
Een nette en gezellige wijk: daar maakt Stichting Wijk voor Wijk zich sterk voor. Dat doet zij op een heel bijzondere manier. 
Mensen uit de buurt die, om wat voor reden dan ook, geen baan hebben, biedt zij een werkplek met begeleiding. Op deze manier 
krijgen de medewerkers de kans om door te stromen naar de arbeidsmarkt en kunnen zij wijkbewoners tegen een kleine  
vergoeding een helpende hand bieden.  
 
Stichting Wijk voor Wijk heeft 2 betaalde krachten in dienst: Hugo Wemmers, initiatiefnemer en projectleider en Barbara  
Saarloos, projectleider. Hugo richt zich vooral op de therapeutische werkbegeleiding, terwijl Barbara de praktische begeleiding 
en de coördinatie binnen Stichting Wijk voor Wijk voor haar rekening neemt. Zij worden ondersteund door het bestuur, bestaande 
uit voorzitter Corrie Noordzij, penningmeester Cor van Pelt en secretaris Lisette Kloens. Op dit moment zijn er 15 vrijwillige 
medewerkers actief. 

Vijf jaar Wijk voor Wijk  
In 2007 startte Stichting Wijk voor Wijk met veel ideeën, idealen en vooral heel veel zin om aan te  
pakken. Het was spannend, maar nu in 2013 vieren we het 5 jarig bestaan van Stichting Wijk voor 
Wijk. Dat doen we op verschillende manieren: met een feest precies 5 jaar na het openingsfeest, een 
prijsvraag, aandacht voor de 750e klus en natuurlijk deze jubileumkrant waarin we terugblikken op  
5 jaar Stichting Wijk voor Wijk.

In deze speciale editie van de nieuwsbrief komen de mensen aan het woord die vanaf het begin  
betrokken zijn geweest bij Stichting Wijk voor Wijk. Zij kijken terug en vertellen over hun  
ervaringen van de afgelopen jaren.

Veel- feestelijk!- leesplezier gewenst!        
   

 
 • Vijf jaar Wijk voor Wijk!

 • Interview Hugo Wemmers, initiatiefnemer en directeur  
  Stichting Wijk voor Wijk 

 • Aan het woord: Wensley

	 •	 Op	pad	met:	de	flyeraars

 • Interview met Corrie Noordzij, voorzitter van het bestuur 
 

  
 • Door het oog van de camera

 • Interview met Marlies Kooiman, coördinator  
  Wijkwinkel Crabbehof

 • Kijk: Monika

 • Aan het werk! 
 
 • Vacatures

Trots! 
“In de 5 jaar dat we bestaan hebben 
we  kunnen laten zien dat het concept 
van therapeutische werkbegeleiding, 
de intensieve persoonlijke aandacht, 
het werken in een kleine setting en het 
wijkgericht werken, voor veel mensen 
zeer effectief is. Mensen die onbemid-
delbaar en/of onbegeleidbaar leken, 
hebben we weer aan het werk gekre-
gen. Daar ben ik trots op” antwoordt 
Hugo Wemmers, initiatiefnemer en 
directeur van Stichting Wijk voor Wijk, 
op de vraag waar hij het meest trots op 
is van wat er in 5 jaar tijd is bereikt. 
 
De uitdaging aangaan; een eigen 
weg banen 
Van idee naar uitvoering heeft één 
maand geduurd. “Ik kreeg het idee 

op de fiets. Ik heb, eenmaal thuis, 
direct een aantal vrienden gebeld en 
die sprongen meteen bij met steun. In 
maart 2007 zijn we naar de notaris 
gegaan om de stichting officieel op 
te starten. Met een heel klein ploegje 
zijn we aan de slag gegaan om alles 
van a tot z op te zetten. Van de admini-
stratie tot de aanschaf van spullen. 
We hebben fondsen aangeschreven 
om gereedschap te kunnen kopen. We 
hebben van o.a. het Oranjefonds, het 
VSB fonds en Pameijer een bijdrage 
gekregen.  

Trivire (Interstede) heeft het souter-
rain van een flat tegen een geringe 
huurprijs beschikbaar gesteld.  
We zijn bij elk portiek in de flat langs 
geweest om kennis te maken. Dat werd 

Interview: Hugo Wemmers
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erg gewaardeerd. We zijn in augustus 
2007 begonnen met het opknappen 
van de werkplaats zelf en daarna met 
aanleggen van buitenterrein. Alles bij 
elkaar zijn we er een half jaar mee 
bezig geweest. Ik ben met 3 mede-
werkers begonnen.” 
 
