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Inleiding 

 

Een feestelijk voorblad voor ons jaarverslag van 2017: op 1 maart was het precies 10 jaar 

geleden dat de stichting is opgericht. 

Wijk voor Wijk timmert nog altijd aan de weg. In 2017 zijn we voortgegaan op de weg die we 

in 2016 zijn ingeslagen: de weg naar 2020 die leidt tot een zelfstandig en bloeiend Wijk voor 

Wijk. Terwijl de fundamenten gelegd worden waar we de komende jaren op verder bouwen, 

gaat het dagelijkse werk natuurlijk gewoon door. 

In dit jaarverslag - in woord en beeld - blikken we terug op de medewerkers, de dagelijkse 

bezigheden, bijzondere gebeurtenissen en samenwerkingspartners. Daarnaast hebben we 

een apart hoofdstuk geweid aan de voortgang van onze strategische doelen.  
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Wijk voor Wijk in het kort 
 

De primaire doelstelling van Wijk voor Wijk is het bevorderen van zelfredzaamheid van 

mensen uit kwetsbare groepen. Zij doet dit door werkplekken met begeleiding aan te 

bieden. De werkzaamheden die door het leerwerkbedrijf verricht worden komen ten goede 

aan de leefbaarheid in de wijk en aan bewoners met beperkte middelen en netwerk. Wijk 

voor Wijk hanteert hierin de volgende uitgangspunten: 

 Passende begeleiding 

 Gelijkwaardigheid 

 Inclusie 

 Kleinschaligheid 

 Wijkgericht 

Werkzaamheden en activiteiten worden uitgevoerd in de wijken Crabbehof en Wielwijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Missie 

Wij zijn Wijk voor Wijk, een leerwerkbedrijf in de wijk Crabbehof in Dordrecht. We 

begeleiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het maken van de nodige 

stappen door het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden. Mocht de afstand 

te groot zijn, dan bieden we een zinvolle en passende dagbesteding.  

Onze opzet is kleinschalig en laagdrempelig. We verrichten onze werkzaamheden voor 

en met bewoners van Crabbehof en Wielwijk en lokale organisaties. Zo houden we 

samen de wijk schoon, heel en veilig. Wijk voor Wijk draagt daarmee bij aan de groei 

naar een participatiesamenleving. 
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Team Wijk voor Wijk 
 

Medewerkers en beroepskrachten vormen samen het Team Wijk voor Wijk. 

Werkzaamheden in de wijk, overleg, activiteiten en training worden in gezamenlijkheid 

georganiseerd en uitgevoerd.  

In 2017 waren actief: 

 31 medewerkers in het Team Wijk voor Wijk  

 3 beroepskrachten 

 3 bestuursleden  

 

Medewerkers 
 

Medewerkers werkten in 2017 in het Team Wijk voor Wijk in het kader van verschillende 

begeleidingstrajecten: dagbesteding, participatie, taalbevordering, praktijkstage - Entree 

opleiding en praktijkstage Hans Petri School - en vrijwilligerswerk.  

Wijk voor Wijk heeft daardoor een divers team van medewerkers waarin iedereen kan 

werken aan zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Het maakt niet uit of die leerdoelen liggen 

op het vlak van bijvoorbeeld taalbevordering, leren samenwerken, het constructief inzetten 

van energie of leren omgaan met gevoelens.  

De methodiek van persoonlijke begeleiding en begeleiding op de werkvloer en de 

groepsdynamiek, zorgen voor een omgeving waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. 

 

Participatieplekken 

 

Sinds 2013 werken in het Team Wijk voor Wijk medewerkers op participatieplekken. In mei 

2017 maakte de Sociale Dienst Drechtsteden bekend dat de instroom op participatieplekken 

bij leerwerkbedrijven per direct niet meer mogelijk was.  

Een flinke tegenvaller: de instroom van medewerkers stagneert, er kunnen minder klussen 

worden uitgevoerd en het begrote participatiebudget kan niet worden gerealiseerd. 

Voor Wijk voor Wijk is het een bevestiging dat zij met haar strategische doelen de juiste 

koerst vaart. 

