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Inleiding: Stichting Wijk voor Wijk in 2016
Wijk voor Wijk heeft in 2016 een hele bewuste keuze gemaakt om de blik op de toekomst te richten. In dit 
jaarverslag blikken we nog een keer terug op 2016. Want het verleden vormt immers de basis voor de toe-
komst. 

 
2016

Het sociale domein heeft de afgelopen jaren een drastische verandering doorgemaakt. De decentralisaties 
hebben zowel beleidsmatig, organisatorisch als maatschappelijk consequenties gehad. Ook Wijk voor Wijk 
heeft hier het nodige mee te maken gehad. 2016 is het jaar dat we dit achter ons hebben gelaten en we heel 
bewust hebben gekozen om ons te richten op de toekomst. De Inspiratiedag in de zomer was een belang-
rijke stap in dit proces. In dit jaarverslag leest u hier meer over, maar u leest natuurlijk ook over onze mede-
werkers van het afgelopen jaar, de uitgevoerde klussen en de memorabele momenten. Wij wensen u veel 
leesplezier. 
 
Een financieel overzicht over 2016 is opvraagbaar.

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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1. Wijk voor Wijk werkt 
Uitgevoerde werkzaamheden 2016
 
Klussen voor particulieren
Buurtbewoners kunnen kleine klussen in en om het huis laten opknappen door Wijk voor Wijk. Het gaat 
bijvoorbeeld om het ophangen van een schilderij, het in elkaar zetten van een kast, het schilderen van 
kozijnen en deuren, enzovoorts. Ook wordt Wijk voor Wijk met enige regelmaat ingeschakeld voor verhuizin-
gen 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 2016 zijn er voor 155 huishoudens in de wijken Crabbehof en Wielwijk klussen uitgevoerd.  

 
Reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte 
Deze opdrachten worden verstrekt door de gemeente, Woonrbron, Trivire, VvE’s en andere maatschap-
pelijke instellingen. In totaal werd aan deze werkzaamheden 2885 uur besteed. Het gaat om de volgende 
werkzaamheden:

 
● Milieubeheer: Wijk voor Wijk ruimt voor diverse opdrachtgevers zwerfafval op in Crabbehof en   
 Wielwijk.  
 
● Prullenbakken: De medewerkers legen de prullenbakken in Crabbehof. Op de hotspots gebeurt dit   
 vaker dan bij minder gebruikte prullenbakken.  
 
● Speeltoestellen schoonmaken/ graffiti verwijderen: Op basis van noodzakelijkheid maken de mede-  
 werkers de speeltuin weer fris en aantrekkelijk.  
 
● Groenonderhoud: Het onderhouden van gemeenschappelijk groen richt zich op het onderhoud van   
 groenvoorzieningen van verschillende partijen (woningstichting, gemeente en VvE). Het schoffelen en 
  snoeien van groenvoorzieningen zijn hier voorbeelden van, evenals het onkruidvrij maken van brand- 
 gangen, parkeervakken en trappen. 
 
● Kolken schoonmaken: Dit wordt handmatig gedaan. 
 
● Bladafval verwijderen. 
 
● Vegen van de straat. 
 
 
Portieken opknappen
Portieken zijn opgeknapt door het egaliseren en schilderen van de onderhuisvloer. Verder zijn muren en 
houtwerk geschilderd. In een aantal portieken is een vrolijke afbeelding aangebracht.  
Hier is in 2016 iets meer dan 600 uur aan besteed. 
 
 
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 klussen in de buiten-
ruimte zoals een heg verwijderen en fietsen verwijderen. In 2016 zijn er o.a. fietsnietjes (fietsenrekken) 
geplaatst, hallen leeggeruimd en luifels schoongemaakt.  
Er is 606 uur besteed aan het uitvoeren van incidentele klussen. 
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Wijk voor Wijk in beeld: Aan het werk

Medewerkers van Wijk voor Wijk hebben dit portiek in Wiel-
wijk een opknapbeurt gegeven: plafonds, muren, deuren en de 
vloer zijn opnieuw geschilderd. Een saaie muur is opgefleurd 
met een boom waar de blaadjes al aan komen. 

