Jaarverslag 2 0 1 5 De Buitenwacht

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015 dat is uitgevoerd door het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van
De Buitenwacht te Dordrecht.
Terugkijkend op 2015 kunnen wij constateren dat 2015 in alle opzichten een bewogen jaar is
geweest. De effecten van de ingrijpende veranderingen en bezuinigingen in het sociaal domein
werden meer en meer zichtbaar in de schrijnende verhalen aan de koffietafel.
Niet alleen konden de bezoekers en deelnemers hun verhaal kwijt maar hebben wij in samenwerking
met Platform tegen Armoede Drechtsteden een aantal van deze schrijnende situaties bij de politiek
onder de aandacht gebracht waaronder terugdraaien boete op uitkering, pilot wijkwinkel met sociale
dienst met een aantal schrijnende situaties en inventarisatie van de effecten van de
kostendelersnorm op inkomen van gezinnen. Ook heeft de Buitenwacht een actieve bijdrage
geleverd aan het oprichten van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden.
Al 32 jaar is de Buitenwacht een broedplaats van sociale initiatieven van onderop en een spreekbuis
voor mensen die niet zo mondig zijn en niet goed voor zichzelf opkomen
In verbinding met de mensen wordt er gewerkt aan allerlei sociale vraagstukken. Terugkijkend op
het afgelopen jaar blijkt dat deze twee functies van De Buitenwacht hard nodig zijn en voor mensen
het verschil kunnen maken.
Ook heeft De Buitenwacht in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden een aantal
participatieplekken aangeboden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze mensen hebben weinig sociale contacten en bij De Buitenwacht krijgen ze het gevoel dat ze
weer meedoen aan de samenleving, zij krijgen hun eigenwaarde terug door hun talenten in te zetten.
De Buitenwacht is sinds 2013 weer een vrijwilligersorganisatie en zonder deze vrijwilligers kan De
Buitenwacht niet bestaan.
Daarom wil ik alle vrijwilligers die zich in de afgelopen jaar hebben ingezet en nog steeds inzetten
hartelijk danken voor hun bijdrage.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag over 2015.
Namens het bestuur van De Buitenwacht
Riet Duykers
Voorzitter
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Inleiding
Terugkijkend op 2015 zijn er een aantal mijlpalen te noemen die verderop in het jaarverslag
worden toegelicht:






In 2015 heeft De Buitenwacht de voorzittersrol op zich genomen van het Platform tegen
Armoede Drechtsteden. Het Platform wil enerzijds dat de mensen die in financiële
problemen zitten en er zelf niet meer uit kunnen komen geholpen worden en anderzijds dat
het beleid van de overheid maximaal gericht wordt op het verkleinen van de
armoedeproblematiek.
Organisatie en uitvoering van de regionale bijeenkomst Samen Grip op de Knip. Trivire had
aan De Buitenwacht gevraagd deze bijeenkomst te organiseren. Er zijn twee bijeenkomsten
geweest, een bijeenkomst expliciet voor de huurdersraden uit de regio.
Begin 2015 heeft de gemeente een brief gestuurd waarin werd aangekondigd dat kleine
subsidies beneden de 50.000 euro met ingang van 2017 zouden vervallen. De Buitenwacht
valt hier ook onder. Alle organisaties waaronder De Buitenwacht hebben de kans gekregen
om in een speciale vergadering van de commissie fysieke leefomgeving een pleidooi te
houden waarin de standpunten werden toegelicht. De Buitenwacht heeft een positief
kritische visie ten aanzien van deze ontwikkeling.
 Al 32 jaar is de Buitenwacht een broedplaats van duurzame initiatieven van onderop
(verschillende culturen, waarden, normen en leefwijzen ontmoeten elkaar in De
Buitenwacht en organiseren allerlei activiteiten). De mensen voelen zich thuis,
worden gehoord en hun stem telt. De Buitenwacht is een spreekbuis voor mensen
die minder goed gebekt zijn en niet goed voor zichzelf opkomen. In verbinding met
de mensen wordt er gewerkt aan allerlei sociale vraagstukken. De ideeën komen van
de mensen zelf en deze worden door De Buitenwacht ondersteund en omgezet in
activiteiten en acties.
In de Agenda voor de stad zien wij deze opvattingen terugkomen. Op zoek naar
een nieuwe balans in de samenwerking tussen de gemeente, inwoners,
ondernemers en samenwerkingspartners en inwoners uitdagen om te komen met
nieuwe ideeën. Af te stappen van een afhankelijk subsidiekarakter en over te gaan naar
een nieuw fonds waar inwoners kunnen komen met creatieve
ideeën wat door de
gemeente gefaciliteerd zal worden.
De Buitenwacht wil graag deze ideeën en ervaringen delen met anderen en ziet
in het nieuwe voorstel van de gemeente zeker mogelijkheden.
 In het voorstel van de Agenda van de stad zal er wel een evenwicht gezocht moeten
worden tussen vernieuwing en continuïteit. Succesvolle activiteiten en projecten met
veel draagvlak moeten de mogelijkheid en kans krijgen zich duurzaam te ontwikkelen.

De Buitenwacht wil haar kennis en ervaring inbrengen door een bijdrage te leveren aan het
ontwikkelen van dit fonds. Belangrijke voorwaarde voor het slagen van een dergelijk fonds is dat de
ingebrachte ideeën kunnen rekenen op een groot draagvlak bij de inwoners.
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Missie, visie en strategie
Wat willen we bereiken?
De Buitenwacht wil een gemeenschap zijn van en door mensen aan de basis die in de Buitenwacht
elkaar kunnen ontmoeten, elkaar versterken en met elkaar samen activiteiten ontwikkelen en
verschillen vieren.
Uitgangspunt is dat de mensen aan de basis zelf initiatieven ontwikkelen en dat er vrijwilligers zijn
die zich verwant voelen om het proces van ontmoeting te stimuleren. In geen geval moet voor de
ander worden gedacht. Mensen worden geprikkeld om zelf en met elkaar zaken te doen; het
initiatief wordt niet overgenomen.
Waar zijn we goed in en wat zijn onze verworvenheden?
o Betrokkenheid, compassie en een plek om te groeien
o Onafhankelijkheid
o Gelijkwaardigheid
o Doe-organisatie vanuit de basis
Wat vraagt de omgeving van ons?
De mensen aan de basis vragen om een organisatie die voor hen opkomt en hen een stem geeft. We
hebben een aanjaagfunctie en zijn een luis in de pels naar de politiek, beleidmakers en
levensbeschouwelijke organisaties.
Hoe gaan we dit concretiseren?
1. Bieden van een veilige en inspirerende omgeving in De Buitenwacht
2. Ontwikkelen van de aanjaag- en luis-in-de-pels-functie
3. Ontwikkelen van zingevingsactiviteiten die binden en energie geven
4. Op zoek gaan naar deskundige vrijwilligers die zich verbonden voelen met de mensen
aan de basis en die betekenisvol bezig willen zijn
5. Samenwerken met bondgenoten met vergelijkbare doelstellingen
6. Continueren van onze huidige activiteiten (ontmoeten, ondersteunen, ontwikkelen)
en versterken van de aanjaag- en luis-in-de-pels-functie
7. Versterken van de onafhankelijke rol door meerdere inkomstenbronnen te verwerven
en onze eigen broek op te houden

5

Doelstellingen en activiteiten
De Buitenwacht organiseert een groot scala aan activiteiten en projecten. Deze zijn onder te delen
vijf O’s:
a. Ontmoeten
b. Ontwikkelen
c. Opkomen voor jezelf en de ander
d. Organiseren van zingeving en viering
e. Ontvangsten door verhuur ruimten

a.
Ontmoeten
De Buitenwacht stimuleert dat mensen uit verschillende culturele achtergronden met elkaar
in contact komen en samen activiteiten ondernemen. In De Buitenwacht vinden
ontmoetingen van mensen plaats die elkaar niet zo gauw tegenkomen Hierdoor komt er
meer begrip voor elkaar en voor elkaars situatie. Het heeft tot gevolg dat mensen uit vele
culturen meer samen optrekken en initiatieven voor de wijk opzetten. De Buitenwacht
ondersteunt mensen in hun ontwikkeling en emancipatie en stimuleert hen tot een bredere
deelname aan de samenleving.
Doelen
o vergroten betrokkenheid van mensen uit verschillende culturele achtergronden bij
elkaar
o bieden van ruimte om elkaar te ontmoeten en de dialoog aan te gaan
o ondersteunen van de zoektocht naar gemeenschap en verbinding in verscheidenheid
o werken aan samen leven – samen doen

b.
Ontwikkelen
De Buitenwacht stimuleert dat mensen aan de basis ook met hun beperkingen, mindere
kansen of mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dat kan door
actief te zijn in De Buitenwacht of door vanuit De Buitenwacht de kracht of steun te vinden
elders actief te worden. Cursussen die gegeven worden in De Buitenwacht geven mensen
houvast om zich verder te ontwikkelen en zelfredzaamheid en weerbaarheid te kweken.
Mensen worden gestimuleerd en ondersteund in het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van
eigen initiatieven.
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Doelen
o vergroten van deelname in buurt en wijk van de deelnemers
o stimuleren en ondersteunen van activiteiten van deelnemers gericht op meedoen in de
samenleving
o ruimte bieden voor en ondersteunen van eigen initiatief en activiteit van mensen
o mensen toerusten zodat ze de persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun leven
kunnen nemen
o mensen een plek geven waar ze zich vrijwillig kunnen inzetten voor activiteiten
o vergroten van vaardigheden, kennis en ontwikkeling van deelnemers ter voorbereiding
op werk of vrijwilligerswerk
o stimuleren persoonlijke ontwikkeling en emancipatie van deelnemers

