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8.50 uur Overzicht houden en efficiënt inplannen

Barbara zit in het kantoor dat ze samen met Hugo 
deelt, gebogen over de planning. “Jaha, ik moet 
iedereen en alles zo efficiënt mogelijk inzetten” 
roept ze me toe. “Oh, trouwens ik heb even de 
conceptnieuwsbrief gelezen en ik heb nog wat 
opmerkingen…  Hee” onderbreekt ze zichzelf “ik 
zie dat Natasja haar werkstuk vandaag moet in-
leveren…” 

“Mijn dagen zien er eigenlijk nooit hetzelfde uit” 
licht ze toe. “Het enige vaste onderdeel is dat ik op 
vrijdagmiddag de kas opmaak. Het kan zijn dat ik 
een gesprek heb met een complexbeheerder voor 
het opmaken van een offerte, dat ik meega met 
een klus of bij een evaluatiegesprek zit. Daarnaast 
heb ik ook administratieve taken…, het is een beetje 
een roerbak eigenlijk. Dat is hier misschien ook wel 
mijn grootste uitdaging: ik wil alles plannen maar 
het loopt vaak anders; mensen worden ziek of het 
regent keihard zodat de ingeplande tuinklus niet 
uitgevoerd kan worden. Maar de afwisseling zou ik 
niet willen missen.” 

9.00 uur Ochtendoverleg  

De werkdag bij Stichting Wijk voor Wijk begint al-
tijd met het ochtendoverleg en kent een roulerend 
voorzitterschap. Vandaag is medewerker Wensley 
voorzitter. Hij checkt de presentie en verdeelt in 
overleg de klussen over de aanwezigen. Niet altijd 
een makkelijke klus en Barbara stuurt hier en daar 
bij. “Wens…er staat vast niet  ‘schoon, heel en 
viezig…’ “O ja, veilig dat staat er” corrigeert  
Wensley zichzelf.  

9.30 uur Informeel overleg  

We nemen samen de opzet voor de komende  
nieuwsbrief door. “Ik wil graag een kort C.V. van jou  
om bij dit stukje te plaatsen” zeg ik tegen Barbara. 
“Even denken hoor” antwoordt ze. “Ik heb eerst een 
jaar kunstacademie gedaan, daarna een opleiding 

meubelmaken en een jaar in een schoenenwinkel 
gewerkt. Daarna ben ik de verpleging ingegaan.  
Dat meubelmaken is wel blijven hangen. Die  
schoenen trouwens ook” schaterlacht ze. “Alleen 
nu  koop ik ze in plaats van dat ik ze verkoop. Ik heb 
natuurlijk ook bij Vreeken (zadenhandel) gewerkt 
en die ervaring en kennis gebruik ik nu ook nog 
steeds. Trouwens dat geldt voor alles, alles komt 
hier samen.” 

10.00 Overleg milieubeheer

Eén van de vaste taken is het milieubeheer. Vandaag 
komt de opdrachtgever langs. “Het is een opdracht 
die het hele jaar duurt dus gaan we toch een paar 
keer per jaar om de tafel om te bespreken of alles 
goed gaat en iedereen tevreden is. Als er knelpunt-
en zijn dan pakken we dat direct op.” Het is lekker 
weer dus het overleg wordt verplaatst naar de tuin. 

12.30 Lunch

“Hoe is het vanochtend gegaan, Wensley?” vraagt 
Barbara belangstellend. Iedereen zit aan tafel voor 
de gezamenlijke lunch. Op een informele manier 
wordt het werk besproken maar er is ook ruimte 
voor luchtigheid: ”zeg je ‘krootjes’ of zeg je ‘bietjes’? 
En die film gisteravond, wie heeft die gezien?” 

13.00 uur Administratie

“Ik ben de administratie aan het doen. Het kasover-
zicht, de offertes en de urenstaten.” Ze loopt onder-
tussen naar de printer om de geprinte urenstaten 
eruit te halen. “Bepaalde iemanden zijn altijd te 
laat met hun urenstaat inleveren” ze kijkt me veel-
betekenend aan, ik kijk eens naar het plafond. “Dus 
dat moet ik dan nu tussendoor in mijn overvolle 
agenda…”  *zucht*,  *knipoog*. 

 13.30 uur Grote schoenen aantrekken

Barbara loopt in zichzelf mompelend door de werk-
plaats ‘…en een breekijzer’. “Vanmiddag” vertelt ze, 
“moet ik gewoon weer aan de bak. Het is hier echt 
nooit saai. Het ene moment zit je achter je PC en het 
volgende moment trek ik die grote werkschoenen 
aan en sta ik te graven en te harken. Dat is het leuke 
hier, ik zou niet anders willen.”