 

Nieuwe Nederlanders 

 

Onze manier van werken blijkt uitermate geschikt voor nieuwe Nederlanders: zij kunnen de 

taal oefenen en arbeidsvaardigheden opdoen die vaak op de Nederlandse werkvloer worden 

gewaardeerd, zoals assertiviteit, initiatief nemen en zelfstandigheid. Dit heeft in december 



6 
Jaarverslag 2017 Stichting Wijk voor Wijk 

2017 geresulteerd in afspraken met Baanbrekend Drechtsteden omtrent het aanbieden van 

taalwerkstages in 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepskrachten 
 

In 2017 waren 3 beroepskrachten in dienst bij Wijk voor Wijk. De samenstelling van het team 

bleef ongewijzigd. Hugo Wemmers bleef aan als directeur/ trajectbegeleider, Barbara 

Francis heeft een 10 gehaald voor zijn 

examen en zwaait af bij Wijk voor Wijk. 

 

 

Marina wordt gefeliciteerd met het 

verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. 

 

 

 

Branka heeft werk gevonden en wij nemen 

afscheid van haar. 

 

Adhanom leert Nederlands en juicht oer-

Hollands mee bij het schaatsen. 
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Saarloos als coördinator/ werkbegeleider en Judy Weterings als projectleider ‘Wijk voor een 

Schone Wijk’. 

 

 

 

 

Bestuur 
 

In 2017 telde het bestuur van Wijk voor Wijk 3 leden. De samenstelling van het bestuur bleef 

ongewijzigd. Mirjam Karsten bleef aan als voorzitter, Falco Ballas als penningmeester en 

Mattias Kok als algemeen bestuurslid en waarnemend secretaris. Bestuursleden zijn 

onbezoldigd. 

De zoektocht naar meer bestuursleden blijkt moeizaam. Een aspirant bestuurslid werd 

gevonden, maar is pas in 2018 beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

  

Van links naar rechts: Judy Weterings, Hugo Wemmers & Barbara Saarloos 

Mirjam Karsten Falco Ballas Mattias Kok 
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Onderlinge samenwerking en overleg 
 

Bestuur en beroepskrachten werken nauw samen. Beleid en strategie worden in 

gezamenlijkheid vormgegeven en taken worden gedeeld waar dat kan. 

Medewerkers worden, zoveel als mogelijk, betrokken bij de werkzaamheden van bestuur en 

beroepskrachten en de strategische koers van de stichting. Dit creëert draagvlak en biedt 

ruimte voor initiatief. 

Door het jaar heen worden verschillende formele overlegmomenten gepland. In 2017: 

 226 keer ochtendoverleg 

 4 keer werkplaatsoverleg met medewerkers en beroepskrachten  

 2 keer overleg met medewerkers en bestuur 

 5 keer voortgangsoverleg met bestuursleden en beroepskrachten 

 2 keer bestuursoverleg  

 

Presentatie 

 

Naast deze overlegmomenten is er voor medewerkers gelegenheid om een presentatie te 

geven: om elkaar beter te leren kennen én om van elkaar te leren.  

Freddy gaf een presentatie over de Roos van Leary. Een interactiemodel wat hem veel 

inzicht geeft en ‘waar we hier ook wat aan kunnen hebben’ vertelt hij. Freddy gaf een 

duidelijke uitleg en voegde daar praktijkvoorbeelden aan toe. Super! 
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Wijk voor Wijk werkt 
 

Klussen voor particulieren 
 

Buurtbewoners kunnen kleine klussen in en om het huis laten opknappen door Wijk voor 

Wijk. Ook wordt Wijk voor Wijk met enige regelmaat ingeschakeld voor verhuizingen die niet 

door de bewoner of zijn sociale netwerk kunnen worden uitgevoerd. In de zomer bestaan de 

meeste klussen uit tuinonderhoud zoals onkruid verwijderen, heggen snoeien en het 

plaatsen of repareren van een tuinhek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In 2017 zijn er 57 klussen gedaan bij particulieren, waarvan het overgrote deel 

bestond uit tuinklussen. 

 

 

Structurele werkzaamheden in de wijk 
 

Deze opdrachten worden verstrekt door de gemeente Dordrecht, Woonbron, Trivire, de VvE 

S.M Hugo van Gijnweg en A-Garden. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 

 Milieubeheer: het opruimen van zwerfafval.  

Wijk voor Wijk voert het milieubeheer uit in Crabbehof in opdracht van de gemeente, 

Woonbron en sinds oktober 2017 ook voor Trivire. Voor A-Garden wordt in 

Crabbehof in de ‘Tuin van Pluk’ een kleine milieubeheeropdracht uitgevoerd. In 

Wielwijk voert Wijk voor Wijk het milieubeheer uit voor Woonbron.  

