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Stichting Wijk voor Wijk in 2015
In dit jaarverslag geven wij een inkijkje in de activiteiten en ge-
beurtenissen over 2015. Het eerste deel beschrijft de uitgevoerde 
werkzaamheden en de uren die hieraan besteed zijn. Vervolgens 
gaan we uitvoeriger in op de leerwerktrajecten: wat betekent werk-
en bij Wijk voor Wijk en wie tref je er zoal aan. In het daaropvol-
gende hoofdstuk worden de politieke en financiële ontwikkelingen 
kort weergegeven om te eindigen met nog wat opmerkelijke ge-
beurtenissen. Een financieel overzicht over 2015 is opvraagbaar. Wij 
wensen u veel leesplezier. 

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 werkzaamheden die uitgevoerd worden, zoals tuinon-
derhoud, klussen in huis en straatvuil opruimen, 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 tra-
jectplan opgesteld waarin concrete doelen worden vastgelegd op 
basis van capaciteit en wens. De voortgang wordt geëvalueerd op 
vaste momenten, maar de werknemer wordt vooral op de werkvloer 
begeleid door de werkbegeleiders. Daarnaast leren medewerkers 
elkaar aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, zoals het uit-
voeren van afgesproken taken en klantbejegening. 

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

Daarnaast houden de medewerkers van Wijk voor Wijk de straat en 
plantsoenen schoon in het kader van ‘schoon, heel en veilig’. De me-
dewerkers  voeren regelmatig klussen uit (zoals schilderen, schuttin-
gen plaatsen, flyeren e.d.) voor woningbouwcorporaties en andere 
wijk gebonden organisaties in het kader van leefbaarheid.  

  

Doelstelling

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

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 werk-
plek met begeleiding te bie-
den. Op deze manier krijgen de 
medewerkers de kans door te 
stromen naar de arbeidsmarkt 
en kunnen zij wijkbewoners 
tegen een kleine vergoeding 
een helpende hand bieden.



Werkzaamheden
ussen in- en om het huis

Buurtbewoners kunnen kleine klussen in- en om het huis laten opknap-
pen 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 
plafond of muren, het schilderen van kozijnen en deuren, enzovoort.

In 2015 zijn er voor 120 huishoudens in de wijken Crabbehof en Wiel-
wijk klussen uitgevoerd. Het gaat dan met name om het onderhoud 
aan tuinen. 

Milieubeheer

Het milieubeheer bij Stichting Wijk voor Wijk wordt het grootste deel 
van 2015 uitgevoerd in opdracht van Woonbron. Medewerkers houden 
het gebied van Woonbron in de wijk vrij van zwerfvuil. Medewerkers 
lopen dagelijks, gezamenlijk een vaste route, zodat de wijk optimaal 
schoon gehouden kan worden. Rondzwervend vuil wordt opgeruimd, of 
er wordt een melding van gedaan. Naast de gestructureerde werkwijze 
komt de professionaliteit van medewerkers naar voren in de onderlinge 
samenwerking en het contact met buurtbewoners.

In 2015 is Wijk voor Wijk ingehuurd door Woonbron  en werd er ca. 
1270 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 maatschappeli-
jke activiteiten. 

In totaal is hier afgelopen jaar 155 uur hieraan besteed. 

Hallencontrole

Sinds september 2014 voeren medewerkers wekelijks een ‘hallencon-
trole’ uit in en rondom flatwoningen van Woonbron in Wielwijk. Inzet 
op voorkomende 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 
wijkbeheerder van Woonbron. In 2015 is hier iets meer dan 560 uur 
voor gebruikt. 

Maatschappelijk  groen- 
en tuinonderhoud 

Particulieren kunnen Stichting 
Wijk voor Wijk inschakelen 
voor het onderhoud van de 
tuin. De werkzaamheden 
richten zich echt op het onder-
houd van tuinen, niet op het 
ontwerpen.

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



Eenmalige klussen

Wijk voor Wijk voert regelmatig  opdrachten uit in opdracht van maatschappelijke instellingen, VVE’s en 
particulieren. De klussen bestaan veelal uit het opruimen en afvoeren van afval en schilderen van bijvoor-
beeld portieken.  

In 2015 is er bijna 500 uur besteed aan het uitvoeren van incidentele klussen. 

Crabbehof schoon!

‘Woon je in Crabbehof? En wil jij je steentje bijdragen aan Dordt schoon? Laat het ons weten!’ Deze 
oproep werd gedaan in het voorjaar van 2015. Hierop meldden actieve bewoners zich en werden zij 
door de medewerkers van Wijk voor Wijk geholpen bij het opruimen van zwerfvuil in Crabbehof.



