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Op 1 maart 2017 was het precies 10 jaar geleden dat de stichting werd opgericht. Dat was de eerste verjaardag in het jubileumjaar 
van Wijk voor Wijk, er volgen er nog twee: in september is het 10 jaar geleden dat de eerste klus werd uitgevoerd en op 31 januari 
2018 is het 10 jaar geleden dat we ons openingsfeest vierden!

Op de foto v.l.n.r. Judy Weterings, Hugo 
Wemmers en Barbara Saarloos. Hugo is 
verantwoordelijk voor de begeleiding van 
de individuele trajecten die medewerkers 
doorlopen en voor de aansturing van het 
groepsproces. Dat was en is nog steeds 
zijn belangrijkste taak bij Wijk voor Wijk. 

Barbara ging al snel na de oprichting als 
vrijwilliger aan de slag bij de stichting en 
trad in 2008 in dienst. Zij is met name 
verantwoordelijk voor de coördinatie van 
werkzaamheden, de praktische begelei-
ding en contacten met opdrachtgevers. 

Ook Judy startte, in 2011, als vrijwilliger. 
In 2016 is zij in dienst gekomen voor de 
ontwikkeling en uitvoering van het project 
Wijk voor een Schone Wijk. 

Daarnaast werkt zij als clustercoördinator 
bij Welzijnswerk Sliedrecht.

Samen met Cor van Pelt en Corrie Noordzij 
richtte Hugo in 2007 Stichting Wijk voor 
Wijk op. Cor en Corrie waren lange tijd 
penningmeester en voorzitter en hebben 
hun ‘stokjes’ inmiddels doorgegeven aan 
Falco Ballas en Mirjam Karsten. Samen 
met Mattias Kok en Manuel Schiesser vor-
men zij het huidige bestuur.

Van achterover leunen is na 10 jaar geen 
sprake. Team Wijk voor Wijk - bestuursle-
den, beroepskrachten, medewerkers en 
vrijwilligers - werken hard aan de verdere 
professionalisering van Wijk  voor Wijk. 
Ieder vanuit zijn of haar kracht. En Hugo…
zit nog altijd stevig in het midden! 

Kijk * Kijk * Kijk

Het wegnemen van de schotten 
tussen de verschillende doelgroepen 
was destijds één van de motivaties 
voor Hugo om Wijk voor Wijk op te 
richten: iedereen die baat heeft bij 
de geboden begeleiding verdient een 
kans, ongeacht beperkingen, doel-
groep of indicatie. 

Enthousiast en vanuit een duidelijke 
visie ging hij aan de slag. Met hulp 
van vrienden en familie en met fi-
nanciële bijdragen van het Oranje 
Fonds, VSBfonds en Stichting Doen 
en Pameijer. Woningcorporatie Tri-
vire, toen nog Interstede, voorzag in 
de ruimte aan de Troelstraweg waar 
Wijk voor Wijk gevestigd is.  
 
De gemeente Dordrecht draagt vanaf 
het begin bij met subsidie. Een van 
de ambities uit het meerjarenplan, is 
dat Wijk voor Wijk in 2020 financieel 
zelfstandig is. Dat de gemeente te-
genwoordig ook opdrachtgever voor 
werkzaamheden in de wijk is, draagt 
bij in de stappen die daarvoor gezet 
moeten worden.
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Wethouder Rinette Reynvaan 
 
Op een donderdagochtend gaan Barbara 
en ik naar het stadskantoor om het inter-
view af te nemen. Ik heb mijn vragen voor-
bereid, Barbara zal straks alle antwoorden 
voor me opschrijven. Bij aankomst worden 
we hartelijk ontvangen door wethouder 
Reynvaan. 

