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Een memorabel jaar
2020 was een memorabel jaar waarin door corona een groot 
deel van het jaar anders is gelopen dan we aanvankelijk 
dachten. Het was een jaar van angst, eenzaamheid, 
onzekerheid en verdriet. 
In het publiek jaarverslag ziet u hoe wij in deze crisis 
geprobeerd hebben om de afstanden tussen mensen te 
overbruggen. Dat gebeurde een groot deel van het jaar 
vanuit huis op afstand en met de beperking van digitaal 
werken. 
Onderzoeken vertellen ons dat er in de samenleving 
scheuren aan het ontstaan zijn. Bijvoorbeeld bij het ontstaan 
van leerachterstanden door thuisonderwijs, op het gebied 
van werk en inkomen en stress. Ook zijn er effecten op 
kwetsbare mensen in de samenleving, die afhankelijk zijn 
van anderen en er nu alleen voor staan, zoals mantelzorgers, 
eenzame mensen en opgroeiende kinderen en jongeren die 
een groot deel van hun identiteit vormen in omgang met 
elkaar. Het geeft een beeld van een samenleving waarin de 
meeste druk komt te liggen bij de meest kwetsbare mensen. 
Daarom zijn wij juist op dit moment nodig. 

We moeten juist nu en in de toekomst die verbinding leggen 
tussen Ridderkerkers en de brug zijn waardoor mensen 
naar eigen vermogen weer mee kunnen komen in die 
veranderende samenleving. 
We ervaren dat de gemeente Ridderkerk ons daarin steunt in 
de nauwe samenwerking tijdens het afgelopen crisis jaar, 
maar ook bijvoorbeeld doordat de preventieve projecten die 
we voor 2020 overeen zijn gekomen doorgezet worden in 
2021. 

“We moeten juist nu en in de toekomst die verbinding leggen 
tussen Ridderkerkers en de brug zijn waardoor mensen naar 
eigen vermogen mee kunnen komen in de veranderende 
samenleving.” 

Frank van der Jagt
Directeur-bestuurder
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 “Kleine gebaren, een groot goed”



Meedoen
Bewegen naar werk 
Dit jaar zijn geen nieuwe groepen gestart, 18 individuele 
trajecten zijn afgerond en per eind december zijn er nog 4 
individuele deelnemers. Enerzijds ligt het project stil door 
coronamaatregelen, anderzijds zijn er onvoldoende geschikte 
kandidaten. Met de gemeente wordt besproken of en zo ja 
hoe dit product bestaansrecht heeft in de toekomst. 

Formulierenbrigade 
Dit jaar liepen er gesprekken met de gemeente over de 
voortgang van de Formulierenbrigade in de huidige opzet. Er 
is onvoldoende instroom om de vier werkervaringsplaatsen 
in te vullen. Besloten is om de Formulierenbrigade 
een nieuwe opzet te geven waarbij vrijwilligers onder 
coördinatie van een ouderenadviseur de Formulierenbrigade 
bemensen. In verband met de coronamaatregelen 
heeft een ouderenadviseur zelf de uitvoering van de 
Formulierenbrigade voor haar rekening genomen. Er waren in 
de lockdown 72 spreekuren, 86 bezoeken en 2 brigadiers. 

Vrijwilligerssteunpunt
Aanbod uitgebreid met vrijwilligersacademie 
Het Vrijwilligerssteunpunt is een nieuw platform rijker: de 
Vrijwilligersacademie. De Vrijwilligersacadamie zorgt voor 
een overzichtelijk centraal aanbod van cursussen, workshops, 
trainingen, e-learnings en lezingen voor vrijwilligers

en -organisaties. Het platform is gericht op het versterken van 
vrijwilligerswerk, het bundelen van krachten en het bevorderen 
van onderlinge samenwerking tussen organisaties. Nieuw dit 
jaar was de ondersteuning die we konden aanbieden aan 
vrijwilligersorganisaties. Er is met 50 vertegenwoordigers van 47 
organisaties gesproken. Onderwerpen die aan de orde kwamen 
waren onder andere steun bij aanvragen van (financiële) 
middelen, hulp bij het vinden van nieuwe bestuursleden en 
behoefte aan meer samenwerking en netwerkvorming.

