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Inleiding

Voor u ligt ons verslag van het jaar 2019. 
Een belangrijk jaar voor Facet. Waar in 
2018 (na de oprichting van Facet) we 
vooral bezig waren met het opzetten van 
de organisatie, ging het in 2019 over de 
toekomst van Facet.

Inhoudelijke richting voor de toekomst
In 2019 hebben we allereerst duidelijkheid 
gekregen over onze inhoudelijke opdracht 
voor het komende jaar. Het grootste deel 
van het jaar hebben we samen met de 
gemeente vorm gegeven aan nieuwe 
productafspraken. Afspraken waarin wordt 
vastgelegd wat de gemeente en de burger 
van Ridderkerk van ons mogen verwachten.

Het zijn ambitieuze afspraken. De 
gemeente Ridderkerk wil investeren in 
het preventieve werken en een volgende 
grote stap zetten in de transformatie in het 
sociaal domein. Vanuit deze gedachte zijn 
we in de opdrachtverlening uitgedaagd. 
Daarmee sluit de nieuwe de opdracht 
die we krijgen aan op de uitdagingen die 
Ridderkerk heeft voor de komende jaren, 
zoals:
• de vergrijzende samenleving en alle 

complexe vraagstukken die dit met zich 
meebrengt;

• de ervaren eenzaamheid onder 
een steeds groter wordende groep 
Ridderkerkers; 

• het bevorderen van een gezonde leef-
stijl omdat in Ridderkerk het percentage 
mensen met overgewicht fors hoger is 
dan het landelijke gemiddelde;

• de uitdaging om de leefbaarheid in 
Ridderkerk op peil te houden;

• de grote uitdagingen op het gebied van 
veiligheid, met name onder jongeren.

In 2019 hebben we bij het uitwerken 
van deze opdrachten ingezet op een 
aantal innovatieve projecten waarmee 
we het verschil willen maken. Preventieve 
projecten waarmee we aan de voorkant 
willen komen, het liefst nog voor dat 
problemen ontstaan. Bijvoorbeeld 
eenzaamheid voorkomen door er te zijn op 
de grote momenten in een mensenleven 
waar we van weten dat eenzaamheid kan

ontstaan (bijvoorbeeld na een verhuizing, 
overlijden van een partner of pensionering). 

Een ander voorbeeld is het geven van 
adviezen over een gezonde levensstijl. 
Door eerder in contact te komen met 
mensen en gericht adviezen te geven, 
kunnen ze er op latere leeftijd profijt 
van hebben (programma rond vitaliteit). 
Weer een derde voorbeeld is uitbreiden 
van onze voorlichtingsactiviteiten aan 
ouders en andere opvoeders over de 
thema’s die spelen in de jongerencultuur. 
Het overdragen van kennis die direct in 
de opvoeding gebruikt kan worden. We 
zetten in op het bereiken van een nieuwe 
doelgroep met onze voorlichtingen over 
gezond leven: de doelgroep die het minst 
sport, de Ridderkerkers tussen de 20 en 
50 jaar. 

Ook de opdracht voor het sociaal beheer 
verandert vanuit de gemeentelijke visie dat 
het beheer zoveel mogelijk vanuit eigen 
kracht (door vrijwilligers) gedaan moet 
worden. Onze nieuwe opdracht is om 
deze vrijwilligers waar ze georganiseerd 
aanwezig zijn, te ondersteunen. Daar 
waar geen vrijwilligersorganisaties zijn 
voeren we het beheer nog zelf uit, maar 
onderzoeken we of in de wijk deze eigen 
kracht aanwezig is.

Kortom de basis is in 2019 gelegd voor 
innovatie en ontwikkeling in de komende 
jaren. We hebben nu ook de flexibele 
opdracht die dat als randvoorwaarde 
mogelijk maakt.

Een financieel robuuste stichting
Op financieel gebied waren de eerste 
twee jaar van de stichting onrustig. 
Facet is gestart met een flink tekort. Dit 
tekort was een gevolg van een aantal 
ontwikkelingen na de splitsing van 
SenW waar we geen invloed op hadden 
(overgang van cao, pensioencompensatie, 
hogere huisvestingslasten). Waar de 
kosten wel stegen, bleven de inkomsten 
van de stichting gelijk. Door stevig te 
bezuinigen, zuinig te zijn met het doen van 
uitgaven en een eenmalige extra financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente, 
hebben we acute liquiditeitsproblemen in 
de eerste fase van de stichting voorkomen. 

Met het vaststellen van de productafspraken 
is het ontstane verschil uit de splitsing 
vanaf 2020 structureel opgelost, waardoor 
we een nieuwe fase in kunnen gaan. De 
gemeentelijke bijdrage komt vanaf 2020 
weer structureel overeen met de kosten die 
de stichting maakt voor de uitvoering van 
de werkzaamheden. Daarnaast geeft de 
gemeente eenmalig een bijdrage waarmee 
de stichting een weerstandsvermogen 
opbouwt. Vastgelegd is dat dit vermogen 
10% van de gemeentelijke bijdrage mag 
bedragen.

Wij zijn blij met de inhoudelijke richting en 
de financiële rust die we met de nieuwe 
productafspraken hebben gekregen. Wij 
zijn trots op deze investering in ons werk 
en het vertrouwen wat hieruit spreekt in 
onze medewerkers en de stichting als 
geheel.

De lopende afspraken
Tijdens het maken van de nieuwe 
afspraken liep de uitvoering van de huidige 
afspraken uiteraard gewoon door. Het jaar 
2019 is voor Facet bij het uitvoeren van 
die afspraken niet makkelijk geweest. We 
hebben tegenslag gehad. Ondanks deze 
tegenslag is het een prestatie op zich 
dat we verreweg het grootste deel van 
de gemaakte afspraken gehaald hebben. 
Kortom er is in het afgelopen jaar keihard 
gewerkt. 

Eén van die tegenslagen was dat we 
uitzonderlijk veel ziekteverzuim hadden. 
Niet werkgerelateerd, maar veel 
ziektegevallen die ernstig en langdurig 
waren. Het was ook terug te zien in het 
ziekteverzuimpercentage in 2019 dat 
constant schommelde rond de 10%. Dit 
heeft impact gehad op Facet. Afgezien 
dat we zeer gewaardeerde collega’s lang 
moesten missen, hebben andere collega’s 
het werk waar het kon overgenomen. 

Daarnaast was het een jaar waarin we 
veel personeelswisselingen hebben 
gehad. We hebben bij het invullen van 
de vacatureruimte die ontstond gemerkt 
hoe moeilijk het is om in deze krappe 
arbeidsmarkt medewerkers te vinden. Met 
name in het jongerenwerk hebben daarom 
vacatures lang open gestaan. Ook hierdoor 
kwam druk te staan op de medewerkers in 
de teams die er wel waren.

In het onderliggende verslag staat 
beschreven hoe we de opdracht van de 
gemeente hebben uitgevoerd en welke 
keuzes we daarbinnen hebben gemaakt.

Financieel resultaat
Facet heeft voor het tweede opeen-
volgende jaar een beter resultaat dan we 
hadden begroot. De reden waarom we 
2019 eindigen met een positief resultaat is 
wel een hele andere dan in 2018. In 2018 
zijn we met het tekort vanuit de splitsing in 
het achterhoofd, heel zuinig geweest met 
het doen van uitgaven. In 2019 is het tekort 
vooral veroorzaakt door de lange tijd dat 
vacatures openstonden. Daarnaast is er 
een onderbenutting in de activiteitskosten 
en dat heeft ook te maken met de 
bovenstaande reden; niet alle activiteiten 
zijn door de personeelsbezetting zo 
georganiseerd zoals we gepland en 
begroot hadden. Het resultaat wordt 
gedoteerd aan het weerstandsvermogen 
van de stichting. 

Frank van der Jagt
Directeur-bestuurder
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Verslag van de 
raad van toezicht1
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1.1 Algemeen
In algemene zin zijn de aandachtsgebieden van het toezicht binnen Facet: 
• het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;
• risicobeheersing van de organisatie;
• de werkgeversrol;
• kwaliteitsbeleid;
• de begroting en financiële ontwikkeling van de stichting.

Waar nodig is de raad van toezicht adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder.

1.2 Samenstelling van de raad van toezicht in 2019
In het reglement is vastgelegd dat de raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Drie van de vijf 
leden, waaronder de voorzitter, zijn benoemd door het College van B&W van de gemeente 
Ridderkerk. 

De raad van toezicht is als volgt samengesteld:

Mevrouw Croonenberg Voorzitter Ambtenaar bij gemeente Zwijndrecht
De heer Van der Valk  Lid  Directeur
Mevrouw Van Driel  Lid  Consultant
Mevrouw Van den Berg Lid  Ambtenaar bij gemeente Rotterdam
De heer Onderdelinden Lid  Directeur

1.3 Governance code
De governance code is van toepassing op het functioneren van de raad van toezicht. De leden 
van de raad van toezicht zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Voor het moment 
aftreden, is een rooster van aftreden vastgesteld. Hierin zijn geen wijzigingen gekomen in 
2019. Herbenoeming is mogelijk voor nog een periode van vier jaar. 

Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren. In 2019 zijn over de wijze 
waarop dit gebeurt, nadere afspraken gemaakt. De daadwerkelijke evaluatie vindt plaats in 
februari 2020.

1.4 Toezichtkaders
Naast de relevante wet- en regelgeving hanteert de raad van toezicht als kaders voor het 
houden van toezicht:
• de statuten van de stichting;
• het reglement van de raad van toezicht;
• de begroting 2019;
• de overeenkomsten die met de gemeente Ridderkerk zijn afgesloten voor wat betreft de 

te leveren dienstverlening.

1.5 Werkzaamheden
De raad van toezicht is in 2019 zeven keer bij elkaar gekomen. Bij de vergaderingen was 
de directeur-bestuurder aanwezig. Van alle vergaderingen is verslag gemaakt. Er is één 
vergadering geweest waarin de ondernemingsraad ook aanwezig was. 

Onder meer zijn in de raad van toezicht de volgende onderwerpen besproken:
• voorstel voor risicoprofiel;
• gesprek met het MT;
• kwartaalrapportages inhoudelijk en financieel;
• nieuwe productafspraken 2020.

Voor zover statutair vereist:
• functioneren van de directeur-bestuurder;
• vaststellen jaarrekening 2018;
• vaststellen missie en visie van Facet;
• vaststellen begroting 2020; 
• voorstel voor de zelfevaluatie voor het functioneren van de raad van toezicht.

1.6 Tot slot
Het jaar 2019 was wederom een bewogen jaar voor Facet. De verhuizing naar één locatie 
aan de Schoutstraat, “overburen” van het gemeentehuis. Dat geeft ook aan dat voor Facet 
de verbondenheid met de gemeente groot is. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is geïnvesteerd 
in de samenwerking met elkaar. Immers een goed begrip van elkaar zorgt voor mooie 
dienstverlening in de samenleving. Alle medewerkers van Facet in de afdelingen zijn dit jaar 
verder naar elkaar toegegroeid, het management “alle neuzen dezelfde kant op”,  de  raad 
van toezicht meer betrokken bij de strategie en doelen. Wij zijn trots op Ridderkerk en op de 
resultaten die we met medewerkers, ondernemingsraad en management van Facet hebben 
kunnen bereiken. 
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Inhoudelijk verslag
sector: Jeugd- en wijkwerk2
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2.1  Jongerenwerk

2.1.1  Wat willen we bereiken?
We leveren met het jongerenwerk een bijdrage zodat jongeren in Ridderkerk op kunnen 
groeien tot zelfredzame volwassenen die op volwaardige wijze deel kunnen nemen aan 
de samenleving. De jeugd in Ridderkerk moet zich optimaal kunnen ontwikkelen: talenten 
ontwikkelen, sociale vaardigheden opdoen en plezier hebben.

2.1.2  Wat gaan we daarvoor doen?
Met het jongerenwerk hebben we vier doelstellingen:
• Jongeren zijn aan het werk, op school, of in een traject daarnaartoe.
• Jongeren kunnen hun talenten ontplooien op sportief, cultureel en maatschappelijk 

gebied.
• Jongeren hebben een vangnet als optimale ontwikkeling niet mogelijk is.
• Jongeren dragen bij aan een goed leefbare samenleving.

2.1.3  Afgesproken resultaten:
Concreet worden in 2019 vanuit het jongerenwerk de volgende resultaten geleverd: 
• Van de vroegtijdig schoolverlaters (VSV) wordt 20% in samenwerking met de jonge 

krijger terug gecoacht naar school.
• 40 jongeren worden begeleid naar werk of stage.
• 10% van de jongeren die de accommodaties komen bezoeken wordt een werkervaringsplek 

of stageplek aangeboden.
• We brengen de talenten, ontwikkeling en problemen van de jongeren die we spreken in 

kaart.
• Binnen Ridderkerk vinden in 2019 minimaal 800 activiteiten plaats georganiseerd door: 

jongerenwerk, jongeren zelf of maatschappelijk partners (op het gebied van muziek 
theater, dans, sport, beeldende kunst, welzijn en gezondheid).

• Van de 800 activiteiten wordt tenminste 40% georganiseerd door jongeren zelf.
• Het effect van de activiteit op de jongere wordt na afloop gemeten.
• In het aanbod van de activiteiten is een doorlopende lijn met de Ridderkerkse Brede 

School.
• 150 jongeren worden begeleid naar een geschikte vrijwilligersfunctie.
• Binnen 48 uur worden vragen van jongeren opgepakt of doorgezet.
• Voor minimaal 350 jongeren worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
• Voor het oplossen van problemen die optimale ontwikkeling van jongeren in de weg staan, 

gaat jongerenwerk in nauwe samenwerking met de wijkteams, 40 coachingstrajecten 
aan.

• Van de plannen van aanpak voor coachingstrajecten wordt tenminste 75% van de 
gestelde doelen bereikt.

• Iedere risicolocatie, aangewezen in het leefbaarheidsteam, wordt in overleg met de 
partners bezocht. 

• Jongerenwerk neemt deel aan de relevante ketenoverleggen.
• Op aanwijzing van het leefbaarheidsteam bemiddelt het jongerenwerk tussen 

wijkbewoners die overlast ervaren en betrokken jongeren.
• In iedere wijk van Ridderkerk faciliteren we een ontmoetingsplek voor jongeren, 50% 

van deze ontmoetingsplekken wordt onder verantwoordelijkheid van jongeren zelf 
georganiseerd. 

• Tenminste 25 keer wordt door jongeren met ondersteuning vanuit het jongerenwerk een 
activiteit georganiseerd voor de wijk.

• Tenminste 10 keer organiseren jongeren samen met andere wijkbewoners een activiteit voor 
de buurt.

2.1.4  Verantwoording in cijfers

Soos    Bezoekersaantallen   Aantal kleine 
    (gemiddeld  per opening)  hulpvragen
De Klinker   13     -
De Reij    13     8
Het Hooftkwartier  25     7
De Fuik   12      32 
Soos+     13     1
Meidensoos   12     15

Activiteiten in de soos  Aantal  Deelnemers
De Klinker   5  103 
De Reij    33  223
Het Hooftkwartier  1  20
De Fuik   -  - 
Soos+    11  59 
Meidensoos   2  9

Activiteiten Brede School Aantal  Deelnemers
Slikkerveer   10  83 
Bolnes    6  57
Centrum/West/Oost  8  71
Drievliet/’t Zand  3  18 
Rijsoord   3  19 
Ridderkerk breed  4  95

Activiteiten    Aantal  Deelnemers
Vakantie-activiteiten   16  459
Wijkactiviteiten Slikkerveer  1  15
Wijkactiviteiten Drievliet  1  35  
Wijkactiviteiten Bolnes  1  80 
Wijkactiviteiten Centrum  1  20

Activiteit    Aantal deelnemers over heel 2019
Huiswerkbegeleiding (coaching) 10 (gemiddeld per week)
Coaching     61
Jobcoaching    38
Voorlichting    701   
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2.1.5  Toelichting

Door personeelswisselingen is het een pittig jaar geweest voor het jongerenwerk. Het team 
was op geen enkel moment op volle sterkte en daardoor heeft een aantal collega’s heel hard 
moeten werken om zoveel mogelijk over te nemen van de collega’s die weg zijn gegaan. 
Nieuwe medewerkers moesten ingewerkt worden en als je dit goed wilt doen kost dit ook 
veel tijd. We hebben in de uitvoering dus keuzes moeten maken. Ondanks dat hebben 
we de meeste werkzaamheden door kunnen laten gaan, hier en daar eventueel in een 
aangepaste versie. 

Sozen
Eén van die keuzes veroorzaakt door de onderbezetting, was aanpassing van de openingstijden 
van de sozen. De soos in Bolnes is een paar maanden gesloten geweest. In de tweede helft 
van het jaar hebben we volop ingezet op de promotie van deze soos. Er is nu een vaste 
groep bezoekers op de woensdagmiddag. Ook voor de overige sozen hebben we soms het 
besluit moeten nemen om iets aan te passen in het aantal openstellingen. Al met al hebben 
we er zoveel mogelijk voor gezorgd dat we open waren op de momenten dat dit het meest 
nodig was. 

Dit jaar hebben we een andere aanpak gehanteerd voor de sozen. We hebben de vraag 
opgehaald bij jongeren en daarnaast hebben we meer activiteiten aangeboden in de sozen. 
We merken dat jongeren op de activiteiten afkomen, maar er is niet in elke wijk evenveel 
behoefte aan een soos waar jongeren kunnen hangen en elkaar kunnen ontmoeten. De 
woensdag blijkt wel in alle wijken de dag dat de behoefte het grootst is. Dit geldt zowel  voor 
de soos in het algemeen als ook voor activiteiten. 

Qua bezoekersaantallen merken we geen grote verschillen ten opzichte van voorgaande 
jaren. Om die reden hebben we voor 2020 dan ook voor een andere aanpak gekozen.  

Coaching
Met Coaching Point hebben we dit jaar een mooi resultaat behaald. Vorig jaar is volop 
ingezet op promotie en bekendheid van het aanbod van coaching onder ouders, jongeren en 
partners. Dit jaar heeft dat zichtbaar resultaat; we merken dat de vraag naar coaching groot 
is. Wekelijks krijgen we nieuwe aanmeldingen binnen via het wijkteam of via het Coaching 
Point zelf. Er zijn in totaal 61 coachingsgesprekken gevoerd waarvan meer dan de helft is 
afgerond in 2019. Opvallend is dat veel van de doelen zijn bereikt, waardoor hulpverlening 
is voorkomen. Wat ook opvalt is dat de vragen steeds complexer lijken te worden, hierdoor 
is het soms lastig om te coachen naast alle andere ondersteuning. 
Er is dit jaar ook groepscoaching aangeboden. Een voorbeeld: op een basisschool was in 
de klas sprake van meidenvenijn. Coaching Point heeft door middel van groepscoaching het 
probleem kunnen aanpakken. 

Jobaching
We hebben dit jaar iets minder vragen voor jobcoaching binnen gekregen. Met name in het 
tweede halfjaar waren er veel minder aanmeldingen dan in dezelfde periode het jaar ervoor. 
Wat wel opvalt is dat we veel vragen krijgen van mensen ouder dan 27 jaar. 

De coachingstrajecten die hebben plaatsgevonden waren vooral gericht op het toe leiden 
naar een (bij)baan. Er zijn nauwelijks jongeren geweest die terug naar school moesten 
worden begeleid. 

