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Inleiding 
 

Wat is Wijk Voor Wijk 

Stichting Wijk voor Wijk is een leerwerkbedrijf waar medewerkers met een 
grote afstand  tot de arbeidsmarkt, klussen verrichten voor wijkbewoners 
en (sociale) organisaties in de krachtwijk Crabbehof/ Wielwijk. De werk-
zaamheden die uitgevoerd worden, zoals tuinonderhoud, klussen in huis, 
straatvuil opruimen etcetera, zijn geen doel op zich maar een middel om 
de deelnemers arbeidsritme, structuur en sociale vaardigheden bij te 
brengen.  

In samenspraak met elke medewerker wordt een persoonlijk trajectplan 
opgesteld waarin concrete doelen worden vastgelegd op basis van capa-
citeit en wens. De voortgang wordt geëvalueerd op vaste momenten, 
maar de werknemer wordt vooral op de werkvloer begeleid door de werk-
begeleiders. Daarnaast leren medewerkers elkaar aanspreken op hun 
eigen verantwoordelijkheid (zoals uitvoeren van afgesproken taken, klant-
bejegening, etc.).  

 

Voor de wijk 

Wijkbewoners met een smalle beurs kunnen als zij daar zelf niet toe in 
staat zijn, noodzakelijke klussen in- en om het huis te laten uitvoeren te-
gen een kleine vergoeding. 

Daarnaast houden de medewerkers van Wijk voor Wijk de straat en plant-
soenen schoon in het kader van ‘schoon, heel en veilig’. De medewerkers  
voeren regelmatig klussen uit (zoals schilderen, schuttingen plaatsen, 
flyeren e.d.) voor woningbouwcorporaties en andere wijk gebonden orga-
nisaties in het kader van leefbaarheid.   

 

Missie 

Een nette en gezellige wijk: daar 
maakt Stichting Wijk voor Wijk zich 
sterk voor. Dit doet zij door mensen 
uit de buurt, die om wat voor reden 
dan ook geen baan hebben, een 
werkplek met begeleiding te bieden. 
Op deze manier krijgen de medewer-
kers de kans door te stromen naar de 
arbeidsmarkt en kunnen zij wijkbewo-
ners tegen een kleine vergoeding een 
helpende hand bieden. 

 

Doelstelling 

Het vergroten van de leefbaarheid en 
sociale samenhang in de krachtwijk 
Crabbehof/Wielwijk d.m.v. een leer-
werkplek voor mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt die klus-
sen doen ten behoeve van de wijk en 
haar bewoners. 

Bus voor de wijk 

Het team van Wijk voor Wijk 



Maatschappelijk  
groen- en tuinonder-
houd  

Particulieren kunnen Stichting 
Wijk voor Wijk inschakelen 
voor het onderhoud van de 
tuin. De werkzaamheden rich-
ten zich echt op het onderhoud 
van tuinen, niet op het ontwer-
pen. 
 

Voorbeelden van deze werk-
zaamheden zijn: gras maaien, 
onkruid verwijderen, de heg 
snoeien en het plaatsen of 
repareren van een tuinhek. 

Het onderhouden van gemeen-
schappelijk groen richt zich op 
het onderhoud van groenvoor-
zieningen van samenwerkende 
partijen (woningstichting en 
gemeente). Het onkruidvrij 
maken van brandgangen en 
het schoffelen en snoeien van 
groenvoorzieningen, zijn hier 
voorbeelden van. 

Veel wijkbewoners schakelen Wijk voor Wijk in voor tuinonderhoud 

Werkzaamheden 
Klussen in- en om het huis 

Buurtbewoners kunnen kleine klussen in- en om het huis laten opknappen 
door Wijk voor Wijk. Het gaat bijvoorbeeld om het ophangen van een 
lamp, schilderij, boekenplank of rolgordijn, het in elkaar zetten van een 
kast, het opruimen van de schuur, het schoonmaken en witten van pla-
fond of muren, het schilderen van kozijnen en deuren, enzovoort. 

In 2014 zijn er voor 81 huishoudens in de wijken Crabbehof en Wielwijk 
klussen uitgevoerd. Het gaat dan met name om het onderhoud aan tui-
nen.  

Milieubeheer 

Het milieubeheer bij Stichting Wijk voor Wijk richt zich op het schoonhou-
den van de gehele buurt. Medewerkers houden de straten en groenvoor-
ziening in de wijk vrij van zwerfvuil. Medewerkers lopen dagelijks, geza-
menlijk een vaste route, zodat de wijk optimaal schoon gehouden kan 
worden. Rondzwervend grofvuil wordt opgeruimd, of er wordt een melding 
van gedaan. Naast de gestructureerde werkwijze komt de professionaleit 
van medewerkers naar voren in de onderlinge samenwerking en het con-
tact met buurtbewoners. 