 

Nog heel wat onkruid te verwijderen… 

Gelukkig organiseren de klanten een 

pauzemomentje! 



10 
Jaarverslag 2017 Stichting Wijk voor Wijk 

 Afvalbakken: het legen van de openbare afvalbakken in Crabbehof. Op de hotspots 

gebeurt dit vaker dan bij minder gebruikte afvalbakken. Wijk voor Wijk voert deze 

werkzaamheden uit voor de gemeente. 

 

 Wijklijnmeldingen: werkzaamheden naar aanleiding van meldingen over bijvoorbeeld 

gedumpt grofvuil. Wijk voor Wijk voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente.  

 

 Groenonderhoud: het onderhouden van gemeenschappelijk groen richt zich op het 

onderhoud van groenvoorzieningen. Het schoffelen en snoeien van 

groenvoorzieningen en het onkruidvrij maken van trappen in Crabbehof. Wijk voor 

Wijk voert deze werkzaamheden uit voor de VvE en de gemeente. 

 

 Kolken handmatig: het legen van kolken die niet mechanisch geleegd kunnen 

worden. Wijk voor Wijk voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente. 

 

 

In 2017 zijn: 

 

 2996 uren besteed aan milieubeheer 

 707 uren besteed aan het legen van afvalbakken 

 43 uren besteed aan wijklijnmeldingen 

 96 uren besteed aan groenonderhoud 

 6 uren besteed aan het legen van kolken 
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Incidentele werkzaamheden 
 

Deze opdrachten worden verstrekt door de gemeente Dordrecht, Woonbron, Trivire en 

(maatschappelijke) organisaties. Het gaat om grote en kleine klussen, zoals: 

 Portieken schilderen: in opdracht van Woonbron zijn in Crabbehof een aantal 

portieken van flats flink opgeknapt door het schilderen van de entree, het onderhuis 

en het trappenhuis. 

 

 Regieopdrachten: bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid van parkeervakken, het 

schoonmaken van speeltoestellen en straatmeubilair, het verwijderen van graffiti en 

het opruimen van bladafval. Deze opdrachten worden uitgevoerd in Crabbehof in 

opdracht van de gemeente. 

 

 Overige incidentele opdrachten: bijvoorbeeld het verwijderen van kerstbomen, 

grofvuil en fietsen. Deze opdrachten worden uitgevoerd in Crabbehof in opdracht 

van Woonbron en Trivire.  

Door de organisatie van het Zomerparkfeest werd Wijk voor Wijk ingeschakeld voor 

opruimwerkzaamheden. 

 

In 2017 zijn: 

 803 uren besteed aan het schilderen van portieken 

 53 uren besteed aan regieopdrachten 

 40 uren besteed aan overige incidentele opdrachten 
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Participatie en de openbare ruimte 
 

Gemeente Dordrecht: Raamovereenkomst Lokale Sociale Partners 

 

In opdracht van de gemeente Dordrecht voert Wijk voor Wijk werkzaamheden uit in het 

kader van de ‘Raamovereenkomst Lokale Sociale Partners’ voor inzet werkzaamheden in de 

openbare ruimte. Dat betekent de wijk Crabbehof vrijhouden van zwerfvuil, het legen van 

afvalbakken, het oplossen van wijklijnmeldingen en het verrichten van incidentele 

schoonmaakwerkzaamheden. In samenhang met deze werkzaamheden zijn ook activiteiten 

in het kader van Wijk voor een Schone Wijk opgezet en uitgevoerd, om bewoners te 

betrekken bij de leefomgeving. 

 

Wijk voor een Schone Wijk 

 

Binnen het programma Wijk voor een Schone Wijk zijn er verschillende activiteiten opgezet 

in het kader van bewustwording van een schone omgeving.  

Er zijn 4 kidsclubs op verschillende plantsoenen in Crabbehof. Wekelijks wordt er met 

kinderen het eigen plantsoen opgeruimd. Tevens zijn er aanbelrondes uitgevoerd rondom de 

plantsoenen waar ook kidsclubs plaatsvinden, om met bewoners in gesprek te gaan over een 

schone wijk. In samenwerking met het Duurzaamheidscentrum Weizigt zijn de medewerkers 

getraind als Ambassadeur van een Schone Wijk. 