In het tweede kwartaal heeft het project ‘Meet Your Future’ plaatsgevonden. Dit is een soort 
banenmarkt waar jongeren zichzelf konden presenteren en vervolgens op informele wijze 
kennis konden maken met bedrijven. Het project was een succes waar we veel jongeren mee 
hebben bereikt! Ook blijkt uit het project dat de meeste jongeren van 15/16 jaar niet weten 
wat ze te wachten staat bij een sollicitatie en dat ze weten niet hoe je moet solliciteren. Hier 
kunnen we met jobcoaching goed op inspelen. Het plan is om in de toekomst nog meer 
activiteiten te organiseren in het kader van jobcoaching.

Voorlichting
De vraag naar voorlichting blijft groot. Er is voorlichting gegeven aan het basisonderwijs over 
o.a. de volgende onderwerpen; sexting, pesten, gameverslaving, van groep 8 naar de eerste 
klas en sociale media. Met name de voorlichting op het gebied van sociale media wordt veel 
gevraagd. Ook ouders geven aan interesse te hebben in voorlichting op dit gebied.

We hebben een speciale campagne opgezet: ‘Kanker verziekt je taal’. Er zijn in totaal 7 
voorlichtingen gegeven aan het basisonderwijs waaraan 140 kinderen hebben deelgenomen. 
Tijdens de voorlichting wordt niet alleen uitgelegd wat het betekent en hoe je overkomt als 
je met het woord scheldt, ook brengen de jongerenwerkers het gesprek hierover met en 
tussen kinderen op gang. Daarnaast is de campagne ook via posters op scholen, verenigingen 
en social media onder de aandacht gebracht. De reacties van kinderen, jongeren, ouders en 
docenten zijn erg positief. In 2020 loopt deze campagne door.

In samenwerking met het CJG is aan ouders een voorlichting gegeven over seksuele 
ontwikkeling van kinderen. Naast algemene informatie over dit onderwerp zijn we ook 
vooral ingegaan op welke vragen je wel en juist geen antwoord moet geven. De ouders en 
school waren erg enthousiast over de voorlichting. Ook is een voorlichting gameverslaving 
aangeboden aan ouders. Gezien de positieve reacties, wordt voorlichting voor ouders in 
2020 doorontwikkeld. 

Naast het basisonderwijs is ook voorlichting gegeven aan 
het voortgezet onderwijs. Voorbeelden van onderwerpen 
zijn pestgedrag en LHBT. De voorlichtingen vanuit de 
campagne ‘Kanker verziekt je taal’ zijn ook ingepland met 
het voortgezet onderwijs en vinden plaats in 2020.

Ondernemerschap
Vanwege het vertrek van een aantal medewerkers die door 
krapte op de arbeidsmarkt niet direct vervangen konden 
worden, hebben we keuzes moeten maken in de uitvoering. 
Aangezien we geen speciale vragen hebben ontvangen 
omtrent ondernemerschap, hebben we ervoor gekozen om 
hier dit jaar niet expliciet op in te zetten. Eventuele vragen 
van jongeren m.b.t. ondernemerschap zijn opgepakt door 
de coaches van jobcoaching. 
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Talentontwikkeling
Het afgelopen jaar is er door middel van verschillende Brede School-, soos-, vakantie- en 
wijkactiviteiten ingezet op talentontwikkeling. Het belangrijkste doel hiervan was kennis 
maken met zoveel mogelijk activiteiten en daardoor je talenten ontdekken. 
Ook zijn de voorbereidingen voor Talent Stage in gang gezet. Dit is een concept wat lijkt op 
‘Holland’s got Talent’ en dit voeren we samen uit met de jongerenwerkers uit Barendrecht 
en Albrandswaard. Tijdens dit evenement kunnen jongeren hun talenten laten zien. Er zal 
een professionele jury aansluiten, welke feedback zal geven op de optredens. De voorrondes 
organiseren de drie gemeentes voor zich. De finaleronde wordt gezamenlijk georganiseerd 
en vindt plaats in theater Het Kruispunt in Barendrecht. 

LHBTI+
De vaste groep jongeren die de LHBTI-soos bezochten zijn hiermee gestopt. De meesten 
hebben vriendschappen aan de soos overgehouden en ontmoeten elkaar nu op eigen 
gelegenheid. We hebben contact gelegd met een aantal nieuwe jongeren die behoefte 
hebben aan een soos of andere activiteiten speciaal voor de LHBTI doelgroep. Samen met 
deze jongeren is gekeken waar er behoefte aan is. Ook ouders zijn bereid om mee te denken. 

Dit jaar hebben we met deze groep aangesloten bij het Somebody to Love festival. Het 
onderwerp is hierdoor goed op de kaart gezet. Het jongerenwerk heeft van het podium 
gebruik gemaakt om aan te geven dat het in Ridderkerk nog helemaal niet zo geaccepteerd 
is om anders dan de norm te zijn. Samen met de groep wordt gekeken hoe dit in 2020 
verder vormgegeven wordt. 

Brede School
In 2018 heeft het jongerenwerk een nieuwe impuls gegeven aan de Brede School activiteiten, 
in 2019 is deze lijn doorgezet. Er is meer ingezet op deze activiteiten omdat het een goede 
manier is om de kinderen uit de groepen 7 en 8 in beeld te krijgen en ook in beeld te houden 
op het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Het belangrijkste is dat zij het 
jongerenwerk weten te vinden nog voordat zij de basisschool verlaten. In elke wijk zijn er 
twee activiteiten per Brede School blok aangeboden voor de groepen 7 en 8. Een aantal 
voorbeelden van activiteiten; high tea, hiphop, dans, graffiti workshop, voetbaltoernooi en 
henna.

De meeste activiteiten die het jongerenwerk aanbiedt lopen goed. In het afgelopen half 
jaar heeft het jongerenwerk ook een aantal Ridderkerk brede activiteiten georganiseerd. Dit 
waren activiteiten zoals Bubbleball, Escape Room, lasergamen en de Waterbattle. 

Specifieke problematiek
Het jongerenwerk was aangesloten bij de verschillende overleggremia in Ridderkerk m.b.t. 
jongeren. 2019 kenmerkte zich door specifieke problematiek; toegenomen criminaliteit onder 
jongeren en dan met name het bezit en gebruik van messen. Zo is het NGG-overleg ontstaan 
voor het bespreken van de aanpak op de NGG-groep. Voor de messenproblematiek zijn ook 
meerdere bijeenkomsten met diverse partners georganiseerd. Naar aanleiding hiervan zet 
het jongerenwerk in 2020 een specifieke aanpak op voor deze problematiek. 

Ambulanten
De jongeren die we op straat tegenkomen veroorzaken vaak geen overlast. We zien dat ze 
op straat hangen of in speeltuintjes en dat ze bezig zijn met het maken van vlogs of foto’s. 
In de wijken Bolnes en Rijsoord is soms sprake van overlast. Omwonenden hebben niet 
zozeer last van de jongeren die ergens hangen, maar wel van het afval dat zij achterlaten. De 
jongeren die we hierop aanspreken zijn vaak wel bereid om het op te ruimen, maar geven 
aan dat de prullenbakken vol zitten. Ze zetten het afval dan naast de prullenbak, maar dit 
waait vervolgens weg. 

Aan het eind van het jaar was er in het centrum wel sprake van overlast. Er hangt een grote 
groep jongeren in het centrum, dit komt intimiderend over, zij veroorzaken geluidsoverlast 
en laten afval achter. De aanpak hierop, samen met partners, volgt in 2020.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de hotspots die regelmatig door het jongerenwerk 
zijn bezocht in 2019.

Wijk   Overlast Hotspots

Bolnes   Soms  Voetbalveldje Noordstraat – De Bolnes groep hangt in de wijk en 
     maakt ook regelmatig gebruik van dit voetbalveldje.
     Het probleem is vooral dat jongeren afval achterlaten. Jongeren   
     geven aan dat volle prullenbakken een probleem zijn.

Slikkerveer  Soms  Voor WVC Slikkerveer, Hollandse straat, Cruyff-court, 
     Schoolplein Driemaster, Dillenburgplein

Centrum  Ja  (winkel)centrum, Hoek Sport 2000, Voetbalveld Frans Halsstraat, 
     Schoolplein Schaepmanschool, Onder de Hema, Kerkweg 
     (Oudheidskamer)
     In het winkelcentrum ervaren winkeliers overlast van een groep 
     jongeren. Ze hebben last van rommel, geluidsoverlast en de jongeren 
     hebben een respectloze houding.

West   Nee  Reijerpark, Lohman park, Skatebaan, Goudenregenplantsoen/hoge 
     weg, Klimop/speeltuintje

Oost   Soms   Plein Oost, Huygensplantsoen, Wingerd
     Huygensplantsoen blijft onder de aandacht van het jongerenwerk en 
     de politie. Het is het afgelopen halfjaar rustig geweest. 
 
Drievliet/’t Zand  Soms  Fuik/Vlietplein, JOP Oosterpark
     Onder de sporthal en bij de blauwe koepel is het rustig geweest.

Rijsoord   Nee  Surfbocht, JOP Rijsoord
     Het grootste probleem wordt hier veroorzaakt door jongeren die veel 
     afval achterlaten, dit is met name in de zomer.

Oostendam  Nee  Niet van toepassing



1918

Storytelling

Coaching
Op het Gemini College heeft de jongerenwerker kennisgemaakt met een meisje van 15 jaar. 
Ze weet sinds kort dat haar ouders gaan scheiden en hier heeft ze het natuurlijk erg moeilijk 
mee. Het heeft effect op haar schoolprestaties en omdat beide ouders nog samenwonen 
zit ze er middenin. Ze is bij het jongerenwerk terecht gekomen omdat ze het prettig vindt 
om hier met iemand over te kunnen praten. Haar emoties durft ze niet goed te uiten thuis 
omdat ze haar ouders niet het gevoel wil geven dat ze haar verdrietig maken. Na een 
aantal gesprekken over haar gevoelens en wat de scheiding met haar doet, heeft ze ervoor 
gekozen om haar gevoelens op papier te zetten en dit thuis te laten lezen. Iedere jongere 
gaat op zijn/haar eigen manier met gevoelens om. Het is dan ook belangrijk dat we de 
jongeren ondersteunen in het vinden van hun eigen manier om ingrijpende gebeurtenissen 
te verwerken en bespreekbaar te maken.  

Voorlichting
Vanwege het grote succes van de eerste ouderavond op De Klimop, gaan we nu 4 
voorlichtingen geven aan ouders op het gebied van pesten, diagnose, gameverslaving en 
culturele verschillen. Ouders waren enthousiast over de eerste voorlichting. Een ouder heeft 
aangegeven dat hij na de voorlichting gelijk met zijn kind is gaan zitten om te kijken wat ze 
zoal doet op sociale media. Een andere ouder heeft aangegeven dat zij het spel wat haar 
kind speelt ook had gedownload om te kijken wat ze nu precies allemaal aan het doen is.

LHBTI+
De afgelopen maanden is het jongerenwerk bezig geweest met het opstarten van een 
LHBTI+ werkgroep. Hiervoor zijn wij met een klein groepje, van jongeren en ouders, bij 
elkaar gekomen om te bespreken welke dingen we dit jaar willen doen en hoe we het willen 
aanpakken. 
Hierna zijn we benaderd door de bibliotheek om samen te werken aan het ‘Somebody to 
love’ festival. Dit festival had als doel om de LHBT gemeenschap op de kaart te zetten. Eén 
onderdeel van dit festival was de ‘Human Library’. Hierbij werden vijf mensen op het podium 
gevraagd naar hun situatie en de dingen waar zij als “opvallend” persoon tegenaan lopen. 
Er heeft ook een jongerenwerker op het podium gestaan. Dit had voor ons als doel om 
bewustwording te creëren bij inwoners van Ridderkerk dat mensen in ons dorp helemaal 
nog niet zo tolerant zijn als we denken. De jongerenwerker heeft verteld over de dingen 
waar jongeren die wij coachen tegenaan lopen, puur om het feit dat zij afwijken van de 
“norm”.  Tijdens deze avond ontstond er een discussie met het publiek en is er een bepaalde 
bewustwording ontstaan over de noodzaak om op te komen voor je medemens en in dit 
geval met name mensen die deel uitmaken van de LHBTI gemeenschap. Er zijn veel positieve 
reacties gekomen op ons idee om een LHBTI+ werkgroep op te starten en mensen uit het 
publiek hebben zelfs hun hulp aangeboden, omdat zij de noodzaak hiervan inzien.

De Loods
De Loods heeft een goed jaar achter de rug. In het eerste halfjaar hebben we 5744 bezoekers 
mogen ontvangen. De tweede helft van het jaar hebben we ook een mooi resultaat behaald 
met 5083 bezoekers. Ook heeft De Loods er een aantal nieuwe vrijwilligers bij. De groep is 
verjongd en dit zorgt weer voor een compleet nieuwe dynamiek. 

Het DJ café is dit jaar, dankzij het nieuwe concept, zeer druk bezocht met 60 of meer bezoekers 
per avond. Vanwege de drukte hebben we aan begin van de avond twee beveiligers. Elke 
week sluiten er ook één of twee jongerenwerkers aan.   

De tienerfeesten blijven een succes. Alle edities waren uitverkocht. Ook de andere feesten 
en evenementen zoals Next Episode, 80’s/90’s en Open Podium zijn goed bezocht. 
Naast evenementen zijn er in samenwerking met het Servicebureau Onderwijs en Cultuur 
verschillende projecten gedraaid, zoals workshopdagen en de Cultuur Safari voor het Farel 
College en Gemini College. Vanuit De Loods zijn er op deze dagen DJ workshops aangeboden. 

Ook signaleren we in Ridderkerk een trend dat steeds meer jongeren met een mes rondlopen. 
We controleren daarom nog strenger en hebben de laatste periode meerdere messen in 
beslag genomen en aan jongeren die ze bij zich dragen verboden uitgedeeld. Dit is ook een 
van de redenen dat het jongerenwerk regelmatig aansluit bij feesten of evenementen in De 
Loods. Ze spreken daar voor het jongerenwerk bekende en onbekende jongeren en kunnen 
een signalerende rol vervullen. 

Het afgelopen half jaar heeft er één incident plaatsgevonden. Het betrof een drugsincident. 
Voor de toekomst betekent dit dat wij nog strenger en alerter zullen zijn op alcohol- en 
drugsgebruik. Ook houden we de directe omgeving van De Loods goed in de gaten en 
melden we verdachte situaties direct bij de politie.
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2.2  Sportstimulering

2.2.1  Wat willen we bereiken?
Met sportstimulering leveren we een bijdrage aan de doelstelling dat Ridderkerkers in staat 
zijn om een gezonde levensstijl te ontwikkelen, elkaar door middel van beweging te ontmoeten 
en talenten te ontplooien. Het hoofddoel is dat Ridderkerkers in goede gezondheid zijn en 
kunnen deelnemen aan de samenleving.

2.2.2  Wat gaan we daarvoor doen?
Met sportstimulering hebben we vier doelstellingen:
• Iedereen kan structureel bewegen en een gezonde levensstijl ontwikkelen in Ridderkerk.
• Ridderkerkers kunnen hun talenten ontplooien op sportief, cultureel en maatschappelijk 

gebied.
• Als je niet optimaal kan deelnemen aan de samenleving dan wordt sport als vangnet 

ingezet om zelfredzaamheid te verhogen.
• Ridderkerkers kunnen door middel van beweging elkaar ontmoeten wat bijdraagt aan 

een goed leefbare leefomgeving.

2.2.3  Afgesproken resultaten:
Concreet worden in 2019 vanuit sportstimulering de volgende resultaten bereikt:
• In Ridderkerk is het aantal bewegenden gelijk aan de landelijke beweegnorm.
• In Ridderkerk bewegen 10% van de mensen die behoren tot een doelgroep waarvoor 

bewegen niet vanzelfsprekend is.
• Er is in 2019 een stijging van het verenigingslidmaatschap.
• In 2019 wordt een nieuwe stap gezet om de in 2016 vastgestelde trend van toename 

van obesitas in de leeftijdsgroep 0-19 jaar te doorbreken.
• Jonge kinderen tot 12 jaar kunnen binnen Ridderkerk kennismaken met cultuur en sport, 

in 2019 worden hiertoe minstens 12 gemeentebrede activiteiten georganiseerd.
• Minimaal 20% van de deelnemers aan activiteiten stroomt door naar een vereniging of 

partner waarbij talentontwikkeling verder gefaciliteerd kan worden.
• Op wijkniveau worden per wijk 8 activiteiten georganiseerd voor jongeren tot 23 jaar 

samen met: jongeren, jongerenwerk, partners.
• 12 jongeren worden geplaatst bij stageplekken bij de verenigingen.
• Voor de doelgroep waar bewegen niet vanzelfsprekend voor is worden 

beweegzorgarrangementen ingezet. Effecten op beweging en toename van sociale 
contacten worden gemonitord.

• Van alle kinderen waarbij het vermoeden is dat er problemen zijn wordt een signaal 
doorgegeven aan de wijkteams.

• Drie verenigingen worden ondersteund bij hun streven om een sportplusvereniging te 
worden.

• De vitaliteit van de verenigingen wordt in 2019 gemeten door middel van een vitaliteitscan.
• De ondersteuningsvragen van de verenigingen n.a.v. de scan worden geclusterd en 

er wordt samen met verenigingen een plan opgesteld hoe aan de ondersteuning 
vormgegeven gaat worden.

• 26 evenementen worden georganiseerd rond het thema bewegen en ontmoeten.
• 4 van deze evenementen worden samen met jongeren en wijkbewoners georganiseerd.
• Het programma van Feyenoord in de wijk wordt ondersteund door de combinatie-

functionaris.
• In de wijken Centrum, West, Oost en Bolnes is in 2019 een toename van het 

verenigingslidmaatschap.

2.2.4  Verantwoording in cijfers

Project 0180     Aantal deelnemers   Wijk
Project 0180: jeugd    11 (gemiddeld per bijeenkomst) Ridderkerk-breed
Project 0180: powervrouwen  25 (max. 10 per cursus)  Ridderkerk-breed
Project 0180: speciale doelgroepen 8 (max. 8 per cursus)  Ridderkerk-breed
Activiteiten in de soos  Aantal  Deelnemers

Ridderkerkbrede activiteiten Aantal deelnemers  
Vakantie-activiteiten   2332   
Ridderkerk Cross   225    
Skatetocht     79    
Buitensportdagen    2122 
Binnensportdagen   1109 
Sportdag Vluchtelingen  22 
RidderkerkBeach   439 

Wijkactiviteiten  Aantal Activiteiten  Aantal deelnemers
Slikkerveer   11    615
Bolnes    26    1416
Centrum West Oost  33    1328
Drievliet/ ’t Zand  7    648
Rijsoord   -    -

Activiteiten    Aantal  Deelnemers
Vakantie-activiteiten   16  459
Wijkactiviteiten Slikkerveer  1  15
Wijkactiviteiten Drievliet  1  35  
Wijkactiviteiten Bolnes  1  80 
Wijkactiviteiten Centrum  1  20

Uitvoering Brede School  Aantal activiteiten  Aantal deelnemers
Slikkerveer   8   82
Bolnes    20   214
Centrum West Oost  16   176
Drievliet/ ’t Zand  4   65
Rijsoord   8   113

Schoolondersteuning  Aantal activiteiten  Aantal deelnemers
Slikkerveer   123   1194
Bolnes    33   1284
Centrum West Oost  80   1800
Drievliet/ ’t Zand  18   830
Rijsoord   15   368
Rots en Water lessen 46   2117
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Fitcoins
Vanaf september 2019 is Facet, na een periode van voorbereidingen, gestart met Fitcoins. Dit 
is een project met als doel volwassenen te stimuleren een gezondere leefstijl aan te nemen. 
Deelnemers kunnen sparen voor gezonde producten en diensten door meer te bewegen. 
Het bevordert de zelfregie op het gebied van gezondheid en welbevinden en is een slimme 
combinatie van technologie en gedragswetenschap. Fitcoins is begonnen als pilot: mensen 
kunnen gratis meedoen door een app te downloaden en een stappenteller op hun telefoon 
in te stellen. Met elke stap die gezet of kilometer die gefietst wordt, sparen mensen voor 
Fitcoins die uitgegeven kunnen worden bij deelnemende winkels en partijen aan gezonde 
producten en diensten in Ridderkerk. Te denken valt aan groente en fruit, sportactiviteiten, 
zwembadkaartjes of een dieetadvies. 