In het kader van het programma ‘schoon, heel en veilig’ wordt er ca. 2500 
uur besteed aan milieubeheer (zwerfvuil opruimen).  

 

 



Mailingopdrachten 

Voor bedrijven en instellingen  verzorgen wij mailingopdrachten. Tot de 
mogelijkheden behoren het invouwen van mailing, mailing voorzien van 
een promo-artikel  en huis-aan-huis verspreiding. Stichting Wijk voor Wijk 
verspreidt bijvoorbeeld regelmatig flyers voor activiteiten in het kader van 
het Sociaal Programma.  

De medewerkers hebben vooral in de zomermaanden veel voor de instel-
lingen. In totaal is er  afgelopen jaar hier 310 uur hieraan besteed.  

Hallencontrole 

Sinds september 2014 voeren medewerkers wekelijks een ‘hallencontrole’ 
uit in en rondom flatwoningen van Woonbron in Wielwijk. Inzet op voorko-
mende werkzaamheden zoals:  

het vervangen van lampen en het smeren van deuren; het verwijderen 
van kleine     hoeveelheden afval zoals oude kranten; het aanbrengen van 
schoon/veilig     waarschuwingskaarten; het onderhouden van groen; het 
opruimen van herfstbladafval. Zij rapporteren, indien nodig, aan de wijk-
beheerder van Woonbron.  

Eenmalige klussen 

Wijk voor Wijk voert regelmatig  opdrachten uit in opdracht van maat-
schappelijke instellingen. De klussen bestaan veelal uit het opruimen en 
afvoeren van afval en schilderen van bijvoorbeeld portieken.   

In 2014 zijn er 24 incidentele klussen uitgevoerd. De opvallendste: verwij-
deren van begraven katten. De leukste: ophangen van asbakken in het 
Winkelcentrum.   

 

 

 

 

Asbakken plaatsen  

Hé, gaan jullie vogelhuisjes ophangen 
ofzo..? Nee, hier komen asbakken! 
Eén van de eerste klussen in 2014:      
het ophangen van asbakken in Win-
kelcentrum Crabbehof.  

Winkeliers en winkelend publiek rea-
geren enthousiast.  

Een enkeling neemt de asbak direct in 
gebruik; weer een peuk minder op 
straat! Trouwens, wel een leuk idee, 
die vogelhuisjes… 

Asbakken plaatsen 

Flyeren  

Milieubeheer 



Teambuilding 

De medewerkers werken het 
hele jaar door hard en dat weet 
Wijk voor Wijk te waarderen. 
Elk jaar zijn er vaste momenten 
waarop de medewerkers  lek-
ker achterover kunnen leunen 
en gezelligheid centraal staat.  

Wijk voor Wijk aan Zee 

Net als vorig jaar -het wordt al 
een fijne traditie- togen wij 
naar Hoek van Holland voor 
een heerlijke stranddag. 
Abdi kon er niet bij zijn, maar 
bracht voor vertrek overheerlij-
ke 'sambus' voor de picknick-
mand; dat viel erg in de smaak! 

Zwemmen, wandelen, vlie-

geren of gewoon lekker 

luieren, goed weer en een 

goede sfeer. 

Wederom voor herhaling 

vatbaar! 

De BBQ 

Geheel volgens traditie vond 

er ook dit jaar weer een 

barbecue plaats voor de 

zomersluiting  

 

 

 

Wijk voor Wijk op weg naar Zee! 

Medewerkers 
Het project heeft de afgelopen jaren gedraaid in een omvang variërend 
van 10 tot 15 mensen. Het doel is om gelijktijdig 10-15 deelnemers een 
plaats te bieden, dat impliceert ongeveer 25 deelnemers die 1 tot 4 dagen 
per week werkzaam zijn in het project op deze locatie. 

De medewerker is het uitgangspunt 

Stichting Wijk voor Wijk heeft een duidelijke visie op vrijwilligerswerk en 
begeleidingsmethodiek. Daarbij staat de persoon, met zijn of haar eigen 
capaciteiten, wensen en behoeften centraal. In overleg met de werkbege-
leiders wordt een maatwerktraject opgesteld om iedereen tot zijn recht te 
laten komen.  

Een bonte mix 

De medewerkers bij Stichting Wijk voor Wijk vormen een bonte verzame-
ling van mensen. Eigenlijk hebben ze maar één gemene deler: ze willen 
werken. Dat past helemaal in de denkwijze van Stichting Wijk voor Wijk.  