Om te beginnen stel ik mezelf even voor 
aan de wethouder. ‘Ik ben Pascal, ik ben 
43 jaar en werk sinds kort bij Wijk voor 
Wijk. Voor mij persoonlijk is het erg pret-
tig om wat meer sociale contacten te 
hebben. Zo hebben wij elke middag een 
gezamenlijke lunch die altijd erg gezellig is. 
Ik ben begonnen met de Kidsclub, waarin 
we samen met de kinderen uit de buurt 
afval opruimen om ze bewust te maken 
van een schone omgeving. We belonen ze 
met leuke activiteiten. Daarnaast werk ik 
als redacteur voor de nieuwsbrief. Dit is 
mijn eerste grote interview en ik ben best 
zenuwachtig hiervoor.’

De wethouder reageerde heel positief op 
mijn verhaal, waardoor ik al wat meer op 
m’n gemak raakte. Nadat ik mij heb voor-
gesteld vraag ik de wethouder hetzelfde te 
doen. ‘Ik ben Rinette Reynvaan, of noem 
me Rinette, dat mag iedereen zelf weten.’ 

Natuurlijk wil ik ook weten hoe lang zij al 
werkt als wethouder en wat zij allemaal 
doet. ‘Ik werk sinds 2010 voor de gemeente 
Dordrecht en heb sindsdien veel geleerd. 
In mijn portefeuille zitten wonen, stads-
beheer, dat gaat over de openbare ruimte 
en is ook een link met Wijk voor Wijk, 
leefbaarheid en veiligheid, het is belangrijk 
om niet te straffen, maar kansen te bieden 
op scholing, wonen en werken, en verder 
sport, dierenwelzijn en Dordrecht-West.  
In Dordrecht-West gebeurt veel en is er 
veel samenwerking.’

In 2010 bracht u voor het eerst een be-
zoek aan Wijk voor Wijk. Weet u nog wat 
uw eerste indruk was, vraag ik vervolgens. 

‘Wat gebeurt hier allemaal?! Ik was po-
sitief verrast, over de inzet van Wijk voor 
Wijk en de betrokkenheid van de corpora-
tie. Wijk voor Wijk staat met beide voeten 
in de wijk, er is veel betrokkenheid in de 
wijk over en weer, dat is de kracht.’

En hoe past Wijk voor Wijk in uw porte-
feuille, vraag ik daarna. ‘Dat past heel erg, 
bijvoorbeeld als het gaat over de open-
bare ruimte.’ Wijk voor Wijk ruimt in op-
dracht van stadsbeheer o.a. het zwerfvuil 
op in Crabbehof en betrekt daar ook be-
woners bij. ‘De aanpak is heel wijkgericht 
en is bij uitstek participatie.’ 
 

Het is een feit dat mensen zich veiliger 
voelen in een schone straat. Ik vraag de 
wethouder hoe belangrijk zij dat vindt. 
‘Iedereen vindt een schone omgeving 
belangrijk. Als er eenmaal afval ligt komt 
er gemakkelijk iets bij. Ik woon bij een 
schoolroute en daar ligt geregeld afval, 
pakjes en flesjes. Ik heb er een gewoonte 
van gemaakt om dat op te ruimen. Dat 
een vol pakje wel in je zak past, maar als 
het leeg is niet meer, dat is toch raar?’ 
Maar het ligt niet altijd aan kinderen, ou-
ders spelen daar ook een rol in. ‘Ik hoorde 
een keer een jongetje vragen aan zijn 
moeder wat hij met zijn lege snoeppa-
piertje moest doen. Zijn moeder zei: ‘gooi 
maar weg! Het jongetje had er wel over 
nagedacht.’

Op het gebied van schoon, heel en veilig 
moeten natuurlijk keuzes gemaakt wor-
den. ‘Ik kies liever voor een sober, maar 
goed ingerichte stad, in plaats van veel 
luxe, maar slecht ingericht’ zegt de wet-
houder hierover. 

Wijk voor Wijk zou in de toekomst graag 
uitbreiden in Dordrecht-West. Wat vindt u 
daarvan, is mijn laatste vraag. ‘Als het past 
binnen de kaders en de overeenkomsten 
voor de wijk dan kan het, maar je moet 
altijd heel goed overwegen wat je wilt 
bereiken en wat je daarvoor moet doen. 
Groter is niet altijd beter. Kijk goed waar 
je focus ligt en blijf even enthousiast, dat 
werkt!’

