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Ons eerste jaar
Het jaar 2018 was een
bijzonder jaar voor Facet, het
was het eerste jaar in ons
bestaan. Tegelijkertijd beginnen
we niet aan een compleet
nieuw verhaal. Het is eerder
een volgend hoofdstuk in
een ontwikkeling van jaren.
In een aantal stappen, via
verschillende stichtingen
(zoals: Dynamiek, Karaat,
SRS en Sport en Welzijn), is
de brede welzijnsorganisatie
ontstaan die we nu zijn. Een
stichting voor Ridderkerkers
van 0 – 100+ jaar met in de
kern van ons werken: welzijn
en beweging. Zoals verwoord
in de missie van de stichting:
we willen vraaggericht aan de
burger, onze opdrachtgever
en onze partners preventieve
oplossingen bieden op het
gebied van ontmoeting, een
gezonde en vitale levensstijl en
meedoen in de samenleving.

De stichting heeft raakvlakken
met alle levensfasen van
een Ridderkerker door de
disciplines die we in huis
hebben. Van het bieden
van talentontwikkeling voor
kinderen tot aan de hulp bij
het zo lang mogelijk thuis
blijven wonen voor senioren
en alles wat daar tussenin
zit. Daarom heten wij ook
Facet, een woord om aan te
geven dat aan een zaak meer
kanten zitten. De samenleving
bestaat uit meerdere facetten
en wij bewegen in alle
lagen en onderdelen van de
samenleving.

Het jaar 2018 stond in het
teken van de opbouw van
de organisatie. Naast dat het
inhoudelijke werk gewoon
doorging, hebben we de
organisatie stap voor stap
gevormd. Aan het begin
van 2018 waren het nog
vooral de zaken die vanuit de
splitsing met Sport en Welzijn
geregeld moesten worden
zoals de uitvoering van het
sociaal plan en de verdeling
van het vermogen.
Daarna ging de blik al snel
meer naar de toekomst.
Zoals bij de inrichting van
de governance (reglement,
de werving en inwerken
van de definitieve raad van
toezicht) of het inregelen van
de organisatiestructuur, het
opstellen van werkprocessen
en het personeelsbeleid en
het financieel transparant
neerzetten van de organisatie.
We gingen verder met een
nieuwe naam, missie en visie.
Ook verhuisden we eind
2018 naar de Schoutstraat
waardoor de hele organisatie
in één pand zit. Kortom:
2018 was een boeiend en
dynamisch jaar. We zijn
trots op wat we in dit eerste

jaar hebben neergezet.
Ook omdat we al deze
stappen in gezamenlijkheid
hebben gedaan. Samen
met de medewerkers waar
het ging om het geven
van een identiteit aan de
organisatie. Samen met
onze opdrachtgever de
gemeente Ridderkerk bij
het inrichten van de nieuwe
verhoudingen die horen
bij quasi-inbesteden. Zoals
bijvoorbeeld bij het vormen
van de raad van toezicht
en in het proces om te
komen tot de werkbegroting
en de daaropvolgende
meerjarenbegroting.
Frank van der Jagt
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Jongerenwerk
Het jongerenwerk levert
een bijdrage zodat jongeren
in Ridderkerk hun talenten
kunnen ontwikkelen, sociale
vaardigheden opdoen en plezier
hebben. Onze jongerenwerkers
zijn actief in verschillende
wijken in Ridderkerk.
Wat doen we daarvoor?
We helpen jongeren met
school en/of aan het werk en
met het ontplooien van hun
talenten op sportief, cultureel
en maatshappelijk gebied. Ook
zijn wij vangnet als optimale
ontwikkeling niet mogelijk is
en stimuleren wij dat jongeren
bijdragen aan een goed leefbare
samenleving.

Ook startten we de activiteit
huiswerkbegeleiding omdat we
merkten dat hier behoefte aan is.
Uitgelicht: Ondernemerschap in
de Brede School
Dit jaar boden we een
mooi project aan gericht op
ondernemerschap in Brede
School. De kinderen van
basisschool De Piramide werkten
het gehele jaar aan het opzetten
van een eigen onderneming.
Ieder kind had daarin zijn eigen
rol en verantwoordelijkheden.
Het geld dat is verdiend, is
gedoneerd aan een goed doel.