De werkplaats lijkt op een reguliere werkomgeving met een diverse groep 
medewerkers. Het grote verschil met een gewoon bedrijf is dat er ruimte 
is voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

Er zijn mensen werkzaam die een grote afstand tot de arbeidsmarkt heb-
ben. Zij ervaren belemmeringen van bijvoorbeeld psychische of sociale 
aard, kampen met verslavingsproblematiek of ex-detentie. Daarnaast zijn 
er medewerkers die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren 
en vrijwilligers die naast hun baan een sociale bijdrage aan de maat-
schappij willen leveren of op zoek zijn naar een baan en als overbrugging 
vrijwilligerswerk doen.  



Portretten van medewerkers 

Hassan                                                               
Hassan is 27 en woont sinds 2009  in Nederland. Hij vertelt: ‘Nadat  
ik mijn Nederlandse taalcursus had afgerond wilde ik  iets doen! De 
hele dag rondhangen is niets voor mij. Ik kwam in contact met Wijk 
voor Wijk. 

Ik wist niet  precies wat ik kon verwachten, maar had veel zin om te 
beginnen. Op mijn eerste werkdag bij Wijk voor Wijk stond milieube-
heer (zwerfvuil opruimen) in de agenda. Later kwamen het onder-
houden van tuinen en andere  klussen erbij. In de tussentijd heb ik 
mijn rijbewijs gehaald, dus mag ik vaak de bus van Wijk voor Wijk 
rijden.’ Ik kijk er naar uit om elke ochtend bij Wijk voor Wijk aan de 
slag te gaan. Ik wil meer leren, nieuwe uitdagingen aangaan en daar 
zorgen Barbara en Hugo goed voor. 

Mijn ervaring bij Wijk voor Wijk is gewoon erg leuk. Je krijgt op een positieve manier te horen dat je waardevol 

bent, maar ook dat je moeite moet doen om iets te bereiken’ vult hij aan.  De toekomst?  Ik weet niet wat de toe-

komst mij brengt. Ik hoop wel een goede, leuke en betaalde baan te vinden!’                                                         

Dit interview is in januari 2014 gepubliceerd in de nieuwsbrief. Inmiddels is Hassan uitgestroomd naar een baan 

bij een autopoetsbedrijf.  

 
Stagiaires 

Dit jaar  had Wijk voor Wijk de luxe van de inzet 
van maar liefst 2 stagiaires:  Winny, stagiaire Me-
dewerker Maatschappelijke Zorg en Natasja, sta-
giaire Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. 

Hassan heeft een lekkere, Somalische  hapjes 
verzorgd voor de dagelijkse lunch. ‘Dit is de 
eerste plek in Nederland die ik meemaak, waar 
iedereen samen aan tafel gezellig zit te lunchen.’ 

Natasja & Winny zijn beide geen  

onbekenden bij Wijk voor Wijk. Natasja liep 

eerder stage in 2012 en Winny werkte ook  

in 2013 bij Wijk voor Wijk.  

Winny & Natasja presenterem Wijk voor Wijk 
op de zeepkist tijdens een  
Netwerkbijeenkomst. 



 Griselda stelt zich voor... 

Griselda is mijn naam, ik kom uit Argentinië. Nederlands 

spreek ik goed, maar Spaans is mijn moedertaal. Opge-

groeid in het midden van Argentinië, op een boerde-

rij. Pabo gedaan en gewerkt als lerares op verschillende 

bassischolen. Na 5 jaar ontwikkelingswerk te hebben 

gedaan ben ik sinds 1998 in Nederland.  

Ik heb twee prachtige kinderen. Sinds een paar jaar 

werk ik in een verzorgingstehuis in de huishouding. Via 

via heb ik van Stichting Wijk voor Wijk gehoord. In het 

eerste gesprek met Hugo en Barbara dacht ik :'wauw, 

hier wil ik werken!’ Hier hoop ik mijn kwaliteiten als per-

soon en mijn kennis en ervaring te gebruiken om ande-

ren te steunen. Maar...ik ga hier ook heel veel leren, dat 

weet ik zeker. 

Mijn taak is elke week een stukje op de site zetten   

          en de nieuwsbrief maken. Het is een grote maar leuke uitdaging!                       

          In september 2014 ben ik begonnen met de opleiding docente Spaans. Het is 

een GROTE uitdaging. Uren werk, lange avonden/  nachten doorzetten. Wat mij steeds blijft verbazen is hoe ik 

kan en mag  genieten van het leren. Uit de comfortzone stappen en zo mijn grenzen verleggen.  