In 2017: 

 Is bij 200 huishoudens aangebeld. 

 Zijn 10 medewerkers getraind als ambassadeur van een Schone Wijk. 

 

 

  

Ambassadeur Cassandra in gesprek met een bewoner over een schone wijk. 
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Zwerfkunst & Zwerfletters 

 

Een samenwerking met MEE Drechtsteden, de Bibliotheek AanZet en wijkfotograaf Jeroen 

Niemeijer. Er zijn diverse workshops en exposities georganiseerd in Dordrecht, Zwijndrecht 

en Sliedrecht. In de Blauwe Kamer werd het project gepresenteerd en Wethouder Rinette 

Reynvaan onthulde de ansichtkaarten en opende de expositie. 

De leskist is gemaakt met daarin alle benodigdheden om een les of workshop te geven. Als 

spin-off van dit project is ook de ‘Ideeëngenerator’ tot stand gekomen: een kistje met 

gevonden zwerfobjecten en een ideeënboekje, dat ingezet kan worden bij trainingen en 

brainstormsessies. 

Zwerfkunst & Zwerfletters in 2017: 

 2 exposities 

 3 workshops 

 1 presentatie 

 6 ansichtkaarten 

 Leskist 

 Ideeëngenerator  

 

 

 

 

 

  

Foto door Jeroen Niemeijer en 

gedicht door Barbara van Bergem. 



14 
Jaarverslag 2017 Stichting Wijk voor Wijk 

Fotoverslag 
 

Een kijkje in de keuken 
 

 

 

Martijn en Hillie zorgen, naast hun administratieve werkzaamheden, voor de dagelijkse 

lunch bij Wijk voor Wijk. Maar er komt nog meer uit onze keuken! Een anekdotisch terugblik 

op 2017: 

 

Nasi we like! 

 

Gelegenheidsvrijwilliger Hans maakt samen met Freddy nasi klaar bij Wijk voor Wijk. 

Waarom? Omdat het leuk is! 
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Wijkagent aan tafel 

 

Robert de Ruiter schuift aan bij de lunch. Robert is de nieuwe wijkagent voor Crabbehof en 

Wielwijk. Hij kwam zichzelf voorstellen en at natuurlijk een boterham met ons mee. 

 

 

 

BBQ 

 

De jaarlijkse barbecue is de afgelopen jaren een echte klassieker geworden, waar vaak ook 

oud-medewerkers van de partij zijn. Dit jaar vonden wij het heel leuk om Remco, een jaar na 

zijn verhuizing naar Drenthe, weer terug te zien. 
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Keukenprinses  

 

We zijn dol op ze bij Wijk voor Wijk: medewerkers die goed kunnen koken en het leuk vinden 

om de collega’s af en toe te verwennen. Cassandra duikt, naast haar activiteiten voor ‘Wijk 

voor een Schone Wijk’, ook graag de keuken in. En voor het kerstdiner hoort daar natuurlijk 

een gelegenheidskapsel bij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranduitje 

 

 

Stranduitje 

 

Ook dit is niet meer weg te denken uit het jaar van Wijk voor Wijk. Het is soms wachten op 

goed weer, maar als de zon dan schijnt, dan worden hapjes gemaakt, tassen gepakt en alle 

auto’s gemobiliseerd. En kan het grote ontspannen beginnen… 
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Kerstdiner 

 

Nog een klassieker: het jaarlijkse Kerstdiner door en voor het Team Wijk voor Wijk. In 2017 

verzorgd door Karl, Hillie en Cassandra. Op de bureaus wordt ruimte gemaakt voor het 

buffet en de kerstboom en in de werkplaats wordt flink met tafels geschoven om genoeg 

zitplaatsen te creëren. 

Er waren cadeautjes onder de boom om iedereen voor zijn/ haar inzet te bedanken en Hugo 

blikte zoals altijd terug op het jaar. Dat deed hij samen met Hillie die met een mooie 

toespraak haar onvermoede talent om te speechen ontdekte. Al met al zeer geslaagd! 
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Kijk*Kijk*Kijk 
 

Marisa is sinds juni 2017 redactielid van de nieuwsbrief. Zij werkte mee aan twee 

nieuwsbrieven, beheert de redactiemail en de verzendlijsten en schrijft daarnaast blogs voor 

website en sociale media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk*Kijk*Kijk is een vaste rubriek van onze nieuwsbrief. De titel ‘lenen’ we voor de ‘Kijkjes’ 

op de volgende pagina’s:  

 

  

In 2017 publiceerde Wijk voor Wijk: 

 3 nieuwsbrieven 

 26 blogberichten 
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Team Control van Woonbron op bezoek 

 

Team Control van Woonbron, medewerkers die de financiële positie en resultaten van de 

corporatie bewaken, verliet de vaste standplaats Rotterdam en kwam een kijkje nemen in 

Crabbehof.  