Voorafgaand aan de start en na een aantal maanden kunnen mensen zich opgeven om 
aan een fitmeting deel te nemen zodat vorderingen zichtbaar worden. Eind november was 
er een informatiebijeenkomst voor deelnemers en in december werd er een netwerkborrel 
georganiseerd voor deelnemende organisaties. Eind 2019 waren er 160 enthousiaste 
deelnemers, wekelijks komen er nieuwe bij. 

Club Support
Eind 2018 is de vitaliteitsscan uitgevoerd onder verenigingen. Begin 2019 zijn deze resultaten 
geanalyseerd. Naast kleine ondersteuningsvragen, hebben verenigingen aangegeven dat 
ze hulp nodig hebben bij het werven van vrijwilligers en graag meer willen weten over 
(gezamenlijke inkoop van) energie. Ook is te zien dat er op het gebied van gezondheid 
(gezonde kantine, alcohol, roken en drugs) nog winst te behalen is bij de verenigingen. 
We zijn niet geheel tevreden over hoe het vitaliteitsonderzoek nu wordt uitgevoerd en over 
wat het oplevert. In 2020 starten we zelf met het ontwikkelen van een vitaliteitsonderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek zijn direct verwerkt in het eerste sportcafé van 2019. Er zijn dit 
jaar twee sportcafés georganiseerd waaraan in totaal 52 verenigingen hebben deelgenomen. 
De tweede was in samenwerking met de gemeente en het Vrijwilligerssteunpunt; dit 
stond in het teken van een veilig sportklimaat. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met 
verenigingen over een veilig sportklimaat, G-sport en ook over aanbod voor ouderen binnen 
de vereniging. 

Project 0180
Project 0180 werkt aan het vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van 
jongeren die dit nodig hebben. Hier is ook een nauwe samenwerking met scholen, het CJG 
en de coaches binnen het jongerenwerk. Het programma is succesvol met gemiddeld 35 
deelnemers per week. Ouders geven aan dat ze hun kinderen zien groeien, niet alleen fysiek 
maar ook vooral mentaal. Uit de enquête die is afgenomen blijkt dat deelnemers het project 
met gemiddeld een 8,7 beoordelen. 

Om het programma nog beter op de kaart te zetten, zijn we bij het basisonderwijs langs 
geweest om het project weer onder de aandacht te brengen. Dit heeft geleid tot het opzetten 
van een activiteit voor een jongere doelgroep (8 tot 10 jaar). Deze activiteit is nu drie keer 
aangeboden als cursus van tien weken. Alle cursussen zaten vol. De reacties van ouders zijn 
zeer positief.

Vet Gezond   Aantal activiteiten   Aantal deelnemers
Diverse activiteiten   35    1793

Structureel beweegaanbod   Aantal deelnemers
Buurtsport Drievliet     75 (gemiddeld per week)
Buurtsport Bolnes     60 (gemiddeld per week)
Pleintjessport Slikkerveer    38 (gemiddeld per week)
Pleintjessport Centrum Oost   35 (gemiddeld per week)

Totaal aantal seniorensport-bijeenkomsten Totaal aantal deelnemers
783        462

Aantal stagiaires     Waar?
24       Facet Ridderkerk

2.2.5  Toelichting

VET Gezond!
In 2019 zijn er door Vet Gezond 35 activiteiten georganiseerd. Hiervan zijn er achttien 
georganiseerd in samenwerking met één of meerdere partners. In totaal hadden deze 
activiteiten 1793 deelnemers. Er blijkt veel animo voor de activiteiten te zijn, dit is positief! 
De activiteiten bestonden uit smaaklessen en workshops gezonde leefstijl. Een aantal hiervan 
zijn georganiseerd in samenwerking met Voedingsadviesbureau De Winter. In de Week voor 
de Gezonde Jeugd zijn er clinics aangeboden op het Farel College. Ook in de Buurtsport 
in Bolnes was speciale aandacht voor een gezonde leefstijl in deze week. In Drievliet heeft 
Vet Gezond samen met de combinatiefunctionaris en sportconsulent een Obstacle Run 
georganiseerd. Vet Gezond heeft tijdens de Obstacle Run een quiz verzorgd. 

Met een positieve afsluiting op de Reijer van het Vet Gezond project, is er een soortgelijk 
project van start gegaan op O.B.S. De Piramide (Centrum en Rijsoord). Op beide locaties is 
een kick-off georganiseerd in samenwerking met Upstairs, Skanders en meerdere collega’s 
van Facet. Ook het school-zorgproject vanuit het CJG is op dat moment van start gegaan.  

Er heeft ook een nieuw tekenmoment plaatsgevonden. Vier nieuwe partners hebben 
getekend voor een samenwerking met Vet Gezond. Het gaat om Kinderdagverblijf De Bron, 
Kinderopvang SKR, KICKS Ridderkerk en One of a Kind. 

Verder zijn er gesprekken gevoerd met het Farel College over het vignet sporten.
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Op verschillende scholen zijn Rots en Water lessen aangeboden. We zetten in op klassen 
waar een bepaalde problematiek speelt. Er zijn zichtbare resultaten en scholen en ouders 
zijn positief. Dit is iets wat we volgend jaar weer aanbieden. 

De cursus Powervrouwen is twee keer aangeboden, beide zaten nagenoeg vol. Na afloop 
van de cursussen zijn enquêtes afgenomen. De cursus wordt met een gemiddelde van 8,7 
zeer goed beoordeeld. Ook hebben we dit jaar een soort opfriscursus aangeboden. Een 
aantal deelnemers heeft aangegeven daar behoefte aan te hebben. Ze waren erg positief 
over de opfriscursus. 

De cursus zelfverdediging voor mensen met een verstandelijke beperking is twee keer 
gegeven. Hierin hebben we een samenwerking met IJsselmonde Oost. De cursus zat beide 
keren vol.

Seniorensport
Voor senioren zijn er door heel Ridderkerk heen verspreid mogelijkheden om sportief bezig 
te zijn. De nadruk ligt niet op presteren, maar op in beweging zijn afgestemd op je fysieke 
mogelijkheden en gezellige sociale contacten. 

Naast de reguliere groepen zijn er drie groepen met aangepaste gymnastiek en drie groepen 
met aangepaste yoga. Deze groepen zijn speciaal bedoeld voor mensen voor wie, door hun 
beperking of vanwege hoge ouderdom, de reguliere beweegactiviteit te intensief is. Er was 
ook dit jaar een gevarieerd aanbod met gymnastiek, internationale dans, sport en spel, yoga 
en winter -en zomertennis.

De coördinatie van de Nationale Diabetes Challenge lag in handen van Facet. Samen met de 
huisartspraktijken zijn voorbereidingen getroffen, routes uitgezet en samenwerkingsafspraken 
gemaakt. De Nationale Diabetes Challenge is een landelijk project dat de leefstijl en gezondheid 
van mensen verbetert. In 22 weken tijd wandelden zorg-, sport- en welzijnsprofessionals één 
keer per week samen met gemiddeld 80 deelnemers. In de laatste week vond de feestelijke 
finale plaats; de afsluitende kilometers werden met alle deelnemers uit het land afgelegd 
tijdens het NDC Festival in Den Haag. 

Sportpleinbeheer
Gedurende het hele jaar is er vier tot vijf dagen per week beheer geweest op de sportpleinen 
in de wijken Slikkerveer en Bolnes. De sportpleinbeheerders zorgen voor een goede sfeer 
en veiligheid op de pleinen. Daarnaast lenen ze materialen uit en ondersteunen ze de 
combinatiefunctionarissen bij het uitvoeren van activiteiten. 

Leerbedrijf
In 2019 heeft het leerbedrijf 24 jongeren een stageplek binnen Facet aangeboden. Ook is 
er één jongere toe geleid naar een stageplek bij één van onze partners. Vaak ging het om 
snuffelstages, maar ook om derdejaars- en afstudeerstages. Na een dip in 2018 zien we het 
aantal aanvragen voor stageplekken in 2019 weer stijgen. Het merendeel van onze stagiairs 
komt vanuit een sport-gerelateerde opleiding. De laatste tijd zien we het aantal aanvragen 
voor een stageplek bij het jongerenwerk ook stijgen. 
 

Brede School
In 2019 is er weer een gevarieerd aanbod binnen de Brede School georganiseerd. Naast 
de coördinatie, verzorgen we ook de uitvoering van een aantal activiteiten. Zo hebben 
alle scholen het afgelopen half jaar Beweegkriebels gehad. Dit is uitgevoerd door de 
combinatiefunctionarissen. Er zijn wel wat zorgen. Doordat scholen verschillende eindtijden 
hanteren, is het volgens de huidige manier van werken onmogelijk om overal bij aan te 
sluiten. Dit vraagt een nieuwe werkwijze, want we merkten vorig jaar al dat hierdoor minder 
kinderen de activiteiten bezochten in bepaalde wijken. In het najaar zijn we op drie scholen 
gestart met een pilot. Op deze scholen gaan we het aanbod anders vormgeven. Hierdoor 
hopen we nog meer kinderen te kunnen bereiken. We starten in de wijken waar dit het 
hardst nodig is. Begin 2020 kijken we welk effect dit heeft gehad.

Vakantie-activiteiten
Tijdens bijna alle schoolvakanties is er een gevarieerd aanbod aan activiteiten aangeboden 
voor kinderen van 2 tot en met 16 jaar. Elke vakantie organiseren we activiteiten met de 
volgende thema’s: Sport & Bewegen, Gezondheid & Voeding, Natuur & Milieu, Techniek & 
Wetenschap, Muziek & Instrument, Film, Lezen & Media, Beeldend en Cultuur. De activiteiten 
zijn georganiseerd in samenwerking met collega’s van Vet Gezond, het jongerenwerk en 
opbouwwerk en met externe partijen zoals het SOC, Fit Kidz en De Bibliotheek. Voorbeelden 
van de activiteiten zijn het peuter- en kleuter festival, maak je eigen robot, surprise bios en 
gezonde lunch maken.

Door het grotendeels nieuwe aanbod in de Summer Events, zien we dat de deelnemersaantallen 
dit jaar hoog zijn. Ook hebben we van kinderen en ouders zeer positieve reacties ontvangen 
op het aanbod.

Tijdens de vakanties zijn er voor het eerst blauwe activiteiten aangeboden. Dit zijn activiteiten 
die worden aangeboden in een rustige omgeving, in kleine groepjes met minimaal twee 
begeleiders. Hierdoor zijn de activiteiten ook geschikt voor kinderen met bijvoorbeeld 
autisme. De activiteiten zijn te herkennen aan het blauwe puzzelstukje. De reacties van 
kinderen en ouders zijn positief. 

Tijdens de Summer Events hebben we in samenwerking met de Brede School 48 
zomerpakketten uit kunnen delen aan kinderen van 6 t/m 12 jaar die opgroeien in financiële 
problemen. De pakketten bestonden o.a. uit cadeaubonnen en (zomers) speelgoed om een 
zomer vol avontuur tegemoet te gaan. 

Wijkactiviteiten
In de wijken zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten worden 
i.s.m. het opbouwwerk, jongerenwerk, partners en burgers georganiseerd. Voorbeelden van 
wijkactiviteiten zijn de Kinderrestaurants en het project Moestuinen. 

Ook is er in verschillende wijken structureel sportaanbod, zoals de buurtsport in Drievliet/’t 
Zand en Bolnes en pleintjessport in Slikkerveer en Centrum/Oost. Elke week komen tijdens de 
buurtsport tussen de 50 en 80 kinderen bewegen. Tijdens pleintjessport zijn er gemiddeld 
25 – 50 kinderen aan het bewegen. 
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Evenementen
Dit jaar zijn er drie grotere Ridderkerk brede activiteiten georganiseerd. Dit waren 
RidderkerkCross, de Skatetocht en RidderkerkBeach. RidderkerkCross heeft dit jaar niet 
plaatsgevonden op de oude manier. We hebben ons dit jaar gefocust op de jonge doelgroep. 
Door middel van projecten zoals The Daily Mile en Fit & Run hebben we het hardlopen 
op een aantal scholen in Slikkerveer en Bolnes gepromoot. Voor deze scholen hebben we 
RidderkerkCross georganiseerd op een vrijdag onder schooltijd. 

Tijdens de Skatetocht was het helaas erg slecht weer. Ondanks het slechte weer, waren er 
toch best wat deelnemers op afgekomen en waren de reacties erg positief. Volgend jaar 
organiseren we dit weer en dan hopen we op beter weer.

RidderkerkBeach hebben we dit keer niet laten plaatsvinden op het Koningsplein, maar 
op het sportpark. We hebben diverse Beachball clinics gegeven in samenwerking met 
Saturnus’72. Ondanks het slechte weer hebben we hiermee veel kinderen aan het bewegen 
gekregen. 

In 2019 zijn er zes binnen- en acht buitensportdagen georganiseerd. In totaal hebben 
er 3231 leerlingen deelgenomen aan de sportdagen. De sportdagen zijn aangeboden in 
verschillende thema’s, o.a. Beeball, Korfbal en voetbal. Tijdens de sportdagen wordt de lokale 
samenwerking met (sport)verenigingen bevorderd. De leerlingen worden gemotiveerd om 
structureel te gaan sporten.

Ook de sportdag voor vluchtelingen is georganiseerd. Het doel voor dit jaar was om naast 
de nieuwe groep vluchtelingen ook de deelnemers van voorgaande jaren aan deze sportdag 
deel te laten nemen. 

Storytelling

Fitcoins
“Het sparen van Fitcoins is in één woord geweldig. Van de praktijkondersteuner/huisarts 
moest ik meer gaan bewegen, maar ik kon mij er moeilijk toe zetten. Ik wist wel dat bewegen 
goed voor mijn gezondheid was, maar vond het lastig om structureel te bewegen. Toen ik 
van het Fitcoin-project hoorde werd ik gelijk enthousiast. Het is erg stimulerend om te zien 
hoeveel stappen ik per dag zet of hoelang ik gefietst heb. Het stimuleert om dit elke dag te 
evenaren of te verbeteren. Daarbij is het natuurlijk top dat je daarvoor beloond wordt. Met 
mijn gespaarde Fitcoins heb ik al kaartjes voor een Soul feest, een kilo fruit bij de supermarkt, 
een salade bij een horecazaak en een stoelmassage gekocht. Het is geweldig dat dit kan in 
Ridderkerk. Ik kan het iedereen aanraden.”

Powervrouwen
Wij hebben een deelnemer van de cursus Powervrouwen met suïcidale gedachten door 
middel van persoonlijke gesprekken geadviseerd om professionele hulp te zoeken. In de 
gesprekken gaf zij aan dit niet te willen, omdat het voor haar toch allemaal geen zin meer 
had. Door inmenging van de groep en de overtuiging hiervan, heeft zij zich via haar werk bij 
de Arboarts gemeld en zij is direct doorverwezen naar professionele hulp. De terugkoppeling 
die wij hebben gekregen is dat zij nu bij een psychiater in behandeling is en het met kleine 
stapjes de goede kant op gaat.

Brede School
CBS De Wingerd draaide vorig jaar de talentplein-activiteiten alleen voor hun eigen leerlingen 
naast de Brede School activiteiten. 

Dit schooljaar 2019-2020 hebben we dit samengekoppeld met de Brede School en 
hebben we het gezamenlijk opgepakt. Hierdoor zijn er structureel drie activiteiten die het 
gehele schooljaar doorgaan op een vaste dag en tijd in de week, op De Wingerd voor alle 
kinderen uit de wijk namelijk; Huiswerkklas, creatieve activiteiten en sportactiviteiten. Dit zijn 
activiteiten naast het andere aanbod van de Brede School. Op deze manier zetten we tijdens 
de schoolweken 60/70 kinderen in beweging door middel van drie activiteiten.
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2.3 Opbouwwerk

2.3.1  Wat willen we bereiken?
Het opbouwwerk levert een bijdrage aan een solidaire en inclusieve gemeente. Met het 
opbouwwerk dragen we er toe bij dat bewoners zelfredzaam zijn/worden, zich verbonden 
voelen met elkaar en een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.

2.3.2  Wat gaan we daarvoor doen?
Met de inzet van het opbouwwerk hebben we drie doelstellingen:
• Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, de buurt en/of de gemeente.
• In Ridderkerk leven de verschillende groepen waar Ridderkerk uit is opgebouwd, in 

goede harmonie samen.
• Minder inwoners ervaren belemmering mee te doen in de samenleving. 

2.3.3  Afgesproken resultaten:
• Interventies op groepsniveau leiden er toe dat het zelf organiserend vermogen verhoogd 

wordt met minstens één trede op de participatieladder.
• 10% van de ondersteunde initiatieven wordt georganiseerd door bewoners die eerder 

niet actief waren.
• Per wijk wordt een quick scan gerealiseerd met trends en ontwikkelingen in de wijk op 

het gebied van betrokkenheid, verdraagzaamheid en leefbaarheid.
• Voor het opstellen van het wijkprogramma wordt door opbouwwerkers beleidsmatige 

input gegeven voor de sociale paragrafen.
• De georganiseerde activiteit leidt er toe dat samenredzaamheid, verdraagzaamheid en/

of kennis van directe buurtbewoners is toegenomen.
• Bij overlast in de wijk wordt opbouwwerk ingezet, dit moet leiden tot een positief effect. 
• Bij burenruzie wordt buurtbemiddeling ingezet. In 60% van de casussen is sprake van 

een succesvolle bemiddeling.
• Kwetsbare buurtbewoners zijn gestimuleerd hun problemen samen op te lossen. De 

door opbouwwerk ondersteunde bewoners maken na ondersteuning minimaal op één 
leefdomein een positieve stap op de participatieladder.

• Krachtige buurtbewoners zijn gemobiliseerd om hun kennis en ondersteuning in te zetten 
ten behoeve van de buurt. De door opbouwwerk ondersteunde kwetsbare burgers 
maken minimaal één positieve stap op de participatieladder.