c.
Opkomen voor zelf en de ander
De Buitenwacht is een organisatie die van oudsher opkomt voor de mensen aan de basis. In
De Buitenwacht worden de deelnemers ondersteund in de wirwar van allerlei
bureaucratische regels en procedures. Nadruk bij de ondersteuning is allereerst voorzien in je
eerste levensbehoeften en voorkomen dat de mensen dieper in de goot belanden. Dit wordt
versterkt door onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal. Daarnaast heeft De
Buitenwacht een signaalfunctie naar de samenleving en worden schrijnende situaties en
aangekaart en opgepakt.
De taak van De Buitenwacht is om mensen aan de basis bij elkaar te brengen zodat zij minder
afhankelijk worden. De Buitenwacht moet bewaken dat de overheid en instellingen een
prestatie leveren als dat van de mensen ook wordt verwacht. De Buitenwacht moet naast
mensen staan die aan de overheid iets duidelijk willen maken. Zij moeten erbij ondersteund
worden, maar moeten wel vanuit hun eigen kracht kunnen spreken. De Buitenwacht helpt de
deelnemers bij het terugwinnen van hun zelfvertrouwen, waardoor zij vanuit hun eigen
kracht weer met een bepaalde situatie kunnen omgaan.
Doelen
o Ondersteunen van deelnemers bij de wirwar van bureaucratische regels en procedures
o Signaleren van schrijnende situaties en deze aankaarten en oppakken
o Bij elkaar brengen van mensen aan de basis met als doel minder afhankelijk zijn van de
overheid
o Vergroten van zelfvertrouwen en versterken van eigen kracht van de deelnemers
o Tegengaan van isolement en eenzaamheid bij deelnemers
o Drempel te verlagen van algemene instellingen
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d.
Organiseren van zingeving en viering
Zingeving, religie of levensbeschouwing nemen een belangrijke plaats in het leven van
mensen. Vroeg of laat worden mensen geconfronteerd met vragen als: Wie ben ik? Welke
zijn mijn mogelijkheden? Hoe kan ik iets voor iemand betekenen? Wil ik iets voor iemand
betekenen? Hoe geef ik inhoud aan mijn leven? Door wie of wat laat ik mij inspireren? Om
deze eigen zingevingvragen te bespreken en verdiepen, om elkaar te begrijpen en van elkaar
te leren en om tegenstellingen te overbruggen werkt De Buitenwacht projectmatig aan
activiteiten op het gebied van zingeving. De Buitenwacht wil voor mensen die vanuit de
kerken geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken een proces van bewustwording
op gang brengen. De Buitenwacht gaat de dialoog aan, verschillen worden niet uit de weg
gegaan, niet bestreden maar gevierd.
Doelen
o samen zoeken naar ieders (nieuwe) religieuze of levensbeschouwelijke identiteit
o samen zoeken naar antwoorden op zingevingvragen
o kennisnemen van verschillende religies en levensbeschouwingen
o met elkaar de kritische dialoog aangaan
o verschillen niet bestrijden maar vieren
o samen zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor zingeving in het leven, in het
bijzonder bij mensen die daarin zijn vastgelopen

e.
Ontvangsten door eigen verhuur
De Buitenwacht biedt ruimte aan verschillende organisaties en bewonersgroepen. Er zijn
verschillende tarieven afhankelijk van de inkomsten van de organisaties die willen huren. Ook
gebeurt het bij vergelijkbare doelstellingen van de Buitenwacht dat de ruimte om niet ter
beschikking gesteld wordt aan organisaties die (nog) geen eigen middelen ter beschikking
hebben.
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Jaaroverzicht in cijfers
Ontmoeten:
koffie inloop
49 weken 5 ochtenden per week totaal 245 keer. Gemiddeld aantal bezoekers 20.
Eethuis
45 weken 1 keer per week op donderdag. Gemiddeld aantal bezoekers 25.
Lunch
49 weken op dinsdag. Gemiddeld aantal bezoekers 12.
Herberg op tweede kerstdag: aantal bezoekers 40
NL Doet:
22 maart klussen uitgevoerd met 22 vrijwilligers, waaronder een lunch waar vrijwilligers van de
groeituinen en de Letswinkel aanschoven. Daarbij was er repetitie van Djembé groep
Ontwikkelen:
Huiswerkhuis:
4 keer per week m.u.v. schoolvakanties. We zijn in januari met 10 leerlingen gestart. We zijn in
december geëindigd met 15 leerlingen. Er waren dit jaar 3 examenleerlingen die allemaal in mei het
huiswerkhuis verlieten. 2 leerlingen zijn geslaagd 1 leerling is (heel onverwacht) uiteindelijk gezakt.
(bijlage jaarverslag huiswerkhuis)
AKA MBO1 opleiding voor vrouwen
Gestart 27 januari met 12 studentes. Eind december waren er nog 8.
Begeleiden stagiaires:
De Buitenwacht heeft van verschillende opleidingen (benoemen) 5 stagiaires begeleid.
Naailes +
42 weken op donderdagmiddag en vrijdagochtend leren werken met de naaimachine, kleding maken
en herstellen. Afgelopen jaar uitgebreid met meerdere creatieve activiteiten. Begonnen met
gemiddeld 2 deelneemsters per keer, gegroeid tot 5 deelneemsters en groeiende.
Opkomen voor jezelf en de ander:
Wijkwinkel: 1179 consulten in 49 weken, 5 ochtenden per week (bijlage jaarverslag)
Uitdelen voedselpakketten:
52 vrijdagmiddagen gemiddeld 80 huishoudens
Groentewinkel:
46 maandagen groente geleverd door zorgboerderij de Zuidpunt.
Ontspanningstherapie:
Op donderdagmiddag 46 keer 8 deelnemers gemiddeld
Organiseren van zingeving en viering
Internationale dag
Thema “Durven Delen” met 11 optredens, ruim 500 bezoekers en hapjes uit 6 culturen een groot
feest op 16 november (bijlage verslag)
Kerstviering
Op kerstavond 24 december. Thema “Durven Delen”. 40 bezoekers
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Zingevingsactiviteiten
Op initiatief van de Raad van kerken is er in De Buitenwacht een bijeenkomst geweest met
afvaardiging van kerken en moskeeën over het thema ‘Hoe houden we elkaar vast?‘ De Buitenwacht
vindt het in deze tijd belangrijk geen dogma’s te koesteren en verschillen te respecteren en met
elkaar vieren. Bij de instroom van de vluchtelingen nemen de spanningen en scherpe tegenstellingen
in de samenleving toe en het is essentieel dat we werken naar draagvlak door kennis uit te wisselen
over elkaars culturen en standpunten.
Voorstel is om een aantal bijeenkomsten met een wisselend thema en daarop bijbel en koran te
behandelen. Voor elke bijeenkomst een op het thema passende locatie uitkiezen en gericht mensen
uitnodigen. De Buitenwacht wil meehelpen dit initiatief op gang te brengen.
Ontvangsten door huur
De Buitenwacht biedt ruimte aan verschillende organisaties en bewonersgroepen. Er zijn
verschillende tarieven afhankelijk van de inkomsten van de organisaties die willen huren. Ook
gebeurt het bij vergelijkbare doelstellingen van de Buitenwacht dat de ruimte om niet ter beschikking
gesteld wordt aan organisaties die (nog) geen eigen middelen ter beschikking hebben.
Vaste huurders:
Stichting Stedenbanden Dordrecht Bamenda. Bamenda heeft helaas aangegeven in verband met
beëindigen van subsidie de huurovereenkomst per 1-1-2016 op te zeggen
Houdt op woensdag kantoor en organiseert activiteiten t.b.v. projecten in Bamenda Kameroen.
Stichting Stedenbanden Dordrecht Varna. Ook Varna moet per 1-1-2016 de huurovereenkomst
beëindigen.
Houdt op donderdag kantoor en organiseert activiteiten t.b.v. projecten in Varna Bulgarije
Inloop Summat
Inloop voor Hindoestaanse ouderen van Aafje, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 18.00.
Best life gospel church
Huurt op zondag t.b.v. evangelische kerk. Dominee komt uit Nigeria.
Eglise de Saints
Huurt op zondag t.b.v. evangelische kerk. Dominee komt uit Congo.
Verpleegkundig spreekuur Aafje
Gebruikt kantoorruimte op de donderdagochtend. Iedereen kan vrijblijvend en kosteloos
binnenlopen voor advies en meten bloedsuiker en bloeddruk.
Vaste gebruikers om niet:
50plus Drechtsteden
Gebruikt grote zaal beneden voor maandelijks netwerkcafé. Zo’n 40 werkzoekende 50+ers
ontmoeten en ondersteunen elkaar bij het vinden van werk. Ook komen hier mensen uit voort die
vrijwilliger worden bij De Buitenwacht. Daarnaast vinden er individuele intake- en coaching
gesprekken plaats
Drechtse stromen
Gebruikt vergaderruimte om niet t.b.v. het ontplooien van initiatieven op het gebied van
duurzaamheid en energiebesparing in de Drechtsteden
Letswinkel Dordrecht
Gebruikt vergaderruimte om niet 1 keer per maand voor bestuursoverleg. Ze organiseren ook 1 keer
per maand Lets cook, waarbij door deelnemers gekookt en gegeten wordt.
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Platform tegen armoede Drechtsteden
Gebruikt vergaderruimte om niet 1 keer per maand t.b.v. voorbereiden acties sociaal manifest.
Bestaat uit afgevaardigden van belangenorganisaties en politieke partijen.
Voedselbank Dordrecht
Iedere vrijdagmiddag uitdelen voedselpakketten. Gebruik grote zaal om niet.
Naast de bovengenoemde verhuren en gebruiken is De Buitenwacht ook een geliefde
vergaderlocatie voor bijeenkomsten van de gemeente Dordrecht, verenigingen van eigenaren,
Humanitas, MEE Drechtsteden en politieke partijen.
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Organisatie
Bestuur
Doelen voor 2015






Uitbreiding van het bestuur. De bestuursleden zijn intensief betrokken bij de organisatie en
uitvoering van de activiteiten. Dat trekt een grote wissel op het bestuur en afgelopen jaar
hebben we door ziekte van een tweetal bestuursleden geconstateerd dat er dringend
uitbreiding nodig is met name voor de portefeuilles financiële administratie/zakelijk beheer,
PR en communicatie en vrijwilligersbeleid.
Plan van aanpak voor versterking van de interne organisatie. De Buitenwacht is een
vrijwilligersorganisatie en daarom is het belangrijk dat de administratie en organisatie op
orde is. Veel fondsen werken met projecten en in overleg met een aantal fondsen zal er een
plan van aanpak gemaakt worden voor het opzetten van een projectadministratie, beheer en
begeleiding van de vrijwilligers. Dit plan zal bij de fondsen worden ingediend.
Instellen van een vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers. Een aantal van de vrijwilligers is
belast met persoonlijke en sociale problemen. Een vertrouwenspersoon kan voor hen hierbij
een klankbord zijn.

