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Medewerkers  

voorop:  

De medewerkers bij 
Stichting Wijk voor 
Wijk vormen een bonte 
mix van mensen. Eigen-
lijk hebben ze maar één 
gemene deler: ze willen 
werken. De primaire 
doelgroep van Stichting 
Wijk voor Wijk bestaat 
uit mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt. Zij 
kampen met belemmer-
ingen van bijvoorbeeld 
psychische of sociale 
aard, verslavingspro-

 
blematiek of ex-deten-
tie. Maar eigenlijk leent 
de visie en manier van 
werken zich uitstekend 
voor elk soort vrijwil-
liger.

De mens centraal 
In de werkwijze van 
Stichting Wijk voor 
Wijk staat de mens met 
zijn capaciteiten, en 
niet de beperkingen, 
centraal. Nieuwe me-
dewerkers stellen in 
overleg met de werkbe-
geleider een trajectplan 
op waarbij de ‘Individu- 
 

 

ele Rehabilitatie Bena-
dering’ (IRB)* gebruikt 
wordt. De medewerker 
wordt ondersteund bij 
het verkennen en kiezen 
van zijn specifieke doe-
len. Dat kan uiteenlo-
pen van op tijd uit bed 
komen, tot Nederlandse 
taal oefenen tot   
(h)erkennen van eigen 
grenzen. Om de gestelde 
doelen te verwezen-
lijken biedt Stichting 
Wijk voor Wijk een 
therapeutische werkbe-
geleiding waarin naast 
IRB ook gebruik 
 

gemaakt wordt van cog-
nitieve interventies zoals 
Rationeel-emotieve thera- 
pie (RET) en Goldstein.  
 
Op de werkvloer …
met z’n allen 
De nadruk ligt op eigen 
verantwoordelijkheid, 
gelijkwaardigheid en 
samenwerking. Me-
dewerkers worden ges-
timuleerd elkaar (op een 
passende manier) aan te 
spreken en gezamenlijk 
de verantwoordelijk-
heid voor een klus te 
nemen. Op de werkvloer 
krijgen de individuele 
werknemers die taken 
die zij aankunnen. Naast 
de reguliere werkzaam-
heden betekent dit de 
verantwoordelijkheid 
voor huishoudelijke ta-
ken, wekelijks roulerend 
voorzitterschap van het 
ochtendoverleg, maar 
ook het afrekenen met 
de klant na een  
geklaarde klus. 

Wie kunt u  
doorverwijzen? 
Benieuwd of Stichting 
Wijk voor Wijk ook 
geschikt is voor uw 
klant?  In het algemeen 
is iedereen welkom mits 
gemotiveerd, bereid te 
leren en met een vast 
adres. De werkplaats 
is met name geschikt 
voor mensen die kunnen 
groeien in een klein-
schalige omgeving, met 
intensieve begeleiding.  
Neem gerust contact 
op of laat uw klant een 
afspraak maken om de 
mogelijkheden te be-
spreken. Op onze web-
site www.wijkvoorwijk.
nl vindt u meer informa-
tie over onze werkwijze. 

*Meer informatie over 
IRB kunt u o.a. vinden 
op de website van Mo-
visie bij het onderwerp  
‘effectieve sociale inter-
venties’

SAVE THE DATE
Wanneer: 31 januari 2013 van 15.00 – 18.00 uur 
Wat: Jubileumfeest 
Waarom: Stichting Wijk voor Wijk bestaat 5 jaar!

Samenwerkingspartners en vaste klanten van Stichting Wijk 
voor Wijk ontvangen later in het jaar een uitnodiging.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Wijk voor Wijk 
bestaat 5 jaar 
Dit jaar is het 5 jaar geleden dat Stichting Wijk voor Wijk van 
start is gegaan. Bijna 750 klussen verder is Stichting Wijk voor 
Wijk een vaste waarde geworden in Crabbehof. Het souterrain 
aan de Troelstraweg 180, ter beschikking gesteld door Trivire, 
is inmiddels getransformeerd tot een werkplaats met een aantal 
vaste krachten. Dagelijks trekken de medewerkers hiervandaan 
de wijk in, om op professionele  wijze en tegen een aantrekkelijk 
tarief klussen voor bewoners te verrichten.

