 zijn	 nu	 getraind	 en	 bevoegd	 zelf	 intern	
en	 extern	 trainingen	 te	 geven	 voor	 het	 tegenaan	 van	
huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling. 

In juni hebben verschillende personeelsleden 
waaronder opbouwwerkers, combinatiefunctionarissen, 
jongerenwerkers, ouderadviseurs en andere sociaal 
werkers de basistraining kinder- en ouderenmishandeling 
gevolgd	en	weten	hoe	ze	moeten	werken	met	de	meldcode.	
De	aandachtsfunctionarissen	 sluiten	maandelijks	aan	bij	het	 Lokaal	Zorg	Netwerk	en	het	
Lokaal Team Huiselijk Geweld. 

Meldingen

1. Vanuit	het	jongerenwerk	heeft	er	één	melding	bij	Veilig	Thuis	plaatsgevonden	in	2018.	
De	casus	betrof	een	minderjarig	meisje	dat	verwaarloosd	werd	door	ouders	waarna	zij	
weggelopen is met haar vriend. In samenwerking met Veilig Thuis is het meisje uiteindelijk 
uit	huis	geplaatst	en	in	een	zorginstelling	terecht	gekomen.	

2. Daarnaast	 heeft	 er	 een	 consultatie	 plaatsgevonden	 met	 Veilig	 thuis	 vanuit	 het	
jongerenwerk. Hier is nog geen melding van gedaan omdat de stappen van de meldcode 
nog doorlopen worden.  

3. Vanuit de ouderenadviseurs is er het afgelopen jaar één melding gedaan bij Veilig Thuis. 
Het	betrof	een	casus	waarbij	vermoedens	waren	van	financiële	uitbuiting	van	een	oudere	
vrouw	 door	 een	 aangetrouwde	 nicht	 in	 de	 familie.	 Volgens	 de	 meldcode	 heeft	 een	
gesprek	plaatsgevonden	met	de	cliënt	waarbij	de	vrouw	in	kwestie	aangegeven	heeft	
het	eens	te	zijn	met	de	manier	waarop	het	nu	gaat	en	zelf	wil	dat	haar	geld	naar	haar	
nicht	gaat.	Er	worden	nu	verder	geen	stappen	meer	ondernomen	betreft	de	meldcode	
en de casus is gesloten. 

Storytelling

Dhr.	A.	 is	vrijwilliger	van	Facet,	hij	heeft	enkele	jaren	geleden	een	tia	gehad,	waardoor	hij	
zowel	 cognitief	 als	 lichamelijk	 achteruit	 gaat.	 Van	 de	 zomer	 is	 zijn	 vrouw	 overleden.	 De	
beroepskrachten	vinden	door	de	signalen	die	zij	 zelf	en	van	anderen	krijgen,	dat	dhr.	A.	
eigenlijk	 niet	meer	 ingezet	 kan	worden	 als	 vrijwilliger,	 de	 taken	 zijn	 te	 zwaar	 voor	 hem	
geworden.	Besproken	en	besloten	wordt	om	hem	niet	meer	als	vrijwilliger	in	te	zetten.	Er	
wordt	een	gesprek	aangegaan	met	dhr.	A,	helaas	heeft	hij	ook	na	meerdere	gesprekken	nog	
geen	inzicht	om	dit	te	accepteren,	hij	zegt	dat	hij	het	snapt	maar	in	zijn	gedrag	komt	dit	nog	
niet	terug.	Er	wordt	tegelijkertijd	gekeken	wat	wij	voor	dhr.	A.	kunnen	doen	om	zijn	leven	te	
veraangenamen. Samen met dhr. A wordt een wmo aanvraag gedaan voor huishoudelijke 
hulp.	Daarnaast	valt	dhr.	door	het	wegvallen	van	vrijwilligerswerk	in	een	gat.	Er	wordt	samen	
gekeken	hoe	er	structuur	te	geven	is	aan	zijn	dag	en	week	ritme.
Dhr.	sluit	zich	aan	bij	de	telefooncirkel	en	wordt	deelnemer	van	de	kleinschalige	uitstapjes.	
De	ouderenadviseur	blijft	dhr	 voorlopig	nog	volgen	om	 te	monitoren	of	de	 inzet	 van	de	
WMO	en	huishoudelijke	hulp	voldoende	is	en	om	samen	te	onderzoeken	hoe	zijn	netwerk	
kan worden uitgebreid.
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4.4 Vrijwilligersondersteuning

4.4.1  Wat willen we bereiken?

We leveren een bijdrage aan een samenleving waarin vrijwilligers hun vrijwilligerswerk 
optimaal	 kunnen	 verrichten.	 We	 stimuleren,	 ondersteunen,	 versterken	 en	 zorgen	 voor	
continuïteit	van	de	vrijwillige	 inzet	 in	Ridderkerk	en	 leveren	hiermee	een	bijdrage	aan	de	
burgerkracht en sociale cohesie binnen de samenleving.

4.4.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Bij	vrijwilligersondersteuning	zijn	er	vier	doelstellingen:
• Stimuleren:	 (zoveel	 mogelijk)	 Ridderkerkers	 leveren	 een	 vrijwillige	 bijdrage	 aan	 de	

samenleving.
• Ondersteunen:	 De	 juiste	 randvoorwaarden	 zijn	 gecreëerd	 waarbinnen	 vrijwilligers	

optimaal	hun	kennis	en	kunde	kunnen	inzetten.
• Versterken:	De	kennis	en	kunde	van	vrijwilligers	en	(vrijwilligers)organisaties	is	vergroot	

en hierdoor is hun eigen kracht versterkt.
• Continueren:	Ridderkerkers	kunnen	en	willen	zich	vrijwillig	blijven	inzetten.	

4.4.3  Afgesproken resultaten:

• Door	het	geven	van	aandacht	aan	en	promotie	van	vrijwilligerswerk	worden	Ridderkerkse	
burgers	gestimuleerd	zich	in	te	zetten	als	vrijwilliger.	Er	worden	4	promotie-activiteiten	
georganiseerd.

• We	realiseren	minimaal	100	matches	tussen	vraag	en	aanbod	(vrijwilligers	en	organisaties).
• 20	 mensen	 met	 een	 afstand	 tot	 de	 arbeidsmarkt	 worden	 via	 een	 intake	 en/of	 de	

vacaturebank toegeleid naar vrijwilligerswerk.
• De	 ondersteuningsbehoeften	 van	 zowel	 vrijwilligersorganisaties	 zijn	 in	 beeld	 en	 een	

programma van 6 deskundigheidsbevorderende activiteiten/netwerkbijeenkomsten 
wordt aangeboden.

• 70%	van	de	deelnemers	voelt	zich	door	deskundigheidsbevordering	gesteund	bij	het	
uitvoeren van hun vrijwilligerswerk.

• De	deskundigheidsbevordering	wordt	 door	de	deelnemers	beoordeeld	met	minimaal	
een 7.

• Er is aandacht voor Ridderkerkse vrijwilligers door het uitvoeren van twee waarderingsacties.
• 70%	van	de	Facet	Ridderkerk-vrijwilligers	vindt	hun	vrijwilligerswerk	 leuk	en	zinvol	en	

voelt	zich	gewaardeerd.

4.4.4  Verantwoording in cijfers

Interne vrijwilligers bij Facet Ridderkerk
Totaal	ingeschreven	vrijwilligers		 	 320
Nieuwe vrijwilligers        37
Uitgeschreven vrijwilligers    26

Vacaturebank
Ingeschreven organisaties                                     258
Ingeschreven vacatures                                         288
Ingeschreven vrijwilligers                                     387
Nieuwe inschrijvingen                                   156
Vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt 48
Aantal matches                                              142
Aantal	matches	zonder	registratie	 	 	 29

       Bijeenkomsten	 Deelnemers
Basiscursus Nederlands i.s.m. Delken & Boot Wekelijks  8

Deskundigheidsbevordering: 
• Cursus	Excel	 	 	 	 	 3	 	 	 8
• AVG	ism	verenigingsondersteuning		 	 zie	sportstimulering
• Workshop levensreddend handelen  1   8
• Instructie nieuwe vacaturebank   2   8
• Intern:	training	vrijwilligers	belastingservice	 1	 	 	 11
• Intern:	voorlichting	huiselijke	geweld	 	 1	 	 	 15	
• Intern:	voorlichting	oplossen	verzekerings	 1	 	 	 4
     -schulden 

Promotie-activiteiten:
• NL	Doet	 	 	 	 	 	 2	dagen	 	 50
• Vrijwilligersmarkt winkelcentrum Ridderhof 1 dag   16 organisaties
• Voorlichting voor statushouders in kader  6   64
     participatieverklaring
• Deelname	uitreiking	prijzen	City	Challenge
• Diverse	promo	materialen	verspreid		 	 zie	toelichting
• Nieuwsbrieven		 	 	 	 	 5	 	 	 +	500	keer

Netwerkbijeenkomsten:
• Workshop vinden en binden van   1   15
      vrijwilligers      
• Netwerkbijeenkomst voor besturen  1   28

Waarderingsactiviteiten:
• Feest der giganten    1   259
• Vrijwilligers van het jaar i.s.m. de gemeente  1   - 
• Intern:	jaarlijks	vrijwilligersfeest		 	 1	 	 	 79

Advies-	en	informatiegesprekken	met	verenigingen	of	(vrijwilligers)organisaties:	7
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4.4.5  Toelichting

Alle	afgesproken	resultaten	zijn	behaald,	maar	er	zijn	nog	wel	wat	verbeterpunten	binnen	
het vrijwilligerssteunpunt. 

