
Uitgelicht

Cor van Pelt is sinds de oprichting van Stichting 
Wijk voor Wijk penningmeester. Hij stopt en 
draagt het stokje over aan Falco Ballas. Een in-
terview met de scheidende en de aantredende 
penningmeester.

Profiel Cor 
Naam: Cor van Pelt 
Leeftijd: 50 jaar 
Beroep: Group controller bij ICT bedrijf (‘Ik zeg altijd 
boekhouder, want dat klinkt lekker saai, maar ik doe 
veel meer zoals bijvoorbeeld HR taken.’) 
Hobby’s/ interesses: motorrijden, zeilen, reizen.

 
Schatkistbeheerder 
‘Op de dag af ben ik 8 jaar penningmeester van Wijk 
voor Wijk. Het bestuur bestond toen uit  3 mensen. 
Door mijn financiële achtergrond rolde het pen-
ningmeesterschap automatisch naar mij toe.’ Deze 
functie houdt meer in dan alleen zorgen dat de 
cijfertjes kloppen. ‘Als penningmeester  moet je een 
financiële visie hebben, je moet op de lange termijn 
denken. Eigenlijk ben ik schatkistbeheerder. Dat 
staat vaak haaks op bijvoorbeeld projecten van een 
jaar. Dat betekent soms dat ik ook tegengas moet 
geven aan enthousiasme.’

Trots 
Hij weet waar hij het voor doet: ‘Wat ik het leukste 
vind, en waar ik ook trots bij voel, is als mensen 
uitstromen naar werk en een jaar later hebben ze 
nog dezelfde baan. Wijk voor Wijk heeft die mensen 
toch op weg kunnen helpen. De professionaliteit 
van de begeleiding is gewoon erg hoog.’  

Acht jaar is een mooie tijd geweest 
Maar toch vindt Cor het nu welletjes geweest: ‘Ik 
ben vooral blij om af te zijn van de deadlines. De 
stichting is een stuk professioneler geworden en 
daarmee is het werk ook  toegenomen. Veel taken  

lijken nu op mijn baan overdag. Het is gewoon 
teveel in combinatie met het gewone werk. Acht 
jaar is een mooie tijd geweest.’

Af en toe op bezoek 
‘Ik ga de contacten wel missen maar ik blijf natuur-
lijk langskomen. Af en toe lunchen, misschien wel 
een keer meewerken bij een tuinklus. Dat soort 
werk staat haaks op het gewone werk, dat geeft 
ontspanning. ‘

Ga ervoor 
Wat ik voor boodschap wil meegeven aan Falco? 
‘Pas goed op de spaarpot! Doe het werk gewoon 
lekker op je eigen manier, en ga ervoor!’ 
 
Profiel Falco 
Naam: Falco Ballas 
Leeftijd: 28 lentes jong 
Beroep: salesmanager van een grote wijnimporteur 
Hobby’s/ interesses: wandelen, reizen, koken. Daar-
naast is Falco bezig om een master International 
business te halen. 

Sociale ader 
Falco volgt Cor op als penningmeester. Als sales-
manager komt hij uit een heel andere sector, maar: 
‘Het sociaal maatschappelijke is met de paplepel 
ingegoten. Mijn vader is directeur van een grote 
zorginstelling en daar heb ik veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Dat is dan toch een sociale ader die door 
me heen loopt. Later was ik tijdens mijn studie  
Hotelmanagement actief bij Rotaract. Dat staat 
haaks op hoe het er in sales toe gaat, dat is soms 
heel hard. Door vrijwilligerswerk te doen breng ik 
nuance in mijzelf en hoe ik in het leven sta.’

‘Ik kan me goed identificeren met de missie en visie 
van Wijk voor Wijk. De manier van werken hier is 
wel een echte eyeopener. Dat heb ik nooit eerder zo 
gezien. Het persoonlijke en kleinschalige hier is echt 
bijzonder.’  

Proeven, ruiken, luisteren 
Een functie in een totaal andere sector vraagt wel 
wat voorbereiding: ‘Natuurlijk ben ik nu mezelf nog 
aan het wegwijs maken. Ik heb avonden met Cor 
gezeten voor de overdracht, maar ik ben bijvoor-
beeld ook mee geweest naar een bewonersavond in 
Crabbehof. Het is voor mij nog echt proeven, ruiken, 
en vooral luisteren.’

Schatkistbewaarder… 
Falco heeft al wel een idee van de invulling die hij 
aan de functie wil geven: ‘Als penningmeester kan 
ik me wel vinden in de omschrijving van Cor: ‘schat-
kistbewaarder’. Maar ik zal me ook richten op het 
werven van fondsen en extra gelden. Daarin helpt 
mijn achtergrond in de commerciële sector ook wel 
mee.’