Terugblik op 2015
Het bestuur van de Buitenwacht bestaat doorgaans uit 5 personen, waaronder een dagelijks bestuur
bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
Het afgelopen jaar was het bestuur niet geheel op sterkte en heeft enkele mutaties gekend.
Er is in 2015 een nieuwe penningmeester aangetreden en een lid van het bestuur na vijf jaren
afgetreden. Gelukkig is deze vacature in de loop van het afgelopen jaar weer met een nieuw lid
opgevuld.
Het bestuur van de Buitenwacht is een werkbestuur, dat wil zeggen een bestuur dat niet slechts op
afstand bestuurt, maar dicht tegen de werkvloer aan opereert.
Vrijwilligersbeleid
Doelen voor 2015








Afspraken maken met de SDD over de participatieplekken waarin we onze verwachtingen,
voorwaarden en wensen vast leggen
Training voor de vrijwilligers in het omgaan van agressie en individuele spanningen van de
bezoekers, reanimatie
Individuele gesprekken met de vrijwilligers
Vaststellen omvang vrijwilligersvergoeding
Twee keer per jaar wordt wordt er een overleg georganiseerd voor alle vrijwilligers die actief
zijn in De Buitenwacht. In dit overleg wordt met elkaar gesproken over actuele zaken en
toekomstverwachtingen.
Vrijwilligersfeest in juni

Terugblik op activiteiten
De Buitenwacht is een vrijwilligersorganisatie en vormt als officiële Stichting een eigen
rechtspersoon. De Buitenwacht kent slechts één administratieve beroepskracht voor 20 uur in de
week. Het uitvoerende werk wordt verricht door een vaste kern van deskundige vrijwilligers.
Het vrijwilligerskorps bestaat uit mensen die uit eigen beweging zich hebben aangemeld en uit
mensen die in het kader van de participatie regelgeving een re-integratietraject volgen.
Dit jaar heeft het bestuur besloten de vrijwilligers, die een vaste kern vormen en al langer bij de
Buitenwacht werkzaam zijn, een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.
Om als vrijwilligers min of meer professioneel te kunnen opereren zijn verschillende cursussen en/of
trainingen georganiseerd o.a. met behulp van de SSKW en de Rabobank. Het gaat daarbij om
cursussen zoals omgaan met agressie, BHV en cursus reanimeren d.m.v. de defibrillator met het in De
Buitenwacht aanwezige AED-apparaat, geschonken door de Rabobank.
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Instroom nieuwe vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben we nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen voor de wijkwinkel, het
huiswerkhuis en het eethuis. Bij de koffie inloop is er een groot verloop geweest.
Dankzij de instroom van de wijkwinkelvrijwilligers is de wijkwinkel nu iedere ochtend bereikbaar en
worden er meer cliënten geholpen.
Nieuw is onze samenwerking met de matchingunit van MEE Drechtsteden. Langs deze weg vinden
mensen met een laag verdienpotentieel bij ons een zinvolle tijdsbesteding. (aantallen participanten).

Communicatie
Doelen voor 2015




Verbeteren en actualiseren van de website
Nieuwsbrief in een nieuw jasje. De maandelijkse nieuwsbrief zal opnieuw vorm worden
gegeven en 4 keer per jaar worden uitgegeven
Voor de interne communicatie zal er een bord komen waarop de vrijwilligers de
bestuursbesluiten, belangrijke informatie, nieuwe vrijwilligers kunnen lezen

Ook het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de voortgang van organisatorische
verbeteringen. De communicatie is directer geworden door het eens per maand vergaderen van de
nieuw gevormde kerngroep van uitvoerende vrijwilligers met het bestuur. In de kerngroep zijn alle
werkdisciplines uit de Buitenwacht vertegenwoordigd.
Tevens is het bestuur begonnen met individuele gesprekken te voeren met de vrijwilligers op de
werkvloer en hebben de vrijwilligers een officieel vrijwilligerscontract ontvangen, waarin precies
staat vermeld welke taken zij vervullen en hoeveel uur per week zij bereid en in staat zijn
werkzaamheden te verrichten. Ook is er hard gewerkt een aan een nieuwe vorm voor de Nieuwsbrief
en website. In 2016 zal de nieuwe Nieuwsbrief uitkomen en de nieuwe website operationeel worden

Beheer en verhuur
Doelen voor 2015



Werkproces zakelijk beheer vastleggen in handboek Administratieve Organisatie
Opstellen van huis- en spelregels voor bezoekers en deelnemers

De Buitenwacht heeft het financieel nooit breed gehad, maar het bestuur heeft met behulp van
andere vrijwilligers en fondsen tot nu toe kans gezien om voldoende geld te genereren zodat de zaak
draaiende gehouden kan worden. Naast een beperkte subsidie van de gemeente zijn een aantal
fondsen bereid gevonden de benodigde bijdragen te leveren. Voorts komt er geld binnen door
zaalverhuur, verhuren van kantoorruimten en bijdragen van De Vrienden van de Buitenwacht. Het
jaar 2015 kan dan ook positief worden afgesloten.

Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
Er is lange tijd geen klachtenprocedure geweest in de Buitenwacht.
Veel zaken leken urgenter, en waren dat waarschijnlijk ook.
Gerard Vetter is enige tijd waarnemend vertrouwenspersoon geweest.
Vanaf januari 2015 werd Maria Visser door het bestuur benoemd als extern vertrouwenspersoon.
Het afgelopen jaar zijn er drie klachten in behandeling genomen.
Deze hadden geen betrekking op concrete incidenten, waarvoor een procedure in werking moest
worden gezet.
Wel kwamen er opmerkingen naar voren die betrekking hadden op communicatie, onduidelijkheden
in de organisatie, afspraken die niet werden nagekomen, eerlijk zijn naar elkaar en respect hebben
voor elkaar.
Twee klachten zijn opgelost. Een klacht niet, maar werd niet verder doorgezet.
Naar aanleiding van de klacht over communicatie, heeft het bestuur een aantal accenten aangepast.
Voorts wordt gestart met een cursus goed, actief en aandachtig leren luisteren.
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De vertrouwenspersoon is uitsluitend benoemd voor de medewerkers/vrijwilligers van de
Buitenwacht. Zij is telefonisch te bereiken via een eigen mobiel nummer, dat aan alle vrijwilligers
bekend wordt gemaakt.
Wanneer een klager er prijs op stelt om op neutraal terrein zijn of haar klacht te bespreken met de
vertrouwenspersoon, is hiervoor ruimte beschikbaar gesteld door Irene Voorbij van Vivenz aan de
Brouwersdijk.
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Samenwerking
De Buitenwacht is van oudsher een organisatie die op basis van signalen en ongewenste
ontwikkelingen in de samenleving op zoek gaat naar bondgenoten en partners om deze signalen te
verbreden en als het nodig is op de politieke agenda te krijgen.
Juist in 2015 waar een groot aantal veranderingen in het sociaal domein hard neerkomen op groepen
bewoners specifiek in Oud Krispijn maar ook elders in de stad, is deze samenwerking en
bondgenootschap essentieel.
In 2015 heeft De Buitenwacht intensief samengewerkt met onderstaande organisaties:






Diaconaal Platform Dak- en Thuislozen
Raad van Kerken
Letswinkel Oud Krispijn en OKBZ
Voedselbank
Platform tegen Armoede Drechtsteden

Terugblik op activiteiten 2015
Platform tegen Armoede Drechtsteden
In 2015 hebben er een aantal activiteiten plaats gevonden:




voorstel aanvullende maatregelen minimabeleid aan de Drechtraad
Aansnijden bij politiek van gevolgen kostendelersnorm. Deze wordt begin 2016 bij de
Drechtraad geagendeerd
Het verzoek aan de wethouder om de boetes uitkeringsgerechtigden met terugwerkende
kracht te compenseren is door De Drechtraad gehonoreerd

