
Stichting Wijk voor Wijk on-
derhoudt warme relaties met de 
Dordtse woningcorporaties. Van-
daag zijn wij te gast bij Woonbron, 
waar wij te woord worden gestaan 
door Harold Roomer. Later in het 
interview schuift ook zijn collega 
Ron van den Berg aan.  

Af en toe een gekkenhuis
Harold Roomer van Woonbron 
heeft op zijn visitekaartje complex-
beheerder staan. “Maar  zeker de 
laatste 2 jaar werk ik voornamelijk 
voor de afdeling sociaal beheer in 
Wielwijk. Ik hou mij vooral bezig 
met overlast. Het aanschrijven van 
mensen, huisbezoeken afleggen, dat 
soort dingen.  Het is hier af en toe 
een gekkenhuis.” 

Prachtige portieken
Roomer en van den Berg hebben 
hebben Stichting Wijk voor Wijk 
ingeschakeld in het kader van het 
project ‘Prachtige Portieken’(zie 
ook ‘Op Pad’, verderop in deze 
nieuwsbrief). “We hebben een 
budget vanuit sociaal beheer en dat 
willen we goed besteden. De portie-
ken horen ook bij leefbaarheid en 
in onze contacten met de bewoners 
merken we dat bewoners nu  niet 
altijd tevreden zijn over de staat 
van de portiek. De aandacht gaat 
vaak uit naar de slechte huurder, 
maar we moeten ook kijken naar de 
goede huurder. Het kan niet zo zijn 
dat de goede huurder altijd onder 
de slechte moet lijden.”

Trots op eigen flat
“Veel mensen schamen zich als 
hun portiek er niet netjes uitziet. 
Ik wil dat mensen trots zijn op hun 
flat. Het is toch het visitekaartje 
van de flat. En als het is opgeknapt 
zien mensen dat zodra ze binnen 
komen.” De medewerkers van 
Stichting Wijk voor Wijk schilderen 
de hal en maken een mooie vloer  
zodat er een frisse entree ontstaat.  
Vorig jaar zijn er op die manier 3 
portieken onder handen genomen. 
“En iedereen is tevreden. Het blijft 
ook netjes, er is bijvoorbeeld geen 
graffiti. Dit resultaat is fantastisch.” 

Stichting Wijk voor Wijk  voor 
bewoners en organisaties
Roomer was bekend met Stichting 
Wijk voor Wijk, maar dan vooral 
als organisatie die door particulie-
ren in te schakelen is: “Ik heb de 
stichting onder de aandacht ge-
bracht van een bewoner die moeite 
had zijn tuin te onderhouden. Op 
die manier hoorde ik dat ook wij als 
organisatie gebruik kunnen maken 
van de diensten.  En zo is het gaan 
lopen.” 

Mes snijdt aan 2 kanten
“Je dient ook een goed doel door 
Stichting Wijk voor Wijk in te huren. 
Je houdt er mensen mee aan het 
werk. Dus het werkt 2 kanten op. 
Wij hebben als sociaal ondernemer 
natuurlijk ook de plicht om daar 
rekening mee te houden. Het werk 
zou misschien wel sneller gedaan 
worden door een ander bedrijf, 
maar dat is ons doel niet.” 

Heel tevreden
“Daarbij is de prijs/ kwaliteitver-
houding goed. Wij moeten dat toch 
in de gaten houden, zeker nu de  
Vogelaargelden ophouden. Maar 
we hebben het geld voor onder-
houd door Stichting Wijk voor Wijk 
gereserveerd.” 
“Want” Roomer en van den Berg 
kijken elkaar aan: “We zijn heel erg 
tevreden, laten we eerlijk wezen.” 
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BEWONER in Beeld:  
Ray Regensburg 

In deze rubriek komt een bewoner van Crabbehof of 
Wielwijk aan het woord die zijn ervaringen met 
Stichting Wijk voor Wijk deelt. Vandaag maken we 
kennis met Ray Regensburg uit Wielwijk.
 
Content met  ‘de jongens’  van Stichting Wijk voor Wijk
“Ik ben heel content met Stichting Wijk voor Wijk. De jongens die hier werken 
doen het goed. Het zijn geen beroeps, maar ze zijn gemotiveerd en leveren 
prima werk af. De prijs is ook mooi meegenomen. Voor een paar tientjes 
blijft de tuin netjes.” Wijkbewoner en klant van Stichting Wijk voor Wijk 
Ray Regensburg weet waar hij het over heeft. Sinds de oprichting maakt hij 
regelmatig gebruik van de diensten van de stichting.

Nu weer een nette tuin 
“Door een flinke  operatie aan mijn longen is het moeilijk geworden om het 
tuinonderhoud te doen. Ik had er nooit over nagedacht om dit werk uit te 
besteden tot ik van de oprichting van de Stichting Wijk voor Wijk hoorde via 
de woningbouwstichting. Ik was blij met dat nieuws. Ik ben toen gaan infor-
meren en heb mij direct aangemeld.” Nu komen de werknemers van Stichting 
Wijk voor Wijk minstens eens per 2 maanden in de zomer langs voor tuinon-
derhoud. “Zo blijft de tuin toch netjes.”