Meerdere medewerkers zijn in de afgelopen jaren succesvol 
doorgestroomd naar regulier werk. 

En dat wordt gevierd! 
Natuurlijk laat de stichting haar 5de verjaardag niet zomaar voor-
bijgaan. Zo wordt er voor de inwoners van Crabbehof en Wiel-
wijk een prijsvraag uitgeschreven en zal de klant met de 750e klus  
in het zonnetje gezet worden. Daarnaast wordt er een speciale 
jubileumkrant uitgegeven. 

Voor de samenwerkingspartners en vaste klanten zal Stichting 
Wijk voor Wijk op 31 januari, precies 5 jaar na het openingsfeest,  

een jubileumfeest geven. Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda! 
 

Hou de website in de gaten 
In de loop van het jaar zullen er meer activiteiten georganiseerd 
worden. Deze worden natuurlijk aangekondigd op de website 
www.wijkvoorwijk.nl. U kunt daar binnenkort ook meer lezen en 
zien over hoe de stichting zich de afgelopen 5 jaar heeft ontwik-
keld.

Wilt u meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen..



Stichting Wijk voor Wijk 
Troelstraweg 180
3317 TL    Dordrecht ZH 
Tel. 078-6559210

info@wijkvoorwijk.nl 
Kamer van Koophandelnummer: 24410874
BTWnummer: NL 817678992B01
Rekeningnummer Triodosbank: 78.14.51.043 
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Vacatures 
 
Bij Stichting Wijk voor 
Wijk zijn mensen om aller-
lei redenen actief. Naast de 
medewerkers uit de primaire 
doelgroep zijn er onder an-
dere mensen werkzaam die 
aan de slag willen blijven 
tussen 2 banen in, die werk-
ervaring in een specifieke 
richting willen opdoen, of 
naast hun baan een bij-
drage willen leveren aan de 
maatschappij. 

Op dit moment staan onder-
staande vacatures open: 
 
Vrijwilliger administratie 
Deze vrijwilliger verzorgt 

samen met een collega de ad-
ministratie van de werkplaats.  
Kenmerkend voor het werken 
op de administratie is de 
afwisseling in administratieve 
werkzaamheden.  
 
Vrijwilliger lunch 
Dagelijks wordt bij Stichting 
Wijk voor Wijk gezamenlijk 
geluncht door begeleiders, 
medewerkers en vrijwilligers. 
De vrijwilliger lunch verzorgt 
deze maaltijd, en eet uiteraard 
gezellig mee! 
 
Vrijwilliger nieuwsbrief & 
website 
Deze vrijwilliger schrijft voor 
onze nieuwsbrief en website. 
We streven ernaar om vier 

keer per jaar een digitale 
nieuwsbrief uit te brengen. 
Lezers van de nieuwsbrief zijn 
collega-professionals, samen-
werkingspartners en geïnteres-
seerden die zich via de website 
aanmelden. 
 
Bestuurder  portefeuille PR 
en belangenbehartiging 
Wij zoeken een bestuurder 
die invulling geeft aan de 
‘portefeuille PR en belangen-
behartiging’. Deze bestuurder 
vertegenwoordigt de stichting 
naar buiten toe en is een echte 
netwerker.

In alle gevallen geldt dat de 
invulling en tijdsinvestering in 
overleg worden vastgesteld.  

Vrijwilligers van Stichting 
Wijk voor Wijk ontvangen: 
• Een vrijwilligersvergoeding 
van € 0,80 per uur. 
• Een gratis lunch op werk-
dagen; een eigen lunchpakket 
meebrengen is niet nodig. 
Er kan rekening gehouden 
worden met voorkeur voor 
bepaalde producten. 
• Een gratis set professionele 
werkkleding.

Meer informatie?  
Kijk op de website www.
wijkvoorwijk.nl voor de volle-
dige vacaturetekst en/of neem 
contact met ons op. 