In	verband	met	 interne	verschuivingen	begin	2018	begonnen	twee	nieuwe	medewerkers	
binnen	 het	 vrijwilligerssteunpunt.	 Het	 kostte	 even	 tijd	 voor	 hen	 om	 goed	 ingewerkt	 te	
raken.	Keuzes	moesten	gemaakt	worden	gezien	de	beperkte	omvang	van	de	formatie	om	
zo	efficiënt	mogelijk	te	werken	en	alle	doelen	te	behalen,	zowel	wat	betreft	de	coördinatie	
van	de	320	 interne	vrijwilligers	als	de	uitvoering	van	het	 vrijwilligerssteunpunt.	Naast	de	
professionele	medewerkers	werken	er	ook	een	aantal	vrijwilligers	op	het	steunpunt.	Door	
vertrek	 van	enkele	 vrijwilligers	na	de	 zomer,	moesten	er	nieuwe	gevonden	en	 ingewerkt	
worden.	De	verwachting	is	dat	 in	2019	de	bezetting	weer	voldoende	is,	waardoor	we	de	
ontstane administratieve achterstand weer op orde verwachten te krijgen. 

We	 kunnen	minder	 aandacht	 geven	 dan	we	 zouden	willen	 aan	 vrijwilligers	 die	moeilijk	
bemiddelbaar	zijn	of	waar	geen	passende	vacatures	voor	zijn.	Het	gaat	dan	met	name	om	
vrijwilligers	met	een	rugzakje.	Ook	komen	we	onvoldoende	toe	aan	het	structureel	leggen	
en onderhouden van contacten met de verschillende (vrijwilligers)organisaties binnen 
Ridderkerk.	Daar	waar	het	kan	wordt	samengewerkt	met	de	verenigingsondersteuner	van	
Facet. 

In	de	tweede	helft	van	het	jaar	melden	relatief	veel	gepensioneerde	mannen	zich	aan	voor	
het	doen	van	vrijwilligerswerk	bij	Facet	zelf,	het	zijn	veelal	geschikte	kandidaten.	Het	interne	
vrijwilligersbeleid	van	Facet	is	aan	het	einde	van	het	jaar	geëvalueerd	en	wordt	herschreven.	
Begin	2019	zal	dit	klaar	zijn.	

Vacaturebank

Begin	 2018	 is	 een	 nieuwe	 vacaturebank	 ontwikkeld	 en	 in	 april	 in	 gebruik	 genomen.	 Na	
het	 vullen	 van	 de	 vacaturebank,	 instructie	 en	 wennen	 aan	 de	 nieuwe	 opzet	 draait	 de	
vacaturebank	na	de	zomer	volledig.	Een	aandachtspunt	blijft	de	opvolging:	als	kandidaten	
doorgezet	zijn	naar	een	organisatie	dan	koppelt	men	vaak	niet	terug.	Standaard	wordt	dat	
wel	gevraagd	aan	zowel	de	vrijwilliger	als	aan	de	organisatie.	Pas	als	wij	het	resultaat	weten,	
kunnen	wij	in	het	systeem	aangeven	of	er	sprake	was	van	een	geslaagde	match.
Naast matches via de vacaturebank vinden er matches plaats die op basis van ons netwerk 
en	onze	kennis	van	wat	er	speelt,	plaats	vinden.	Vraag	en	aanbod	worden	dan	direct	aan	
elkaar	gekoppeld	zonder	dat	er	sprake	is	van	registratie	in	de	vacaturebank.	In	de	storytelling	
staan daar twee voorbeelden van. 

Deskundigheid- en netwerkbijeenkomsten

Er	zijn	diverse	 trainingen	en	workshops	aangeboden	zowel	voor	 interne	als	voor	externe	
vrijwilligers. Waar mogelijk wordt het aanbod voor beide groepen opengesteld. Opvallend 
was	de	lage	opkomst	bij	de	diverse	trainingen	voor	externen.	Ook	kwam	het	regelmatig	voor	
dat er meer aanmeldingen waren dan mensen die kwamen opdagen. Als voorbeeld kunnen 
we	de	workshop	levensreddend	handelen	noemen.	Met	16	aanmeldingen	zat	de	groep	vol,	
er	kwamen	maar	8	mensen	opdagen.	Voor	2019	willen	we	nog	meer	aandacht	geven	aan	
de	behoefte	van	vrijwilligers	en	kritischer	kijken	naar	een	aansprekend	aanbod.	Ook	willen	
we	 nadenken	 over	 hoe	we	 omgaan	met	 vrijwilligers	 die	 niet	 komen	 opdagen	 terwijl	 ze	
zich	ergens	wel	voor	opgeven.	Dit	probleem	speelt	op	meerdere	punten:	bij	het	Feest	der	
Giganten	zijn	382	kaarten	uitgegeven,	er	zijn	259	bezoekers	geweest	(123	minder).	

De	jaarlijkse	netwerk-	en	inspiratiebijeenkomst	stond	in	het	teken	van	besturen.	Tijdens	en	
na	een	buffet,	verzorgd	door	 leerlingen	van	het	Maxima	College,	was	er	mogelijkheid	 tot	
netwerken.	Het	inhoudelijke	deel	bestond	uit	een	plenair	deel	en	twee	workshops:	krachtig	
besturen	en	verjonging.	Er	waren	28	deelnemers	uit	20	organisaties.	Ook	hier	zien	we	de	
laatste jaren een lagere opkomst. 

Met	het	Huys	ten	Donck,	Vluchtelingenwerk	en	het	Groene	Motor	project-idee	zijn	gesprekken	
gevoerd	over	de	inzet	van	statushouders	op	de	buitenplaats	van	Huys	ten	Donck	met	positief	
resultaat. 

Promotie-activiteiten

Op verschillende manieren is vrijwilligerswerk binnen Ridderkerk gepromoot, onder andere 
via interviews, persberichten en advertentieborden langs de weg. Wervingskaarten werden 
via de gemeente aan nieuwe inwoners van Ridderkerk verstrekt en ook alle deelnemers aan 
de	Diabetes	Challenge	kregen	een	wervingskaart.
 
De	jaarlijkse	vrijwilligersmarkt	in	het	centrum	van	Ridderkerk	werd	ook	dit	jaar	georganiseerd.	
16 organisaties, inclusief het vrijwilligerssteunpunt, stonden hier met een kraam om winkelend 
publiek aan te spreken en te interesseren voor vrijwilligerswerk. 

Het	vrijwilligerssteunpunt	nam	deel	aan	de	uitreiking	van	de	prijzen	van	de	vijf	winnaars	van	
de	City	Challenge	en	hield	een	praatje	ter	promotie	van	het	steunpunt.	De	City	Challenge	is	
door	de	gemeente	in	het	leven	geroepen	om	met	name	de	generatie	van	20	-	40	jaar	bij	
vrijwilligerswerk te betrekken. 

Op	 verzoek	 van	 de	 gemeente	 werden	 in	 totaal	 zes	 bijeenkomsten	 georganiseerd	 voor	
statushouders in het kader van de participatieverklaring. Eén groep werd op het laatste 
moment	afgelast	omdat	de	tolk	niet	kwam.	Zo	waren	er	onder	andere	Arabische,	Koerdische	
en	Farsi/Dari	groepen,	allen	begeleid	door	een	tolk.	Nagenoeg	niemand	heeft	nog	ervaring	
met	vrijwilligerswerk	in	Nederland,	ze	zijn	nu	vooral	bezig	met	settelen	(taal,	school,	huis,	
e.d.).	Bij	de	meeste	deelnemers	is	op	dit	moment	nog	geen	directe	interesse	of	behoefte	
aan vrijwilligerswerk, maar is wel bekendheid gegeven aan de mogelijkheden, wegen en 
gepromoot hoe vrijwilligerswerk kan bijdragen aan verdere integratie. 

BEKIJK ONZE NIEUWE 
VACATUREBANK VIA 
WWW.VACATUREBANK.
FACETRIDDERKERK.NL
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Informatie en advies

Er	 kwamen	 zeven	 vrijwilligersorganisaties	 voor	 informatie/advies.	 Zij	 hadden	 vragen	
over	 de	 VOG,	 werving	 van	 nieuwe	 vrijwilligers	 en	 de	 vrijwilligersverzekering.	 	 Er	 zijn	 vijf	
nieuwsbrieven gestuurd, drie naar 251 contactpersonen van de ingeschreven organisaties 
van de vacaturebank en twee naar 354 vrijwilligers met actuele informatie, aankondigingen 
van activiteiten en wetenswaardigheden.

Waarderingsacties

In	 nauwe	 samenwerking	 met	 de	 gemeente	 zijn	 de	 verkiezingen	 voor	 de	 jaarlijkse	
Vrijwilligersprijzen	 gecoördineerd	 en	 uitgezet.	 Ook	 zit	 een	 medewerker	 van	 het	
vrijwilligerssteunpunt	in	de	jury.	De	prijzen	worden	tijdens	de	nieuwjaarsreceptie	uitgereikt.	
Het	Feest	der	Giganten	werd	verzorgd	als	blijk	van	waardering	van	de	gemeente	voor	alle	
vrijwilligers	 van	 Ridderkerk.	 Er	 zijn	 216	 vrijwilligersorganisaties	 aangeschreven	 met	 een	
uitnodiging.	Met	muziek,	eten	en	drinken,	workshops	en	een	dj	met	dansvloer	was	er	voor	
iedereen wat wils.  

De	 interne	 vrijwilligers	 van	 Facet	 kregen	 als	 waardering	 in	 december	 een	 feestelijke	
bijeenkomst aangeboden en een eindejaarspresentje. 