 

 

Joeri 

Het was even wennen aan al dat werken bij Wijk 

voor Wijk,  voor AKA stagiair Joeri.  

AKA staat voor Arbeismarktgekwalificeerd assistent 

en is een brede opleiding op MBO-1 niveau.      Leer-

lingen bereiden zich voor op de arbeidsmarkt of kun-

nen zich oriënteren op een vervolgopleiding.  

Gelukkig vond Joeri  toch zijn draai en transformeer-

de tot een  gewaardeerde  medewerker. 

Op vrijdag de 13e heeft Joeri zijn stage succesvol 

afgesloten met een voldoende voor zijn praktijkexa-

men. Ook is hij heeft  hij zijn theorie behaald.        

Geslaagd dus! 

Joeri is doorgstroomd naar de MBO-opleiding tot 

beveiliger.  

 

 

 

 

Geslaagd! 



 

 

Steun van het Oranjefonds 

Wijk voor Wijk heeft  € 10.000 van het Oranje Fonds om een nieuwe bus aan te schaffen ontvangen. 

Deze bus wordt gebruikt om de gereedschappen en materialen te vervoeren die de medewerkers van de stichting 

nodig hebben om hun werk uit te voeren. 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het  

€31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden.  

Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving.  

Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrij-

ven. 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje 

Fonds. 

RTV Dordrecht maakte opnamen voor het nieuws 

Dat vraagt om een feestje! 

Tijdens een receptie, opgeluisterd door 

theatermaker Gerard Laurens, werd de bus 

door de medewerkers uitgepakt.  



 

Wijk voor Wijk,  Deur voor Deur 

Medewerkers van Wijk voor Wijk 

voeren actie voor het behoud van 

hun werkzaamheden en gaan 

van deur tot deur om handteke-

ningen op te halen. 

 

Enthousiaste reacties van                    
buurtbewoners 

"Ik ben blij dat jullie er zijn" 

"Sinds jullie er zijn is het écht op-
geruimd" 

"Een vertrouwd beeld op straat" 

"Goed dat jullie actie voeren" 

"Mogen we ook vijf handtekenin-
gen zetten?" 

We zien jullie vaak bezig" 

"Jullie zijn vriendelijk en beleefd" 

 

 

Milieubeheer behouden! 
Een van de belangrijkste terugkerende werkzaamheden is het dage-

lijkse milieubeheer, oftewel het opruimen van zwerfafval. Deze op-

dracht zorgt voor continuïteit en zichtbaarheid op straat. Helaas zal 

de  opdracht vanuit het stimuleringsprogramma in 2015 vervallen; het 

opruimen van zwerfafval wordt Europees aanbesteed.  

Meedoen in de komende aanbesteding is voor het kleine Wijk voor 

Wijk geen optie. Om toch deze werkzaamheden te kunnen blijven 

uitvoeren heeft Wijk voor Wijk een alternatief plan gemaakt:  

Wijk voor een schone Wijk. Kern is het milieubeheer met daaraan 

gekoppeld een programma om buurtbewoners op verschillende ma-

nieren te betrekken bij de aanpak van zwerfafval. Het programma 

draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt en helpt mee om de partici-

patiesamenleving vorm te geven.  

Om ook de gemeente te overtuigen van onze inzet zijn medewerkers 

de straat opgegaan om actie te voeren.  

 



Nieuwe huisstijl 
 

In de afgelopen jaren heeft Wijk voor Wijk bewezen dat haar aanpak 

werkt. Maar na 8 jaar kan de aanpak niet meer nieuw genoemd worden. 

Tijd voor een nieuwe slogan dus. ‘De nieuwe aanpak voor wijkgericht wer-

ken’ iis veranderd in ‘De wijkaanpak die werkt’. Ook de huisstijl heeft een 

opfrisbeurt gekregen. De folders, website, nieuwsbrief en het postpapier 

hebben een veel strakkere, zakelijkere uitstraling gekregen.  

 

De homepage van de nieuwe website van Wijk voor Wijk 

Contact opnemen 

Neem voor meer informatie over 

onze diensten en producten tele-

fonisch contact met ons op.   

Stichting Wijk voor Wijk  

Troelstraweg 180 

3317 TL Dordrecht ZH  

Tel. 078-6559210 

ino@wijkvoorwijk.nl                     

 www.wijkvoorwijk.nl 

 

Kamer van Koophandelnummer: 

24410874 

 

BTWnummer:                                      

NL 817678992B01 

IBAN: NL92 TRIO 0781451043  

 