Instroom medewerkers

Nu, in 2013 werken er hier 15 
mensen. Met behulp van  zeer be-
trokken mensen van de gemeente 
Dordrecht, begint de structuur van 
de instroom van medewerkers steeds 
meer vorm te krijgen. Maar 5 jaar 
geleden was dit verre van gegaran-
deerd. “Dat was de grootste uitdaging 
van de stichting. We hebben heel veel 
gesprekken gevoerd met organisaties, 
om afspraken te maken over doorver-
wijzing van cliënten met een begelei-
dingsbudget. Dat verliep moeizaam. 
Veel van onze medewerkers hebben 
geen begeleidingsbudget.” Dat, terwijl 
het ervoor zorgen dat de beschikbare 
begeleidingsbudgetten op de werk- 
vloer besteed worden, één van de 
redenen was om de stichting op te 
zetten.  
 
Nadruk op de werkvloer

“En wij kunnen die op de werkvloer 
besteden, omdat wij geen overhead 
hebben” vervolgt Hugo. “We kunnen 
het geld dat er is, uitgeven aan goede 
spullen. Vaak zie je bij grote organi-
saties dat de werkvloer de sluitpost op 
de begroting is. Als je mensen een stap 
verder wilt brengen moeten daar ook 
de omstandigheden naar zijn. Wan-
neer je in een omgeving komt waar de 

arbeidsomstandigheden en materialen 
goed zijn en er voldoende begeleiding 
is, dan geef je mensen iets serieus.”  
 
Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid 

“In de afgelopen 5 jaar is de produc-
tiviteit omhoog gegaan. Dat is een 
logisch gevolg van mensen serieus 
nemen en daar ook verwachtingen 
bij hebben. We gaan heel expliciet 
uit van wat iemand kan en wil. Er 
wordt rekening gehouden met de 
beperking, maar de beperking is 
het uitgangspunt niet. Het gaat om 
zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Daar hoort ook 
bij dat de medewerkers niet alleen 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
werk, maar ook voor het totaal. Dus 
dat ze, als een collega er een zootje 
van maakt, hem of haar daarop at-
tenderen. De kleinschaligheid van het 
team bij Stichting Wijk voor Wijk zorgt 
er (net als in een dorp) voor, dat de 
mensen elkaar kennen en elkaar leren 
aanspreken. Eigenlijk zijn we net een 
soort groot gezin!”  
 
Als je de capaciteiten hebt…

“We geven mensen niet alleen de kans 
om hun capaciteiten in te zetten, we 
verwachten dat ze die inzetten. Er is 
hier bijvoorbeeld een medewerker die 
technisch onderlegd is.  Die kwam 
naar me toe om elektrisch gereed-
schap te laten repareren. Zo was hij 
dat gewend vanuit zijn vorige werk. 
Maar hij kan het zelf, dus moet ‘ie dat 
ook zelf doen.” 
 

Vrijblijvendheid is afgenomen

“Het gaat hier echt om doen. Mensen 
moeten niet hier zijn om vooral gezel-
lig samen te zijn. Je ziet het nu veel 
binnen de zorg: de vrijblijvendheid 
is afgenomen. Dat is het gevolg van 
commercialisering, wat ik positief 
vind. Maatschappelijke dienstverle-
ning moet steeds meer een duidelijke 
meerwaarde hebben bij buurtbe-
woners. Er wordt beter gekeken naar 
‘waar zijn we mee bezig en wat levert 
het op.’ Het is steeds serieuzer en 
prestatiegerichter geworden. Dat is 
ook bij Stichting Wijk voor Wijk zo. 
Dat levert geen spanning op met ons 
concept. Wij gaan juist uit van wat 
iemand kan, in plaats van dat we voor 
hem gaan zorgen. We zijn financieel 
veel zelfstandiger geworden.”  
 
Toekomst

Hugo wil de komende 5 jaar op de 
ingeslagen weg verder en heeft nog 
wel ideeën voor uitbreiding. “Sinds 
kort bieden we ook ervaringsplaatsen 
aan leerlingen van de AKA-opleiding 
(Arbeidsmarkt gekwalificeerd assi-
stent). Ook voor deze doelgroep is ons 
concept zeer passend en kan gezegd 
worden dat dit een succes is.”

“Wij hebben de ambitie om ons con-
cept verder uit te breiden met nog een 
aantal werkplaatsen in verschillende 
wijken in Dordrecht. Zelfstandig, 
maar waarschijnlijk ook in samen-
werking met andere partijen, om  
buurtbewoners een zo groot mogelijk 
en passend aanbod te kunnen doen.”