Storytelling

Het Vrijwilligerssteunpunt krijgt regelmatig vragen voor hulp en/of ondersteuning bij 
individuele	(zorg-)vragen.	Het	netwerk	van	het	steunpunt	wordt	gebruikt	om	de	partijen	aan	
elkaar	te	verbinden,	zonder	dat	er	een	registratie	als	vrijwilliger	plaatsvindt.	De	medewerker	
van	het	vrijwilligerssteunpunt	geeft	hiervan	twee	voorbeelden:

Internos	zoekt	voor	de	mevrouw	van	een	ouder	echtpaar	een	wandelmaatje	in	Bolnes.	De	
meneer	is	ziek	en	aan	huis	gebonden,	mevrouw	is	ook	niet	heel	fit	meer	en	zij	hebben	zelf	
geen	familie	en	een	beperkt	sociaal	netwerk.	Mevrouw	voelt	zich	hierdoor	eenzaam.	In	ons	
gesprek met de wijkverpleegkundige blijkt dat het echtpaar wel bij de kerkgemeenschap 
in	Bolnes	hoort,	maar	door	de	lichamelijke	beperkingen	daar	niet	zoveel	meer	komt.	Hier	
kan	ik	een	verbinding	maken:	de	kerk	is	ook	ingeschreven	als	vrijwilligersorganisatie	en	ik	
ken	de	mensen	van	het	secretariaat.	De	vraag	daar	voorgelegd	en	blijkt	dat	daar	wekelijks	
een	groepje	vrouwen	bij	elkaar	komt	en	de	vraag	zal	daar	ingebracht	worden.	Een	aantal	
vrouwen uit dit groepje blijkt bereid om per tourbeurt te gaan wandelen met mevrouw. Wij 
zorgen	voor	het	uitwisselen	van	de	gegevens	en	er	is	succesvol	gematched.	

Begin december komt er een vraag vanuit het wijkteam voor vervoer van twee kinderen uit 
Slikkerveer	naar	hun	basisschool	in	het	centrum	en	retour.	Het	gezin	was	verhuisd	vanwege	
de	sloop	van	de	flats	aan	de	Rembrandtweg.	De	moeder	is	geopereerd	en	kan	de	kinderen	
niet	brengen	en	ze	zijn	te	jong	om	alleen	op	de	fiets	te	gaan.	De	leerplichtambtenaar	is	er	
ook	bij	betrokken.	Vanwege	het	belang	van	de	kinderen	en	het	feit	dat	zich	kort	daarvoor	een	
potentiele	vrijwilliger	heeft	aangemeld,	hebben	we	deze	vraag	opgepakt.	Ook	hier	denken	
we partijen vrij snel met elkaar te kunnen verbinden. 

De	 vrijwilliger,	 een	oud-politie-agent	wilde	 graag	 iets	 nuttigs	 en	 concreets	 doen,	 hij	was	
meteen	bereid	dit	te	doen.	De	gegevens	zijn	uitgewisseld	en	de	voorwaarden	waaronder	de	
inzet	plaatsvindt	besproken.	En	de	volgende	dag	zaten	de	kinderen	dolblij	in	de	auto,	dat	
zij	bij	het	Sinterklaasfeest	en	decemberfeestdagen	op	school	met	hun	vriendinnetjes	er	bij	
kunnen	zijn.

4.5 Welzijnsarrangementen

4.5.1  Wat willen we bereiken?

We	bieden	collectieve	welzijnsarrangementen	met	als	doel	dat	kwetsbare	burgers	zo	lang,	
veilig	en	comfortabel	mogelijk	hun	leven	kunnen	leiden	in	hun	eigen	omgeving.	Met	deze	
arrangementen:	 stimuleren,	 versterken	 en	 ondersteunen	 we	 de	 kracht	 van	 burgers.	We	
leveren	een	bijdrage	aan	het	voorkomen	en	uitstellen	van	hulpvragen	voor	(zwaardere)	zorg.

4.5.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Met	de	welzijnsarrangementen	hebben	we	drie	doelstellingen:
• Sociaal	isolement	en	eenzaamheid	worden	tegen	gegaan	door	laagdrempelige	activiteiten	

te	 organiseren	 voor	 kwetsbare	 volwassenen.	 Daarnaast	 wordt	 het	 onderhouden	 van	
sociale netwerken gestimuleerd.

• Kwetsbare	volwassenen	en	minima	worden	ondersteund,	zodat	zij	(meer)	mogelijkheden	
krijgen en behouden om te kunnen deelnemen aan de samenleving.

• Aan	 kwetsbare	mensen	worden	 diensten	 geboden	 zodat	 zij	 zo	 comfortabel	mogelijk	
zelfstandig	hun	leven	kunnen	leiden	in	hun	eigen	omgeving.	

4.5.3  Afgesproken resultaten:

Dit	levert	in	2018	concreet	de	volgende	resultaten	op:
• 600	laagdrempelige	ontmoetingsbijeenkomsten.
• 70%	 van	 de	 deelnemers	 ervaart	 positieve	 sociale	 contacten	 door	 deelname	 aan	

(ontmoetings)activiteiten.
• 6	activiteiten	die	in	het	teken	van	voorkomen	van	eenzaamheid	staan.
• 20	begeleidingstrajecten	thuisadministratie,	10	coachingstrajecten.
• Deelnemers	kunnen	na	ondersteuning	hun	financiën	en	administratie	op	orde	houden.
• Uitgave	van	een	financiële	kaart	met	een	oplage	van	1200	stuks.	
Leveren	van:
• 27.500	x	gezonde	warme	maaltijden.
• 250	x	boodschappenservice.
• 250	x	klussen	in	huis	of	tuin.
• 450	x	verzorgen	belastingaangifte.
• Waar	nodig	begeleiding	naar	ziekenhuis/specialist.
• 300	x	gebruik	van	computerlessen.
• Klanten	beoordelen	de	diensten	met	minimaal	een	7,5.
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4.5.4  Verantwoording in cijfers

Ontmoetingsbijeenkomsten		 	 	 Bijeenkomsten	 Bezoekers
 
Reguliere ontmoetingsbijeenkomsten	 	 790	 	 	 4.013
Kleinschalige uitstapjes    23   136
Specifieke activiteiten in het kader van
eenzaamheid:
• Lezing	+	workshops	 	 	 	 1	lezing	 	 46
       2 workshops  
• Villa California       1   24
• Paasontbijt          1   47
• Leuke luitjes lunch    1   1
• Rijksmuseum	/	Rotary	 	 	 	 1	 	 	 50
• Burgers	Zoo	/	Rotary			 	 	 	 1	 	 	 53
• Zomerfestijn     13   427
• Winterfestijn                     3   189
Telefooncirkel      3 cirkels  22 deelnemers
Bezoek aan huis / maatje  	 	 529	bezoeken	 29	deelnemers
Klussenservice   	 	 238	klussen	 	 142	x	huis
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 96	x	tuin
Maaltijdenservice   	 	 32.909	maaltijden	
Boodschappenservice             265 boodschappen 14 deelnemers
Vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis	 222	ritten	 	 100	deelnemers
Belastingservice   	 	 612	aangiftes		
Belastingspreekuur     18 spreekuren 98 klanten
Notarisspreekuur     9 spreekuren  28 klanten
Notarisvoorlichting     2 bijeenkomsten 95 deelnemers
Inloopspreekuur     33 spreekuren 177 klanten
Belastingservice   	 	 612	aangiftes		 	 	 	
Thuisadministratie   	 	 475	bezoeken	 41	deelnemers
SeniorWeb      8 cursussen  49 cursisten
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 55	x	privéles
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 93	bezoekers	
          inloopspreekuur
Taalgroep De Klinker     32 lessen  14 cursisten
50+ leest voor   	 	 18	groepen	 	 7	voorlezers
Scootmobiellessen     96 lessen

4.5.5  Toelichting

Alle	resultaatafspraken	zijn	ruimschoots	behaald	op	de	klussendienst	en	SeniorWeb	na.	

Reguliere ontmoetingsbijeenkomsten

In veel wijken van Ridderkerk organiseert Facet laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor 
senioren, meestal in wijkcentra maar ook in een speeltuinvereniging (Oostendam) of kerk 
(Rijsoord):	

• Bolnes:	wekelijks	dinsdag	en	donderdag	soos	/	5	dagen	per	week	biljarten	/	4	keer	per	jaar	
modeshow / 14 keer per jaar bingomiddag of -avond / 2 keer per jaar klaverjastoernooi 
/	4	‘losse’	activiteiten	zoals	erwtensoepmiddag	en	Kerstbijeenkomst.	

• West:	wekelijks	donderdag	soos	/	dinsdag	en	donderdag	koffie-inloop	/	tweewekelijks	
mannenclub	/	iedere	vrijdag	afwisselend	creamiddag	–	breien	–	filmmiddag	–	bingo.

• Centrum:	wekelijks	maandag	soos.
• Rijsoord:	driewekelijks	soos.
• Oostendam:	tweewekelijks	soos.
• Slikkerveer:	wekelijks	soos	en	koffie-inloopochtend.

De	 ontmoetingsbijeenkomsten	 worden	 allemaal	 door	 vrijwilligers	 georganiseerd	 onder	
coördinatie van een beroepskracht. Het programma is overal verschillend en wordt 
afgestemd	op	de	behoefte	van	de	deelnemers.	In	de	zomermaanden	liggen	veel	reguliere	
ontmoetingsbijeenkomsten	stil,	dan	worden	zomeractiviteiten	aangeboden.	

De	kleinschalige	uitstapjes	zijn	speciaal	bedoeld	voor	mensen	die	zich	niet	thuis	voelen	in	
grote groepen en/of om verschillende redenen een bijna een-op-een begeleiding nodig 
hebben.  

Activiteiten in het kader van eenzaamheid

In	de	week	van	de	eenzaamheid	heeft	professor	Anja	Machielse	een	lezing	gehouden	over
eenzaamheid	en	vonden	er	twee	workshops	plaats,	één	over	herkennen	van	signalen	en	één	
over	verlies	en	eenzaamheid.	De	zomeractiviteiten	worden	al	een	aantal	jaar	georganiseerd	
in	de	periode	dat	kinderen	van	senioren	veelal	met	vakantie	zijn.	Op	het	programma	stonden	
onder	andere		scootmobieltochten,	een	bezoek	aan	de	Ooijpolder,	de	Historische	Driehoek	
en	Huys	ten	Donck,	een	workshop	bonbons	maken	en	een	afsluitend	diner.	Dit	jaar	werden	
er	ook	een	aantal	yoga	en	gymnastieklessen	aangeboden	naast	het	culturele	programma.
Onder de vlag van het winterfestijn werden verschillende activiteiten georganiseerd, de 
inmiddels	traditionele	Sinterkerstlunch	werd	weer	goed	bezocht.	

