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VOORWOORD 
  
In het verslag over 2017 van de Stichting Welzijn Castricum (SWC) leggen wij verantwoording 
af over het in dat jaar gevoerde beleid en de door de SWC geïnitieerde en uitgevoerde 
werkzaamheden, projecten en diensten. De jaarrekening zal later worden aangeleverd. 
 
Na een turbulent 2016, waarin de transitie moest worden geïmplementeerd en de 
organisatie behoorlijk op zijn kop werd gezet, was het in 2017 iets kalmer, maar zeker niet 
‘rustig’. Er is heel veel energie gestoken in het verbeteren van de producten en de diensten 
en ook in de bedrijfsvoering. Tevens is er een hechte samenwerking tot stand gekomen met 
de stichtingen welzijn in Heiloo en Bergen.  
We hebben vrijwilligers weten te behouden en nieuwe vrijwilligers weten aan te trekken 
door een goede begeleiding, een uitstekende werksfeer en door een groot aanbod van 
deskundigheidsbevordering. Hiertoe is dit jaar de Vrijwilligersacademie van start gegaan 
voor alle vrijwilligers in Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. Zij kunnen hier op locatie en 
online cursussen volgen. 
Mede door de samenwerking met de welzijnsorganisaties in Heiloo en Bergen was het 
mogelijk om de bedrijfsvoering te professionaliseren, zodat de SWC beter ‘stuurbaar en 
controleerbaar’ wordt en de directie indien nodig sneller kan bijsturen. 
Hierdoor kan onze opdrachtgever, de gemeente Castricum, nog beter zien welke resultaten 
wij behalen en hoe en in welke mate het gemeentelijke beleid vorm krijgt.  
 
In 2017 is de focus komen te liggen op: 
1. Samenwerking met de gemeente Castricum  
2. Samenwerking met partners 
3. Kwalitatief verbeteren van onze diensten en deze efficiënter maken 
4. Realisatie van onze hoofdopdracht 
 

Vandaar het motto van 2017 en van dit jaarverslag: ‘STERKER SAMEN’. 
 

1. STERKER SAMEN: de samenwerking met de gemeente Castricum 
 

Onze opdrachtgever is de gemeente Castricum en voor deze opdrachtgever voeren wij een 
aantal diensten en producten uit met als doel het gemeentelijk beleid op dit gebied vorm te 
geven en om onze ‘hoofd’ opdracht ‘de inwoners van Castricum zo lang als (verantwoord) 
mogelijk thuis te laten wonen en de eigen regie over hun leven te laten houden’ te 
realiseren.  
 
De SWC bereidt hiertoe elk jaar een productenboek voor, met daarin de producten en 
diensten én de beoogde resultaten onder opgave van het aantal benodigde uren, waarvan 
de professionals van de SWC weten dat deze het gemeentelijk beleid vorm kunnen geven. 
De gemeente Castricum kiest uit het productenboek die producten en diensten, waarvan 
ook zij denkt dat deze bijdragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid.  
Vervolgens ontvangt de gemeente elk kwartaal in een zogenaamd ‘stoplichtenmodel’ een 
opgave van de resultaten van elke dienst en product, inclusief de informatie of de resultaten 
van het betreffende product of van de dienst op schema liggen (groen, oranje en rood). Dit 
overzicht wordt met de adviezen van de SWC elk kwartaal besproken met de gemeente en 
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vervolgens aangepast aan de wensen van de gemeente. Het model is progressief en flexibel, 
de afspraken kunnen ermee worden gemonitord en de van de gemeente ontvangen subsidie 
verantwoord.  
 
De samenwerking met de gemeente Castricum en de andere gemeenten binnen BUCH 
verband wordt hechter en professioneler. Over en weer zijn zaken bespreekbaar en worden 
flexibele oplossingen gezocht (en gevonden).  
De SWC levert een aantal belangrijke ‘voorliggende voorzieningen’, kan de gemeente geld 
besparen én het leven voor de inwoners zoveel aangenamer maken.  
Samen zijn we aantoonbaar sterker. 
 
Om deze samenwerking nog efficiënter en doelmatiger te maken, zal in 2018 ingezet dienen 
te worden op een duidelijker taakverdeling tussen de gemeente en de SWC: 
Laat de gemeente hierbij aangeven welk resultaat zij voor ogen heeft en laat het aan de 
professionals (de SWC) om in te vullen hoe dat resultaat het beste behaald kan worden.  
Het respecteren van elkaars verantwoordelijkheden met de daaruit voortvloeiende taken 
bevordert de duidelijkheid en het behalen van de gewenste resultaten. 
 

2. STERKER SAMEN: de samenwerking met de ketenpartners 
 

Het jaar 2017 was het jaar van het opstarten, uitbouwen en continueren van de 
samenwerking met de ketenpartners.  
Hoogtepunt was de ondertekening op 22 november 2017 van een samenwerking convenant 
door de stichtingen welzijn Castricum, Heiloo en Bergen. Het betreft onder meer een zeer 
intensieve samenwerking tussen de agogen en de jongerenwerkers van de drie organisaties 
op het gebied van kwaliteitsverbetering van producten en diensten, uitwisseling van kennis, 
ervaring en nieuwe ideeën. Ook op het gebied van de bedrijfsvoering wordt de 
samenwerking gezocht en gevonden, zoals op het gebied van de afstemming van systemen, 
dan wel het gezamenlijk overgaan op een (nieuw) systeem (bijvoorbeeld van tijdschrijven, 
begroten, etc.).  
De verwachting is dat de opdrachtgever, de vrijwilligers en de cliënten veel baat zullen gaan 
hebben van deze samenwerking.  

Samenwerking met onze ketenpartners binnen het sociaal domein wordt opgezocht en 
gevonden, uitgebreid en verbeterd; alles om onze hoofdopdracht nog beter uit te kunnen 
voeren. Ook bij deze samenwerking staan de belangen van de cliënten voorop en maken we 
gebruik van elkaars expertise om de cliënten zo goed als mogelijk te bedienen. En ook hier 
geldt dat een goede afbakening van ieders taken en verantwoordelijkheden van groot 
belang is om de resultaten te kunnen waarborgen en deze resultaten efficiënt (en dus 
kostenbewust) te behalen. 
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3. STERKER SAMEN: verbetering van onze producten en diensten en deze 
efficiënter maken 

 
In de periode van de transitie zijn vele ‘activiteiten’ afgestoten, omdat zij niet bijdroegen aan 
de verwezenlijking van de hoofdopdracht. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij andere 
organisaties, waar zij al dan niet succesvol uitgevoerd worden. Wij blijven in een aantal 
gevallen de vinger aan de pols houden en leveren, indien nodig, de vrijwilligers aan. 
 
We zijn ons gaan toeleggen op die producten en diensten, die ertoe bijdragen dat de 
inwoners van de gemeente Castricum op een verantwoorde manier langer thuis kunnen 
blijven wonen en de regie over hun eigen leven blijven houden.  
We blijven voortdurend bezig deze doelstelling – binnen de beschikbare middelen – te 
realiseren. Dit doen we door goed naar de resultaten te kijken, door onze producten en 
diensten in overleg met onze opdrachtgever te evalueren en bij te stellen en daar waar dit 
nodig is door nieuwe diensten aan te bieden.  

 
Het verbeteren en efficiënter maken van onze producten en diensten is een proces, waar 
onze cliënten, vrijwilligers en ketenpartners, maar ook onze opdrachtgever nauw bij 
betrokken zijn. Daarnaast spiegelen wij onze producten en diensten aan het pakket dat door 
de andere welzijnsorganisaties wordt aangeboden en leren wij van hen (en andersom) deze 
producten en diensten zo goed mogelijk uit te voeren. 
 

4. STERKER SAMEN: realisatie van onze hoofdopdracht 
 
Onze hoofdopdracht is, zoals eerder in dit verslag is genoemd, de inwoners van Castricum zo 
lang als (verantwoord) mogelijk thuis te laten wonen en de eigen regie over hun leven te 
laten houden. De producten en diensten van de SWC kunnen gezien worden als een 
voorliggende voorziening.  
Daarbij komt de opdracht om de jongeren te begeleiden naar volwassenheid én om overlast 
van jongeren te beperken en waar mogelijk te voorkomen. 

 
De realisatie van onze opdracht kent vier specifieke delen. 
Als eerste noemen we de producten en diensten voor de kwetsbare inwoners van Castricum, 
waaronder ouderen, nieuwkomers, eenzame mensen, etc. 
 
Daarnaast hebben we producten en diensten voor de doelgroep jongeren en specifiek voor 
de overlast gevende jongeren en de jongeren die dreigen af te glijden naar de (lichte en 
zwaardere) criminaliteit. Criminele jongeren horen niet tot onze doelgroep, maar worden 
opgevangen door onze ketenpartners.  
Ook jongeren die eenzaam zijn of al heel jong de taak van mantelzorger op zich hebben 
moeten nemen, worden door ons Jongerenwerk begeleid. 

 
Zonder vrijwilligers kan de SWC haar producten en diensten niet uitvoeren; zij maken het 
door hun belangrijke werk mogelijk om de doelstelling van de SWC te realiseren.  
In 2017 is de Vrijwilligersacademie van start gegaan met een online en fysiek cursusaanbod 
voor vrijwilligers. Daarnaast worden de vrijwilligers begeleid en krijgt men waar nodig 
intervisie. De begeleiding, deskundigheidsbevordering en de intervisie is ( ter wille van 
efficiëntie en doelmatigheid) in elk project opgenomen. 
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Ook in 2017 zijn de vrijwilligers bedankt voor hun inzet middels het project ‘Vrijwilligers 
Bedankt’. 
 
Het vierde onderdeel van onze dienstverlening is het sociaal cultureel werk, waar 
bijvoorbeeld organisaties en stichtingen geholpen worden bij hun bedrijfsvoering, met de 
begeleiding van hun vrijwilligers, etc.  

 
Zoals hiervoor ( onder: Samenwerking met de gemeente Castricum) genoemd is, worden de 
resultaten van de diensten en producten van de SWC elk kwartaal verzameld in een 
zogenaamd stoplichtenmodel. In dit model staat aangegeven wat de resultaten moesten zijn 
en wat de feitelijke resultaten zijn geweest. Als de resultaten ‘op schema liggen’ wordt dit 
aangegeven met een groene kleur, als er extra inspanning moet worden gepleegd om het 
gewenste resultaat te behalen, kleurt het vakje oranje en als er problemen zijn met de 
verwezenlijking van het resultaat en als de verwachting is dat het gewenste resultaat niet 
behaald gaat worden, wordt dit met de kleur rood aangegeven. 

 
Dit stoplichtenmodel wordt elk kwartaal met de gemeente Castricum doorgesproken en 
waar nodig worden er in gezamenlijkheid besluiten genomen over het doorgaan met een 
product of dienst die ‘niet loopt’ of niet meer past bij de ontwikkelingen in de maatschappij. 
Als besloten wordt om met een product of dienst te stoppen, wordt tevens afgesproken 
waar de betreffende uren vervolgens ingezet gaan worden.  
 
 

Tot slot 
Het (interim) bestuur heeft in 2017 veel ondernomen om de bedrijfsvoering van de SWC 
goed te helpen inrichten en het huishoudboekje op orde te krijgen. Deze inzet heeft er toe 
bij gedragen dat de SWC langzaam maar zeker in rustiger vaarwater is gekomen. Het bestuur 
heeft daarom op 27 november 2017 besloten dat de bestuurstaken door de huidige 
bestuursleden zullen worden voortgezet als regulier bestuur. Om de rust te continueren 
hebben de drie statutair aftredende bestuursleden op verzoek van het bestuur een tweede 
termijn aanvaard. 
 
Het werk van de SWC was ook in 2017 slechts mogelijk door de professionele inzet van de 
medewerkers en de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers. Onze grote dank en 
waardering gaat uit naar hen allen.  

  
Namens het bestuur van de Stichting Welzijn Castricum,  

 
IJmte van Gosliga 
Voorzitter Stichting Welzijn Castricum 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 
 

INLEIDING 
De wereld om ons heen verandert, verandert veel sneller dan we denken en misschien 
wensen. Nederland vergrijst, de zorgkosten maken een steeds groter deel van de begroting 
uit en het ziet er naar uit dat die zorgkosten onbetaalbaar worden. Het Rijk heeft ingezet op 
het efficiënter inrichten van de zorg om kosten te besparen, maar ook om minder zorg te 
verlenen. Dit moet worden opgevangen door de maatschappij: de mensen moeten meer 
voor elkaar gaan zorgen en dat mogen gemeenten gaan organiseren.   
De bovenstaande alinea heeft u ook in het jaarverslag 2016 kunnen vinden. En het leven, 
onze maatschappij is wat dit betreft niet veranderd. Behalve dan dat steeds duidelijker 
wordt wat het effect van de bezuinigingen van de afgelopen jaren is geweest. De schakel 
tussen het effect van de bezuinigingen en de overdracht van taken naar de gemeenten en 
de inwoners van Castricum is de Stichting Welzijn Castricum.  
Samen met vele vrijwilligers heeft de SWC opdracht van de gemeente Castricum om deze 
effecten te minimaliseren. De producten en de diensten van de SWC zijn voorliggende 
voorzieningen, die op een efficiënte en doelmatige wijze kunnen worden ingezet, zonder dat 
er geld gebruikt wordt voor een overdadige, onnodige bureaucratie en overhead.. 
Als (mede)uitvoerder van het beleid, dat de Raad van de gemeente Castricum heeft 
vastgesteld, conformeert de SWC zich aan de visie (het punt aan de horizon oftewel datgene 
wat we uiteindelijk willen bereiken) van de gemeente Castricum (en de BUCH gemeenten):  
“We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en 
waarin inwoners zich bij elkaar betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente 
dat inwoners ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden of 
blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven.”  
Ook de grote lijnen van de missie (hoe gaan we de visie realiseren) zal gemeenschappelijk 
moeten zijn om de visie gezamenlijk uitgevoerd te krijgen. Hierbij gaan we uit van de door 
de gemeente geformuleerde vijf uitgangspunten:  

1. Zelfredzaamheid en eigen regie  

2. Preventie en vroeg signalering  

3. Integraal werken en maatwerk  

4. Ruimte aan maatschappelijke initiatieven  

5. Experimenteren  

  
In aanvulling van de visie/missie van de gemeente heeft de SWC heeft zich als doel gesteld 
om:  

 Inwoners en organisaties uit de gemeente Castricum met elkaar te verbinden om de 

vragen en behoeften op het gebied van welzijn samen met inwoners te vertalen naar 

het bestaande en nieuw aanbod van voorzieningen, opdat inwoners zo goed en lang 

mogelijk zelfredzaam kunnen blijven.  

 Het bevorderen van het door inwoners aan te dragen ideeën voor nieuwe projecten 
en hen te ondersteunen en begeleiden bij de opzet en uitvoering hiervan.  

De SWC maakt dit mogelijk door het aantrekken, ondersteunen, coachen en begeleiden van 
honderden vrijwilligers.  
Met honderden vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale 
professionele en vrijwilligersorganisaties is de SWC dichtbij. Door mensen in de kernen en 
wijken uit te nodigen en te stimuleren elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien, levert 
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de SWC als sociaal makelaar een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale 
infrastructuur.  

Tevredenheidsonderzoek bij cliënten en vrijwilligers 
In november en december 2017 heeft de SWC een tevredenheid onderzoek gehouden onder 
de cliënten (behalve de nieuwkomers, die wegens de taalproblemen deze enquête niet 
kunnen invullen) en de vrijwilligers. 
 
Klanttevredenheidsonderzoek: 

 34 cliënten hebben de enquête ingevuld 
Algemene tevredenheid  

Zeer tevreden 61,7% 

Tevreden 23,6% 

Enigszins tevreden 14,7% 

ontevreden 0% 

   

Tevredenheid met dienstverlening  

Uitstekend 44,1% 

Goed 41,2% 

Gemiddeld 14,7% 

slecht 0% 

 

Zou u onze diensten aanbevelen?  

Ja 88,2% 

Misschien 8,8% 

Nee 2,9% 

 

Daarnaast zijn nog een aantal suggesties en vragen uit de enquête gekomen. Deze 
vragen en suggesties en het resultaat van de enquête zijn via een nieuwsbrief 
begin 2017 aan de cliënten terug gekoppeld. 

 

Vrijwilligers tevredenheidsonderzoek: 

 95 vrijwilligers hebben deze enquête ingevuld 

Is het vrijwilligerswerk (VW) passend bij uw 
talenten? 

 

Ja 70% 

nee 30% 

 

 

Kunt u uw beoogde doelen met VW behalen?  

Ja 42,1% 

Meestal wel 52,6% 

Meestal niet 2,11% 

nee 3,16% 

 

Kunt u het VW in een goede sfeer verrichten?  

Ja 98,95% 

nee 1,05% 
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Bent u tevreden met het contact en de begeleiding?  

Ja 68,4% 

Meestal wel 26,32% 

Meestal niet 1,05% 

nee 4,21% 

 

 Daarnaast zijn nog een aantal suggesties en vragen uit de enquête gekomen. Deze 
vragen en suggesties en het resultaat van de enquête zijn via een nieuwsbrief 
begin 2017 aan de vrijwilligers terug gekoppeld. 
 

Opzet van dit jaarverslag 
De verslaglegging van de producten en diensten is opgedeeld in de deelgebieden: werken 
voor kwetsbare inwoners, jongerenwerk, vrijwilligers en sociaal cultureel 
werk/opbouwwerk. Onder de deelgebieden staan de projecten en de resultaten beschreven, 
die per uitgangspunt zijn gerealiseerd. Hierna volgt de specifieke verslaglegging over de 
externe contacten, publiciteit, interne organisatie etc., om te eindigen met de jaarrekening. 

 
  



 

 
                                     Sterker Samen  – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum – 2017 13 

SOCIAAL JAARVERSLAG 
Op het gebied van de personele bezetting is 2017 een redelijk rustig  jaar geweest.  

Personele wijzigingen 
Per 01 juni 2017 is afscheid genomen van directeur mevr. Ellen Morre, die heeft besloten 
met pensioen te gaan. Haar werkzaamheden werden reeds vanaf 01 februari 2016 
overgenomen door het duo mevr. Petra Hoekstra en mevr. Florence Eijck. Per 01 januari 
2017 heeft mevr. Petra Hoekstra zich om persoonlijke redenen teruggetrokken en 
functioneert nog als inhoudelijk adviseur van de SWC. De dagelijkse leiding ligt nu bij mevr. 
Florence Eijck. 
Dit waren de enige personele wijzigingen, die zich in 2017 hebben voorgedaan. Dit heeft rust 
gebracht en de volledige aandacht is naar de producten en diensten van de SWC gegaan. 
In het bestuur hebben we mevr. Petra Nordholt mogen begroeten, die zich met name bezig 
gaat houden met personele zaken. 
 
Overzicht personele 
wijzigingen 

Personen Uren Opmerkingen 

Gedwongen ontslag 0 0  

Met pensioen 1 36 Vervangen met 16 uur minder werk 

Vrijwillig uren ingeleverd 0 0  

 

Ziekteverzuim 
Het kort en middellang ziekteverzuim is laag; de medewerkers zijn dermate gemotiveerd dat 
zij zich bijna niet ziek melden. Hierdoor duurt de ‘kwakkelperiode’ langer. Men is echter van 
mening niet gemist te kunnen worden, wat in feite ook waar is in dit kleine en zeer 
gespecialiseerde team. De directie houdt dit fenomeen nauwkeurig in de gaten en grijpt in 
waar dit nodig is.  
In 2017 is een kortdurende afwezigheid van een jongerenwerker vanwege persoonlijke 
omstandigheden opgevangen door de inzet van een jongerenwerker van de Stichting Welzijn 
Bergen. Dit was het eerste voorbeeld waar een samenwerking tussen de stichtingen Welzijn 
toe kan leiden. 
Het langdurige ziekteverzuim dat in 2016 zeer hoog was, kwam in 2017 niet voor. 