Persoonlijk contact 
“Ze kennen mij hier” vertelt Ray. Hij wordt dan ook begroet als een oude 
bekende door de klussers die in de werkplaats aanwezig zijn. Ray vindt dat 
persoonlijke contact dat hij met de organisatie heeft erg belangrijk. Hij vindt 
het prettig dat hij zo naar binnen kan lopen. “De eerste keer heb ik de klus 
betaald door het geld over te maken, maar nu vind ik het leuker om persoon-
lijk langs te komen. Dan maak ik ook altijd even een praatje.”

Toegevoegde waarde voor de buurt
Stichting Wijk voor Wijk past volgens Ray in het grotere plaatje van de 
wijkaanpak. “Ik ben in Wielwijk opgegroeid en ik woon hier weer sinds een 
aantal jaar. De laatste jaren is de wijk wel opgeknapt. Vroeger leek het plein 
wel een verzamelplaats voor mensen met een drankprobleem. Nu is het eerder 
een gezellige volksbuurt.” Stichting Wijk voor Wijk speelt ook een rol bij 
die verbetering, volgens Ray. “Als ik Stichting Wijk voor Wijk zou moeten 
omschrijven zou ik zeggen dat het een goed georganiseerde organisatie is die 
bijdraagt aan de leefbaarheid. Ik hoop dat ze nog lang blijven.” 

Interview:  
Harold Roomer en Ron van 
den Berg van Woonbron 

Ik wil dat mensen trots zijn op hun flat 
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We timmeren nog aan de weg 
“Als we terugkijken op 2011 
en dat in cijfers uitdrukken 
zijn we tevreden. Het aantal 
klussen groeit, de  producti-
viteit ligt hoog en het werk 
dat we doen is van goede 
kwaliteit. We timmeren nog 
stevig aan de weg” stellen 
Hugo Wemmers en Barbara 
Saarloos terugblikkend  op 
2011. Hugo en Barbara zijn 
de stuwende kracht achter 
Stichting Wijk voor Wijk. 
Gedreven vertellen zij over 
het afgelopen jaar en hun 
verwachtingen voor 2012. 
Eén ding is al snel duide-
lijk; alles kan in statistieken 
uitgedrukt worden maar 
Hugo en Barbara zijn vooral 
geïnteresseerd in het verhaal 
achter de cijfers.  

Het verhaal: Kleinschalig-
heid, veiligheid en aan-
dacht wérkt

Zo is er bijvoorbeeld het ver-
haal van die ene jongen die 
als niet begeleidbaar werd 
bestempeld door instanties 
en die nu 1,5 jaar later een 
vaste en verantwoordelijke 
baan heeft. Het is ook het 
verhaal van buurtbewoner 
Regensburg en zijn nette tuin 
(zie ‘Bewoner in beeld’). 
 “In 2011 hebben we  laten 
zien dat ons concept ‘klein-
schaligheid , veiligheid en 
aandacht’ echt werkt”, aldus 
Hugo. 

Tegen de stroom in
“En dat in deze tijd” zegt 
Barbara: “Het is best een 
lastig klimaat. Er zijn ook 
projecten die, alle goede 
bedoeling ten spijt, ten 
onder gaan.” Barbara is dan 
ook vooral tevreden dat het 
in 2011 gelukt is om een 
stevige organisatie neer te 
zetten.

“We ontwikkelen ons nog 
steeds. We zijn echt geen 
knutselclubje.”

Gevoelsmatig moeilijk 
maar verstandelijk blij
Het motto van ‘kleinschalig-
heid , veiligheid en aandacht’ 
vertaalt zich in de band die 
de begeleiders en de mede-
werkers met elkaar opbou-
wen. “Je ziet bijvoorbeeld 
dat de begeleidingsgesprek-
ken leiden tot een andere, 
positieve samenwerking bij 
de medewerkers onderling.”
En dan is het best lastig 
als iemand weg gaat. Het 
afgelopen jaar zijn er diverse 
mensen uitgestroomd naar 
regulier werk. “Juist als 
iemand goed begint te 
functioneren en je op gelijk-
waardige voet kan samen-
werken wordt het tijd om de 
reguliere arbeidsmarkt op te 
gaan. Gevoelsmatig zijn dat 
droevige momenten, 
maar verstandelijk is dat 
natuurlijk wat je wilt.”

Balans
De medewerkers van 
Stichting Wijk voor Wijk 
werken op basis van vrijwil-
ligheid. Dat levert ook de 
nodige uitdagingen op in het 
werkveld. Hugo: “Omdat 
wij nog geen structurele 
instroom van medewerkers 
hebben en daarmee ook geen 
gegarandeerde begeleidings-
budgetten, halen wij een 
gedeelte van onze inkomsten 
uit commerciële klussen.  
Maar wij zijn een stichting 
die vooral in een hulpvraag 
wil voorzien.”  Barbara vult 
aan: “We balanceren altijd 
op het scherpst van de snede 
tussen willen en kunnen. Dat 
is ook de grootste teleurstel-
ling van 2011. We hebben 
een commerciële klus moeten 
afketsen, omdat we niet 
genoeg continuïteit konden 
garanderen.” En kwaliteit 
staat voorop bij Stichting 
Wijk voor Wijk.