Om	 naast	 het	 organiseren	 van	 allerlei	 activiteiten	 extra	 aandacht	 te	 geven	 aan	 wat	
eenzaamheid	doet	 in	 individuele	 levens	van	mensen,	werd	de	vriendschapscursus	 in	een	
modern	jasje	gestoken.	Deze	zal	begin	volgend	jaar	gegeven	worden.			
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Bezoek aan huis

Voor mensen met weinig sociale contacten die door omstandigheden niet uit huis kunnen 
of	voor	wie	het	bezoeken	van	ontmoetingsbijeenkomsten	geen	optie	is,	bieden	we	‘bezoek	
aan	huis’	aan.	Hierbij	komen	vrijwilligers	thuis	bij	mensen	voor	een	praatje,	spelletje,	een	
wandeling	en	contact.	Er	zijn	29	deelnemers	met	een	gemiddelde	leeftijd	van	81	jaar.	Daar	
waar het kan worden senioren onderling aan elkaar gekoppeld, als dat niet lukt wordt een 
vrijwilliger	ingezet.	Er	staan	eind	december	24	senioren	op	een	wachtlijst	waarbij	we	nog	
geen bemiddeling tot stand konden brengen.

Telefooncirkel

De	drie	 telefooncirkels	kennen	een	redelijk	stabiele	groep	deelnemers.	Het	 feit	dat	zij	op	
werkdagen	 dagelijks	 gebeld	worden,	 geeft	 hen	 een	 veilig	 gevoel.	 Soms	 is	 het	 de	 enige	
persoon	 die	 ze	 op	 die	 dag	 spreken.	 Als	 een	 deelnemer	 de	 telefoon	 niet	 beantwoordt,	
schakelt	de	vrijwilliger	de	ouderenadviseur	in	die	uit	gaat	zoeken	wat	er	aan	de	hand	kan	
zijn.	Als	extra	bieden	we	 jaarlijks	een	gezellig	ontmoetingsmoment	zodat	de	deelnemers	
en	 vrijwilligers	 elkaar	 ‘in	 levende	 lijve’	 kunnen	 zien	 en	 spreken	wat	 de	 onderlinge	 band	
bevordert. 

Service- en gemaksdiensten

Onder	 deze	 diensten	 vallen	 de	 boodschappenservice,	 klussendienst	 (klusjes	 in	 huis	 en	
tuinklussen),	 vervoer	 en	 begeleiding	 naar	 het	 ziekenhuis,	 de	 maaltijdenservice	 Tafeltje	
Dekje	en	scootmobiellessen.	 	Deze	diensten	worden	aangeboden	zodat	senioren	zo	 lang	
en	zo	comfortabel	mogelijk	zelfstandig	thuis	kunnen	(blijven)	wonen.	De	diensten	worden	
voornamelijk	uitgevoerd	door	vrijwilligers	onder	coördinatie	van	een	beroepskracht.	Er	zijn	
bij verschillende activiteiten wisselingen geweest en nieuwe vrijwilligers aangenomen en 
ingewerkt. 

Rond	 de	 scootmobiellessen	 en	 scootmobieltochten,	 onderdeel	 van	 de	 zomeractiviteiten,	
wordt nauw samengewerkt met de opgerichte Scootmobiel Club Ridderkerk, een groep 
enthousiaste	mensen	die	zelf	scootmobiel	rijden	of	veel	affiniteit	hebben	met	deze	doelgroep.
Er	zijn	iets	minder	klussen	uitgevoerd	dan	afgesproken	(-12),	hier	is	geen	duidelijke	oorzaak	
voor te noemen.  

Computercursussen

Al	 enige	 tijd	 zien	 we	 een	 veranderende	 vraag,	 dit	 wordt	 herkend	 door	 de	 landelijke	
organisatie	SeniorWeb	waar	we	bij	aangesloten	zijn.	De	groepscursussen	zijn	niet	meer	in	
trek,	er	is	een	verschuiving	naar	praktische	zaken,	zoals	om	leren	gaan	met	een	smartphone	
en	individuele	lessen	op	maat.	Ook	de	inloopspreekuren	lopen	achteruit.	Dat	het	afgesproken	
aantal	van	300	mensen	voor	SeniorWeb	niet	behaald	zou	worden,	meldden	we	al	 in	de	
tweede kwartaalrapportage. Volgend jaar proberen we door een ander aanbod en meer 
communicatie en public relations meer mensen te trekken. 

De	terugloop	heeft	meerdere	redenen:
• Er	is	meer	concurrentie	gekomen	doordat	Aafje	en	de	bibliotheek	nu	ook	actief	lessen	

aanbieden.
• De	groep	senioren	die	een	computerles	wil	volgen	is	steeds	kleiner	geworden,	de	markt	

raakt	verzadigd.

Van	de	groep	senioren	die	digibeet	is,	is	het	maar	de	vraag	of	ze	hun	digitale	achterstand	
kunnen	 inhalen,	 ze	 missen	 vaak	 de	 vaardigheden	 en/of	 het	 geld	 om	 computers	 en	
smartphones	aan	te	schaffen.	Dit	 is	ook	de	groep	die	we	tegenkomen	op	de	(financiële)	
spreekuren	en	bij	de	formulierenbrigade,	zij	kunnen	verschillende	voorzieningen,	aangiften	
en inschrijvingen niet doen omdat dit veelal alleen nog maar digitaal kan. 

Inloopspreekuur

Bij	het	inloopspreekuur	zien	we	een	verscheidenheid	aan	vragen,	vaak	financieel	en	digibeet	
gerelateerd,	zoals	het	aanvragen	en	activeren	DigiD	en	het	uitprinten	van	bankafschriften	en	
gegevens	om	gebruik	te	kunnen	maken	van	diverse	financiële	regelingen.	Opvallend	dit	jaar	
is	dat	er	bijzonder	veel	tijd	in	beslag	genomen	wordt	door	statushouders	met	diverse	vragen	
zoals	verlening	van	de	IND,	vaak	in	combinatie	met	kwijtscheldingen	en	andere	vragen.	Het	
taalprobleem	is	een	van	de	oorzaken	van	afspraken	die	soms	meer	dan	twee	uur	duren	om	
de	 vragen	 te	 kunnen	 afhandelen.	De	 tolken	die	meegenomen	worden	 spreken	 vaak	 zelf	
gebrekkig	Nederlands	en	ook	het	 feit	dat	er	 regelmatig	gezegd	wordt	dat	 iets	begrepen	
wordt,	 terwijl	dit	niet	 zo	blijkt	 te	 zijn	 is	 een	complicerende	 factor.	 In	het	 vierde	kwartaal	
zagen	we	een	grote	daling	van	vragen	voor	verlening	IND,	dit	kunnen	we	niet	verklaren.	Het	
kost meer tijd om te kunnen achterhalen of er een patroon te herkennen is in de vragen die 
we van statushouders krijgen. 

Het	 vertrek	 van	 de	 preventiemedewerker	 van	 de	 gemeente	 is	 merkbaar.	 Doordat	 de	
collectieve	zorgverzekering	bij	minder	mensen	in	beeld	komt,	krijgen	wij	hier	minder	vragen	
over.

Regelmatig	 komen	mensen	 van	wie	 de	 inschrijving	 van	woningen	 vervallen	 is	 omdat	 ze	
het digitale bericht hebben gemist en daardoor geen verlenging hebben aangevraagd. Het 
aanmelden	en	 reageren	op	woningen	 verloopt	 erg	moeizaam	als	 je	niet	digitaal	 vaardig	
bent	 en	 geen	 computer	 hebt.	 De	 ouderenadviseurs	 hebben	met	 de	 Formulierenbrigade	
afgesproken	dat	brigadiers	deze	klanten	voortaan	gaan	helpen.	

Belastingservice

De	belastingservice	wordt	uitgevoerd	door	vrijwilligers	die	ieder	jaar	bijgeschoold	worden	
over	de	laatste	regelgeving.	Ten	opzichte	van	een	aantal	jaar	geleden	is	er	nog	steeds	een	
stijgende	lijn	te	zien,	dit	jaar	612	(in	2014	–	481	keer	in	2016	-	550	keer).	Daarnaast	vinden	
tegenwoordig ook nog eens gedurende het jaar spreekuren plaats van de belastingservice 
waar	ook	nog	eens	een	kleine	100	mensen	op	jaarbasis	op	afkomen.	
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Notarisspreekuur en -voorlichting

Er werden regelmatig spreekuren georganiseerd met een notaris waar veel mensen op af 
kwamen.	De	notaris	vraagt	geen	bijdrage	voor	het	advies	op	het	spreekuur,	alleen	als	er	een	
opvolging plaatsvindt worden kosten in rekening gebracht. Vanaf het 3e kwartaal werd de 
opkomst minder waarna we i.o.m. de notaris besloten hebben een voorlichtingsbijeenkomst 
te organiseren over erfrecht en levenstestament, speciaal bedoeld voor senioren, hun 
kinderen	en	mantelzorgers.	Het	aantal	aanmeldingen	was	zo	groot	dat	we	besloten	twee	
extra	voorlichtingsbijeenkomsten	te	organiseren	waarvan	1	in	januari	2019.	