Zij gingen op pad met de complexbeheerders van Woonbron én werkten een ochtend samen 

met de medewerkers van Wijk voor Wijk. Zij hielpen met het opruimen van zwerfafval en het 

schilderen van een portiek. Op deze manier kregen zij een beeld van zowel de onderhouds- 

als de sociale kant van de aanpak.  

Al met al een zeer geslaagd bezoek en fantastisch dat iedereen zo hard heeft meegewerkt. 

Samen met Woonbron werken we aan een wijk waarin het fijn wonen is: teamwork!  
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Heel Dordrecht Doet 

 

Voor het eerst dit jaar. Wijk voor Wijk organiseerde brainstorms en klussen in de wijk voor 

de Dordtse ambtenaren in het kader van ‘Heel Dordrecht Doet’. MEE Drechtsteden sloot aan 

met een klus en het Sociaal Wijkteam brainstormde met ons mee.  

Penningmeester Falco Ballas was gastheer van de middag en medewerker Karl zorgde voor 

hapjes en drankjes.Tijdens een sportief intermezzo in de vorm van een potje ‘kliko voetbal’, 

werden de spieren losgemaakt onder de bezielende leiding van Tim en Remco van het 

Sportbedrijf Dordrecht.   
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Zomerparkfeest 

 

Ook dit jaar waren we weer vertegenwoordigd op het Zomerparkfeest in Wielwijk. De 

medewerkers van Wijk voor Wijk hielden in opdracht van de organisatie van het feest het 

terrein schoon.  

Het Zwerfhuisje was mee voor een vrijwilligersactiviteit: met kinderen op pad om ze op een 

leuke en leerzame manier te laten zien waarom je geen rommel op straat gooit.  

Samen met MEE Drechtsteden en het Sociaal Wijkteam ‘bevrouwde’ Wijk voor Wijk een 

informatiekraam. 
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Burendag 

 

Op Burendag ga je uiteraard naar de buren. Dat deden wij ook. We namen ons zwerfhuisje 

mee voor een Zwerfiebingo met de kinderen…de ouders deden net zo enthousiast mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

World Cup Shorttrack 

 

Het sportbedrijf trakteerde de medewerkers van Wijk voor Wijk op kaartjes voor de 

Worldcup shorttrack. Samen hebben we Sjinkie Knegt naar de finish gejuicht, met goed 

gevolg. Zeker voor herhaling vatbaar! 
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Burgemeester ontmoet Team Wijk voor Wijk 

 

De nieuwe burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff bezoekt op zijn fiets de wijken. Hij 

ontmoet de medewerkers in het plantsoen aan de Wibautstraat, waar zij uitleggen waar 

Wijk voor Wijk voor staat. Een leuke kennismaking met deze burgervader. 
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De Maatschappelijke Beursvloer 

 

Wijk voor Wijk nam deel aan de eerste Beursvloer die in november 2017 werd georganiseerd 

door Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Voorzitter Mirjam Karsten, 

penningmeester Falco Ballas en Barbara Saarloos stortten zich, gewapend met 

matchformulieren en een open mind, in de drukte op de beursvloer en sloten verschillende 

matchovereenkomsten af. 

 

 

 

Natte voeten 

 

Ook dit begint traditie te worden in het jaarverslag: een foto van een ondergelopen 

werkplaats. Gelukkig snel opgelost en weer droge voeten. 
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Strategische thema’s 
 

In 2016 heeft Wijk voor Wijk haar strategische doelen vastgesteld en vastgelegd in het 

document het ‘Wijk voor Wijk in beweging - Strategisch beleid 2016-2020.’  