Mijn interview zit erop. Ik was behoorlijk 
zenuwachtig, maar heb het wel gedaan. 
‘Je kunt trots zijn op jezelf’ zegt de wet-
houder als we nog even napraten. Zelf 
heeft zij nog twee gelegenheden op die 
dag waar ze zal spreken. Ik vraag haar 
tot slot of zij ook wel eens zenuwachtig 
is. ‘Ach, we zijn allemaal mensen en we 
trekken allemaal onze sokken uit en gaan 
naar bed.’ Een wijze les om mee terug te 
nemen.

Noot van de redactie: 
Woningcorporatie Trivire ondersteunt Wijk voor 
Wijk met de locatie aan de Troelstraweg. 

Interview

Op pad met... 



Nieuwsbrief nr. 2 /2017

Wie werkten er bij Wijk voor Wijk in...
Bij Wijk voor Wijk is het een komen en gaan van mensen en dat is natuurlijk de bedoeling. Zij werken bij ons voor korte of langere 
tijd, in een traject of als vrijwilliger, ieder met zijn of haar eigen motivatie en talenten. En hoewel het Team Wijk voor Wijk daardoor 
altijd onderhevig is aan verandering, is het teamgevoel al 10 jaar een constante factor.

Wie er in de toekomst deel uit zullen maken van ons team, dat is natuurlijk nog een vraagteken. In dit jubileumjaar kijken we ook 
even achterom: Wie werkten er bij Wijk voor Wijk in 2007-2011?

2007 Wensley

…medewerker vanaf het eerste uur van 
Wijk voor Wijk. Zijn specialiteiten zijn on-
kruid wieden met grote precisie en milieu-
beheer. 

In een interview voor het 5 jarig jubileum 
vertelde Wensley: ‘Ik wil hier nog wel 5 
jaar werken. Er is niets veranderd, wat m’n 
motivatie betreft.’ En zo is het nog! 

2008 Henry

…was algemeen medewerker bij Wijk voor 
Wijk en super handig in van alles. Hij be-
dankte zijn collega’s altijd met de legenda-
rische woorden ‘merci koe koe’.

Na Wijk voor Wijk ging Henry aan de 
slag bij DW Groen en daar werkt hij nog 
steeds.

2009 Gwen

…begon bij Wijk voor Wijk, toen de werk-
plaatsadministratie nog in de kinderschoe-
nen stond. Zij heeft er in vier jaar tijd een 
volwaardige afdeling van gemaakt.

Tegenwoordig  is zij fulltime moeder van 
Olivia en een beroemdheid in het ‘haak-
wereldje’ :

https://www.instagram.com/stitchgwen/

2010 Ed

…kwam ons team versterken als vrijwil-
liger tussen 2 banen in. Hij is erg handig 
met hout en heeft heel wat tuinhekken 
geplaatst. 
Ed vertrok met pijn in het hart. Hij fietst 
geregeld voorbij en is nog altijd een graag 
geziene gast op onze jaarlijkse barbecue.

2011 Peter

…was algemeen medewerker bij Wijk 
voor Wijk. Hij plaatste, met collega Ed, de 
houten hekken aan de Troelstraweg. 

Na Wijk voor Wijk ging Peter een opleiding 
tot verpleegkundige volgen en werkt nu, 
via het uitzendbureau, in de zorg.

https://www.instagram.com/stitchgwen/
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Hallo, ik ben Mirjam Karsten. Sinds juni vorig jaar ben ik voorzit-
ter van het bestuur van Wijk voor Wijk. Vanaf 1993 woon ik met 
veel plezier in Dordrecht. 

Op dit moment woon ik in het centrum van de stad met mijn 2 
zonen Wybe en Herik. Ik heb een latrelatie met een lieve man.   