Thuisadministratie

Toen de productafspraken gemaakt werden, kenden we nog een onderscheid tussen 
begeleidingstrajecten,	 thuisadministratie	 en	 coaching	 trajecten.	 De	 vragen	 die	 bij	 Facet	
binnenkomen,	 zijn	 tegenwoordig	 allemaal	 gericht	 op	 langdurige	 ondersteuning	 bij	
administratie.	Het	betreft	veelal	mensen	die	niet	(meer)	 in	staat	zijn	vaardigheden	aan	te	
leren	om	zelf	hun	administratie	bij	te	gaan	houden.	De	inzet	van	vrijwilligers	voorkomt	dat	
brieven	ongeopend	blijven	en	rekeningen	niet	betaald	worden,	dat	geeft	veel	mensen	een	
gevoel	van	rust	omdat	ze	niet	meer	geconfronteerd	worden	met	aanmaningen.	De	vrijwilligers	
werken onder coördinatie van een ouderenadviseur die ook de intakegesprekken voert 
en	complexe	problemen	oppakt	zoals	bewindvoering,	afspraken	 rondom	afbetalingen	en	
regelmatig	samenwerkt	met	schuldhulpverlening.	De	afgesproken	aantallen	voor	coaching	
zijn	bij	de	thuisadministratie	gevoegd,	daarmee	zitten	we	boven	de	afgesproken	aantallen.	
De	financiële	kaart	is	in	overleg	met	de	gemeente	niet	uitgegeven	omdat	de	gemeente	dit	
in eigen beheer wil gaan doen. 

Taal

De	taalgroep	in	de	Klinker	bestaat	uit	een	trouwe	groep	vrouwen	die	Nederlandse	les	krijgen	
van	vrijwilligers.	Naast	taal	staat	ook	gezelligheid	voorop	en	worden	er	zaken	besproken	die	
de	vrouwen	bezig	houden.

De	 vrijwilligers	 van	 ‘50+	 leest	 voor’	 komen	 op	 diverse	 scholen	 van	 primair	 onderwijs	 en	
peuter-	en	kleutergroepen.	Door	middel	van	het	voorlezen	wordt	de	taalontwikkeling	van	
kinderen gestimuleerd. 

KTO en effectmeting vierde kwartaal
Klussendienst	-	tuinklussen:	10	van	de	14	respondenten	geven	aan	dankzij	de	klussendienst	
beter	hun	eigen	huishouden	te	kunnen	runnen,	 langer	zelfstandig	thuis	te	kunnen	blijven	
wonen	en	zich	gesteund	te	voelen.	Gemiddeld	cijfer	=	7,6

Sozen	Slikkerveer	(7,5)	/	Bingo	Bolnes	(7,9)	/	koffie	inloop	Slikkerveer	(8)	/	telefooncirkel	(8):
De	meeste	respondenten	geven	aan	dat	zij	dankzij	deze	activiteiten	meer	gezelligheid	om	
zich	heen	ervaren,	meer	mensen	gesproken	hebben	en	een	leuke	daginvulling	hebben.	De	
score	staat	tussen	haakjes	achter	de	betreffende	activiteit.

Voor	meer	effectmetingen	en	KTO’s	zie	eerdere	kwartaalrapportages.	

Storytelling

Dhr.	 C.	 heeft	 een	 hersenbloeding	 gehad,	 voor	 revalidatie	 moet	 hij	 wekelijks	 naar	 de	
fysiotherapeut.	Hij	kan	zelf	niet	meer	autorijden,	zijn	vrouw	kan	dat	ook	niet	en	er	is	niemand	
binnen	hun	netwerk	die	dhr.	naar	de	fysiotherapeut	kan	brengen.	Ze	hebben	eerder	gebruik	
gemaakt van de andere vervoersdiensten maar dat werkte niet omdat dhr. C. soms wel 
een	uur	aan	het	wachten	was	in	zijn	portiek	en	bij	de	fysio.	Gezien	zijn	gezondheidssituatie	
kan	dat	niet,	het	 is	 te	vermoeiend.	Dhr.	C	was	erg	blij	dat	hij	gebruik	kan	maken	van	de	
vervoersdienst	 van	 Facet.	 Hij	 hoeft	 niet	 meer	 zo	 lang	 te	 wachten	 wat	 stukken	 minder	
vermoeiend voor hem is. 

4.6 Inzet wijkteams

4.6.1  Wat willen we bereiken?

Met	de	inzet	in	de	wijkteams	bieden	we	burgers	mogelijkheden	waarmee	zij	zelfstandig	en	
in	eigen	regie,	hun	leven	zo	lang,	veilig	en	comfortabel	mogelijk	in	eigen	omgeving	kunnen	
leiden.	Door	deze	inzet	wordt	gezorgd	voor	een	aansluiting	van	de	preventieve	werking	van	
welzijnsactiviteiten	op	de	opdracht	van	de	gemeentelijke	wijkteams.

4.6.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Met	de	inzet	in	de	wijkteams	hebben	we	drie	doelstellingen:
• Signaleren en aansluiten op de wijkteams van de gemeente.
• Inzet	bij	casussen	van	het	gemeentelijke	wijkteam.
• Op	maat	maken	van	het	welzijnsaanbod	op	de	vraag	van	het	wijkteam.	

4.6.3  Afgesproken resultaten:

Dit	levert	in	2018	concreet	de	volgende	resultaten	op:
• Deelname	aan	de	overleggen	van	de	gemeentelijke	wijkteams.
• Informeren over de opbrengsten van outreachend werken en wijkspreekuren.
• Bieden van laagdrempelige afschalingsmogelijkheden op casussen.
• Inzet	van	welzijnswerkers	en	welzijnsmiddelen	op	casusniveau.
• Afschalen	van	casussen	naar	welzijnsoplossingen.
• Delen	van	trends	in	vragen	in	de	wijkteams.
• Aanpassen	welzijnsaanbod	op	de	vraag	van	het	wijkteam.

4.6.4  Verantwoording in cijfers

Ureninzet	conform	offerte.	

Met	de	gemeente	is	afgesproken	het	product	wijkteams	per	1	januari	2019	te	integreren	in	
de	bestaande	producten	opbouwwerk,	begeleiding	&	ondersteuning	en	jongerenwerk.	
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4.6.5  Toelichting

Sinds	16	april	zijn	we	begonnen	met	de	werkwijze	van	een	voorbereidingsteam	als	een	soort	
triageteam	voor	casussen	die	bij	de	wijkteams	binnenkomen.	Welzijn	is	vertegenwoordigd	met		
vaste	professionals	in	dit	team.	Daarmee	is	het	welzijnswerk	gepositioneerd	in	het	voorveld	
van	het	wijkteam	waardoor	welzijn	beter	gepositioneerd	wordt.	In	het	voorbereidingsteam	
zijn	4	manieren	afgesproken	waarop	het	welzijn	van	Facet	toevoegt	aan	de	casussen	in	het	
voorbereidingsteam:	
1.	 Directe	afschaling	
2. Toevoeging van info/ tips
3.	 Directe	gezamenlijke	inzet
4. Eropaf - outreachend
 
Vanaf	de	invoering	van	de	nieuwe	werkwijze	zijn	de	volgende	trajecten	gevolgd	door	Facet:

1.	 Directe	afschaling
Opbouwwerk   6 keer 
Mantelzorg	 	 	 4	keer
Ouderenconsulent  7 keer
Jongerencoach/werk  11 keer

2. Toevoeging van info/ tips
Opbouwwerk   7 keer
Mantelzorg	 	 	 8	keer	
Ouderenconsulent	 	 0	keer
Jongerencoach/werk  7 keer

3.	 Directe	gezamenlijke	inzet
Opbouwwerk   2 keer      
Mantelzorg	 	 	 0	keer								
Ouderenconsulent  2 keer 
Jongerencoach/werk  3 keer       

4.	 Eropaf!
Soms	is	een	casus	onvoldoende	helder	in	wat	de	vraag	is	of	zijn	er	zorgen	rond	casus.	Soms	
lijkt	het	een	voorveldvraag	te	zijn	of	juist	iets	waar	we	snel	meer	van	willen	weten	omdat	
er	zorgen	zijn	rond	de	casus.	In	gezamenlijkheid	kiest	het	voorbereidingsteam	er	dan	voor	
iemand	van	het	welzijn	van	Facet	te	vragen	eropaf	te	gaan.	Zo	starten	we	een	intake	via	de	
telefoon,	spreekuur	of	om	het	gesprek	aan	te	gaan	in	de	omgeving	van	de	cliënt.	Zo	kan	een	
onduidelijkheid	uitgediept	worden	en	een	inschatting	gemaakt	worden	van	de	situatie.	
Opbouwwerk   4 keer  
Mantelzorg	 	 	 0	keer	
Ouderenconsulent	 	 0	keer			
Jongerencoach/werk  2 keer  

Opvallend het laatste kwartaal was dat de casussen vooral gerelateerd waren aan wonen. 
Het	ging	om	drie	jongeren	die	direct	woonruimte	zochten	omdat	ze	het	huis	uitgezet	zijn	of	
veel strijd thuis hebben, maar ook om twee gevallen bij het opbouwwerk waarbij iemand 
antikraak woont en die tijdelijk bij een bekende inwoont. 

Storytelling

Vanuit het voorbereidingsteam is een casus naar het jongerenwerk doorgestuurd. Het ging 
om	een	gezin	met	twee	kinderen.	Voor	één	van	de	kinderen	bleek	het	voorgezet	onderwijs	
niet	haalbaar		vanwege	zijn	ADD	en	PDD-NOS,	waarna	het	kind	naar	speciaal	onderwijs	ging.	
Er	is	thuis	veel	ruzie	over	het	maken	van	huiswerk	en	over	andere	taken.	Het	vergt	erg	veel	
van	het	hele	gezin,	ook	de	oudere	zus	lijdt	er	onder.	De	jongen	staat	voor	4	van	de	5	vakken	
een onvoldoende. 
Na	de	kennismaking	is	de	hulpvraag	vastgesteld.	De	jongerencoach	vraagt	ouders	altijd	om	
aan te sluiten bij een eerste gesprek wanneer een jongere onder de 18 jaar is en stemt dan 
af in hoeverre de jongerencoach de jongere een-op-een begeleidt en hoe de ouders op de 
hoogte	worden	gehouden.	De	vraag	die	uit	het	gesprek	ontstond	ging	om	het	aanbrengen	
van structuur aangaande schoolwerk en de algemene dagelijkse activiteiten. 
Rond het huiswerk van de jongen was er veel onduidelijkheid over de verschillende 
informatiebronnen van school en waar het huiswerk binnen komt. Soms kwam het via de 
mail, een digitaal leerlingportaal of werd het in de klas meegegeven. Ook het concentreren 
thuis	was	 lastig	 vanwege	alle	 invloeden	van	buitenaf	 zoals	bijvoorbeeld	de	computer	en	
playstation.	
De	jongen	komt	nu	twee	maal	per	week	naar	huiswerkbegeleiding	van	Facet	waar	hij	een	
uur	 geconcentreerd	 aan	 zijn	 huiswerk	 zit.	 Daarnaast	 biedt	 de	 jongerenwerker	 wekelijks	
ondersteuning	 bij	 het	 aanbrengen	 van	 een	 structuur	 door	 middel	 van	 overzichtelijke	
planningen. 
De	 cijfers	 van	 de	 jongen	 gaan	 inmiddels	 al	 weer	 beter	 en	 de	 komende	 tijd	 gaat	 het	
coachingpoint	verder	met	het	aanbrengen	van	structuur	 in	het	dagelijkse	ritme	van	deze	
jongeren.	Ook	heeft	de	jongen	vrijetijdsbesteding	gevonden	binnen	het	jongerenwerk.	Hij	
komt	 inmiddels	graag	naar	de	soos+	voor	 jongeren	met	autisme	waar	hij	aansluiting	kan	
vinden	met	andere	leeftijdsgenoten.	
Door	wat	meer	rust	thuis	en	het	2x	per	week	huiswerk	maken	in	de	Loods	is	er	ook	wat	meer	
ruimte	voor	de	zus	gekomen	in	het	gezin.