Meldpunt Samen
Ridderkerkers staan op voor Ridderkerkers
Na de aankondiging van de intelligente lockdown in maart is het 
Meldpunt Samen opgericht waarin we hulpvragen koppelden 
aan mensen die hulp wilden bieden, zoals hulp bij het doen van 
boodschappen, de hond uitlaten, huiswerkbegeleiding of het 
(telefonisch) maken van een praatje. De hulp was niet alleen 
bestemd voor kwetsbare mensen, maar ook voor mensen in 
cruciale beroepen. Opvallend was dat er meer hulpbieders 
waren dan hulpvragers. Na een telefonische screening en 
instructiegesprek konden zij aan de slag. Ook in de tweede golf, 
medio oktober, is het meldpunt herstart, maar toen bleef een 
grote extra hulpvraag uit. 

“We laten niemand in de kou staan”

Vrijwilligerssteunpunt

Workshop ‘Kennismaken met 
vrijwilligerswerk’ 

VERRASSEND VEEL INTERESSE!

VRIJWILLIGERSCAFÉ
Vanaf maart is veel vrijwilligerswerk stil 
komen te liggen. Omdat veel vrijwilligers 
aan gaven hun werk en de sociale 
contacten te missen en de gevoelens van 
eenzaamheid toenamen, heeft Facet een 
Vrijwilligerscafé georganiseerd.

Vanwege de lockdown zijn er diverse 
gratis online trainingen aangeboden.

246 
ORGANISATIES

ingeschreven in vacaturebank.

474
VRIJWILLIGERS 

ingeschreven in vacaturebank. 

Facet heeft 

215
INGESCHREVEN 
VRIJWILLIGERS.

Voor de vrijwilligersprijs 
waren er  

20 
AANMELDINGEN.

Meer nieuwsbrieven en 
-flitsen gestuurd dan in 

andere jaren. 

56  
PERSOONLIJKE 

ADVIESGESPREKKEN
gevoerd gericht op passend 

vrijwilligerswerk.

6 
groepen
uit verschillende 

sectoren

14 
individueel 



Ondersteuning
Mantelzorg
Juist nu even checken hoe het echt gaat
Veel mantelzorgers voelden zich het afgelopen jaar extra 
belast, blijkt ook uit de enquête ‘mantelzorg in coronatijd’ die 
wij hebben gehouden onder Ridderkerkse mantelzorgers die 
bij ons ingeschreven staan. We zagen in de resultaten wat de 
toename van stress en van zorgen, in combinatie met wat 

juist minder mogelijkheden voor afleiding en ondersteuning 
uit de omgeving, met mensen deed. Door de mantelzorgers 
regelmatig persoonlijk te bellen voor een praatje, maar ook 
voor persoonlijk advies of extra ondersteuning waar nodig, 
konden we er voor de mantelzorgers zijn. Via het Meldpunt 
Samen konden de consulenten door inzet van vrijwilligers 
mantelzorgers helpen met praktische vragen. 

Mantelzorg

1236 
GEREGISTREERDE 
MANTELZORGERS

70  
JONGE 

MANTELZORGER

waaronder

Per maand ontvangen 

96
INDIVIDUELE 

MANTELZORGERS 
een begeleidingstraject.

186
MANTELZORGERS 

vulden de enquête 
over mantelzorgen in 

coronatijd in.
SAMEN OPLOSSEN
Er werd regelmatig overlegd 
met huisartsen, casemanagers 
dementie en de afdeling WMO 
van de gemeente Ridderkerk om 
gezamenlijk oplossingen te vinden 
voor knelpunten en problemen van 
mantelzorgers en hun zorgvragers. 