De vacature voor bestuursvoorzitter kreeg ik via de moeder van 
een vriendje van mijn oudste zoon. Zij werkt bij woningcorpo-
ratie Trivire en werkt al lang samen met Wijk voor Wijk. Ik was 
rond die tijd op zoek naar een andere baan en wilde in Dordrecht 
vrijwilligerswerk gaan doen dat aansluit bij wat ik interessant en 
leuk vind. 

Heel snel werd ik uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek 
met Hugo, Barbara en Judy uit het team en Falco en Mattias van 
het bestuur. In dat gesprek vertelde Hugo mij o.a. over het ont-
staan van Wijk voor Wijk, haar uitgangspunten en voor welke 
uitdagingen de stichting op dat moment stond. Dat verhaal sprak 
mij erg aan.  

Ik heb lang en met veel plezier gewerkt als manager bij een grote 
zorgorganisatie in Rotterdam en daar ook werkprojecten onder-
steund die wat lijken op Wijk voor Wijk. 

Aansluiting bij de wijk waarin je werkt en woont vind ik heel be-
langrijk. Ik merk vaak dat mensen dat graag willen, maar dat dat 
niet altijd goed lukt.

Medewerkers van Wijk voor Wijk zijn een vast gezicht in Crab-
behof en Wielwijk. Ik zie hoe zorgvuldig zij opdrachten uitvoeren 
in ‘hun’ wijken. In deelprojecten zoals Wijk voor een Schone Wijk 
betrekken zij buurtbewoners bij het schoonhouden van de wijk, 
door bijvoorbeeld samen met kinderen zwerfvuil op te ruimen, 
op een speelse en leerzame manier. 

In de gesprekken die ik heb met mensen over Wijk voor Wijk 
hoor ik ook steeds de waardering voor wat ze komen brengen. 
Daar word ik blij van.

Het is dan ook een groot plezier om te zoeken naar manieren 
waarmee we met Wijk voor Wijk verder kunnen.  
 
Het viel me bijvoorbeeld op dat we wel goed bekend zijn om de 
klussen die we doen, maar dat minder goed bekend is dat we in 
de eerste plaats een leer-werkbedrijf zijn en begeleidingstrajec-
ten bieden.

Vorig jaar hebben we een Inspiratiedag georganiseerd en ge-
brainstormd over dit soort punten. De uitkomsten van die dag 
hebben geleid tot een meerjarenplan tot 2020, waar we nu druk 
mee bezig zijn.  

Wijk voor Wijk weet steeds beter wat ze kan en wil betekenen 
voor de medewerkers die bij hen werken en voor de wijk. Ik zie 
dat in de toekomst alleen maar verbeteren.  

We richten ons er op om een steeds betere plek te worden waar 
je kan leren en werken, voor alle Dordtenaren die dat nodig heb-
ben, los van achtergrond en mogelijkheden. Ook willen we meer 
gaan samenwerken met bedrijven waar mensen, die bij ons een 
begeleidingstraject hebben gevolgd, naar door kunnen stromen 
in regulier werk.

Mijn droom voor Wijk voor Wijk is dat we in Crabbehof en Wiel-
wijk steeds beter samenwerken met inwoners en andere organi-
saties en dat we, naast het leren en werken, nóg meer bijdragen 
aan onderlinge betrokkenheid in de wijk en mede voorkomen 
dat mensen geïsoleerd raken doordat ze niet meer mee kunnen 
doen. Wijk voor Wijk wil mensen uitdagen zich in te blijven zet-
ten en wil zelf ook graag gebruik maken van kennis, vaardighe-
den en andere bijdragen van de mensen in de wijk. 

Door bij Wijk voor Wijk te gaan werken houd ik verbinding met 
het werk dat ik zo leuk vind en breng ik ook iets naar de stad 
waar ik graag woon. 

Ik ben nu werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam als coördinator 
bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Daarnaast 
ben ik trainer en coach op het gebied van wijkgericht werken. 