4.7 Formulierenbrigade

4.7.1  Wat willen we bereiken?

De	gemeente	Ridderkerk	heeft	de	uitvoering	van	de	formulierenbrigade	belegd	bij	Welzijn	
Ridderkerk	met	als	doel	zowel	het	bieden	van	een	werkervaringsplaats	voor	de	brigadiers	
als wel het ondersteunen van inwoners bij het invullen van formulieren. 

4.7.2  Wat gaan we daarvoor doen?

De	formulierenbrigade	heeft	drie	doelstellingen:
• Het bijdragen aan de re-integratie van de brigadiers en hen via werkervaringsplaatsen 

door middel van coaching en scholing te laten uitstromen naar betaald werk.
• Het, in wijken, begeleiden van burgers bij het invullen van formulieren bij het aanvragen 

van	voorzieningen	en	hen	zonodig	doorverwijzen	naar	andere	professionals.
• Input leveren aan de gemeente over de kwaliteit van de gebruikte formulieren en de 

bijbehorende processen.  
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4.7.3  Afgesproken resultaten:

De	 gemeente	 levert	 brigadiers	 aan.	 Er	 zijn	 continue	 acht	 brigadiers	 werkzaam	 voor	 de	
formulierenbrigade.	 De	 coördinator	 van	 de	 formulierenbrigade	 selecteert,	 in	 afstemming	
met de gemeente, geschikte brigadiers aan de hand van vooraf opgestelde criteria 
en competenties. Er wordt een trainingsprogramma aangeboden bestaande uit een 
basisopleiding	en	individuele	maatwerk	trainingen.	De	coördinator	bewaakt	de	voortgang	
en	coacht	de	brigadiers.	De	spreekuren	worden	in	diverse	wijken	van	Ridderkerk	gehouden. 

4.7.4  Verantwoording in cijfers

De	gemeente	levert	brigadiers	aan.

Locaties	 	 	 	 Spreekuren	 	 Bezoekers

Kantoor	Schoutstraat	 	 81	 	 	 151
WVC Bolnes       77   43
WVC Slikkerveer   65   51
WVC	De	Fuik	 	 	 	 35	 	 	 18
Bibliotheek Ridderkerk  99   64

Aantal	brigadiers:	4	waarvan	1	vrijwilliger

4.7.5  Toelichting

Er	zijn	tegenvallende	resultaten	omdat	niet	de	afgesproken	acht	brigadiers,	maar	3	drie	of	
vier brigadiers aangemeld werden voor de Formulierenbrigade. 

In	mei	van	dit	 jaar	werd	er	op	verzoek	van	de	gemeente	een	uitgebreid	evaluatierapport	
geschreven	als	 input	voor	de	nieuwe	offerte	van	de	Formulierenbrigade	die	 in	de	zomer	
is getekend. Ondanks de hernieuwde afspraken, speelt de problematiek van te weinig 
beschikbare	brigadiers	 het	 hele	 jaar	 door.	De	benoemde	doorontwikkelpunten	die	 in	de	
offerte	zijn	vastgelegd,	waaronder	een	vaste	kern,	zijn	nog	niet	uitgevoerd.	De	gemeente	
kan	onvoldoende	brigadiers	 leveren.	Door	de	onderbezetting	van	brigadiers	 konden	veel	
minder	spreekuren	gedraaid	worden	ten	opzichte	van	vorig	jaar	en	daardoor	minder	klanten	
geholpen.	Opvallend	is	dat	de	Schoutstraat	de	meeste	bezoekers	kent,	hier	zitten	meerdere	
disciplines	van	Facet	bij	elkaar	waardoor	het	makkelijk	is	om	door	te	verwijzen	als	dat	nodig	
is. 

In het vierde kwartaal is besloten om de vraag voor ondersteuning bij het doorlopen van 
de aanvraagprocedure voor een ander huis van Woonnet Rijnmond en het reageren op 
woningen bij de Formulierenbrigade onder te brengen. Het gaat dan om mensen die geen 
computer hebben of hier niet mee kunnen werken, beiden kunnen namelijk alleen digitaal 
plaatsvinden. 

Ook kwamen er regelmatig vragen over het aanvragen of oversluiten van de collectieve 
zorgverzekering.	

Storytelling

Mw. B. is gedurende een aantal maanden vaste klant geweest bij de Formulierenbrigade. 
Doordat	zij	zelf	niet	goed	weet	hoe	ze	met	het	proces	van	het	reageren	op	woningen	om	
moet gaan, is de Formulierenbrigade voor haar een uitkomst.  

Verhaal vanuit één van de brigadiers:
“Mevr.	 B.	 had	 urgentie	 aangevraagd	 voor	 een	 huis.	 Ze	 kwam	 wekelijks	 bij	 ons	 langs	
om	 te	 reageren	 op	 een	 huis.	 De	 eerste	 keer	 kwam	 ze	 bij	 ons	 met	 inlogproblemen	 bij	
Woonnetrijnmond.nl. Ze wist haar inloggegevens niet meer. We hebben toen voor haar 
de woningstichting Woonvisie gebeld en hebben met toestemming van mevr. B haar 
inloggegevens	gekregen.	Vanaf	die	dag	kwam	mevr.	B	wekelijks	bij	ons	langs	om	op	huizen	
te reageren. Tot eind december het goede nieuws kwam, mevr. B had een huis. Ze was heel 
blij dat het uiteindelijk was gelukt. In al die weken hebben we mevrouw B een beetje leren 
kennen,	ze	vertelde	graag	verhalen	over	vroeger.	Duidelijk	was	dat	ze	niet	alleen	kwam	voor	
de	woningen	maar	ook	voor	het	luisterende	oor	dat	wij	konden	bieden.”

4.8 Bewegen naar vrijwilligerswerk

4.8.1  Wat willen we bereiken?

Het	project	heeft	als	doel	om	participatie	naar	vermogen	voor	mensen	met	in	het	algemeen	
een groet afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Het realiseren van onbetaalde 
inzet/vrijwilligerswerk	in	het	kader	van	de	tegenprestatie	voor	mensen	met	een	afstand	tot	
de arbeidsmarkt is het hoofdresultaat van dit project. 

4.8.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Het	project	rust	op	drie	pijlers:
• Inzet	op	informatie,	het	verhogen	van	zelfvertrouwen	en	persoonlijke	ontwikkeling.
• Inzicht	 krijgen	 in	 de	 mogelijkheden	 tot	 persoonlijke	 ontwikkeling	 binnen	 het	

vrijwilligerswerk.
• Coaching en advies op presentatie bij de vrijwilligersorganisaties. 

4.8.3  Afgesproken resultaten:

Alle	klanten	die	deelnemen/deel	hebben	genomen:
• zijn	voldoende	voorbereid	en	in	staat	om	naar	vermogen	vrijwilligerswerk	te	doen;
• vervullen	onbetaalde	werkzaamheden	naar	vermogen;
• krijgen begeleiding op het gebied van talentontwikkeling, coaching, sociale vaardigheden 

en bemiddeling.
• De	doelgroep	die	niet	meteen	plaatsbaar	is	in	het	vrijwilligerswerk,	is	plaatsbaar	na	het	

in beweging brengen (activeren) en motiveren door een beweegprogramma. 
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4.8.4  Verantwoording in cijfers

Gestart    

Groep 6 in januari met 12 deelnemers
Groep 7 in april met 12 deelnemers
Groep 8 in september met 16 aanmeldingen maar vroegtijdig gestopt
Groep 8 is opnieuw gestart op 29 oktober met 9 deelnemers 

Afgesloten:	groep		3,	4	en	5	–	zie	toelichting.

4.8.5  Toelichting

Algemeen
In	 de	 loop	 van	 het	 jaar	 was	 er	 een	 verzwaring	 van	 de	 doelgroep	 merkbaar,	 die	 ook	
herkend werd door de klantmanagers van de gemeente. Hierdoor is het lastiger om de 
deelnemers	 te	motiveren,	enthousiasmeren	en	begeleiden.	Deelnemers	 zeggen	makkelijk	
af	bij	de	bijeenkomsten	met	verschillende	redenen.	De	klantmanager	moet	nog	duidelijker	
dan	voorheen	aangeven	dat	deelname	niet	vrijblijvend	is.	Hier	zijn	inmiddels	afspraken	over	
gemaakt. 

Bij	de	offerte	 is	 in	het	najaar	een	addendum	gevoegd,	waardoor	nu	ook	deelnemers	uit	
Albrandswaards	en	Barendrecht	officieel	kunnen	deelnemen.		