…met blik op de toekomst  
‘Van de stichting en het bestuur verwacht ik dat we 
vasthouden aan wat we hebben en verder kijken 
naar hoe verschillende visies en ambities hun weg 
kunnen vinden. De uitdaging ligt in het optimaal 
combineren van ambitie met de mogelijkheden.  
Je kunt mooie ambities hebben maar als de moge-
lijkheden 180 de andere kant op liggen…’

Cor valt in: ‘Ik denk nu dat jij er bent het bestuur 
zich meer naar buiten kan richten. In het verleden 
was het bestuur meer op de achtergrond.’

Falco: ‘Maar er waren ook andere prioriteiten, de 
winkel moest open, de basis ligt er nu en nu is er 
meer ruimte om nieuwe dingen te ontplooien. Ik  
heb er in ieder geval zin in!’ 

Nieuwsbrief nr. 1 /2015WIJK VOOR WIJK
de wijk aanpak die werkt

De wondere wereld van de non-profitsector

Gesprekje tussen Cor en Falco

Falco: deze sector verschilt enorm van het 
bedrijfsleven. Het gaat vaak met 26 bochten en 
28 omwegen, het is een web van regels en be-
perkingen. 

Cor: Ja, het kan erg ondoorzichtig zijn, die geld-
stromen. In het bedrijfsleven is het veel meer 
rechttoe rechtaan. 

Falco: wat logischer…

Cor: in het bedrijfsleven zijn de besluiten veel 
meer voor de lange termijn, hier gaat het vaak 
om pilots, korte projecten, en dat remt het 
maken van plannen.

Falco: het is allemaal minder zeker

Cor: Het meest uitdagende van dit werk is wel 
het voortdurend veranderend beleid. Je wilt als 
stichting je eigen plan trekken maar je bent ook 
deels afhankelijk van de overheid en subsidie-
stromen. In het begin was ons plan om samen te 
werken met de commerciële re-integratiebedrij-
ven; we waren net gestart en toen ging dat sys-
teem op de schop. 

Maar, ook al is de financiering soms moeilijk, er 
zal altijd behoefte zijn aan goede begeleiding.’ 

http://www.rotaract.nl/
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Remco is al de hele ochtend werkzaam achter zijn 
bureau, waar boven hem aan het plafond een bord 
Personeelszaken hangt. Hij houdt zich bezig met 
alles wat met het personeel te maken heeft. Heb je 
kleding nodig, moet je bij Remco zijn. Hij is degene 
die alles netjes en ordelijk in de kast bijhoudt. Hij 
zorgt dat de werkuurformulieren op tijd in ieders 
traject map komen. En zoals iedereen is hij soms 
ook aan de beurt om als voorzitter op te treden. 
Ik heb hem ook zien rondlopen in het kantoor 
met een stofdoek en hier is geen uitleg nodig. Op 
kantoor is hij geen prater, maar later wanneer we 
buiten lopen verandert dit. 

Tijd om te gaan 
Ik zit achter mijn computer en zie Remco heen 
en weer lopen, allerlei dingen aan het doen. Het 

is duidelijk dat hij de boodschappenlijst aan het 
maken is. Opeens staat hij naast mij en vraagt: ‘Ben 
je er klaar voor?’ 
Het is 11:30 uur en het is tijd om de boodschappen 
voor de lunch te gaan doen. We lopen naar buiten 
en, zoals altijd, loop ik de verkeerde kant op… moe-
ten we linksaf en ga ik rechtsaf. Vanaf dat moment 
geeft Remco duidelijk aan hoe we moeten lopen, 
hier rechts af, daar recht door, enzovoorts, totdat 
we bij de supermarkt zijn. Deze Op pad met…Remco 
begint erg gezellig!

‘Ga jij vragen stellen of moet ik gewoon vertellen?’ 
To the point! We spreken af dat hij gewoon vertelt 
en dat ik nog vragen stel als ik meer wil weten.  
‘Zoals je zeker hebt gezien begin ik te kijken hoeveel 
medewerkers blijven eten, maak de boodschap-
penlijst en rond 11:30 u ga ik boodschappen doen. 
Zorg ook dat de tafel op tijd gedekt is en dat er 
genoeg eten en drinken op staat. Vaak hebben we 
ook kroketjes! De bovenbuurman belt mij en dan 
ga ik ze halen, want hij bakt ze voor ons. Ik doe ook 
klusjes voor hem.’