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 werk- 
begeleiders wordt een maatwerktraject opgesteld om iedereen tot zijn 
recht te laten komen. Waar mogelijk worden medewerkers toegeleid  
naar regulier werk en/of opleiding. 

Een bonte mix

De medewerkers bij Stichting Wijk voor Wijk vormen een bonte verzameling 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. 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 hebben. Zij ervaren belemmeringen 
van bijvoorbeeld psychische of sociale aard, kampen met verslavingsproblematiek of ex-detentie. Daar-
naast zijn er medewerkers die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren en vrijwilligers die naast 
hun baan een sociale bijdrage aan de maatschappij willen leveren of op zoek zijn naar een baan en als 
overbrugging vrijwilligerswerk doen. 

Fotoverslag 

Zoals elk jaar was er ook in 2015 een teamuitje, de bbq voor de zomersluiting en een kerstmiddag. 

Teambuilding

De medewerkers werken het 
hele jaar door hard en dat 
weet Wijk voor Wijk te waar-
deren. Elk jaar zijn er vaste 
momenten waarop de me-
dewerkers  lekker achterover 
kunnen leunen en gezelligheid 
centraal staat. 

‘Lekker ontspannen aan het strand’



‘Penningmeester Falco biedt een nieuwe barbecue  
ervaring met de Guinness kip’

‘Branka met haar zelfgebakken Wijk voor Wijk taart’

‘Karl heeft weer heerlijk eten bereid’



Portretten van ‘Wijk voor Wijkers’  

Medewerker Christiaan

Ik ben Christiaan en ben begin november 2015 
begonnen om het team te versterken. Het binnen-
komen bij Wijk voor Wijk is heel snel gegaan. Al een 
tijdje liep ik met het idee om weer iets nuttigs te 
gaan doen en te participeren in de samenleving.  
Op een donderdagochtend besloot ik binnen te 
lopen bij de werkplaats. Ik woon daar dicht in de 
buurt, dus ik had al vaak genoeg medewerkers zien 
lopen met containers en gereedschap en ook de 
donkerblauwe bussen van Barbara en Hugo nemen 
een prominente plek in de straat in. 

Door een vriendelijke medewerker werd ik mee 
 naar binnen genomen en naar het kantoor  
gebracht. Zij sprak met mij af voor een oriënterend 
gesprek in de middag waar Hugo ook bij zou zijn. 

Aangezien ik al een flinke poos uit het arbeidsproces was geweest ging ik na het telefoontje van Barbara 
toch een tikkeltje zenuwachtig naar het gesprek. Maar na binnenkomst werd ik al snel op mijn gemak 
gesteld. Samen bespraken we wat Wijk voor Wijk doet en wat voor mogelijkheden er zijn voor mensen die 
aan de slag willen gaan. Aan het eind van het gesprek kwamen we tot de conclusie dat we wel wat voor 
elkaar kunnen betekenen en werd de eerste werkdag bevestigd, namelijk de daaropvolgende dinsdag. 
Ik doe verschillende dingen: milieubeheer, tuinonderhoud en andere klussen bij particulieren. Daarnaast 
schrijf ik voor de website en de nieuwsbrief. 

Kortom: Binnen een korte tijd ben ik begonnen met de werkzaamheden, door de leiding en andere me-
dewerkers opgenomen en ik krijg ook gevarieerde dingen te doen. Dit alles met het uiteindelijke doel wer-
kritme en ervaring op te doen, om zo de doorstoom naar een reguliere baan te verwezenlijken. 

                                   
Stagiaires

Ook in 2015 bood Wijk voor Wijk stageplekken 
voor een MBO en een HBO student. Dit jaar 
waren het twee bekenden: Winny en Natasja die 
al eerder werkervaring hadden opgedaan bij Wijk 
voor Wijk. 

Natasja haalde haar propedeuse Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening in deze periode.  

stagiaire Natasja, net na de ondertekening van haar  
propedeuse.



Ook  dit jaar geslaagd: Debora.  
 
Na een jaar hard werken, heeft zij haar AKA 
stage en opleiding afgesloten met een welver-
diend diploma. 

 

Het bestuur: Falco volgt Cor op als penning-
meester

In 2015 heeft Cor van Pelt, sinds de oprichting 
van Stichting Wijk voor Wijk penningmeester, 
het stokje overgedragen aan Falco Ballas. Dit 
interview met de scheidende en de aantre-
dende penningmeester verscheen eerder in 
langere versie in de nieuwsbrief.