De fietsnietjes staan netjes.

Prullenbakken legen.

Luifels schoonmaken. 
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2. Medewerkers
Visie en werkwijze

 
De primaire doelstelling van Wijk voor Wijk is het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen 
uit kwetsbare groepen. Uitgangspunt in de trajectbegeleiding is doorstroom naar de reguliere ar-
beidsmarkt en/of scholing, daar waar mogelijk. Medewerkers die niet kunnen doorstromen naar 
de arbeidsmarkt, ontvangen begeleiding om volwaardig en blijvend te participeren. 

Inclusief beleid

Wijk voor Wijk voert inclusief beleid. De groep medewerkers is breed en divers: eenieder die baat heeft 
bij de geboden begeleiding verdient een kans, ongeacht de beperkingen die men ervaart, de doelgroep 
waartoe men behoort of de indicatie die men heeft. De verbindende factor tussen de verschillende me-
dewerkers is de wens om zich te ontwikkelen. De diversiteit draagt bij aan de lerende context: juist door 
de onderlinge verschillen kan men leren van elkaar. Gelijkwaardigheid en acceptatie zijn hierin belangrijke 
thema’s.

Begeleiding

Medewerkers worden vanuit een consequente aanpak individueel en in het groepsproces begeleid. De 
begeleider stelt met de individuele medewerker een trajectplan op met daarin doelen en leerpunten. De 
voortgang  wordt op vastgestelde momenten gezamenlijk geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Wanneer 
een medewerker klaar is voor doorstroom naar de arbeidsmarkt, wordt, op basis van een beroepsinteres- 
setest en de bevindingen uit het trajectplan, gestart met een sollicitatietraining en solliciteren. 

Voor de Wijk

De medewerkers voeren werkzaamheden in de wijk en voor bewoners uit. Voorbeelden hiervan zijn het 
opruimen van zwerfafval in opdracht van instanties of gemeente en tuinonderhoud, schilderen en andere 
klussen in en om het huis voor particulieren. Door de werkzaamheden te organiseren zoals binnen een 
reguliere setting, dragen deze bij aan het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en eenvoudige vakvaar-
digheden. In de gestructureerde uitvoering is veel aandacht voor samenwerken en veilig, klantvriendelijk 
en klantgericht werken. Medewerkers dragen zo verantwoordelijkheid naar vermogen en kunnen hierin 
groeien. 

Lerende context

Activiteiten die samenhangen met de werkzaamheden die verricht worden zoals het ochtendoverleg en 
het contact met bewoners, maken deel uit van de lerende context. Hiertoe behoren ook administratieve 
taken, het beheer van gereedschap, het schrijven voor de nieuwsbrief en het verzorgen van de lunch.

Vier keer per jaar vindt er een werkplaatsoverleg plaats voor alle medewerkers. De medewerkers worden 
gestimuleerd hier zelf onderwerpen voor aan te dragen. In combinatie met het overleg worden de mede-
werkers getraind in sociale vaardigheden. 

Afstemming en samenwerking

De geboden begeleiding houdt niet op ‘bij de voordeur’. Er is, als dat nodig is, afstemming met betrokken 
hulpverleners en het eigen netwerk van medewerkers. Wanneer een medewerker problemen ervaart die 
niet opgelost worden binnen de setting van Wijk voor Wijk, wordt er doorverwezen naar een relevante 
partij, bijvoorbeeld het Sociale Team in de wijk.  
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Wij zijn Wijk voor Wijk: Medewerkers in beeld

 
Dordtenaar word je niet, dat ben je gewoon!  Freddy aan het woord

Hoi, ik ben Freddy. Ik ben nu ongeveer een jaar me-
dewerker bij Wijk voor Wijk. Ik ben hier gekomen 
door op de website te kijken en te bellen voor een 
afspraak om te solliciteren. Ik ben met twee dagen 
begonnen en werk nu drie dagen per week met ple-
zier. Ben een manusje van alles. Dat houdt in dat ik alle 
voorkomende werkzaamheden doe. 
 