14.00 uur Productielijn organiseren

“…en nu leg je de boor daar weg” instrueert Barbara 
stagiair Ailson die borden voor op een parkeerplaats 
maakt. “Hoe vind je de productielijn?” lacht ze als 
ze me ziet kijken. “Ik heb een mal gemaakt zodat 
het bijna niet fout kan gaan. Ik vind dat altijd leuk 
om iets zo uit te denken ...” ze onderbreekt zichzelf: 
“Ailson, leg de boormachine rechts!” Ze gaat ver-
der: “Het klinkt misschien allemaal heel overdreven 
maar je moet zorgen dat je een werkvolgorde hebt.  

 
Vooraf je werk organiseren, als je productiewerk 
doet, dat loont altijd de moeite” legt Barbara aan 
mij uit. 

15.00 uur Gezamenlijk koffie en thee drinken  

De medewerkers hebben een kwartiertje pauze en 
drinken gezamenlijk koffie en thee. 

15.30 uur Stage overleg

Overleg met het Da Vinci College. “Ze komen kennis-
maken en bespreken of Stichting Wijk voor Wijk een 
geschikte stageplek is.” 

Na het gesprek: “Ze vinden het een geschikte plek, 
vooral voor jongens. Er zijn weinig stageplaatsen  
die jongens aantrekkelijk vinden, en hier is dat leuk 
met klussen. Maar goed, voor september hebben 
we toch weer een dame.”

16.30 (Bijna) einde van de dag

Alle medewerkers druppelen weer binnen. Barbara 
rondt haar taken af maar houdt ondertussen één 
oog op de werkplaats gericht: “Je moet hier erop 
hameren dat alle spullen netjes worden opge-
borgen. Thuis kan ik in mijn eigen werkplaats  elk 
schroefje terugvinden. Een beetje control freak ben 
ik wel...”  Maar de werkplaats blijft er netjes uitzien.  

De dag zit er nog niet helemaal op: “Thuis ga ik 
nog even werken aan ons afscheidspresentje voor 
Natasja. 

Dat vind ik echt het leukste bij Stichting Wijk voor 
Wijk: als het lukt. Als het lukt met mensen. Zoals 
Natasja die weggaat na een goeie stage met een 
diploma. Dat is altijd leuk. Dat mensen het hier 
beter gaan doen.”

Op pad met.... Barbara
Vandaag loop ik een dag mee met Barbara Saarloos, werkbegeleider en coördinator bij Stichting Wijk voor Wijk.  
Deze perfectionistische duizendpoot is sinds 2008 in dienst bij de stichting. 

Overleg milieubeheer

De productielijn
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Kijk*Kijk*Kijk
De 750e klus: de tuin van mevrouw 
Van Leeuwen

“Geweldig!” Mevrouw Van Leeuwen, 
kijkt verbaasd lachend naar Barbara. 
In haar tuin zijn 3 medewerkers van 
Stichting Wijk voor Wijk hard aan 
het werk. Wat zij niet wist is dat dit 
de 750e klus is die de stichting doet. 
“En, omdat we dit jaar 5 jaar bestaan,  
willen we dat niet ongemerkt voorbij 
laten gaan” zegt Barbara Saarloos 
“dus we willen u vandaag als klant in 
het zonnetje zetten. Deze bloemen zijn 
voor u en natuurlijk doen we de klus 
voor eigen rekening vandaag.”

De bescheiden mevrouw Van  
Leeuwen lijkt een beetje te schrikken 
van alle aandacht maar wil best naar 
de woorden van Barbara luisteren; in 
de keuken terwijl ze koffie zet. Want 
ze heeft net de werkende mannen 
wat te drinken beloofd. “…En een 
stroopwafel als ze willen. Ik word zelf 
ook graag goed behandeld.”

“Ieder jaar huur ik Stichting Wijk voor 
Wijk in. Voorheen deed ik het onkruid 
en de heg zelf maar dat gaat niet 
meer. Ik heb ook geen familie in de 
buurt die dat kan doen” vertelt  
mevrouw die deze week 84 wordt. 

Haar zoon woont met zijn gezin in de 
V.S., getuige de Amerikaans getinte 
foto’s van de kleinkinderen in de  
gezellige huiskamer. 

“Ze (de mannen van Stichting Wijk 
voor Wijk ) doen het naar tevreden-
heid. Vandaag helemaal” lacht  
mevrouw Van Leeuwen. “Het is een 
leuke verrassing. Jullie hebben me een 
leuke dag bezorgd!”