 “Ik zou het iedereen 
aanraden om ervaring 
op te doen via vrijwil-
ligerswerk.” Aan het 
woord is de 38-jarige 
Vincent uit Oudenbosch. 
“Ik heb altijd in de bouw 
gewerkt en ben 2 jaar 
geleden  noodgedwon-
gen gestopt met werken 
vanwege rugklachten. In 
overleg met mijn toen-
malige werkgever ben ik 
een opleiding gaan doen 
tot uitvoerder, om uitein-
delijk ergens anders aan 
de slag te kunnen gaan. 
Gebrek aan ervaring was 
bij sollicitaties vaak een 

struikelblok. Daarom  
ben ik bij Stichting Wijk 
voor Wijk gaan werken 
om in de praktijk te leren 
organiseren en plannen.” 
Alle inspanning heeft zijn 
vruchten afgeworpen. 
Maandag start Vincent bij 
een nieuwe werkgever. 
 
Nieuwe competenties  
verwerven 
Het afgelopen jaar heeft 
Vincent volgens een op 
maat gemaakt trajectplan 
gewerkt aan zijn com-
petenties. “Ik ben bezig 
geweest om de organisatie 
op de schop te nemen. 
Ik heb onder andere be-
standen gedigitaliseerd,  
doorgesproken hoe er 
een nieuw werksysteem 
opgezet kan worden en alle 
computers op één netwerk 
gezet.” 

Vincent kreeg de ruimte 
om vaardigheden te oe-
fenen die hij in de bouw 
nooit nodig heeft gehad 

maar die typisch zijn voor 
kantoorwerk. “Waar ik niet 
heel makkelijk in was is 
bijvoorbeeld de telefoon 
aannemen, op een nette 
manier een mailtje opstel-
len en mensen te woord 
staan. Ik flapte er vroeger 
alles uit, nu heb ik geleerd 
na te denken voor ik wat 
ga zeggen. Als ik het niet 
weet ga ik effe een bak 
koffie halen, dan kan ik 
ondertussen nadenken.”

Nu moet ik mezelf  
verkopen 
Het nieuwe vak brengt 
voor Vincent ook een 
nieuwe vorm van sollici-
teren mee. “Normaal belde 
ik op naar een werkgever 
met de vraag: Heb je nog 
werk? Maar nu ik meer 
geleerd heb, moet ik de 
hele procedure door. Ik 
moet mezelf verkopen en 
dat heb ik nooit hoeven 
doen. Eerst was de werk-
ervaring belangrijk en 
nu opeens de papieren.” 

Samen met Hugo oefende 
hij sollicitatiegesprek-
ken. “Hugo stelde vaak 
onverwachts voor om een 
gesprek te oefenen. Dat 
vond ik dan wel moeilijk, 
maar achteraf heel fijn. 
Die oefeningen hadden 
echt meerwaarde.” Vincent 
heeft wat hij geleerd heeft 
succesvol toe kunnen pas-
sen. “Bij het bedrijf waar 
ik nu ga werken kreeg ik 
te horen: Je ziet er heel 
rustig uit. Het totaalplaatje 
klopt.”

Fijne hechte groep 
Vincent heeft wel even 
moeten wennen bij Stich-
ting Wijk voor Wijk. “Ik 
heb het eerst een weekje 
afgetast, maar toen dacht 
ik: dat komt wel goed. 
Hugo en Barbara pro-
beren iedereen op één lijn 
te krijgen. Dat creëert een 
prettige werksfeer waar 
veel openheid is.” 

Vincent heeft door deze 

cultuur veel steun gehad 
om een vervelende gebeur-
tenis in zijn privéleven 
sneller te boven te komen.  
“Als persoon word je hier 
heel goed opgevangen. Het 
maakt niet uit wie je bent, 
of wat je doet; je wordt 
geholpen en gesteund.”

Stichting Wijk voor Wijk 
heeft me verder doen  
kijken dan de bouw 
“Ik ga nu werken in de 
standbouw. Dat is een 
wereldje op zich en ei-
genlijk nergens mee te 
vergelijken. Stichting Wijk 
voor Wijk heeft me verder 
doen kijken dan de bouw. 
Dat is heel positief.  Ik ga 
nu op kantoor werken, de 
plannen van de architect 
uitwerken en realiseren. 
Dit bedrijf plaatst stands 
over de hele wereld. En 
een prijs winnen met je 
stand, dat is waar je dan 
naar toe wilt.” Vincent 
heeft duidelijk weer zin in 
de toekomst.

Aan het woord: Vincent