 
Cor vertelt: ‘Wat ik het leukste vind, en waar 
ik ook trots bij voel, is als mensen uitstromen 
naar werk en een jaar later hebben ze nog 
dezelfde baan. Wijk voor Wijk heeft die 
mensen toch op weg kunnen helpen. De pro-
fessionaliteit van de begeleiding is gewoon erg 
hoog. 

 
Maar toch vindt Cor het nu welletjes geweest:  
‘Ik ben vooral blij om af te zijn van de dead-
lines. De stichting is een stuk professioneler 
geworden en daarmee is het werk ook  toege-
nomen. Het is gewoon te veel in combinatie 
met het gewone werk.  
Acht jaar is een mooie tijd geweest. Ik ga de 
contacten wel missen maar ik blijf natuurlijk 
langskomen.’

De boodschap die ik meegeef aan Falco: ‘Doe 
het werk gewoon lekker op je eigen manier, en 
ga ervoor!’

“Ik heb het geflikt!”

Cor werkt Falco in als penningmeester

 
Falco is in het dagelijks leven salesmanager maar: ‘Het sociaal maatschappelijke is met de paplepel in-
gegoten. Door vrijwilligerswerk te doen breng ik nuance in mijzelf en hoe ik in het leven sta. Ik kan me 
goed identificeren met de missie en visie van Wijk voor Wijk. De manier van werken hier is wel een echte 
eyeopener. Het persoonlijke en kleinschalige hier is echt bijzonder.’  

Falco heeft al wel een idee van de invulling die hij aan de functie wil geven: ‘Als penningmeester kan ik me 
wel vinden in de omschrijving van Cor: ‘schatkistbewaarder’. Maar ik zal me ook richten op het werven van 
fondsen en extra gelden. Daarin helpt mijn achtergrond in de commerciële sector ook wel mee. Van de 
stichting en het bestuur verwacht ik dat we vasthouden aan wat we hebben en verder kijken naar hoe ver-
schillende visies en ambities hun weg kunnen vinden. 



Politieke en financiële ontwikkelingen
In 2015 waren er nogal wat politieke en financiële ontwikkelingen. Zoals langer bekend stopte het Stimul-
eringsprogramma (gemeente, Woonron, Trivire) en daarmee ook de opdracht Milieubeheer die Wijk voor 
Wijk uitvoerde. In mei liet het college van B&W weten alle kleine subsidies te schrappen te willen schrap-
pen en daarnaast weten we dat de vergoedingen vanuit het PGB, nu deze overgeheveld zijn naar de ge-
meente, zullen afnemen. Een druk jaar voor Wijk voor Wijk.

Anticiperend op het vervallen van de opdracht Milieubeheer was er door Wijk voor Wijk in 2014 al een 
plan gemaakt om deze werkzaamheden voort te kunnen zetten en uit te breiden met participatie activite-
iten. Een brief i.c.m. met het plan ‘Wijk voor een Schone Wijk’ leidde uiteindelijk tot de pilot Participatie-
bestek. 

Pilot participatiebestek

In Crabbehof en Wielwijk ging op 5 maart 2015 officieel de pilot participatiebestek van start: bewoners 
kunnen meedenken over het schoon en mooi houden van de buurt en kunnen ook zelf aan de slag gaan. 
Wethouder Reynvaan ondertekende in de Crabbehoeve de samenwerkingsovereenkomst voor de proef 
met BTL realisatie, BST en Wijk voor Wijk . Deze partijen werd gevraagd invulling te geven aan deze proef. 
Zoals dat kan gaan met proeven bleken er nog te veel obstakels te zijn om tot een goede uitvoering te 
komen.

Nieuwe kansen

Na evaluatie van deze pilot heeft de gemeente besloten een aanbestedingstraject op te starten. Eind de-
cember is Wijk voor Wijk uitgenodigd om in te schrijven op de meervoudige onderhandse aanbesteding 
‘Raamovereenkomst lokale sociale partners voor inzet werkzaamheden in de openbare ruimte.’ De uit-
komst van deze aanbesteding (februari 2016) zal zeker van invloed zijn op de nabije toekomst en koers van 
de stichting.  
 

Afschaffen kleine subsidies 

Net als talloze andere organisaties, kreeg Wijk voor Wijk op 28 mei een brief van de gemeente met daarin 
de kennisgeving dat de gemeente alle subsidies kleiner dan € 50.000,- per 2017 wil beëindigen. 