Nieuw dit jaar
Dit jaar organiseerden de
jongerenwerkers voor het eerst
een meidenmiddag in De
Loods waarbij meiden kennis
konden maken met verschillende
beroepen, zoals nagelstylist,
kapper en presentator.
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Uitgelichte resultaten
104

594

Gemiddeld
jongeren
bezochten de soos per opening.
Door activiteiten te organiseren
kregen we ook nieuwe bezoekers.

55

Maar liefst
jongeren
kregen voorlichting over (veilig)
social media gebruik, sexting,
(cyber)pesten, drank en drugs
en LHBT. Er is veel vraag naar
voorlichting voor groep 7 en 8
van het basisonderwijs.

coachingtrajecten en via
het wijkteam
aanmeldingen
voor huiswerkbegeleiding. We
merken dat hier veel vraag naar is!

11

Ook gaven we voorlichting aan
ouders.

50

40

We hielpen
jongeren bij
het zoeken naar een stage of
bijbaan. We werken samen met
schuldhulpmaatje en De Jonge
Krijger.

We organiseerden meer Brede
School activiteiten, zoals slijm
maken, graffiti workshops,
rapworkshop, nailart en
lippenbalsem maken. Ook boden
we Ridderkerk-brede activiteiten

We organiseerden weer diverse
activiteiten waarbij jongeren hun
talenten konden ontdekken, zoals
rap- en dj-workshops, vloggen en
nailart.

aan, zoals Bubbelbal.

3

We organiseerden
workshops
gericht op ondernemerschap:
artiestenmanagement,
journalistiek en publishing.

De jongeren van de LHBT-soos
organiseerden het feest ‘Be
Different’ in De Loods, waar
ongeveer
jongeren op af
kwamen.

60

7

Er was dit jaar
relatief weinig
overlast in de
wijk!

De Loods

De Loods heeft een goed jaar achter de rug met
in totaal .
bezoekers. Dit is te danken aan
de regelmatig uitverkochte evenementen en nieuwe
concepten: Support Your Local (open podium), Soul
with a capital S en Kidsdisco. Ook kreeg het DJ Café een
nieuwe uitstraling.

9 405

Nieuwe identiteit
De nieuwe identiteit van De Loods is goed terug te zien
in het programma. De tienerfeesten zijn nagenoeg
elke editie uitverkocht en tijdens de feesten komen
verschillende muziekgenres aan bod. Overdag wordt
er met Project 0180 gewerkt aan het zelfvertrouwen en
weerbaarheid van jongeren en kwetsbare doelgroepen,
tijdens de schoolvakanties worden er verschillende
activiteiten georganiseerd en ook is er steeds vaker een
samenwerking met het voortgezet onderwijs. Denk
hierbij aan de introductieweek van het Farel College en
Gemini College waar De Loods en het jongerenwerk aan
meehielpen.
Kortom: wij zijn trots op het veelzijdige
programma en dat De Loods een plek
is geworden waar de jeugd van
Ridderkerk veilig kan uitgaan en
talenten kan ontdekken!

De tienerfeesten
waren nagenoeg
elke editie
uitverkocht!

De naam Facet geeft de kern
van onze organisatie goed weer,
die bestaat namelijk ook uit
verschillende facetten.
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Sportstimulering
Onze combinatiefunctionarissen
leveren een bijdrage aan de
doelstelling dat Ridderkerkers in
staat moeten zijn een gezonde
levensstijl te ontwikkelen, elkaar
door beweging te ontmoeten en
talenten te ontplooien.
Wat doen we daarvoor?
We bieden structureel
beweegactiviteiten aan, zodat
Ridderkerkers een gezonde
levensstijl kunnen ontwikkelen
en elkaar kunnen ontmoeten.
Ook kunnen deelnemers hun
talenten ontplooien op sportief,
cultureel en maatschappelijk
gebied en wordt sport als vanget
gezien om de zelfredzaamheid
te verhogen.
Nieuw dit jaar
JOGG kreeg een nieuwe naam:
VET Gezond! Deze naam is
bedacht door leerlingen van
groep 7 en 8 van De Driemaster.
Vanuit Project 0180 ontstonden
twee nieuwe activiteiten:
Powervrouwen en Project 0180
voor mensen met een licht
verstandelijke beperking.