Voordat Hugo Wemmers het 
initiatief nam om Stichting 
Wijk voor Wijk heeft hij er-
varing opgedaan in verschil-
lende richtingen. Hij begon 
met een opleiding Logistiek 
productiemanagement. Ver-
volgens maakte hij de over-
stap naar het conservatorium 
waar hij een jaar lang trom-
pet speelde. 

Na een jaar trompetstudie 
besloot hij de overstap te 
maken naar de opleiding 
SPW in combinatie met een 
baan als assistent begeleider 
in de gehandicaptenzorg. Na 
zijn afstuderen ging hij aan 
de slag  in een TBS kliniek. 
Daarna heeft hij een werk-
plaats opgezet binnen een 
reguliere instelling waar hij 5 
jaar voor gewerkt heeft.

Op het eerste gezicht lijkt 
er een groot verschil tussen 
logistiek management en 
hulpverlening maar Hugo 
ziet dat anders: “In logistiek 
zit veel systematiek, maar dat 
zit in gedrag van mensen ook. 
Een van mijn sterke eigen-
schappen is dat ik een goed 
inzichtelijk vermogen heb. Ik 
luister goed naar wat mensen 
te vertellen hebben, maar 
kijk vooral naar wat iemand 
doet. Die ontdekking heeft 
ertoe geleid dat ik ervoor 
gekozen heb om hulpverlener  
te worden.”
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Aan het woord: Wensley Vermeer
 “Het sprak me wel aan, zo’n nieuwe stichting. Ik kan 

me ook verenigen met de grondbeginselen: de buurt 
schoon houden en iets doen voor ouderen die niet 
uit huis kunnen, of voor mensen die het niet zo breed 
hebben. Ik leef ook van een uitkering, dus ik weet 
hoe dat is.” Aan het woord is Wensley Vermeer, 
medewerker bij Stichting Wijk voor Wijk vanaf het 
eerste uur.                                                  
 
Ik had er wel vertrouwen in, zo’n nieuwe stichting

“Ik was  als vrijwilliger in dienst bij de Grote  
Rivieren in de Vogelbuurt. Hugo had daar de  
leiding.” Toen Hugo besloot zijn eigen stichting op 
te zetten, wilde Wensley wel met hem mee als  
medewerker, samen met twee van zijn collega  
vrijwilligers. “We waren al gewend om met hem 
samen te werken, 2 à 3 jaar, dus dat was geen 
probleem. Ik had er wel vertrouwen in, zo’n nieuwe 
stichting. Wij allemaal, die toen met Hugo werkten.”  
 

Ik wilde actief blijven

Wensley werkt als vrijwilliger omdat hij niet meer 
in aanmerking komt voor een betaalde baan. “Als 
lasser kom ik nauwelijks aan de bak. Ik woonde 
vroeger in Groningen en ik heb ook nog in Duitsland 
gewerkt, maar dan heb ik het over 30, 40 jaar terug. 
Ik was ook getrouwd, had een gezin met kinderen. Ik 
had toen geen lichaamsklachten. Ik was nog jong” 
zegt Wensley met een melancholieke glimlach. On-
geveer 12 jaar geleden kwam Wensley in de ziekte-
wet terecht. “Ik ben bijna verlamd geweest en ik 
had rugklachten in het verleden.” Daarnaast slikt hij 
medicatie tegen schizofrene klachten. 

Maar Wensley wil wel actief zijn. “Ik wilde liever 
iets doen dan thuis blijven zitten. En het werk 
spreekt mij aan. Het is geen moeilijk werk. We doen 
onder andere milieubeheer, dat is zwerfvuil oprui-
men op een vaste route. Tuinieren, dat doe ik graag,  
af en toe afgewisseld met schilderen en timmeren.”   
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We gaven de moed niet op 

De begintijd van Wijk voor Wijk staat hem nog 
helder voor de geest: “Bij Stichting Wijk voor Wijk 
moesten we helemaal van voren af aan beginnen. 
We moesten schilderen, alles op zijn plaats zetten 
en het buitenterrein aanpakken.” De groenstrook 
achter de werkplaats werd als tuin en werkterrein bij 
de het souterrain getrokken en afgesloten met een 
schutting. “Omwonenden gebruikten dit eerst als 
afsnijroute naar het winkelcentrum en ze vonden het 
vervelend dat ze dat niet meer konden gebruiken.  
Tot 2 of 3 keer is de schutting weggerukt en er is 
 ingebroken in de schuur. Dat was een negatieve er-
varing.” Dit heeft veel indruk gemaakt op Wensley. “ 
We moesten maar toekijken, maar we gaven de moed 
niet op, we bleven gewoon ons werk doen. We com-
municeerden dat we er waren voor hun, de buurt-
bewoners, om het netjes en veilig te houden.”  
 