Doelen en acties zijn onderverdeeld in 5 thema’s: 

1. Organisatie 

2. Professionalisering 

3. Begeleidingstrajecten   

4. Financiële middelen en formatie 

5. samenwerking met opdrachtgevers en andere externen 

 

In 2017 is hier hard aan gewerkt. Er is een kwaliteitshandboek gemaakt, formulieren zijn 

gestandaardiseerd en er is aan een aanbesteding meegedaan om maar een aantal 

werkzaamheden te noemen. Natuurlijk zijn er obstakels: het is lastig om geschikte 

bestuursleden te vinden, verwachte inkomstenbronnen drogen op. Het belangrijkste is dat 

bij Wijk voor Wijk de neuzen dezelfde kant opstaan en er commitment is om in 2020 onze 

doelen te behalen. Hiermee wordt Wijk voor Wijk steviger en professioneler, zodat er een 

omslag kan worden gemaakt naar een sociale onderneming die financieel onafhankelijk is. 

 

Uitgelicht: vakkennis 

 

Bij professionalisering hoort de voortdurende ontwikkeling van personeel en bestuur. Het 

afgelopen jaar is daarin flink geïnvesteerd: voorzitter Mirjam Karsten volgde het Social 

Impact programma van de Social Impact Factory en projectleider Barbara Saarloos rondde 

de hbo-opleiding Projectmanagement af. Deze opleidingen zijn met zorg gekozen. Het Social 

Impactprogramma is instrumenteel in de voltooiing van Wijk voor Wijk als sociale 

onderneming. Dit programma werd afgesloten met een presentatie in aanwezigheid van 

vertegenwoordigers van fondsen en het bedrijfsleven. Hierop volgend is contact gelegd met 

het VSBfonds. De opleiding projectmanagement heeft, naast kennis en vaardigheden, geleid 

tot een intern project voor het werven van vrijwilligers. 

 

Uitgelicht: samenwerking met het bedrijfsleven 

 

In onze strategie is samenwerking met het bedrijfsleven benoemd als een van de middelen 

om meerdere doelen te behalen. In november werd de eerste Dordtse Maatschappelijke 

Beursvloer georganiseerd en Wijk voor Wijk was daar aanwezig. Dat leverde 7 matches op, 

waaronder een beoordeling van het managementsysteem in ruil voor een kop koffie (B2B 

Sustainable), een Toolboxmeeting (DW Groen) en kantoormeubelen (Geef ’t Dordt),  
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Uitgelicht: aantal medewerkers 

 

Er zijn verschillende stappen ondernomen om de structurele instroom van medewerkers te 

vergroten. Er is meegedaan aan een aanbesteding, om gecontracteerd te worden voor 

dagbesteding door de Sociale Dienst Drechtsteden.  

Helaas werd het beoordelingsmoment in juni, waar Wijk voor Wijk op ingezet had, uitgesteld 

door de Sociale Dienst Drechtsteden omdat de transformatie dagbesteding nog niet voltooid 

was. De stukken werden in november ingediend, in januari 2018 is de beoordeling. 

In december zijn er afspraken gemaakt met baanbrekend Drechtsteden met betrekking tot 

taalwerkstages voor statushouders in 2018.  

 

Uitgelicht: locatie 

 

Een van de speerpunten in het strategieplan: het betrekken van een grotere locatie, want 

een kleine groei is noodzakelijk om financieel steviger te worden. Geen eenvoudige opgave 

gezien de wensenlijst en het bescheiden budget.  

Angelique Meijer, wijkmanager van Crabbehof en Wielwijk, bracht ons in contact met een 

ondernemer die een geschikte ruimte in Crabbehof tegen een maatschappelijke prijs wil 

verhuren. In 2017 liepen de onderhandelingen nog. In het jaarverslag 2018 hopen wij een 

fotoreportage van onze verhuizing op te nemen!   
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Financieel verslag 
 

Begroting en realisatie 

 

 

Begroting Wijk voor Wijk 2017

Baten 2017

Omschrijving realisatie 2017 begroting 2017

Subsidiebaten

Subsidieaanvraag Gemeente Dordrecht 38.750€                 38.750€             

Subsidieaanvraag Praktijkleren 1.940€                    -€                        

Overige baten

Overlopende baten Deelproject "Wijk voor een Schone Wijk" 5.500€                    5.500€               

PGB Begeleidingsinkomsten (dagbesteding) 14.282€                 12.000€             

Participatiebudget 15.083€                 20.000€             

Begeleidingstraject Instell ingen en bedrijven -€                             8.500€               