2.3.4  Verantwoording in cijfers

Vraag      Aantal
Overlastmeldingen opbouwwerk  7
Buurtbemiddeling    50
Hulpvraag opbouwwerk   41
Ondersteuningsvraag opbouwwerk  45

Activiteit    Organisator     Deelnemers 
Buurtklik Drievliet/’t Zand  Opbouwwerk/ wijkvereniging  60
Buurtklik Oost    Opbouwwerk/ wijkvereniging  25
Voor Elkaar Bolnes   Opbouwwerk/ bewonersinitiatief  82

Week van de Eenzaamheid 
Buurtlunch Drievliet    Opbouwwerk Drievliet/partners  43
Buurtlunch Bolnes   Opbouwwerk Bolnes/partners  37
Buurtlunch Oost   Opbouwwerk Oost/partners   50

Griezelfestijn Bolnes   Opbouwwerk/ bewoners   121
Brede School Bolnes (kick-off)  Opbouwwerk/ Brede school  139
voor kinderen en ouders    
Campagne Bakkie Doen!  Opbouwwerk     37
Buurtent Bolnes, Pretoriastraat Opbouwwerk/Leefbaarheidsteam
     /Protestantse Gemeente Bolnes  24

Aantal georganiseerde activiteiten  Aantal
Totaal aantal activiteiten     45
Georganiseerd door het opbouwwerk  11
Georganiseerd i.s.m. partners   22
Georganiseerd i.s.m. bewoners   12
Georganiseerd door bewoners   0
Totaal aantal deelnemers    760

Wijk   Aantal kwetsbare ondersteunde bewoners
Centrum  26
West   2
Oost   9
Slikkerveer  21
Bolnes   21
Drievliet/ ’t Zand 16
Rijsoord   -
Oostendam  1IN 2019 ONDERSTEUNDE HET 

OPBOUWWERK 96 KWETSBARE 
BEWONERS
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2.3.5  Toelichting

(Initiatief)ondersteuning
Er zijn dit jaar 96 kwetsbare bewoners ondersteund door het opbouwwerk. Daarnaast zijn 
er 86 hulp- en ondersteuningsvragen behandeld. We merken dat het aantal kwetsbare 
bewoners met een ondersteuningsvraag toeneemt. De kwetsbare bewoners zijn door het 
opbouwwerk geholpen met hulpvragen, ze zijn doorverwezen naar collega’s van Facet of 
doorverwezen naar partners. Ook heeft het opbouwwerk een aantal kwetsbare bewoners 
kunnen koppelen aan krachtige bewoners.

Bewoners komen bij het opbouwwerk terecht via het wijkteam, de kledingbank, overige 
partners of ze nemen rechtstreeks contact op met het opbouwwerk. De hulpvragen zijn divers. 
Zo krijgen we vragen van bewoners die nieuw in Ridderkerk zijn komen wonen (informatie), 
vragen over hoe burgers hun netwerk kunnen vergroten, vragen over woonruimte, hulp bij 
formulieren, WMO, hulp bij verhuizing en eenzaamheid. Een aantal ondersteuningstrajecten 
is nog niet afgerond en loopt door in 2020.

De Buurtklik is een activiteit die in de Fuik (Drievliet) en Genestetstraat (Oost) wordt 
georganiseerd. Het is een plek waar alle bewoners welkom zijn. Het doel van deze activiteit 
is om kwetsbare en krachtige bewoners samen te brengen zodat er mooie combinaties en 
initiatieven ontstaan. Het doel van burgers om bij de Buurtklik langs te gaan is divers. Van 
hulpvragen tot ondersteuningsvragen, maar ook initiatieven waarbij bewoners de handen 
ineen slaan om dit met elkaar te organiseren. 
De Buurtklik in de Fuik loopt goed, de Buurtklik Genestetstraat loopt ook goed maar kan nog 
een extra boost gebruiken. Hier hebben we in 2020 extra aandacht voor.

In Bolnes is een mooi bewonersinitiatief ontstaan; Voor Elkaar, wat georganiseerd wordt 
in samenwerking met het opbouwwerk. Iedere tweede en vierde maandag van de maand 
vindt Voor Elkaar plaats in het wvc Bolnes. Dit blijft erg goed lopen. Bewoners ontmoeten 
elkaar, leren elkaar kennen en zijn zo ook bereid om iets voor elkaar te doen. Verschillende 
bewoners zijn hierdoor mee gaan helpen bij de organisatie van Voor Elkaar, Voor Elkaar 
Kookt Voor Elkaar of ze helpen bij taalles. 

We krijgen steeds vaker het signaal door dat er behoefte is aan huiswerkbegeleiding voor 
jonge statushouders. Er is voldoende regulier aanbod, echter voor statushouders blijkt het 
lastig om aan te sluiten bij het reguliere aanbod. We gaan onderzoeken of de partners die 
dit nu al aanbieden ook iets specifiek voor deze doelgroep op kunnen zetten.

In Oost is een bewonersinitiatief ontstaan om een mannendag te organiseren met 
ondersteuning van het opbouwwerk. Het opbouwwerk biedt ondersteuning in de opzet, 
persberichten, werven van vrijwilligers en verbinden met andere organisaties zoals de 
bibliotheek. Het idee is om uiteindelijk een activiteit te organiseren. Doel van deze activiteit 
is een impuls tot ontmoeting. Hoofddoel is verbinding, het formeren van een groep mannen 
vanaf 18 jaar die structureel activiteiten ondernemen, los van een vaste locatie.
Het opbouwwerk ondersteunt bij de uitwerking en realisering van dit idee, eigen kracht staat 
centraal.

Ondersteunde groepen
In 2019 zijn er veertien groepen ondersteund door het opbouwwerk. Een aantal voorbeelden 
hiervan zijn de Vrouwendag, Mannendag, Viering gratis OV-pas, Burendag Bloemenbuurt, 
Halloween Oost, Kookgroep Oost en ondersteuning van verschillende Wijkideeteams.

Kookpunt Oost, een bewonersinitiatief voortgekomen uit de Buurtlunch bij de Week tegen 
Eenzaamheid. Dit is een nieuw initiatief met als doel structureel te koken voor jong en oud 
in de wijk, delen van passie voor koken en gezonde voeding.
De organisatie bestaat uit vier personen die voor het eerst samenwerken. Ook zijn er inmiddels 
vijf vrijwilligers die zich bij deze groep hebben aangesloten. De eerste activiteit staat op 4 
januari 2020 gepland. Opbouwwerk ondersteunt deze groep bij de opzet en organisatie.

Halloween Oost is eveneens een nieuw bewonersinitiatief dat is opgezet door twee burgers 
en waar zich vervolgens nog vijf vrijwilligers bij hebben aangemeld. Deze activiteit heeft ertoe 
geleid dat samenredzaamheid, verdraagzaamheid en kennis van directe buurtbewoners is 
toegenomen. Opbouwwerk heeft deze groep ondersteund met advies en informatie en 
verbinden van netwerk in de wijk. De activiteit is door 50 mensen bezocht. 

Voor Elkaar is ontstaan als een bewonersinitiatief. De organisatie groeit; in totaal zitten er 
nu vijf burgers in de organisatie en worden ze regelmatig geholpen door twee vrijwilligers. 
Sinds de opstart zijn ze erg actief in Bolnes. Zo hebben ze ook meegedaan aan de Week van 
de Eenzaamheid. Het opbouwwerk ondersteunt deze groep de komende tijd. De groep kan 
momenteel nog niet volledig op eigen kracht alles organiseren. 

Activiteiten
Het opbouwwerk heeft 45 activiteiten georganiseerd. 22 daarvan zijn in samenwerking met 
partners georganiseerd. Twaalf activiteiten heeft het opbouwwerk samen met bewoners 
georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Week van de Liefde en Voor Elkaar Kookt Voor 
Elkaar.

Quickscan
De quickscan is afgerond; wat inhoudt dat de eerste versie af is en dat daarmee een format 
is ontstaan voor een document dat steeds kan worden aangepast of uitgebreid, n.a.v. 
wat er speelt in de wijken. De geüpdatet quickscan wordt begin 2020 besproken in de 
leefbaarheidsteams en hiermee wordt input gegeven voor de Wijkprogramma’s. 

Wijkprogramma
Volgend jaar geeft het opbouwwerk input voor het wijkprogramma in Bolnes. In het laatste 
kwartaal van 2019 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. De eerste bijeenkomsten zijn 
georganiseerd en het opbouwwerk heeft zich er met name voor ingezet dat ook multiculturele 
burgers hieraan deelnemen.
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Overlast
Het opbouwwerk heeft dit jaar tot nu toe zeven overlastmeldingen behandeld. De meldingen 
kwamen uit Slikkerveer (3), Drievliet/’t Zand (2), Oost (1) en Bolnes (1). De overlastmelding in 
Oost ging over een burger die zorgen had om een buurtbewoner die overlast veroorzaakte. 
Na een gesprek met de betreffende buurtbewoner blijkt dat diegene decorumverlies heeft 
en agressief is. Ook blijkt dat diegene op een wachtlijst voor opname staat. Het opbouwwerk 
heeft de wijkagent en Wooncompas hierover geïnformeerd. De overige meldingen zijn 
opgepakt en worden nu nog gemonitord. 

Buurtbemiddeling
In 2019 hebben er vijftig bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden. Op Oostendam na zijn 
er in elke wijk van Ridderkerk bemiddelingen geweest. De verdeling was als volgt; West – 6, 
Bolnes – 10, Oost – 7, Drievliet/’t Zand – 8, Slikkerveer – 7, Centrum – 8, Rijsoord – 4. Van de 
bemiddelingen lopen er vier door in 2020 omdat deze nog in behandeling zijn. De overige 
bemiddelingen zijn afgerond, het merendeel succesvol.

Storytelling

Week van de Eenzaamheid
Tijdens de Week van de Eenzaamheid heeft het opbouwwerkteam in oktober drie buurtlunches 
verzorgd in de wijken Drievliet, Oost en Bolnes, in samenwerking met bewoners, (vrijwilligers)
organisaties, Stichting Pameijer en gemeente. Het was een mooie week, waar de “eenzame” 
bewoners naartoe zijn gekomen op uitnodiging van het opbouwwerk. In totaal waren er 
ongeveer 121 deelnemers. 

De bewoners en Stichting Pameijer kookten mooie gerechten (Van Nederlandse, Surinaamse, 
Irakese tot aan Iraanse gerechten), waar ieder van heeft gesmuld. Daarnaast heeft het 
opbouwwerk het spelelement bedacht ‘Ik Hou van Ridderkerk’. Na de lekkere gerechten 
werd het spel met succes gespeeld per tafel of per groep. Het spel is als middel ingezet om 
de bewoners in contact te brengen met elkaar. De vragen gingen uiteraard over Ridderkerk, 
met name uit het verleden.  
Op een gegeven moment zei een mevrouw tegen de tafelgroep: “Jullie weten de antwoorden 
natuurlijk, ik kom helemaal niet hiervandaan!” Waarop de tafelgroep tegen haar zei: “Wij 
komen van oorsprong ook helemaal niet uit Ridderkerk.” Veel bewoners komen uit Zeeland, 
Rotterdam en andere gemeenten. De bewoners hebben zich rond de jaren zestig gehuisvest 
in Ridderkerk omdat in de Randstad toen veel meer werkgelegenheid was. Mooi om te zien 
dat een spel als middel juist het gesprek op gang brengt. Wellicht hadden de tafelgenoten 
anders niet met elkaar gesproken. De winnende groep heeft een wisselbeker gekregen. De 
wisselbeker rouleert binnen de winnende groep zodat de groep elkaar om de week kan zien 
en wellicht dan een kopje koffie met elkaar kan drinken. 
Als afsluiting heeft het opbouwwerk nog een gratis loterij verzorgd, waar iedere bezoeker een 
prijsje mee naar huis heeft gekregen. De prijsjes zijn geschonken door bewoners, winkeliers 
en of organisaties of opstartende zelfstandige ondernemers. 

De Week van de Eenzaamheid heeft als doel bewoners met elkaar in contact te brengen, 
niet alleen in die week, maar ook daarna. Er zijn bewoners die nu aansluiten bij andere 
activiteiten en met elkaar daar naartoe gaan, elkaar ontmoeten, en met elkaar spreken, wat 
zij daarvoor niet deden. 

2.4 Brede School

2.4.1  Wat willen we bereiken?
Het doel van de Ridderkerkse Brede School is het vergroten van ontwikkelingskansen voor 
de Ridderkerkse jeugd. Om te zorgen dat het Brede School programma tot stand komt is 
er een Brede School coördinator. De Stichting verzorgt het werkgeverschap van de Brede 
School coördinator.

2.4.2  Wat gaan we daarvoor doen?
De stichting voert alle taken uit die vallen onder het werkgeverschap. Dat houdt in:
• Uitbetaling van salaris (en afdracht sociale lasten, pensioenpremies etc.).
• Uitvoering van alle personeel gerelateerde zaken (verzekering, Arbo etc.)
• Verzorgen van een werkplek en huisvesting.
• Waar nodig fungeren als klankbord voor de coördinator.

2.4.3  Afgesproken resultaten:
Zie hierboven.

2.4.4  Toelichting
In 2019 is het werkgeverschap van de Brede School coördinator gerealiseerd. 

In de tweede helft van 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden over de opdracht van 
de Brede School en het werkgeverschap van de coördinator. Het werkgeverschap van de 
coördinator bleek bij wet de verantwoordelijkheid van Facet, terwijl dit tot nu toe anders was 
georganiseerd. Uiteindelijk is besloten dat Facet Ridderkerk in 2020 de volledige opdracht 
voor de Brede School krijgt, inclusief het werkgeverschap van de coördinator. Voor 2020 is 
dit ook in onze productafspraken opgenomen.    

Momenteel vindt de herijking van de Brede School plaats. De uitkomsten van de herijking 
kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop de opdracht voor de Brede School is 
geregeld. Naar verwachting worden de resultaten van de herijking in 2020 bekend gemaakt.

2.4.5 Storytelling
N.v.t.
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3.1 Karaat Mantelzorg

3.1.1  Wat willen we bereiken?
We leveren een bijdrage aan een zorgzame samenleving waarin mantelzorgers hun zorgtaken 
optimaal kunnen verrichten. Dit doen we door integraal ondersteuning en begeleiding aan 
mantelzorgers te geven, afgestemd op hun behoefte en mogelijkheden.

3.1.2  Wat gaan we daarvoor doen?
Met mantelzorgondersteuning hebben we vier doelstellingen:
• Vinden van mantelzorgers: mantelzorgers worden bereikt via de natuurlijke vindplaatsen. 

Er is bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen binnen mantelzorg. 
• Versterken van mantelzorgers: mantelzorgers en organisaties wordt relevante informatie 

en tools geboden zodat mantelzorgers zelfstandig hun zorgtaken uit kunnen voeren. 
• Verlichten van mantelzorgtaken: mantelzorgers worden ondersteund zodat overbelasting 

voorkomen wordt of afneemt. De kennis en kunde van organisaties met mantelzorgers 
wordt vergroot, zij kunnen mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen.

• Verbinden van zorg: we zorgen voor een goede verbinding tussen formele en informele 
zorg op individueel en organisatieniveau, zodat de positie van de mantelzorger wordt 
versterkt. 

3.1.3  Afgesproken resultaten:
• Bewustwording rondom mantelzorgers is via de vindplaatsen in gang gezet.
• Mantelzorgers die een beroep doen op de Pluim krijgen deze waardering uitgekeerd.
• 800 mantelzorgers hebben zich geregistreerd.
• Er zijn 10 ondersteuningsprogramma’s uitgevoerd.
• 80% van de deelnemers voelt zich door ondersteuningsprogramma’s gesteund bij het 

uitvoeren van hun mantelzorgtaken.
• Deelnemers beoordelen de ondersteuningsprogramma’s met minimaal een 8.
• Er zijn 10 Alzheimer Cafés uitgevoerd.
• Er zijn 4 e-learning modules beschikbaar.
• Overbelaste mantelzorgers scoren na inzet van ondersteuningsprogramma’s minimaal 

hoger op één van de thema’s: vinden van ontspanning, weer in balans komen, gesteund 
voelen en grenzen stellen.

• 80% van de deelnemende mantelzorgers ervaart een ‘even vrijaf moment’ door de inzet 
van respijtarrangementen.

• Er zijn 4 respijtdagen uitgevoerd.
• De respijtdagen worden door de deelnemers beoordeeld met minimaal een 8.
• Het bevorderen van een goed samenspel tot betere aansluiting van mantelzorg op 

professionele zorg en vice versa.

3.1.4  Verantwoording in cijfers

Aantal geregistreerde mantelzorgers         1.175
waarvan jonge mantelzorgers      43
Aantal uitgegeven Pluimen      1.230
Aantal nieuwe aanmeldingen     187
Helpdesk – korte contacten info en advies    1.675
Aantal mantelzorgers met individueel begeleidingstraject  
gemiddeld per maand             83

       Aantal    Aantal
       bijeenkomsten  deelnemers/  
           bezoekers
Alzheimer Café                                                  10    416
Cursus mindfulness      6    7
Creatieve workshops voor mantelzorgers  9    88
Cursus mantelzorgen met aandacht voor jezelf 5    8
Workshop bewust ademhalen   1    15 
Workshop ‘Hoe zorg je voor een ander”   3    11
i.s.m. Salem 
Yoga voor mantelzorgers    11    11  
Respijtdag       4    306
Dialoog met jonge mantelzorgers studenten 1    4
Filmavond i.s.m. Gilde    1    10
Deskundigheidsbevordering voor professionals 9    72
Workshop voor jonge mantelzorgers   1    17
Cursus rouwverwerking i.s.m. ouderenwerk 8    5
Week van de mantelzorg i.s.m. diverse partners 13    307
Nieuwsbrief      3    Oplage 2.500
Nieuwsflits      52    926
Notaris spreekuur i.s.m. ouderenadviseurs  Zie welzijns-arrangementen

E-learning en e-health programma’s 
Op de website www.karaatmantelzorg.nl is veel informatie te vinden:
Voor mantelzorgers – test om overbelasting te meten, geheugentest bij vragen over 
vergeetachtigheid en een test om te meten of je een jonge mantelzorger bent.
Voor professionals – 4 modules in het kader van een goede samenwerking met mantelzorgers, 
1 programma over wetgeving en financiering van de ouderenzorg.
Voor huisartsen - een praktijkkaart, een toolkit met informatie, stappenplan en wat een 
huisarts kan betekenen voor mantelzorgers.
Voor werkgevers – checklist, inspiratie-voorbeelden, misvattingen en een stappenplan voor 
een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Voor jeugdhulpverleners – signalenkaart, tip voor ouders en brussen.
Voor verenigingen – hoe houd je mantelzorgers binnen verenigingen binnenboord?
Voor paramedici – hoe kun je goed samenwerken met mantelzorgers?
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3.1.5  Toelichting/bijzonderheden

Algemeen
De extra inzet voor mantelzorgondersteuning die in 2018 is ingezet, is dit jaar weer gestopt. 
Aangezien er wel behoefte is aan extra ondersteuning kon, in overleg met de gemeente, 
de coördinator van de Formulierenbrigade dit jaar extra inzet plegen omdat het product 
Formulierenbrigade maar ten dele benut werd. Ook is de tijdelijke uitbreiding administratieve 
ondersteuning in 2019 voortgezet vanuit de gelden van het legaat mantelzorg dat Facet nog 
tot haar beschikking heeft. Hierdoor kon de wachtlijst voor mantelzorgers in de loop van het 
jaar opgeheven worden. 

Op het minisymposium ‘Samen dementievriendelijk’ is de nieuwe samenwerkings-
overeenkomst van de keten dementie in BAR verband ondertekend. Hierin worden door 
verschillende partijen  samenwerkingsafspraken gemaakt rondom de aanpak van dementie 
in BAR verband. 