Senior mantelzorgconsulent wordt projectleider van 
Dementievriendelijk Ridderkerk dat in 2021 wordt uitgerold. 

Alzheimer Café Ridderkerk 
online vanaf mei. De reacties van 
mantelzorgers en organisaties zijn 
positief. 

Diverse alternatieve activiteiten 
aan, zoals pakketjes waarmee thuis 
een creatieve activiteit uitgevoerd kon 
worden.

Meer familiegesprekken: De aanvraag 
voor familiegespreken is in coronatijd 
toegenomen.

JONGE MANTELZORGERS
stonden dit jaar in de spotlight met:
• Bewustwordingscampagne
• Nieuw logo
• Week van de jonge mantelzorger
• Verschillende activiteiten

Door deze extra aandacht kregen wij 
nieuwe registraties.

Er waren  

1220
AANMELDINGEN VOOR 

DE PLUIM.

Aanmelden

“Mantelzorgers zijn niet te missen!”



Ondersteuning van senioren
Extra aandacht voor eenzaamheid
Voor veel senioren was het afgelopen jaar een moeilijke 
periode omdat zij zich geïsoleerd en eenzaam voelden en/
of bang waren om besmet te worden. Daarom hebben 
de ouderenadviseurs alles in werking gezet om enerzijds 
proactief in contact te blijven met de senioren die zij al 
kenden en anderzijds om signalen op te vangen over 
kwetsbare ouderen die nog niet in beeld waren. Ook waren 
er praktische vragen rondom boodschappen, financiën, 
huishoudelijke hulp en BAR-vervoer. Waar mogelijk werden 
mensen geholpen via het Meldpunt Samen. 

“De tablet van Compaan is speciaal 
gemaakt voor ouderen en mag een jaar 
lang gratis gebruikt worden, inclusief de 

maandelijkse gebruikskosten.”
– Frances Kroeze, ouderenadviseur

Ridderkerk Langer Gezond
Een preventief leefstijlprogramma voor 65-plussers
Ridderkerk Langer Gezond is het nieuwe leefstijlprogramma 
voor 65-plussers uit Ridderkerk. De thema’s die aan bod 
komen zijn voeding, bewegen, slaap, veiligheid in en om 
het huis en stress. Met een bewustwordingscampagne 
met vijf ambassadeurs voor alle aandachtsgebieden werd 
aandacht gevraagd voor het leefstijlprogramma. In het 
gelijknamige magazine wat in november is uitgebracht 
konden geïnteresseerden interessante informatie vinden over 
alle thema’s en kwamen ook de vijf ambassadeurs aan het 
woord. Helaas konden de geplande voorlichtingsmiddagen 
en -avonden en de spreekuren met de leefstijlcoach niet 
doorgaan vanwege de beperkende maatregelen.

“Ik adviseer mensen om ’s avonds te gaan 
opslomen.” 

– Aadje Faassen, slaapfysiotherapeut bij 

Fysiotherapie Ridderkerk

Ondersteuning van senioren

451 
ATTENTIES

 UITGEREIKT

MAATJESPROJECT
Bezoek aan huis is omgetoverd tot een 
maatjesproject. De vrijwilliger wordt nu 
breder ingezet bij een oudere. 

NIEUW: ANWB AUTOMAATJE
De vervoersdienst is omgevormd naar 
ANWB Automaatje om het een extra 
impuls te geven. Ondersteund door 
bestaande en nieuwe vrijwilligers. 

BMI
De gemiddelde BMI-cijfers liggen 

boven een gezond BMI. Mensen met 
een hogere BMI scoorden lager op de 

testonderdelen.

DE FORMULIERENBRIGADE
kreeg een nieuwe opzet. Vrijwilligers 
worden ingezet onder coördinatie van 
een ouderenadviseur.

BEWEEGMARKT
Tijdens de Fittest was er een 

beweegmarkt zodat deelnemers 
in contact konden komen met 
diverse sportaanbieders en 

fysiotherapeuten. 