Oprichting Stichting Urgente Noden Drechtsteden
Actieve bijdrage geleverd leveren aan het op te zetten fonds Urgente Noden. Afgelopen jaar is hier
een onderzoek naar gedaan. In De Buitenwacht komen vaak mensen die helemaal geen eten en/of
onderdak hebben. Door bureaucratische regelgeving zijn zij uitgesloten van een uitkering en kunnen
zij (nog) geen beroep doen op de Voedselbank. De Buitenwacht juicht het instellen van dit fonds erg
toe temeer omdat dit fonds erin voorziet dat mensen die dit nodig hebben binnen een dag middelen
ter beschikking hebben om te kunnen voorzien in dagelijkse behoeften De Drechtraad heeft hiervoor
middelen ter beschikking gesteld en de Stichting Urgente Noden Drechtsteden is op 29 oktober
opgericht. De Buitenwacht maakt deel uit van het algemeen bestuur.
Samen grip op de knip
Trivire vroeg de Buitenwacht de organisatie op zich te nemen om een conferentie te organiseren
over Wonen en betaalbaarheid waarbij de huurders een grote inbreng hebben. Directe aanleiding
voor deze conferentie was dat steeds meer mensen/gezinnen moeite hebben om hun huur op tijd te
betalen
In 2015 zijn er twee bijeenkomsten . Een bijeenkomst voor huurders(groepen) op 15 oktober en de
regionale conferentie Samen grip op de knip op 5 november 2015 die door de Buitenwacht
georganiseerd was en plaats vond. In deze bijeenkomst zijn regionale partijen en huurders samen op
zoek te gaan naar creatieve oplossingen voor problemen rondom ‘Betaalbaarheid’. Maar ook om
commitment te krijgen van partijen om zich hiervoor in te zetten. Dit hebben vertegenwoordigers
van huurdersraden, professionals, corporaties, gemeenten, bestuurders, politiek en vrijwilligers van
maatschappelijke organisaties gedaan in zes workshops. Hier zijn 6 thema’s uitgerold waar in 2016
aan gewerkt zal worden. De Buitenwacht zal ook in 2016 een actieve rol spelen bij het vervolg van
deze ontwikkeling. Er is een website ontwikkeld www.samengripopdeknip.n.l
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Verhalen achter de activiteiten
Ontmoeting
NL Doet
De Lionsclub helpt ons met 15 deelnemers in het kader van NLdoet. We willen een frisse look in De
Buitenwacht door wanden te schilderen en ramen te zemen. De keuken is schoongemaakt en
opgeruimd en de rommel van zolder is naar de stort gebracht”, vertelt Riet, de voorzitster van De
Buitenwacht. Ze is in haar nopjes met de ijverige vrijwilligers, die samen met de eigen vrijwilligers
van De Buitenwacht de klussen klaren. Els, Gerdien, Marcel en Riet hebben NLdoet voor De
Buitenwacht georganiseerd. Deze overkoepelende landelijke vrijwilligersactie vond plaats op 20 en
21 maart en werd georganiseerd door het Oranjefonds. Vrijwilligers konden zich inschrijven om op
deze dagen instellingen te helpen met diverse klussen. Op 21 maart is er veel werk verzet in De
Buitenwacht in een goede sfeer.
Erna, Peter en Jan zijn het kantoortje aan het schilderen. “Ik weet niet of het in 1 keer dekt, het grijs
zo over het groen heen”, bemerkt Erna. Ze heeft een schilders tenue aangetrokken tegen
verfspatten. “Het morsen valt volgens mij wel mee.” Intussen pakt ze een spons en boent wat verf
van haar schoen. Eigenlijk zitten er geen vrouwen bij de Lionsclub, maar bij sociale activiteiten doen
ze wel mee. “Als er gewerkt moet worden moeten er toch vrouwen aan te pas komen”, grapt Erna.
”Ik vind het leuk om het voor De Buitenwacht te doen, niet eens zozeer voor de Lions.” De anderen
beamen dat. “Met de Lionsclub we leren van elkaar en hebben het gezellig”, vertelt Jan. “Ik wil iets
betekenen voor de regionale gemeenschap, zoals door hier mee te doen. Elk jaar organiseren we ook
een kerstgala in de Kunstmin. Het is een leuk feest en het verschaft weer middelen voor goede
doelen.”
Witte vinger
Buiten geeft Ad de zijdeur een groen tintje. Als Erna naar buiten komt krijgt hij bijna de natte deur
tegen zich aan. “Ho, ho”, roept hij, terwijl hij de deur probeert te ontwijken. “Ik heb een
schildermaatje nodig”, zegt Erna. “Ik ben bijna klaar, ik kom zo”, reageert Ad. “Hij is een geboren
schilder”, vertelt Erna. “Ja”, zegt Ad. “Ik schilderde altijd mijn boot. Schilderen is voor mij
ontspanning. Toen ik hoorde dat hier klusjes zijn en dat er geschilderd moet worden, wilde ik er zeker
bij zijn.” Net als verschillende anderen is Ad bij de Lions-club gevraagd. “Ze zochten wat jongere
mensen. Het is een leuke club met leuke mensen.
Je kan maatschappelijk iets voor anderen betekenen zonder dat ze je hoeven te bedanken. Dat je zelf
niet in de picture staat vind ik wel prettig. O, daar komt de inspectie.” Hij doelt op de beheerder
Marcel die de klussen coördineert. Hij houdt een witte vinger omhoog.
“En ik heb alleen maar naar de verf gekeken”, grapt hij. “We hebben al aardig wat kunnen doen
gelukkig.” Samen lopen we naar de voorkant en kijken naar de hoge ramen boven de deur, die
vanochtend zijn gezeemd. Ze glimmen, maar er zijn nog wat vreemde vegen te zien. “Dat is ei. Dat
krijg je er nooit meer af”, vertelt Marcel.
Lunch
“Het is geweldig”, roept Gerdien uit. “De keuken is zo schoon.” Vanochtend stond ze al om 7.00 uur
bij de Bas, om boodschappen te doen voor de lunch. De soep moest op tijd af, zodat de keuken een
sopbeurt kon krijgen. Het is inmiddels tijd om de soep te gaan proeven tijdens de lunch. Als iedereen
zit zijn er zo’n dertig mensen aan tafel. Verder is er rogge- en gewoon brood, eieren, radijsjes, jus
d’orange en melk. Al tijdens het eten popelen sommigen om verder te werken. Enkele anderen gaan
naar huis. Pieter pakt al snel het ramen zemen weer op. “Ik ben buiten begonnen, heb toen de
keuken gedaan en ben nu binnen bezig. Mijn vak is het gelukkig niet, al doe ik het thuis ook weleens.
Het is belangrijk om een goede trekker te hebben. Dit is wel een goeie”, laat hij weten, terwijl hij de
trekker laat zien. “Ik ben voor de Lions-club gevraagd. Iedereen is druk met zichzelf bezig, maar het is
ook goed om met andere dingen bezig te zijn. Er is zoveel te doen. Mijn drie kinderen zitten op sport,
daar help ik met hand- en spandiensten.” Buiten zet Marcel samen met Mark kruidenplantjes om de
bomen heen. Het wordt afgedekt met grind. “Dat is tegen katten- en hondenstront. Die houden niet
van grind. Jammer dat we een zak grind tekort komen, nu kunnen we het niet afmaken.”
Bij het weggaan krijgen de bezoekers het boekje 30 jaar Buitenwacht en een oorkonde mee. De
Buitenwacht is weer fris en fruitig!
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Naailes +
De naailes op donderdagmiddag en vrijdagochtend is uitgebreid met meer creativiteit. We hebben
veel (schilder)materialen en gereedschap in huis waar je wat moois van kan maken, maar gewoon
erbij zitten kan ook.
Als je zelf iets hebt kan je dat meenemen. Sophie helpt graag en kan tips geven. Ook wanneer je niet
beide armen volledig kan gebruiken kan Sophie voorzien in hulpmiddelen om toch zelf wat te maken.
(bijvoorbeeld vast tapen van papier)
Dingen waar je aan kan denken zijn: tekenen, schilderen, houtbewerken, speksteen, naaiwerk, gips,
bloemschikken, papierkunst enz.
Deelname tegen materiaalkosten, afhankelijk van het materiaal maximaal € 1,50.
Deze activiteit telt gemiddeld 5 deelnemers per keer.
Koffie inloop
De koffie-inloop heeft in 2015 300 keer plaatsgevonden en werd begeleid door 10 vrijwilligers.
Gemiddeld maken 25 bezoekers per dag gebruik van deze activiteit.
De bezoekers bestaan uit mensen uit de wijk en uit de stad Dordrecht, cliënten van Yulius, mensen
van verschillende nationaliteiten, culturen en levensbeschouwingen.
Elke werkdag van 9.30 tot 12.30 uur vond een vrije koffie-inloop plaats, waarbij een ieder die dat
wilde gezellig kon aanschuiven aan de grote praat/leestafel in de ontmoetingsruimte. Mensen vanuit
diverse culturen ontmoetten elkaar en konden genieten van een kopje koffie, thee of een kommetje
soep. De kosten bedroegen € 0,50 per (niet verplichte) consumptie. Ofschoon het er meestal
ontspannen aan toe gaat, ontstaan er soms spontaan heftige discussies. Tactisch optreden van de
aanwezige gastvrouw of heer is dan van essentieel belang om de gemoederen tot bedaren te
brengen en de wederzijdse acceptatie van onderlinge verschillen te bewaken. Een belangrijke
doelstelling van De Buitenwacht is het bevorderen van wederzijds respect!
Er was wat verloop in de beschikbare gastheren en dames. Voor een aantal mensen die vol goede
moed begonnen aan deze taak bleek het toch behoorlijk pittig werk te zijn. Hiervoor hebben we aan
het begin van het jaar een training aan de medewerkers geboden om te leren om te gaan met gedrag
van bezoekers die stress veroorzaken. Het ging met name om te herkennen en leren om te gaan met
wat het gedrag bij jezelf doet. Er zijn ook verschillende werkzaamheden rond de koffie inloop, zoals
spullen klaarzetten en schoonmaken, die zijn vervuld door vrijwilligers die hier waren in het kader
van re-integratie.
Eethuis
In het eethuis wordt halal gekookt en rekening gehouden met vegetariërs. Er zijn 3 gangen en er
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met specifieke dieetwensen van bezoekers. Ook wordt zo
veel mogelijk gebruik gemaakt van versproducten. De kosten per maaltijd voor de bezoeker
bedroegen € 4,- waarbij kinderen tot 12 jaar voor de halve prijs mee konden eten. Centraal in het
eethuis staat het elkaar ontmoeten tijdens een gezellige en voedzame warme maaltijd. De gasten
worden wel verzocht mee te helpen met het uitserveren en af te ruimen na de maaltijd. Rond de 30
personen maakten gemiddeld per keer gebruik van deze voorziening. Dat zijn er 5 meer dan het jaar
ervoor. De maaltijden zijn ook goed aangekondigd in de nieuwsbrief en de kookteams zijn kundig en
enthousiast.
Lunch
Elke dinsdag is een lunchbijeenkomst voor wijkbewoners georganiseerd. Men kon genieten van
huisgemaakte soep en diverse broodsoorten met gevarieerd beleg. Tevens wordt er altijd wat extra's
bijgeleverd zoals vissticks, gekookt eitje, ragout e.d. Men moet zich tevoren opgeven. De kosten
bedragen € 2,- Wekelijks kwamen tussen de 15 á 20 personen gezellig aanschuiven.
Kerstherberg
Ook dit jaar was De Buitenwacht op tweede kerstdag weer open voor een gezellige kerstherberg.
Iedereen was welkom tussen 11.00 en 15.00 uur voor gezellig samen zijn en genieten van een lekkere
warme lunch. Hier hebben 40 mensen gebruik van gemaakt.
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Ontwikkelen
Begeleiden stagiaires
Het afgelopen jaar hebben we vijf stagiaires begeleid.