Dit jaar werden weer diverse activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers (zie boven) 
waarbij de uitgangspunten lotgenotencontact, deskundigheidsbevordering, informatie 
verstrekken, bewustwording, ontspanning en ‘er even uit kunnen zijn’ de rode draad vormen. 
Vorig jaar zijn we gestart met creatieve workshops. Wij zijn dit jaar hiermee doorgegaan 
omdat deze workshops in een behoefte voorzien. Deelnemers ervaren hoe belangrijk het 
is om tijd voor zichzelf te maken en hoe je energie kunt opdoen om de zorgtaken aan te 
kunnen. De inhoud varieerde van dotpainting tot een armband maken en van een sfeerkrans 
maken tot je tas pimpen. De waardering van deze workshops ligt dan ook gemiddeld op een 
9,5.  De ontspanningsactiviteiten yoga voor mantelzorgers, workshop ademhalen en cursus 
mindfulness helpen mantelzorgers stress te reduceren en handvatten te krijgen om hier 
zelf actief mee aan de slag te gaan. Deze cursussen dragen volgens de deelnemers bij aan 
zelfinzicht, balans vinden en om hulp durven vragen. 

In de cursus ‘Mantelzorgen met aandacht voor jezelf’ werd aandacht besteed aan het bewust 
stilstaan bij jezelf en de situatie waarin je zit als mantelzorger teneinde een goede balans te 
vinden om het zorgen vol te houden. De cursus werd met een 8,9 gewaardeerd. 
De workshops ‘Zorgen voor een ander, hoe doe je dat’ werd i.s.m. met de fysiotherapeuten 
van Salem gegeven. Aan bod kwamen zaken als: hoe help je iemand bij wassen en aankleden, 
hoe gebruik je de tillift en wat doe je als iemand valt. 

Voor de cursus rouwverwerking ‘Verlies en dan verder’ kwamen minder aanmeldingen dan 
verwacht. De groep is wel gestart i.s.m. de ouderenadviseurs die ook deelnemers aanleverden. 
De respijtdagen voorzien in een gezellig en ontspannen uitstapje, veelal samen met degene 
die zorg ontvangt, waarbij lotgenotencontact, herkenning en onderlinge steun centraal staan. 
Dit jaar werden uitstapjes met de Spido, een bezoek aan een tingieterij en kaasboerderij en 
een kerstlunch bij Van der Valk hotels georganiseerd. 

Het Alzheimer café wordt onverminderd goed bezocht. Onderwerpen dit jaar waren o.a. de 
film ‘Jong en dementie’, vormen van dementie, dagbesteding voor mensen met dementie, 
prikkelverwerking bij dementie en info over de nieuwe wet- en regelgeving. In het KTO kwam 
naar voren dat de meeste bezoekers familie of partners zijn van iemand met dementie, 
de onderwerpen zijn (heel) herkenbaar en er is voldoende ruimte om van gedachten te 
wisselen. De bezoekfrequentie varieert van iedere maand, afhankelijk van het onderwerp tot 
één keer per paar maanden. De avonden worden gemiddeld met een ruime 8 gewaardeerd.

In de Week van de Mantelzorg werden veel activiteiten georganiseerd, enkele i.s.m. Aafje, 
de bibliotheek en Riederborgh. Steeds meer winkeliers en andere partijen leveren een 
bijdrage door het gratis beschikbaar stellen van rozen of appeltaart voor mantelzorgers. Er 
was een gevarieerd aanbod, waaronder de opening door de wethouder bij Nikki aan Tafel, 
een workshop zeep maken, bloemschikken, taalbingo, schieten, een high tea, een workshop 
parfum maken. 
Er is dit jaar een grote bewustwordingscampagne gevoerd met posters, buitenreclame 
en persberichten met als doel mensen bewust te maken dat mantelzorg niet alleen heel 
gewoon, maar ook heel bijzonder is. 

Pluim
De pluim vroeg veel tijd van de mantelzorgconsulent dit jaar. Ongemerkt is er steeds 
meer werk rond de Pluim bij Karaat Mantelzorg komen te liggen. De mantelzorgconsulent 
werd betrokken bij het aanbestedingsproces dat na de zomer liep, het vaststellen van 
werkprocessen en het maken van afspraken over de uitvoering met de nieuwe aanbieder. 
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt om volgend jaar de rol van Karaat Mantelzorg 
te beperken tot aanmelding, beoordeling en registratie van de Pluim. In de Week van de 
Mantelzorg werden de Pluimen verstrekt die, in verband met wisseling van de aanbieder, 
maar een korte geldigheidsduur hadden tot het einde van het jaar. Er is veel PR aan gegeven 
om dit aan iedereen kenbaar te maken. 

Jonge Mantelzorgers
Een aantal studenten heeft vanuit hun studentenvereniging interesse getoond voor 
mantelzorg. Enkelen van hen zijn zelf jonge mantelzorger in Ridderkerk. Zij willen dit thema 
bekend en bespreekbaar maken binnen de studentenvereniging. Wij hebben met hen een 
inspirerende dialoog gehad. 

In het kader van het vinden, verbinden en versterken van de jonge mantelzorgers is er 
een werkgroep gevormd met het Wijkteam/Lucertis, CJG, Brede School, Jongerenwerk 
en Karaat Mantelzorg. Vanuit Karaat Mantelzorg wordt deze werkgroep gecoördineerd. 
Dankzij de werkgroep is er een breder draagvlak en grotere vindplaats ontstaan waarbij 
opgemerkt moet worden dat dit een lange adem vraagt. De deelnemers van de werkgroep 
zijn ambassadeur binnen hun eigen organisatie 
voor jonge mantelzorgers. 
De inspiratiesessie over jonge mantelzorg door 
lector mantelzorg Dr. Deidre Benedeken genaamd 
Kolmer, een autoriteit op dit gebied, moest helaas 
afgezegd worden door te weinig belangstelling. 

Dit jaar werd voor het eerst een bijeenkomst 
voor jonge mantelzorgers georganiseerd waar ze 
allerlei leuke creatieve activiteiten konden doen. Er 
kwamen hier 17 jongeren op af.
In de Week van Jonge Mantelzorgers is middels 
Instagram een kleine campagne gevoerd waarin 
twee kaarten voor een jongerenfeest en twee 
strippenkaarten voor ijsjes verloot werden. Deze 
actie is ook bekendgemaakt via Facebook, de 
website en e-mail. Ook werd in deze week i.s.m. het 
Farel College een workshop cupcakes maken voor 
jonge mantelzorgers georganiseerd. 
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Huisartsenproject
Het in 2018 gestarte huisartsenproject is dit jaar afgerond. Met dit project willen 
we mantelzorgers vinden door bekendheid te vergroten over mantelzorg binnen de 
huisartsenpraktijken, het doorverwijzen makkelijker maken en de drempel voor mantelzorgers 
verlagen. Dit project richt zich op huisartsen, hun POH-ers en indien er behoefte aan is ook 
assistenten. In totaal gaat het om 10 adressen, 29 huisartsen, 33 POH-ers en 42 assistentes. 
Alle huisartsenpraktijken zijn bezocht. 

Individuele ondersteuning
Veel mantelzorgers hebben grote behoefte aan een luisterend oor, advies en ondersteuning in 
hun persoonlijke situatie. Groepsgerichte interventies, workshops, cursussen en respijtdagen 
bieden lang niet altijd voldoende uitkomst. Voor de mantelzorgers die daar behoefte aan 
hebben, bieden we individuele maatwerk gesprekken aan. Centraal staat de persoonlijke 
situatie van de mantelzorger. Onderwerpen als hoe ga je om met de situatie waar je in zit, 
hoe houd je het als mantelzorger vol, hoe vraag je hulp, hoe kun je je grenzen aangeven, 
hoe ga je om met veranderingen in rollen en relaties en het vinden van de weg in praktische 
hulpverlening op het gebied van zorg, wonen en financiën, zijn maar een paar voorbeelden 
van gespreksonderwerpen. De mantelzorgconsulenten hebben verschillende methodieken 
in huis om de mantelzorgers hierin te ondersteunen. Doel is om samen met de mantelzorger 
de situatie waarin ze zitten te ontleden zodat er meer overzicht en inzicht ontstaat en 
daarmee meer grip op de situatie. Daarnaast krijgen mantelzorgers tools in handen om het 
geven van zorg aan een ander zelf langdurig vol te houden, weer wat licht in hun situatie te 
zien en hun leven als minder zwaar te ervaren.

Deskundigheidsbevordering 
mantelzorgconsulenten
De mantelzorgconsulenten volgen met 
andere sociaal werkers binnen Facet een 
intervisietraject. Daarnaast wordt een workshop 
ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 
bezocht en een workshop over cultuur en 
religie. Ook heeft één van de consulenten de 
opleiding WMO consulent afgerond. Verder 
werd de informatiebijeenkomst over de nieuwe 
wet ‘Zorg en dwang’ bijgewoond evenals de 
internationale dag van de palliatieve zorg met dit 
jaar als onderwerp ‘Mantelzorgondersteuning in 
de palliatieve fase’.  

Storytelling

Twee zusjes van de basisschoolleeftijd zorgen samen voor hun moeder. Moeder is sinds 
een paar jaar ziek, er is een progressieve ziekte vastgesteld waardoor zij niet veel meer 
kan doen. Gedurende een aantal maanden is zij in een instelling opgenomen geweest. Het 
was erg moeilijk voor de kinderen om hun moeder te moeten missen. De oudste dochter 
heeft het ziekteproces van haar moeder het meest bewust meegemaakt. Zij maakte ook 
‘s nachts de paniek mee, waaronder de komst van de ambulance en dat heeft behoorlijk 
indruk achtergelaten. 
De mantelzorgconsulent ziet tijdens het huisbezoek dat het oudste meisje heel behulpzaam is 
in het huishouden en de zorg voor haar moeder. De andere dochter laat veel meer problemen 
in haar gedrag zien, want zij wil niet in gesprek met de mantelzorgconsulent. Gelukkig krijgt 
zij op school wel gesprekken. Deze lijken voor nu ook voldoende. De familie heeft een klein 
netwerk. De zusjes spreken niet vaak af met vriendjes, hun ouders zijn beschermend en 
hebben liever niet dat ze naar anderen gaan. De oudste dochter zit op een sport, verder 
houdt ze van creatieve dingen doen. 
De zusjes hebben in de Week van de Mantelzorg deelgenomen aan de verwenmiddag van 
en bij het Farel College. Ze hebben hier erg van genoten. De zusjes nemen graag deel aan 
de activiteiten van Karaat Mantelzorg, dit is voor hun een uitje wat ze met het gezin niet 
meer zo makkelijk kunnen doen. Daarbij vinden ze het leuk om lotgenoten te leren kennen. 
Daarnaast worden de meisjes bekend gemaakt met het aanbod van het jongerenwerk van 
Facet Ridderkerk.

OOK DIT JAAR WAS DE WEEK VAN 
DE MANTELZORG IN NOVEMBER 
WEER EEN GROOT SUCCES!

Week van de

4 t/m 10 november

Een feestelijke week vol gratis workshops en activiteiten voor mantelzorgers!

 
www.karaatmantelzorg.nl

Mantelzorg
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3.2 Begeleiding en Ondersteuning

3.2.1  Wat willen we bereiken?
We leveren met begeleiding en ondersteuning een bijdrage aan de samenleving waarin 
burgers en hun sociale netwerk de mogelijkheden ontdekken en inzetten, waarmee iedereen 
zo zelfstandig mogelijk kan leven in hun vertrouwde omgeving. Door middel van individuele 
ondersteuning / begeleiding stimuleren en versterken we eigen kracht waar mogelijk met 
inzet van het eigen netwerk. Dit levert een bijdrage aan het voorkomen en uitstellen van 
hulpvragen voor (zwaardere) zorg.

3.2.2  Wat gaan we daarvoor doen?
Bij begeleiding en ondersteuning zijn er drie doelstellingen:
• Vroeg signalering: De maatschappelijke uitsluiting is minder groot, door vroege signalering 

bij problemen op gebied van wonen, gezondheid, veiligheid, inkomen, sociale contacten, 
welzijn, participatie, taalvaardigheden en dagbesteding.

• Faciliteren, ondersteunen en interveniëren: de cliënt kan zelf de juiste keuze maken in zijn 
zelfredzaamheid en regie op het eigen leven behouden en/of versterken door individuele 
ondersteuning.

• Verbinden: een sluitende welzijnsketen rondom de kwetsbare burger is gerealiseerd. 

3.2.3  Afgesproken resultaten:
• Alle ouderen vanaf 75 jaar worden eenmaal per 5 jaar uitgenodigd deel te nemen aan 

de preventieve huisbezoeken.
• Door het houden van preventieve huisbezoeken bij ouderen vanaf 75 jaar worden 

problemen in een vroeg stadium opgespoord en opgevolgd.
• Vragen zijn beantwoord en informatie en advies zijn gegeven waardoor iemand weer 

zelf verder kan.
• Kwetsbare mensen scoren na een begeleidingstraject hoger op onderdelen van de 

zelfredzaamheidsmatrix.
• Kwetsbare mensen met een kans op terugval/verergering van de problematiek worden 

gemonitord zodat de situatie stabiel blijft en signalen tot verergering in een vroeg stadium 
opgepakt worden.

• Het bevorderen van een zo optimaal mogelijke samenwerking en afstemming waardoor 
een sluitende welzijnsketen is gerealiseerd.

3.2.4  Verantwoording in cijfers
 onder 75-plussers:
Preventief huisbezoek onder 75-plussers
Aantal verstuurde brieven        600
Afgelegde huisbezoeken            250
Opvolgingen / aanvullende info  112

Ouderenadvisering
Aantal individuele cliënten ouderenadvisering:   190
- nieuwe cliënten      102
- afgesloten dossiers      79
- begeleiding gemiddeld per maand   40
- monitoren gemiddeld per maand    20 

3.2.5 Toelichting

De afgesproken resultaten zijn behaald op het invullen van de zelfredzaamheidsmatrix na. Al 
eerder is vastgesteld dat dit geen werkbaar instrument is voor de doelgroep. Dit instrument 
komt dan ook niet meer terug in de nieuwe productafspraken.

Preventieve huisbezoeken 75-plussers
Sinds begin dit jaar geven we de bezochte 75-plussers een map met daarin relevante 
informatie voor senioren. We horen daarover positieve reacties van zowel vrijwilligers als 
van de mensen die bezocht worden. De meeste mensen bewaren de map als naslagwerk.

In de eerste helft van 2019 zijn de huisbezoeken in Bolnes afgerond. Er is een rapportage 
gemaakt van de bevindingen die gedeeld is met het opbouwwerk. Zij nemen de resultaten 
mee in de input die zij hebben als het gaat om leefbaarheid. 
Bij 36% van de aangeschreven 75-plussers mochten vrijwilligers op huisbezoek komen (in 
totaal zijn 272 mensen bezocht). 95% geeft aan dat het wonen in Bolnes goed bevalt en 
dat ze zich veilig voelen in hun woning en omgeving. 87% vindt de bereikbaarheid van 
voorzieningen goed. 92% zegt voldoende sociale contacten te hebben, 8% vindt het 
onvoldoende. 
64% (173) van de 272 bezochte 75-plussers kreeg een opvolging, 72 keer ondernam een 
ouderenadviseur actie, 13 keer de mantelzorgconsulent, 2 keer de beweegconsulent en in 
86 keer ging het om aanvullende info in zijn algemeenheid. 

Medio 2019 is er een start gemaakt met de preventieve huisbezoeken in de wijk Oost. De 
eerste bevindingen zijn dat er relatief veel mensen niet mee willen doen. Dit zijn veelal 
mensen met een niet westerse achtergrond die problemen ervaren met het begrijpen van 
de Nederlandse taal. Er is afstemming gezocht met het opbouwwerk om te bepalen hoe we 
deze groep kunnen bereiken, dat doen we na afronding van de hele wijk dat in 2020 zal 
plaatsvinden. 

Ouderenadvisering
Senioren weten ons op verschillende manieren te vinden. Dat kan via mond tot mond reclame, 
via familie of andere professionals zoals thuiszorg, wijkteam en huisartsen. Na analyse van de 
vraag wordt de interventie bepaald. Dit bestaat uit het inzetten van:
• praktische dienstverlening, veelal met inzet van vrijwilligers zoals thuisadministratie, hulp 

bij formulieren invullen, maaltijdendienst, klussen- of boodschappendienst, e.d.
• inzetten van een begeleidingstraject door de ouderenadviseur zelf waarbij er sprake kan 

zijn van een kortdurend traject of langduriger monitoren van de situatie om deze stabiel 
te houden en vroeg in te kunnen grijpen bij veranderingen (o.a. bij afschalen door het 
wijkteam). De ouderenadviseur werkt daarbij zelfstandig of i.s.m. een casusregisseur van 
het wijkteam. 

• opschalen naar het wijkteam of doorverwijzen naar een andere organisatie.

Vaak is er sprake van verschillende problemen waardoor er regelmatig vrijwilligers en 
ouderenadviseurs gezamenlijk in een casus werkzaam zijn. De vrijwilligers werken daarbij 
altijd onder coördinatie van de beroepskracht. Het komt regelmatig voor dat de vrijwilliger 
zelf ook aandacht nodig heeft van de beroepskracht en overgaat naar client zijn. De reden 
van de interventies zijn veelal gelegen in maatschappelijke participatie, onvoldoende sociaal 
netwerk, hulp bij financiën, activiteiten van het dagelijkse leven, WMO en huisvesting.
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Onderliggende problemen zijn armoede, gebrek aan digitale vaardigheden, de taal niet 
voldoende machtig zijn en eenzaamheid/zingevingsproblematiek.  

De ouderenadviseurs werken met veel professionals samen, waaronder het wijkteam, politie, 
woonconsulenten, thuiszorg, LZN en opbouwwerk.

Wijkteam
Sinds april zijn we begonnen met de werkwijze van een voorbereidingsteam als een soort 
triageteam voor casussen die bij de wijkteams binnenkomen. Welzijn is vertegenwoordigd met  
vaste professionals in dit team. Daarmee is het welzijnswerk gepositioneerd in het voorveld 
van het wijkteam waardoor welzijn beter gepositioneerd wordt. In het voorbereidingsteam 
zijn vier manieren afgesproken waarop het welzijn van Facet toevoegt aan de casussen in 
het voorbereidingsteam: 
1. Directe afschaling 
2. Toevoeging van info/ tips
3. Directe gezamenlijke inzet
4. Eropaf - outreachend
 
Vanaf de invoering van de nieuwe werkwijze zijn de volgende trajecten gevolgd door Facet:

    Directe  Toevoeging  Directe   Eropaf/
    afschaling info/tips gezamenlijke  Outreachend
        inzet    werken
Opbouwwerker  14  9  1   4
Mantelzorgconsulent  4  10  0   0
Ouderenadviseur  8  1  2   0
Jongerenwerker  16  11  4   2

LZN
Een van de ouderenadviseurs maakt deel uit van het LZN. Aangezien de welzijnswerkers, 
waaronder de ouderenadviseur, steeds beter gepositioneerd zijn in het (preventieve) voorveld, 
terwijl het LZN zich richt op steeds complexere problematiek waarbij niet altijd een hulpvraag 
van de client aanwezig is, zijn dit jaar nieuwe afspraken gemaakt over de bijdrage van de 
welzijnswerkers van Facet. Deze afspraken zijn opgenomen in de nieuwe productafspraken 
die vanaf 2020 gelden. In het laatste kwartaal blijkt echter dat de doelgroep van het LZN 
verder aangescherpt is, waardoor er nog meer sprake is van verwarde personen en GGZ 
problematiek. Hierdoor voegt de specifieke kennis van de ouderenadviseur onvoldoende 
toe. Met de gemeente wordt momenteel het gesprek gevoerd om ons helemaal te richten 
op het voorveld en ons derhalve terug te trekken uit actieve deelname aan het LZN.