MINDER ‘LIVE’ 
SPORTACTIVITEITEN 
DOOR CORONAMAATREGELEN. 
WEL ORGANISEERDEN WE DIVERSE 
ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN.
• Video’s voor lessen op afstand. 
• Poster met beweegtips en adviezen. 
• Livestream vanaf december was het mogelijk vanuit huis digitale lessen te volgen, 

verzorgd door onze eigen vakkrachten.

SENIORWEB
is overgenomen door de Bibliotheek 
AanZet. Een aantal vrijwilligers is 
gebleven om privécomputerlessen te 
kunnen blijven aanbieden.

Hierdoor kregen we meer 
kwetsbare ouderen in beeld. 

29
COMPAAN 
TABLETS 

UITGEREIKT

Het voornaamste doel 
was het terugdringen 

van eenzaamheid.

130 
DEELNEMERS 

FITTEST
In totaal hebben 130 inwoners 
tussen de 65 en 81 jaar uit de 
wijken Slikkerveer, Bolnes en 

Donkersloot deelgenomen aan 
de Fittest.

2 Podcasts over rouw en verlies

Hierbij gingen de 
ouderenadviseurs in gesprek 
met rouwtherapeute Mase 
Sutterland.

4 PODCASTS
opgenomen door ouderenadviseurs.

Hiermee zijn meer mensen 
bereikt dan mogelijk is met de 
vriendschapscursus in oude vorm. 

2 Podcasts over vriend-
schap en contact maken

Ondersteuning



Leefbaarheid
Sociaal Makelaars
Persoonlijk contact online, telefonisch en in de buitenlucht op 
afstand
In 2020 waren er andere, creatievere manieren voor 
nodig om dichtbij te kunnen zijn. Bijvoorbeeld de acties 
om wijkbewoners een hart onder de riem te streken; 
van de muziektrein waarbij een vrachtwagen met dj 
langs verschillende complexen reed en bewoners hun 
lievelingsnummer konden aanvragen tot het uitdelen van 

soep in alle wijken, het uitdelen van bloemetjes bij senioren 
in samenwerking met verschillende partners en het uitdelen 
van complimenten met “De leukste snertcampagne ooit”. 
Met deze acties zijn veel mensen bereikt die niet zomaar uit 
zichzelf zouden bellen. Meer dan ooit kwamen de sociaal 
makelaars ‘achter de voordeur’. Het persoonlijke contact 
stond altijd voorop, of dit nu online, telefonisch of in de 
buitenlucht op afstand was. 

Sociaal makelaar

NIEUW: 

Lief- en leedstraten
In deze straten zetten bewoners het hele jaar in voor burenhulp, 
aandacht voor kwetsbare mensen en het tegengaan van 
eenzaamheid.

Buurtbemiddeling

INDIVIDUELE 
ONDERSTEUNING
Afgelopen jaar waren bewoners 
meer op zichzelf aangewezen, 
onder andere door het wegvallen 
van sociale contacten. We bleven 
zoeken naar manieren om te 
voorkomen dat ze tussen wal en 
schip vielen. 

8 
OVERLASTMELDINGEN

Deze zijn opgepakt door 
de sociaal makelaars, in 

samenwerking met collega’s en 
partners. 

32,7% 
MEER AANVRAGEN.

Een grote stijging van het aantal 
aanvragen. De verwachting is 

dat deze trend in 2021 doorzet. 

70% 
OPGELOST.

In ongeveer 70% van de gevallen 
kon met Buurtbemiddeling 
de situatie gede-escaleerd/

genormaliseerd worden.

SPREEKUUR FOODCOMPANY 
RIDDERKERK
De sociaal makelaars zijn aangesloten bij het spreekuur 
van Foodcompany Ridderkerk. Tijdens dit spreekuur 
komen meerdere bewoners langs met kleine hulpvragen 
die een groot verschil kunnen maken.

18 
GEZINNEN 

voor Sinterklaasactie van Stichting Present. 