3 administratief medewerkers MBO niveau 2, 30 uur per week
Twee levensbeschouwing van Fontuys Hogeschool Tilburg
Van de stagiaires zijn er 4 geslaagd, en één stage van Fontuys loopt nog.

AED Training
In november 2013 hebben we dankzij de Rabobank een AED apparaat in ontvangst mogen nemen.
Daar hebben we ook een arrangement bij gekregen dat 6 vrijwilligers per jaar gratis een
reanimatietraining aangeboden krijgen met instructie hoe de AED in te zetten in geval van nood.
In februari hebben 6 vrijwilligers meegedaan die officieel een certificaat kregen, daarnaast hebben er
nog een aantal extra mee mogen kijken wat het aantal mensen die weten wat ze moeten doen als er
iemand een hartstilstand krijgt groter heeft gemaakt. We blijven uiteraard wel van harte hopen dat
we het allemaal niet nodig gaan hebben.

Opkomen voor jezelf en de ander
Hieronder vielen de volgende activiteiten:



Activiteiten Sociaal Manifest
Voorlichtings- en informatiebijeenkomsten veranderingen WMO, jeugd wet en
participatiewet
Bezoekgroep
Wijkwinkel
Ontspanningstherapie
Uitdeelpunt voedselpakketten
Verkooppunt groente, aardappels en eieren
Netwerkcafé 50Plus Drechtsteden








Meer uitgebreide verslagen in de bijlagen en het jaar in cijfers.
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Organiseren zingeving en viering
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Verslag “Durven Delen” internationale dag 15 november 2015.
Het thema van de dag “Durven Delen” is in mei van dit jaar opgepikt door Gerdien Vos en in juni
omarmd door de kerngroep. Het sprak aan omdat het gaat over lef hebben, lief hebben en raakt aan
het begrip mededogen. Mededogen is de basis van de missie van De Buitenwacht.
Els Hauser heeft de fondsen Haëlla en SIOC aangeschreven en wijkwensen Dordrecht. Van Haëlla en
de wijkwensen hebben we een bijdrage mogen ontvangen van respectievelijk € 800,- en € 500,-.
De voorbereidingsgroep voor de Internationale dag dit jaar bestond uit Els Hauser, Gerard Vetter,
Redouane Louzna, Joyce Jansen en Gerdien Vos. Het eerste overleg was tussen Els, Gerard en
Redouane om het draaiboek na te lopen en te actualiseren en het tweede overleg was tussen Els,
Gerard, Redouane en Joyce.
Tijdens dit overleg is vastgesteld dat Joyce iemand zou vragen om de presentatie van de dag te doen.
Redouane ging het geluid verzorgen en een optreden van de jembégroep. Ook zou de jembégroep de
zaal gaan versieren. Gerard ging de consumptiebonnen verkopen en flyers uitdelen, deels samen met
Redouane. Ook ging hij samen met Gerdien de boodschappen doen voor de bar. Els deed de
vergunningaanvraag, maken van affiche en flyers, persbericht, uitnodigingen, brief voor
omwonenden, contracteren van artiesten, op de dag zelf ontvangen van en afrekenen met de
artiesten, afspraken maken over kinderactiviteit.
Gerdien werd weer gevraagd om vrijwilligers te werven die hapjes maken en bardienst willen
draaien.
De meeste afspraken over de invulling van de dag zijn niet in een overlegstructuur gemaakt, maar
gaandeweg tijdens de ontmoeting binnen andere activiteiten (koffie-inloop, eethuis) tot stand
gekomen.
Drie weken voor aanvang van de dag zijn persoonlijke uitnodigingen verstuurd aan de burgemeester
en de wethouders van Dordrecht. Ook zijn de belangrijkste fondsen aangeschreven (Stichting
Vrienden van De Buitenwacht, Haëlla stichting, Stichting Rotterdam, Skanfonds, Oranjefonds,
Porticus). Per mail hebben we alle vrijwilligers van De Buitenwacht uitgenodigd en alle
gemeenteraadsleden van Dordrecht. Ook de leden van de Raad van Kerken Dordrecht hebben een
uitnodiging ontvangen. Verder iedereen die we op de hoogte houden met onze kwartaalnieuwsbrief.
Een week voor het feest stond het programma definitief vast en is het persbericht verstuurd. Dit ging
als volgt:
“Bij ons in De Buitenwacht is het inmiddels al tientallen jaren een traditie om op de derde zondag van
november een groot feest te organiseren die bekend staat als de internationale dag. Deze is ontstaan
uit de behoefte van de bewoners uit de wijk om op een vrolijke wijze met elkaars cultuur in contact
te komen. Door op deze wijze elkaars verschillen te vieren is dit evenement uitgegroeid tot een
gelegenheid waar je de integratie op zijn best kunt beleven. Op dit vrij toegankelijke feest wordt
altijd iedereen welkom geheten.
Ook dit jaar zetten we deze traditie voort en op zondag 15 november hebben we als thema het
thema “Durven Delen” meegegeven. Hierbij willen we uitdragen dat het durven delen samenleven
is, en echt samenleven is durven delen. Ook dat delen verrijkt in veel opzichten en daarom een reden
is om te vieren.
Het programma loopt van 14.00 tot 19.00 uur met een grote variatie aan zang en dansoptredens. Zo
kunnen we onder andere rekenen op het koor Melange Rood, een salsaworkshop, Carribean Energy
Brass met danseressen, een Somalische zanger, de wereldpercussiegroep, Indonesische line dans en
er komt nog meer waarbij het thema een rode draad vormt. Ook zijn er van verschillende culturen
hapjes aanwezig.”
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De dag zelf
Op vrijdag 13 november waren er de gruwelijke aanslagen in Parijs, dit heeft gemaakt dat er op
zaterdag, de dag voor het feest, een grote discussie is geweest of het feest nog door moest gaan, en
zo ja, in welke vorm. Er is voor gekozen om deze keer de zaal niet te versieren. In het openingswoord
door onze voorzitter is er aandacht geweest voor alle onschuldige slachtoffers in alle aanslagen
wereldwijd. Er zijn kaarsen aangestoken en bij de ingang was er een tafel met bloemen, een kaars en
een schrift waar bezoekers hun gedachten in kwijt konden. Ook was gedurende de viering de
stilteruimte in het gebouw beschikbaar om stil te staan bij wat er gebeurd is.
Verder is het een zeer goed bezochte dag geworden waar ruim 20 vrijwilligers zich zeer actief ingezet
hebben om mee te lopen met de brassband, hapjes en drankjes te verzorgen, spelletjes te doen met
de kinderen, bonnen verkopen, inrichten en opruimen, verzorgen van optredens, maken van
prachtige foto’s en films, het presenteren en gewoon met elkaar een geweldige sfeer neer te zetten.

De rondgang van de brassband CEB door de buurt. Het was buiten nat en koud, binnen warm en
gezellig.

De gedachtenishoek met schrift bij de ingang
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Een hapje per bonnetje à € 0,50. Er was keuze uit 10 verschillende soorten hapjes

De presentatie was heel goed verzorgd door Miss DorY
Ze deed ook het slotoptreden en is een voortreffelijk zangeres
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Koor Melange Rood

Grote verrassing, originele Indonesische parasoldans
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Workshop salsa dansen door Jaenela Dosset

Muktar, zanger uit Somaliland

Beat the Macho, Dordtse rap
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Jembégroep

kinderen sjoelen met damschijven

Cimbalom bespeeld door Sebastian Radu Seu
De gedichten uit het programma

Diversiteit en Samen erken

Internationale dag

15-11-2015

De bevolking groepen samen Bijéén.
B
International en autochtoon geen Utopia. U
Verenigen met muziek en Inspiratie.
I
Eigenwijs elk zijn eigen Tijd.
T
Religie , navorsen en Eten.
Samen werken Naderhand.
Introductie altijd even een kort Woord
Toleranties met respect en Amor
Evenwicht kantika nobo Charesma.
In cursus, even voedsel Halen.
Tur palabra di Dios pa nos Tur

E
N
W
A
C
H
T

Ton Henneke, Zwijndrecht
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Actie

De kloof dichten tussen kleuren,
zal waarschijnlijk nooit gebeuren.
Wereldwijd gemaakte akkoorden,
met hele ingewikkelde woorden.
Waarbij aanzien , macht en geld,
desnoods verkregen met geweld,
hebben mensen uit elk ras en land,
vrede met een geweer in de hand.
Met in de andere hand de bijbel,
hebben rassen en religies heibel.
Mandela heeft tijdens al dat vitten,
27 jaar lang moeten zitten.
Maar anti apartheid waar hij voor stond,
is wereldwijd nog steeds niet van de grond.
Werkelijke vrede is een ding,
dat staat in t Bijbelboek openbaring.
Daar word de stichter van ellende,
opgesloten met heel zijn bende.
Dan komt er voor mensen plezier,
dat staat in openbaring 21: 3 en 4.
Weg het verschil tussen blank en zwart
en de daardoor veroorzaakte smart,
dan is er pas echte vrede in het hart.