Dit	jaar	is	het	onderdeel	talentontwikkeling	gekoppeld	aan	de	beweegactiviteit,	omdat	de	
reistijd voor de deelnemers uit Albrandswaard/Barendrecht niet in verhouding stond met 
de	tijd	die	ze	bezig	waren	met	de	activiteit.	Daarnaast	hopen	we	meer	te	bereiken	met	de	
deelnemers	door	langer	en	intensiever	aaneengesloten	contact.	Tevens	zijn	we	gestart	met	
“groep	coaching”	op	maandag	voor	het	wandelen.

De	 grote	meerwaarde	 van	 dit	 project	 is	 dat	 de	 trajectbegeleider	 integraal	 kijkt	 naar	 de	
problematiek van de deelnemer en dit, samen met de deelnemer, aanpakt. Of het nu gaat 
om schulden, problemen met solliciteren of een slecht gebit, de trajectbegeleiding pakt het 
aan en gaat er mee aan de slag. 

Als proef is tijdens de talentontwikkeling een voedingsdeskundige geweest om iets te 
vertellen	over	de	effecten	van	gezonde	voeding.	Dit	 is	door	zowel	de	deelnemers	als	de	
trajectbegeleiders positief ervaren en merkbaar is dat een aantal deelnemers daardoor 
bewuster	bezig	is	met	voeding.		

Effecten	van	de	afgesloten	groepen

De	meeste	deelnemers	geven	na	afloop	van	het	traject	aan	dat:
• ze	zich	fitter	en	energieker	voelen;
• hun	zelfvertrouwen	groter	is	geworden;
• hun conditie verbeterd is;
• ze	minder	stress	en	spanning	ervaren;
• ze	meer	structuur	en	regelmaat		ervaren;
• hun	Nederlands	verbeterd	 is	wat	spreken	betreft	 (bij	deelnemers	met	een	allochtone	

afkomst);
• hun netwerk verbreed is;
• ze	beter	in	hun	vel	zitten;
• ze	actiever	geworden	zijn	met	sporten.

In	iedere	groep	zijn	er	echter	ook	deelnemers	die	uiteindelijk	het	doen	van	vrijwilligerswerk	niet	
volhouden	en	weer	thuis	komen	te	zitten.	In	deze	gevallen	is	hun	persoonlijke	problematiek	
nog	te	groot	en	moet	dit	eerst	aangepakt	worden	voordat	zij	een	stap	verder	kunnen	met	
betrekking tot participatie. 
 
Bij	aanvang,	tussentijds	en	aan	het	einde	van	het	project	zijn	er	regelmatig	contacten	tussen	
de trajectbegeleiders van Facet en de klantmanager van de gemeente om voortgang, 
ontwikkeling en mogelijkheden te bespreken tot vrijwilligerswerk of eventueel betaald werk.

Groepen 6 en 7

Deze	lopen	nog.	

Groep 8

Gestart op 3 september, maar na twee weken gestopt in verband met een te lage opkomst 
van	de	deelnemers.	Dit	ondanks	het	feit	dat	er	bij	aanvang	zestien	aanmeldingen	waren:	
twee deelnemers uit Albrandswaard, vijf uit Ridderkerk en negen uit Barendrecht. Na twee 
weken	 waren	 er	 nog	 acht	 deelnemers	 over.	 De	 redenen	 voor	 afwezigheid	 waren	 geen	
kinderopvang,	geen	financiële	middelen	voor	reiskosten,	vergeten	en/of	ziek.	Er	zijn	nieuwe	
afspraken gemaakt met de klantmanagers. Op 29 oktober is er een nieuwe groep 8 gestart, 
deels	uit	de	oorspronkelijke	groep	en	deels	nieuw.	Deelnemers	zijn	nadrukkelijker	op	hun	
verplichtingen	 gewezen	 door	 de	 klantmanagers	 en	 vooraf	 heeft	 een	 gedegen	 screening	
plaatsgevonden	op	(reële)	mogelijkheden	en	onmogelijkheden	van	de	kandidaten.	

Door	het	uitstel	van	1,5	maand	zullen	dit	jaar	niet	vier	maar	drie	groepen	starten.	

Effecten

Om	de	effecten	van	het	project	duidelijk	te	maken	wordt	als	voorbeeld	van	groep	3	hieronder	
beschreven	 wat	 de	 uiteindelijke	 opbrengsten	 zijn	 na	 deelname	 van	 éém	 jaar.	 Voor	 de	
overige groepen is dit ook op klantniveau in beeld gebracht, dit is teruggekoppeld aan de 
klantmanagers.
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Afsluiting groep 3: Bij de afsluiting van het project veertien deelnemers
• Eén doet vrijwilligers werk op een school voor primair onderwijs.
• Eén helpt als vrijwilliger bij een technische schoolklas, is trainer bij een voetbalclub en 

geeft	Arabische	les.	
• Eén	is	gestopt	als	vrijwilliger,	het	resultaat	is	minimaal	door	fysieke	klachten.
• Eén is vertrokken naar Suriname om daar een kringloopwinkel te beginnen.
• Eén	rijdt	als	vrijwilliger	op	de	wijkbus	in	Rotterdam.	
• Eén kookt 2dagdelen per week met de kinderen op een school.
• Eén	zit	weer	thuis,	hij	kan	zich	niet	houden	aan	afspraken	en	grijpt	de	mogelijkheden	die	

er	zijn	niet	aan.
• Eén	heeft	tijdelijk	vrijwilligerswerk	gedaan	bij	een	zorgorganisatie	maar	zit	nu	weer	thuis.	

Ze	moet	eerst	aan	haar	problemen	werken	om	een	stap	verder	te	kunnen	zetten.	
• Eén	is	uitgestroomd	naar	betaald	werk	bij	Aafje.
• Eén	doet	na	een	periode	van	vrijwilligerswerk	in	een	keuken,	een	arbeidsonderzoek	om	

na te gaan of hij administratief werk kan gaan doen.
• Eén	is	gestopt	als	conciërge	om	zich	volledig	als	mantelzorger	in	te	gaan	zetten	i.o.m.	zijn	

klantmanager.
• Eén	heeft	een	aantal	 verschillende	soorten	vrijwilligerswerk	gedaan	als	opstapje	naar	

meer	 waardoor	 hij	 meer	 zelfvertrouwen	 heeft	 gekregen.	 Werkt	 nu	 2	 dagen	 in	 een	
administratiever functie.

• Eén is doorgestroomd als brigadier bij de Formulierenbrigade.
• Eén	zit	niet	meer	in	een	uitkeringssituatie,	woont	weer	samen	met	haar	echtgenoot.	

Afsluiting groep 4:
Van de acht deelnemers deden op het moment van afsluiting vier nog steeds vrijwilligerswerk, 
één	 is	 gestart	met	 een	MBO	 opleiding,	 één	 doet	 niets	 en	 één	 heeft	 uitstel	 gekregen	 in	
verband	met	een	complexe	privé		situatie.

Afsluiting groep 5:
Van de twaalf deelnemers deden op het moment van afsluiting negen deelnemers nog 
vrijwilligerswerk, twee hebben betaald werk gevonden en één is toegeleid naar een 
werkervaringsplaats.

Storytelling

Een	 alleenstaande	 moeder	 van	 40	 jaar	 is	 met	 veel	 tegenzin	 gaan	 deelnemen	 aan	 het	
project. Ze was boos op alles en iedereen en had het vertrouwen in de medemens verloren. 
Gedurende	de	eerste	weken	ontdooide	ze	langzaam	en	er	kwam	zelfs	af	en	toe	een	glimlach	
op	haar	gezicht.	Ze	kreeg	ook	steeds	meer	vertrouwen	in	de	trajectbegeleiders	van	Facet	
waardoor	ze	vertelde	dat	ze	 in	financiële	problemen	zat	en	niet	meer	wist	hoe	dit	op	te	
lossen.	Met	haar	toestemming	is	SchuldHulpmaatje	ingezet	die	haar	hebben	aangemeld	bij	
Plangroep.	Ook	kan	ze	nu	gebruik		maken	van	de	Voedselbank,	ze	was	niet	op	de	hoogte	dat	
deze	mogelijkheid	er	was.		Daarnaast	hebben	we	een	“maatje”	aan	haar	gekoppeld	die	haar	
gaat	helpen	met	haar	administratie	en	een	luisterend	oor	kan	zijn.	We	hebben	nog	wel	het	
idee	dat	haar	“batterij”	bijna	leeg	is	en	ze	nog	een	lange	weg	heeft	te	gaan,	maar	door	het	
project	kan	ze	haar	zorgen	even	vergeten	en	houden	we	haar	ook	goed	in	de	gaten.	We	zien	
haar	nu	wekelijks	met	een	lach	sporten	en	contact	maken	met	de	andere	deelnemers.	Dit	is	
het	begin	om	iemand	te	activeren	en	duurzaam	te	kunnen	re-integreren.
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5.4  Toelichting

Algemeen
In	maart	2018,	bij	het	opstellen	van	de	werkbegroting,	bleek	dat	er	binnen	het	onderdeel	
wijkvoorzieningen	centra	een	aantal	grote	onaanvaardbare	risico’s	zitten.

De	 eerste	was	 dat	 Facet	 in	 het	 sociaal	 beheer	 vanuit	 het	 verleden	 afspraken	 heeft	met	
gebruikers die binnen de huidige opdrachtverlening, voor de bedrijfsvoering van de stichting 
onverantwoord	 zijn.	 Bij	 de	 wijkcentra	 De	 Fuik	 en	 Slikkerveer	 heeft	 Facet	 te	 maken	met	
vrijwilligersorganisaties.	Deze	organisaties	huren	bij	Facet	en	verhuren	de	ruimtes	daarna	
weer.	De	met	deze	vrijwilligersorganisaties	afgesproken	huurtarieven	uit	het	verleden	zijn	
echter in verhouding tot de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden veel te laag en 
komen	niet	 in	de	buurt	van	een	kostendekkend	tarief.	De	vrijwilligersorganisaties	hadden	
de	inkomsten	uit	de	verhuur.	Daardoor	betaalde	de	stichting	in	feite	bijna	alle	kosten	voor	
huisvesting	en	personeel	zonder	dat	er	vanuit	de	verhuur	ruimte	was	om	de	inkomsten	te	
krijgen	waarmee	deze	kosten	gedekt	konden	worden.