Met toestemming van de ouders hebben de 
sociaal makelaars 18 gezinnen kunnen doorgeven 

aan Stichting Present voor de Sinterklaasactie. 
Hierbij worden presentjes gegeven aan, met 

name, de kwetsbare gezinnen met kinderen uit 
Ridderkerk. 

SOCIAAL TUINIEREN
Met Wooncompas zijn de sociaal 
makelaars een samenwerking 
aangegaan in het project ‘Sociaal 
Tuinieren’ van Stichting Present.

“Als het succes van een campagne afgemeten wordt aan hoe de gezichten oplichten en aan 
hoeveel tijd mensen nemen om het gesprek aan te gaan en mee te doen, dan is ‘De leukste 

snertcampagne ooit’ een schot in de roos.” 
– Rene Belder, sociaal makelaar



Opgroeien en ontwikkelen
Jongerenwerk
Online en op straat het gesprek aangaan
De jongerenwerkers zijn ook in 2020 dicht bij de jongeren 
gebleven, op straat en online, om met hen in gesprek 
te blijven. Vanaf het moment dat jongeren weer met 
1,5 meter afstand mochten sporten, organiseerde het 
jongerenwerk twee keer per week een sportieve activiteit. 
Ook online organiseerden de jongerenwerkers activiteiten, 
zoals challenges, interessante polls, escape rooms en de 
gamesessies waarbij jongerenwerkers ook meteen in gesprek 
konden gaan met de jongeren over wat hen bezighield. 

De Loods
Livestreams met Ridderkerkse dj’s
Na een goed eerste kwartaal waarin diverse evenementen 
zijn georganiseerd kwam alles stil te liggen door corona. Dit is 
terug te zien in de bezoekersaantallen van dit jaar: De Loods 
heeft 2725 bezoekers ontvangen. Toch heeft De Loods niet 
stilgezeten. Er zijn in de lockdown online feesten door middel 
van livestreams aangeboden. Tijdens de livestreams draaiden 
verschillende Ridderkerkse dj’s. Om de week was er een andere 
muziekstijl, zodat er voor iedereen wat wils was Gemiddeld 
keken 1000 tot 1500 mensen vanuit huis de livestream. 
Vanaf juni organiseerde De Loods kleinschalige activiteiten op 
basis van inschrijving, dj sessies en jamsessies, Project 0180, 
workshops en Brede School. Deze activiteiten zijn goed bezocht. 

14 VOORLICHTINGEN

AMBULANTEN IN DUO’S
Vanaf dit jaar ambulanten de 
jongerenwerkers in duo’s. 

Waar het de eerste paar weken van de 
lockdown relatief rustig was, nam de 
overlast naarmate april vorderde toe.

VERHUIZING
Soos De Klinker is 
verhuisd naar WVC 
Bolnes tegenover het 
Krajicek Court.

TALENTONTWIKKELING

HUISWERK
BEGELEIDING 

DE WEEK VAN 
RESPECT

REGULIERE COACHING
meer minder

workshops
HIPHOP IN JE BIEB
TALENT STAGE 
FOTOGRAFIE 
MUZIEK 
VLOG
SPOTIFY STREAMS 

challenges
SPOKEN WORD
TEKENEN 
SCHRIJVEN OP EEN BEAT

JOBCOACHING

7
AAN 

JONGEREN

2
AAN 

OUDERS

Thema’s | Eenzaamheid. Huisvesting. Gedrag op 
social media. Vrijetijdsbesteding. Leren op afstand. 
Omgaan met groepsdruk.

Thema’s | Grote financiële problemen. 
Online jobcoaching. Tips voor solliciteren.  
Delen van vacatures.

Reguliere huiswerkbegeleiding kon 
vanwege corona niet doorgaan. 

Samen met collega’s van 
sportstimulering is een programma 
neergezet. 

Thema ‘Kanker 
verziekt je taal’

Oud & nieuw is 
rustig verlopen. De 
jongerenwerkers deelden 
chocolademelk en 
oliebollen uit in alle 
wijken.