Huisartsen
Via de wethouder hoorden we dat de huisartsen aangeven onvoldoende op de hoogte 
te zijn wat de ouderenadviseurs van Facet kunnen betekenen voor senioren in het 
algemeen en specifiek op het gebied van eenzaamheid. Naar aanleiding hiervan hebben 
we een informatiepakket samengesteld en afgegeven bij de huisartsenpraktijken met de 
contactgegevens van de ouderenadviseurs in de betreffende wijken en het aanbod meer 
informatie te geven als zij dat wensen. Hierop is weinig tot geen respons gekomen van de 
huisartsen.

Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling
Een ouderenadviseur en een jongerenwerker zijn beide 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Zij hebben een 
belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode 
binnen Facet, bewaken de interne procedures en 
zijn vraagbaak en eerste aanspreekpunt voor de 
medewerkers. 

Het afgelopen jaar lag de focus vooral op het informeren 
van degenen die nog niet op de hoogte zijn van de 
meldcode kinder- en ouderenmishandeling. Er is een handleiding voor vrijwilligers gemaakt 
en nieuwe vrijwilligers krijgen tijdens de introductiebijeenkomst toelichting op de code van 
een aandachtsfunctionaris. 

Dit jaar is een enquête uitgezet onder medewerkers en vrijwilligers die bij cliënten thuis 
komen om te inventariseren hoe het gesteld is met hun kennis over werken met de meldcode. 
De uitkomsten worden intern besproken en opgevolgd. Een van de aanbevelingen is om 
nieuwe uitvoerende beroepskrachten een training te laten volgen over huiselijk geweld en 
de meldcode.

Meldingen dit jaar:
Vanuit sportstimulering -  er is éénmaal advies gevraagd bij Veilig Thuis waarbij professionals 
over de onaangename manier waarop pleegouders het kind in bijzijn van anderen behandelen. 
Vanuit jongerenwerk - er lopen op dit moment vier casussen waar een dossier voor 
bijgehouden wordt om de situatie te monitoren. Voor één van deze casussen is al eerder 
advies gevraagd bij Veilig Thuis. Een andere is overgedragen aan het wijkteam. 
Vanuit de ouderenadviseurs - er is één melding gedaan bij Veilig Thuis en bij twee casussen 
hebben de ouderenadviseurs zelf maatregelen genomen. Het gaat om financiële uitbuiting, 
één keer in combinatie met een vermoeden van fysieke mishandeling en één keer in 
combinatie met verslavingsproblematiek. Uiteindelijk is een cliënt akkoord gegaan met 
bewindvoering, waardoor het financieel nu weer goed loopt. Aangezien er bij deze cliënt 
sprake is van beginnende dementie, is ook de casemanager Dementie ingeschakeld die de 
melding van Veilig Thuis overneemt. In een situatie dat de cliënt geen aangifte wilde doen 
is in overleg met de cliënt de pincode gewijzigd, online bankieren geblokkeerd en zijn de 
financiën weer op orde gebracht. De ouderenadviseur monitort de situatie nauwlettend.  

Deskundigheidsbevordering ouderenadviseurs
Intervisie traject gedurende het hele jaar.
In company training ‘sturen op zelfsturing’. 
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3.3 Vrijwilligersondersteuning

3.3.1  Wat willen we bereiken?
We leveren een bijdrage aan een samenleving waarin vrijwilligers hun vrijwilligerswerk 
optimaal kunnen verrichten. We stimuleren, ondersteunen, versterken en zorgen voor 
continuïteit de vrijwillige inzet in Ridderkerk en leveren hiermee een bijdrage aan de 
burgerkracht en sociale cohesie binnen de samenleving.

3.3.2  Wat gaan we daarvoor doen?
Bij vrijwilligersondersteuning zijn er vier doelstellingen:
• Stimuleren: (zoveel mogelijk) Ridderkerkers leveren een vrijwillige bijdrage aan de 

samenleving.
• Ondersteunen: De juiste randvoorwaarden zijn gecreëerd waarbinnen vrijwilligers 

optimaal hun kennis en kunde kunnen inzetten.
• Versterken: De kennis en kunde van vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties is vergroot 

en hierdoor is hun eigen kracht versterkt.
• Continueren: Ridderkerkers kunnen en willen zich vrijwillig blijven inzetten. 

3.3.3  Afgesproken resultaten:
• Door het geven van aandacht aan en promotie van vrijwilligerswerk worden Ridderkerkse 

burgers gestimuleerd zich in te zetten als vrijwilliger. Er worden 4 promotie activiteiten 
georganiseerd.

• We realiseren minimaal 100 matches tussen vraag en aanbod (vrijwilligers en organisaties).
• 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden via een intake en/of de 

vacaturebank toegeleid naar vrijwilligerswerk.
• De ondersteuningsbehoeften van zowel vrijwilligersorganisaties zijn in beeld en een 

programma van 6 deskundigheidsbevorderende activiteiten / netwerkbijeenkomsten 
wordt aangeboden.

• 70% van de deelnemers voelt zich door deskundigheidsbevordering gesteund bij het 
uitvoeren van hun vrijwilligerswerk.

• De deskundigheidsbevordering wordt door de deelnemers wordt door de deelnemers 
beoordeeld met minimaal een 7.

• Er is aandacht voor Ridderkerkse vrijwilligers door het uitvoeren van 2 waarderingsacties
• 70% van de Welzijn Ridderkerk-vrijwilligers vindt hun vrijwilligerswerk leuk en zinvol en 

voelt zich gewaardeerd.

3.3.4  Verantwoording in cijfers

Interne vrijwilligers bij Facet Ridderkerk
Totaal ingeschreven vrijwilligers  244
Nieuwe vrijwilligers       27
Uitgeschreven vrijwilligers   100

Storytelling

Een praktijkondersteuner meldt mevrouw aan bij de ouderenadviseur. Mevrouw was in 
beeld bij een casemanager dementie, maar omdat er geen diagnose is en er geen klik 
is met de casemanager wordt mevrouw aangemeld bij de ouderenadviseur. Mevrouw is 
nog niet zo lang geleden verhuisd naar een appartement. Een week na de verhuizing is 
haar man plotseling overleden. Er zijn geen kinderen. Mevrouw is bekend met depressieve 
klachten en bezoekt één keer per week de dagopvang. De ouderenadviseur gaat met het 
netwerk aan de slag. Twee maanden na de kennismaking wordt mevrouw in haar woning 
overvallen waardoor mevrouw zich nu onveilig voelt in haar eigen huis, zij wil met urgentie 
verhuizen naar een andere woning. Daarnaast heeft mevrouw in haar woning en berging 
veel kasten met kleding en spullen die opgeruimd moeten worden. Het lukt mevrouw niet 
om hier zelf mee aan de slag te gaan en de huishoudelijke hulp heeft hier geen tijd voor. De 
ouderenadviseur schakelt Buurt M/V van IJsselmonde Oost in voor het opruimen, er is een 
goede klik tussen mevrouw en de medewerker. Kasten en kleding worden opgeruimd en 
de medewerker ondersteunt mevrouw ook door mee te gaan naar het graf van haar man. 
De ouderenadviseur bespreekt met mevrouw en een nicht de zorgen over het zelfstanding 
wonen, eigenlijk gaat dit niet meer. Omdat het sterke vermoeden van dementie aanwezig 
is, wordt er weer een nieuwe casemanager dementie ingeschakeld, ook wordt er een CIZ 
indicatie aangevraagd. De ouderenadviseur blijft betrokken en stemt af met casemanager.
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Vacaturebank
Ingeschreven organisaties    251
Ingeschreven vacatures    288
Ingeschreven vrijwilligers    431
Nieuwe inschrijvingen    112
Vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt 58
Aantal matches             95
- Waarvan zonder registratie                      24

       Bijeenkomsten Deelnemers
Deskundigheidsbevordering/   
netwerkbijeenkomst:     
- Sportcafé workshop Werven vrijwilligers en zie cijfers sport- 
  uitleg vacaturebank i.s.m.     stimulering
  verenigingsondersteuning 
- Workshop cultureel sensitief communiceren 1   22
- Presenteren met PowerPoint   3   5
- Workshop Grenzen stellen    1   12
- Sociaal Veilig Klimaat met 18 organisaties zie cijfers sport-
  i.s.m. verenigingsondersteuning    stimulering
- Intern: introductiebijeenkomst nieuwe   1   3
  vrijwilligers
- Intern: veilig rijden met een rolstoel  1   9
- Intern: levensreddend handelen en AED  1   7

Promo activiteit:
- NL Doet met 7 organisaties    2 dagen  70
- Promomarkt in bibliotheek Ridderhof met 1 dag   40
  17 organisaties 
- Diverse promo materialen verspreid   zie toelichting
- Nieuwsbrieven / nieuwsflitsen   7   254 - 528 x

Waarderingsactiviteit:
- Feest der giganten - Pleinbioscoop  1   193
- Vrijwilligers van het jaar i.s.m. de gemeente  1   8 groepen en 10 
          individuen
- Intern: jaarlijks vrijwilligersfeest   1   118
- Intern: eindejaarattentie       250
- Intern: verjaardagskaarten       alle vrijwilligers

Advies & informatiegesprekken met verenigingen of (vrijwilligers)organisaties:     21

3.3.5  Toelichting

Bemiddeling
De vacaturebank wordt goed benut, mensen weten het zelfstandig te vinden en schrijven 
zich zelf in. In sommige gevallen is individueel extra uitleg gegeven over de werking waarna 
mensen zich konden inschrijven. In de eerste helft 2019 vond een opschoning plaats 
van ingeschreven vacatures en vrijwilligers om de vacaturebank up-to-date te houden. 
Regelmatig werden vacatures geplaatst in de kranten. Daarnaast staan er ook vacatures op 
het raambord aan de Schoutstraat.  

Er vonden 58 intakes plaats met mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Het vinden 
van een passende plek is een knelpunt. Er vindt een matige terugkoppeling plaats door 
partijen van een eventuele match. Voor het actief bemiddelen, opvolgen, monitoren en 
begeleiden van deze doelgroep is meer tijd/menskracht nodig. Voor komende jaar kan meer 
samengewerkt worden met het project Bewegen naar Vrijwilligerswerk. Op het moment dat 
daar geen groepen vol komen, kan vanuit dat project meer gefocust worden op individuele 
begeleiding.  

Promotie
Promotie heeft via de gebruikelijk kanalen plaatsgevonden, te weten: kranten, radio, 
via Facebook, website van Facet en er zijn grote borden langs de weg geplaatst om 
vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de bibliotheek is 
een vacaturebord ontworpen dat geplaatst is in de centrale bibliotheek van Ridderkerk. 
Hierop staan actuele vacatures voor vrijwilligers. Er is een promotiefilmpje met vrijwilligers 
gemaakt dat vertoond is tijdens de Filmavond in het kader van het Feest der Giganten. In 
september vond er een vrijwilligersmarkt in vernieuwde vorm plaats in de bibliotheek met 
de opening door de wethouder. In de laatste editie van 2019 van de Combinatie stond er 
een paginagrote bedankadvertentie voor de inzet van alle vrijwilligers in Ridderkerk. 

Waardering
Het jaarlijkse Feest der Giganten kende de afgelopen jaren een teruglopend aantal bezoekers. 
Daarom werd dit jaar voor een andere opzet gekozen, ook om een andere doelgroep te 
bereiken. Besloten werd om een Pleinbioscoop met een filmavond op het Koningsplein te 
organiseren. Dit nieuwe concept heeft de nodige tijdsinvestering gekost om voor te bereiden 
en uit te werken. De samenwerking met verschillende partijen verliep soms moeizaam en 
traag.  Uiteindelijk stond er een mooi programma met leuke aankleding, dat helaas vanwege 
het weer niet buiten verzilverd kon worden, waardoor het hele programma naar binnen 
is verplaatst. Er waren 400 plaatsen beschikbaar, er zijn 343 kaarten aangevraagd, 290 
opgehaald en uiteindelijk 193 vrijwilligers geweest. Teleurstellend dat bijna 30% zonder 
afmelden niet geweest is (bij navraag deels door het weer, slechte communicatie door 
organisaties naar hun vrijwilligers en mistelling bij organisaties). Voor ons is de conclusie dat 
er onvoldoende behoefte is aan een dergelijke avond en dat kosten/tijd/ werk niet opwegen 
tegen het aantal uiteindelijke gasten. Dit is meegenomen in de nieuwe productafspraken 
voor volgend jaar.

Het Vrijwilligerssteunpunt heeft ook dit jaar i.s.m. ambtenaren van de gemeente de 
organisatie en PR van de jaarlijkse vrijwilligersprijs uitgevoerd. De uitreiking vindt ieder jaar 
plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari. 
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Vrijwilligers 
bedankt! 

Jullie maken 
Ridderkerk 

leuker, Groener, 
fitter, mooier, 
socialer, 
levendiger en 

kleurrijker

Word jij ook actief?
Kijk eens op de vacaturebank

www.vacaturebank.facetridderkerk.nl

Deskundigheidsbevordering en netwerkbijeenkomsten
Bij dit onderdeel zijn de prestatie afspraken niet helemaal gehaald. Er zijn  vijf workshops/
cursussen georganiseerd, waarvan er drie uitgevoerd zijn, namelijk ‘Cultureel sensitief 
communiceren en handelen’, ‘Grenzen stellen’ en ‘Presenteren met PowerPoint’. Er kwamen 
onvoldoende aanmeldingen voor de workshops ‘Efficiënt Vergaderen’ en ‘Persbericht maken’. 
Beide worden verplaatst naar 2020. Tegelijkertijd zijn er drie workshops georganiseerd 
voor interne vrijwilligers van Facet. Daarnaast is er samengewerkt in twee deskundigheid/
netwerkbijeenkomsten i.s.m. de verenigingsondersteuner van Facet. Aan de geplande 
brainstormsessie met organisaties of vrijwilligers zijn we niet aan toegekomen door 
tijdgebrek, met name door de grote tijdsinvestering die in het organiseren van de Filmavond 
ging zitten. De workshops werden gemiddeld gewaardeerd met een 8,2. 

Informatie en advies
Nieuws en agenda-items worden op de website van Facet geplaatst. Daarnaast zijn er 
zes nieuwsflitsen verstuurd naar ingeschreven organisaties en drie nieuwsflitsen naar 
ingeschreven vrijwilligers. 
Er kwamen vragen van organisaties op het gebied van o.a. vrijwilligersbeleid, VOG, sociale 
veiligheid, netwerk migranten, onkostenvergoedingen, werving, organisatie ondersteuning 
en richtlijn/criteria vrijwilligerswerk. Gezien de beschikbare formatie betreft het hier in alle 
gevallen kortdurend contact. Verder was er n.a.v. vragen contact met de gemeente over de 
collectieve vrijwilligersverzekering. 

Intern vrijwilligerswerk
Dit jaar hebben we gebruikt om alle vrijwilligersdossiers op te schonen en op één digitale plek 
bij te houden. Met deze exercitie werd duidelijk dat er veel vrijwilligers dubbel geregistreerd 
stonden. Dit is nog een gevolg van de eerdere fusie en daarna splitsing van organisaties. 
Het verklaart ook waarom er 100 vrijwilligers uitgeschreven zijn, dit is dus voornamelijk 
door opschoning tot stand gekomen. Dit jaar werd de introductiebijeenkomst voor nieuwe 
vrijwilligers van Facet gesplitst in twee doelgroepen. Voor jonge vrijwilligers, die met name in 
De Loods werken, is een apart programma ontwikkeld waarin zij een workshop aangeboden 
krijgen over veiligheid en weerbaarheid: ‘Wat doe je als je ziet dat mensen teveel drinken 
of ongeoorloofd gedrag vertonen’. Het programma is nu klaar en zal in 2020 voor het eerst 
gegeven worden. Verder werden er twee andere workshops georganiseerd (zie boven) en 
volgden de vrijwilligers van de belastingservice een verplichte bijscholingstraining van de 
belastingdienst. 
De klankbordgroep van vrijwilligers kwam twee keer bij elkaar, zij denken mee over zaken 
die vrijwilligers aangaan. 
Het jaarlijkse uitje bestond uit een vaartocht door de Biesbosch en een etentje bij De Wok 
van Ridderkerk. Deze waarderingsactiviteit wordt erg op prijs gesteld door onze vrijwilligers, 
evenals het eindejaar presentje. 

Deskundigheidsbevordering coördinatoren Vrijwilligerssteunpunt
Workshop Feedback geven, training Effectief communiceren, enkele korte workshops 
waaronder storytelling, vloggen, presenteren, vrijwilligerswerk hip maken, effectief werven 
van vrijwilligers, leiding geven aan vrijwilligers en beleid Sociale veiligheid.
Verder namen zij deel aan de intervisiebijeenkomsten samen met de ouderenadviseurs, 
opbouwwerkers en mantelzorgconsulenten. 

Storytelling

Een moeder belt voor haar dochter die vrijwilligers-
werk doet in een kantine. Door omstandigheden 
moet ze daarmee stoppen. De moeder wil graag 
de mogelijkheden weten en de situatie rond haar 
dochter toelichten die een lichte verstandelijke 
beperking heeft. Tijdens het persoonlijke gesprek 
met moeder wordt duidelijk dat dochter sociaal 
kwetsbaar is en moeite heeft met taal (als mensen 
snel praten) en rekenen. Dochter is bang om iets 
fout te doen en voelt zich het meest prettig in een 
veilige rustige omgeving met mensen die rekening 
met haar houden. Ze heeft het diploma horeca-
assistent. Moeder geeft aan dat de dochter graag 
in een kantine/catering wil helpen, nuttig bezig wil 
zijn en mensen in de buurt wil leren kennen. Het 
volgende gesprek vindt plaats met dochter erbij, 
zij is een vriendelijke jonge vrouw die zelfstandig 
woont met haar kind. Ze is verlegen en stil, en kijkt 
bij vragen naar haar moeder die de regie neemt.  
 
De coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt neemt 
contact op met de twee verzorgingshuizen om 
de wensen en mogelijkheden te bespreken met 
de vraag of zij een plekje kunnen creëren in de 
bijbehorende restaurants/ontmoetingscentra. Dit 
resulteert in afspraken bij beiden om te kijken of dit 
iets voor dochter is wat setting en sfeer betreft.  

Na een paar weken volgt weer een gesprek. Beide 
locaties zijn geen goede match voor de dochter, de 
een is te hectisch en de ander spreekt niet aan. In 
gesprek met een van de beide organisaties wordt 
een lunchroom genoemd als mogelijk geschikte 
plaats. Het is een multifunctioneel schoolgebouw/ 
kindcentrum waar cliënten van IJsselmonde-Oost 
werken en professionele begeleiders aanwezig zijn. 
IJsselmonde-Oost staat open voor de kandidaat 
vrijwilligster. Dochter en moeder reageren enthousiast 
en dochter gaat daar aan de slag. Dat blijkt goed 
te bevallen, ze heeft het erg naar haar zin en komt 
steeds meer los. De begeleiding van dochter wordt 
door IJsselmonde-Oost opgepakt waarbij aandacht 
komt om dochter zo zelfstandig mogelijk te laten 
functioneren en meer zelfvertrouwen te laten krijgen 
in afstemming met de moeder.  
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3.4 Welzijnsarrangementen

3.4.1  Wat willen we bereiken?
We bieden collectieve welzijnsarrangementen met als doel dat kwetsbare burgers zo lang, 
veilig en comfortabel mogelijk hun leven kunnen leiden in hun eigen omgeving. Met deze 
arrangementen: stimuleren versterken en ondersteunen we de kracht van burgers. We 
leveren een bijdrage aan het voorkomen en uitstellen van hulpvragen voor (zwaardere) zorg.