‘Ik werk ongeveer 5 jaar hier en ik heb het hartstik-
ke naar mijn zin. Via een vacature koken ben ik hier 
terecht gekomen. In het begin kwam ik een keer 
in de week om te koken. Later ben ik door Gwen 
ingewerkt in de administratie. Nu werk ik één hele 
dag en twee halve dagen per week.’

Let op de centjes!  
We zijn inmiddels in de winkel en ik volg hem want 
hij kent goed de weg. We lopen langs de broodafde-
ling en vleeswarenproducten, hij pakt alles wat op 
de lijst staat. ‘Dit is het, niet veel, maar het scheelt, 
als het volle bak is moet ik veel meer kopen. Ik let 
ook altijd op de centjes.’ Binnen een paar minuten 
zijn we klaar.  

Plotseling zijn de rollen omgedraaid en word ik be-
vraagd, terwijl we naar de kassa lopen. We hebben 
het niet alleen over onze manier van boodschap-
pen doen, maar ook over wie we zijn en hoe we in 
het leven staan. De boodschappen zijn betaald en 
we lopen terug naar Wijk voor Wijk. Wanneer we 
aankomen is iedereen aanwezig, want het is bijna 
etenstijd. Lunch is het moment van gezamenlijk 
eten en investeren in de relatie met collega’s. 

Remco is een belangrijke schakel in dit hele proces! 
Het is duidelijk te zien dat hij hiervan geniet en van 
de lunch ook natuurlijk. Eet smakelijk!

Op pad met.… Remco

Interview
Naima Darkaoui 
Sociaal-cultureel werkster bij MEE 
Drechtsteden in Trefpunt De Nieuwe 
Stoof Crabbehof

‘Ik wilde niet zomaar een baan, 
maar iets dat bij mij past’ 
Hartelijk ontvangen worden maakt 
dat je je gelijk op je gemak voelt en zo 
ben ik door Naima ontvangen.  
Stralend vertelt ze over haar leven 
en de verschillende etappes waar 
ze doorheen is gegaan, vanaf het 
moment dat ze 36 jaar geleden uit 
Marokko in Nederland is aange-
komen. Eenzaamheid en het verlan-
gen om zich thuis te voelen (inte-
greren) hebben haar een extra impuls 
aan haar doorzettingsvermogen 
gegeven. Herkenbaar!!!  
‘Begin van de jaren 80 was de moge-
lijkheid om naar school te gaan en de 
Nederlandse taal te leren erg klein. Ik 
heb het voorrecht gehad om Neder-
lands te leren met de hulp van mijn 
buurvrouw, een docent. Privé lessen! 
Zij is mijn beste vriendin geworden 
en samen met haar gezin, mijn enige 
familie hier in Nederland. Ik wilde 

geen gewone baan, maar iets dat bij 
mij past.’ Ze vertelt gewoon door, 
want ze heeft ook veel te vertellen. 
‘Je gaat toch niet alles in jullie nieuws-
brief schrijven?’ vraagt ze lachend. 

Van les volgen naar les geven 
Naima kreeg contact met Marok-
kaanse vrouwen uit de wijk. Ze 
ontdekte dat veel van hen analfabeet 
waren en daardoor de Nederlandse 
taal met erg veel moeite konden 
leren. ‘Dus ging ik hen helpen met 
vertalen en zelfs les geven in mijn 
moedertaal, zodat het leren van Ned-
erlands iets gemakkelijker zou gaan. 
In 1985 ging ik als vrijwilligster werk-
en bij het toen Regionale Centrum 
voor Buitenlanders in Zwijndrecht, 
waar ik naailes gaf. Zelf heb ik toen 
ook een opleiding zelf kleding maken 
afgerond’ zegt ze met veel trots. 
En hier bleef het niet bij. Samen met 
artsen heeft zij in verschillende plaat-
sen voorlichting gegeven aan vrou-
wen. Uiteindelijk vond zij een baan 
als gastvrouw in Dordrecht, maar dat 
bleek te passief.

http://www.meedrechtsteden.nl/werkgebied/dordrecht/crabbehof
http://www.meedrechtsteden.nl/werkgebied/dordrecht/crabbehof
http://www.meedrechtsteden.nl/werkgebied/dordrecht/crabbehof
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‘Mijn naam is Kossivi Semeglo. Ik ben een man van 36 jaar oud en ik ben geboren in 
Lomé, de hoofdstad van Togo. Sinds maart 2009 ben ik in Nederland. Ik doe vrijwil-
ligerswerk bij Wijk voor Wijk sinds augustus 2013.