Deskundigheidsbevordering 
Naast de inhoudelijke cursussen die door de medewerkers zijn gevolgd, heeft het gehele 
team in-company cursussen gevolgd met de onderwerpen:  ‘Plannen en organiseren’, 
‘Projectmanagement’, ‘Feedback geven en ontvangen’. 
Een medewerker is in 2017 gestart met de opleiding WMO Consulente en zij heeft deze 
opleiding begin 2018 met succes afgerond. 
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Bedrijfsvoering 
Ter bevordering van een doelmatige en effectieve bedrijfsvoering is het volgende ingevoerd: 

 Klachtenprocedure 

 Tijdschrijven 

 Koppeling van tijdschrijven en begroting voorbereid, start per 01-01-2018 

 Nieuwe methode kostprijsberekening, waarbij de overhead beter in beeld 

komt. Start 01-01-2018 

 Elke 6 weken overleg met de directie van de welzijnsorganisaties in Bergen en 

Heiloo, waarbij met name bedrijfsvoering vraagstukken aan de orde komen 

 Start met de invoering regels Algemene Wet op de Privacy, die op 25-05-2018 

ingevoerd wordt. 

 In 2016 zijn functioneringsgesprekken ingevoerd en in 2017 heeft iedere 

medewerker tenminste een functioneringsgesprek en plangesprek gehad. 
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DE UITVOERING: ONDERSTEUNING KWETSBARE INWONERS 
 
Alle producten en diensten van de SWC hebben tot doel het zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen te bevorderen, maar ook om het netwerk en de eigen kracht van de deelnemer 
te vergroten. De SWC richt zich met deze projecten dan ook op kwetsbare burgers, mensen 
die wat extra hulp kunnen gebruiken. De SWC signaleert dat er een groot aantal inwoners is, 
die zichzelf vooraf niet als kwetsbaar zouden hebben bestempeld, maar aangeven veel baat 
te hebben bij de afname aan (één van) de producten en diensten. Zij komen meer onder de 
mensen, voelen zich minder geïsoleerd, maar ontdekken ook kwaliteiten van zichzelf, die ze 
in kunnen zetten.  

Medewerkers 
De beroepskrachten verrichten alleen coördinerende werkzaamheden en hebben de regie 
en de verantwoordelijkheid over de aan hen toegewezen projecten. Zij houden zich tevens 
bezig met de promotie en ontwikkeling van de projecten, signalering en de werving, 
aansturing, begeleiding en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. 
De beroepskrachten kunnen efficiënt ingezet worden doordat de stichting niet alleen met 
ruim 400 uitvoerende vrijwilligers werkt, maar ook met 15 vrijwilligers die op kantoor actief 
zijn. Zij bemensen de balie en het cliënteninformatiepunt, verzorgen de bemiddeling binnen 
de diverse dienstverlenende projecten en worden ingezet bij de bemiddeling van de 
Vrijwilligers Vacaturebank. Zonder de inzet van de vrijwilligers zou de SWC haar taken 
richting de burgers van Castricum niet kunnen uitvoeren. 

De inzet van vrijwilligers 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn er tal van producten en diensten, waar inwoners 
van de gemeente Castricum gebruik van kunnen maken. De meeste van deze producten en 
diensten worden volledig zelfstandig begeleid door vrijwilligers (en in sommige gevallen 
betaalde docenten). De SWC heeft een coördinerende rol en verzorgt de PR.. De SWC 
verbindt regelmatig vrijwilligers(groepen) aan elkaar, waardoor niet alleen het netwerk van 
de deelnemers, maar ook van de vrijwilligers wordt vergroot. Niet zelden heeft dit als 
resultaat dat de krachten worden gebundeld en er nieuwe initiatieven ontstaan.    
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A1 BOODSCHAPPENDIENST 
Doelgroep:  
Ouderen of mensen met beperking 
 

Korte omschrijving:  
Als inwoners niet meer in staat zijn zelf hun boodschappen te doen, kunnen vrijwilligers dit voor of 
samen met hen doen. 
 

Afgesproken resultaten:  
45 kwetsbare inwoners wekelijks ondersteunen bij het langer zelfstandig blijven wonen door hen 
te helpen met boodschappen doen.  
 

Behaalde resultaten:  
Gemiddeld zijn 41 cliënten wekelijks ondersteund door de Boodschappendienst. Incidenteel door 
omstandigheden van de cliënt meer dan eenmaal per week.  
Het aantal vaste aanvragen loopt iets terug omdat er meer mogelijk is door onder andere het 
bestellen van boodschappen op internet maar ook doordat de SWC burenhulp en zelfredzaamheid 
stimuleert.  
 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 
 “Ik kom al 40 jaar bij dezelfde slager en kan daar niet meer zelfstandig heen, dankzij de vrijwilliger 
kan ik nog iedere week mijn biefstukje halen en een praatje met de dames van de slagerij maken. 
Ik maak dan tevens van de gelegenheid gebruik mijzelf op bloemen en een gebakje te trakteren.” 

Cliënt van Stichting Welzijn Castricum 
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A2 ONDERSTEUNING TECHNISCHE PROBLEMEN – ONDERDEEL 
KNOPPENPROJECT 

Doelgroep:  
Kwetsbare personen  
 

Korte omschrijving:  
De vrijwilligers ondersteunen mensen, die niet zijn opgegroeid met de moderne apparatuur, bij 
het bedienen en afstellen van apparaten en het omgaan met de computer. 
Ook de computerondersteuning is van groot belang voor de maatschappelijke participatie 
van ouderen. Door de laagdrempelige ondersteuning van vrijwilligers durven ouderen aan de 
computer te beginnen, haken ze niet af bij (terugkerende) computerproblemen en kunnen ze zich 
ontwikkelen. Hierdoor worden zij in staat gesteld contacten te behouden/onderhouden en 
maatschappelijk betrokken te blijven.  
 

Afgesproken resultaten: 
125 mensen worden geholpen met de computer en met andere apparaten. 
 

Behaalde resultaten:  
146 mensen zijn geholpen met de computer en andere apparaten. 
20 vrijwilligers waren actief. 
 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 
“Ik heb weer wat vragen over de computer. Zou die aardige meneer van verleden keer mij weer 

kunnen helpen? Dankzij hem kan ik nou chatten met mijn kleinkind in Roozendaal en allerlei 
informatie vinden op het internet. Geweldig, de wereld komt hier thuis bij mij binnen.” 

Mevrouw van 80 jaar, cliënt van Stichting Welzijn Castricum, 
 

“Ik ben blij dat er iemand mij weer even op weg helpt met mijn computer, al vind ik het wel jammer 
dat er geen cursussen voor ouderen meer in de buurt zijn” 

Cliënt van Stichting Welzijn Castricum 
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A2 ONDERSTEUNING TECHNISCHE PROBLEMEN – ONDERDEEL 
KLUSSENBANK 

Doelgroep:  
Ouderen, mensen met beperking 
 

Korte omschrijving: 
Vrijwilligers verrichten kleine klussen in huis en tuin samen met of voor inwoners die dit niet meer 
zelf kunnen en versterken daarmee de eigen kracht.  
 

Afgesproken resultaten:  
500 klussen per jaar 
 

Behaalde resultaten:  
De aanvragen voor klussen lopen iets terug door stimuleren zelfredzaamheid en burenhulp.  
400 klussen per jaar  
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

 
“Sinds mijn man is overleden, kan ik de tuin niet meer bijhouden. Een keer in de zes weken komt er 
nu een vrijwilliger en dan doen we samen het hoognodige. Op deze manier kan ik nog genieten van 

de bloemetjes en vogels in mijn tuin.” 
                                                                                                    Cliënt van Stichting Welzijn Castricum 
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A3 THUISADMINISTRATIE PROJECT 
Doelgroep:  
Kwetsbare personen (vooral ouderen maken gebruik van dit project) 
 

Korte omschrijving product: 
Het project  ondersteunt  mensen die problemen hebben met hun algemene- 
en financiële administratie en probeert hen waar mogelijk  zelfredzaam te maken. Sommige 
mensen hebben even een helpende hand nodig, andere worden langdurig ondersteund. Ook 
wordt, beneden een inkomensgrens, ondersteuning geboden bij het invullen van 
belastingformulieren. Socius Maatschappelijke Dienstverlening doet regelmatig een beroep op het 
Thuisadministratie project voor uitzoekwerkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening en 
andere administratieve ondersteuning.  
 

Afgesproken resultaten:  
100 kwetsbaren worden geholpen door vrijwilligers. 
 

Behaalde resultaten:  
94 kwetsbaren zijn geholpen door vrijwilligers. 
12 eenmalige hulp, 50 belastinghulp thuis en 31 langdurige begeleiding. 
23 vrijwilligers waren actief. 
 
De beroepskracht heeft een regionaal overleg van Thuisadministratie projecten bijgewoond en   
in 2017 de laatste bijeenkomst van de 4-daagse training ‘Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren’ 
van Thuisadministratie projecten, georganiseerd door het LSTA gevolgd. 
 
Deskundigheidsbevordering:  
Bijeenkomst rond de nieuwe ontwikkelingen op belastinggebied samen met Welzijn Heiloo, 
verzorgt door Zita Onderwijzer van Socius.  
Workshop werken met het Geldplan van Nibud samen met Welzijn Heiloo.  
Bijeenkomst maatwerk leveren met behulp van de gids  ‘Voor ’t zelfde geld’ door Zita Onderwijzer.  
Bijeenkomst ‘Sturen op zelfsturing. 
De beroepskracht van de SWC heeft in 2017 de laatste bijeenkomst van de 4-daagse training 
‘Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren’ van Thuisadministratie projecten, georganiseerd door 
het LSTA gevolgd. Samen met Zita Onderwijzer van Socius heeft zij de opgedane kennis 
overgedragen aan de administratiegroep.  
 

Mogelijke verbetering product:  
Publiciteit uitbreiden.  
 

 
“Er is een last van mij afgevallen. Ik werd zo paniekerig van al die brieven van instanties, waar ik 
niets van begreep. Nu laat ik alles liggen tot mijn vrijwilliger komt en dan nemen wij het samen 

door en helpt hij mij met wat ik niet zelf kan. Ik lig er nooit meer wakker van.” 
Mevrouw van 85 jaar, cliënt van Stichting Welzijn Castricum 
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A4 VERVOER 
Doelgroep:  
Ouderen of mensen met beperking 
 

Korte omschrijving product: 
Vervoer van kwetsbare inwoners door, die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, 
naar activiteiten, dienstverlening, artsen, ziekenhuizen. Ook wordt begeleiding geboden bij 
medisch bezoek. 
 

Afgesproken resultaten: 
1200 ritten op jaarbasis. 
 

Behaalde resultaten:  
1297 ritten op jaarbasis 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

 
Een cliënt van Stichting Welzijn Castricum was verhuisd naar verzorgingshuis maar wilde nog één 
keer met haar begeleidster naar haar oude  winkelcentrum om afscheid te nemen. Mevrouw zat in 
rolstoel en begeleidster had zelf geen auto dus de vervoersdienst heeft hen beiden naar 
winkelcentrum gebracht en twee uur later weer opgehaald. Zij hadden een prachtige middag.  
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A5 UITBOUWEN THUISADMINISTRATIEPROJECT  
Doelgroep:  
Kwetsbaren (belastingondersteuning) en anderstaligen (administratieve ondersteuning) 
 

Korte omschrijving product: 
1. Administratieve ondersteuning bieden aan anderstaligen  

Het eerste jaar kunnen vluchtelingen voor ondersteuning terecht op het spreekuur van 
INOVA en straks VluchtelingenWerk op woensdagmiddag bij Welzijn Castricum.  Daarna is 
het de bedoeling dat deze organisaties in principe niet meer ingeschakeld worden en 
mensen zich zelf kunnen redden. In het signaleringsoverleg met diverse organisaties bleek, 
dat dit in de praktijk toch nog een lastige zaak is. Daarom biedt de SWC administratieve 
ondersteuning. Vrijwilligers kunnen anderstaligen het eerste jaar ondersteunen met het 
ordenen van de administratie en het leren budgetteren. Na het eerste jaar bieden zij ook 
uitgebreidere ondersteuning  

2. Belastingondersteuning aan kwetsbaren. 
De overgang van de papieren aanvraag naar de digitale vorm is niet voor iedereen 
makkelijk te maken. De Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst hebben een 
samenwerkingsconvenant gesloten. Dit convenant gaat over de ondersteuning van 
burgers bij het digitaal zaken doen met de overheid in het algemeen en de Belastingdienst 
in het bijzonder. Zij hebben de SWC en Socius gevraagd een extra ondersteuningsaanbod 
te creëren in de bibliotheek. De SWC organiseert nu naast de reeds geboden 
thuisondersteuning, een wekelijks spreekuur in de bibliotheek van Castricum gedurende 
de maanden maart t/m mei. SWC organiseert het project en zorgt voor voldoende 
vrijwilligers, de bibliotheek stelt computers met internetverbinding en printfaciliteiten 
beschikbaar en Socius zorgt voor de deskundigheidsbevordering. Boven de inkomensgrens 
van € 23.000 wordt men geleerd hoe het digitaal aanvragen in zijn werk gaat, beneden 
deze inkomensgrens wordt, waar nodig, ook inhoudelijke ondersteuning geboden.  
 

Afgesproken resultaten:  
30 ondersteuningen. 
 

Behaalde resultaten:  
14 anderstaligen werden ondersteund, 5 kort en 9 langdurig.  
7 belastingspreekuren en een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in de bibliotheek.  
8 mensen kregen belastingondersteuning tijdens het spreekuur in de bibliotheek. 
23 vrijwilligers waren actief. 
 
Deskundigheidsbevordering:  

 Bijeenkomst rond de nieuwe ontwikkelingen op belastinggebied samen met Welzijn 
Heiloo, verzorgt door Zita Onderwijzer van Socius.  

 Workshop werken met het Geldplan van Nibud samen met Welzijn Heiloo.  

 Bijeenkomst maatwerk leveren met behulp van de gids  ‘Voor ’t zelfde geld’ door Zita 

Onderwijzer.  

 Bijeenkomst ‘Sturen op zelfsturing. 
De beroepskracht van SWC heeft in 2017 de laatste bijeenkomst van de 4-daagse training 
‘Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren’ van Thuisadministratie projecten, 
georganiseerd door het LSTA gevolgd. Samen met Zita Onderwijzer van Socius heeft zij de 
opgedane kennis overgedragen aan de administratiegroep.  
 

Mogelijke verbetering product: 
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Toewerken naar één spreekuur op woensdagmiddag bij Welzijn Castricum. 
De doorverwijzing van cliënten vanuit INOVA naar het administratieproject van Welzijn Castricum 
komt niet goed op gang. Het zou goed zijn als mensen die, na beëindiging van het traject  bij 
INOVA/VluchtelingenWerk nog ondersteuning nodig hebben, automatisch aangemeld worden bij 
het administratieproject van de SWC. Eén spreekuur kan hier verbetering in brengen.  
Iedere anderstalige die een administratieve hulpvraag heeft kan op woensdagmiddag langskomen 
ongeacht hoe lang iemand al in Nederland is. Ter plekke wordt bekeken wie het beste hulp kan 
bieden INOVA, VluchtelingenWerk of het Thuisadministratie project. 
Voordelen: minder lange wachttijden, duidelijk voor de anderstaligen, de vrijwilligers van het 
Administratieproject kunnen leren van de andere organisaties, doorstroming zal beter vorm 
krijgen.  

 
Regelmatig komen anderstaligen met een brief bij de balie van Stichting Welzijn Castricum. Ze 
hebben meestal geen idee wat er in staat. En dat is heel begrijpelijk. Als je deze brieven leest met 
in je achterhoofd de beperkte kennis van het Nederlands van de anderstalige, wordt heel duidelijk 
dat instanties (waaronder de gemeente) veel te moeilijk taalgebruik hanteren. Zelfs de 
baliemedewerker moet de brief vaak meerdere keren lezen om te kunnen begrijpen wat er wordt 
bedoeld.  

 
                                             Vrijwilliger van het Belastingspreekuur 
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A6 SAMENSPRAAK IN DE BIEB 
Doelgroep:  
Anderstaligen  
 

Korte omschrijving product: 
SamenSpraak in de Bieb 
Naast de individuele SamenSpraak organiseert Welzijn Castricum in samenwerking met de 
bibliotheek ‘SamenSpraak in de Bieb’.  Wekelijks kunnen anderstaligen binnenlopen in de 
bibliotheek om met anderen te praten, de Nederlandse taal te oefenen en gezellig koffie te 
drinken, onder begeleiding van vrijwilligers. De deelnemers worden op niveau in groepjes 
verdeeld. SWC werft en begeleid de vrijwilligers en de bibliotheek biedt ruimte en een 
aanspreekpunt tijdens de bijeenkomsten.  
De bijeenkomsten werden zowel in Castricum als in Akersloot georganiseerd. Eind van het jaar zijn 
de bijeenkomsten in Akersloot beëindigd omdat de groep te klein werd. In Castricum is de 
belangstelling groot.  
  

Afgesproken resultaten:  
500 bezoekers 
 

Behaalde resultaten:  
1258 bezoekers in Castricum en 201 in Akersloot.  
20 vrijwilligers waren actief. 
De onder SamenSpraak vermelde deskundigheidsbevordering wordt ook aan de vrijwilligers van 
SamenSpraak in de Bieb geboden.  
 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 
SamenSpraak in de Bieb voorziet in een grote behoefte en wordt zeer gewaardeerd door de 
bezoekers. Het is voor hen een ontmoetingsplek en een goede manier om de spreekvaardigheid te 
oefenen. Het is leuk om de vorderingen te zien op taalkundig vlak en om de groepsbinding te 
ervaren. De meest uiteenlopende onderwerpen en thema’s worden besproken.  
 

 
                                                       SamenSpraak in de bieb 
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A7 FIETSPROJECT VOOR ANDERSTALIGEN 
Doelgroep:  
Anderstaligen 
 

Korte omschrijving product: 
De fiets is het goedkoopste vervoersmiddel en daarom heel belangrijk voor de zelfredzaamheid 
van anderstaligen. Vrijwilligers van het fietsproject bieden anderstaligen (vooral vrouwen) 
wekelijks praktische fiets- en theorieles. De deelnemers ontvangen het theorieboekje ‘Ik leer 
fietsen!’ van de fietsschool van de Fietsersbond. Ook biedt het project ondersteuning bij de 
aanschaf van een betaalbare tweedehands fiets. Hiertoe worden ook fietsen ingezameld en 
opgeknapt. De fietsen staan gestald in de kelder bij het gemeentehuis.  
 

Afgesproken resultaten: 
10 á 15 mensen krijgen fietsles 
 

Behaalde resultaten:  

 19 anderstaligen hebben fietsles gehad, sommigen 1 les, anderen 20, soms fietst men na 
enkele lessen weg en soms is langere ondersteuning nodig.  

 30 fietsen zijn tegen een kleine vergoeding beschikbaar gesteld aan anderstaligen. 

 40 fietsen zijn nagekeken en gerepareerd door een vrijwilliger. 

 30 fietsen zijn beschikbaar gesteld door particulieren. 

 4 fietsen zijn gekocht bij het bedrijfsleven. 

 3 fietsen zijn beschikbaar gesteld door Kruiswijk Tweewielers. 

 15 fietsen zijn beschikbaar gesteld door Edwin Groen Tweewielers. 

 € 2000 is verkregen dankzij de sponsoractie van de Handbalvereniging.  

 9 vrijwilligers waren actief. 
 

Mogelijke verbetering product:  
Onderhoud en fietsreparatie gaat in 2018 meer aandacht krijgen. 
 