3.4.2  Wat gaan we daarvoor doen?
Met de welzijnsarrangementen hebben we drie doelstellingen:
• Sociaal isolement en eenzaamheid worden tegen gegaan door laagdrempelige activiteiten 

te organiseren voor kwetsbare volwassenen. Daarnaast wordt het onderhouden van 
sociale netwerken gestimuleerd

• Kwetsbare volwassenen en minima worden ondersteund, zodat zij (meer) mogelijkheden 
krijgen en behouden om te kunnen deelnemen aan de samenleving.

• Aan kwetsbare mensen worden diensten geboden zodat zij zo comfortabel mogelijk 
zelfstandig hun leven kunnen leiden in hun eigen omgeving. 

3.4.3  Afgesproken resultaten:
Dit levert in 2019 concreet de volgende resultaten op:
• 600 laagdrempelige ontmoetingsbijeenkomsten.
• 70% van de deelnemers ervaart positieve sociale contacten door deelname aan 

(ontmoetings)activiteiten.
• 6 activiteiten die in het teken van voorkomen van eenzaamheid staan.
• 20 begeleidingstrajecten thuisadministratie.
• Deelnemers kunnen na ondersteuning hun financiën en administratie op orde houden.
• Uitgave van een financiële kaart met een oplage van 1200 stuks. 
Leveren van:
• 27.500 x gezonde warme maaltijden.
• 250 x boodschappenservice.
• 250 x klussen in huis of tuin.
• 450 x verzorgen belastingaangifte.
• Waar nodig begeleiding naar ziekenhuis/specialist.
• 300 x gebruik van computerlessen.
• Klanten beoordelen de diensten met minimaal een 7,5.

3.3.4  Verantwoording in cijfers

Ontmoetingsbijeenkomsten   Bijeenkomsten Bezoekers
 
Reguliere ontmoetingsbijeenkomsten  782         2.628 
Kleinschalige uitstapjes    19    90
Specifieke activiteiten in het kader van
eenzaamheid:
Specifieke activiteiten i.k.v. eenzaamheid:
• Brainstormsessie eenzaamheid   1 sessie  7
• Villa California  Valentijnsdiner   1   23
• Diner i.s.m. Present    1   9
• Cursus ‘Verlies en dan verder” i.s.m.  8   5 

Karaat Mantelzorg
• Zomerfestijn     17 activiteiten  288
• Winterfestijn         4 activiteiten  101
• Vriendschapscursus         8   8 (5 afgemaakt)
• Week van de eenzaamheid    3 activiteiten  40
• Sinterkerstlunch            1   76
Telefooncirkel      3 cirkels  19
Bezoek aan huis / maatje    482 bezoeken 28 deelnemers
Klussenservice     229 klussen  117 x huis en 
          112 x tuin
Maaltijdenservice     30.856 maaltijden 
Boodschappenservice      14 deelnemers             449 x boodschappen 
          gehaald
Vervoer & begeleiding naar ziekenhuis    144 deelnemers 192 ritten afgelegd
Belastingservice     507 aangiftes 
Financieel / belasting spreekuur                            8 spreekuren  32 klanten 
Notaris:
- Spreekuur     6 spreekuren  30 klanten
- Voorlichting      2 bijeenkomsten 72 deelnemers
Inloop spreekuur                                   33 spreekuren 177 klanten 
Thuisadministratie     35 deelnemers 271 bezoeken
           afgelegd
SeniorWeb      6 cursussen  48 cursisten                                                   
          87 x privé les     
          68 bezoekers 
          inloopspreekuur
Taalgroep De Klinker                            42 bijeenkomsten 13 cursisten
50+ leest voor     21 groepen  201 bijeenkomsten
Scootmobiel lessen          56 lessen
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3.4.5  Toelichting

Alle resultaatafspraken zijn ruimschoots behaald op de financiële kaart, klussendienst en 
SeniorWeb na. De gemeente geeft de financiële kaart in eigen beheer uit en daarmee is 
deze opdracht aan Facet vervallen. SeniorWeb is al jarenlang een teruglopende activiteit 
omdat er minder behoefte is dan voorgaande jaren.

Reguliere ontmoetingsbijeenkomsten
In veel wijken van Ridderkerk organiseert Facet laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor 
senioren, meestal in wijkcentra maar ook in een speeltuinvereniging (Oostendam) of kerk 
(Rijsoord): 
• Bolnes: wekelijks dinsdag en donderdag soos / vijf dagen per week biljarten / vier 

keer per jaar modeshow / veertien keer per jaar bingo middag of avond / twee keer 
per jaar klaverjastoernooi / vier ‘losse’ activiteiten zoals een pannenkoekenmiddag en 
Kerstbijeenkomst. 

• West: wekelijks donderdag soos / dinsdag en donderdag koffie inloop / tweewekelijks 
mannenclub / iedere vrijdag afwisselend creamiddag – breien – filmmiddag – bingo.

• Centrum: wekelijks maandag soos.
• Rijsoord: driewekelijks soos.
• Oostendam: tweewekelijks soos.
• Slikkerveer: wekelijks soos  en koffie inloop ochtend.
De ontmoetingsbijeenkomsten worden allemaal door vrijwilligers georganiseerd onder 
coördinatie van een beroepskracht. Het programma is overal verschillend en wordt 
afgestemd op de behoefte van de deelnemers. In de zomermaanden liggen veel reguliere 
ontmoetingsbijeenkomsten stil, dan worden zomeractiviteiten aangeboden. 
De kleinschalige uitstapjes zijn speciaal bedoeld voor mensen die zich niet thuis voelen in 
grote groepen en/of om verschillende redenen een bijna één-op-één-begeleiding nodig 
hebben.  
De soos Slikkerveer vierde haar 50 jarig jubileum waarbij er ook afscheid werd genomen van 
vrijwilligers die jarenlang de soos met veel passie hebben gedraaid. De nieuwe vrijwilligers 
hadden andere ideeën over de invulling die niet pasten bij de opdracht en visie van Facet. 
In combinatie met de overdracht van het beheer aan de wijkvereniging Slikkerveer en het 
lastig kunnen vinden van nieuwe vrijwilligers, is de soos vanaf 2020 helaas geen onderdeel 
meer van Facet.

Bezoek aan huis
Voor mensen met weinig sociale contacten die door omstandigheden niet uit huis kunnen 
of voor wie het bezoeken van ontmoetingsbijeenkomsten geen optie is, bieden we ‘bezoek 
aan huis’ aan. Hierbij komen vrijwilligers thuis bij mensen voor een praatje, spelletje, een 
wandeling en contact. Er zijn 28 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van ruim 80 jaar. 
Daar waar het kan worden senioren onderling aan elkaar gekoppeld, als dat niet lukt wordt 
een vrijwilliger ingezet. We zouden deze activiteit graag omvormen tot een maatjesproject 
met veel meer aandacht voor de intake, de match en het monitoren. Dit lukt nu niet binnen de 
bestaande formatie. Voor volgend jaar is dit meegenomen in de nieuwe productafspraken. 

Activiteiten in het kader van eenzaamheid
In het kader van eenzaamheidsbestrijding is er in samenwerking met Karaat Mantelzorg een 
cursus gegeven rondom rouw en verlies. Dit omdat het bekend is dat senioren meer risico 
lopen om eenzaam te worden na het overlijden van hun dierbare. 

Daarnaast hebben de ouderenadviseurs een brainstormsessie georganiseerd met inwoners 
van Ridderkerk die zelf eenzaam zijn of iemand in hun omgeving kennen die eenzaam is. Er 
zijn mooie verhalen gedeeld en de belangrijkste uitkomsten van de middag zijn dat omgaan 
met eenzaamheid maatwerk is en dat het hebben van een doel een belangrijk middel is 
om eenzaamheid aan te pakken. Op het moment dat je iemand een doel kunt geven voelen 
mensen zich betrokken en gewaardeerd en daarmee zinvol. Met de thema’s zingeving en 
het gevoel nodig en nuttig te zijn gaan de ouderenadviseurs verder aan de slag om invulling 
te geven aan oplossingen die bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. 
Stichting Present heeft een diner verzorgd en aangeboden aan klanten van de 
ouderenadviseurs die eenzaam zijn.
 
Voor het eerst zijn er twee trainingen aangeboden in het kader van eenzaamheidspreventie. 
De Vriendschapscursus begon met acht deelnemers en eindigde met vijf deelnemers. We 
hebben er van geleerd dat de (bestaande) cursus zelf wat gemoderniseerd moet worden 
en dat we kritischer moeten zijn wie we toelaten op de cursus. Intakegesprekken moeten 
gerichter plaatsvinden. 

We willen ons meer richten op het ontwikkelen van eenzaamheidsvoorkomende of verlagende 
activiteiten rondom zingeving en rondom life events voor senioren. Dit wordt meegenomen 
in de nieuwe productafspraken met de gemeente.

Facet is een belangrijke deelnemer aan de werkgroep eenzaamheid die vanuit de gemeente 
in Ridderkerk is gestart. We hebben vanuit onze expertise en ervaringen veel input kunnen 
geven bij de voorbereidingen. 

De Week van de Eenzaamheid wordt langzaamaan bekender onder inwoners. We hebben 
dit jaar een aantal activiteiten georganiseerd in het kader van bewustwording. Een geplande 
activiteit i.s.m. de bibliotheek ‘Voorlezen aan ouderen’ ging niet door vanwege te weinig 
belangstelling. Ook het samenwerken met andere partijen rondom deze week zouden we 
graag verder ingevuld willen zien, dit kost echter tijd en is een langzaam proces. 

Inloopspreekuren
Bij het inloopspreekuur zien we een verscheidenheid aan vragen, heel vaak financieel en 
digibeet gerelateerd, zoals aanvragen en activeren DigiD en het printen van bankafschriften 
en gegevens om gebruik te kunnen maken van diverse financiële regelingen. 
Het aantal statushouders dat langskomt met vragen wisselt. Taal blijft bij deze groep 
een probleem, afspraken met hen zijn zeer arbeidsintensief. Vragen gaan over zaken als 
verlening van de IND, kraamzorg regelen, betalingsregelingen treffen, kwijtscheldingen 
aanvragen en andere zaken. Dit onderwerp is uitgebreid besproken met de gemeente en 
wordt meegenomen in de herijking van producten van Facet. 

Vervoer naar 
Voor de vervoersdienst onderzoeken we samenwerking met de ANWB en de ombouw 
naar ‘Automaatje’ om nog meer vrijwilligers en deelnemers te trekken. De ANWB stelt 
promotiemateriaal en software ter beschikking om van Automaatje een lokaal succes te 
maken. De eerste voorbereidingen zijn getroffen en de huidige vrijwilligers hebben toegezegd 
om hun werk te blijven doen in de nieuwe opzet. De verwachting is dat we eind eerste 
kwartaal  2020 de ombouw voltooid hebben. 
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Service- en gemaksdiensten
Onder deze diensten vallen de boodschappenservice, klussendienst (klusjes in huis en 
tuinklussen), vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis, de maaltijdenservice Tafeltje Dekje 
en scootmobiellessen.  

Deze diensten worden aangeboden, zodat senioren zo lang en zo comfortabel mogelijk 
zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen. De diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers 
onder coördinatie van een beroepskracht. Om ruimte te maken voor de nieuwe 
productafspraken, hebben we intern gekeken of er producten zijn die we elders kunnen 
onderbrengen zonder dat er aan kwaliteit ingeboet wordt. Dat heeft geresulteerd in het 
overdragen van de maaltijdenservice Tafeltje Dekje aan Riederborgh en de cursussen 
SeniorWeb aan bibliotheek A tot Z. 

Riederborgh kookt al jarenlang de maaltijden en bezorgt deze zelf in andere plaatsten. 
Daarbij komt dat de vrijwilligers van Facet de maaltijden vanuit de keuken van Riederborgh 
bezorgen aan de klanten. In het vierde kwartaal zijn alle klanten en vrijwilligers geïnformeerd 
over de overdracht per 1 januari 2020. De gehele overdracht is soepel verlopen.

Met de bibliotheek is afgesproken dat zij per 1 januari de cursussen SeniorWeb overnemen. 
Dit past binnen hun kernactiviteit ‘digitalisering’. Daarnaast biedt de bibliotheek ook 
computercursussen aan en zijn we daarmee eigenlijk concurrenten van elkaar op dit gebied 
bij een teruglopend aantal deelnemers. Wij vinden het daarom beter dat dit bij een partij 
komt te liggen. Het onderdeel privélessen en kleine klusjes aan de computer blijft bij Facet 
omdat daar wel behoefte aan is maar niet overgenomen kan worden door de bibliotheek. 
Dit wordt een onderdeel van de klussendienst van Facet. Een aantal vrijwilligs van SeniorWeb 
blijft daarom betrokken bij Facet. 

Bij de boodschappendienst bestaat een kleine wachtlijst door een tekort aan vrijwilligers. We 
willen volgend jaar proberen dit anders te organiseren in combinatie met het maatjesproject 
dat als product aangeboden wordt. 

Bij de klussendienst zijn er iets minder klussen uitgevoerd (229 i.p.v. 250). Dit ligt 
aan een combinatie van de vraag van cliënten, beschikbaarheid van vrijwilligers en 
weersomstandigheden. Bij het klanttevredenheidsonderzoek geven tien van de veertien 
respondenten aan dankzij de klussendienst beter hun eigen huishouden te kunnen runnen 
en langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De klussendienst scoort gemiddeld een 
7,6.

Belastingservice en -spreekuur
De belastingservice wordt uitgevoerd door vrijwilligers die ieder jaar bijgeschoold worden 
over de laatste regelgeving. Om de kwaliteit van kennis van de vrijwilligers te kunnen 
waarborgen, is er een vooraankondiging gedaan dat er vanaf 2020 certificering via de 
belastingdienst verplicht is vanuit Facet om vrijwilliger van de belastingservice te kunnen 
blijven. Het aantal aangiftes is iets lager dan vorig jaar. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 
het feit dan aangiftes tegenwoordig al door de belastingdienst zelf zijn ingevuld.

Storytelling

Dhr. W. belt naar Facet. Hij belt met zijn mobiel en omdat hij dit bijna nooit doet en niet 
goed weet hoe een mobiel werkt, loopt het telefoongesprek moeilijk, het geluid valt steeds 
weg. Hij vertelt dat hij al enkele dagen zonder internet, tv en vaste telefoon zit. Hij heeft 
zelf al het een en ander geprobeerd maar dat wil niet echt werken. Hij blijkt wel contact 
te hebben gehad met de provider waar hij bekend is, maar die kunnen hem niet helpen 
en een monteur is niet zomaar voorhanden. Dhr. W maakt zich wat ongerust omdat hij nu 
alleen met zijn mobiel kan bellen wat hij erg lastig vindt en omdat hij voor anderen niet op 
zijn vaste nummer bereikbaar is. Een vrijwilliger van Facet gaat de volgende dag langs en 
kon het probleem met een hele kleine aanpassing verhelpen. Dhr. W. moest er zelf wel een 
beetje om lachen omdat de oplossing in zo’n kleine handeling zat, maar hij was blij dat hij 
zo snel geholpen kon worden.
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3.5 Formulierenbrigade

3.5.1  Wat willen we bereiken?
De gemeente Ridderkerk heeft de uitvoering van de formulierenbrigade belegd bij Facet 
Ridderkerk met als doel zowel het bieden van een werkervaringsplaats voor de brigadiers 
als wel het ondersteunen van inwoners bij het invullen van formulieren. 

3.5.2  Wat gaan we daarvoor doen?
De formulierenbrigade heeft drie doelstellingen:
• Het bijdragen aan de re-integratie van de brigadiers en hen via werkervaringsplaatsen 

door middel van coaching en scholing te laten uitstromen naar betaald werk.
• Het, in wijken, begeleiden van burgers bij het invullen van formulieren bij het aanvragen 

van voorzieningen en hen zonodig doorverwijzen naar andere professionals.
• Input leveren aan de gemeente over de kwaliteit van de gebruikte formulieren en de 

bijbehorende processen.  

3.5.3  Afgesproken resultaten:
De gemeente levert brigadiers aan. Er zijn continue acht brigadiers werkzaam voor de 
formulieren- brigade. De coördinator van de formulierenbrigade selecteert, in afstemming 
met de gemeente, geschikte brigadiers aan de hand van vooraf opgestelde criteria 
en competenties. Er wordt een trainingsprogramma aangeboden bestaande uit een 
basisopleiding en individuele maatwerk trainingen. De coördinator bewaakt de voortgang 
van de brigadiers. De spreekuren worden in diverse wijken van Ridderkerk gehouden. 

3.5.4  Verantwoording in cijfers

De gemeente levert brigadiers aan.

Locaties    Aantal spreekuren  Aantal bezoekers
Kantoor Schoutstraat  102    155
WVC Bolnes    49    14 
WVC Slikkerveer   45    31
WVC De Fuik    43    7
Bibliotheek Ridderkerk  105    64

Aantal brigadiers: 4 waarvan 1 vrijwilliger

3.5.5  Toelichting

Er zijn tegenvallende resultaten omdat niet de afgesproken acht brigadiers aan het werk zijn 
geweest. Daardoor konden er ook minder spreekuren gedraaid worden. Door de aantrekkende 
economie zitten er geen mensen meer in het bestand van de gemeente met de benodigde 
kwalificaties. Voortzetting van de Formulierenbrigade in 2020 is uitgebreid besproken met 
de gemeente. Het is immers op zich een waardevol product zowel als werkervaringsplaats 
naar betaald werk toe als voor de inwoners van Ridderkerk die geholpen worden met het 
invullen van formulieren. Daarnaast merken we dat het de druk op de ouderenadviseurs 
enigszins ontlast. 

Aangezien de coördinator van de Formulierenbrigade minder tijd nodig had, zijn deze uren 
ingezet voor mantelzorgondersteuning. Dit is in goed overleg met de gemeente gegaan. 

Brigadiers
Er is één brigadier uitgestroomd naar betaald werk. 

Spreekuren
Door de onderbezetting van brigadiers konden veel minder spreekuren gedraaid worden dan 
was afgesproken. Op enkele plaatsten zoals Bolnes, Slikkerveer en de Fuik zijn er zelfs meer 
spreekuren geweest dan dat er klanten zijn gekomen. De spreekuren aan de Schoutstraat lopen 
het best. Dat is ook een handige locatie omdat er gemakkelijk opgeschaald en/of overlegd 
kan worden met een ouderenadviseur. Eind dit jaar is een klanttevredenheidonderzoek 
uitgevoerd waar elf bezoekers aan deel wilden nemen. Negen bezoekers waren eerder bij 
de Formulierenbrigade geweest waarvan vier zelfs 5 tot 10 keer. De Formulierenbrigade 
wordt gemiddeld met een 8,4 gewaardeerd. 