Club Support startte een traject
voor verenigingen waardoor zij
zich AVG-proof konden maken.
Uitgelicht: Cursus
powervrouwen
De cursus powervrouwen
wordt door de deelnemers
gewaardeerd. De vrouwen weten
welke technieken zij toe kunnen
passen in geval van nood en
geven aan dat dit hen meer
zelfvertrouwen geeft. Over de
trainers zeggen zij: “De trainers
zijn een goed duo samen.
Bedankt voor jullie geduld,
respect en vertrouwen!”
10

Uitgelichte resultaten
Dit jaar bedachten leerlingen van
groep 7 en 8 van De Driemaster
een nieuwe naam voor Jongeren
op Gezond Gewicht: VET Gezond!

Dit jaar boden we verschillende
vakantie-activiteiten aan voor
kinderen, tieners en jongeren
in Ridderkerk. Met
.
deelnemers kunnen we stellen
dat deze activiteiten in trek zijn!

2 188

17

verenigingen namen deel
aan het traject ‘Maak je vereniging
AVG-proof’, wat werd aangeboden
door Club Support.

135

Gemiddeld bezochten
kinderen per week de activiteit
Buurtsport in Drievliet en
Bolnes.

Project 0180 trok gemiddeld
deelnemers per week.

31

De grote evenementen dit jaar
waren Ridderkerk Beach en
Ridderkerk Cross. Samen waren
deze activiteiten goed voor
deelnemers.

In totaal namen maar liefst
senioren deel aan de
sportbijeenkomsten van
Fifty Fit. Deelnemers beoordelen
deze activiteiten met gemiddeld
een
.

372
781

756

8

8

We organiseerden
sportdagen voor de groepen 5 t/m 8
waar
.
kinderen aan
meededen.

2 530

Ook dit jaar zorgden de
sportpleinbeheerders van de
sportpleinen in Bolnes en
Slikkerveer
tot
dagen per
week voor een goede sfeer en
veiligheid op de pleinen.

4 5

2

We organiseerden
sport- en speldagen
voor statushouders en
mensen met een licht
verstandelijke beperking.
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Opbouwwerk
Het opbouwwerk stimuleert
de zelfredzaamheid van
Ridderkerkers, verbondenheid
met elkaar en het leveren van
een actieve bijdrage aan de
leefbaarheid in hun wijk.
Wat doen we daarvoor?
Ons werk is er op gericht dat
meer inwoners zich betrokken
voelen bij elkaar, de buurt en/
of de gemeente en zorgt er
voor dat verschillende groepen
in harmonie samenleven. We
proberen er voor te zorgen
dat minder inwoners een
belemmering voelen om mee te

Uitgelicht:
bewonersinitiatief
‘Voor Elkaar’
In Bolnes ontstond een mooi
bewonersinitiatief: ‘Voor
Elkaar’. Dit initiatief vindt iedere
tweede en vierde maandag
van de maand plaats in WVC
Bolnes. Het opbouwwerk
ondersteunt bij het organiseren
van bijeenkomsten, activiteiten,
budgetaanvragen, promotie
en activering. Jong en oud
komt bij elkaar en zo ontstaan
leuke ideeën voor de wijk. Het
opbouwwerk ondersteunt bij
de uitwerking van deze ideeën,
maar de eigen kracht blijft
centraal staan.

doen in de samenleving.
Nieuw dit jaar
Dit jaar organiseerden wij voor
het eerst de Buurtklik in Oost
en Drievliet: een plek waar alle
bewoners welkom zijn. Met deze
activiteit brengen we kwetsbare
en krachtige bewoners samen
zodat er mooie combinaties en
initiatieven ontstaan.
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Uitgelichte resultaten
40

Het opbouwwerk behandelde
dit jaar
overlastmeldingen.