Ik heb hier als mens en persoon veel kunnen leren en 
kunnen opsteken. Ik ben van ver gekomen, maar al 
redelijk op de goede weg. Ik ben best aardig op m’n 
plek hier en hoop me nog beter te ontwikkelen.  
Verder ben ik vader van vier prachtige dochters in de 
leeftijden 2, 3, 7 en 9 jaar. Ik ben zelf 31 jaar. 
 
Ik ben een geboren en getogen Dordtenaar. Dordte-
naar word je niet, dat ben je gewoon!

 
 
 
 
                  Grillmaster Freddy in actie tijdens de jaarlijkse barbecue. 

Afscheid van Remco en Bart

Voor de zomerstop nemen twee oudgedienden van Wijk voor Wijk afscheid. Remco verhuist naar het 
hoge noorden en Bart stroomt door naar een baan. Tijdens de barbecue worden zij ‘uitgezwaaid’ met een 
speech en cadeautjes. 

Bart en Remco tijdens de laatste barbecue als medewerker van Wijk voor Wijk.  
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Branka is voorzitter van het ochtendoverleg. Het voorzitter-
schap rouleert wekelijks onder de medewerkers.

De medewerkers in overleg.

Elke middag wordt er gezamenlijk geluncht. Dat is gezellig, 

lekker en een waardering voor de medewerkers.

 

Samen Chinees eten van de opbrengst van de fooienpot.

Om de tafel 

Hoewel de medewerkers het grootste gedeelte van de dag op pad zijn, speelt toch een gedeelte van de 
Wijk voor Wijk experience zich af rondom 4 tafels in de werkplaats…
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De nieuwsbrief wordt voorbereid door de redactie

 

 
 

En tijdens de jaarlijkse barbecue voor de zomerstop worden de 
tafels gewoon buiten gezet…

 

Het sjabloon voor de schilderklus wordt nauwkeurig  
uitgetekend aan tafel.

Elk jaar is de kerst één van de favoriete momenten,  
óók in 2016.
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Wij zijn Wijk voor Wijk: Bestuur en beroepskrachten in beeld 

In 2016 zijn er diverse wijzigingen in de samenstelling van bestuur en werknemers geweest. Mirjam Kar-
sten is gestart als nieuwe voorzitter. Op 1 juni nam zij het stokje over van Corrie Noordzij. Daarnaast is Judy 
Weterings gestopt als secretaris. Mattias Kok, eerder algemeen bestuurslid, neemt deze functie waar. Judy 
is voor 12 uur in dienst gekomen als projectleider Wijk voor een Schone Wijk. Hugo Wemmers (directeur 
en projectleider), Barbara Saarloos (projectleider) en Falco Ballas (penningmeester) zijn in functie geble-
ven. Hieronder stelt eenieder zich voor:

Bestuur

 
Ik ben Mirjam Karsten en in juni 2016 als voorzitter van het be-
stuur aangesloten  bij Wijk voor Wijk. Sinds de jaren 90 heb ik ge-
werkt in de hulpverlening in verschillende functies. Afgelopen jaar 
ben ik zelfstandige trainer en coach geworden. Daarnaast werk 
ik als coördinator bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland 
Zuid. 

Wijk voor Wijk laat zien dat het echt kan! Alle veranderingen die 
plaats hebben gevonden in de zorg afgelopen jaren zijn er opge-
richt om beter bij de inwoner en haar vragen aan te sluiten. Wijk 
voor Wijk doet dat al jaren. Door haar kleinschaligheid blijft ze 
dicht bij haar missie waarbij ze het wijkgerichte werken gebruikt 
om mensen te laten ervaren dat ze er toe doen. Werkervaring 
opdoen, prettige sociale interacties, waardering krijgen; op een 
positieve manier leren en groeien. Wijk voor Wijk inspireert mij, 
ik ben blij dat ik als voorzitter Wijk voor Wijk mag vertegenwoor-
digen. 

