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Kijk * Kijk * Kijk
Wijk voor Wijk krijgt er een nieuwe 
locatie bij! De zoektocht naar meer 
ruimte voor ons leerwerkbedrijf is 
beloond. Dankzij ons netwerk hebben 
we een mooie plek gevonden aan De 
Savornin Lohmanweg. Hier hebben we 
de ruimte om te groeien: beter doen 
wat we al doen, nieuwe activiteiten 
ontwikkelen en meer leerwerkplekken 
realiseren. We bouwen hier, letterlijk 
en figuurlijk, aan een toekomstbesten-
dig en financieel zelfredzaam Wijk voor 
Wijk!

De locatie is nu nog een lege ruimte. 
Om Wijk voor Wijk te huisvesten, moet 
er gebouwd worden. Behalve pure 
noodzaak, zie we hierin vooral een 
kans om onze dromen waar te maken. 
Werk aan de winkel! 

Foto door Jeroen Niemeijer

Aan het woord: Hillie

KIJK OP WIJK VOOR WIJK
de nieuwsbrief van wijk voor wijk

‘Goedemorgen allemaal!’ Zo leren wij Hillie kennen op haar  
eerste dag. Vrolijk en een zonnig humeur.

Als ik met Hillie ga zitten voor het interview vraag ik haar  
‘vertel eens iets over jezelf en hoe je bij ons bent gekomen.’ 
‘Nou’ begint Hillie ‘ik ben Hillie en ik ben hier terecht ge-
komen omdat ik mijn vorige beroep niet meer kon uit oe-
fenen. Via mijn werkcoach hoorde ik van Wijk voor Wijk en 
dat sprak me aan. Wat begon als een proefproject voor mij, 
is iets geworden wat ik heel leuk vind’ vervolgt Hillie en-
thousiast. Ik kende Wijk voor Wijk helemaal niet, maar het 
sociaal maatschappelijke aspect en de sfeer spreken mij erg 
aan. Het is totaal niet wat ik had verwacht, maar het is een 
ontzettend positieve ervaring geworden.’ 

Als ik haar vraag wat haar werkzaamheden zijn vertelt 
ze ‘het is zoveel meer dan alleen kantoorwerk. Ik had 
verwacht dat ik alleen achter een bureau de administratie 
zou doen, maar ik doe inmiddels meer dan dat. Ik ontvang 
mensen, neem de telefoon aan en zorg dat de mensen die 
buitenwerken ‘s middags weten waar ze heen moeten. Ik 
doe het allemaal samen met Martijn en ik heb al veel ge-
leerd. Verder doe ik ook het klanttevredenheidsonderzoek 
en beheer ik de voorraad werkkleding.’ ‘En je zorgt goed 
voor onze innerlijke mens met de lunch en de koffie’ vul ik 
Hillie aan. ‘Ja en ik doe het graag’ zegt ze lachend. 
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Na een succesvolle match op de Maatschappelijke Beurs-
vloer was donderdag 8 maart onze eerste toolboxmeeting 
met Frank Bechtholt van DW Groen. De toolboxen gingen 
over werken met de heggenschaar en zwerfafval opruimen.

Als redactielid werk ik er niet mee, maar kan ik er zeker nog 
wat van opsteken. Deze toolbox, die niet met een saai ver-
haal begint, maar waar iedereen direct interactief betrok-
ken wordt, start met de heggenschaar. Wat weten wij van 
het gebruik van een heggenschaar? Daarop haakt Frank in 
met zijn uitleg.

 ‘Veiligheid staat altijd voor op’ legt Frank uit. ‘Bewust zijn 
van je omgeving is belangrijk als je aan het werkt bent. Niet 
alleen omstanders maar ook collega’s letten niet altijd goed 
op. Als je hier duidelijke afspraken over maakt en signalen 
gebruikt kun je al veel voorkomen.’ Ook persoonlijke be-
schermingsmiddelen komen langs. ‘Niet alleen voor je ei-
gen veiligheid maar ook die van je collega’s is het belangrijk 
deze altijd bij je te hebben en te gebruiken.’ 