Vriendelijk zijn en geen negatief gedrag 

Afgezien van het ene incident helemaal in het begin 

is het contact met de buurtbewoners goed.  
“Ze (de buurtbewoners) kennen mij wel. Ze zeggen 
dat ik altijd vrolijk ben. Daar moeten we ook op 
letten; vriendelijk zijn en geen negatief gedrag  
vertonen, dat kan niet. We kunnen ons niet in grove 
taal uitspreken. Nee, dat is niet waardig.” 

Ook binnen de organisatie wordt veel aandacht be-
steed aan gedrag en werkhouding. Zo vindt Wensley 
het soms lastig om zich uit te spreken als hem iets 
dwars zit. “De baas zegt ook: geef meteen je mening 
over een onderwerp, dan is het uitgepraat en klaar. 
Dat geeft mij een goed teken. Dan denk ik: o ja,  
zo moet het.” 
 
Steeds professioneler

Terugblikkend op de eerste 5 jaar ziet Wensley wel 
veranderingen bij de stichting. “De aanpak is profes-
sioneler geworden. We leveren ook goede prestaties. 
Soms hebben we het heel druk en daar moeten we op 
inspelen, en dat lukt wel tot nu toe. We zijn nu ook 
met meer personeel.  

Dat maakt het nog fijner en gezelliger.”   
 
De sfeer is goed

Dat laatste is voor Wensley misschien wel het belang- 
rijkste. “De sfeer is goed. En ieder jaar is er  feest. 
In de zomer sluiten we het seizoen af met een bar-
becue.  Dan zijn we met zijn allen hier, er komen  
ook gasten. De kersttijd vind ik ook gezellig.” 

Naast deze personeelsbijeenkomsten organiseert 
Wijk voor Wijk ook ‘Aan tafel’, etentjes in de werk-
plaats waarbij de werknemers tegen kostprijs een  
lekkere driegangen maaltijd krijgen in een ontspan-
nen sfeer. “Een etentje ‘Aan Tafel’ is er vandaag 
weer. Ik doe altijd mee, omdat het gezellig is. Ik 
woon nu alleen. Zeker, zeker” mijmert Wensley 
verder “het is gezellig om met anderen te eten.”  
 
Tot slot

“Ik wil hier nog wel 5 jaar werken. Er is niets  
veranderd, wat m’n motivatie betreft.” 

 “Ja, hoe oud zijn we eigenlijk met z’n allen” zegt Shakib terwijl hij naar de flyer 
in zijn hand kijkt. “Ooh, ik weet het niet. 280?” De medewerkers van Stichting 
Wijk voor Wijk zijn gewend flyers en brieven rond te brengen. Zij worden hier 
geregeld voor ingeschakeld door onder andere de Wijkwinkel en het Wijkin-
formatiepunt Wielwijk. “Maar nu brengen we dus een flyer rond voor onszelf” 
vertelt stagiaire Natasja. 

“Hallo meneer” roept ze vrolijk tegen een bewoner die net de deur uitgaat. “Ik 
heb post voor u, een prijsvraag! Het is een prijsvraag omdat Stichting Wijk voor 
Wijk 5 jaar bestaat. Voorop staat een foto van alle mensen die er werken en de 
vraag is hoe oud wij zijn bij elkaar opgeteld.” Zelf waagt ze,  eenmaal buiten 
gehoorsafstand, een voorzichtige gok: “400 nog wat, volgens mij…” Ze ver-
volgt: “Dat vind ik leuk, het contact dat je met mensen hebt.” Shakib beaamt dat: 
“Bewoners zeggen gedag en praten. Gezellig hoor.”

Het valt me op dat de medewerkers voortdurend contact met elkaar houden. 
“Met zulk soort klussen wordt er altijd goed samengewerkt. We willen wel dat 
mensen de brief krijgen die voor hun is. Dus we overleggen over wie wat doet. 

Want als iedereen van hot naar her vliegt weet je niet meer wat er wel en niet 
gedaan is” bevestigt Natasja. 