Ik heb in mijn leven vaak gezien, ervaren en gesproken over hoe 
moeilijk het soms is om mee te kunnen/mogen doen. Soms be-
grijpen we elkaar niet, of zien we alleen maar wat iemand niet 
kan of waarin hij of zij anders is dan anderen. Ik geloof erin dat 
we veel meer met en voor elkaar kunnen betekenen, zonder dat 
je dingen moet gaan doen die niet bij je passen. Dat zie ik als een 
uitdaging en daar zet ik mij graag voor in. En met veel plezier ook 
bij Wijk voor Wijk. 

Aan het woord
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Al 10 jaar… VB Vakkleding
VB staat voor ‘vakkleding’ en voor ‘bedrijfskleding’, en tevens voor 
de eerste letters van de achternamen van de eigenaren: Wim van 
der Burg en Hennie Verwoert. In de winkel worden ze bijgestaan 
door Klazien van der Glas. Zij zijn, vanaf de oprichting van Wijk 
voor Wijk, de ‘hofleverancier’ van onze werkkleding. Zo levert VB 
de spijkerboeken, T-shirts, truien, werkschoenen, jacks, regenpak-
ken, vesten en veiligheidshesjes, allemaal voorzien van het logo 
van Wijk voor Wijk. De logo’s worden volgens een speciaal pro-
cedé aangebracht in eigen atelier. Daardoor zijn ze elastisch en 
ontstaan er geen barstjes in tijdens het werken.

VB heeft inmiddels honderden kledingstukken aan Wijk voor Wijk 
geleverd. Hennie en Klazien nemen de tijd voor de medewerkers 
die komen passen. De levertijd van de kleding inclusief logo’s, vari-
eert van twee werkdagen voor kleding op voorraad, tot een week 
wanneer de kleding besteld moet worden. Wim levert de kleding 
persoonlijk af bij Wijk voor Wijk. Service zoals het hoort, vinden zij 
zelf. Topservice vinden wij!

Woonbron is al jaren een trouwe samenwerkingspartner van 
Wijk voor Wijk. Rob van Ballegooien, teamleider complexbeheer 
van Woonbron Dordrecht, klom in de pen en schreef deze bij-
drage voor onze jubileumnieuwsbrief. 

‘Bij deze wil ik stichting Wijk voor Wijk van harte feliciteren met 
hun 10 jarig bestaan, en natuurlijk in het bijzonder de grondleg-
gers Hugo en Barbara!

Vanuit mijn functie als teamleider complexbeheer bij Woonbron 
Dordrecht ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het be-
heer op de onderdelen schoon, heel en veilig. Vanuit deze functie 
heb ik veel contact met wijkpartners zoals Stichting Wijk voor 
Wijk.

Al jaren werken mijn voorgangers en ik graag met Wijk voor Wijk. 
Met name omdat de stichting een grote maatschappelijke functie 
heeft en hoofdzakelijk actief is in de wijken Crabbehof en Wiel-
wijk: twee wijken waar Woonbron veel mensen huisvest.

Zo verzorgen zij voor Woonbron het milieubeheer op de stoepen 
en in het groen van Woonbron, zodat de wijken er verzorgd uit 
blijven zien. Gooit er iemand toch wat op straat dan spreken de 
medewerkers van Wijk voor Wijk deze persoon aan want, met 
elkaar maak je de wijk!

Ook zorgden Barbara en Hugo met hun team ervoor dat veel por-
tieken op de Witte de Withstraat er weer netjes bij staan door 
het project ‘prachtige portieken’. Deze portieken werden geschil-
derd en de entree voorzien van een mooie en frisse muurschilde-
ring. En wat blijkt, bewoners van dit portiek zijn er zuiniger op en 
het blijft langer schoon!

Daarnaast komt het regelmatig voor dat wij bewoners doorstu-
ren die bijvoorbeeld het tuinonderhoud niet kunnen doen en het 
niet breed genoeg hebben om een hovenier in te huren. 