 

 
 

Ik ben Falco Ballas en binnen het bestuur bekleed ik de functie 
van penningmeester. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als 
new business development manager bij een grote wijnimporteur. 
Ik heb hotelmanagement gestudeerd te Maastricht. Mijn hobby’s 
zijn wandelen, koken en reizen. 

Voor mij is Wijk voor Wijk een voorbeeld initiatief in een tijd 
waarin we meer voor elkaar over moeten hebben en meer samen 
teweeg moeten brengen. De manier van werken binnen Wijk voor 
Wijk is een echte eyeopener. Dat heb ik nooit eerder zo gezien. 
Het persoonlijke en kleinschalige hier is echt bijzonder!

Ik word blij van zichtbaar resultaat. In de vorm van een gerecht 
waar je uren op het zitten koken, een tuin waar je de hele week 
in bezig bent geweest, een prospect waar je al maanden op aast 
en uiteindelijk scoort als klant en het professionaliseren en zelf-
redzaam maken van dit mooie initiatief Wijk voor Wijk. Elke keer 
weer een stapje dichterbij een mooi en zichtbaar resultaat.
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Ik ben Mattias Kok. Ik ben in op 5 december 1977 geboren in 
Dordrecht. Binnen Wijk voor Wijk ben ik sinds 2012 Algemeen 
bestuurslid en op dit moment waarnemend secretaris.

Ik ben werkzaam op de Hans Petrischool in Dordrecht. Op deze 
praktijkschool geef ik het vak ‘groen’ en bereid ik leerlingen voor 
om te gaan werken bij een groenbedrijf. Verder ben ik actief in het 
ontwikkelen van het onderwijs op deze school.

In mijn vrije tijd sta ik het liefst aan de waterkant om een vis te 
vangen. Ook geniet ik ervan om samen met mijn vrouw en doch-
ter leuke dingen te doen.

Mijn vrouw was in 2012 medewerker van Wijk voor Wijk. Hierdoor 
raakte ik al snel geïnteresseerd in de stichting. Het werk wat de 
stichting doet is uniek en is weloverwogen. Ik ben blij dat ik hier-
aan een steentje kan bijdragen.

Beroepskrachten

Ik ben Hugo wemmers. Bij Wijk voor Wijk draag ik zorg voor de 
individuele ontwikkeling van medewerkers, met als doel een 
zo sterk mogelijke arbeidshouding. Hiernaast hou ik me bezig 
met het afstemmen van capaciteiten van medewerkers en de te 
verrichten klussen en het groepsdynamische proces. Een goede 
samenwerking tussen medewerkers, zelfredzaamheid/zelfstandig-
heid en acceptatie zijn hiervoor van groot belang. Verder draag ik 
zorg voor de praktische werkbegeleiding bij Wijk voor Wijk en de 
ontwikkeling van Wijk voor Wijk als organisatie. 

Hoe dat zo gekomen is? Na enig jobhoppen in de logistieke pro-
ductiemanagementbranche en een jaar trompetspelen op het 
conservatorium in Tilburg, ben ik eens goed naar mezelf gaan kij-
ken. Wie ben ik en waar ben ik goed in? 

Na verschillende banen als begeleider te hebben gehad heb ik be-
sloten een project op te zetten waarin ik mijn visie op re-integratie 
en hulpverlening kwijt kon. Dat werd Wijk voor wijk.

Het zelf vorm kunnen geven aan mijn visie heeft zich als droom 
langzaam ontwikkeld. Naar huis fietsend dacht ik op een bepaald 
moment: ‘Nu ga ik het doen!’ Nu, tien jaar verder en kijkend hoe 
we gezamenlijk vorm geven aan die visie, kan ik zeggen dat die 
droom wel is uitgekomen. Met een goed gevoel voor wat we 
bereikt hebben en wat de toekomst gaat brengen, sluit ik af met 
‘Werken bij Wijk voor Wijk is geen droom, maar een feest!’
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Ik ben Barbara Saarloos, geboren in 1970, en sinds 2008 in dienst 
bij Wijk voor Wijk. Na mijn opleiding en baan als verpleegkundi-
ge heb ik een ommezwaai gemaakt en bijna 10 jaar gewerkt bij 
Vreeken’s Zaden. Mijn volgende nieuwe stap bracht me bij Wijk 
voor Wijk. 