3

We ondersteunden dit jaar
groepen en
kwetsbare
bewoners.

101

200

59

vrouwen namen deel aan
de Vrouwendag.
In Rijsoord, Oostendam, Oost,
Drievliet, Slikkerveer en Bolnes
zijn BuurtWhatsappGroepen
aan elkaar gekoppeld tot een
overkoepelend signalerend
netwerk. Het opbouwwerk geeft
input en denkt mee over de wijze
van organiseren.
In de Buurtklik Oost wordt
keer per week gekookt door
Pameijer en koken
vaste
vrijwilligers voor de wijk.

3

Buurtbemiddeling voerde
bemiddelingsgesprekken.

6

Voor Elkaar organiseerde
bijeenkomsten waar in totaal
bezoekers op afkwamen
die elkaar door deze activiteiten
leerden kennen. Tijdens de
afsluiting ‘Voor Elkaar kookt Voor
Elkaar’ genoten
bezoekers
van verschillende culturele
achtergronden en leeftijden van
een heerlijk verzorgd menu.

40

3
Wat kunnen de
opbouwwerkers voor
jou betekenen?

53
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Karaat Mantelzorg
Karaat Mantelzorg ondersteunt
en begeleidt mantelzorgers
zodat zij hun zorgtaken
optimaal kunnen verrichten.
De ondersteuning wordt
afgestemd op hun behoeften en
mogelijkheden.
Wat doen we daarvoor?
We vinden (specifieke groepen)
mantelzorgers en versterken
hun zelfstandigheid met
behulp van relevante informatie
en tools. Ook verlichten wij
mantelzorgtaken, zodat
overbelasting voorkomen
wordt of afneemt. Daarnaast
zorgen we voor een goede
verbinding tussen formele en
informele zorg op individueelen organisatieniveau, zodat de
positie van mantelzorgers wordt
versterkt. Ook ondersteunen we
professionals door de kennis
en kunde van organisaties met
mantelzorgers te vergroten,
zodat zij mantelzorgers zo
goed mogelijk zelf kunnen
ondersteunen.

Nieuw dit jaar
De cursussen ‘Mantelzorgen met
aandacht voor jezelf’, ‘Yoga’ en
‘Bewuster ademhalen’ werden
dit jaar voor het eerst gegeven
en positief ontvangen! Door
het gevarieerde aanbod is er
altijd wel iets wat mantelzorgers
aanspreekt.
Op
27
september
ontving
Facet Ridderkerk het predicaat
‘Mantelzorgvriendelijke
organisatie’. Met dit label
toont
de
organisatie
aan
een
mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid te voeren.
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Uitgelicht: Karaat Mantelzorg ondersteunt

Meneer
T.
kreeg
ondersteuning
van
de
mantelzorgconsulent van Karaat Mantelzorg. Dit voelde
prettig en gaf rust. Hij deelt zijn verhaal met ons.
“Vijf jaar geleden kreeg mijn vrouw een ongeluk met
hersenletsel als gevolg. Vlak daarvoor was ik zonder
werk komen te zitten. Ik had een hele andere vrouw
thuis. Zij had geen remmingen meer, werd snel boos
en nam geen initiatief meer. Ik kon haar nog geen
half uur alleen laten. Boodschappen deed ik snel
tussendoor. Een jaar later kreeg zij er hartklachten
en longproblemen bij. Uiteindelijk kwam ik bij Karaat
Mantelzorg terecht. Hier kon ik mijn eigen verhaal kwijt,
kreeg ik de bevestiging dat ik het goed deed en kreeg
ik het overzicht op de situatie weer terug.”

Uitgelichte resultaten
1 164

De Week van de Mantelzorg in
november was erg in trek! We
organiseerden
activiteiten
waaraan
mantelzorgers
deelnamen!

Er zijn al
.
mantelzorgers geregistreerd bij
Karaat Mantelzorg, waarvan
jonge mantelzorgers. Dit jaar zijn
er
nieuwe mantelzorgers
aangemeld.