Aanbesteding Stadsbeheer (raamovk lokale sociale partners) 41.996€                 42.000€             

Arbeidsinkomsten Particulieren 2.482€                    4.000€               

Arbeidsinkomsten Instell ingen en bedrijven 30.071€                 37.500€             

-€                        

Totaal baten 150.103€               168.250€          

Kosten 2017

Omschrijving realisatie 2017 begroting 2017

Projectkosten

Kosten gereedschappen en materialen 8.011€                   8.000€              

Personeelskosten

Salariskosten Op basis van 1,9 fte 112.013€              102.000€          

Diversen Opleidingskosten 2.365€                   5.000€               

114.377€              107.000€          

Medewerkerskosten

Onkostenvergoeding vrijwill igers 6.695€                   7.500€               

Werkkleding 1.656€                   2.500€               

Kantinekosten 3.642€                   6.500€               

11.992€                 16.500€            

Huisvestingskosten

Huurlasten 14€                         6.000€               

Energiekosten -€                            1.000€               

Kosten afvoeren afval 2.008€                   2.000€               

2.023€                   9.000€              

Autokosten

Brandstofkosten 936€                      1.500€               

Vaste lasten belastingen en verzekering 3.916€                   3.500€               

Onderhoudskosten 996€                      3.500€               

5.847€                   8.500€              

Algemene kosten

Verzekeringen 1.834€                   3.000€               

Telefonie en internet 1.990€                   2.000€               

Administratiekosten 4.691€                   9.000€               

Promotiekosten 1.690€                   2.500€               

Kosten website 300€                      1.000€               

Diversen onvoorzien op begroting 1.531€                   2.000€               

12.036€                 19.500€            

Totaal kosten 154.287€               168.500€          
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Toelichting  
 

Toelichting kosten 2017 

 

Hieronder volgt een toelichting ten aanzien van kosten welke opvallend afwijken ten 

opzichte van de begroting: 

 Personeelskosten. 

De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. In maart 2017 werd 

besloten om het contract van de projectleider ‘Wijk voor een Schone Wijk’ met elf 

maanden te verlengen. 

 Medewerkerskosten. 

De kosten voor medewerkers zijn over de hele linie lager uitgevallen dan begroot. Dit 

komt voort uit het feit dat de aanwas van nieuwe medewerkers nog niet op het 

gewenste aantal zit. 

 Huisvestingskosten. 

Deze kosten zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit heeft er mee te maken, dat in de 

loop van 2017 de onderhandelingen voor nieuwe huisvesting wel gestart zijn, maar 

pas eind 2017 succesvol waren.  

 Autokosten. 

Deze zijn lager uitgevallen. Met name de onderhoudskosten van de twee bussen 

waren beduidend lager dan begroot. 

 Algemene kosten. 

In het kader van bezuinigingen, zijn alle algemene kosten lager uitgevallen. Dit is 

gerealiseerd door elke post en uitgave kritisch te bekijken. 

 

Toelichting baten 2017 

 

Hieronder volgt een toelichting ten aanzien van baten welke opvallend afwijken ten opzichte 

van de begroting: 

 Subsidieaanvraag praktijkleren. 

Deze post in nieuw op de begroting, omdat Wijk voor Wijk continu opzoek is naar 

nieuwe inkomstenbronnen. Deze stap, die pas later in 2017 is gerealiseerd, laat dit 

zien.  

 PGB begeleidingsinkomsten. 

Deze post is hoger uitgevallen. Er zijn meer uren begeleid dan verwacht werd. 

 Participatiebudget. 

In mei 2017 maakte de Sociale Dienst Drechtsteden bekend dat de instroom op 

participatieplekken bij leerwerkbedrijven per direct niet meer mogelijk was, 

waardoor het begrote participatiebudget niet kon worden gerealiseerd. 



29 
Jaarverslag 2017 Stichting Wijk voor Wijk 

 Begeleidingstraject instellingen en bedrijven. 

Deze post is niet gerealiseerd. Er zijn geen samenwerkingen tot stand gekomen 

hieromtrent.  

 Arbeidsinkomsten particulieren. 

Deze post is lager dan begroot. Er zijn meer uren besteed aan werkzaamheden voor 

de raamovereenkomst lokale sociale partners dan in het voorgaande jaar, terwijl de 

instroom van medewerkers stagneerde.  

 