Aanvankelijk begon ik bij Wijk voor Wijk als assistent begeleider, 
met een berg vrijheid om te ontdekken en te groeien. Inmiddels is 
mijn baan uitgegroeid tot die van projectleider, lees: coördinator, 
praktisch begeleider, stagebegeleider, communicatiemedewerker, 
beleidsmedewerker en boekhouder, in wisselende verhoudingen.

Dat ik me bij Wijk voor Wijk niet hoef te beperken tot alleen de 
coördinerende of de beleidsmatige kant, maar ook meedoe in de 
uitvoering, past uitstekend bij mij. Dat is ook het fijne aan mijn 
(uit de hand gelopen) hobby, meubelmaken: iets bedenken, uit-
werken én maken. 

In 2008 zei ik: ‘Tien jaar Wijk voor Wijk, maximaal.’ Die deadline 
komt in zicht, maar het werk is nog niet af, ik ben nog niet uitge-
leerd en ga graag nog even door. Maar bovenal zie ik het nut en 
de noodzaak van onze stichting: Wijk voor Wijk moet!

 
Mijn naam is Judy Weterings. Ik werk 12 uur voor het project Wijk 
voor een Schone Wijk, waarin we bewoners betrekken bij een 
schone omgeving. Naast deze baan werk ik nog als clustercoör-
dinator bij Welzijnswerk Sliedrecht. Sinds mijn studie Culturele 
Antropologie heb ik verschillende banen gehad, maar altijd in het 
sociale domein. Mijn hobby’s en interesses: lezen, flamenco, teke-
nen, Scandinavische thrillers…

Toen ik 6 jaar geleden geen werk had, zocht ik vrijwilligerswerk. Ik 
wilde graag bij een organisatie werken waar visie centraal staat en 
waar de doelgroep het uitgangspunt is. Na een eerste kookavon-
tuur, ben ik verder gegaan met werk dat mij beter lag. Via het 
oppakken van allerhande ‘vensterbankklussen’ (zoals het opzetten 
van de nieuwsbrief en projectplannen schrijven), ben ik in het 
bestuur gegaan en ben uiteindelijk in dienst gekomen als project-
leider. 



14

3. Ontwikkelingen
Inspiratiedag  

Hoe gaan we als Wijk voor Wijk de toekomst tegemoet? 
Op onze ‘Inspiratiedag’ hebben we - bestuur, projectleiders en enkele genodigden - flink gebrainstormd. 
De genodigden waren mensen die op een bepaalde manier met Wijk voor Wijk te maken hebben. Zij na-
men elk een frisse blik vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid mee. Even lekker uit je comfortzone 
stappen, op een zonnige dag, met een berg inspiratie op de koop toe. Dat motiveert! Deze dag heeft gere-
sulteerd in een strategiedocument, een geprioriteerde actielijst en een gestructureerde werkwijze om de 
inspiratie ook werkelijkheid te laten worden. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.wijkvoorwijk.nl/blog_single.html
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Raamovereenkomst lokale sociale partners

Wijk voor Wijk is eind 2015 uitgenodigd om in te schrijven op de meervoudige onderhandse aanbesteding 
‘Raamovereenkomst lokale sociale partners voor inzet werkzaamheden in de openbare ruimte.’ In februari 
2016 werd bekend dat Wijk voor Wijk een flinke opdracht was gegund om de wijk Crabbehof vrij te hou-
den van zwerfvuil, om prullenbakken te legen, kleinschalige schoonmaakwerkzaamheden te verrichten en 
bewoners te betrekken bij de leefomgeving. Deze opdracht betekent reguliere werkzaamheden voor de 
medewerkers en een positieve impuls voor de bedrijfsvoering. Ook betekent het dat het plan Wijk voor 
een Schone Wijk, dat nauw samenhangt met het milieubeheer, kan worden gerealiseerd. 