‘Wat doen jullie aan onderhoud’ vraagt Frank. ‘Te weinig’ 
reageert een van mijn collega’s op droge toon. ‘Dat is jam-
mer, want door goed onderhoud gaat de machine langer 

mee en kun je veiliger werken.’ Hij laat zien hoe je een ma-
chine kunt smeren. 

‘Komen jullie weleens vogelnesten tegen tijdens het snoei-
en?’ Er klinkt hier en daar een ja uit de groep. ‘Vogelnesten 
zijn beschermd, je mag ze dus niet aanraken of weghalen 
omdat het strafbaar is’ legt Frank uit. ‘Als je er niet om heen 

kunt snoeien sla je dat stuk over. De vogels keren altijd 
weer terug, zelfs als ze schrikken.’

Na de pauze starten we aan de toolbox zwerfafval. Frank 
vraagt weer volop naar onze ervaringen. ‘Wat kom je zoal 
tegen?’ Blikjes, papier, etensresten, kadavers en lach-
gasampullen worden genoemd. ‘En wat doe je als je glas of 
naalden vindt?’ ‘Die doe ik in de zak ’antwoord een collega. 
‘Nooit meer doen’ zegt Frank met klem. ’Je kunt je eraan 
snijden of prikken en allerlei ziektes oplopen. Doe ze voort-
aan in een naaldenbakje en het glas in een aparte bak.’

Frank laat ons foto’s zien van berenklauw en processie-
rupsen. ‘Zijn jullie deze weleens tegengekomen?’ Ja knikt 
iemand ‘die plant groeit langs de Zuidendijk’. ‘Blijf hierbij uit 
de buurt, je kunt ziek worden van de stoffen die ze afschei-
den.’ Ook teken komen aan bod. ‘Controleer jezelf na het 
werk er altijd op. Ook voor bijen en wespen moet je oppas-
sen.’ ‘We hebben sets bij om angels uit te halen en teken 
te verwijderen’ zegt iemand. ‘Dat is mooi maar weten jullie 
wie er allergisch is?’ Die gaat mee op de agenda van het 
werkplaatsoverleg! We sluiten de meeting af met de con-

Toolbox door Frank

‘Door mijn werk bij Wijk voor Wijk ben ik gaan beseffen hoe belangrijk dit werk is en vooral ook wat Wijk voor Wijk voor 
mensen en voor deze buurt betekent’ zegt Hillie tot slot. Ik denk dat we weloverwogen kunnen zeggen dat Hillie echt een 
aanwinst is voor ons team en dat we nog nooit zulke lekkere koffie hebben gehad!
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Dagje vrij...willig
Vrijwilligerswerk doen kan ook af en toe, op projectbasis 
bijvoorbeeld. Gelegenheidsvrijwilliger Pepijn heeft ons een 
dag geholpen in onze Wijk voor Wijk tuin, met klussen die 
bleven liggen. Zelf kwamen we hier maar niet aan toe, om-
dat er een lange lijst is met bewoners die wachten tot we 
de tuin komen doen.

Pepijn nam vrij van zijn werk op het vmbo, leverde zijn pie-
per van de vrijwillige brandweer een dagje in, kwam naar 
Dordrecht en trok zijn overall aan: klaar om aan de slag te 
gaan! Samen met Cor - ook gelegenheidsvrijwilliger - en Ed 

heeft hij in een dag onze tuinklussen geklaard: een tegelpad 
in het gazon leggen waar we met de bakfietsen overheen 
kunnen, het gras opnieuw inzaaien, de tuin schoffelen, 
bodembedekkers planten, een nieuw tuinhek om de voor-
tuin zetten en de bloembakken vullen.

De tuin ziet er prachtig uit, het gras is inmiddels opgekomen 
en de afzetlinten weer weg. We kunnen volop gebruik 
maken van ons bakfietspad, op weg naar klussen in de wijk. 
Mooi project, met dank aan onze vrijwilligers voor een dag!

clusie dat we al veel goed doen, maar dat er ook nog leerpunten zijn. De toolboxmeeting? Een succes, met dank aan Frank 
en DW Groen!