OUD & NIEUW 

ONLINE 
BEGELEIDING

4 jongeren 1-op-1 online hulp 

4

ONDERSTEUNING
MATERIAAL

van 2 middelbare en 1 basisschool

5
OP 

SCHOLEN

RESPECTBORDEN
geschonken aan basisscholen

GESPREKKEN MET 
JONGEREN
op het Farelcollege

WEERBAARHEIDSTRAINING
georganiseerd

VOETBALCLINIC MET 
SOUFIANE TOUZANI
straatvoetballer en tv-persoonlijkheid 

JONGERENSOZEN
De jongerensozen zijn voor een groot deel van het jaar gesloten geweest en 
werden gemist. We hebben jongeren die op straat hingen zo veel mogelijk 
toegeleid naar activiteiten. Na de tweede lockdown is ervoor gekozen om de 
soos+ te laten draaien, omdat dit om een groep kwetsbare jongeren gaat. 

Jongerenwerk



Sport en gezonde leefstijl
Dagelijks beweegaanbod voor kinderen
Dit jaar, waarin dit meer dan ooit nodig was, hebben 
kinderen gebruik kunnen maken van een divers 
aanbod aan beweegactiviteiten. Er was veel behoefte 
aan, zowel bij de kinderen als bij de ouders, toen de 
coronamaatregelen het toelieten. Tijdens de lockdown 
zorgden de combinatiefunctionarissen dagelijks voor online 
beweegactiviteiten. Toen sporten onder strikte voorwaarden 
weer kon, is er iedere week in elke wijk buiten tenminste een 
beweegmoment aangeboden tot het basisonderwijs weer 
volledig van start ging. Ook de vakantie-activiteiten gingen 
door en daar waar nodig werd een aangepast programma 
aangeboden met sport- en spelactiviteiten of online 
activiteiten.

“Wat ons op blijft vallen en zorgen baart 
is het computer-/beeldschermgebruik 

bij kinderen. Kinderen zijn snel afgeleid, 
ongeconcentreerd, hebben extreme 
bewegingsdrang en zien er moe uit.”

Verenigingsondersteuning
• We organiseerden voor het eerst een digitaal sportcafé 

voor verenigingen. 
• Vanaf maart heeft de verenigingsondersteuner zich vooral 

beziggehouden met ondersteuning van verenigingen in de 
lockdown periode en was hij de schakel tussen gemeente 
en de verenigingen. Na iedere persconferentie kregen de 
verenigingen binnen twee werkdagen een overzicht van 
alle maatregelen en wat deze voor hen betekenen.

• Dit jaar ontwikkelden we voor het eerst in eigen beheer 
een vitaliteitsscan. In het eerste kwartaal van 2021 worden 
de resultaten geanalyseerd. 

• Tijdens de Week van respect is er een eerste aanzet 
gegeven voor het inzetten van een positief sportklimaat 
in Ridderkerk. Hiervoor zijn respectborden en -flyers 
ontwikkeld met respectregels. De regels zijn opgesteld op 
basis van input van Open Limonade. 

• We waren actief betrokken bij de ontwikkeling van 
het lokaal Sportakkoord. In december is dit akkoord 
ondertekend door 28 organisaties. 

Sport en gezonde leefstijl

2302 
KINDEREN

deden mee aan de 
vakantie-activiteiten:

427  
KINDEREN

van

MEIVAKANTIE:
sport- en 

spelactiviteiten.

KERSTVAKANTIE:
een online programma 

vanwege de beperkende 
maatregelen.

KROKUS-, SUMMER- EN KASTANJE 
EVENTS gingen door zoals altijd.

RIDDERKERK BEACH 
is voor de tweede keer 
georganiseerd tijdens de 
Nationale Sportweek.

SPECIALE DOELGROEPEN:
• Activiteiten met een blauw puzzelstukje 

zijn toegankelijk voor kinderen met een 
lichte beperking;

• Lessen weerbaarheidstraining (project 
0180) voor mensen met een licht 
verstandelijke beperking;

• Jaarlijkse sport- en spelmiddag voor 
jonge statushouders.