268

10
239

41

Facet ontving op 27
september het predicaat
‘mantelzorgvriendelijke
organisatie’.

Door uitbreiding van mantelzorgondersteuning kon er dit jaar meer
aandacht en tijd worden besteed
aan individuele begeleiding. In
totaal waren er
individuele
begeleidingstrajecten.

118

4

We organiseerden
respijtdagen, waaraan maar
liefst
mantelzorgers
deelnamen.

259

1 168

We gaven
.
Pluimen
uit als blijk van waardering aan
mantelzorgers.

De Bibliotheek AanZet heeft
in samenwerking met de
mantelzorgconsulenten een
speciale mantelzorgkast.

De cursussen zijn erg in
trek en werden beoordeeld
met gemiddeld een
! We
organiseerden onder andere de
cursussen ‘mantelzorgen met
aandacht voor jezelf’, ‘bewust
ademhalen’ en ‘yoga’.

9

Door een financiële impuls
van de gemeente Ridderkerk voor
mantelzorgondersteuning
hebben wij de wachtlijst bijna
weg kunnen werken!

Het Alzheimer Café vierde dit jaar
haar
-jarig bestaan!

10

16

We zijn er voor iedereen:
van 0 tot 100+
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Begeleiding en ondersteuning
Met begeleiding en ondersteuning stimuleren wij burgers
om hun mogelijkheden en
sociale netwerk te ontdekken en
in te zetten, zodat iedereen zo
zelfstandig mogelijk kan leven
in hun vertrouwde omgeving.
We stimuleren en versterken de
eigen kracht.
Wat doen we daarvoor?
We signaleren problemen
vroegtijdig, waardoor de kans
op maatschappelijke uitsluiting
afneemt. Ook faciliteren,
ondersteunen en bemiddelen
we, zodat de cliënt zelf de
juiste keuze kan maken in zijn
zelfredzaamheid en de regie op
het eigen leven behoudt en/of
versterkt. Bovendien maken we
verbindingen, zodat de cliënt
altijd geholpen kan worden.

Zij zijn nu getraind en bevoegd
om zelf intern en extern
trainingen te geven voor het
tegengaan van huiselijk geweld en
kinder- en ouderenmishandeling.
Uitgelicht: van vrijwilliger naar
cliënt
Dhr. A is vrijwilliger bij Facet. Hij
heeft enkele jaren geleden een
tia gehad, waardoor hij zowel
cognitief als lichamelijk achteruit
gaat. Besproken en besloten is
om hem niet meer in te zetten als
vrijwilliger. De ouderenwerkers
gaan met hem in gesprek en
ondersteunen
hem
bij
het
aanvragen van een wmo-aanvraag
voor huishoudelijke hulp en helpen
hem bij het vinden van structuur
voor zijn dag- en weekritme.

Nieuw dit jaar
Een ouderenadviseur en
jongerenwerker zijn beiden
aandachtsfunctionaris huiselijk
geweld. Zij volgden een train-detrainercursus over het werken met
de nieuw ontwikkelde meldcode.
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Uitgelichte resultaten
750

Aan de vragenlijst voor de
preventieve huisbezoeken
zijn dit jaar vragen specifiek
gericht op eenzaamheid
toegevoegd. We gaan daarmee
na of er op wijk-/buurtniveau
gegevens beschikbaar komen
die bruikbaar zijn om gerichter
actie te kunnen ondernemen
rondom dit thema.

In totaal zijn er
brieven
verstuurd naar 75-plussers in
het kader van het preventieve
huisbezoek.

36

Bij
% van de aangeschreven
75-plussers mocht er een
vrijwilliger op preventief
huisbezoek komen. Dit jaar
werden er
75-plussers
bezocht.

272

Onze ouderenadviseurs
begeleidden
cliënten
individueel.

159

173

Maar liefst
75-plussers vroegen na het
preventieve huisbezoek om
meer informatie/opvolging
door de ouderenadviseur,

In juni volgden verschillende
personeelsleden van Facet
de basistraining kinder- en
oudermishandeling. Zij weten
nu hoe ze moeten werken met
de meldcode.

mantelzorgconsulent of
beweegconsulent.