 

Mevrouw Van Leeuwen en Barbara 

Vakantie
We hebben lang uitgekeken naar 
de vakantie. Eindelijk mooi weer 
(hopen we), rust en niets moeten.
Allemaal gaan we op zoek naar 
ontspanning en ontmoeting met 
de natuur, zon-zee-strand, een 
boek, feestjes, verkenning van 
een andere omgeving ver weg of 
dichtbij huis, en..... vul het maar 
zelf in. 
 
Wijk voor Wijk gaat ook met 
vakantie. 
  
De deuren gaan dicht van: 
 12 t/m 30 augustus 2013.
We zien elkaar weer op:  
dinsdag 3 september. 

Batterijen maar opladen met veel 
zonne-energie om een lange win-
ter tegemoet te gaan.  
 
Fijne vakantie voor iedereen!

Huppetee, handen uit de mouwen en 
gaan met die banaan
“Ik vond het in het begin lastig om 
met m’n handen op de rug te bege-
leiden, het is eigenlijk meer coachen, 
daar moest ik erg aan wennen. Ik 
ben heel erg huppetee, handen uit de 
mouwen en gaan met die banaan. 
Maar je moet het niet zelf doen, 
maar laten doen. Dat was heel erg 
omschakelen.” Aan het woord is de 
22-jarige Natasja uit Hardinxveld-
Giessendam. Zij heeft het afgelopen 
jaar stage gelopen bij Stichting Wijk 
voor Wijk in het kader van de MBO-
opleiding ‘Medewerker maatschap-
pelijke zorg, specifieke doelgroepen’. 
 
De stage
“Ik moet medewerkers begeleiden. 
Bij de klussen is het belangrijk dat ze 
goed samenwerken, de klus uitvoeren 
en aan de doelen werken die in hun 
plan staan. Ik moet het herkennen 
als het misloopt en er, in overleg met 
Barbara en Hugo, op inspelen. Ik klus 
natuurlijk ook mee.” 

Eerste klus  
Dat ‘mee klussen’ viel de eerste dag 
niet mee. “Haha,” lacht ze heel hard 
“we kwamen in een verwaarloosde 
tuin. Het onkruid was heel hoog, 
het balkon stond op instorten en ik 
dacht: Waar ben ik aan begonnen? 
Medewerkers Peter en Bart zeiden: nu 
kom je morgen zeker niet meer. Maar 
ik ben teruggekomen, je kan niet bin-
nen een dag opgeven, zo heb ik het 
nooit geleerd.” Ze lacht nog eens om 
de herinnering. “Maar het was wel 
gezellig.”
 
Geleerd
Natasja is nuchter, positief en wil 
graag leren en dat valt niet altijd mee. 
“Ik vond het soms lastig om gecon-
fronteerd te worden met mezelf. Ik 
heb bijvoorbeeld moeten leren om 
structuur aan te brengen, maar ik 
weet nu hoe ik dat kan doen en dat 
neem ik wel mee.” 

Ook de werkwijze en de doelgroep 
waren nieuw. “Dit is heel iets anders, 
ik had nog nooit zoiets gezien, hier 
komen mensen om te werken. Ik 
heb in de praktijk geleerd wat in de 
theorie staat. Je leert dingen herken-
nen; soms zeggen medewerkers: ik 
heb geen problemen, en dat blijkt niet 
waar. Je leert er doorheen prikken. Ik 
heb veel aan de intervisie gehad. Het 
is fijn dat het zo klein is, je kan zo het 
kantoor binnenstappen met vragen.”

Begeleiding
“De begeleiding is heel intensief want 
ze weten heel goed wat je wel en niet 
doet” grinnikt ze. “Als je iets wilt vra-
gen of als er iets dwars zit kun je 
dat meteen zeggen. En je wordt gelijk 
goed geholpen en begeleid. 
Ze nemen geen blad voor de mond. 

Maar als het wel goed is zeggen ze 
het ook, dat is zeldzaam.” Dat geldt 
ook voor de medewerkers: “Het is 
professioneel, het is niet van een 
beetje rommelen heel de dag en om 
17.00 uur weer naar huis. Bar en 
Huug steken er veel energie in en als 
ze een medewerker kunnen helpen 
om verder te komen, doen ze dat 
ook. Maar ze zijn ook realistisch. Ze 
zeggen het ook als ze vinden dat het 
niet past.”  

Het belangrijkste is dat je het met 
elkaar kunt vinden
Natasja praat met veel warmte over 
haar ervaringen het afgelopen jaar en 
heeft veel leuke alledaagse herinner-
ingen. Ze vertelt over de grapjes tus-
sen de medewerkers en over de steun 
die ze heeft ervaren. “Dat heeft het 
meeste waarde: dat je het onderling 
goed kan vinden.” 