De toekomst
Dat zou in de komende jaren 
allemaal wel eens kunnen 
veranderen.  “De community 
jobs worden ingevoerd. Daar 
ligt voor ons een grote kans. 
Ons streven is dat mensen 
bij ons aan de slag kunnen, 
want juist voor dit soort 
werk zijn we heel geschikt. 
We zien tenslotte dat mensen 
bij ons verder komen” zegt 
Barbara.
Ook Hugo is positief over 
de toekomst: “Met een 
gestructureerde instroom 
van medewerkers kunnen wij  
ons dienstenpakket uitbrei-
den. Met die nieuwe diensten 
kunnen wij in een hulpvraag 
voorzien terwijl we tegelij-
kertijd inkomsten genereren 
die weer ten goede komen 
aan de begeleiding van onze 
medewerkers. We zouden 
zelfs een tweede kleinschali-
ge werkplaats kunnen opzet-
ten. Kortom in 2012 willen 
we groeien zowel in omvang 
als dienstenpakket.” 
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Terugblik en vooruitkijken 

Op pad… met:
Schilders Prachtige Portieken 
De medewerkers van Stichting Wijk voor Wijk zijn inzetbaar voor al-
lerlei klussen. Er is altijd één overeenkomst: de medewerkers trekken 
de wijk in. In deze rubriek leest u meer over de klussen, de ervaring 
van de medewerkers en de reacties van de wijkbewoners.

Deze ochtend ga ik op stap 
met Bart en stagiair Ben. 
Vandaag staat er een schil-
derklus op het programma in 
opdracht van Woonbron (zie 
ook interview met Harold 
Roomer). 

Voorbereiding
In aanloop naar deze klus 
zijn we met een aantal mede-
werkers op bezoek geweest 

bij de opdrachtgever. Harold 
Roomer en Ron van den 
Berg van Woonbron hebben 
uitgelegd wat er precies 
verwacht wordt: de portieken 
opknappen tot ‘Prachtige 
Portieken’, door de vloer te 
egaliseren, en de muren en 
de leuningen te schilderen. 
Het geheel wordt afgemaakt 
met het ‘stempel’ van een 
‘prachtig portiek’: een bloem 
met daarin het kenmerkende 
uitroepteken van Woonbron.
Met de fiets bezoeken we de 
portieken die een jaar eerder 
al door Stichting Wijk voor 
Wijk zijn opgeknapt. De 
frisse en schone portieken 
vormen een groot contrast 
met de flats die we daarna 
bezoeken. Deze portieken 
zijn bedompt en grauw.

Best een ruige klus
En daar staan we dan in het 
nieuwe jaar: in een koud 
portiek  met emmers verf, 
ladders, afplaktape en niet te 
vergeten: de radio. Die wordt 
als eerste ingeplugd en dan 
kan het grote werk beginnen. 
Samen met werkbegeleider 
Barbara inspecteren Bart 
en stagiair Ben de portiek. 
De werkzaamheden worden 
doorgesproken en de taken 
verdeeld. Het is duidelijk dat 
er nog heel wat bij komt kij-
ken: “Dit randje tegels moet 
even in de afbijt, en vergeet 
ook die stukjes niet af te 
plakken” wijst Barbara aan. 
“Het is best een ruige klus.” 
Het opknappen van 1 portiek 
duurt circa 100 uur.

Hard werken; even geen 
zorgen
Bart heeft vorig jaar ook 
meegewerkt aan het opknap-
pen van de portieken. “Het 
is een leuke klus. Je moet je 
hoofd er bij houden. Ik heb 
veel zorgen en als ik hier 
aan werk hoef ik daar even 
niet aan te denken. Het werk 
is afwisselend en er is geen 
hoge werkdruk.” Dat wil 
niet zeggen dat er niet hard 
gewerkt wordt. “Het is best 
pittig werk voor vrijwil-
ligerswerk, maar dat is niet 
erg.” 

Aan het werk voor de 
bewoners
Het werk bevalt Ben ook: 
“Het werk moet echt goed 
gebeuren en daar krijgen 
we dan ook de tijd voor.” 
Terwijl hij randjes aan het 
afplakken is vertelt hij door: 
“Ik heb ook het gevoel dat 
ik voor de bewoners aan 
het werk ben. We krijgen 
positieve reacties.” 

Alles gaat goed
Ondertussen is Bart lekker 
opgeschoten. De muren die 
net nog een vergeelde en 
smoezelige indruk maakten 
zijn weer helder wit. “Toch 
valt het hier erg mee, het ziet 
er best redelijk uit. We zijn 
ook in portieken geweest die 
er veel slechter uitzagen.”
Net op dat moment staat 
Barbara voor de deur met 
nog meer verf en een pot 
koffie. Ze loopt langs het 
gedane werk en concludeert: 
“Alles gaat goed.”
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