95

% van de 75-plussers uit
de wijk Bolnes geeft aan dat het
wonen in de wijk goed bevalt en
dat zij zich veilig voelen in hun
woning en omgeving.
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Vrijwilligersondersteuning
Ons Vrijwilligerssteunpunt
stimuleert, ondersteunt,
versterkt en zorgt voor
continuïteit van de vrijwillige
inzet in Ridderkerk en
levert een bijdrage aan een
samenleving waarin vrijwilligers
hun vrijwilligerswerk optimaal
kunnen verrichten.
Wat doen we daarvoor?
Ons Vrijwilligerssteunpunt
stimuleert zo veel mogelijk
Ridderkers een vrijwillige
bijdrage te laten leveren aan de
samenleving. Ook ondersteunen
wij vrijwilligers zodat zij hun

Uitgelicht: wie kan mijn kinderen
naar school brengen?
Het Vrijwilligerssteunpunt
gebruikt haar netwerk om
partijen aan elkaar te verbinden,
zonder dat er een registratie
als vrijwilliger plaatsvindt.

kennis en kunde optimaal
kunnen inzetten, vergroten
wij de kennis en kunde van
vrijwilligers(organisaties) en
versterken de eigen kracht.

Bijvoorbeeld na een vraag uit
het wijkteam voor een moeder
die zocht naar vervoer om haar
kinderen naar school te brengen.
We matchten de moeder aan
een vrijwilliger. Hij wilde graag
iets nuttigs en concreets doen
en was meteen bereid om de
kinderen naar school te brengen.
Gegevens werden uitgewisseld
en de voorwaarden waaronder
de inzet plaatsvond besproken.
De volgende dag zaten de
kinderen dolblij in de auto.

Nieuw dit jaar
Het Vrijwilligerssteunpunt
kreeg twee nieuwe gezichten.
Ook kregen we een digitale
vacaturebank welke in april live
ging! Na de zomer draaide de
vacaturebank volledig.
20

Uitgelichte resultaten
320

In totaal heeft Facet
vrijwilligers die zich inzetten voor
de stichting. Dit jaar kwamen er
vrijwilligers bij en schreven
vrijwilligers zich uit.

We organiseerden in opdracht
van de gemeente Ridderkerk
bijeenkomsten voor
statushouders in het kader van
de participatieverklaring.

De vacaturebank was in 2018 goed
voor
matches en
matches zonder registratie.

Er kwamen
vrijwilligersorganisaties voor
informatie/advies. Zij hadden
vragen over de VOG, werving
van nieuwe vrijwilligers en de
vrijwilligersverzekering.

6

37
26

142

7

29

Ook dit jaar organiseerden wij
netwerkbijeenkomsten:
‘Workshop vinden en binden van
vrijwilligers’ en ‘Meer vuur in jouw
bestuur’.

2

We organiseerden

7

We coördineerden, in
samenwerking met de
gemeente Ridderkerk, de
verkiezing voor de jaarlijkse
Vrijwilligersprijzen. Een
medewerker van het
Vrijwilligerssteunpunt nam
plaats in de jury.

cursussen

voor interne en/of externe
vrijwilligers met betrekking tot
deskundigheidsbevordering. In
totaal waren deze cursussen goed
voor
deelnemers.

54

Interne vrijwilligers kregen
als waardering in december
een feestelijke bijeenkomst
aangeboden en een
eindejaarspresentje.