Het is grijs en het begint te regenen maar stagiaire Natasja haalt haar schouders 
op: “Het is niet zo koud, en ach die regen…het is niet zo hard.” Vervelender 
vindt zij dat de tas zwaar is; ‘die gaat in je schouders snijden.’ Ook Shakib zit 
niet met de regen: “We hebben regenkleding en als het gaat gieten, dan ga ik 
gewoon even schuilen.”

Maar hij vindt flyeren dan ook leuk. “Lekker lopen. Maar ik vind eigenlijk alles 
leuk.”

En wat is nu het goede antwoord op de vraag ‘Hoe oud zijn de medewerkers van 
Stichting Wijk voor Wijk?’ Dat houden we nog even stil….Op het jubileumfeest 
wordt de prijs uitgereikt aan de winnaar.

Op pad…met: De Flyeraars
De medewerkers van Stichting Wijk voor Wijk zijn inzetbaar voor allerlei 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..
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Van ideaal naar realiteit

“Een ideaal kan een realiteit worden, 
dat heeft Stichting Wijk voor Wijk 
bewezen. Als je daar aan mee mag 
helpen is dat geweldig” zegt Corrie 
Noordzij. Zij is voorzitter van het 
bestuur en vanaf het begin betrokken 
geweest bij de oprichting van Stich-
ting Wijk voor Wijk. Het past in de 
brede ervaring van Corrie:   
“De afgelopen 25 jaar heb ik in de 
zorg gewerkt. Ik ben eigenlijk altijd 
wel een beetje een zorgtype geweest. 
Maar ik heb van alles tussendoor 
gedaan: foto’s gemaakt, biertjes getapt 
om de balans er in te houden. En om 
te blijven herinneren dat er andere  
dingen zijn buiten de zorg.”  
 

In het begin…

Corrie blikt terug op 2007: “In het 
begin ligt er zoveel werk, maar er 
was een goede spanning.” Ze gaat 
verder met vuur: “Er is een goed en 
doordacht idee en dat wordt gelan-
ceerd. Dan moet je maar kijken of het 
gaat werken en hoe instanties zullen 
reageren. Dat is spannend. Maar voor 
je het weet werk je naar een openings-
feest en is het gelukt. Het bevestigt  
dat iemand met de beste intenties iets 
kan starten en dat het werkt. Dat vind 
ik echt geweldig.”  
 
Motivatie

Corrie hoorde 6 jaar terug via weder-
zijdse vriend Cor van Pelt over Hugo’s 
(Wemmers) plannen om deze stichting 
op te zetten. Als iemand die zelf altijd 
in de zorg heeft gewerkt herkende ze 
de onvrede van Hugo met de sector. 
“De bevlogenheid en het verhaal 
begreep ik goed. Ik wilde meehelpen 
om zijn ideaal te verwezenlijken. Met 
elkaar hebben we gekeken wat we 
konden betekenen voor de stichting en 
een taakverdeling gemaakt. Hugo was 
natuurlijk van de inhoud. Mede- 
bestuurslid Cor komt uit de commer-
ciële sector en nam de boekhouding en 
de financiën voor zijn rekening, waar 
we hem dagelijks nog zeer dankbaar 
voor zijn! Hij was ook echt kartrekker 

bij gesprekken met instanties. Ik zelf 
deed de P.R., ging mee om contacten 
te leggen in de wijken en met instan-
ties en was ondersteunend met fond-
sen werven. ”  
 
Betrokken bestuur

Vandaaruit is het bestuur ontstaan, 
waarin nu 5 jaar later de oprichters 
in min of meerdere mate nog steeds 
actief zijn. Hoewel zij drukke banen 
hebben, blijft de betrokkenheid groot. 
“Ik ben globaal op de hoogte en ken 
de verhalen. Het was een grote klus 
om de stichting op te zetten en je wilt 
dat het goed blijft gaan en dat de 
mogelijkheid blijft bestaan om dat 
te kunnen doen. Dat is voornamelijk 
afhankelijk van financiën. We hebben 
geen enorme overhead en dat soort 
ellende, dus dat scheelt gigantisch.”

Spannend

Maar het blijft af en toe spannend. 
“Stichting Wijk voor Wijk wil mini-
male concessies doen aan de werk-
wijze. Dat betekent dat er soms een  
spanningsvlak ontstaat: waar voldoe 
je aan om aan geld te komen. Het is 
roedelopen: hoe kun je ervoor zorgen 
dat je geen geld misloopt zonder je 
eigen doelstelling te verloochenen. 
Maar het lukt steeds en volgend jaar 
lukt het ook weer.”