Schrijver: Chris van leeuwen
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De kerstviering kwam tot stand met muzikale medewerking van Miss dorY, Sebastian Radu Seu,
Redouane Louazna, Sander Post, Jeanela Dossett en Mia den Boer. Voorganger was ds. Kees
Streefkerk.
Het was een warme bijeenkomst die werd gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Er was mooie
muziek, er is flink gezongen en de overweging van Kees Streefkerk op het thema “durven delen” was
treffend.
Sander en Jaenela hadden voor de viering voor alle aanwezigen een wolk getekend waar in
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geschreven kon worden wat je het liefste wilde zien in het nieuwe jaar. Deze wolken zijn verzameld
en hieronder volgt een overzicht van reacties.
In het nieuwe jaar zie ik graag…





















Kleinkind achter kleinkind knuffelen.
Meer tijd voor mij zelf de andere vrede en verdraagzaamheid
Mensen die met aandacht luisteren naar anderen, en mensen die zorgvuldig vertellen wat zij
hopen
Vrede op aarde
Dat wij elkaar zien
Meer socialiteit met alle mensen
Meer vrede in de wereld en meer veiligheid in de minder ontwikkelende landen meer
kinderen die door het christendom bekeert worden
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Omgeving met elkaar wereldvrede
Mama en
Dat deze gemeente geïnspireerd door gods liefde, liefde naar anderen uit zal blijven stralen
Dat iedereen een vriend/vriendin meeneemt naar de kerk
Een vriendelijke gezicht
In alle seizoenen, de kinderen en mijn liefde
Dat mensen hun baan kunnen behouden
Gezonden wensen dat alle wensen van alle mensen in komen en alle mensen in gezondheid
in vrede leven
Een dialoog ontstaan aan de verhouding van de samenleving en daardoor begrip en
saamhorigheid
Meer kinderfeesten christelijke praatgroep
Meer belangstelling voor ouder bezoekers v.d. buitenwacht
Wat vaker open groeten zelf bewust zijn wat vaker zingen aandacht van mededogen en het
vaker naar buiten uit dragen

Iedereen die erbij was wil ik bedanken voor het delen en de aanwezigheid. In het bijzonder de
medewerkers voor de inzet en de warmte. De viering is bezocht door 35 mensen.
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Bijlagen
Jaarverslag AKA 2015
Na de kerstvakantie zijn we in januari verder gegaan met onze AKA-opleiding die we in
samenwerking met Het Da Vinci College in 2014 waren gestart. Er waren nog steeds grote
niveauverschillen. Het was moeilijk om een balans te vinden tussen de mondelinge ( klassikale )
lessen en het gebruik van de computerlessen, vooral bij taal. Op de computer konden de leerlingen
individueel aan hun programma werken , bij de groepslessen (belangrijk voor de spreekvaardigheid)
werden verschillende vaardigheden geoefend, die voor een deel door de leerkrachten zelf werden
voorbereid. De taalboeken sloten voor ongeveer 40 % niet goed aan bij het niveau en/of de
behoefte van de leerlingen.
Bij rekenen was het eenvoudiger omdat de leerlingen individueel geholpen konden worden tijdens
het werken op hun niveau.
Aanwezigheid werd dagelijks bijgehouden ( ochtend en middag) Sommige leerlingen waren
regelmatig door ziekte afwezig.
Bij maatschappelijke vorming bleef het probleem dat de taalvaardigheid van de leerlingen soms zo
laag was, dat zij de lessen nauwelijks konden volgen, wat een grote inzet van de leerkracht vroeg.
Het verzuim bij deze lessen was groot omdat ze aanvankelijk aan het eind van de middag werden
gegeven en sommige vrouwen op tijd thuis moesten zijn omdat hun kinderen uit school kwamen. In
januari 2015 zijn we de lessen in de ochtenden gaan geven. Het maken van de verslagen leverde veel
problemen op en er moest veel individuele hulp gegeven worden.
Het computergebruik was lastig omdat er steeds storingen optraden bij de wachtwoorden. Na
januari 2015 zijn we tijdens de verwerking van de lessen steeds vaker de boeken gaan gebruiken.
De begeleiding vanuit het Da Vinci was dit jaar goed geregeld en we hebben daar veel aan gehad.
De stages.
De stages waren in 2014 al begonnen, ze zijn goed verlopen en iedereen was ruim op tijd klaar.
Eindexamen.
De schriftelijke eindexamens rekenen en Nederlands zijn gemaakt in een lokaal van het Da Vinci
College. Drie leerlingen die opvallen laag scoorden bij rekenen hebben een herkansing gekregen
waarbij ze hogere cijfers haalden. De mondelinge examens zijn in de Buitenwacht afgenomen. Het
examen luisteren was veel te moeilijk, zelfs de leerkrachten hadden moeite om het te volgen.
Spreken en gesprekken voeren, verliep volgens de verwachtingen.
Van de 13 ingeschreven leerlingen hebben er 8 de hele cursus afgemaakt en die 8 zijn allen geslaagd.
Een van de geslaagden is doorgegaan op MBO niveau 2. Drie geslaagden zijn als vrijwilligster blijven
werken op hun stageplaats. Van de andere 4 is het niet duidelijk wat zij na de cursus zijn gaan doen.
Twee cursisten zijn na de diplomering vrijwillig op donderdagochtend gekomen voor extra lessen
Nederlands en rekenen, die 2 leraren bereid waren te geven. Een cursiste die na de instap toets al op
niveau 3 scoorde, heeft een deel van de rekenuren doorgebracht bij de conversatielessen die in de
Buitenwacht worden gegeven , dat was voor haar nuttiger dan rekenwerk maken wat ze al kon.
De feestelijke diploma uitreiking was op 26 maart 2015 in De Buitenwacht.
Dit was het laatste jaar dat de AKA cursus werd gegeven. Een volgende cursus zal” Entree” heten.
Welke inhoudelijke verschillen daarin zijn, wordt op het ogenblik nog uitgezocht.
De leraren vonden het leuk om les te geven aan de cursisten en willen dit bij een volgende cursus
weer doen.
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Jaarverslag Entree 2015
In september 2015 zijn we in de Buitenwacht gestart met de Entree- opleiding . Dit is een MBO 1
opleiding die in plaats is gekomen voor de AKA-opleiding. De Buitenwacht fungeert als les punt voor
het Da Vinci College in Dordrecht. Het is een groep voor vrouwen boven de 25 jaar , merendeels van
allochtone afkomst. Deze vrouwen willen toch graag een officieel diploma halen maar niet graag in
een gewone MBO1 groep tussen jongeren van 16 / 17 jaar. De opleiding is gericht op zorgverlening.
Met het diploma kunnen de dames als assistent gaan werken of doorleren op MBO 2 niveau. De
cursus duurt een jaar, dus begin september moeten de dames examen doen voor de theorie vakken ,
de proeve van bekwaamheid afleggen van hun praktijkwerk en 4 verslagen van burgerschap
inleveren die minimaal met een voldoende beoordeeld moeten zijn.
De lessen worden gegeven door bevoegde vrijwilligers van de Buitenwacht en 1 docent van het Da
Vinci. Er worden lessen in rekenen, taal ,burgerschap en werknemers vaardigheden gegeven.
Rekenen en taal doen alle dames op hun eigen niveau omdat daarin grote verschillen zitten. De
andere vakken worden ‘klassikaal” gegeven. Op 1 na werken de dames voor taal op 1F niveau en 1
werkt op 2 F niveau. Rekenen gaat individueel op 1F niveau, 2 dames werken met rekenen op 2F
niveau.
Een deelneemster had zo’n hoog niveau dat ze in november losgekoppeld werd van de groep met als
doel om in januari examen te doen en de cursus af te ronden. Met individuele begeleiding en veel
zelfstandig werken zou dat moeten lukken. ( inmiddels weten we dat ze is geslaagd.)
We zijn in september begonnen met 10 dames. Op 31 december waren er 3 gestopt met de opleiding
om medische of psychische redenen. In januari gaan we dus met 7 dames verder waarvan er 1 eind
januari examen zal doen.
De theorie lessen zijn op dinsdag en woensdag, op maandag donderdag en vrijdag werken de dames
in bedrijven of instellingen om werkervaring op te doen.
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Jaarverslag van het huiswerk begeleidingsproject Oud Krispijn van Stichting De
Buitenwacht te Dordrecht
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Bijlage leerlingen.
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Gebruikte afkortingen:
VMBO
TL
KBL
GL
BBL
HAVO
MBO
VWO

- Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
- Theoretische leerweg( MAVO)
- Kader beroepsgerichte leerweg
- Gemengde leerweg.
- Basis beroepsgerichte leerweg
- Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
- Middelbaar Beroepsonderwijs
- Atheneum en Gymnasium.
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Inleiding
Dit jaarverslag gaat uit van kennis van het projectplan . Het is een verslag van het veertiende jaar in
successie.
De leerlingen
We zijn in januari met 15 leerlingen gestart. We zijn in december geëindigd met 23 leerlingen.