SPORTACTIVITEITEN
Vanwege corona hebben we alle sportdagen en een aantal 
evenementen moeten annuleren. Er is wel een aantal projecten 
georganiseerd, zoals Fit & Run, Daily Mile, smaaklessen, 
Beweegkriebels en Tieners nemen de leiding. Op diverse scholen is 
pauzesport georganiseerd. 

ROTS EN WATER
Voor het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs.

Regelmatig stromen kinderen 
vanuit Buurtsport door naar een 

van de sportverenigingen.

BEACHHANDBALCLINICS
voor de groepen 6 t/m 8 van het 
basisonderwijs.

6  
BASISSCHOLEN

deden mee

Wekelijks deden 

GEMIDDELD 

265 
KINDEREN

mee aan Buurtsport 
en Pleintjessport. 

We organiseerden 

79 
ACTIVITEITEN 
in de wijk waaraan 

3038 
KINDEREN  

aan deelnamen.

Er zijn 

5 
JONGEREN 

individueel gecoacht. Het gaat om 
jongeren met overgewicht, een slecht 

zelfbeeld of jongeren die moeite hebben 
met groepsdruk of het aangeven van 

grenzen.

We organiseren 
beweegactiviteiten 
voor kinderen vanaf 

2 jaar met 
Beweegkriebels.

15
TRAJECTEN

met

371
DEELNEMERS

Ook les in mediawijsheid.

Project 0180  
VOOR VROUWEN 

bieden we aan als cursus.

4x per week  

WEERBAARHEIDSTRAINING  
voor de 
jeugd. 

17 
STAGIAIRES

liepen stage bij Facet.

Opgroeien en ontwikkelen



GEZONDE 
HAMBURGER 

en lunchbox maken

VET Gezond
Kraanwater is gezond! 
Op kraanwaterdag zijn er 70 waterkannen uitgedeeld 
met drinkwaterboekjes bij sportaanbieders, verenigingen 
en partners. Ook was er een waterchallenge waarbij 155 
kinderen 7 dagen lang alleen maar water mochten drinken: 
125 deelnemers hielden het vol en nog eens 78 ouders 
deden enthousiast mee. Weken na de waterchallenge 
werden de bidons nog steeds met water gevuld, wat wijst op 
een langdurig effect van deze challenge! 

Brede School
Na 10 jaar Brede School in Ridderkerk is besloten om deze 
te evalueren. Uit de evaluatie zijn belangrijke aspecten naar 
voren gekomen. Deze punten hebben we dit jaar verwerkt in 
een nieuwe werkwijze voor de Brede School. We behouden 
de positieve punten en kracht van de Brede School maar we 
gaan ook een aantal zaken anders doen. De belangrijkste 
veranderingen zijn:
• De Brede School gaat werken vanuit een nieuw kader; het 

concept Positieve Gezondheid.
• De doelgroep wordt uitgebreid van 4 t/m 12 jaar naar 0 

t/m 18 jaar. Dat houdt in dat we volgend jaar ook met het 

voortgezet onderwijs gaan samenwerken.
• Er komt meer ruimte voor maatwerk per school.
• Het aanbieden en eventueel uitbreiden van Blauwe Club 

activiteiten.

In 2021 worden deze veranderingen doorgevoerd. Tot die 
tijd gaat de Brede School door via de huidige werkwijze.
• We organiseerden 202 activiteiten waaraan 2163 kinderen 

deelnamen. Voor de uitvoering van de activiteiten is met 
(85) verschillende partners samengewerkt. Vanwege 
corona hebben er vanaf eind maart geen Brede School 
activiteiten meer plaatsgevonden.

• Er zijn 19 participatiekaartjes ingeleverd. 
• We reikten op een aantal scholen het 50 dingen boekje uit 

aan leerlingen om hen te stimuleren om vaker naar buiten 
te gaan en te bewegen. In het boekje staan 50 dingen die 
je voor je twaalfde in de natuur gedaan moet hebben.