Kleinschaligheid; de kracht van 
deze plek 
 
“De manier waarop iemand bij Stich-
ting Wijk voor Wijk begeleid wordt, is 
heel uniek en zeer succesvol. Er wordt 
per persoon gekeken naar: wie ben 
je, wat ben je van plan en wat kun-
nen we daar mee. Er is veel ruimte 
voor mensen die zelf niet weten welke 
mogelijkheden ze hebben. Daar laten 
Hugo en Barbara (Saarloos) hun 
begeleiding op los en dat werkt goed. 
Nu al 5 jaar.”

“In grote zorgorganisaties kom je dat 
niet meer tegen” vervolgt Corrie. “De 
afstand tussen mensen die verzinnen 
wat er moet gebeuren en de mensen 
die het moeten uitvoeren is erg groot. 
Hier, bij Stichting Wijk voor Wijk, kan 
het vanwege de kleinschaligheid wel. 
Dat is de kracht van deze plek hier.” 
 
Het kan wel!

“Ik vind het allerbelangrijkste dat je 
idealen kunt verwezenlijken als je er 
echt in gelooft. Je kunt niet de hele 
wereld helpen, maar wel een aantal 
mensen. Je moet er heel hard voor 
werken en veel voor laten. Maar om 
met Loesje te spreken: het kan wel!” 

Interview: Corrie Noordzij

 
“Camera loopt, en … actie!” 

Voor de medewerkers van Stichting Wijk voor Wijk zijn deze kreten eventjes 
dagelijkse realiteit. “Dus ik vertel waarom ik hier werk, terwijl ik doorga met 
het milieubeheer? Okay, geen probleem” zegt Peter. Monika is een klein beetje 
zenuwachtig om in het Nederlands, de taal die ze nog maar net aan het leren is, 
verslag te doen van haar werkzaamheden. Maar Bob Wemmers, de ‘huisfilmer’ 
van Stichting Wijk voor Wijk, is tevreden over het resultaat. “Dat zijn leuke 
beelden geworden.”

Het 5 jarig jubileum is een mooi moment om stil te staan bij de dingen...en om 
ze vast te leggen. In 2007 werden de aanloopfase en de opening van Stiching Wijk 
voor Wijk  door Bob Wemmers vastgelegd. En wederom is hij bereid gevonden 
voor het maken van een film: ‘Wijk voor Wijk: het vervolg’.

In de eerste film figureren de medewerkers nog zonder herkenbare werkkleding, 
komen nog geen bus en aanhanger in beeld (die waren er nog niet!) en zien we 
het buitenterrein langzaam vorm krijgen. Anno 2013 is duidelijk te zien dat de 
stichting in alle opzichten is geprofessionaliseerd. 
Al eerder werd de website opnieuw vormgegeven. Wie meer wil weten over 
Stichting Wijk voor Wijk vindt er alle informatie in woord én, binnenkort, ook 
in bewegend beeld!

Door het oog van de camera
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Uiteindelijk moet je het 
met elkaar maken in de 
wijk 
 
Interstede is de uitdaging 
aangegaan. 

“Toen Hugo (Wemmers) bij Trivire, 
toentertijd Interstede, kwam met zijn 
vraag naar een ruimte voor zijn nieu-
we stichting, was ik leefbaarheids-
medewerker van Crabbehof. Ik dacht 
direct dat de stichting goed zou zijn 
voor de leefbaarheid.” Aan het woord 
is Marlies Kooiman, huidig coördina-
tor van de Wijkwinkel Crabbehof en 
samenwerkingspartner van Stichting 
Wijk voor Wijk vanaf het eerste uur.  
 
Ontwikkeling in  5 jaar 

In die 5 jaar heeft Marlies de stichting 
zien groeien: “Je ziet dat het steeds 
professioneler wordt, dat mensen 
doorstromen, maar ook dat mensen 
die niet verder kunnen een goeie 
plek hebben. Dat kleinschalige en 
vriendelijke en persoonlijke is altijd 
bewaard gebleven. Dat is ook de 
kracht.” 

Gedeelde sociale visie

“De visie van sociale woningbouw is 
om mensen een kans te bieden en dat 
is wat Stichting Wijk voor Wijk ook 

doet. Dan heb je een gemeenschap-
pelijke deler.” Dat betekent niet dat 
alles in één keer geregeld was. “Er 
zaten wel haken en ogen aan. Binnen 
de corporatie waren er verschillende 
afdelingen waar dit plan overlegd 
moest worden. Ik ben vooral interme-
diair geweest tussen de stichting en 
de corporatie. Het was ook spannend; 
gaat het lukken? Interstede is de uit-
daging aangegaan.”