Met hart en ziel 

Chris Hoogerwaard, gebiedsbeheerder van Stadsbeheer  
Gemeente Dordrecht, is een van de opdrachtgevers van Wijk 
voor Wijk. Hij wilde wel eens een ochtend meewerken. Dat 
kan natuurlijk! 
 
Chris zette zich eerst aan het onkruid wieden in de achtertuin 
van een oudere dame, om vervolgens zwerfvuil op te ruimen 
in Crabbehof. Deed hij uitstekend, vertelden zijn tijdelijke  
collega’s.  
 
Zo’n ochtend meedraaien geeft inzicht in de manier waarop 
er gewerkt wordt bij Wijk voor Wijk. Wat de meeste indruk 
maakte op Chris: dat mensen zich, ondanks hun eigen ba-
gage, met hart en ziel inzetten in de wijk. Goed om dat te 

horen!

Wijk voor een Schone Wijk

Wijk voor Wijk hecht veel belang aan het oppak-
ken van maatschappelijke thema’s. Dat doen we 
door deelprojecten te ontwikkelen die voortbou-
wen op de uitgangspunten en activiteiten. Het 
deelproject ‘Wijk voor een Schone Wijk’ heeft als 
doel bewoners te betrekken bij de leefomgeving 
d.m.v. bewustwording en bevordering van parti-
cipatie. 

Binnen het project worden medewerkers opge-
leid als Ambassadeurs van een Schone Wijk, is 
er een Kidsclub gestart en worden aanbelrondes 
uitgevoerd.  
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Ambassadeurs van een Schone Wijk

Sinds november zijn de medewerkers van Wijk voor 
Wijk getraind en gecertificeerd als ‘Ambassadeur van 
een Schone Wijk’. ‘Als Ambassadeurs van een Schone 
Wijk laten wij zien dat we een schone straat belang-
rijk vinden. Wij ruimen zelf bijna dagelijks zwerfafval 
op dus we weten waar we het over hebben. Wij kun-
nen bewoners ook informatie geven over hoe zij zelf 
de boel kunnen schoonhouden. Bijvoorbeeld over 
wat je met je grofvuil kunt doen of hoe je zelf actief 
kunt helpen met opruimen. Ook kunnen we aan kin-
deren op straat uitleggen waarom je brood beter in 
de afvalbak kunt gooien dan op straat voor de  
vogels’ legt een ambassadeur uit. 

 
Kidsclub en Wijkterras

‘Bingo! Kijk maar, we hebben een flesje, een bekertje 
en deze ook allemaal!’ roepen 2 meiden terwijl ze 
een vuilniszak omkeren. Deze kinderen doen mee 
aan de Zwerfie Bingo tijdens het Wijkterras in het 
Albardaplantsoen.

Tijdens het Wijkterras kunnen bewoners in gesprek 
gaan met elkaar, de jongerenwerkers van Contour de 
Twern en de opbouwmedewerker van MEE Drecht-
steden. De medewerkers van Wijk voor Wijk hebben, 
met hulp van het Natuur- en milieucentrum Weizigt, 
een Zwerfie Bingo georganiseerd. Alle kinderen wil-
den graag volgende keer meedoen met de Kids Club 
die het plantsoen, samen met de medewerkers van 
Wijk voor Wijk, eens per maand schoon houdt.  
 

Zwerfkunst & Zwerfletters 
 
Medewerkers hebben sinds 2011 430.000 liter zwerfafval opgeruimd in Crabbehof en Wielwijk. Tussen 
al die rommel ligt ook wel eens iets leuks, geks of bijzonders: een verloren knuffeldier, een poppetje, een 
speelgoedautootje. Inmiddels hebben we een flinke verzameling. Wijkfotograaf Jeroen Niemeijer bracht 
deze vondsten in beeld en dat leverde inspirerende foto’s op. Die wilden we laten zien in een expositie.  

 
In samenwerking met MEE Drechtsteden en de Bi-
bliotheek AanZet werd een expositie opgezet en wer-
den er workshops georganiseerd. In deze workshops 
maakten vrouwen uit taaloefengroepen tijdens de 
Week van de Alfabetisering gedichten bij de foto’s. 
 