Ook dit jaar
organiseerden we het
jaarlijkse vrijwilligersfeest
‘Feest der Giganten’!
21

Welzijnsarrangementen
We bieden onze welzijnsarrangementen aan kwetsbare
burgers, zodat zij zo lang, veilig
en comfortabel mogelijk hun
leven kunnen leiden in hun
eigen omgeving. Met deze
arrangementen stimuleren,
versterken en ondersteunen wij
de kracht van burgers.
Wat doen we daarvoor?
We organiseren laagdrempelige
activiteiten om eenzaamheid
tegen te gaan en stimuleren
het onderhouden van sociale
netwerken. Ook ondersteunen
wij kwetsbare volwassenen
en minima, zodat zij meer
mogelijkheden krijgen en
behouden om deel te kunnen
nemen aan de samenleving.
Ook bieden we diensten, zodat
deze doelgroep zo comfortabel
mogelijk zelfstandig kan leven in
haar eigen omgeving.
Nieuw dit jaar
Dit jaar organiseerden we voor
het eerst een voorlichtingsbijeenkomst over erfrecht
en het levenstestament in

samenwerking met de notaris,
speciaal bedoeld voor senioren,
hun kinderen en mantelzorgers.
Omdat er zo veel vraag naar was,
zijn er twee extra bijeenkomsten
georganiseerd.
Uitgelicht: Facet zorgt voor
vervoer
Dhr. C moet wekelijks naar de
fysiotherapeut, maar is zelf niet
in staat om te rijden. Ook is er
niemand in zijn netwerk die hem
kan brengen. Meneer maakt nu
gebruik van de vervoersdienst
van Facet. Hij hoeft nu niet
zo lang meer te wachten op
vervoer, wat minder vermoeiend
voor hem is en beter voor zijn
gezondheid.
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Uitgelichte resultaten
790
4 013

Vrijwilligers deden dit jaar
keer boodschappen.

256

We organiseerden
ontmoetingsbijeenkomsten,
waaraan
.
mensen
deelnamen!

23

Ook organiseerden wij
kleinschalige uitstapjes.

Onze klussenservice hielp
met
klussen in huis en
tuinklussen.

142
96

In het kader van eenzaamheid
organiseerden wij: een lezing
en workshops, villa california,
paasontbijt, leuke luitjes lunch, uitje
Rijksmuseum, uitje Burgers Zoo,
Zomerfestijn en Winterfestijn. De
activiteiten waren erg in trek met
maar liefst
deelnemers.

Vrijwilligers bezochten
mensen met weinig
sociale contacten die niet
uit huis kunnen of voor
wie het bezoeken van
ontmoetingsbijeenkomsten geen
optie is thuis.

29

837

Dit jaar bezorgden we
.
maaltijden!

32 909

De inloopspreekuren van
de ouderenadviseurs/sociaal
werkers werd
keer
bezocht.

177

De belastingservice hielp
mensen met hun
belastingaangifte en tijdens de
belastingspreekuren werden
klanten geholpen.

612
98

222

Ook boden we
ritten
en begeleiding aan van en naar
het ziekenhuis.

41

Dit jaar
boden we
scootmobiellessen
aan!

96

We hielpen
deelnemers hun
thuisadministratie op orde te
brengen.
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Inzet wijkteams
Met de inzet van jongerenwerkers, opbouwwerkers
en ouderenadviseurs in de wijkteams bieden we
Ridderkerkers mogelijkheden waarmee zij zelfstandig
en in eigen regie, hun leven zo lang, comfortabel
en veilig mogelijk in eigen omgeving kunnen leiden.
Onze medewerkers nemen deel aan de overleggen van
de gemeentelijke wijkteams, bieden laagdrempelige
mogelijkheden bij casussen en zetten indien mogelijk
welzijnswerkers en/of -oplossingen in. Ook delen
zij trends in vragen in de wijkteams en passen het
welzijnsaanbod aan op de vraag van het wijkteam.
Uitgelicht: huiswerkbegeleiding en coaching vanuit
het jongerenwerk
Het jongerenwerk kreeg een casus doorgestuurd
vanuit het wijkteam. Uit het gesprek met de ouders
en de jongen ontstond de vraag of de jongerencoach
kon helpen bij het aanbrengen van meer structuur
aangaande schoolwerk en de algemene dagelijkse
activiteiten. De jongen komt nu twee maal per week
naar de activiteit huiswerkbegeleiding waar hij een
uur geconcentreerd huiswerk maakt. Ook biedt de
jongerencoach wekelijks ondersteuning bij het maken
van planningen en bezoekt de jongere de soos+ voor
jongeren met autisme om sociaal contact op te doen.