Storytelling

Er komt met grote regelmaat een klant bij de Formulierenbrigade. Mevrouw heeft diverse 
hulpvragen van het invullen van acceptgiro en WMO aanvragen tot Woonnet Rijnmond. 
Daarnaast heeft mevrouw ook altijd behoefte om haar hart te luchten over alle zaken die 
haar dwarszitten, haar overleden man, overlast van jongeren waardoor ze al meerdere 
keren verhuisd is en de problemen die zij met andere mensen en/of organisaties heeft. 
Altijd als mevrouw bij de Formulierenbrigade komt is zij erg aan het huilen. De brigadiers 
wisten uiteindelijk niet meer goed wat ze met de verhalen van mevrouw aan moesten, 
naast het concreet invullen van formulieren. Daarom is er in deze situatie opgeschaald 
naar een ouderadviseur, zodat zij kan kijken of er wellicht meer professionele hulp nodig 
is. Uit deze casus komt het belang van de samenwerking met de verschillende disciplines 
naar voren. De signalerende en doorverwijsfunctie is één van de belangrijke pijlers van de 
Formulierenbrigade.
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3.6 Bewegen naar vrijwilligerswerk

3.6.1  Wat willen we bereiken?
Het project heeft als doel om participatie naar vermogen voor mensen met in het algemeen 
een groet afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Het realiseren van onbetaalde 
inzet/vrijwilligerswerk in het kader van de tegenprestatie voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt is het hoofdresultaat van dit project. 

3.6.2  Wat gaan we daarvoor doen?
Het project rust op drie pijlers:
• Inzet op informatie, het verhogen van zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling.
• Inzicht krijgen in de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling binnen het 

vrijwilligerswerk.
• Coaching en advies op presentatie bij de vrijwilligersorganisaties. 

3.6.3  Afgesproken resultaten:
Alle klanten die deelnemen / hebben deelgenomen:
• zijn voldoende voorbereid en in staat om naar vermogen vrijwilligerswerk te doen;
• vervullen onbetaalde werkzaamheden naar vermogen;
• krijgen begeleiding op het gebied van talentontwikkeling, coaching, sociale vaardigheden 

en bemiddeling.
De doelgroep die niet meteen plaatsbaar is in het vrijwilligerswerk, is plaatsbaar na het in 
beweging brengen (activeren) en motiveren door een beweegprogramma. 

3.6.4  Verantwoording in cijfers
Groepen
Groep 8 liep t/m eind januari 
Groep 9 gestart in februari met 10 deelnemers.
Groep 10 later gestart door te weinig aanmeldingen (juni i.p.v. mei) met 14 deelnemers.
Groep 11 niet gestart door te weinig aanmeldingen. 

3.6.5  Toelichting
De afgesproken resultaten zijn niet behaald. Door te weinig aanmeldingen konden er geen 
vier groepen gedraaid worden.  

Groep 8
Er waren zes deelnemers uit Barendrecht, vier uit Ridderkerk en één uit Albrandswaard. Een 
aantal deelnemers spreekt onvoldoende de Nederlandse taal waardoor de groepscoaching/
talentontwikkeling niet voldoende tot uiting komt. Hier moet bij de aanmelding en de aanname 
van deelnemers kritischer naar gekeken worden. Het kunnen volgen van het programma wat 
taal betreft is een voorwaarde voor deelname. Alle deelnemers uit Ridderkerk zijn begeleid 
naar vrijwilligerswerk. Er is geen of weinig zicht op wat er met de deelnemers uit Barendrecht 
gebeurt na uitstroom van het project. In tegenstelling tot Ridderkerk en Albrandswaard is 
het doen van vrijwilligerswerk geen voorwaarde; actief bezig zijn op een ander vlak is ook 
voldoende. 

Groep 9
Is afgerond in de maand april. Bij start waren er tien deelnemers, één uit Barendrecht, 
één uit Albrandswaard en de rest uit Ridderkerk. De deelnemers uit Albrandswaard en 
Ridderkerk hebben een passende vrijwilligersplek of vervolgtraject gevonden. Bij Aafje, 
voetbalvereniging Slikkerveer, Foodcompany, Kledingbank als maatje. Eén deelnemer is toe 
geleid naar werk.

Groep 10
Deze groep startte later dan gepland door te weinig aanmeldingen. Het gevolg was dat de 
zomervakantie zorgde voor een tussenstop in het programma. Dit was geen succes. Na de 
zomerstop kwamen er meer afmeldingen dan voorheen en deelnemers konden moeilijk 
weer hun draai en ritme terugvinden. Daarnaast viel op dat er meer alleenstaande moeders 
waren dan in voorgaande groepen, ook waren er meer psychische problemen waardoor 
andere hulp nodig was. Bij de start waren er veertien deelnemers. Een paar deelnemers zijn 
halverwege het traject aangehaakt. 
De meeste deelnemers uit Albrandswaard en Ridderkerk hebben een passende 
vrijwilligersplek,  onder andere bij Aafje en Radio Ridderkerk, of vervolgtraject gevonden. 
Eén deelnemer is tussentijds gestart met een inburgeringscursus bij het Albeda, één kon een 
proefmaand betaald werken bij Curves Fitness, één vond betaald werk in een kapperszaak, 
één startte met een leerwerktraject bij de kinderopvang en één deelnemer had bij afronding 
van het traject een lopende sollicitatie bij Buurt M/V. 

Groep 11
Is niet gestart door te weinig aanmeldingen.

Effecten van de afgesloten groepen
Bij alle groepen is zowel een 0-meting als een vervolgmeting uitgevoerd op verschillende 
onderdelen zoals coaching, talentontwikkeling, contact met begeleiders en sportactiviteiten. 
Uitkomsten van de meting, deelnemers:
• zijn gemotiveerder om vrijwilligers te doen;
• hebben een betere conditie en meer uithoudingsvermogen;
• hebben een toegenomen spierkracht;
• hebben meer zelfvertrouwen;
• zijn behulpzamer naar anderen toe;
• geven aan dat hun algehele gezondheid is toegenomen.

Groep 10 is tot nu toe één van de weinige groepen waarbij er weinig verschil zit tussen 
beide metingen. Het zou kunnen zijn dat de zomerstop daar debet aan is. Het cijfer voor de 
algehele gezondheid is wel hoger.  
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Storytelling

Een mevrouw van 45 jaar met een behoorlijk trauma wordt aangemeld. Zij heeft moeite met 
vertrouwen in en zich veilig voelen bij vreemde mensen. Hierdoor leeft ze in een isolement 
samen met haar dochtertje. De klantmanager had in de aanmelding aangegeven dat om 
het veilig te houden ze het mag gaan proberen, maar zelf ook de keuze heeft om te stoppen 
met het project als het niet gaat. Er was ook geen doel gesteld omdat ze is ontheven van 
verplichtingen. 

Tijdens het kennismakingsgesprek probeert de trajectbegeleider het vertrouwen te 
winnen en mevrouw zover te krijgen dat ze in ieder geval bij de eerste en hopelijk tweede 
bijeenkomst aanwezig is. Gelukkig durft mevrouw die stap te zetten en komt ze naar de 
eerste bijeenkomst en blijft ze komen. De begeleiders zien mevrouw iedere week meer uit 
haar schulp komen. In de groepsapp is zij erg actief naar de overige deelnemers en ook 
zeer attent en behulpzaam. In de vakantie tijdens de zomerstop hebben enkele deelnemers, 
waaronder deze mevrouw, met elkaar afgesproken en contact gehouden. Uiteindelijk is deze 
mevrouw het minste afwezig geweest van alle deelnemers (maar drie van de dertig keer) 
tijdens het programma. Ze is lid geworden van de sportschool waar de groep wekelijks 
kwam. Voor vrijwilligerswerk zijn we nog bezig, maar er lopen afspraken bij Het Gilde voor 
taalmaatje en vrijwilligerswerk bij Zorgcentrum Aafje.
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Job Support 0180

Inhoudelijk verslag
sector: Sociaal beheer4
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4.1  Wat willen we bereiken?

In Ridderkerk zijn er drie wijkvoorzieningencentra (wvc’s) en is er één jongerencentrum (De 
Loods). De stichting draagt er zorg voor dat het voor de gebruikers van de accommodaties 
vanzelfsprekend is dat zij voor ontmoeting, een activiteit, een cursus, een spreekuur en ander 
gebruik terecht kunnen in schone, gebruiksvriendelijke en veilige accommodaties.

4.2  Wat gaan we daarvoor doen?
De stichting zorgt er in het sociaal beheer voor dat:
• Accommodaties schoongemaakt worden en klein dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd.
• Er voldoende en voor iedereen toegankelijke programmering op de accommodaties is. 

Specifiek door de gebruikers hierbij te betrekken.
• Er een aanvullend aanbod is in de programmering ten opzichte van aanbod door 

maatschappelijk partners.
• Een beheerder actief is in alle accommodaties, die de opdracht heeft om inhoudelijke en 

facilitaire ondersteuning te bieden aan gebruikers van de accommodaties. 
• Verhuur van ruimtes geregeld wordt inclusief sleutelbeheer en toezicht op het gebruik 

van de ruimtes volgens de huisregels.
• Gebruikers betrokken worden bij de taken voor het beheer.
• Er een gezonde exploitatie is van de accommodaties. De stichting draagt het risico voor 

het financiële eindresultaat. 
• De wijze waarop het beheer vormgegeven wordt is per accommodatie verschillend. 

4.3  Afgesproken resultaten:
• Per kwartaal: de bezettingsgraad van de 

verschillende ruimtes in de accommodaties 
en de wijze waarop de bezetting berekend 
wordt.

• Per kwartaal: de bezoekersaantallen van de 
activiteiten en een doorkijk in de aard van de 
activiteiten (tellen en vertellen).

• Per kwartaal: omschrijving van de wijze 
waarop het sociaal beheer bijdraagt aan de 
maatschappelijke effecten zoals omschreven 
in het welzijns-jeugd- en sportbeleid van de 
gemeente. In de omschrijving ziet de graag 
terugkomen hoe er voor gezorgd wordt dat 
accommodaties echt ervaren worden als 
een plek ‘van’ de wijk en vanuit het beheer 
toegezien wordt op een bij de ‘vraag’ passend 
activiteitenaanbod.

• Halfjaarlijks- en jaarlijks: voortgang van 
de financiële prestaties inzichtelijk maken 
(begroting versus realisatie).

• Eén keer per jaar: toetsing van de 
klanttevredenheid.

4.4  Toelichting

Algemeen
2019 is het jaar geworden van het ontwikkelen van een nieuwe manier van werken binnen 
sociaal beheer. Het thema van 2019 was om een transitie te realiseren van beheer door Facet 
naar beheer door de wijkvereniging. Dat houdt in grote lijnen in dat in de wijkcentra waar 
een wijkvereniging is (De Fuik en Slikkerveer en trefpunt Oost), de wijkvereniging in eerste 
instantie verantwoordelijk is/wordt voor de exploitatie van de wijkcentra. Facet ondersteunt 
de wijkverenigingen op de punten waar de wijkvereniging aangeeft dat het ondersteuning 
nodig heeft. Daar waar er nog geen wijkvereniging is (Bolnes),  onderzoekt Facet in 2020 of 
er voldoende draagvlak is om een wijkvereniging te vormen in de betreffende wijk.   

In 2019 hebben we meegedacht over de ontwikkeling van deze visie.  Eind 2019 heeft vooral 
in het teken gestaan van de overdracht van werkzaamheden aan wijkverenigingen daar waar 
dat mogelijk was.  In het laatste kwartaal van 2019 hebben we in Slikkerveer vooruitlopend 
op het nieuwe beleid, al actief werkzaamheden overgedragen.

De nieuwe werkwijze sociaal beheer is omschreven in de productafspraken voor 2020. Eind 
2019 heeft de gemeente Ridderkerk hier een akkoord op gegeven. 

Het tweede thema in 2019 was de bedrijfsvoering. Na de start van Facet in 2018 bleek dat 
met name dit onderdeel van de organisatie onvoldoende op orde was:  Er was geen goed 
overzicht van het gebruik  (er waren geen gebruikersovereenkomsten),  er was er geen 
standaard manier om huurprijzen door te rekenen, er werd per wijkcentrum vaak te duur 
ingekocht,  er werd onvoldoende gestuurd op de bezetting en gebruik van de wijkcentra en 
er werd onvoldoende gestuurd op de inroostering,  waardoor overuren ontstonden.

In 2018 zijn al grote stappen gezet om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. In 2019 is 
dit verder doorgezet. We zijn trots op het inhoudelijk resultaat van deze inspanning. De 
bezettingspercentages laten een grote toename zien in gebruik en dat was uiteindelijk ons 
doel; we wilden dat er zo veel mogelijk activiteiten voor de wijk georganiseerd werden. Ook 
financieel is het resultaat zichtbaar. Kortom er wordt door de ingezette lijn meer gebruik 
gemaakt van de wijkcentra en er wordt efficiënter met het gemeenschapsgeld omgegaan.

In lijn met de nieuwe gemeentelijke visie over eigen kracht, is in Bolnes een werkwijze 
opgestart waarbij de gebruikers van wvc Bolnes de  keuze hadden om zelf  het beheer 
te doen. Hiervoor zijn nieuwe gebruikersovereenkomsten opgesteld met alle partijen 
die gebruik maken van wvc Bolnes. De kaders en verwachtingen over en weer zijn op 
deze manier duidelijk en transparant. De eerste ervaring met deze manier van beheer is 
positief. De afspraken worden goed nagekomen en de gebruikers hebben een nog grotere 
betrokkenheid bij het centrum gekregen.

Door het meer flexibel inroosteren van onze beheerders konden we beter inzetten op de 
vraag van gebruikers. Dit heeft geresulteerd in meer ruimte voor beheer op alle locaties. Een 
pilot met Pameijer waarbij zij deels het beheer deden met cliënten is uitgegroeid tot iets 
structureels in wvc Bolnes.  In 2020 gaan wij dit feestelijk ondertekenen. 

De overuren die in 2019 gemaakt zijn hadden vooral te maken  met langdurige ziekte van 
werknemers. 

Halloween
Kom je ook griezelen?

www.facetridderkerk.nl  /facetridderkerk

Griezelen in WVC Bolnes

Vrijdag 26 oktober
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Bezetting
Onderstaande tabel laat het complete overzicht van 2019  ten opzichte van 2018 zien.  

WVC   Gebruik  Gebruik Verschil % Externe Externe Verschil
verhuur Facet   Facet     verhuur  verhuur
  2018  2019    2018  2019

De Fuik 156  271  73%  555  823  48%
Slikkerveer 263  376  43%  689  575  -17%
Bolnes  330  429  23%  1131  954  -16% 
Totaal  749  1076  31%  2375  2352  -0,9%

WVC barrealisatie  2018  2019  Verschil %

Bolnes    € 60.758,- € 64.205,- 6%
Slikkerveer   € 16.781,- € 12.850,- -24% 
Totaal    € 77.539,- € 77.055,- -0,5%

WVC Slikkerveer
Door  het in gebruik nemen van de verhuurmodule zijn de aantallen voor het intern gebruik 
inzichtelijk geworden. De toename van intern gebruik door Facet ten opzichte van 2018 is 
opvallend. Dit heeft te maken met het feit dat het beter geregistreerd wordt, daarnaast is er 
intern gestuurd op zoveel mogelijk gebruik van de wijkcentra. De daling bij de barrealisatie 
heeft te maken met het feit dat SWS zelf meer barbeheer deed  waardoor onze inkomsten zijn 
gedaald.  

Het laatste kwartaal heeft voor een deel in het teken gestaan van de overdracht van 
werkzaamheden aan SWS. Facet heeft de wijkvereniging gefaciliteerd met het in werking 
stellen van allerlei facilitaire zaken.

WVC Bolnes
De locatie Bolnes heeft een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar met de baromzet. Dit 
heeft te maken met de minimale prijsverhoging en het efficiënt inkopen van barbenodigdheden. 
Het intern gebruik van de ruimtes binnen WVC Bolnes is gestegen met 23% terwijl extern 
gebruik met 16% is gedaald. Dit is vooral een administratieve verschuiving. De stijging  intern 
is vanuit de behoefte het wijkcentrum zo effectief mogelijk te gebruiken. Hierdoor zijn meer 
activiteiten van Facet ondergebracht in onze eigen locatie. De daling van extern gebruik heeft 
ook een administratieve reden. Voorheen werd een activiteit die door het wijkcentrum werd 
georganiseerd als extern gezien. Dit terwijl deze eigenlijk onder eigen activiteiten hoorde te 
vallen. Daarnaast is nu heel goed inzichtelijk wie wat wanneer huurt. 

WVC Bolnes is bruisend en vol van nieuwe activiteiten met nieuwe gebruikers. De cliënten van 
Pameijer hebben hun draai gevonden als assistent beheerders en zijn algemeen geaccepteerd 
door de bezoekers en gebruikers. Onze beheerders zorgen voor ondersteuning op inhoudelijk 
en facilitair vlak.

WVC de Fuik
In Wijkcentrum de Fuik is wijkvereniging Drievliet actief. Sinds het gebruik van de 
verhuurmodule hebben wij inzicht in het intern en deels extern gebruik van het wijkcentrum.  
Uit deze cijfers kunnen wij concluderen dat het wijkcentrum intensief gebruikt wordt 
voor activiteiten die door Facet georganiseerd worden.  Het tweede half jaar hebben wij 
grotendeels de verhuurmodule voor de wijkvereniging ingevuld. Dit heeft geresulteerd in 
een veel beter inzicht van het extern gebruik. Wij zullen 2020 inzetten om de wijkvereniging 
te begeleiden in het goede gebruik van de verhuurmodule.

Facet zorgt ervoor dat er 36 uur per week een beheerder is van maandag t/m donderdag 
en op  vrijdagochtend en daarnaast maakt Facet het gebouw schoon. Indien nodig kan er 
via Facet extra inhoudelijke ondersteuning worden geregeld.

De Klinker
Sinds november 2019 is Facet hoofdhuurder van de Klinker. Dit gebouw wordt gehuurd door 
een aantal vaste huurders, waaronder de Spaanse vereniging en buurpreventie. De Klinker zit 
op moment van schrijven niet in de offerte van sociaal beheer, maar staat volledig los. Facet 
heeft de opdracht gekregen om dit te exploiteren en meer maatschappelijke initiatieven te 
faciliteren.  

De maanden november en december hebben wij vooral gebruikt om inzichtelijk te krijgen 
wat voor belangen er waren en welke partijen/groepen interesse hadden. Wij hebben met 
elke gebruiker een aparte gebruikersovereenkomst opgesteld. Een wens van de gebruikers 
was een schoonmaker. Deze hebben wij in november aangesteld. In de maand december 
hebben wij met de Spaanse vereniging een overleg gehad over hoe de ruimtes beter en 
optimaler gebruikt konden worden. Hiervoor heeft Facet verrijdbare tafels aangeschaft die 
de Spaanse vereniging kosteloos mag gebruiken. In ruil voor dit gebruik heeft de Spaanse 
Vereniging toegezegd wat achterstallig onderhoud te plegen.  Alle betrokken partijen hebben 
gezegd  dat De Klinker een gebouw moet zijn waar maatschappelijke initiatieven ruimte 
moeten krijgen om te ontplooien en dat wij dit samen moeten doen. Het gebouw moet een 
voorbeeld zijn van eigen kracht van de wijk. Om deze reden is er geen beheer vanuit Facet 
en hebben mensen toegang via een toegangscontrole systeem. 
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