Ze wonen nog naar alle tevredenheid in hun woning maar kun-
nen door gebreken of ouderdom de tuin niet meer onderhou-
den. Wijk voor Wijk maakt vooraf heldere afspraken over werk-
zaamheden en de prijs met de bewoners zelf en voert vervolgens 
de werkzaamheden uit. Een win-win situatie voor alle drie de 
partijen.

Het jongste project wat wij met elkaar zijn aangegaan is het 
schilderen van vier volledige portieken inclusief het onderhuis op 
de Troelstraweg in Crabbehof. Alle plafonds, muren, kozijnen en 
deuren worden voorzien van een frisse nieuwe kleur. Een grote 
uitdaging voor Wijk voor Wijk omdat het een grote klus betreft 
en zowel bewoners als ik natuurlijk kritisch zijn op het resultaat. 
Inmiddels zijn er twee portieken klaar tot grote tevredenheid van 
onze bewoners en ikzelf. Echt iets waar Wijk voor Wijk trots op 
mag zijn!

Barbara, Hugo en team, ik hoop dat onze samenwerking min-
stens nog 10 jaar mag duren!’

Column
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Wijk voor Wijk is een leerwerkbedrijf dat zich inzet voor een fijne, leefbare wijk. 
De medewerkers werken naar vermogen op vrijwillige basis. Het uitgangspunt is: 
‘wat kan je en wat wil je leren’. Of je nu een arbeidsbeperking hebt, nog Neder-
lands aan het leren bent of nuttig werk zoekt tussen twee banen in; je bent wel-
kom bij Wijk voor Wijk! Er is veel persoonlijke aandacht voor de medewerkers en 
sfeer is belangrijk. 

Interesse om ons team te versterken? Je kunt bij ons terecht voor vrijwilligerswerk, 
een participatieplaats of dagbesteding. Kijk op www.wijkvoorwijk.nl en neem 
contact op met Barbara Saarloos: telefonisch 078-6559210, per mail: b.saarloos@
wijkvoorwijk.nl of kom een keer binnenlopen bij onze werkplaats aan de Troelstra-
weg 180. Tot ziens!

Join our Team!
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Al 10 jaar… @Hurby
Herbert Kroon startte met zijn bedrijf @Hurby in dezelfde periode 
als Wijk voor Wijk en is betrokken vanaf het eerste uur. Lees bij 
‘betrokken’ ook: voormalig werker in de zorg en vrijwilliger bij 
Wijk voor Wijk en daardoor goed op de hoogte van het reilen en 
zeilen binnen onze stichting. Dat, gecombineerd met zijn skills als 
webdesigner, levert een website op waarvan de uitstraling goed 
aansluit bij de inhoud en gemakkelijk door onszelf te beheren is.

Behalve voor de website, is Herbert verantwoordelijk voor onze 
huisstijl, de opmaak van deze nieuwsbrief, de folders en jaarversla-
gen, het online album Zwerfkunst & Zwerfletters, het beeldmerk 
van Wijk voor een Schone Wijk en meer. 

Herbert is een goeie sparringpartner in het vinden van de juiste 
vorm, uitstraling of toepassing en neemt daar, samen met ons, 
de tijd voor. Dat kan een middagje ‘bomen’ zijn, of heen en weer 
mailen tussen de bedrijven door. Mocht er een keer iets niet wer-
ken, dan is hij goed bereikbaar voor een snelle oplossing. En dat 
@Hurby deze diensten levert voor een aantrekkelijk prijs, is voor 
onze begroting wel zo prettig. Een plus een is drie!

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we nog enkele weken te gaan. We doen 
ons best om nog zoveel mogelijk mensen te verlossen van een tuin vol onkruid, naast de 
andere klussen die op ons programma staan. De laatste loodjes… en dan even er tussen-
uit voor vakantie!

Wijk voor Wijk is gesloten vanaf maandag 24 juli. Maandag 14 augustus gaan we weer 
van start. 
 
Iedereen een hele fijne zomer gewenst en tot ziens!

Vakantie

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
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