 
“Beste en aardige Marleen, 
Hoe gaat het met je? Alles goed? Heb je goed vakantie gehaald? Het is lang tijd niet contact met je. 
Vandaag heb ik spanning dag gehaald! Weet je waarom? Haha, ik moet  (grote)zoon naar 
voetballes brengen. Ik fiets en mijn kleintje zat achter mij. Deze heel weg heb ik ongeveer 4-5 keer 
gestopt. Daarna zijn we terug ook! Eerste stap altijd moeilijk toch? Ik wil nu voor je zeggen 
”hartelijk bedankt voor je hulp.” Als je niet voor me fietsles heeft gegeven, dan weet ik niet 
wanneer ik kan fietsen? Zo nog een keer ‘dankjewel voor alle’. 
Ik hoop dat je alle goed bent, ik wens je mooi avond, groetjes E.” 

Briefje van anderstalige aan de coördinator van het fietsproject 
 
 

 
 
 
 
 
                                   
 
 

                               Donatie door Kruijswijk tweewielers voor Fietsproject 
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A8 SAMEN2 
Doelgroep:  
Kwetsbaren 
 

Korte omschrijving product:  
Koppeling van vrijwilliger aan een kwetsbare inwoner. De vrijwilliger ( maatje) gaat voor 1 jaar      
eens per 14 dagen naar de inwoner voor een gesprek, koffie of gezamenlijke activiteit. Het doel is 
om er een jaar lang te ‘zijn’ voor iemand, een vertrouwensband op te bouwen en trachten het 
netwerk van de aanvrager te versterken. 
Vrijwillige coördinatoren onderhouden het contact met de vrijwilliger en de aanvrager en 
begeleiden op deze manier de voortgang gedurende het jaar . 
Er wordt voor dit project goed samengewerkt met De Zonnebloem in de verschillende kernen. 
 

Afgesproken resultaten:  
30 matches 
 

Behaalde resultaten:   
In totaal zijn er 52 aanvragen gedaan voor een maatje, daaruit zijn 40 succesvolle matches 
ontstaan. In 12 situaties is doorverwezen naar bijv. de wandelgroepen, wijkontmoetingen of 
andere activiteiten. Daarnaast is bij een aantal aanvragen doorverwezen naar Socius 
Maatschappelijke Dienstverlening, de rouwgroep van de SWC, de huisarts, de POH GGZ of het DOC 
team. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Regelmatig krijgt de SWC aanvragen om bij mensen met dementie een vrijwilliger te plaatsen. Het 
is moeilijk voor deze doelgroep vrijwilligers te krijgen, mede omdat het hier gaat om een soort 
‘oppasfunctie’. In 2018 wil de SWC  in samenwerking met MaatjeZ een apart project lanceren voor 
deze doelgroep waarbij vrijwilligers een vergoeding per uur krijgen. 
 

  

 P. bezoekt mevr C. elke maandag voor een wandeling of kort gesprekje. Ze is slecht ter 
been en communiceert weinig. Hij blijft haar bezoeken.  

 M. bezoekt mevr. J., er is veel gepraat en gelachen. Mevr  J vindt het erg gezellig. Om de 
week op vrijdag een ontmoeting, zodat ze dan iets om handen heeft en naar uit kan kijken. 

 Mevr. B is 55 jaar, heeft een hersenbloeding gehad en is na revalidatie in Heliomare weer 
thuis bij haar gezin. Samen met vrijwilligster O. wandelt ze 1x per 14 dagen en probeert op 
die manier verder aan haar herstel te werken. De gesprekken die ze voeren tijdens de 
wandelingen zijn voor mevr. B  prettig. 

 J. is voor eerst bij P. geweest. Contact was goed. Zullen elkaar zeker regelmatig 
ontmoeten.   Ze hebben gespreksstof genoeg en delen veel interesses. 
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A9 MAATJESPROJECT SAMEN2 UITBOUWEN 
Doelgroep:  
Anderstaligen 
 

Korte omschrijving product: 
Anderstalige inwoners ondervinden ondanks dat zij een taalcoach hebben problemen bij het 
integreren in de Castricumse gemeenschap. Via signalen vernam de SWC dat met name een groep 
jongeren in de leeftijd tussen 17 en 19 jaar graag aansluiting zou willen vinden bij Castricumse 
jongeren. 
In samenwerking met het Jac. P. Thijsse College is de SWC een project gestart waarbij een 3-VWO 
klas samen met 9 anderstalige jongeren elkaar tijdens 2 bijeenkomsten op zowel het 
KennemerCollege als op het Jac. P. Thijsse met elkaar kennis hebben gemaakt. 
Het doel is elkaar te leren kennen, leren van elkaars achtergrond en afkomst, waarbij mogelijk  
vriendschappen ontstaan. 
 

Afgesproken resultaten:  
Geen 
 

Behaalde resultaten:   
Totaal 25 leerlingen. 
 

Mogelijke verbetering product: 
De docenten op de middelbare scholen zijn druk bezet waardoor de samenwerking soms moeilijk 
is. Stichting Welzijn Castricum heeft ervoor gekozen om een vrijwillige coördinator te werven met 
als doel een maatjesproject op te zetten tussen anderstaligen en de lokale  inwoners. 
Doorverwijzingen krijgen we via de taalcoaches. 
De SWC probeert zowel voor volwassenen als voor jongeren maatjes te vinden met als doel 
netwerkuitbreiding voor de anderstaligen. 
 

 

 
                                         Vrijwilliger en deelnemer Samen2 
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A10 KWETSBARE OUDEREN IN BEELD 
Doelgroep:  
Ondersteuning aan kwetsbaren 
 

Korte omschrijving product:  
Zelfstandig wonende ouderen en inwoners met een beperking worden geïnformeerd over 
voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg. 
Het doel is op deze manier in een  vroegtijdig stadium  een oplossing te zoeken binnen het eigen 
netwerk of met inzet van vrijwilligers. Door individuele benadering kan de SWC voorkomen dat 
problemen verergeren. Er wordt gebruik gemaakt  van voorliggende voorzieningen, diensten en 
ontmoetingsmogelijkheden van de SWC en het aanbod van andere organisaties. 
De welzijnsadviseur gaat vaak éénmalig op huisbezoek en bekijkt dan samen met de cliënt wat de 
beste oplossing zou kunnen zijn.  
 

Afgesproken resultaten:  
50 kwetsbare ouderen in beeld 
 

Behaalde resultaten:   
52 individuele ouderen middels huisbezoek of telefonisch geadviseerd 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

 
De aanvragen voor de Welzijnsadviseur zijn divers. Doorverwijzingen komen vanuit het preventief 
huisbezoek, Sociaal Team, de buurtregisseur, wijkverpleegkundige en ouderen zelf. Een voorbeeld 
is een man die bij de wijkontmoeting komt en aangeeft te gaan verhuizen naar de Santmark maar 
geen geld en geen netwerk heeft om hem te ondersteunen. Wat te doen?  
Een oudere dame belt zelf, is al jaren depressief en heeft alles al geprobeerd. Is er een vrijwilliger 
die haar kan ondersteunen? Een oudere heer neemt contact op, hij is weduwnaar geworden en wil 
graag weten wat de mogelijkheden zijn voor rouwverwerking. 
 
De Welzijnsadviseur krijgt ook vragen van mensen die  slechtziend of slechthorend zijn, zij hebben 
het gevoel te vereenzamen, wat zijn voor hen de mogelijkheden?  Kinderen bellen met  het 
verzoek voor een huisbezoek om verschillende redenen  bijvoorbeeld; ondersteuning bij het 
uitbreiden van het netwerk, maar ook vragen rondom hulp bij administratie, vervoer, 
boodschappen ect. 
Het merendeel van de vragen ligt op het gebied van eenzaamheid en advies over wat de 
mogelijkheden zijn. 
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A11 ALARMERING 
Doelgroep:  
Kwetsbare personen 
 

Korte omschrijving product: 
Via de personenalarmering kunnen ouderen,  die het risico lopen in situaties terecht te komen 
waarbij snelle hulp vereist is, ondersteuning inroepen. 
Omdat er alternatieven voor handen zijn, is SWC dit project aan het afbouwen. Zij gaat geen 
nieuwe apparaten meer aanschaffen of uitlenen. Bij de huidige groep blijft zij (storings-) 
onderhoud en ondersteuning bieden bij gebruikersproblemen, tot het project door natuurlijk 
verloop eindigt. Belangstellenden voor alarmering worden geïnformeerd over het aanbod van 
Evean en ViVa Zorggroep met professionele alarmopvolging.  
 

Afgesproken resultaten:  
Afbouwen 
 

Behaalde resultaten: 
Aan het einde van 2017 nog 20 aansluitingen.  
1 vrijwilliger actief.  
 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 
In 2018 wordt bekeken of definitief gestopt kan worden met dit project.  
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A12 PREVENTIEF HUISBEZOEK 
Doelgroep: 
80+ers -, 75-jarige nieuwkomers in Castricum, weduwen en weduwnaars 
 

Korte omschrijving producten :  
De SWC signaleerde dat steeds meer 75-jarigen goed op de hoogte zijn van alle voorzieningen en 
de weg weten op internet om juiste informatie te vinden. Om die reden hebben we het Preventief 
Huisbezoek project aangepast. In de vernieuwde opzet bieden we 3 groepen inwoners  een 
eenmalig huisbezoek aan. De inwoners die 80 jaar worden, de nieuw gevestigde inwoners vanaf 75 
jaar en weduwen en weduwnaars. 
Een van de doelen bij de eerste doelgroep nieuwkomers van 75 jaar en ouder bij dit project als 
doelgroep heeft, is dat de SWC deze ouderen snel en goed willen informeren over mogelijkheden 
om een  netwerk te creëren.  Bij weduwen en weduwnaars is de kans op eenzaamheid groter en in 
een 1 op 1 gesprek  kunnen we goede informatie geven. 
Bij de huisbezoeken ligt de focus op welke voorzieningen de gemeente te bieden heeft,  op 
preventie en voorlichting van de sociale kaart. In voorkomende gevallen wordt het gesprek 
teruggekoppeld naar de beroepskracht binnen de SWC .  
Werkwijze: de gemeente levert 1x  per 3 maanden de adreslijsten aan, SWC verstuurd de brieven 
met daarin het verzoek om contact op te nemen indien men een huisbezoek wenst. De 
huisbezoeken worden uitgevoerd door goed geïnformeerde vrijwilligers die ook wel 
seniorenvoorlichters worden genoemd. 
 

Afgesproken resultaten:  
40 huisbezoeken 
 

Behaalde resultaten:  
54 huisbezoeken 
Het informatief huisbezoek project hebben we in 2017 opnieuw vormgegeven. Dit format wordt  
de komende jaren ingezet om inwoners op hoge leeftijd goede informatie te geven. 
 

Mogelijke verbetering product: 
We werken nu sinds 4 maanden met de nieuwe opzet. In augustus 2018 evalueren we hoe het 
afgelopen jaar is gegaan en of er aanpassing moeten worden aangebracht. 
 

 
De genoemde 54 afgelegde huisbezoeken gaven de volgende uitkomsten:  
Er is veel informatie gegeven rondom (vrijwilligers)vervoer. Een aantal keer werden zorgen over 
het vervoer uitgesproken, waarbij met name vanuit Akersloot en Limmen werd aangegeven dat 
men het vervoer richting Castricum ontoereikend vindt. Daarnaast werd informatie gegeven over 
het aanvragen van de Regiotaxi en Valys. 
 
In veel gesprekken kwam de behoefte aan een maatje of sociale contacten ter sprake. De inloop 
koffieochtenden en/of –middagen voorzien duidelijk in een behoefte.  Ook de Telefooncirkel van 
het Rode Kruis kwam regelmatig ter sprake. In een paar gevallen werd een WMO-consulent 
ingeschakeld. 
 
In een aantal gesprekken kwam de huisvesting ter sprake, waarbij men aangaf een 
levensloopbestendige woning te willen. Ook werd wegens een scheiding inschrijving bij de SVNK 
geadviseerd. Verder werd er informatie gegeven over het DOC team i.v.m. beginnende dementie 
bij sommige ouderen. Ook  werden er een paar keer vragen gesteld over ‘wat te doen bij 
slechthorendheid’ en een verzoek  ‘graag een breicafé in Limmen’. De rouwgroep kwam een aantal 
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keer ter sprake en hoe een invalideparkeerkaart aan te vragen? 
 
In bijna alle gesprekken werd veel waardering uitgesproken over de informatie, de folders en de 
tijd die de seniorenvoorlichters aan het huisbezoek besteden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Het team seniorenvoorlichters 
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A13 SOCIAAL TEAM 
Doelgroep:  
Kwetsbaren 
 

Korte omschrijving product: 
Door samenwerking van verschillende specialisten uit het Sociaal domein en externe medewerkers 
van verschillende organisaties wordt de cliënt snel en goed geholpen. Er wordt niet alleen vanuit 
de eigen deskundigheid gedacht maar breder. 
Doelstelling is; bevorderen van de zelfredzaamheid, inzet vrijwilligers stimuleren, kijken naar 
mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden, gebruik maken van voorliggende voorzieningen. 
 
In 2017 (september) is het Sociaal team opgedeeld in 3 teams; Limmen/Akersloot/de Woude – 
team 1901 – team 1902. Ieder team heeft een casuïstiek overleg waar ook de externe 
medewerkers aan deel nemen. De complexe aanvragen worden hier besproken. Op deze manier 
kunnen we beter en meer met elkaar samenwerken. De projecten van Stichting Welzijn Castricum 
worden goed onder de aandacht gebracht en er kan op deze manier ‘maatwerk’ worden geleverd. 
Iedere situatie is uniek en vaak zijn er meerdere mogelijkheden vanuit onze projecten. 
 

Afgesproken resultaten: 
Verschillende specialisten werken samen in 1 team, de cliënt wordt snel en goed geholpen. 
Welzijnswerker is 1 á 2 dagdelen per week aanwezig voor overleg, casuïstiek en informatie delen. 
 

Behaalde resultaten:   
17 individuele doorverwijzingen. Meedenken, advies geven, bemiddeling vrijwilligers tijdens 
casuïstiek overleg 2x per week (postcodes 1901 en 1902) eens per 2 weken. 
Limmen/Akersloot 21 casussen. 
 

Mogelijke verbetering product: 
 
Met het opdelen van het Sociaal team in 3 kleinere teams heeft er een goede verbetering plaats 
gevonden. Er is voor iedere wijk een casuïstiek overleg, de teams zijn betrokken bij het welzijn in 
de wijken en er kan op deze manier goed worden samengewerkt. 
 

 
Bij de WMO kwam een aanvraag van een oudere dame uit Limmen voor dagbesteding. De WMO 
consulent constateerde tijdens het huisbezoek dat deze dame niet dementeert maar zich erg 
alleen voelt en om die reden graag 2 dagen per week naar ‘Thuisbij’ (dagbesteding voor ouderen 
met dementie) zou willen. Een tweede huisbezoek deed ik samen met de WMO consulent waarbij 
ook de dochter van deze mevrouw aanwezig was.  Tijdens het huisbezoek hebben we afgesproken 
dat we vanuit Stichting Welzijn Castricum  op zoek gaan naar een ‘maatje’  om 1x per 14 dagen 
samen iets te ondernemen. Mevr. gaat gebruik maken van ‘Vier het leven’ zodat zij af en toe naar 
het theater kan. Dochter gaat informeren bij ‘Saar aan huis’ voor extra ondersteuning door de 
week heen en mevr. gaat gebruik maken van de wijkontmoeting in Hof van Kijkuit. 
In 2017 Sociaal team uitgenodigd bij Stichting Welzijn Castricum voor presentatie van alle diensten 
en projecten. 
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A14  WELZIJNSADVISEUR – ONDERDEEL REGIONAAL OVERLEG 
Doelgroep:  
Ondersteuning kwetsbare inwoners 
 

Korte omschrijving product:  
De welzijnsadviseur werkt samen met andere netwerkpartners in het sociaal domein om op die 
manier het aanbod van Stichting Welzijn Castricum onder de aandacht te brengen.  
Er is een regionaal overleg tussen de welzijnsorganisaties binnen de BUCH. Bespreekpunten 
waren; eenzaamheid, dementie, aanbod dienstverlening, samenwerking en een kennismaking dag  
voor de medewerkers. 
De welzijnsadviseur heeft ook meegewerkt aan; de huistest, week van de ouderen, opzetten van 
een geheugenkoor  en er is vier keer een nieuwsbrief verstuurd naar 841 senioren. 
De sociale kaart wordt voortdurend actueel gehouden en onder de aandacht gebracht. 
 

Afgesproken resultaten:  
Niet afgesproken 
 

Behaalde resultaten:   
Met 38 netwerkpartners samengewerkt,  8 inwoners hebben gebruik gemaakt van de huistest, 
1200 contactmomenten bij de Clip van Stichting Welzijn Castricum 
 

Mogelijke verbetering product: 
Voor de huistest blijkt  weinig animo te zijn, dit project is dus gestopt door de SWC. Het 
geheugenkoor is ook niet gestart i.v.m. te weinig aanmeldingen. In 2018 gaan we dit opnieuw 
proberen op een andere manier. 
 

 
Door goede samenwerking in het Sociaal Domein vullen organisaties elkaar aan, is doorverwijzen 
eenvoudig en kan in gezamenlijkheid gewerkt worden aan nieuwe initiatieven. Een voorbeeld 
daarvan is dat we in 2018 gaan starten met een wijkontmoetingspunt voor mensen uit de 
psychiatrie. Verschillende organisatie trekken hierin met elkaar op om tot een goed resultaat te 
komen. 
De digitale nieuwsbrief naar ouderen zorgt ervoor dat inwoners op de hoogte blijven van nieuwe 
initiatieven. 
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A14 WELZIJNSADVISEUR – ONDERDEEL 
CLIËNTENINFORMATIEPUNT 

Doelgroep:  
Ouderen en inwoners met een beperking. 
 

Korte omschrijving product: 
Zelfstandig wonende ouderen en inwoners met een beperking worden geïnformeerd over de 
voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg.  
De informatie in de Clipmap (CliëntenInformatiePunt map) is met behulp van de verschillende 
websites en folders weer actueel gemaakt.  
 

Afgesproken resultaten:  
Cliënteninformatiepunt bieden 
 

Behaalde resultaten:  
2500 baliecontacten (telefonisch en mondeling) 
1 vrijwilliger organiseerde de Clipmap en 5 baliemedewerkers. 

Mogelijke verbetering product:  
De door de gemeente samengestelde Sociale Kaart wordt onder de aandacht gebracht van de 
baliemedewerkers.  
 

 
Doordat de SWC geen activiteiten meer organiseert is het aantal bezoekers minder geworden.  
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A15 NETWERKCOACHING 
Doelgroep:  
Kwetsbare inwoners 
 

Korte omschrijving product:  
Vrijwilligers opgeleid via de training ‘Natuurlijk een netwerkcoach’ van Mezzo. Een netwerkcoach 
ondersteunt de inwoner met het opbouwen van een netwerk. Gezamenlijk onderzoeken ze de 
mogelijkheden bij het realiseren van gestelde doelen. De vrijwilliger coacht de cliënt naar meer 
waardevolle contacten, meer gezelschap en meer support van anderen. Er zijn tussen de 5 a 8 
gesprekken nodig om tot een goed resultaat te komen. 
 

Afgesproken resultaten:  
Niet afgesproken 
 

Behaalde resultaten:  
In 2016 waren er 6 succesvolle matches. In 2017 is dit product samengegaan met het product 
Samen2.  
 

Mogelijke verbetering product: 
In 2017 hebben we besloten om het product Netwerkcoaching te integreren binnen het Samen2 
project. Er waren te weinig aanvragen vanuit de gemeente. Mensen moesten wennen aan de term 
‘netwerkcoaching’ en het aantal contactmomenten bleek vaak te weinig. Het is belangrijk  eerst 
een vertrouwensrelatie op te bouwen en dan langzamerhand verder te kijken naar mogelijkheden. 
De vrijwilligers van Samen2 proberen nu tijdens het jaar dat zij als maatje gekoppeld zijn, ook te 
kijken naar het netwerk en daar waar mogelijk dit uit te breiden. 
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A16 WIJKGERICHT WERKEN – STRAATCONTACTPERSONEN  
Doelgroep:  
Buurtbewoners in diverse buurten in de kernen van Castricum. 
 