Er waren 3 examenleerlingen die allen geslaagd zijn, zij zijn in mei uitgeschreven.
De meeste leerlingen die dit jaar het Huiswerkhuis hebben bezocht, wonen in Krispijn of Crabbehof, een
enkeling woont in Wielwijk, 1 woont ( na een verhuizing) in Sterrenburg
Dit jaar zijn alle overgebleven leerlingen in juli overgegaan.
Er zijn dit jaar veel meisjes onder de nieuwkomers.
Leerling verloop. (2015)
Januari………………… 15
Februari……………….. 15
Maart…………………. 16
April………………….. 19
Mei……………………. 19
Juni……………………. 19
Juli
gesloten
Augustus gesloten
September…………….. 15
Oktober……………….. 18
November …………… .21
December…………… 23
De leerlingen die tussentijds zijn vertrokken, zijn geslaagd of hadden steeds goede cijfers en wilden het
verder alleen proberen.
De ouders
Er zijn er dit jaar weer leerlingen gekomen door ”mond tot mond reclame” in de verschillende families.
Bij aanmelding krijgen ouders de folder van het Huiswerkhuis en daarna volgt de
gebruikelijke
inschrijvingsprocedure. Bij het tekenen van het contract, worden de ouders erop attent gemaakt dat
ouderavonden bezocht kunnen worden, samen met de coördinator van het Huiswerkhuis. Dit jaar heeft 1
van de ouders daar gebruik van gemaakt.
In het afgelopen jaar zijn er kennismakingsouderavonden en 10-minutengesprekken op de verschillende
scholen geweest. 1 van de ouders heeft de coördinator gevraagd mee te gaan.
Dit jaar is er voor 2 leerlingen rechtstreeks mail-contact geweest tussen de coördinator en mentor De
onderwerpen waren : motivatie, en tegenvallende cijfers ondanks grote inzet van de leerling.
Een zestal ouders heeft dit jaar telefonisch contact gezocht met de coördinator. Ouders bellen met vragen
over:






de prestaties van hun kind;
nieuwe aanmeldingen die zij voor een familielid of kennis willen doen;
een brief die zij van de school hebben ontvangen;
boekengeld en financiële ondersteuning vanuit de Stichting Leergeld voor de schoolkosten.
Een viertal ouders is ook in het huiswerkhuis geweest om over de vorderingen van hun kind met de
coördinator te praten, in 3 gevallen waren de kinderen er zelf bij. 1 van deze vier ouders is 5 keer, 2
zijn twee keer geweest. Deze gesprekken hadden een positief effect. Er werd ook uitgebreid over
het gedrag van de kinderen gesproken, zowel thuis, op school als in het Huiswerkhuis.

Ouders en verzorgers zijn blij dat het Huiswerkhuis de hulp kan geven waartoe zij zelf niet in staat zijn.
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De tutoren

Het afgelopen schooljaar is er weer een goede samenwerking geweest met de tutoren. We
begonnen dit jaar met een coördinator en 8 tutoren . De tutoren komen op een vaste dag volgens
een rooster.
De coördinator is elke dag aanwezig ,zodat er steeds 3 begeleiders waren. De coördinator maakt
soms wel eens een afspraak met een leerling op vrijdag in een weekend of in een vakantie als dat
nodig is. In de examentijd is dit altijd zo.
De tutoren zijn voor alle leerlingen aanspreekbaar en hebben geen vaste groepen. In de praktijk
zie je wel dat bepaalde leerlingen dezelfde tutor opzoeken, wat geen probleem is. Helaas hebben
we nu geen fulltime tutor , die tevens tijdelijk de coördinator kan vervangen wanneer deze
verhinderd is. Omdat we ook steeds meer leerlingen met een hoger niveau dan VMBO hebben,
worden er hogere eisen gesteld aan de kennis en opleiding van de tutoren .Het vinden van
geschikte tutoren(vooral voor wis- en natuurkunde) is, naast de financiering van het project, nog
steeds een van de grootste problemen van het Huiswerkhuis.
Scholen.
Voortgezet Onderwijs:
De meeste leerlingen volgen onderwijs op Het Stedelijk Dalton of Insula College. Op verschillende locaties. 1
leerling zit op het SG Walburg.
Krispijn en het Huiswerkhuis
In de afgelopen tien jaar is het Huiswerkhuis bekend geworden bij de diverse instanties en bewoners. vrijwel
alle leerlingen komen uit Krispijn, Crabbehof of Wielwijk. Sommigen zijn door de renovaties verhuisd naar
een andere wijk. Ook zijn er bij verschillende instanties folders neergezet. Verder is er ook op een aantal
websites informatie te vinden over het Huiswerkhuis;
Wat is de meerwaarde van dit project?
De leerlingen die 4 dagen per week naar het Huiswerkhuis gaan , hangen daardoor minder op straat rond. De
hulp die ze krijgen in het Huiswerkhuis zorgt ervoor dat ze meestal goede rapporten hebben. In het contact
met de tutoren en de coördinator worden de leerlingen op een positieve manier benaderd en zijn ze op een
positieve manier hun leven aan het opbouwen. Het geeft ze meer zelfvertrouwen, zij zijn een voorbeeld voor
broertjes, zusjes en familie. Leerlingen komen in toenemende mate praten over persoonlijke dingen waar ze
mee bezig zijn . Leerlingen kunnen in het huiswerkhuis met hun schoolproblemen en ergernissen terecht en
ze kunnen hun verhaal kwijt.
Op de (grote) scholengemeenschappen voelen allochtone leerlingen zich toch vaak onbegrepen en is er
weinig tijd voor een persoonlijke benadering. Veel van onze leerlingen zijn zwak in de (school)taal en komen
daardoor in problemen.
Ouders worden gestimuleerd om bij hun kinderen betrokken te zijn en contact te houden met de school.
Ouders kunnen met de coördinator praten over eventuele problemen die zij met hun kinderen ondervinden,
10 ouders hebben dat dit jaar ook gedaan. Leerlingen praten tegenwoordig ook over het contact dat zij met
hun ouders hebben en wat er steeds fout bij gaat. We proberen de leerlingen dan om een en ander in een
ander perspectief te zien en vaak lukt dat wel. Vooral de coördinator heeft met veel leerlingen een
vertrouwensband opgebouwd. Hij is altijd fulltime aanwezig en kent de leerlingen soms al jaren. Leerlingen
weten dat we ze niet zomaar in de steek laten ook niet “als iets hun eigen schuld is “.
Veel aandacht wordt besteed aan het aanwezig zijn in het Huiswerkhuis. Als een leerling om onbekende
redenen 2 keer afwezig is, worden de ouders gebeld. Soms weten ouders niet waar hun
zoon of
dochter is, soms maken zij excuses dat zij niet afgebeld hebben. Bij slecht gedrag worden ouders gevraagd
voor een gesprek samen met de leerling.(Dat is dit jaar 3 keer gebeurd.) Als een leerling zich herhaaldelijk
misdraagt en de gang van zaken ernstig verstoort, kan zo’n leerling na overleg met de ouder(s) tijdelijk
geschorst worden en uiteindelijk uitgeschreven worden. 2 leerlingen zijn dit jaar een tal keren vroeger naar
huis gestuurd wegens wangedrag, in alle gevallen zijn de ouders door de coördinator op de hoogte gesteld.
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Zo is het Huiswerkhuis voor de leerlingen niet alleen een plek waar zij geholpen kunnen worden met hun
huiswerk. De meeste leerlingen komen vaak vroeg naar het Huiswerkhuis, zodat ze gezellig kunnen bijkletsen
met de tutoren en met de coördinator. Veel tijd gaat ook op aan motiverende gesprekken, vooral in
toetsweken. Sommige leerlingen willen ook over meer persoonlijke problemen praten .Dat gebeurt dan
meestal na de werktijd en de coördinator maakt daar dan tijd voor vrij Langzamerhand is het
Huiswerkproject in een “jongeren begeleidingsproject” veranderd.
In het Huiswerkhuis wordt erop gelet dat de leerlingen elkaar met respect behandelen en op een sociale
manier met elkaar en de tutoren omgaan. Indien het nodig is kan een leerling met de coördinator een
afspraak maken om extra te kunnen komen in de toets- en examentijd, dat is dit jaar 12 keer gebeurd .Het
Huiswerkhuis is voor de examentijd ook extra open geweest voor de examenleerlingen. In 2014 zijn een
aantal oud-leerlingen geweest voor ondersteuning van hun MBO opleiding (3 leerlingen) of HBO opleiding ( 2
leerlingen).Voor een deel gebeurt dit buiten de openingsuren van Het Huiswerkhuis , nu we over veel
tutoren beschikken gebeurt het ook wel eens in de openingsuren. Het betreft hier geen vakspeciale hulp
maar meer hulp bij de planning en/of uitvoeren van opdrachten en/of het nakijken op taal- en schrijffouten
van verslagen en werkstukken. Het lijkt of Het Huiswerkhuis zo “doorgroeit” naar een “studiebegeleidingshuis”.
De financiën van het Huiswerkproject.
Het huiswerkhuis wordt mede gefinancierd door fondsen waar de Buitenwacht geld van ontvangt.
De penningmeester van de Buitenwacht weet hier de details van. Gezien de maatschappelijke meerwaarde
van het project zullen we ons uiterste best blijven doen om door kunnen gaan. Het wordt echter steeds
moeilijker om de financiering rond te krijgen.
Tutoren worden niet betaald.

Bijlage : leerlingen
Aanvullende informatie over de leerlingen van het huiswerkhuis.
In totaal 23 leerlingen ingeschreven per eind december 2015. 10 jongens en 13 meisjes.
Leerjaren
Er hebben ingeschreven gestaan: in de periode januari t/m juni 2014
5 leerlingen uit het eerste leerjaar
5 leerlingen uit het tweede leerjaar
4 leerlingen uit het derde leerjaar
4 leerlingen uit het vierde leerjaar
1 leerlingen uit het vijfde leerjaar
Juni 19 leerlingen totaal.
In de periode september t/m december.
7 leerlingen uit het eerste leerjaar
7 leerlingen uit het tweede leerjaar
5 leerlingen uit het derde leerjaar
3 leerlingen uit het vierde jaar
1 leerling uit het vijfde jaar.
December totaal 23 leerlingen.
Afkomst:
Turks, Marokkaans, Somalisch, Angolees en Antilliaans. Alle leerlingen die in 2015 ingeschreven
stonden waren wel in Nederland geboren, maar toch hebben ze allemaal een taalachterstand die
problemen oplevert bij de studie.
Scholen van herkomst.
Insula College (uit 2 vestigingen) te Dordrecht
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Stedelijk Dalton (uit 2 vestigingen) te Dordrecht
Mavo-Stek te Dordrecht. SG.Walburg Zwijdrecht.
Leerniveau van de leerlingen.
VMBO (BB,GL. Kader.)
VMBO (TL, Mavo)
MAVO/HAVO
HAVO/VWO
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Wijkwinkel