Dit	eerste	risico	is	door	de	gemeente	onderkend.	In	maart	is	daarom	besloten	dat	er	een	nieuwe	
visie	zou	komen	op	het	sociaal	beheer.	Deze	moest	in	2018	afgerond	zijn.	Op	basis	van	de	
gemeentelijke	uitgangspunten	zou	vervolgens	de	uitvoering	geregeld	worden	zodat	in	2019	
dit	risico	beheersbaar	zou	zijn.	Gedurende	het	overgangsjaar	zou	Facet	geen	veranderingen	
doorvoeren,	met	andere	woorden	het	financiële	risico	werd	geaccepteerd.	Het	visietraject	
van	de	gemeente	heeft	vertraging	opgelopen,	naar	verwachting	vindt	besluitvorming	plaats	
in	mei	2019.	De	bovenstaande	omschreven	situatie	zorgt	 in	de	relatie	met	de	gebruikers	
voor	 spanning.	 Ook	 omdat	 Facet	 voor	 de	 meerjarenbegroting	 2019	 –	 2022	 een	 aantal	
kostenbeheersmaatregelen	heeft	genomen,	die	ook	betrekking	hebben	op	de	wijkcentra.	
De	 belangrijkste	 daarvan	 is	 dat	 gerekend	 is	 zonder	 personeelsinzet	 in	 de	 avonduren.	 Al	
jaren	wordt	door	het	personeel	overuren	geschreven	door	de	avondopenstelling.	Door	deze	
maatregel gaan we uit van de beschikbare formatie die in contracturen is vastgelegd.

Het	 tweede	 geconstateerde	 risico	 was	 dat	 na	 de	 splitsing	 van	 Sport	 en	 Welzijn,	 de	
bedrijfsvoering	 van	 dit	 onderdeel	 van	 de	 organisatie	 niet	 transparant	 bleek	 te	 zijn.	 Alle	
risicovolle	werkprocessen	zoals	de	barinkoop,	de	verhuur	van	ruimtes	en	de	inroostering	van	
het	personeel	werden	op	de	wijkvoorzieningencentra	zelf	geregeld.	Dit	gold	bijvoorbeeld	
ook voor tarieven die aan gebruikers doorberekend werden. Gebruikers betaalden voor 
het	gebruik	 van	dezelfde	 ruimte	verschillende	 tarieven.	Er	was	geen	door	de	organisatie	
gedragen	argumentatie	achter	de	systematiek	die	werd	gehanteerd.

Om	 overzicht	 te	 krijgen	 zijn	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 het	 jaar	 al	 deze	 processen	 centraal	
geregeld.	De	inroostering	van	personeel	gebeurt	door	de	leidinggevende,	de	verhuur	gaat	
via	de	administratie,	de	inkoop	via	één	van	de	beheerders.	Dit	heeft	tot	aanpassing	van	het	
takenpakket van beheerders geleid. 

 

5.1  Wat willen we bereiken?

In	Ridderkerk	zijn	er	drie	wijkvoorzieningencentra	(WVC’s)	en	is	er	één	jongerencentrum	(De	
Loods).	De	stichting	draagt	er	zorg	voor	dat	het	voor	de	gebruikers	van	de	accommodaties	
vanzelfsprekend	is	dat	zij	voor	ontmoeting,	een	activiteit,	een	cursus,	een	spreekuur	en	ander	
gebruik terecht kunnen in schone, gebruiksvriendelijke en veilige accommodaties.

5.2  Wat gaan we daarvoor doen?

Facet	zorgt	er	in	het	sociaal	beheer	voor	dat:
• Accommodaties schoongemaakt worden en klein dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd.
• Er voldoende en voor iedereen toegankelijke programmering op de accommodaties is. 

Specifiek	door	de	gebruikers	hierbij	te	betrekken.
• Dat	er	een	aanvullend	aanbod	is	 in	de	programmering	ten	opzichte	van	aanbod	door	

maatschappelijk partners.
• Een	beheerder	actief	is	in	alle	accommodaties,	die	de	opdracht	heeft	om	inhoudelijke	en	

facilitaire ondersteuning te bieden aan gebruikers van de accommodaties. 
• Verhuur	van	ruimtes	geregeld	wordt	inclusief	sleutelbeheer	en	toezicht	op	het	gebruik	

van de ruimtes volgens de huisregels.
• Gebruikers betrokken worden bij de taken voor het beheer.
• Er	een	gezonde	exploitatie	is	van	de	accommodaties.	De	stichting	draagt	het	risico	voor	

het	financiële	eindresultaat.	
• De	wijze	waarop	het	beheer	vormgegeven	wordt	is	per	accommodatie	verschillend.	

5.3  Afgesproken resultaten:

• Per	kwartaal:	de	bezettingsgraad	van	de	verschillende	ruimtes	in	de	accommodaties	en	
de	wijze	waarop	de	bezetting	berekend	wordt.

• Per	kwartaal:	de	bezoekersaantallen	van	de	activiteiten	en	een	doorkijk	in	de	aard	van	de	
activiteiten (tellen en vertellen).

• Per	 kwartaal:	 omschrijving	 van	de	wijze	waarop	het	 sociaal	 beheer	 bijdraagt	 aan	de	
maatschappelijke	 effecten	 zoals	 omschreven	 in	 het	 welzijns-,	 jeugd-	 en	 sportbeleid	
van	de	gemeente.	In	de	omschrijving	ziet	de	gemeente	graag	terugkomen	hoe	er	voor	
gezorgd	wordt	dat	accommodaties	echt	ervaren	worden	als	een	plek	 ‘van’	de	wijk	en	
vanuit	het	beheer	toegezien	wordt	op	een	bij	de	‘vraag’	passend	activiteitenaanbod.

• Halfjaarlijks-	 en	 jaarlijks:	 voortgang	 van	 de	 financiële	 prestaties	 inzichtelijk	 maken	
(begroting versus realisatie).

• 1	 keer	 per	 jaar:	 toetsing	 van	 de	
klanttevredenheid.
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Bezetting

Onderstaande	tabel	laat	het	complete	overzicht	van	2018	zien.		

Wijkvoorzieningencentrum	 	 Gemiddelde	 	 Gebruik	 Externe	 	
	 	 	 	 	 bezetting		 	 Facet	 	 verhuur
De	Fuik	 	 	 	 59,5	%	 	 9.25%		 50.25%
Slikkerveer	 	 	 	 43,5%		 	 11,5%	 	 32%
Bolnes		 	 	 	 35,5%		 	 13,5%	 	 22%

WVC Slikkerveer
Door	de	genoemde	 centralisering	 van	de	 verhuur	 is	 het	 aantal	 activiteiten	 in	 Slikkerveer	
toegenomen.	De	samenwerking	met	de	wijkvereniging	kan	op	bepaalde	punten	verbeterd	
worden.	Om	deze	punten	bespreekbaar	te	maken,	is	er	om	de	zes	weken	een	gebruikersoverleg.	
Voor	2019	willen	wij	dit	breder	trekken	dan	alleen	met	de	gemeente	en	de	wijkvereniging	
SWS. 

WVC Bolnes
WVC	 Bolnes	 	 is	 het	 enige	 wijkcentrum	 zonder	 wijkvereniging.	 In	 het	 laatste	 kwartaal	
was	 er	merkbaar	 onvrede	 bij	 de	 gebruikers.	 Dit	 had	 te	maken	met	 het	 feit	 dat	wij	 een	
gebruikersovereenkomst	voor	2019	toestuurden	met	daarin	een	ander	tarief	dan	gebruikers	
gewend waren. Zoals bovenstaand aangegeven willen wij toe naar één tarief per m2. Een 
tarief dat voor iedereen gelijk is en uit te leggen is aan de hand van de kosten die Facet aan 
de openstelling kwijt is. Het tarief in de toegestuurde gebruikersovereenkomst was hier op 
gebaseerd.

Sommige	gebruikers	gingen	er	door	deze	wijzigingen	op	vooruit	omdat	ze	een	lager	tarief	
gingen	betalen.	Anderen	gingen	er	op	achteruit.	Deze	laatste	groep	had	het	gevoel	er	extra	
op achteruit te gaan omdat het tarief dat in de gebruikersovereenkomst was opgenomen 
het tarief was dat gebaseerd was op de genoemde kostenbeheersmaatregelen die Facet 
moest	nemen	om	voor	2019	een	sluitende	begroting	te	kunnen	presenteren.	Het	was	een	
tarief waarin personeelskosten voor de avonduren werden doorberekend aan gebruikers, 
een	optie	die	niet	verplicht	gesteld	werd.	Door	gebrekkige	communicatie	van	de	kant	van	
Facet	werd	de	verwarring	zo	groot	dat	besloten	is	om	de	wijziging	terug	te	draaien	en	te	
wachten op de visie op sociaal beheer van de gemeente. 

Het	 laatste	 kwartaal	 heeft	 zich	 daarnaast	 gekenmerkt	 door	 afwezigheid	 van	 het	 vaste	
personeel,	de	voor	de	gebruikers	bekende	gezichten.	Deze	afwezigheid	heeft	in	december	
tot verdere onvrede geleid bij de gebruikers.  

In	2019	wordt	de	communicatie	naar	de	gebruikers	toe	geïntensiveerd.	

WVC de Fuik
In	Wijkcentrum	de	Fuik	is	wijkvereniging	Drievliet	actief.	De	wijkvereniging	regelt	de	totale	
verhuur in het centrum. Facet levert de beheerder die de wijkvereniging ondersteunt. In de 
programmering,	bezoekersaantallen	en	opbrengsten	heeft	Facet	geen	inzicht.	
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