Korte omschrijving product: 
Wijkgericht werken heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de leefbaarheid, 
samenhang en veiligheid in buurten, gericht op zelf- en samenredzaamheid. 
Voor het onderdeel ‘Stratenplan’ zijn zogeheten ‘straatcontactpersonen’ actief die een of meer 
straten onder hun hoede hebben. Straatcontactpersonen beantwoorden vragen over en 
ontvangen suggesties voor de buurt en bieden informatie, ondersteuning en netwerkuitbreiding 
‘dichtbij’, vanuit de eigen buurt. Kwetsbare inwoners (of inwoners die kwetsbaar dreigen te 
worden), worden geholpen om prettig en zelfstandig te blijven wonen, te functioneren en te 
participeren.  
 

Afgesproken resultaten:  
Uitnodigen van inwoners in Bakkum, Limmen, Akersloot en Castricum in wijken en buurten en uit 
groepen deel te nemen aan wijkgerichte projecten. 
 

Behaalde resultaten:  
In de gemeente zijn in verschillende kernen en buurten straatcontactpersonen bereid gevonden 
informatie te verstrekken en diensten te verrichten voor buurtbewoners.  
De straatcontactpersonen zijn in de aanloop naar het ‘straatcontactpersoon zijn’ regelmatig bij 
elkaar gekomen op uitnodiging van de SWC om zich voor te bereiden, werkwijzen af te stemmen 
en straten te verdelen. Gesproken is over verwijzingsmogelijkheden naar buren, andere 
vrijwilligershulp, ondersteunende diensten, activiteiten en ontmoeting, zodat voorliggende 
voorzieningen goed benut worden. Ook is aandacht besteed aan onderwerpen en vaardigheden 
samenhangend met de taak van straatcontactpersonen als: contacten leggen, jezelf introduceren 
en omgaan/respecteren van privacy. De straatcontactpersonen zijn daarnaast door de SWC 
getraind in gespreksvaardigheden.  
Alle straatcontactpersonen hebben gebruik gemaakt van een informatiemap met folders en flyers 
over dienstverlening, hulp en activiteiten van verschillende organisaties in de gemeente. 
Straatcontactpersonen in de kernen en buurten 
In Bakkum zijn tien straatcontactpersonen aanwezig. Daarnaast zijn drie inwoners in deze kern 
genegen om aanvullende huisbezoeken uit te voeren. In Bakkum hebben in totaal 29 
buurtondersteuningen/buurtgesprekken plaatsgevonden. 
In Limmen zijn twee straatcontactpersonen gestart en zijn diverse buurtbewoners ondersteund. 
In De Boogaertbuurt zijn eind 2017 twee straatcontactpersonen actief geworden. 
In de Dag Hammarskjöldbuurt is een groep straatcontactpersonen in wording. 
In Akersloot is in het najaar contact gezocht met de Dorpsraad, Het Kruispunt en met het 
Seniorenplatform om enthousiasme te genereren voor het fenomeen wijkgericht werken in 
combinatie met straatcontactpersonen. 
Vanuit het wijkgericht werken kwamen signalen naar voren van inwoners uit Castricum over 
ondervonden eenzaamheid in met name het weekend en het ontbreken van laagdrempelige 
activiteiten voor senioren. De Boogaert in Castricum is bereid zondagactiviteiten uit te gaan 
voeren voor wijk- en dorpsbewoners. Stichting Welzijn Castricum heeft De Boogaert geadviseerd 
over de opzet en uitvoering van zondagactiviteiten welke in oktober van het verslagjaar met goede 
resultaten van start zijn gegaan.  
Diverse malen werd in de media gepubliceerd over het Wijkgericht werken, onder meer over de 
Straatcontactpersonen. Ook werden verschillende presentaties over ‘Wijkgericht werken’S 
verzorgd om de bekendheid te vergroten. 
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Tot slot werd samenwerking gezocht met het Sociaal Team, de Buurtregisseur, de 
gebiedsregisseurs en diverse andere professionele en vrijwilligersorganisaties in de gemeente.   
 

Mogelijke verbetering product: 
Het levend houden van de methodiek ‘straatcontactpersoon zijn’ is een uitdaging voor 2018. 
 

 
“Het straatcontactpersoon zijn levert dynamiek in de buurt op!” 

                                                                                               Reactie straatcontactpersoon 
 

                                                                                                                   Enthousiaste straatcontactpersonen in Bakkum 

 

 
  



 

 
                                     Sterker Samen  – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum – 2017 38 

A16 WIJKGERICHT WERKEN – KIDS IN DE BUURT 
Doelgroep:  
Buurtbewoners in diverse buurten in de kernen van Castricum. 
 

Korte omschrijving product: 
Kids in de Buurt, als onderdeel van wijkgericht werken, omvat een door Welzijn Castricum 
ontwikkeld onderzoek naar meningen en wensen van leerlingen en ouders rond thema’s die 
spelen in de kernen en buurten. Het onderzoek is gericht op het stimuleren van een betrokken, 
prettige en veilige woonomgeving. 
 

Afgesproken resultaten:  
Inwoners in Bakkum, Limmen, Akersloot en Castricum in wijken en buurten en uit groepen worden 
uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek en het verwerken van de uitkomsten.  
 

Behaalde resultaten:  
In Akersloot zijn op basisscholen De Brug en de Rembrandtschool 49 leerlingen uit de groepen 7 
(middels groepsgesprekken) en 30 ouders (individuele contacten) naar hun mening gevraagd over 
de thema’s: buurt, spelen, bewegen, wonen, verkeer, sociale veiligheid en overlast.      
Uitkomsten ‘Kids in de Buurt’ Akersloot samengevat 
Op beide scholen geven de leerlingen Akersloot een ruime acht. Ze vinden dat er genoeg te doen is 
in de kern, spelen veel buiten en voelen zich (sociaal) veilig. Ouders noemen het dorpsgevoel, de 
rust, de prettige sociale contacten in buurten en sociale controle als positieve kanten aan wonen 
in Akersloot.  
Wensen en opmerkingen: 
Meer en uitdagender speelplaatsen, onder meer voor kinderen boven 6 jaar.   
Wat betreft het verkeer is er zorg over te hard rijden door automobilisten op de doorgaande 
wegen, maar eveneens in de kleine straatjes.  
Over de nieuwe oversteekplaats op de Geesterweg bij de Rembrandtschool wordt opgemerkt dat 
automobilisten niet allemaal reageren op de lichtjes en niet stoppen, wat gevaarlijke situaties 
oplevert voor de kinderen.  
Als verbeterpunt voor Akersloot wordt naar voren gebracht: het beter benutten van 
recreatiemogelijkheden bij het Alkmaardermeer: een strandje en uitbreiden van 
speelmogelijkheden zouden mooi zijn. 
Leerlingen en ouders doen ook suggesties voor hangplekken voor jongeren in het dorp: meer 
sociale controle door bijvoorbeeld de ouders van de hangende jongeren, minder geluid en goed 
opruimen van afval zouden helpen.  
Stichting Welzijn Castricum is met ouders, leerlingen en andere partijen in gesprek over 
bevindingen en wensen voor Akersloot.   
 

Uitkomsten ‘Kids in de Buurt’ Kerkuil Limmen samengevat 
Op basisschool De Kerkuil in Limmen betrof het onderzoek ‘Kids in de Buurt’ 70 leerlingen uit drie 
groepen 7. Daarnaast werden 14 ouders geïnterviewd. In november werd in bijzijn van wethouder 
Kees Rood een klassikale presentatie verzorgd op de basisschool over de uitkomsten van ‘Kids in 
de Buurt’.  De leerlingen geven Limmen het cijfer 8,1.  
Opmerkingen: 
Er is veel dat gewaardeerd wordt in Limmen door leerlingen en ouders: Limmen is een gezellig en 
leuk dorp en mensen helpen elkaar. Tradities als de Bloemendagen worden belangrijk gevonden. 
Wel wordt het zwembad door veel kinderen gemist. 
Wensen zijn: 
Meer en uitdagender speelplaatsen, ook gericht op kinderen boven 6 jaar. 
Verbeteringen oversteekplaatsen op de Rijksweg bij Kerkweg en Visweg. 
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Aandacht houden voor verkeerssituatie bij school. Oversteekplaats bij kruising Lage Weide is 
gewenst. 
Pannaveldje bij school heeft hogere hekken nodig om gevaarlijke situaties op de Dusseldorperweg 
voor kinderen en fietsers te voorkomen. Plaatsen van meer vuilnisbakken bij het veldje is nodig. 
Stichting Welzijn Castricum is ook in Limmen met ouders, leerlingen en andere partijen in gesprek 
over bevindingen en wensen. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Toespitsen van de methodiek op wensen en vraagstukken in buurten blijft belangrijk. 
 

 
“Belangrijk dat Welzijn Castricum samen met de basisschool kijkt naar wat er leeft in buurten.” 

                                                                                                             Reactie ouder 
 

Wethouder Kees Rood aanwezig bij presentatie Kids in de Buurt in Kerkuil 
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A16 WIJKGERICHT WERKEN – BUURTBIJEENKOMSTEN EN 
BUURTNETWERKEN  

Doelgroep:  
Buurtbewoners in diverse buurten in de kernen van Castricum. 

Korte omschrijving product: 
Wijkgericht werken heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de leefbaarheid, 
samenhang en veiligheid in buurten, gericht op zelf- en samenredzaamheid. 
Het achterliggende doel voor het opzetten van Buurtbijeenkomsten en Buurtnetwerken is  
het stimuleren van ontmoeting, contactuitbreiding en ondersteuning, gericht op zelf- en 
samenredzaam zijn.  
Stichting Welzijn Castricum moedigt het organiseren van buurtbijeenkomsten en buurtnetwerken 
aan vanuit de contacten die gelegd worden in buurten. 

Afgesproken resultaten:  
Inwoners uitnodigen uit de kernen in wijken en buurten en uit groepen om deel te nemen aan 
buurtbijeenkomsten en buurtnetwerken.  

Behaalde resultaten:  
Buurtbijeenkomsten 
Zeven adviezen werden gegeven voor de organisatie van Buurtbijeenkomsten in Castricum, 
tweemaal werd het Buurtboxspel ingezet. Het Buurtboxspel is een ondersteunde tool om 
buurtbewoners te helpen elkaar beter te leren kennen, weten wat er in de buurt speelt en wat 
wensen en acties zijn voor verbeteringen. Daarnaast gaat het spel in op vraagverlegenheid en 
aanbodverlegenheid.  
Aangesloten wordt voor de planning van buurtbijeenkomsten onder meer bij de landelijke 
burendag.   
Buurtnetwerken 
Welzijn Castricum heeft drie buurtnetwerken ondersteund en geadviseerd over opzet en 
voortgang. Eén in Castricum en twee in Bakkum. 
Het betrof:  

 een weduwen/weduwnaarsnetwerk in een buurt met als insteek: ontmoeting en 
ondersteuning 

 een burennetwerk met als insteek: ontmoeting en ondersteuning 

 een burennetwerk met als insteek: oplossen van woon- en buurtvraagstukken. Om  
antwoorden te formuleren op de vraagstukken werd een buurtschouw georganiseerd met 
inwoners en Kennemer Wonen en werd samen gekeken naar oplossingen. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Burenbijeenkomst met Buurtboxspel                                     Bewonerschouw in Boogaertbuurt 
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DE UITVOERING: JONGERENWERK 
 

Het jongerenwerk is in 2017 vooruit gevlogen. Dat wil zeggen dat met de redelijk beperkte 
middelen (40 uur jongerenwerk per week) heel veel is gedaan. In 2017 is daarnaast de basis 
gelegd voor een enorme opschaling in 2018. 
 

Het scholenproject 
Het scholenproject is een groot succes. Met de geweldige medewerking van het Clusius 
College is een project gestart dat uit drie fases bestaat:  
Tijdens de pauzes wordt er door de jongerenwerkers in de buurt van de school 
gesurveilleerd met als doel de jongeren te leren kennen, de overlast te beperken en de 
jongeren de weg naar het jongerenwerk te wijzen. 
De jongerenwerkers komen in de klas vertellen wat het jongerenwerk hen kan bieden, en ze 
geven informatie over de gevolgen van drank en drugsgebruik. 
Er komt een jongerenspreekuur op de school. 
In 2018 kan dit project uitgerold worden naar de andere twee middelbare scholen in 
Castricum. 
 
De jongerenwerkers hebben goede contacten met de jongeren in de kern Castricum, maar 
ook in Limmen en Akersloot, waar zij ambulant aanwezig zijn. Zij begeleiden bijvoorbeeld de 
jongeren van Akersloot in hun aanvraag voor een JOP (jongeren ontmoetingsplek) bij de 
gemeente. Uiteraard kunnen de jongerenwerkers het besluit voor het plaatsen van een JOP 
door de gemeente Castricum niet beïnvloeden, maar zij leiden het proces in goede banen. 
Bijvoorbeeld door samen met de jongeren een bijeenkomst te organiseren voor de buurt, 
een handtekeningenactie op te zetten, de jongeren hebben een budget gemaakt en daarin 
allerlei technische zaken meegenomen. Helaas duurt het (voor de jongeren) erg lang voordat 
de gemeente een besluit neemt, maar ook die periode is tot nu toe door de jongerenwerkers 
in goede banen geleid. 
 
Er is samen met een professionele rapper door de jongeren een mobiele studio gebouwd in 
Discovery, waarmee jongeren worden ‘opgeleid’ tot rapper. De jongeren leren hier 
organiseren, teksten schrijven, verantwoordelijkheid nemen, rapavonden begeleiden. 
Kortom een aantal vaardigheden waar zij op hun weg naar volwassenheid nog veel aan 
kunnen hebben. 

 

Ambulant jongerenwerk 
Een groot deel van de tijd van de jongerenwerkers gaat zitten in het aanwezig zijn op straat 
in de kern Castricum, Akersloot en Limmen. Hierom heeft de Raad van Castricum gevraagd 
en de SWC heeft daar uiteraard gehoor aan gegeven.  

 
Echter: vanwege de beperkt beschikbare uren ging dit ten koste van de openstelling van 
Discovery. Het gevolg was dat de jongeren –bij overlast, hinderlijk hangen in de kernen etc.- 
niet verwezen konden worden naar Discovery, dat wegens het gebrek aan uren minder 
opengesteld kon worden. Maar ook de Storeyclub en Conquista konden de ‘hangjongeren’ 
niet altijd opvangen, omdat zij gesloten waren. Dit maakt het erg moeilijk om de begeleiding 
van jongeren naar volwassenheid goed en gestructureerd vorm te geven en om de overlast 
zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. 
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Het ‘bewijs’ van het effect van de openstelling van Discovery is de pilot, die in december 
2017 is gestart door op de woensdag avonden Discovery open te stellen in ruil voor een 
ambulante ronde in de kern Castricum. De voorwaarde was dat de jongeren ook in Discovery 
aanwezig moesten zijn en niet op straat mochten hangen, omdat dan de ambulante ronde 
weer zou worden ingesteld. De jongeren kwamen elke woensdag avond in grote getale naar 
Discovery en konden daar goed worden opgevangen. Ook de politie heeft geconstateerd dat 
er op de woensdagavonden minder overlast is gemeld. 

 
De SWC is heel gelukkig met het feit dat de Raad van de gemeente Castricum heeft besloten 
om als pilot gedurende twee jaar 80 uur jongerenwerk per week toe te voegen aan de 
bestaande 40 uur per week. De pilot zal in het voorjaar van 2018 van start gaan. 

 

Drank en drugs 
Ondanks de wettelijke bepaling dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen 
gebruiken en dat het gebruik van (met name) hard drugs verboden is, moeten we 
constateren dat én het drank gebruik én het drug gebruik onder de jongeren van Castricum 
stevig is. 

 
De jongerenwerkers en de directie van de SWC maken zich hier grote zorgen over. Niet 
alleen het gebruik, maar ook het dealen komt onder de jongeren voor. De jongerenwerkers 
geven klassikaal en persoonlijk voorlichting over de gevolgen van het gebruik van drank en 
drugs en betrekken de ketenpartners bij deze problematiek. 

 

Samenwerking met de Bakkerij 
Er is in de loop der jaren een goede samenwerking op evenementenniveau ontstaan tussen 
het Cultureel Podium de Bakkerij en het jongerencentrum Discovery. Voorbeelden hiervan 
zijn:  

 Er worden gezamenlijke programma’s ontwikkeld om de oudere doelgroep van 
Discovery te laten wennen aan hun overgang naar het volwassen publiek van 
de Bakkerij 

 De jongerenwerkers begeleiden daar waar gewenst de vrijwilligers van de 
Bakkerij 

 Bij de grote evenementen, die normaliter in Discovery worden georganiseerd 
(wedstrijden rappen, metal avond), wordt de finale in de Bakkerij gehouden 
(eenmalige activiteiten) 

 Bij het evenement ‘UitjeBak’ is de muziek op de dag verzorgd door de door 
Discovery opgeleide diskjockeys en dit was zo’n succes dat de Bakkerij hen ook 
voor de avond gevraagd heeft de muziek te verzorgen. 

 
De vraag komt dan op of de samenwerking geïntensiveerd kan worden. In 2017 is daar 
onderzoek naar gedaan. Hieruit is naar voren gekomen dat beide doelgroepen en hun 
interesses zeer verschillend zijn. De Bakkerij is een cultureel centrum voor mensen van 18 
jaar en ouder en Discovery is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ook het huidige 
wettelijke alcoholbeleid maakt dat het samengaan van beide groepen nagenoeg 
onuitvoerbaar is. 
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Verder is gebleken dat de bedrijfsvoering en de financiering van De Bakkerij en de 
SWC zodanig van elkaar verschillen dat niet verwacht kan worden dat deze geharmoniseerd 
kunnen worden. Daarom zal wat de SWC betreft de samenwerking met De Bakkerij op 
evenementenniveau worden voortgezet. 
 

Problematische jongeren en vrijwilligers 
Het jongerenwerk constateert dat de leden uit de ambulante doelgroepen die naar 
Discovery komen, andere doelgroepen en vrijwilligers afschrikt. Helaas zijn dit veelal de 
ondernemende jongeren. Zij zetten een activiteit neer waarbij ze geconfronteerd worden 
met het respectloze “kliergedrag” van leden uit de ambulante doelgroepen.  
 
De meeste vrijwilligers in de leeftijd 18 t/m 25 jaar haken hierdoor af. Hierom werkt het 
jongerenwerk aan een verschuiving naar oudere vrijwilligers en zet hierbij in op 
jongeren, die vroeger tot de ambulante straatgroepen behoorden.  
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B1 MUZIEK DANSAVOND VOOR JONGEREN MET EEN 
BEPERKING  

B2 SOOS VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Doelgroep:  
Tieners, jongeren en volwassenen met een beperking 
 

Korte omschrijving product:  
Jongerenwerk, ontwikkelen van vaardigheden en talenten.  
Muziek/dans avond: ontmoetingsactiviteit voor jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke 
beperking, om de integratie te bevorderen. Gecoacht en begeleidt door het jongerenwerk en 
vrijwilligers. 
Soos: ontmoetingsactiviteit voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, om de 
integratie te bevorderen. Gecoacht en begeleidt door het jongerenwerk en vrijwilligers uit de 
doelgroep. 
 

Afgesproken resultaten: 
De vraag van jongeren met een beperking naar een passende uitgaansbeleving wordt beantwoord 
en eenzaamheid / isolement wordt verkleind. 
 