• De animo voor media en cultuur activiteiten was groot. 
• De wijkprogrammagroepen zijn dit jaar minder vaak bij 

elkaar gekomen dan normaal (11 keer). Vanwege corona 
hebben we een aantal blokken (gedeeltelijk) moeten 
annuleren.

VET gezond

2020-2023: jong én oud.

Activiteiten & workshops. 
Er was veel animo voor activiteiten en workshops, zoals:

‘GOEDE PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING!’ 
We gaven een presentatie tijdens de regionale bijeenkomst van JOGG NL. Ridderkerk 
werd vol lof genoemd als voorbeeld van een goede publiek-private samenwerking.

De VET Gezond Plan van Aanpak 2020 – 2023 is opgesteld. De komende 
jaren wordt naast de doelgroep kinderen ook de doelgroep jongeren en 

ouders/volwassenen meegenomen. 

Nieuwe partners: 
Oasen, Buurtlab, AH Ridderhof en GoHealth. Het tekenmoment is verplaatst naar 2021. 

ONLINE 
ACTIVITEITEN 

zoals winacties en de 
suikerchallenge

GEZONDE 
TRAKTATIES MAKEN 
(inclusief traktatieboekje)

Opgroeien en ontwikkelen



Sociaal beheer
Wijkcentra 
Kleine ontmoetingen doen goed
De wijkcentra waren voor een groot deel van het jaar 
gesloten. Het contact met bewoners, vrijwilligers, gebruikers 
en docenten van de activiteiten is gebleven. Het gemis aan 
samen een kopje koffie drinken was groot. Daarom konden in 
WVC Bolnes de meest kwetsbare bewoners tijdens de 

wekelijkse inloop van 10.00 tot 12.00 uur terecht voor een 
praatje. Met de gebruikers dachten wij mee, bijvoorbeeld 
over het coronaproof organiseren van activiteiten. De huur is 
aan hen niet doorberekend. Ook werden er in de wijkcentra 
tijdens de lockdown online beweegvideo’s voor senioren 
opgenomen, zodat zij toch thuis in beweging konden blijven.

Wijkcentra

CURSUSSEN
• Alle beheerders hebben een cursus HACPP gevolgd.
• Ook de cursussen levensreddend handelen en 

bedrijfshulpverlening zijn doorgegaan.

WVC BOLNES
• Renovatie uiterlijk en 

programmering. Tijdens de lockdown 
konden beheerders hun dagelijkse 
werkzaamheden niet meer doen. 
Daarom zijn zij aan de slag gegaan met 
een grondige renovatie.

• Combinatie-automaat voor frisdrank 
en etenswaren geplaatst. De selfservice 
maakt het organiseren van activiteiten 
door wijkbewoners makkelijker. 

DE KLINKER 
• Steeds meer incidentele gebruikers 

gebruiken De Klinker voor algemene 
cursussen of andere maatschappelijke 
doeleinden.

• Verbeteringen gebouw. Dit jaar zijn 
er verbeteringen aangebracht aan het 
gebouw.

NIEUWE NAAM: 

Wijkcentrum West  
Facet heeft Wijkcentrum West (voorheen Gasterij de Ontmoeting) 
overgenomen van Riederborgh. Bij de start hebben wij de naam 
gewijzigd, omdat we willen uitstralen dat deze ruimtes voor en door 
iedereen in de wijk gebruikt kunnen worden. 

Sinds oktober 2020 heeft Pameijer haar intrek genomen in WAVO 
TREFPUNT OOST voor een nieuwe vorm van dagbesteding.

De online verhuurmodule 
wordt voor alle (ruimtes in de) wijkcentra gebruikt. Zo is duidelijk wie wanneer 
welke ruimte gebruikt. Ook aanvragen van incidentele gebruikers verlopen via de 
verhuurmodule. 
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