Wijk voor Wijk heeft de gelegenheid om in te spreken bij de gemeenteraad in juni genomen. Dat mocht 
niet baten; in de zomer besloot de raad alle kleine subsidies te schrappen. 

Gelukkig kwam er steun in de vorm van CDA raadslid Inge Mous. Zij wilde weten wat de gevolgen zoud-
en zijn van het afschaffen van deze kleine subsidies. Uiteindelijk resulteerde dit in een motie ‘Behoud 
Stichting Wijk voor Wijk’ ingediend door het CDA, BVD en VSP waarin de gemeente wordt opgeroepen 
om samen met de stichting te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen. Deze motie werd unaniem 
aangenomen door de raad op 6 juli 2015. 

Al met al zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. 



Kijk*Kijk*Kijk 2015
Verder nog in 2015…:

Pompen of verzuipen

Wateroverlast bij Wijk voor Wijk: 

Na de rioolbreuk is het tapijt weggehaald en zijn de vloeren gereinigd. De lucht wordt steeds frisser en 
Wijk voor Wijk sluit de deuren voor 3 weken zomervakantie. En dan…De vakantie zit erop,  
we stropen de mouwen op…en onze broekspijpen. Weer staat er een flinke laag water in de werkplaats. 
Regenwater dit keer, geen rioolwater. En een geluk bij een ongeluk: het nieuwe tapijt was nog niet gelegd.
In oktober hadden het plafond en de muren een nieuwe verfbeurt gehad en kon eindelijk weer tapijt 
worden gelegd. 
 
Alles ziet er uit alsof er niets gebeurd is.

Na een hele week vrij in mei, gingen 
de medewerkers weer met frisse zin 
naar Wijk voor Wijk. 
Daar bleek het bij binnenkomst niet 
meer zo fris... 
In de werkplaats stond een flinke 
laag water, afkomstig van een riool-
buis die door het plafond loopt.

Lionsclub Dordrecht Host ondersteunt 
Wijk voor Wijk

In het voorjaar organiseerde het Initi-
atiefteam een ‘wijksafari’ voor de Lions-
club Dordrecht Host, langs verschillende 
initiatieven in Dordrecht West, waar-
onder Wijk voor Wijk. Op een druilerige 
zaterdagochtend, niet echt safariweer, 
ontvingen we de Lions op onze locatie. 
Zij luisterden met interesse naar ons 
verhaal en hadden natuurlijk zelf een en 
ander te vragen.

http://www.wijkvoorwijk.nl/blog_single.html


De ‘safari’ heeft veel sympathie voor het werk in de wijken teweeg gebracht bij de leden van de Lionsclub 
én de bereidheid om dit, in materiële of immateriële zin, te ondersteunen. We mochten een wens voorleg-
gen.

Op een zonnige woensdagmiddag ontvingen we bericht van de Lions. De Lionsclub Dordrecht Host spon-
sort Wijk voor Wijk middels de aanschaf van een mobiele zaagtafel met stofafzuiger!

Fantastisch dat we nu over zulk mooi gereedschap kunnen beschikken. Goed in te zetten in ons project 
‘Zwerfkunst’ en bij ons werk in de wijk. Wijk voor Wijk dankt de Lionsclub Dordrecht Host hartelijk!

Afscheid Jan van Someren 
In 2015 ging Jan van Someren,  
complexbeheerder bij Woonbron in 
Wielwijk, met welverdiend pensioen. 
Zijn laatste ronde door de wijk was 
geen rustige: een portiek schrobben, 
een vogelhuisje in elkaar knutselen, 
bollen planten en na al dat harde 
werken in de boeien geslagen door  
de wijkagent! 
 
Wijk voor Wijk vervoerde Jan tijdens 
zijn ereronde in een speciaal voor 
 hem gepimpte kliko met de woorden: 
‘We bedanken je voor de fijne samen-
werking en voor het vertrouwen in 
Wijk voor Wijk in de afgelopen jaren. 
We zullen je zeker missen!’

Naschrift: Gelukkig hoeven we Jan  
niet te missen. Deze tekst verscheen  
in de nieuwsbrief najaar 2015.  
Wat we toen nog niet wisten is dat Jan vrijwilliger zou worden bij Wijk voor Wijk.

Contact opnemen 

Neem voor meer informatie over onze diensten en producten telefonisch 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

http://www.wijkvoorwijk.nl/blog_single.html