Behaalde resultaten:  
Zelfontwikkeling gestimuleerd, eenzaamheid/ isolement verkleind en sociale netwerk vergroot.  
Muziek/Dansavond: Project vindt 1x per maand plaats. We zien een stijging in bezoekers. Een 
team van vrijwilligers dat o.a. bestaan uit ouders, jongeren uit de doelgroep die actief helpen met 
de organisatie en de uitvoering van deze avonden. Het netwerk is na de avond vergroot, wat de 
eenzaamheid van de betrokken doelgroep kan verlichten. In de maanden juli en augustus heeft 
een zomerstop plaatsgevonden. 
In 2017 heeft de muziek/dansavond 10x plaats gevonden met een totaal aantal van 289 bezoekers 
Soos: Activiteit vindt 1x per maand plaats. In augustus heeft een jaarlijks uitje plaatsgevonden bij 
Bobs party & events. Hier hebben 36 personen aan deelgenomen. Extra kleinschalige activiteiten 
die tijdens de soos hebben plaatsgevonden zijn een Bingo, spelletjesmiddag, soepmiddag en het 
grote sinterklaasfeest met een bingo. 
In 2017 heeft de soos 10x plaats gevonden met een totaal van 241 bezoekers, hiernaast heeft er 
jaarlijks uitstapje plaats gevonden met een gemixte groep van B1 en B2 bezoekers met in totaal 36 
deelnemers. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Deze producten lopen naar tevredenheid, de doelgroep zou graag zien dat deze producten zouden 
worden uitgebreid. 
 

 
“De prettige sfeer die bij de disco is maakt dat wij er elke keer weer heen gaan. Doordat wij met 

zijn alle naar de disco gaan zien wij het als een groepsuitje om even de deur uit te gaan. Bij de disco 
leren wij elke keer weer nieuwe mensen kennen waardoor het dan ook erg gezellig is. Als wij bij de 
disco zijn voelen wij ons daar thuis en kunnen wij ons zelf zijn. De DJ zorgt altijd weer voor goede 

muziek die er voor zorgt dat wij helemaal los gaan. Iedereen die aanwezig is bij de disco praat met 
elkaar en betrekken elkaar bij het feest.” 

STICHTING VILLA (bezoekers dansavond) 
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“Meer dan 60% van de bezoekers slaat geen een disco avond over. De rest komt wanneer het kan. 

Er zijn regelmatig nieuwe bezoekers. Het aantal groeit. De sfeer is bijzonder plezierig. Dat komt 
door de regelmaat en de aanwezigheid van vaste begeleiders/vrijwilligers. Zij treden overigens 
waar mogelijk naar de achtergrond. Jongeren krijgen de ruimte om zelf een rol te spelen en dat 
vergroot de betrokkenheid onderling. Hulp achter de bar of als DJ blijken ze succesvol te doen. 

Al met al een belangwekkende activiteit die het mogelijk maakt voor deze doelgroep om elkaar te 
ontmoeten.” 

Marilou, ouder en vrijwilligster bij de dansavond 
 

“Wij vinden het gezellig op de Soos  omdat wij soms dansen of een spelletje doen, en kletsen met 
elkaar en je ontmoet er leuke mensen, met zulke enthousiaste, leuke, "professionele" vrijwilligers 
kan je je niets beters wensen. Tijdens het Sinterklaas middagje en de Bingo worden wij met kleine 

presentjes en iets lekkers verwend, het is grandioos en ongekend.” 
Twee Soos bezoekers 

 

 
                                                                         Disco voor jongeren met beperking 
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B4 VRIJDAG MUZIEK GROEPSACTIVITEIT 16 -  
Doelgroep:  
Jongeren tot 16 jaar 
 

Korte omschrijving product: 
Muziek - groepsavond zelfstandig opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers, jongeren en ouders, 
gericht op ontwikkeling van vaardigheden en talent. Gecoacht door het jongerenwerk. 
 

Afgesproken resultaten: 
Jongerenwerk coacht ouders en vrijwilligers (jongeren/jongvolwassenen) in het zelfstandig 
verzorgen van activiteiten. Een bijdrage leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden, vaardigheden 
en talenten van jongeren m.b.t. begeleiding en organisatie. Kinderen/tieners en ouders kennis 
laten maken met Discovery. Ouders en vrijwilligers worden ingezet bij de organisatie en de 
uitvoering van deze avond. 
 

Behaalde resultaten:  
In 2017 is het gelukt om vrijwilligers te coachen om zelfstandig deze activiteiten neer te zetten en 
zijn ouders ingezet voor de organisatie en begeleiding op de locatie.  
Echter zien de jongerenwerkers een knelpunt: De activiteit kent slechts 2 momenten per maand, 
waarop deze georganiseerd kan worden. Dit houdt in dat deze data de doelgroep en het 
vrijwilligersteam moet schikken. Dit komt vaak niet overeen met de vraag vanuit de doelgroep. 
Hiernaast zien de jongerenwerkers een terugloop in aanvraag in de laatste 3 maanden i.v.m. 
vakanties en feestdagen. Het jongerenwerk zal in 2018 een voorstel doen richting de gemeente 
hoe dit het beste kan worden aangepast. 
Deze activiteit heeft 18 x plaats gevonden, met een totaal van 609 bezoekers. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Het jongerenwerk zal een voorstel doen richting de gemeente om het aantal gevraagde projecten 
in 2018 organisatorisch beter af te kunnen stemmen op de doelgroep en vrijwilligers. 
 

 
“Als vrijwilliger ben ik al jaren met veel enthousiasme actief bij deze activiteit, daarnaast heb ik in 

de loop der jaren al menig jongere kennis mogen laten maken met het dj werk via de interne dj 
cursus. Ik doe het vrijwilligerswerk in Discovery nog steeds met heel veel plezier!” 

Mervyn , vrijwilliger en DJ bij Discovery 
 
 
 

“Ongeveer 1,5 jaar geleden had ik net mijn DJ cursus afgerond en ik wilde graag ervaring in de 
praktijk gaan op doen. Vlak daarna zag ik dat Discovery een nieuwe DJ zocht voor de kinderdisco’s. 
Dit leek mij tof om mee te beginnen! Na de eerste kinderdisco kreeg ik al snel meer feestjes om op 

te treden en heb ik na een jaar helaas geen tijd meer om bij de kinderdisco’s te draaien.” 
                                                                    Jari, 16 jaar, oud vrijwilliger van Discovery 
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“Wat betekent de Discovery voor mij? Ik voel me daar gewaardeerd en nuttig. Met deze activiteit is 
het altijd gezellig en leuk, zelfs als ik door de dag zelf moe ben, word ik daar enthousiast van!” 

                      Bart, vrijwilliger bar bij Discovery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                          Kinderactiviteit bij Uit Je Bak festival 
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B5 ZATERDAG AVOND JONG TALENT PODIUM 
Doelgroep:  
Talentvolle jongeren en hun publiek.  
 

Korte omschrijving product: 
Jong talent podium: zelfstandig opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers/jongeren. Gecoacht en 
begeleidt door het jongerenwerk, gericht op ontwikkeling van vaardigheden en talent. 
 

Afgesproken resultaten: 
Jonge muzikanten, Dj’s en andere acts een podium bieden. Talentontwikkelingsmogelijkheden van 
jongeren vergroten, jongeren stimuleren om te participeren en verantwoordelijkheid te nemen in 
het uitvoeren van de eigen activiteit. Vrijwilligers worden ingezet voor de organisatie en uitvoering 
van dit project 
 

Behaalde resultaten:  
De eerste maanden van het jaar is er een open-mic avond (rap), een bandavond en een avond 
voor slagwerkers (drummers) georganiseerd.  
In juli is het talentpodium in samenwerking met de bakkerij op het Uit je Bakfestival van de 
Bakkerij neergezet. Deze activiteit was groot van opzet en heeft meer organisatie uren gebruikt. 
Doelgroepen waren kinderen en tieners, welke zeer succes vol werden bereikt! Het rapproject dat 
tijdens het huiskamerproject is ontstaan valt ook onder het jong talentpodium. Er is gewerkt aan 
de opbouw van de opnamestudio, wat heeft geresulteerd in een rapmuziek-talentpodium in 
september. In oktober heeft er onder begeleiding van professionele muzikanten een rap/poëzie 
project plaats gevonden. In november is er een live muziekavond met jonge bandjes 
gecombineerd met voorlichting (drank en drugs) georganiseerd. De inzet van vrijwilligers en 
opkomst was op deze avond hoog. In december is de samenwerking met poppodium de Bakkerij 
verbeterd en uitgebreid en heeft het talentpodium in de Bakkerij plaatsgevonden, met een Dj-
avond met 6 jonge dj’s (16t/m17 jaar) 
In 2017 zijn er 10 jong talent Podium avonden uitgevoerd met een totaal aantal van 244 
deelnemers/bezoekers. De bezoekersaantallen en deelnemers op het Uit Je Bak Festival zijn hierin 
niet meegenomen. Het Uit Je Bak Festival trok honderden bezoekers.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Door de uitvoering van dit product niet meer vast te leggen op de laatste zaterdag van iedere 
maand en aftestemmen op de logistieke mogelijkheden van de jongeren, talenten en vrijwilligers, 
zal de organisatie en uitvoering beter verlopen. Ook zal een uitgebreidere samenwerking met De 
Bakkerij binnen dit product, het product verder gaan versterken.  
 

 
“Ik ben al een aantal jaar vrijwilliger bij de Discovery in Castricum, tijdens mijn tijd als vrijwilliger 

heb ik altijd heel goed contact gehad met Gert-Jan en Chantall. Op de zaterdagavond evenementen 
was het altijd gezellig, toen ik mijn eigen band gevormd had vroeg Gert-Jan of ik een keer wilde 

optreden in de Discovery. Sindsdien help ik met de organisatie van de talentavonden en het word 
door het publiek altijd erg goed ontvangen. De Discovery biedt voor beginnende bands een goede 
leeromgeving als het gaat om optreden en wat er allemaal bij komt kijken, dit komt vooral omdat 
er erg goed binnen de Discovery gecommuniceerd wordt. Ik hoop dat ik nog vele jaren kan komen 

kijken.” 
                                                                                          Jesse, 18 jaar, vrijwilliger Discovery 

 
“Na de kinderdisco’s in Discovery draaide ik als DJ op veel locaties, bijvoorbeeld in 16+ clubs. 
Discovery vroeg mij ook om te draaien op het Uit Je Bak Festival, een hele toffe ervaring en na 
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afloop van het festival heb ik gedraaid op de afterparty in de Bakkerij. Doordat ik daar draaide ben 
ik nu ook bezig met mijn eigen evenementen in de bakkerij! Kortom Discovery heeft meegeholpen 
om mij te laten groeien tot de DJ die ik nu ben. Ik heb een aantal keer samen gewerkt met 
verschillende bekende rappers, zoals Sevn Alias, Bokoesam en Kevin. Ook ben ik resident DJ en 
draai op schoolfeesten, bedrijfsfeesten, festivals en meer! Thanks Discovery!” 

Jari, 16 jaar, oud-vrijwilliger Discovery 
 
 
 

 
      Talenten van Discovery aanwezig op Uit Je Bak Festival 
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B6 ZATERDAGVOORLICHTING THEMA-AVONDEN   
Doelgroep: 
Tieners en jongeren van de straat 
 

Korte omschrijving product: 
Thema muziekavond, waarbij verschillende voorlichting onderwerpen als thema worden gebruikt. 
Bv. vuurwerk, partydrugs, reizen en pesten etc.  
 
Het verstrekken van groepsgewijze voorlichting aan ambulante (straat) groepen. Jongeren worden 
gestimuleerd te participeren en verantwoordelijkheid te nemen in het uitvoeren van eigen 
activiteiten. Er wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren. De 
overlast op straat wordt teruggedrongen. Interventie op groepsprocessen tijdens het 
Zaterdagvoorlichting-huiskamerproject leidt tot positieve gedragsverandering op straat. Jongeren 
worden gestimuleerd te participeren en verantwoordelijkheid te nemen in het uitvoeren van eigen 
activiteiten. 
 

Afgesproken resultaten: 
Jongeren worden voorgelicht over verschillende onderwerpen. Jongeren worden gestimuleerd te 
participeren en verantwoordelijkheid te nemen in het uitvoeren van eigen activiteiten. Er wordt 
een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren.  
Bij voorlichting op een informele manier, komen jongeren met hun eigen vragen, verhalen en 
ervaringen naar gelang het thema naar voren. 
 

Behaalde resultaten: 
In het begin van het jaar lukte het niet om de thema-avonden door de ambulante groepen te laten 
opzetten en uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ontbrak bij deze jongeren. 
Jongeren met initiatief haakten onder andere af door de aanwezigheid van deze groepen.  In 
maart is het jongerenwerk kleinschalige projecten in de vorm van een huiskamerproject 
gecombineerd met thema’s en voorlichting gaan aanbieden op deze avonden. De voorlichting 
wordt gegeven door het jongerenwerk in de ‘huiskamer sfeer’ die de ambulante groepen gewend 
zijn. Hierdoor worden jongeren bereikt die niet snel open staan voor deze voorlichting. De 
ambulante groepen worden geconfronteerd met een thema specifiek gericht op deze doelgroep. 
Vanuit de doelgroep kwamen er langzaam vragen naar bepaalde activiteiten en onderwerpen en 
mede ook de inzet. In juli, augustus en september heeft het jongerenwerk deze lijn doorgezet en 
hebben er 2 avonden plaatsgevonden met de thema's Reizen en Cannabis. In oktober heeft er een 
voorlichting met thema drank en drugs plaatsgevonden. Door weersomstandigheden helaas met 
een lage opkomst. In november heeft er een breakdance en streetdance activiteit plaatsgevonden 
met thema ‘het jongerenwerk’ en ‘de programmering’. De bezoekers bestonden uit 8 t/m 24 jaar 
en tevens ouders /verzorgers van tieners. December stond in het teken van kerst en het thema 
“vuurwerk”. 
 
In 2017 zijn er 9 zaterdagvoorlichting en thema-avonden uitgevoerd met een totaalaantal van 201 
bezoekers.  
 

Mogelijke verbetering product: 
In april is dit product omgevormd naar een zaterdag-voorlichting huiskamerproject ambulant. Met 
deze omzetting is de opkomst gestegen en ook het initiatief van derden gegroeid om voor de 
straatgroepen een activiteit neer te zetten. Daarbij worden met deze opzet ook de doelgroep: 
“straatjongeren” bereikt in de leeftijd 13t/m17jaar. Hiermee is het product aanzienlijk verbeterd.  
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“Het is geweldig voor ons om bij de Discovery breakdance jams te mogen organiseren! Alle 

fanatieke breakdancers uit Castricum maar ook uit Zaandam en Alkmaar en van jong tot oud, 
komen langs om te laten zien wat ze kunnen en inspiratie te krijgen van elkaar. Daarnaast is zo'n 
avond natuurlijk gewoon enorme lol want naast dat iedereen samen danst zijn ook de thema’s en 
voorlichting die Discovery erin stopt heel toepasselijk. Kortom, Discovery biedt ons de mogelijkheid 

geweldige betekenisvolle avonden te organiseren waarop talent op dans gebied en samen, als 
vrienden iets organiseren met en voor anderen samen komt.” 

Sam en Falko van “Breakdance SamenFalko”, samenwerkingspartner Discovery 
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B9 AMBULANT OP STRAAT: KERN LIMMEN EN AKERSLOOT 

B10 AMBULANT OP STRAAT: KERN CASTRICUM 
Doelgroep: 
Tieners en jongeren, die al dan niet in groepen op straat rondhangen en overlast veroorzaken  
 

Korte omschrijving product: 
Jongerenwerk zoekt actief jongeren op straat op en legt contact, bouwen een vertrouwensrelatie 
op, signaleren behoeften en bieden jongeren perspectief. Inzet is het maken van verbindingen 
tussen jongeren en de maatschappij. In de uitvoering wordt samengewerkt met ouders, 
buurtbewoners, ondernemers en instanties zoals politie en hulpverlening.  
Straat(hang)groepen worden in kaart gebracht. 
 

Afgesproken resultaten: 
Jongeren in kaart brengen, monitoring, coaching en overlastbestrijding op straat. Jongerenwerk 
ondersteunt jongeren om meer te doen met hun kwaliteiten en talenten. Risico jongeren worden 
geleid naar een individueel gerichte interventie. Wekelijks in de middag of avond, een ambulante 
ronde in beide kernen met één of twee jongerenwerkers. Jongerenwerk is wekelijks zichtbaar in de 
kern(wijk)en werkt corrigerend zonder voortdurend te gebieden en te verbieden in de 
buitenruimte.  
 

Behaalde resultaten:  
Het jongerenwerk brengt wekelijks verslag uit met de resultaten van de straatrondes, deze worden 
gedeeld met alle netwerkpartners. 
Kern Castricum: 
Het jongerenwerk heeft de verschillende straatgroepen in kaart weten te brengen en heeft deze 
groepen in 2017 weten te binden aan het jongerencentrum Discovery.  
De jongerenwerkers constateren dat in de vakantieperiode groepen uiteenvallen, omdat een 
aantal op vakantie zijn, daarnaast zien de jongerenwerkers dat de groepjes elkaar opzoeken en 
langer op de avond buiten blijven. Deze aspecten zorgen ervoor dat de opkomst tijdens het 
huiskamerproject terug loopt en het jongerenwerk op straat tijdens de rondes grotere groepen 
aantreft. Ook overlast meldingen nemen toe in de zomervakantie; het drinkgedrag onder de 18 is 
vele malen hoger dan tijdens de schoolperiodes. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zien de 
jongerenwerkers de opkomst tijdens het huiskamerproject omhoog lopen. Ook is de kermis en 
Timmerdorp Castricum bezocht door het jongerenwerk. Van de 3 kernen kent Castricum het 
hoogst aantal overlastmeldingen. De straatgroepen zijn in Castricum het grootst. In de afgelopen 
periode trokken deze  groepen mede door de weersomstandigheden dagelijks richting het 
winkelcentrum. De inzet van het jongerenwerk is hierop hoog geweest. Eind november is het 
jongerenwerk naar aanleiding van de vele overlastmeldingen gestart met een test opening van het 
huiskamerproject op woensdagavond. Voorwaarde van deze opening is dat de overlast gevende 
groepen Discovery bezoeken en wegblijven bij het winkelcentrum. Tot op heden is deze test zeer 
geslaagd.  
In 2017 zijn er in totaal 160 rondes gelopen en hebben er hiernaast nog 4 woensdag avond test 
openingen plaats gevonden in Discovery met een totaal van 109 bezoekers. 
 
Kern Akersloot/Limmen: 
Vanaf begin 2017 is het jongerenwerk in samenwerking met de jeugd van Akersloot en de 
gemeente de realisatie van een JOP in Akersloot aan het bewerkstelligen. De overlast bij de 
Rembrandt school is verminderd daar de groep zich heeft verplaatst naar het eilandje. In de 
afgelopen periode zijn de groepen kleiner en minder aanwezig mede door weersomstandigheden 
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hierbij zijn een aantal jongeren in de gelegenheid gesteld om zelfstandig de Storeyclub te openen. 
In het laatste kwartaal is er afgesproken dat de gemeente aan zet is om de realisatie van een JOP 
financieel te onderbouwen. 
In de vakantieperiode heeft het jongerenwerk de zomeractiviteiten van Akersloot en Limmen 
bezocht. Hier vallen o.a. onder beide timmerdorpen, de kermissen en de activiteiten hier omtrent. 
Op dit moment ligt de prioriteit bij de ambulante rondes in Akerloot en Castricum. De overlast 
meldingen zijn in Castricum het hoogst en zijn er grote groepen op straat aanwezig. In Limmen zijn 
er geen overlast meldingen bekend bij het jongerenwerk. Op straat is het rustig en ook de 
contacten bij het jongerencentrum Conquista geven aan geen groepen op straat te hebben en/of 
overlast te ervaren.  
In 2017 zijn er in Limmen in totaal 41 rondes gelopen en in Akersloot 59 rondes gelopen. 