JAARVERSLAG WIJKWINKEL BUITENWACHT 2015
Terugblik op de organisatie van de wijkwinkel
2015 was een hectisch jaar De dienstverlening naar de bewoners werd uitgebreid door de Sociale
Wijkteams. De wijkwinkel kreeg te maken met ziekte van een aantal medewerkers en telefonische
storingen door een nieuwe telefooncentrale. Hadden we vanaf september 2014 dagelijks dubbele
bezetting (7 medewerkers), in 2015 zijn we een periode niet de hele week open geweest, vanwege
minder vrijwillige medewerkers.

uit: Frans Masereel-De Stad (1927)

Samenwerking met Sociale Dienst Drechtsteden
We hebben in 2015 twee kleine onderzoeken gedaan voor de Sociale Dienst Drechtsteden. Eén korte
enquête aan het begin van het jaar over haar bereikbaarheid en klantvriendelijkheid, 9 van de 11
participanten maakte nooit van de website van de SDD gebruik, omdat ze geen internet/computer
hebben, en er niet mee kunnen omgaan. Gelukkig komt er in 2016 in de Buitenwacht begeleiding bij
computerproblemen. Twee van onze medewerkers hebben in augustus elk een dag stage gelopen bij
de klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden. Vervolgens hebben we een ‘pilot’ gedaan met
aandachtspunten, vervat in 7 casussen, die we graag verbeterd zouden zien.
Op 17 november hadden we een bijeenkomst rond het thema ‘omgaan met lastige lieden’
georganiseerd. We hadden een gevangenispastor van ‘De Dordtse Poorten’ uitgenodigd, en de
gastvrouwen en –heren van de koffie-inloop. Alle medewerkers waren aanwezig, plus een gastvrouw
en een geïnteresseerde bezoeker. Het was boeiend om op zoek te gaan naar gedeelde vraagstukken.
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Ledigen van directe nood
Vijf van onze hulpvragers waren dakloos, en vonden
met onze hulp een huis. De zes fondsaanvragen gingen
allemaal goed, al was de communicatie met het Sociaal
Fonds der Kerken meermaals een struikelblok. Er zijn
aanvragen niet doorgezet omdat we eerder een andere
oplossing hadden gevonden. In 2016 zal deze dienstverlening voor een groot deel door Stichting
Urgente Noden Drechtsteden worden opgepakt.
Samenwerking met Platform Armoede
De bijeenkomst ‘Grip op de Knip’ over betaalbaar wonen was inspirerend, goed voorbereid en goed
bezocht. Het Platform Armoede was het hele jaar betrokken bij het opzetten van het fonds Urgente
Noden. Daarbij zijn zij steeds bezig geweest thema’s rond armoede op de politieke agenda te krijgen
en te houden. Het Platform wordt steeds serieuzer genomen en wint zo aan zeggingskracht.
Tot slot een anekdote: een medewerker van Burgerzaken zette op een kwade dag pardoes de schaar
in de perfecte, tot 2019 geldige verblijfspasjes, tot grote schrik en afgrijzen van een al wat ouder
Syrisch stel. Zij moesten een nieuw pasje aanvragen ‘wegens vermissing of diefstal’. Leg dat maar
eens uit…
(We hebben door de jaren heen steeds graag met de afdeling Burgerzaken samengewerkt, en veel geleerd van hun –
normaliter- feilloze vakkennis.)

CONSULTEN 2015
Om het totaal aantal consulten zo dicht mogelijk te benaderen turfden we altijd de afsprakenlijsten.
Dat ziet er in 2015 zó uit:
Aantal consulten:
In januari

90 waarvan 4 aanvragen Voedselbank

februari

92

7
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Wijkwinkel per maand
Voedselbank
afspraken
90

100

92

88
74

80

68

57

60

64

33

40

24

20

4

7

4

11
1

0

3

0

6

0

0

0

0
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
-20

maart

geen gegevens*

april

geen gegevens*

mei

geen gegevens*

juni

57a)

4

juli

33b)

1

augustus

24c)

0

september

74

11

oktober

88

3

november

68

0

december

64

6

* afsprakenlijsten ontbreken

en dan krijg je dit:

a)

afsprakenlijst ontbreekt tot 10 juni

b)

dicht vanaf 17 juli c)open op 24 augustus

Wijkwinkel
afsprakenVoedselbank
per maand (2) (Jos aantek.)
100
80
60
40
20
0
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
-20

Dit zijn samen 600 consulten en 36

Voedselbankaanvragen, maar er is een hiaat van 3,3 maanden aan bronmateriaal. Wat nu?
Eenvoudig een derde bijtellen levert de getallen 880 en 54 op, naar analogie van het aandeel in het
totaal over 2014 van de maanden maart-april-mei krijgen we de uitkomst 754 en 51
Voedselbankaanvragen. Wat naar analogie een eindresultaat oplevert van 778/47.
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Reeks1

Reeks2 per medewerker
(Jos aantek.) per
Grada
afspraken
maand

Joyce

Petra

Shunam

Odiska

Reeks9

60
50
40
30
20
10
0
-10

1

2

3

4

5

6

apr

mei

7

8

9

De tabel met de medewerkers :
jan

feb

Michel

49

Jos

9

Grada

mrt

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

48

21

15

14

37

37

44

35

300

19

17

10

7

9

33

24

15

143

9

13

2

4

2

10

10

0

3

53

Odiska

4

7

4

1

0

11

3

0

6

36

Joyce

5

1

10

0

1

7

5

0

5

34

Petra

9

4

13

3

0

Shunam
(Jos
aantek.)

5

0

18

19

29
5

21

35

29

50

24

15

10

28

27

10

286

De gearceerde vlakken zijn de 29% uitval van medewerkers ten opzichte van januari. Begin 2015
waren we met 7. Een medewerker werd ziek, begin mei meldde die zich voorlopig af. Een vrijwilliger
vond betaald werk, ze bedankte begin juli. In augustus waren er 4 medewerkers. Vanwege een
onderbezetting waren we tijdelijk donderdags dicht en vonden er organisatorische aanpassingen
plaats. De coördinator ging 6 oktober zelf ook weer een spreekuur draaien. In november waren we
met twee, in december weer met z’n vijven vrijwilligers.

DE CLIËNTEN IN 2015
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Wie kwamen naar de Wijkwinkel in 2015?

Volgens het gegevensoverzicht van het nieuwe cliëntregistratiesysteem is er 162 keer gerapporteerd,
plusminus één vijfde van het aantal consulten. Het systeem functioneerde vanaf maart, daarbij
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maken wij ook gebruik van de intakeformulieren van 2015. 56% Van de cliënten was man, 44%
vrouw, 52/48 bij de intakes. Dit fluctueert.
De leeftijdscategorieën komen alleen bij de intakes aan bod, en vertonen dan dit beeld:
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Wat waren hun inkomstenbronnen?
Wij registreren behalve op nationaliteit o.a. op land van herkomst. Zo turfden we over 2015
tweemaal Suriname, tweemaal Angola, éénmaal Nigeria, één Ghana. Één uit Indonesië, één uit DRC
(Congo), drie van Curaçao, iemand uit Spanje. Vijftien keer Marokko (mond-op-mondreclame?),
twee Syriërs, iemand uit Tanzania, iemand uit Sierra Leone. Een Guineese, een Bulgaar, een
Bosnische, een Kosovaarse, iemand uit Benin. Acht Nederlanders, drie Somaliërs, drie van Turkse
origine. Totaal twintig verschillende ‘etniciteiten’, een ‘record’.
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6%
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3317

38%

3311
3312

19%
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3328

25%

Waar woonden zij?* Geografische spreiding binnen
Dordrecht.
*Postcode 3314 is Oud- en Nieuw- Krispijn, 3317 Crabbehof/ Wielwijk (samen Dordt-west), 3311 Binnenstad/19e-eeuwse schil, 3312
Vogelbuurt/Reeland, 3315 Stadspolders, 3328 Sterrenburg III en IV

Er kwamen twee cliënten uit Zwijndrecht en één uit Hendrik-Ido-Ambacht. Dat zijn er uit de overige
Drechtsteden dit keer relatief weinig.
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DE HULPVRAGEN IN 2015
Cliënten komen op afspraak. Ze bellen op of komen even langs. Of ze lopen binnen en hopen dat er
tijd voor ze is. In 2015 kwam 13% zo binnen ‘via de koffie-inloop’. 4% Is verwezen door een andere
instantie. In 4% van de gevallen werden wij aangesproken op straat.

34% van de hulpvragen betrof ‘Belastingen’ en de Belastingdienst (11% betrof Belastingtoeslagen).
16% ging over ‘Uitkeringen’ en uitkerende instanties (9% over WWB en Sociale Dienst Drechtsteden),
15% viel onder ‘Wonen’ (6% waren energiezaken en telefoon/tv/internet). 13% ging over
‘Verzekeringen’ (bijna allemaal over zorgverzekeringen!), 13% ‘Juridische Zaken’ (7% betrof
Vreemdelingenrecht), 9% (overige) ‘Schulden’ (6% betalingsregelingen). 2% ‘Voedselbankzaken’ is in
werkelijkheid te laag, de 2% ‘Administratieve Hulp’ betreft niet de veelvoud aan tijd die we er aan
kwijt waren. Restpost 5% ‘Overigen’.

onderwerp van de hulpvraag
2 2
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9
34
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13
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13
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16

overigen

15

Tot slot
De wijkwinkel is voor veel mensen een belangrijke en veilige plek waar ze door professionele
medewerkers snel geholpen worden. Een groot aantal bezoekers van de wijkwinkel is niet
zelfredzaam en klopt vaker aan met allerlei ingewikkelde regelgeving. De wijkwinkel vertaalt deze
dan in Jip en Janneke taal, legt uit en bemiddelt bij instanties zoals Sociale Dienst Drechtsteden,
UWV, belastingen en schuldeisers.
De dienstverlening van de sociale wijkteams kan door de laagdrempelige en onafhankelijke
werkwijze door professionele vrijwilligers versterkt worden. Een schil van betrokken vrijwilligers rond
de sociale wijkteams.
De wijkwinkel wil deze kennis, ervaring en werkwijze graag delen met de sociale wijkteams.
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