Laat je kennen

Om draagvlak en bekendheid in de 
buurt te krijgen is Marlies samen 
met Hugo de portiek doorgegaan om 
de buren te leren kennen. “Net zoals 
gebruikelijk is bij nieuwe huurders. 
Die stellen zich in het kader van Laat 
je kennen ook voor aan hun buren. 
Daardoor hebben we gezorgd voor 
draagvlak in de buurt. Sommige 
mensen reageerden direct enthousiast 
zoals de bovenbuurman (zie nieuws-
brief 3), maar er waren ook mensen 
met kritische vragen. Zij vroegen 
zich af wat voor mensen er kwamen 
werken bij Wijk voor Wijk (zoals ex-
gedetineerden) en of die niet gevaar-
lijk zouden zijn. We hebben veel tijd en 
energie gestopt in het voorlichten. Dat 
was goed, want bij mijn weten hebben 
we nooit klachten gehad.” 

Woongenot

En dat was een belangrijke voor-
waarde van Interstede om de ruimte 
aan de Troelstraweg ter beschikking te 
stellen aan Stichting Wijk voor Wijk. 
“Wij worden aangesproken op het 
woongenot van mensen. Er is mis-
schien meer geluid en leven, maar dat 
heeft ook iets gezelligs. En die lege 
ruimte gaf ook overlast. Er werden 
bijvoorbeeld  ruiten ingegooid. Dus 
met goeie buren als Wijk voor Wijk 
knapt de buurt ook weer op. Ook om-
dat de klussen die wij aanmelden snel 
worden opgepakt. Dat is belangrijk 
want als er zwerfvuil ligt heeft het 
geen zin als het 3 weken duurt voordat 
het wordt opgeruimd. Het kleinscha-
lige en de korte lijntjes zijn natuurlijk 
makkelijk in de communicatie. Het is 
prettig dat er maatwerk geleverd kan 
worden.” 
 
Zelfstandigheid en eigenwaarde

En bijdragen aan de leefbaarheid in 
Crabbehof is natuurlijk een belang-
rijke doelstelling van Stichting Wijk 
voor Wijk. “Er is sprake van weder-
zijdse versterking. Als corporatie 
hanteren we de huisnorm: mensen 
moeten hun huis en tuin onderhouden. 
Niet iedereen kan dat zelf, Stichting 
Wijk voor Wijk biedt dan uitkomst. Ik 
vind het goed dat Wijk voor Wijk niet 
gratis is. Het is wel betaalbaar en zo 

kunnen mensen  in het kader van zelf-
standigheid en eigenwaarde alles zelf 
regelen. Zo komen mensen niet in een 
afhankelijkheidspositie.”  

Civil society

“Ik denk zelf dat Stichting Wijk voor 
Wijk een voorloper is geweest in 
wijkgericht werken. Het is nu echt de 
bedoeling dat vrijwilligers, stagiaires 
en wijkbewoners voor de buurt werken. 
Civil society wordt steeds belang-
rijker. Uiteindelijk moet je het met 
elkaar maken in de wijk. Of je dat nou 
civil society noemt, of het met elkaar 
de schouders eronder zetten”. 

“Straks moet iedereen met een uit-
kering wat doen als dat kan. Nou, ik 
zou dan meteen naar Stichting Wijk 
voor Wijk gaan, want daar werken is 
ontzettend leuk!”. 

Interview: Marlies Kooiman

 
In deze nieuwsbrief een bijdrage van Monika, 
een van onze medewerkers. Na haar verhuizing 
uit Duitsland heeft zij direct vrijwilligerswerk 
gezocht. Daar plukt Wijk voor Wijk nog dagelijks 
de vruchten van! Hieronder vertelt zij over haar 
ervaring.  
 
Ik heb om persoonlijke redenen Duitsland vaarwel 
gezegd. En kwam naar Nederland vanwege een zeer 
dierbaar persoon. Sommige dagen dacht ik: ‘het 
plafond valt op mijn hoofd’ zoals ze in het Duits 
zeggen. In het Nederlands zeg je: ‘de muren komen 
op me af.’ Handenwringend keek ik uit naar iets nut-
tigs om te doen. Ik meldde me aan voor taalles en in 
de Wijkwinkel Crabbehof kreeg ik het adres van… 
Stichting Wijk voor Wijk. Na een kennismakings-
gesprek begon ik gelijk de volgende dag. Toen was 
ik 3 weken in Nederland. 