Mogelijke verbetering product: 
Het jongerenwerk zou graag zien dat er meer balans tussen de openstellingen van de verschillende 
jeugd sociëteiten in alle kernen komt, zodat de mogelijkheid om te verwijzen vergroot wordt.  
 

 
“Ik wil langs deze weg mij ervaring en samenwerking met de jongerenwerkers Chantall en Gertjan 
delen. De laatste jaren kan ik eigenlijk alleen maar positieve berichten benoemen. Er is veelvuldig 
contact met elkaar zo ook met de wijkagenten bij jeugdoverlast en dan wordt het gelijk adequaat 
opgepakt. De communicatie is buitengewoon goed, zijn altijd bereikbaar en koppelen veel terug. 2 
x per maand is er een overleg waar de politie, jongerenwerk en de gemeente met elkaar de actuele 
stand van zaken m.b.t. jeugdoverlast bespreken. Elke week krijgen we een (papieren) verslag met 

een duidelijk en goed overzicht van de plekken die door hen bezocht zijn en over bepaalde jongeren 
waar zij zich eventueel zorgen over maken… Zij weten wie zij voor welke problemen kunnen en 

moeten benaderen en hebben een groot netwerk opgebouwd… 
Ik kan daarom niet anders zeggen dat het loopt als een tierelier en dat ik erg content ben met 

Chantall en Gert Jan… Wat ik overigens ook razend knap vind is de berg werk die ze verzetten en 
dat ze daar maar zo weinig tijd voor hebben, ik weet dat ze veel meer uren maken dan wij 

subsidiëren… Misschien dat hier ook eens naar gekeken kan worden?”- 
René Munsterman, buurtregisseur 

 
“Wekelijks worden de jongeren opgezocht op de hangplekken in alle drie de kernen en daar met de 

jongeren in gesprek gegaan. Ook word indien het aan de orde is de overlastklachten op deze 
hangplekken met de jongeren besproken. 

In Akersloot is lang overlast ervaren bij de Rembrandtschool. De jongeren willen in Akersloot graag 
een jongeren opvang plek (JOP). De jongerenwerkers denken mee met de jongeren en motiveren ze 
om hier zelf ook acties op te ondernemen zoals het ophalen van handtekeningen. Nu de realisatie 

van de JOP lang op zich laat wachten, blijven de jongerenwerkers bezig om de jongeren 
gemotiveerd te houden om het doel, een JOP, voor ogen te houden. 

In de wintermaanden worden de jongeren in Castricum op straat gemotiveerd om naar Discovery 
te komen en daar een huiskameravond te organiseren. Dit heeft de laatste maanden tot een groot 

aantal bezoekende jongeren in Discovery tot gevolg gehad. Een zeer goed initiatief!”- 
Toos van den Berg,  adviseur openbare orde en veiligheid 

 
Quote voor de samenleving: 

“Waarom blijven we niet in gesprek met onze jeugd? 
Dan pas kunnen we samen ervaren dat geven en nemen, in een veilige vertrouwde sfeer, kansen 

geeft aan iedereen in onze eigen gemeenschap.” 
Kees Verhagen, directeur Rembrandt school te Akersloot 
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B11 HUISKAMERPROJECT AMBULANT 
Doelgroep:  
Alle jongeren die bij de ambulante rondes door worden verwezen naar het huiskamerproject. 
 

Korte omschrijving product: 
Het huiskamerproject ambulant: Inloopvorm voor ambulant.  
Vanuit een analyse van het ambulante jongerenwerk worden (hang) straatjongeren benaderd, 
waarin geïnvesteerd kan worden. In praktijk de groepen onder de 18 jaar, die openstaan voor 
gedragsbeïnvloedingen gedragsverandering. De inzet bij de 16+ groepen is zelforganisatie waarbij 
de jongeren zelfstandig de activiteit van het huiskamerprojectkunnen organiseren. De overlast zal 
hierdoor worden teruggedrongen.  
 

Afgesproken resultaten: 
Gedragsverandering door jongeren te confronteren met grenzen en de consequenties van 
grensoverschrijdend gedrag en duidelijkheid te verschaffen in de algemeen aanvaarde waarden en 
normen in de maatschappij.  
 

Behaalde resultaten:  
Binnen het huiskamerproject is er in 2017 een stijging zichtbaar van het aantal bezoekers, alsmede 
in het aantal verschillende ambulante groepen die het project bezoeken. De ambulante inzet op 
straat en op school heeft er mede voor gezorgd dat het project is uitgegroeid tot een project dat 
specifiek overlast gevende straatgroepen aan zich weet te binden. In de zomerperiode zien de 
jongerenwerkers een terugloop in de bezoekersaantallen van het project en een stijging van het 
aantal groepen op straat. Hier is door het jongerenwerk op in gespeeld door vaker op straat de 
groepen te bezoeken. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar liep de opkomst tijdens het 
huiskamerproject weer omhoog. Het aantal overlast gevende jongeren op straat groeide als 
bezoeker van het huiskamerproject.  Dit resulteert in een gemiddelde van 27 bezoekers met een 
uitschieter van 45 jongeren op een enkele avond uit deze specifieke “overlast gevende” doelgroep. 
De vraag om meer openingsmomenten blijft onder de doelgroep aanwezig. Tijdens het 
huiskamerproject is in 2017 een rapproject gestart waarbij tieners en jongeren zelf een opname 
studio zijn gaan bouwen. Hiervoor zetten zich ook oudere vrijwilligers in. In 2018 zal de opname 
studio in gebruik worden genomen. 
In 2017 zijn er 97 huiskamerproject avonden uitgevoerd met een totaal aantal van 1.894 
bezoekers.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Eind 2017 is het jongerenwerk gestart met een testopening van het huiskamerproject op 
woensdagavond. Dit naar aanleiding van overlast meldingen en het feit dat het steeds kouder 
wordt in de winterperiode. De goede opkomsten wijst uit dat jongeren gebruik zullen maken van 
evt. extra opening momenten en mede dat extra opening de overlast op straat heel direct 
terugdringt. 
 

 
“We zijn met de groep veel op straat, in Discovery kunnen we lekker warm zitten, kan je wat kopen 

en kunnen we eigen muziek draaien.” 
 

“Van de youngsta’s (jongste straatgroep) tot de oudste en onze eigen groep zijn hier in Discovery 
allemaal bij elkaar en met respect, dat is tof” 

 
“Mijn ouders hebben veel liever dat ik naar Discovery ga dan dat ik bij het park of winkelcentrum 

sta.” 



 

 
                                     Sterker Samen  – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum – 2017 56 

 
“Ik vind het super dat we in Discovery met de hele groep kunnen zitten, we zijn altijd met veel en 

kunnen dan niet met z’n allen bij iemand thuis gaan zitten.” 
 

                                                                  Bezoekers van het huiskamerproject, 14 t/m 17 jaar 
 
“Ik vind het cool, dat de moeite die Discovery erin steekt er ook uitkomt! Het is er altijd best wel 
druk, je kan er relaxed zitten en ook het rapproject of de breakdance vind ik gaaf.”           

                                                                    Puk, 14 jaar, bezoeker Discovery  
 
 
 

 
  Vrijwilligers helpen met het maken van de rapbooth 
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B13 NETWERKEN 
Doelgroep:  
(mogelijke) samenwerkingspartners, gerelateerde organisaties en instanties 

Korte omschrijving product: 
Deelnemen aan, informatie delen met en de samenwerking verbanden onderhouden met de 
volgende bestaande netwerken en ketenpartners: CJG, JOT-overleg, Straat overleg, BUCH breed 
jongerenoverleg, collega jongerenwerkers Beverwijk, gemeente en Bakkerij.  
Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, onderhouden en uitbreiden met instanties, 
(sport)verenigingen en andere jongereninitiatieven. Bestaande verbanden onderhouden en 
versterken, zoals: Auti café, St. de Buitenkans, Fight experience, Turnover, Vitesse ‘22, Stichting 
MEE, Sportsfair, horeca, ondernemers etc. 
 

Afgesproken resultaten: 
Een goed samenwerkingsverband met korte lijnen naar de partners binnen de zorg, hulp, sociaal 
team, handhaving, dienstverlening instanties, gemeente en jongerenwerk. 
 

Behaalde resultaten:  
In 2017 is er deelgenomen aan de volgende overleggen en bijeenkomsten: JOT-overleg, Straat 
overleg, BUCH breed jongerenoverleg, collega jongerenwerkers Beverwijk en gemeente. 
Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, onderhouden en verstrekt met: 
Conquista, Storeyclub, Zwembad de witte brug, basisscholen, winkeliers, De Lelie, De Bakkerij, Get 
Fit Gym en Dansschool SamenFalko.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Blijven werken aan het uitbreiden van het netwerk. 
 

 
‘’Het contact tussen de jongerenwerkers en mij als adviseur openbare orde en veiligheid loopt heel 

goed. Er zijn korte lijnen en we weten elkaar snel te vinden. Ook hun deelnamen aan het JOT 
overleg levert een goede bijdrage. Een erg prettige samenwerking!”- 

Toos van den Berg, adviseur openbare orde en veiligheid 
 

“Na een avond te hebben afgesproken in De Bakkerij waren Gertjan de jongerenwerker en ik het er 
al snel over eens dat gezamenlijk georganiseerde projecten elkaar zouden versterken. Tijdens het 

Uit Je Bak festival kwam dit mooi naar voren, het Dj-podium met kinderdisco en Jonge Dj’s was een 
zeer welkome aanvulling op het festival. Kort hierop werden er twee avonden gepland met Dj’s en 
bands in de Bakkerij. Tijdens de activiteiten heb ik samen gewerkt met zowel huidige vrijwilligers 
van de Discovery als oud vrijwilligers. Deze samenwerking en die met Gertjan verliep erg soepel, 

gezellig en met heel veel lol. Kortom dit zou ik graag nog een paar keer doen en voortzetten.” 
Ian Nieuwland, programmeur De Bakkerij 

 
“Er een mooie samenwerking ontstaan tussen de beide partijen van Discovery en Zwembad De 

Witte Brug m.b.t het discozwemmen voor 12t/m16jaar. Samen proberen we veel te ontdekken en 
te doen, zodat voor beide partijen de toekomst er rooskleurig mag uitzien.” 

Rinaldo Isselt, Zwembad Sauna De Witte Brug Castricum 
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B14 WORKSHOPS 
Doelgroep:  
Jongeren  
 

Korte omschrijving product: 
Actief samen met de verenigingen, clubs of organisaties een aanbod creëren. In overleg met 
aanbieders van bestaande workshops op de verschillende deelgebieden, de workshops onder de 
aandacht brengen en jongeren stimuleren deel te nemen. Het koppelen van jongeren aan een 
workshop is maatwerk. 
 

Afgesproken resultaten: 
Workshop ontwikkeling in samenwerking met verenigingen, clubs en organisaties op sport en 
cultureel gebied. 
 

Behaalde resultaten:  
Het aanbod van laagdrempelige workshops onder verenigingen, clubs en organisaties is zeer laag. 
Laagdrempelige workshops zijn de manier om jongeren kennis te laten maken met sport en 
culturele activiteiten, dan zijn jongeren eerder bereid hier aan deel te nemen. Actief samen met de 
verenigingen, clubs of organisaties deze workshops vormgeven maakt dat het aanbod dat 
ontstaat, beter aansluit bij de jongeren en onder de aandacht wordt gebracht. Er is contact gelegd 
met verschillende muzikanten voor het aanbieden van workshops zoals de drumworkshop.  Hierbij 
is voornamelijk het logistieke gedeelte, wanneer kan de vrijwilliger en wanneer de jongere een 
probleem. De volle agenda van beide partijen speelt hierin parten. Uit het studioproject is het de 
vrijwilligers nog niet gelukt zelfstandig workshops aan te bieden. Wel hebben zij de afgelopen 
periode de studio vorm kunnen geven. In overleg is deze activiteit stopgezet. De uren zijn gebruikt 
voor ambulant op straat, netwerken en het rapproject.  
 

 
Dit product is in overleg komen te vervallen en de uren zijn gebruikt in de eerder geformuleerde 
taken. 
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B15 JONGEREN INFORMATIE EN COACHING SPREEKUUR (JIS) 
Doelgroep: 
Jongeren met vragen 
 

Korte omschrijving product: 
Spreekuur om dieper in te kunnen gaan op individuele informatie- advies- en hulpvragen. 
Individuele gesprekken te kunnen voeren m.b.t. gedragsverandering van de jongere en te kunnen 
fungeren als vertrouwenspersoon voor de jongere. Doorverwijzing wordt besproken met de 
jongere. 

Afgesproken resultaten: 
Tieners en jongeren informatie en advies verstrekken m.b.t. hulpvoorzieningen, zelfstandig 
functioneren en deelname aan de maatschappij. Gedragsverandering teweegbrengen en escalatie 
voorkomen. Uitval verminderen en kansen vergroten.  
 

Behaalde resultaten:  
De volgende onderwerpen en/of thema’s zijn besproken in JIS-gesprekken en informatie- en 
adviesgesprekken.  
Thema’s JIS-gesprekken: agressie, relatie, school, gezinssituatie, depressie en medicatie, sexting, 
groepsimago verbetering, rouwverwerking, gezondheid, dementerende ouders en relatie met 
grootouders, bewind voering (schulden), zwangerschap, vriendschappen, afrijden CBR, 
opleiding/werk (o.a. studiefinanciering aanvraag/ov jaarkaart), depressie, medicijn gebruik, Leven 
met een beperking (documentaire), thuis problemen (niet thuis komen)             
Thema's informatie- en adviesgesprekken: drank en roken (stoppen met roken), drugs, werk, 
gezondheid en epilepsie, rouwverwerking, relaties, vaderschap, relaties met betrekking tot familie, 
pesten, bemiddeling in ruzie,  financiën en terug krijgen van uitgeleend geld, studie financiering, 
CV opstelling en 1 doorverwijzing naar crisisopvang m.b.t. weggelopen tiener. 
In 2017 zijn er 78 JIS of jongeren informatie-en adviesgesprekken gevoerd door het jongerenwerk.  
 

Mogelijke verbetering product: 
In 2017 heeft het jongerenwerk gemerkt dat de bekendheid van het JIS groeit naarmate er meer 
jongeren met vragen komen. Onderling wordt de ervaring uitgewisseld onder de jongeren en 
verwijzen zij elkaar naar het JIS. Een zeer mooie ontwikkeling. 

  
“Ik ben blij met een luisterend oor! Als ik het even niet meer zie zitten kan ik altijd even praten met  

Chantall” 
Lot, bezoeker Discovery 

 
“Over schulden en relaties praat je niet zo snel, hier wel. Dank.” 

R., bezoeker Discovery 
 

“Ik heb met het jongerenwerk gesproken toen mijn relatie uit ging. Nu krijg ik de vraag of ik hier 
iets over wil zeggen. Ik heb niet het gevoel dat ik echt op gesprek geweest ben, maar meer 

gesproken heb met een goede vriend die veel ervaring heeft.” 
M., bezoeker Discovery 

 
“Ik heb hulp gehad bij het aanvragen en stopzetten van mijn studiefinanciering, ik wist gewoon niet 

hoe ik dat moest aanpakken” 
Mike, bezoeker Discovery 
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B16 STAGES 
Doelgroep:  
Studenten opleiding ‘straatwerk’ en ‘buurtwerk’ 
 

Korte omschrijving product: 
Het bieden van een volwaardige stageplek en opleiding binnen het jongerenwerk. 
 

Afgesproken resultaten: 
Bijdrage leveren aan de scholing van jongeren op sociaal agogische opleidingen en jongerenwerk 
opleidingen. De vraag naar stageaanbod beantwoorden. 
 

Behaalde resultaten:  
De verschuiving in het programma en de uitvoering van het jongerenwerk maakt 
dat de mogelijkheden voor het plaatsen van stagiaires zijn verkleind. Hierdoor heeft 
het jongerenwerk zich moeten richtten op de sociaal agogische opleidingen en opleidingen jongeren
werk.  Mede door aanscherping van eisen vanuit de opleidingen is niet meer mogelijk 
een complete stage in te vullen voor bijvoorbeeld SPH of MWD.  Bijkomend is het moeilijk de 
ambulante producten te koppelen aan een stage vorm. De overgebleven producten vormen samen 
geen volledige stage.  
Er is besloten in samenspraak met de gemeente om de stages die door de hierboven genoemde 
knelpunten komen te vervallen. De uren van de stagebegeleiding zijn gebruikt voor Ambulant op 
straat en met name de netwerken. 
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B17 AMBULANT OP SCHOLEN 
Pauzeproject, JIP op het schoolplein en jongerenwerk in de klas in BUCH- verband 

Doelgroep: 
Jongeren op de middelbare school 
 

Korte omschrijving product: 
Het jongerenwerk zet in op de pauzes van de school (pauzeproject). Hierbij hebben de 
jongerenwerkers een signalerende en coachende functie op de gedoogplekken waar de leerlingen 
in de pauzes gebruik van mogen maken.  
Hierbij komt het Jongeren Informatie Punt (JIP), met maandelijks een thema dat mogelijk aansluit 
bij sociaal maatschappelijke thema’s (b.v.: week van de opvoeding of Valentijn). Het thema wordt 
aangeboden in de vorm van een laagdrempelige quiz in de aula of op het schoolplein. 
 
Na een evaluatie periode zal er gestart worden met jongerenwerk in de klas. Aansluitend op de 
lesstof zal het jongerenwerk de verdieping ingaan met een open gesprek met waar mogelijk een 
ervaringsdeskundige. Dit tijdens de lessen maatschappijleer of biologie. 
 

Afgesproken resultaten: 
De overlast die winkeliers ervaren van leerlingen in de pauzes terugdringen en gedragsverandering 
bij de leerlingen te bewerkstelligen. Een veilige plek op school voor jongeren. Korte lijnen met het 
schoolmaatschappelijk werk en mentoren. Verkleinen van uitval op school en vergroten van 
kansen in de maatschappij. 
 

Behaalde resultaten:  
In februari is er een vooraankondiging van het project geplaatst in de schoolkrant waarna in maart 
het pauze project is gestart. Tijdens deze Pauze rondes met voor en na-ronde monitort het 
jongerenwerk de leerlingen. Binnen het gebied waar zij in mogen verblijven in de pauzes, van de 
school tot aan het winkelcentrum spreekt het jongerenwerk met buurtbewoners, winkelpersoneel 
en leerlingen om overlast in te perken. Vanaf 1 mei is er binnen het BUCH verband samengewerkt 
met het jongerenwerk Uitgeest (SWB). In verband met leerlingen die ook uit Uitgeest komen een 
zeer welkome samenwerking.  De zichtbaarheid van het jongerenwerk groeit aanzienlijk onder de 
doelgroepen met dit project. Het jongerenwerk heeft tijdens de schoolvakantie i.s.m. 
jongerenwerk Uitgeest (Bergen) voorlichtingsmaterialen verzameld en een aantal spelen in de 
vorm van quizzen uitgewerkt. Mede is er een evaluatielijst omtrent leerlingen met zorg en/of risico 
signalen samengesteld. De samenwerking met directie, afdelingsleiders, administratie en 
conciërge team loopt goed. Het jongerenwerk heeft kunnen inspelen op incidenten en in 
samenspraak met afdelingsleiders individuele gesprekken gevoerd met de betrokken leerlingen. 
Ook zijn ouders benaderd door het jongerenwerk. Er heeft een positief evaluatiegesprek plaats 
gevonden met de directie van de school.  Speerpunten waren de omgang met privacy, het delen 
van informatie en signalen, de overlast in de pauzes en de gesprekken die het jongerenwerk heeft 
gevoerd met individuele leerlingen.  In oktober is er een maatschappijleer lesuur ingevuld met als 
thema het jongerenwerk, dit op aanvraag van een leerling. De school is de mogelijkheden om in 
2018 deze lessen uit te breiden aan het afstemmen. In oktober zijn in BUCH verband de 
voorlichtingen in de pauzes gestart met thema's: seks, geaardheid, en social media. Naast een Quiz 
bevat de voorlichting ook een enquête.  
In februari 2018 zal de voorlichting geëvalueerd worden met de directie van de school. 
In 2017 zijn de Ambulante pauze rondes met voor en na-ronde twee keer per week uitgevoerd 
waarvan een maal per week in samenwerking met het jongerenwerk Uitgeest. Vanaf oktober zijn 
de rondes samen met de voorlichting op school, driemaal per week uitgevoerd.  