En wat vindt Frank? ‘Wat mij heel erg is opgevallen is dat iedereen actief was en serieus meedacht en antwoorden gaf. Ik 
heb totaal niet het gevoel gehad dat er geen interesse was, of dat de onderwerpen saai waren. Iedereen zat aandachtig te 
luisteren. Ik heb dezelfde toolboxen gehouden op mijn eigen afdeling en daar was lang niet iedereen zo serieus ermee be-
zig. Wijk voor Wijk heeft leergierige mensen die al een hoop weten, maar waar d.m.v. toolboxen de puntjes op de i gezet 
worden. Ik hoop echt dat de mensen het als leuk en interessant hebben ervaren, en ook daadwerkelijk iets doen met de 
informatie. Het is immers ook voor hun eigen veiligheid.’
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Wijk voor Wijk heeft vakantie. Vanaf maandag 23 juli zijn we drie weken gesloten. Maandag 13 augustus gaan we weer 
aan de slag. Iedereen een fijne zomer gewenst en tot ziens in de wijk! 

Vakantie

Vacatures bestuur Wijk van Wijk

 
Vacatures bestuur Wijk voor Wijk  

Ben jij op zoek naar een uitdagende vrijwilligersfunctie in een 
dynamische stichting, waarbij je je bestuurlijke vaardig- 
heden kunt ontwikkelen en veel positivi-teit ervaart? Dan is 
Stichting Wijk voor wijk echt iets voor jou! 

Onze missie

Wij zijn Wijk voor Wijk, een leerwerkbedrijf in de wijk Crab-
behof in Dordrecht. We begeleiden mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt in het maken van de nodige stappen 
door het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden. 
Mocht de afstand te groot zijn, dan bieden we een zinvolle 
en passende dagbesteding.  

Onze opzet is kleinschalig en laagdrempelig. We verrichten 
onze werkzaamheden voor en met bewoners van Crab-
behof en Wielwijk en lokale organisaties. Zo houden we 
samen de wijk schoon, heel en veilig. Wijk voor Wijk draagt 
daarmee bij aan de groei naar een participatiesamenleving. 

Binnen verschillende disciplines zijn wij op zoek naar be-
stuurders, die ons team kunnen versterken om de ‘next 
step’ van Wijk voor wijk te realiseren.   
 
Het huidige bestuur bestaat uit 3 personen.  
Er zijn 2 parttime betaalde krachten in dienst. 

We hebben een vrijwilligersvacature voor een secre-
taris bestuur:

 Taken en werkzaamheden 

• Plannen en organiseren van de bestuursoverleggen 

• Notuleren van de bestuursoverleggen 

• Zorgdragen voor officiële correspondentie 

• Bijdragen aan gezamenlijke beleidsontwikkeling  
 
 Profiel 

• Affiniteit met de doelgroep en werkzaamheden 

• Gemotiveerd en betrokken 

• Georganiseerd 

• Pro actief  

Tijdsinvestering in overleg, maar minimaal 4 uur per maand 

We hebben een vrijwilligersvacature voor een alge-
meen bestuurslid:

Taken en werkzaamheden 

• Bijdragen aan gezamenlijke beleidsontwikkeling 

• Portefeuillehouder (in overleg)  

• Acties uitvoeren of uitzetten behorend bij portefeuille 

• Vertegenwoordigen van de stichting naar buiten toe  
 
 Profiel 

• Affiniteit met de doelgroep en werkzaamheden 

• Gemotiveerd en betrokken 

• Proactief  

Tijdsinvestering in overleg, maar minimaal 4 uur per     
maand 

Informatie: neem contact op met Mirjam Karsten (voorzit-
ter) via m.karsten@wijkvoorwijk.nl of 06 53 85 32 14. Kijk 
op onze website, of volg ons op Facebook of LinkedIn

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl
mailto:kijk@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl
https://www.facebook.com/StichtingWijkVoorWijk