 
Onkruid wieden, de heg knippen en rozen snoeien, 
bloembollen planten – ik gebruik mijn hobby om te 
helpen – tegelijkertijd leer ik iedere dag een beetje 
Nederlands erbij.

Hugo en Barbara zijn altijd betrokken, met vrien-
delijke woorden brengen zij iedere medewerker een 
goede arbeidshouding bij waar zij bij een gewone 
baan profijt van hebben. 

Tijdens de dagelijkse gezellige lunch voeren we 
goede gesprekken. 

Stichting Wijk voor Wijk is een zeer positieve  
ervaring voor mij en ook, als ik ooit mijn droom-
baan vind, zal ik met plezier terugkijken. 

Kijk: Monika
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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 met een diverse groep medewerkers. Het grote 
verschil met een gewoon bedrijf is dat er ook ruimte is voor mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Plaats voor iedereen

Vijf jaar geleden is de stichting opgezet met als primaire doelgroep mensen die 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij ervaren belemmeringen van 
bijvoorbeeld psychische of sociale aard, kampen met verslavingsproblematiek 
en ex-detentie. 

Maar de visie en manier van werken leent zich uitstekend voor iedereen die om 
wat voor reden dan ook vrijwilligerswerk wil doen. Bij Stichting Wijk voor Wijk 

zijn op het moment onder andere vrijwilligers werkzaam die:  
 
  
• naast hun baan een sociale bijdrage aan de maatschappij willen leveren;

• op zoek zijn naar een baan en als overbrugging vrijwilligerswerk doen;

• langdurig ziek zijn (geweest) en willen re-integreren.

De mens centraal

De visie van Stichting Wijk voor Wijk op vrijwilligerswerk en begeleidings-
methodiek is even simpel als effectief: de mens, met zijn of haar eigen capacitei-
ten, wensen en behoeften staat centraal. Dat betekent dat iedere vrijwilliger de 
mogelijkheid heeft om aan zijn of haar doelen te werken.  
Zie deze 2 vrijwilligers:

Aan het werk

Iets voor jou? 

Aangezien de stichting groeiende is en vele klussen heeft is er altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers, van straatvegers tot communicatiemedewerkers. Hieronder 
staan een aantal vacatures beschreven, maar er is altijd ruimte voor eigen inbreng. 

Benieuwd of de stichting iets voor jou kan betekenen en jij iets voor de stichting? Bel op, loop eens binnen of kijk op de website www.wijkvoorwijk.nl .

 
 
Nancy

Nancy werkt op de administratie van Sticht-
ing Wijk voor Wijk. Momenteel heeft ze 
geen werk, maar vindt het niets om thuis te 
zitten. Ze is blij om ergens te werken waar 
ze het naar haar zin heeft en tegelijkertijd 
iets positiefs doet voor de wijk waar ze is 
opgegroeid.  

Shakib

Shakib heeft zich aangemeld bij Stichting 
Wijk voor Wijk zodat hij Nederlands in de 
praktijk kan oefenen. 2 jaar geleden is hij 
uit Somalië gevlucht, waar hij werkte als 
automonteur. De combinatie van Nederlands 
praten met zijn collega’s en het handen uit de 
mouwen steken, bevalt hem prima. 

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
Op dit moment staan onderstaande 
vacatures open: 
 
Vrijwilliger administratie

Deze vrijwilliger verzorgt samen met 
een collega de administratie van de 
werkplaats.  
Kenmerkend voor het werken op de 
administratie is de afwisseling in 
administratieve werkzaamheden.  
 
 
 

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 colle-
ga-professionals, samenwerkingspart-
ners en geïnteresseerden die zich via 
de website aanmelden. 

Bestuurder portefeuille PR en  
belangenbehartiging 
Wij zoeken een bestuurder die invul-
ling geeft aan de ‘portefeuille PR en 

belangenbehartiging’. Deze bestuur-
der vertegenwoordigt de stichting 
naar buiten toe en is een echte net-
werker. Invulling en tijdsinvestering 
zijn in overleg.

Vrijwilligers van Stichting Wijk 
voor Wijk ontvangen:  
 
• Een vrijwilligersvergoeding van  
 € 0,80 per uur. 
 
• Een gratis lunch op werkdagen;  
 een eigen lunchpakket mee- 
 brengen is niet nodig. Er kan  
 rekening gehouden worden met  

 voorkeur voor bepaalde  
 producten. 
 
• Een gratis set professionele  
 werkkleding.

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

Meer informatie? 

Kijk op de website  
www.wijkvoorwijk.nl voor de  
volledige vacaturetekst en/ of neem 
contact met ons op. 