Was alles leuk?  
Nou nee.., “…de wc schoonmaken,  
dat is niet echt m’n hobby. 

Maar iedere werknemer heeft eens 
in de zoveel tijd  een huishoudelijke 
taak en draagt daar verantwoordelijk-
heid voor. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt. Maar je hoeft in ieder geval 
niet elke week hetzelfde te doen.” 

Stichting Wijk voor Wijk, niet voor 
iedere stagiaire geschikt 
“Mensen met smetvrees of mensen 
die liever koffie drinken en een krantje 
lezen met een cliënt, zou ik een stage 
bij Stichting Wijk voor Wijk niet 
aanraden. Je moet wel door kunnen 
werken, je verleent niet alleen zorg, je 
bent ook bezig met klussen. Maar als 
je wilt leren en het niet erg vindt om 
hard te werken dan is het een goeie 
stageplek.”

Aan het woord: Natasja
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Vacatures
 
Bij Stichting Wijk voor Wijk zijn mensen om allerlei redenen actief. Naast de 
medewerkers uit de primaire doelgroep zijn er onder andere mensen werk-
zaam die aan de slag willen blijven tussen 2 banen in, die werkervaring in een 
specifieke richting willen opdoen, of naast hun baan een bijdrage willen leveren 
aan de maatschappij. 

Op dit moment staan onderstaande vacatures open: 

Vrijwilliger klussen
Deze vrijwilliger verricht diverse klussen voor bewoners en voor bedrijven en 
instellingen. De moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden wordt bepaald door 
de capaciteiten van de vrijwilliger. Indien gewenst kan deze functie gecom-
bineerd aangeboden worden.

Voorbeelden van de werkzaamheden zijn: 
• Het ophangen van een lamp, schilderij, boekenplank, gordijnrails en   
 dergelijke.
• Het plaatsen van een tuinhek of schutting.
• Het in elkaar zetten van meubels.
• Het witten van plafonds, het schilderen van deuren en dergelijke.

Vrijwilliger tuin- en groenonderhoud
Deze vrijwilliger onderhoudt tuinen van buurtbewoners die dit zelf niet (meer) 
kunnen. Daarnaast wordt in opdracht van bedrijven en instellingen groenon-
derhoud verricht. De moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden wordt bepaald 
door de capaciteiten van de vrijwilliger. Indien gewenst kan deze functie gecom-
bineerd aangeboden worden. 

Voorbeelden van de werkzaamheden zijn: 
• Gras maaien en onkruid verwijderen.
• Hagen en struiken snoeien.
• Het schoonspuiten van het terras.
• Het plaatsen of repareren van tuinhekken en schuttingen.

Bijzondere eigenschappen:
• Affiniteit met klussen en/of tuin- en groenonderhoud.
• Zelfstandigheid/samenwerking; je verricht de klus samen met collega’s   
 en bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.
• Klantvriendelijke instelling; wanneer opdrachtgevers en bewoners vragen  
 of opmerkingen hebben, dan moeten zij vriendelijk te woord worden   
 gestaan.

Deze 2 vacatures kunnen ook gecombineerd worden.

Vrijwilligers van Stichting Wijk voor Wijk ontvangen: 
• Een vrijwilligersvergoeding van € 0,80 per uur.
• Een gratis lunch op werkdagen; een eigen lunchpakket meebrengen 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. 

Uitgelicht:
Monika
Na 9 maanden te hebben gewerkt bij Stichting Wijk 
voor Wijk is Monika vertrokken. En niet zomaar 
vertrokken, ze heeft een baan. Een jaar geleden is 
Monika uit Duitsland naar Nederland verhuisd. Na 
3 weken stond ze, zonder een woord Nederlands 
te spreken, maar vol optimisme en werklust, op de 
stoep bij Stichting Wijk voor Wijk. 

 

Wij zullen niet alleen haar inzet en kennis van 
tuinieren missen, maar ook haar zonnige lach en 
kookkunsten. Gelukkig komt ze  af en toe nog op 
visite.  

We wensen Monika heel veel succes op haar 
nieuwe werkplek!

In & Uit

In
Griselda  Wekelijks sitelogboek bijhouden en nieuwsbrief schrijven
John  P.R. en belangenbehartiging 

Uit
Monika  Uitgestroomd naar een nieuwe baan
Edwin  Uitgestroomd 

Ton  Tijdelijk uit dienst

Wendell  Beëindiging stage 
Ailson  Beëindiging stage  
Natasja   Beëindiging stage 

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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