De exposite en de workshops waren zo’n succes 
dat er een leskist in ontwikkeling is en er voor 2017 
al nieuwe workshops en exposities gepland staan. 
Hieronder een selectie van de bijzondere foto’s en 
gedichten. 

Een gevonden auto… 
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De workshop                     Het resultaat 
 
Samenwerking

Wijk voor Wijk zoekt vaak en graag de samenwerking op. Samenwerkingspartners in 2016 waren Gemeen-
te Dordrecht, MEE Drechtsteden, Contour-de Twern, Syndion, Duurzaamheidscentrum Weizigt, de Biblio-
theek AanZet, Groenspecialisten A-Garden, Woonbron, Trivire, Durf. 
 
 

4. Kijk*Kijk*Kijk 2016  
Verder nog in 2016…

Klanttevredenheidsonderzoek

In het voorjaar heeft stagiair Twan een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de klanten van 
Wijk voor Wijk. De reden waarom mensen voor Wijk voor Wijk kozen was de goede prijs-kwaliteit verhou-
ding. Een aandachtspunt dat voortkwam uit het onderzoek is dat de klanten niet goed op de hoogte bleken 
van het dienstenaanbod van Wijk voor Wijk. Hier kunnen we wat mee!

Maatschappelijke stage

Romy, die in de derde klas van het Johan de Witt - gymnasium zit,  werkte een week mee bij Wijk voor Wijk 
voor haar maatschappelijke stage. Zij schreef hierover een uitgebreid verslag, waarvan een deel hieronder 
te lezen is: 

‘Toen ik aan mijn eerste stagedag begon, wist ik niet zo goed wat me te wachten stond. Gelukkig viel het 
allemaal reuze mee. Er werd goed aan mij uitgelegd wat er van mij verwacht werd, en ik werd door de me-
dewerkers betrokken bij het werk, waardoor ik helemaal het idee kreeg dat ik er bij hoorde en niet dat ik 
minder kan omdat ik jonger ben. 
Al met al vond ik mijn stage zeer leerzaam, spannend maar ook heel leuk. Ik heb mensen leren kennen 
over wie men al snel een oordeel klaar heeft. Niet iedereen die niet op de gewone arbeidsmarkt kan wer-
ken is automatisch ex-verslaafde. Integendeel, veel mensen, die bijvoorbeeld net in Nederland zijn komen 
wonen, zien het niet zitten om dagen thuis te zitten zonder iets te doen. Door dan maatschappelijk werk te 
doen, is dat niet meer het geval én ze leren de taal ook sneller. 

De klussen waren echt goed te doen, dus niet moeilijk ofzo, en ondertussen leerde je de medewerkers be-
ter kennen. Iets waar ik echt blij van werd, was het klanttevredenheidsonderzoek. Ik ging samen met een 
stagiair, die dat onderzoek gemaakt had, naar verschillende klanten toe om het onderzoek af te nemen. 
De mensen waren heel gastvrij en dankbaar voor het verrichte werk. Op zo’n moment zie je hoe belangrijk 
maatschappelijke dienstverlening is voor de omgeving en dat je het dus niet voor niets doet.’

Wij vonden het erg leuk om Romy als stagiaire te ontvangen!

Yo Yo

het leven is net een yoyo

een keer hoog

andere keer laag 

Annie
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Romy (3e van links)  tussen haar tijdelijke collega’s

 

Wijk voor Wijk in beeld: Feestelijk bezoek van de wethouder

 

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

Neem voor meer informatie over onze diensten en producten contact met ons op.

Stichting Wijk voor Wijk

Troelstraweg 180

3317 TL Dordrecht

Tel. 078 - 65 59 210

info@wijkvoorwijk.nl

www.wijkvoorwijk.nl

facebook.com/StichtingWijkVoorWijk

linkedin.com/company/stichting-wijk-voor-wijk

Kamer van Koophandelnummer: 24410874

BTW-nummer: NL 817678992B01

IBAN: NL92 TRIO 0781451043

http://facebook.com/stichting-wijk-voor-wijk
http://linkedin.com/company/stichting-wijk-voor-wijk
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