Mogelijke verbetering product: 
Graag zou het jongerenwerk zien dat ook de andere middelbare scholen in Castricum een project 
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als dit binnen de school halen. De resultaten van dit pilotproject zullen de scholen moeten 
overtuigen. Andere verbeteringen zijn te behalen op het beter afstemmen van de schoolroosters 
en vakantieperiodes van de school op het jongerenwerk.  
 

 
“Hoe meer prikkels, hoe onzekerder de jeugd, hoe meer er wordt geëxperimenteerd, hoe meer 

begeleiding van de volwassenen nodig is in de meest kwetsbare periode. Ik ben trots om als eerste 
school in Castricum het jongerenwerk in school te hebben” 

Marcel Jobse, adjunct-directeur Clusius College Castricum 
                                                                                 
“Bij het Clusius is het jongerenwerk tijdens pauzes fysiek aanwezig, bouwt zo ook een band met de 

jongeren op en kan een praatpaal voor de jongeren zijn.” 
Toos van den Berg, adviseur openbare orde en veiligheid Castricum 

 
“-Ik kende de jongerenwerker al uit de Discovery. Toen hij bij mij op school kwam heb ik aan de 

lerares van maatschappijleer gevraagd of hij in de les kon komen om uit te leggen wat het 
jongerenwerk is. Ik wil zelf misschien ook graag dit soort werk gaan doen. De les was tof en ik hoop 

dat er nog een les komt” 
Bryan, 15 jaar, leerling Clusius College 
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DE UITVOERING: ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERS 
 
Onze ruim 400 vrijwilligers zijn het cement van onze organisatie, de basis van de 
dienstverlening en hét middel om ons doel te bereiken: ‘alle inwoners van Castricum zo lang 
als (verantwoord) mogelijk thuis te laten wonen, en hen de regie over hun eigen leven te 
laten houden’. Zij zijn de maatjes voor eenzame mensen, de onontbeerlijke hulp bij 
vervoersproblemen, klussen, boodschappen en meer, de schakels tussen de Nederlandse 
samenleving en onze nieuwkomers, de prikkels bij de jongeren in hun weg naar 
volwassenheid. Kortom: wij (de SWC en de inwoners van Castricum) kunnen niet zonder hen. 
 
Om de vrijwilligers verantwoord en goed te laten helpen worden zij begeleid, waar nodig 
wordt intervisie ingezet, hun kennis wordt verbreed en hun deskundigheid bevorderd. Om 
de deskundigheid te professionaliseren is er in 2017 door de gezamenlijke 
welzijnsorganisaties uit de BUCH de ‘vrijwilligersacademie’ opgezet, waar vrijwilligers online 
en fysiek hun kennis en deskundigheid kunnen opvijzelen, uitbreiden, professionaliseren. 
 
Uit kwaliteit overwegingen en efficiency redenen is de begeleiding van de vrijwilligers zo 
dicht als mogelijk bij ons doel, de cliënt, georganiseerd. Bij elk project, begeleid door een 
professional, is de begeleiding opgenomen. De begeleiding wordt uitgevoerd door de 
professional die haar expertise en vaardigheden op het gebied waar de vrijwilliger werkzaam 
is: gespecialiseerd en ‘to the point’.  
 
Niet alleen zoekt de SWC, via de Vacaturebank, vrijwilligers voor onze eigen producten en 
diensten. Ook andere non-profit organisaties worden door de SWC geholpen bij hun 
zoektocht naar vrijwilligers en bij problemen binnen hun vrijwilligers organisatie. 
Onontbeerlijk is wel dat elke vrijwilligersorganisatie of organisatie die vrijwilligers binnen 
hun organisatie inzet, aandacht heeft voor de vrijwilligers, hen professioneel begeleid, hun 
deskundigheid bevorderd en het fenomeen ‘vrijwilliger’ serieus neemt en hen binnen de 
organisatie een plek geeft die zij verdienen. 
 

Pilot BUCH gemeenten 
In 2017 is er binnen de BUCH gemeenten een pilot ‘informele inzet’ gestart. Binnen de pilot 
is o.a. een inventarisatie gemaakt op welke wijze de vrijwilligers worden begeleid. Deze pilot 
wordt in 2018 geëvalueerd.  
Bij deze evaluatie zal de SWC erop hameren dat: 

 De vrijwilligers het middel zijn om het doel te bereiken. En dat zij niet het doel zelf 
zijn. 

 De welzijnsorganisaties de experts zijn in het aantrekken en begeleiden van 
vrijwilligers en dat zij het beste weten hoe het beleid van de gemeenten op dit 
gebied gerealiseerd kan worden. 

Maak gebruik van onze expertise: de SWC heeft als opdracht onderdelen van het 
gemeentelijk beleid uit te voeren. En de SWC weet -door onze grote ervaring- hoe dat het 
beste, het meest efficiënt en kwalitatief het beste gerealiseerd kan worden. 
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C1 BEGELEIDING VRIJWILLIGERS 
DIENSTVERLENING/ANDERSTALIGEN 

Doelgroep:  
Potentiële en actieve vrijwilligers 

Korte omschrijving product: 
De stichting heeft een breed vrijwilligersaanbod beschikbaar, in alle kernen van de gemeente, ter 
ondersteuning van kwetsbare groepen.  

 

Afgesproken resultaten:  
Voldoende vrijwilligers 
 

Behaalde resultaten:  
Gemiddeld zo’n 400 vrijwilligers 
 

Mogelijke verbetering product:  
Uit de gehouden tevredenheidsenquête onder de vrijwilligers scoort  SWC goed. De daarin 
gemaakte opmerkingen worden meegenomen in het beleid.   
 

 
Het lukt SWC goed om kwalitatief goede vrijwilligers aan te trekken. Zij worden niet alleen in de 
uitvoering, maar ook in de begeleiding en coördinatie ingezet. Dankzij hun geweldige inzet kunnen 
de beroepskrachten veel werk verzetten. 
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C2 VRIJWILLIGERSCOACHPROJECT 
Doelgroep:  
Mensen met een beperking en mensen met een taalachterstand die met begeleiding in staat zijn 
uit te groeien tot vrijwilliger 
 

Korte omschrijving product:  
Door de inzet van een coach vrijwilligerswerk voor kwetsbare mensen mogelijk maken.  
“Vrijwilligerswerk als eerste stap in de richting van maatschappelijke participatie”, het klinkt zo 
logisch. Toch is het voor anderstaligen en mensen met een beperking niet zo eenvoudig om een 
goede vrijwilligersplek te vinden, omdat zij in veel gevallen niet direct kunnen voldoen aan de 
hogere eisen die de organisaties tegenwoordig aan vrijwilligers stellen.  Daarom is een gedegen 
voorbereiding en begeleiding noodzakelijk. Het Vrijwilligerscoachproject richt zich op een 
doelgroep die met wat ondersteuning ook in staat is uit te groeien tot vrijwilliger en in dit project 
wordt zowel de organisatie als de vrijwilliger ondersteund.  
Omdat ook Welzijn Heiloo in de een vrijwilligerscoachproject biedt, wordt met hen samengewerkt. 
Met het opleidingsinstituut voor anderstaligen ‘Jar’ zijn afspraken gemaakt voor het doorsturen 
van ingeburgerde leerlingen. Het aanbod is gepromoot onder de anderstaligen en aan alle 
SamenSpraak-vrijwilligers is gevraagd het onder de aandacht te brengen van degenen die zij 
begeleiden.  
 

Afgesproken resultaten:  
12 bemiddelingen en voldoende coaches. 
 

Behaalde resultaten: 
31 aanmeldingen, waarvan 6 niet geschikt, 4 nog in behandeling en 21 geslaagd bemiddeld (5 kort, 
16 langdurig) 5 coaches.  
Uitgevoerde taken: coaches, vacatures en deelnemers werven, bemiddelen en begeleiding bieden.  
 

Mogelijke verbetering product:  
Met de organisaties Fith, Thobs en Werkmeester wordt contact gelegd om samenwerking en 
afstemming te bewerkstelligen.  
 

 
Om vrijwilligerswerk te kunnen doen is een basisniveau Nederlands vereist. Communicatie moet 
mogelijk zijn. Omdat Eritrese jongeren zonder dit basisniveau Nederlands stonden te trappelen om 
de handen uit de mouwen te steken, hebben zij samen met een vrijwilligerscoach meegedaan aan 
de PWN Duinwerkdag. Het was een sfeervol en enthousiast gebeuren. Hun inzet werd door PWN 
zeer gewaardeerd.  
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C3 VRIJWILLIGERS VACATUREBANK 
Doelgroep:  
Inwoners van de gemeente Castricum 
 

Korte omschrijving product: 
Gevarieerd en actueel vacaturebestand. Verbinden en makelen, actief bij elkaar brengen van 
partijen. Promoten vacatures en vrijwilligerswerk.  
 

Afgesproken resultaten:   
Door middel van digitale vrijwilligerswerksite en mondelinge advisering van potentiële vrijwilligers 
een goed beeld geven van de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Ondersteuning bieden aan 
inwoners die niet zelfstandig aan vrijwilligerswerk kunnen beginnen. Organisaties met vraag naar 
vrijwilligers worden op een plek gevonden en krijgen de juiste vrijwilliger op hun vacature.  
 

Behaalde resultaten:  
Er hebben dit jaar 190 intakes plaatsgevonden, waarvan 119 geslaagde bemiddelingen.  
Er zijn 135 nieuwe vacatures geplaatst.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Er is een nieuwe website in ontwikkeling waardoor men nog makkelijker een overzicht krijgt van 
de vacatures en ondersteuning van vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties.   
 

 
‘Door mijn vrijwilligerswerk maak ik kennis met nieuwe mensen, zie ik wat er het in het dorp 
gebeurt en heb ik het gevoel weer mee te tellen in de maatschappij’.  

Vrijwilliger Stichting Welzijn Castricum  
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C4 DIGITALE BUURTBEMIDDELING 
Doelgroep:  
Inwoners van Castricum 

Korte omschrijving product: 
Pool van (zorg) vrijwilligers opzetten die inzetbaar zijn in de zorg, bij talrijke activiteiten en 
organisaties.  Daarnaast inspelen op grotere behoefte aan maatwerkondersteuning. Vraag en 
aanbod van inwoners en organisaties zichtbaar maken en bij elkaar brengen.   
 

Afgesproken resultaten:  
Het ontwikkelen van een burensite om vraag en aanbod van maatjes bij elkaar te brengen, 20 
zorgvrijwilligers en 50 hulpaanvragen bemiddelen 
 

Behaalde resultaten:  
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het opzetten van een zorgsite om vraag en 
aanbod van maatjes bij elkaar te krijgen. Gaandeweg kwam het buurtgericht werken als een taak 
van Welzijn in beeld en is dit aan elkaar gekoppeld om zo de bereikbaarheid van de inwoners te 
vergroten.  De site waar aan gedacht werd was interactief en zo zou er meer betrokkenheid uit de 
buurt zijn. Uitwerking van dit plan ligt nu bij een burgerinitiatief en de gebiedsregisseur van de 
BUCH-gemeente. Om de tijd dat deze site actief wordt te overbruggen, heeft  Welzijn Castricum 
een pagina op de eigen site gemaakt waar maatjesvraag in de gemeente in een overzicht duidelijk 
wordt. Er zijn 20 bemiddelingen geweest naar diverse organisaties. 
Als de burensite actief is, zal Welzijn Castricum weer samenwerken met het buurtinitiatief.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing. 
 

 
“Als ik maatje wil worden van een kwetsbare inwoner, kan ik nu direct op de website zien waar de 

vraag is en wat het beste bij mij past’.” 
Vrijwilliger Stichting Welzijn Castricum  
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C5 ONDERSTEUNEN LOKALE SAMENWERKING 
Doelgroep:  
Afgevaardigden van vrijwilligersorganisaties en professionele welzijns- en ouderenorganisaties in 
de gemeente 
 

Korte omschrijving product: 
Door de het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum worden lokale 
samenwerkingsverbanden gecoördineerd met als doel door middel van samenwerking, 
afstemming en kennisverbreding te komen tot sterke organisaties en samenwerkingsverbanden.  
Deze organisaties en samenwerkingsverbanden spelen in op behoeften en hiaten van (kwetsbare) 
inwoners waarbij zelfregie en participatie worden gestimuleerd. 
 

Afgesproken resultaten: 
- Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligerswerk: tweemaal per jaar overleg. 
- Seniorenplatform: tweemaal per jaar overleg. 
- Coördinatoren Huisbezoeksamenwerkingsverband: eenmaal per jaar overleg. 
 

Behaalde resultaten:  
Aan het Seniorenplatform namen gemiddeld 12 deelnemers deel aan twee vergaderingen. 
Besproken onderwerpen waren onder meer: nieuwe en lopende activiteiten voor senioren, 
activiteiten- en ontmoetingskaart, buurtgericht werken en omgaan met dementie. 
De deelname aan het Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligerswerk kwam gemiddeld eveneens 
op 12 (andere) deelnemers uit. Onderwerpen onder meer: Actieplan informele inzet BUCH, 
vrijwilligerscoachmogelijkheden gericht op instromen in het vrijwilligerswerk, 
Vrijwilligersacademie BUCH en interactief knelpunten oplossen binnen vrijwilligersorganisaties. 
Bij het ‘Overleg Coördinatoren Huisbezoeken’ waren 10 deelnemers aanwezig. In dit overleg werd 
de stand van zaken in de diverse huisbezoekorganisaties en de samenwerking met elkaar 
besproken. Daarnaast waren onderwerpen: werven van nieuwe vrijwilligers en huiselijk geweld.     
Aan de drie samenwerkingsverbanden nemen organisaties en deelnemers uit alle kernen van 
Castricum deel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Totaal: 50 vrijwilligers en 8 professionals. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing. 
 

 
De deelnemers aan de verschillende samenwerkingsverbanden geven aan overleg, uitwisseling  en 
afstemming belangrijk te vinden. De kennisuitwisseling met elkaar over actuele onderwerpen 
vinden zij ook van belang. Buiten de overleggen om weten zij elkaar te vinden en die 
samenwerking maakt het (vrijwilligers)werk en de organisaties in de kernen zeker sterker.  
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C6 VRIJWILLIGERS BEDANKT 
Doelgroep:  
Vrijwilligers uit de gemeente 
 

Korte omschrijving product: 
Aanbod van waarderingsactiviteiten op kennis, informatief en recreatief terrein die aansluiten bij 
de vraag/behoeften van vrijwilligers. De waarderingsactiviteiten worden aangeboden door de 
gemeente Castricum in samenwerking en georganiseerd door Welzijn Castricum. De activiteiten 
zijn een ‘dank je wel’ voor de vele inspanningen die vrijwilligers in onze gemeente verrichten. 
Achtergrond: vrijwilligers waarderen en de motivatie van vrijwilligers stimuleren alsmede 
betrokkenheid genereren. Ook bijdragen aan ontmoeting en netwerkversterking van vrijwilligers 
onderling. De activiteiten worden eveneens geboden uit oogpunt van wederkerigheid. 
 

Afgesproken resultaten: 
Aanbod van 7 tot 10 attractieve activiteiten voor 325 vrijwilligers.  
 

Behaalde resultaten:  
In 2017 namen 404 deelnemers deel aan zestien waarderingsactiviteiten onder de noemer 
‘Vrijwilligers Bedankt’. Zes extra activiteiten werden georganiseerd, veelal samen met 
enthousiaste vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties, om de grote toestroom aan belangstellende 
vrijwilligers op te kunnen vangen. 
Diverse nieuwsbrieven en mediaberichten werden vervaardigd om vrijwilligers uit te nodigen deel 
te nemen. De aanmeldsite ‘Vrijwilligers Bedankt’ heeft ook dit jaar goede diensten bewezen. 
Mooi om te vermelden is dat het concept ‘Vrijwilligers Bedankt’ door het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk in Castricum ontwikkeld is en regionaal benut wordt. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing. 
 

 
‘Ik wilde nog even bedanken voor de bijzonder geslaagde workshop ‘Tapas maken’ van afgelopen 

zaterdag. Het was heel gezellig en leuk om zo met elkaar hapjes te maken en te proeven. Jullie 
hadden de organisatie prima voor elkaar. Complimenten!’ 

Van een vrijwilliger 
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C7 PROMOTIE VRIJWILLIGERSWERK EN 
VRIJWILLIGERSORGANISATIES 

Doelgroep:  
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
 

Korte omschrijving product: 
Promotie van het lokale vrijwilligerswerk.  
 

Afgesproken resultaten:  
Verzorgen van nieuwsbrieven, persberichten, social media.  
 

Behaalde resultaten:  
Er is een nieuwe website gerealiseerd om de vacatures onder de aandacht te brengen. 
Maandelijks wordt er een persbericht verzonden naar de lokale media, wekelijks verschijnt de 
vacature van de week op social media. Op de site van de Vrijwilligersacademie wordt de 
deskundigheidsbevordering onder de aandacht gebracht en deze wordt gedeeld met organisaties 
door middel van nieuwsbrieven, persberichten en social media. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Promotiecampagne door middel van posters in dorp, aanwezigheid op markten of zelf organiseren 
van een vrijwilligersmarkt. Nieuwe website draagt ook bij aan verbetering.  
 

 
‘Ik wist niet dat er zoveel verschillende mogelijkheden waren in het vrijwilligerswerk’. 

Inwoner van Castricum, potentiële vrijwilliger 
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C8 WERVING EN BEGELEIDING VRIJWILLIGERS WERKVLOER 
Doelgroep:  
Vrijwilligers 

Korte omschrijving product: 
Kwalitatief goede vrijwilligers versterken de stichting, waardoor een grotere productiviteit 
mogelijk is en de uren van de professionele krachten zo doelmatig mogelijk kunnen worden 
ingezet.  
 

Afgesproken resultaten:  
Voldoende vrijwilligers. 
 

Behaalde resultaten:  
19 vrijwilligers zijn actief geweest, zij leverden voor 3000 uur inzet.  Zij bemensen de balie en het 
cliënteninformatiepunt, verzorgen de bemiddeling en coördinatie binnen de diverse 
dienstverlenende projecten en worden ingezet bij de bemiddeling van de Vrijwilligers 
Vacaturebank.  
 
De SWC mag zich gelukkig prijzen dat het haar steeds weer lukt een trouwe kwalitatief sterke 
groep vrijwilligers aan zich te binden, waardoor de beroepskrachten veel projecten kunnen 
verwezenlijken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de zorg voor vrijwilligers. 
 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 
Tekenend voor de goede samenwerking  tussen beroepskrachten en vrijwilligers op de werkvloer 
is het feit dat vele vrijwilligers hun 10 jarig jubileum hebben gevierd en 1 van haar vrijwilligers een 
lintje heeft gekregen voor o.a. haar 25 jarige inzet bij Welzijn Castricum (en voorheen de 
Gemeenschapsraad).  Dit jaar hebben enkele vrijwilligers afscheid genomen van de Stichting, met 
pijn in het hart en in een goede sfeer. SWC is er in geslaagd weer een volwaardig team op de been 
te brengen.  
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C9 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VRIJWILLIGERS EN 
VRIJWILLIGERSORGANISATIES 

Doelgroep:  
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de kernen van Castricum  
 

Korte omschrijving product: 
Met een aanbod van trainingen/workshops worden ontwikkelings- en verdiepingsmogelijkheden 
aan vrijwilligers rond actuele onderwerpen en vraagstukken van vrijwilligers, 
vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven geboden door het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk. Het aanbod is gericht op versterking van het vrijwilligerswerk en 
maatschappelijke initiatieven en daarmee op versteviging van de lokale gemeenschap.  
Ook worden met de trainingen participatie- en ontplooiingsmogelijkheden geboden aan nieuwe en 
reeds werkzame vrijwilligers.  