Formulierenbrigade
De formulierenbrigade ondersteunt Ridderkerkers bij het
invullen van formulieren en biedt
tevens een werkervaringsplaats
voor de brigadiers.
Wat doen we daarvoor?
De formulierenbrigade begeleidt
burgers in verschillende wijken
in Ridderkerk bij het invullen van
formulieren en bij het aanvragen
van voorzieningen. Indien nodig
verwijzen de brigadiers cliënten
door naar andere professionals.
Bovendien dragen we bij aan de
re-integratie van de brigadiers
en hen via werkervaringsplaatsen
door middel van coaching en
scholing te laten uitstromen naar
betaald werk.

Uitgelichte resultaten
In totaal zijn er
spreekuren
gehouden, waar
cliënten
geholpen werden.

357
327

Uitgelicht: een brigadier vertelt
We begeleidden mevrouw B.
bij haar zoektocht naar een
huis. Mevrouw was digitaal niet
vaardig, dus kwam zij wekelijks
langs om op huizen te reageren.
Eind december vond ze haar
huis. Uiteindelijk bleek dat
mevrouw niet alleen kwam om
op de huizen te reageren, maar
ook voor het luisterende oor dat
wij haar boden.

Nieuw dit jaar
Ridderkerkers kunnen vanaf dit
jaar bij de formulierenbrigade
terecht voor ondersteuning
bij het doorlopen van de
aanvraagprocedure voor een
ander huis van Woonnet
Rijnmond én het reageren op
woningen.
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Bewegen naar vrijwilligerswerk
Het project Bewegen naar
vrijwilligerswerk heeft als doel
dat mensen met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt
kunnen participeren in de
samenleving en zich onbetaald
inzetten/vrijwilligerswerk doen
als tegenprestatie voor de
uitkering die zij ontvangen.
Resultaten
Dit jaar deden er
mee.

Wat doen we daarvoor?
We zetten in op informeren,
verhogen van zelfvertrouwen
en persoonlijke ontwikkeling.
We zorgen er voor dat de
deelnemers inzicht krijgen
in de mogelijkheden tot
persoonlijke ontwikkeling
binnen vrijwilligerswerk en
bieden coaching en advies op
de presentatie van vrijwilligersorganisaties. Ook brengen we
deelnemers letterlijk in beweging
met ons beweegprogramma.
Nieuw dit jaar
We koppelden het onderdeel
talentontwikkeling aan de
beweegactiviteit en startten we
met de “groep coaching” op
maandag voor het wandelen.

3 groepen

Wat is nu de meerwaarde?
De grote meerwaarde
van dit proejct is dat de
trajectbegeleider integraal kijkt
naar de problematiek van de
deelnemers en dit samen met
de deelnemer aanpakt. Of het
nu gaat om schulden, problemen
met solliciteren of een slecht
gebit, de trajectbegeleiding pakt
het aan en gaat er mee aan de
slag.
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Sociaal beheer

In Ridderkerk zijn er drie wijkvoorzieningencentra
(WVC’s) en één jongerencentrum (De Loods).
Facet zorgt er voor dat het voor de gebruikers van
de accommodaties vanzelfsprekend is dat zij voor
ontmoeting, een activiteit, cursus, spreekuur en ander
gebruik terecht kunnen in schone, gebruiksvriendelijke en
veilige accommodaties.
Wat doen we daarvoor?
We verhuren de ruimtes in accommodaties, zorgen voor de
schoonmaak en verrichten klein dagelijks onderhoud. Ook
zorgen we, in samenspraak met de gebruikers, voor een
toegankelijke programmering voor iedereen en aanvullend
aanbod ten opzichte van aanbod door maatschappelijke
partners. Bovendien is er een beheeder actief in alle
accommodaties die de gebruikers inhoudelijke en
facilitaire ondersteuning geeft en we betrekken gebruikers
bij de taken voor het beheer.

Ruimte huren?
Vraag ons naar de
mogelijkheden!

Contact
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
0180 -432 350
info@facetridderkerk.nl

www.facetridderkerk.nl

/facetridderkerk