Ik ben bekend met Wijk voor Wijk door een stagiair genaamd Winny. Ik zag haar vaak 
in de buurt schilderen samen met haar collega’s. Ik vond het interessant en vroeg haar 
waar ik kon solliciteren. Zij vertelde mij dat ik naar het kantoor kon gaan voor meer 
informatie. 

Vervolgens heb ik een afspraak gemaakt voor een gesprek. Hierna kreeg ik te horen, dat 
ik de volgende dag kon beginnen. Ik was erg blij dat ze me de kans hebben gegeven.

Bij Wijk voor Wijk helpen ze me om te integreren in de maatschappij. Door met Neder-
landers te werken, merk ik dat ik steeds beter Nederlands spreek. Ik voel me nu in staat 
om een opleiding te volgen die bij me past.

Door de hulp die geboden is bij Wijk voor Wijk, heb ik nu de mogelijkheid om een AKA 
opleiding te volgen. Zo kan ik een startkwalificatie behalen om vervolgens verder te kun-
nen studeren en werken.

Dit bedrijf is een onderdeel van een proces om vervolgens verder te kunnen groeien in 
dat wat ik leuk vind en goed kan. Met de begeleiding die aangeboden wordt kan ik me 
professionaliseren en leer ik meer initiatief te nemen om mijn doelen te behalen. Ik leer 
elke dag en ik hou van de manier waarop we als een team werken.’

Op de foto: strak in het pak voor de kerstviering afgelopen december, Kossivi, 
roepnaam Francis. 
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Aan het woord: Francis
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Dordt schoon, Crabbehof schoon! 

Op donderdag 2 april kwam Wijk voor Wijk in actie voor Dordt Schoon. 
Bewoners in Crabbehof die zelf al iets doen om hun leefomgeving 
netjes te houden, werden een handje geholpen door de medewerkers 
van Wijk voor Wijk.

Op de foto: enkele bewoners en medewerkers van Wijk voor Wijk in de 
startblokken om zwerfvuil op te ruimen in Crabbehof.

Kijk*Kijk*Kijk  

100% Marokkaans, 100% aangepast 
Deze Marokkaanse secretaresse wilde 
haar plek in Nederland vinden. ‘Om je 
aan te passen is het nodig om simpel-
weg het knopje om te schakelen en 
klaar, zonder je eigen identiteit kwijt 
te raken. Ik ben Marokkaans en dat 
kan niemand van mij afnemen, ook al 
heb ik me 100 %  aan de Nederlandse 
cultuur aangepast.’ 
 
Wat doet Naima Darkaoui? 
We praten verder over integratie 
en concluderen dat het beheersen 

van de taal één van de belangrijkste 
punten is en hier zet zij zich met hart 
en ziel voor in. Het werken als gast-
vrouw vervulde niet haar verlangens 
om mensen te helpen, begeleiden, 
steunen, motiveren, enzovoort.   
Sinds een jaar of twintig werkt Naima 
als sociaal-cultureel werkster  Eerst 
bij DWO en later bij Stichting MEE,  
waarvan de laatste 5 jaar in Trefpunt 
De Nieuwe Stoof in Crabbehof. Ze is 
naar deze functie toegegroeid, met de 
nodigde trainingen natuurlijk. ‘Ik heb 
mijzelf ontdekt. Dit is wat ik leuk vind 

om te doen. Mijn werkzaamheden 
bestaan uit werving en selectie voor 
de taallessen, intake- gesprekken 
voeren, doorverwijzen naar instel-
lingen indien dat nodig is, contact-
persoon zijn tussen cursisten, cliënten 
en vrijwilligers, het organiseren van 
taalcursussen en koffie inloop voor 
vrouwen, en verder alles waar ik wat 
van kan maken.’

Wijk voor Wijk 
‘Ik ken het werk van Wijk voor Wijk 
via de Wijkwinkel in Crabbehof.  

Uiteindelijk doen we hetzelfde werk, 
maar ik ben bezig met sociaal- 
cultureel werk, terwijl Hugo en  
Barbara zich meer op de praktijk  
richten. Maar samen helpen we 
mensen die verder willen in het 
leven.’ Hier is er geen twijfel over 
mogelijk; dit zijn de plek en de baan 
die bij Naima passen! 
 
Noot van de redactie: medewer-
kers van Wijk voor Wijk ontvangen, 
naast praktische begeleiding, thera-
peutische begeleiding op basis van 
een persoonlijk trajectplan. 

http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/fotos/fotoalbum-dordt-schoon-2015.html
http://www.crabbehof.nl/wijkwinkel-crabbehof/