 
Afgesproken resultaten: 
5 trainingen op jaarbasis met in totaal minimaal 60 deelnemers.   
 

Behaalde resultaten:  
In totaal namen 250 vrijwilligers deel uit de kernen van Castricum aan vijf trainingen. 

 Training ‘Social Media voor vrijwilligersorganisaties’: 23 deelnemers 

 Training ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’, samen met Heiloo, 22 deelnemers uit Castricum 

 Training gespreksvaardigheden: 10 deelnemers                                            

 Training ‘Aansprakelijkheid/verzekeringen voor bestuurders/vrijwilligers’: 25 deelnemers                                                  

 Training ‘Omgaan met dementie voor vrijwilligers’: 170 deelnemers.   
Voor de laatst genoemde training werd succesvol een bijdrage gevraagd aan een fonds om de 
training voor een groot publiek te kunnen organiseren en een interessant programma te kunnen 
bieden.        
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

 
In 2017 werd in BUCH-verband de ‘Vrijwilligersacademie’ opgezet en werd door de verschillende 
steunpunten vrijwilligerswerk en andere organisaties in de BUCH met een trainingsaanbod 
samengewerkt in het bieden van trainingen gericht op vrijwilligers én mantelzorgers.  
 
“Complimenten voor jullie acties over dementie, training en infomateriaal. Signalenkaart, erg goed. 

Over het toneeloptreden, in combinatie met de toelichting, was iedereen enthousiast!” 
 Deelnemer aan de training ‘Omgaan met dementie voor vrijwilligers’ 

 

        
                     Workshop Social Media voor vrijwilligersorganisaties                               Workshop ‘Omgaan met dementie’ 
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C10 KENNISBANK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES  
Doelgroep:  
Vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven in Castricum 
 

Korte omschrijving product: 
(Vrijwillige) deskundigen uit het bedrijfsleven, vrijwilligersinitiatieven, op persoonlijke titel en 
vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunen vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke 
initiatieven. Middels oplossing van vraagstukken en knelpunten komen tot sterke en zelfredzame 
vrijwilligersorganisaties die actueel en toekomstgericht functioneren. Deskundigheden van de 
kennisbankmedewerkers omvatten bijvoorbeeld: juridisch terrein, website bouwen/onderhouden, 
computer, veiligheid en vrijwilligers werven en begeleiden. 
 

Afgesproken resultaten: 
Ondersteuning van twintig vrijwilligersorganisaties of maatschappelijke initiatieven  
door deskundigen met in totaal dertien expertises. 
 

Behaalde resultaten:  
19 vrijwilligersorganisaties en 1 maatschappelijke organisatie werden ondersteund. 
Ondersteuningsvraagstukken lagen op: juridisch terrein, websiteontwikkeling, vrijwilligersbeleid, 
vrijwilligersovereenkomst, samenwerking tussen organisaties, nieuwe activiteiten ontwikkelen, 
publiciteit en vrijwilligers aantrekken. Eén maatschappelijk initiatief werd ondersteund; het betrof 
het opzetten van een ontmoetingsactiviteit voor mensen met een psychiatrische beperking. 
Voorts heeft de juridisch adviseur van de Kennisbank op verzoek van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk een training over ‘aansprakelijkheid en verzekeringen’ ontwikkeld en verzorgd 
voor besturen en vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties. Deze training werd bezocht door 25 
bestuurders/vrijwilligers.  
Daarnaast werd vanuit de Kennisbank, ter ondersteuning van organisaties, een sponsor bereid 
gevonden bij te dragen aan de ontwikkeling van verschillende projecten in het belang van 
inwoners. Het ging om de volgende projecten:  

 ontwikkelen van een ‘Activiteiten- en ontmoetingskaart’ voor senioren 

 sportmogelijkheden voor minima vergroten 

 fietsen beschikbaar krijgen voor het fietsproject gericht op nieuwkomers 

 een scholingsbijeenkomst voor een groot aantal vrijwilligers mogelijk maken. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Het blijft belangrijk de expertises en de mogelijkheden van de Kennisbankmedewerkers onder de 
aandacht te brengen van vrijwilligersorganisaties en potentiële maatschappelijke initiatieven. 
 

 
‘Met de nieuwe website kunnen we onze organisatie nog beter presenteren en profileren! Zo zijn 

we meer zichtbaar en kunnen we makkelijker deelnemers én vrijwilligers aantrekken.’ 
Door een vrijwilligersorganisatie 

 
‘Het antwoord van de jurist van de Kennisbank op die juridische vraag heeft ons echt verder 

geholpen!’ 
Door een vrijwilligersorganisatie 
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DE UITVOERING: SOCIAAL CULTUREEL WERK / OPBOUWWERK 
 
Er zijn vele kwetsbare groepen in de gemeente Castricum die door de SWC ondersteund 
worden. De groepen, die begeleid worden of waar de mogelijkheid gegevens wordt om 
elkaar te ontmoeten, om eenzaamheid te voorkomen of (deels) op te lossen en om te 
integreren in de Nederlandse/Castricumse samenleving zijn de ‘mensen met een beperking’ 
en de ‘nieuwkomers’.  
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D1 SAMENSPRAAK 
Doelgroep:  
Anderstaligen 
 

Korte omschrijving product: 
SamenSpraak vrijwilligers ondersteunen één á twee uur per week anderstaligen, die 
beter Nederlands willen leren spreken en zij helpen hen desgewenst bij het behalen van 
het inburgeringsexamen. Een belangrijke meerwaarde van dit project is ook dat men 
elkaars cultuur beter leert kennen.  
Daarnaast wil SamenSpraak een bijdrage leveren bij het klimmen op de participatieladder. Als er 
ruimte is in de begeleiding wordt de anderstalige gestimuleerd  om zijn of haar leefsituatie te 
onderzoeken, leerdoelen te formuleren en stappen te zetten.  
 

Afgesproken resultaten:  
100 bemiddelingen  
 

Behaalde resultaten:  
147 anderstaligen hebben wekelijkse SamenSpraak ondersteuning gekregen, hiertoe zijn 130 
vrijwilligers ingezet.  
SamenSpraak heeft in juli een duinfeest georganiseerd dat door 125 mensen werd. bezocht. Het 
was een geweldige happening waarop oude en nieuwe Castricummers elkaar hebben ontmoet.  
Het Duinfeest werd  mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Rabobank Castricum.  
 

 Overzicht ondersteuningsaanbod in Castricum. 
Omdat de vrijwilligers vaak het enige wekelijkse Nederlandse contact zijn, kloppen de 
anderstaligen met veel problemen bij hen aan, waarop zij niet zijn toegerust. SWC heeft 
een overzicht gemaakt van de ondersteuning die wordt geboden, zodat zij kunnen 
verwijzen en hen gevraagd in de taalondersteuning de te voeren gesprekken te oefenen.   

 Signalering. 
SamenSpraak vrijwilligers worden geconfronteerd met veel problematiek en niet altijd 
toereikende ondersteuning. Rond dit project heeft veel signalering plaatsgevonden. De 
coördinator van Welzijn bespreekt de signalen die bij haar binnenkomen direct met 
betrokken organisaties als o.a. Jar, Socius, Jeugd en Gezin, INOVA, en gemeente en 
ontwikkelt waar nodig beleid. Ook neemt zij 3 á 4 x per jaar deel aan het 
signaleringsoverleg, georganiseerd door de gemeente. 

 Muttathara. 
Met kringloopwinkel Muttathara is geregeld dat SWC iedere nieuwkomer een bon van  
€ 50 mag geven voor de inrichting van het huis. Er zijn 16 bonnen uitgereikt.  

 Interview 
In samenwerking met Hans Boot van het Nieuwsblad voor Castricum zijn interviews met 
anderstaligen geplaatst, waarin zij vertellen over hun ervaringen in Nederland. 

 Castricum Verwelkomt.  
De SWC heeft geprobeerd dit burgerinitiatief een taak te geven in de praktische 
ondersteuning van anderstaligen naar aanleiding van binnengekomen signalen.  Helaas is 
het hen niet gelukt dit van de grond te krijgen en hebben zij besloten zichzelf op te heffen.  

 Taalbegeleiding in de Oosterzij. 
De SWC heeft vrijwilligers geworven en ingezet zodat de bewoners wekelijks 
taalondersteuning geboden kan worden. Een half jaar vond dit 2 x per week plaats, later is 
dit teruggebracht naar 1 x per week.     
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 Begeleiding vrijwilligers.  
De SWC heeft veel tijd gestoken in het bemiddelen van de grote vraag naar 
taalondersteuning en het bieden van een, gezien de zwaardere problematiek bij 
vluchtelingen, passende ondersteuningsstructuur voor de vrijwilligers. Dit alles met behulp 
van vrijwilligers. Zo  waren er 10 begeleiders actief die de bemiddeling verzorgen, de 
taalcoaches en deelnemers ondersteunen en begeleiden en signalering verzorgen. 
Daarnaast zijn vrijwilligers actief als coördinator en administratieve kracht.  

 Financiële bijdrage gekregen van de Kritische Gemeente IJmond en van Castricum 
Verwelkomt, dit is geïnvesteerd in de aanschaf van brochures ‘Taal in de praktijk’ 

 Nieuwe folders gemaakt en dankzij de hulp van anderstaligen kunnen vertalen in Engels, 
Tygriaans en Arabisch. De folders zijn verspreid en liggen op diverse plaatsen ter inzage. 

 
Deskundigheidsbevordering 

 Webinars en E-learning via Het Begint Met Taal.  

 Basistraining in de bibliotheek van Castricum gegeven door Stichting Lezen&Schrijven. 

 Beginnerscursus door vrijwilliger van SamenSpraak (oud-docente van het Jar). 

 Cursus feedback door docente van Het Begint Met Taal. 

 Cursus Zelfregie door beroepskracht de SWC en Socius. 

 Uitwisselingsbijeenkomsten, rond een thema en het uitwisselen van ervaringen. 
 
 

Mogelijke verbetering product:  
In 2018 zal grenzen bewaken een belangrijk thema zijn in de ondersteuning van de vrijwilligers. 
Omdat taalcoaches vaak het enige vaste wekelijkse Nederlandse contact zijn, komen de 
anderstaligen ook met andere zaken bij de taalcoaches aankloppen. Dit leidt er met enige 
regelmaat toe dat de taalcoaches steeds meer als een gezinscoach en hulpverlener optreden en 
zich op allerlei terreinen inzetten voor de anderstaligen.  
Dit werkt niet altijd goed.  De vrijwilligers raken overbelast en haken af;  zaken gaan mis omdat 
vrijwilligers niet toegerust zijn op de taken die ze uitvoeren en vrijwilligers zich bezig houden met 
zaken waarin beroepskrachten horen te investeren.  
 
 

 
Het succes van taalvrijwilligers. 
Onderzoek toont aan dat vrijwillige taalcoaching werkt. Taalcoaching zorgt ervoor dat: 

 de taalvaardigheid van anderstaligen wordt vergroot. Door het oefenen met een 
taalvrijwilliger durven anderstaligen de taal te spreken, neemt de woordenschat toe en 
krijgen mensen meer zelfvertrouwen.  

 anderstaligen sneller meedoen in de samenleving. De taalcoach verwijst hen naar de juiste 
instanties en oefent gesprekken die anderstaligen in de praktijk van het dagelijkse leven 
moeten voeren.   

 vrijwilligers een positiever beeld krijgen van anderstaligen. De vrijwilligers spelen hierin ook 
een ambassadeursrol binnen hun eigen kring. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter het beeld 
van anderstaligen en het begrip van hun situatie.  

 anderstaligen een positiever beeld krijgen van de Nederlanders. Er ontstaan hele 
waardevolle contacten.  

 De combinatie van een goede taaldocent en het oefenen in de praktijk is de bewezen 
manier van goede taalverwerving. Taalvrijwilligers halen mensen uit hun isolement en 
maken het oefenen mogelijk. 
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D2 VOORLEESPROJECT ANDERSTALIGEN 
Doelgroep:  
Kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal 
 

Korte omschrijving product: 
De voorleesvrijwilligers gaan wekelijks langs bij een gezin met een kind dat moeite heeft met 
de Nederlandse taal. Het interactief voorlezen van de vrijwilligers prikkelt de taalontwikkeling 
en vergroot het gevoel voor (boeken)taal, alsmede de woordenschat.  
Er wordt naar gestreefd de ouders, waar nodig, handvatten te geven waardoor ze na deze periode 
het voorleesritueel over kunnen nemen.  Jaarlijks wordt het project onder de aandacht gebracht 
van o.a. scholen, Jeugd en Gezin, kinderopvang en logopedisten. Zij melden kandidaten aan. 
 

Afgesproken resultaten:  
Aan 35 kinderen wordt voorgelezen 
 

Behaalde resultaten:  
Aan 37 kinderen werd voorgelezen.  
27 vrijwilligers waren actief. 
 
Deskundigheidsbevordering.   
De bibliotheek schoolt de vrijwilligers in interactief voorlezen en stelt materialen ter beschikking. 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 
Carla is vrijwilligster bij het Voorleesproject en leest voor bij een tweeling van 4 jaar. Het meisje 
kruipt vaak meteen bij haar op schoot, de jongen kijkt even de kat uit de boom en sluit zich later 
ook aan. Carla vindt het heerlijk om te ervaren hoe enthousiast de kinderen reageren op haar 
komst en te zien dat  hun woordenschat groeit. Ze gaan steeds meer vertellen. De tweeling bruist 
van energie en moet tussen het interactief voorlezen telkens even bewegen: spontane koprollen 
en handstandjes worden gedaan. Daarom wisselt Carla het voorlezen ook vaak af met een 
spelletje. Carla en de kinderen genieten van hun wekelijks uurtje. 
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D3 WIJKONTMOETINGEN  
Doelgroep:  
Kwetsbare ouderen 
 

Korte omschrijving product: 
Wekelijks ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen in verschillende locaties verdeeld over de 
kernen. 
Senioren kunnen dichtbij huis, vaak zelfstandig, naar een wijkontmoetingspunt om nieuwe 
mensen te ontmoeten, ervaringen en zingevingsvragen te delen en het eigen netwerk te 
versterken. 
Onder leiding van vrijwilligers gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Deze bijeenkomsten 
verminderen gevoelens van eenzaamheid en vergroten het gevoel van eigenwaarde. Mensen 
spreken elkaar ook buiten de wijkontmoetingen, vieren gezamenlijk verjaardagen en 
ondersteunen elkaar bijvoorbeeld met naar het ziekenhuis brengen en boodschappen doen . 
 

Afgesproken resultaten:  
Niet afgesproken 
 

Behaalde resultaten:   
Wijkontmoetingen: wekelijks 55 deelnemers 
 

Mogelijke verbetering product: 
Onderzoeken of er in Akersloot ook behoefte is voor een wekelijkse wijkontmoeting 
 

 
De gesprekken waren als vanouds: A. had het over schaken, J. haakte daar op in, want hij heeft 
ook veel geschaakt. W. had een mooie tekst over vriendschap.  
J. had een verhaal over zandlopers. Misschien een idee om die aan te schaffen zodat sprekers niet 
te lang aan het woord blijven (grapje). 
P. had een punt over slechthorendheid: kan er niet iets aan de locatie gedaan worden, ringleiding 
of microfoon, zodat iedereen elkaar iets beter kan verstaan.? 
S. vertelde over haar rondrit door het duinterrein met Siem Mooij, die daarvoor vergunning heeft, 
omdat hij de runderen in het duin in de gaten moet houden. Een leuke rit. 
J. was het opgevallen dat er steeds meer 100-jarigen komen, het meeste nog wel in Griekenland. 
Wij denken dat het wel eens verband kan houden met de eetstijl (veel olijfolie).  
B. gaf aan een niet-reanimeren-halssnoer te dragen.  Zij heeft dit doorgegeven aan haar familie en 
huisarts. Er ontstond een discussie in de groep over dit onderwerp. 
L. gaf aan met kerst alleen te zijn, H. en W boden aan om bij haar te komen en het spel Keezen te 
spelen. Ook wilde de groep rondom de kerst graag met elkaar lunchen bij Zeezicht. 
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D4 LOTGENOTENGROEP ROUWONDERSTEUNING 
Doelgroep:  
Inwoners uit de gemeente die hun partner hebben verloren 
 

Korte omschrijving product: 
Middels de lotgenotengroep ‘Rouw bij partnerverlies’, in de vorm van een gespreksgroep, worden 
inwoners, die hun partner hebben verloren, ondersteund.  
Inwoners uit de doelgroep die behoefte hebben aan ondersteuning en die niet aan de groep 
kunnen of willen deelnemen, kunnen gebruik maken van korte individuele ondersteuning van de 
vrijwillige begeleiders. Op deze wijze wordt maatwerk geleverd. 
De groep wordt begeleid en de individuele begeleiding wordt verzorgd door opgeleide en 
getrainde vrijwilligers. 
 

Afgesproken resultaten: 
Elk jaar wordt een groep ondersteund middels tien bijeenkomsten. Daarnaast maakt een 
voorgesprek met individuele deelnemers en een terugkombijeenkomst voor de groep deel uit van 
de ondersteuning.  
Individuele ondersteuning vindt gedurende het hele jaar plaats. 
 

Behaalde resultaten:  
Eén groep van 9 personen gestart in najaar 2016, doorloop in voorjaar 2017. 
Eén groep van 8 personen gestart in najaar 2017. 
15  individuele ondersteuningen.                        
                                                                                                                                                                

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

  
Een deelnemer aan de lotgenotengroep, vertelt hoe de eerste periode na het verlies van haar man 
bestond uit een brei van emoties:  
“In het begin ben je steeds bezig met wat er allemaal gebeurd is, het hele proces van zijn ziekte tot 
aan zijn overlijden speelt steeds maar door je hoofd. Daarna blijft het gemis en de eenzaamheid 
over. In de eerste periode moet je veel praktische zaken regelen. Daarna voelde ik me heel erg moe 
en dacht, nu heb ik hulp nodig. Ik wilde graag naar een rouwgroep om mijn ervaring met anderen 
te delen. Ik zag een aankondiging staan over de gespreksgroep rouw bij partnerverlies van Welzijn 
Castricum in de Castricumse weekbladen, hiervoor heb ik me opgegeven en keek er reikhalzend 
naar uit. 
Aan het begin van de groep is het nog aftasten van elkaar. Iedereen zit midden in het verdriet van 
zijn / haar eigen partner. Juist door die verhalen zo open met elkaar te delen maakt dat de band 
hechter wordt. Later konden we ook meer lachen met elkaar. Door samen het verdriet te delen, 
slinkt juist het verdriet. In zo’n groep met gelijkgestemden je verdriet verwoorden, helpt je verder in 
het rouwproces.” 
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D5 ONTMOETING- EN OPVANGGROEP LICHT DEMENTERENDEN 
Doelgroep:  
Kwetsbare ouderen 
 

Korte omschrijving product: 
Een overleggroep van professionals heeft mogelijkheden geïnventariseerd rond opzet van een 
aparte ontmoetings- en opvanggroep voor licht dementerenden en besloten niet te starten met  
aparte opvang wegens geringe kans op succes. Motief: beginnende dementie wordt lastig erkend 
door doelgroep. Huidige opvang en begeleiding van licht dementerenden, 10  vaste deelnemers, in 
de bestaande wijkontmoetingspunten levert goede effecten op. De uitkomsten van een variant in 
opvang van licht dementerenden, gestart in Heiloo, wordt tevens gevolgd om over te nemen bij 
goede resultaten. 
 
In samenwerking met Toonbeeld eind van dit jaar een poging gedaan een geheugenkoor op te 
zetten. Hiervoor was niet voldoende animo. 
In 2017 tevens voorbereidingen gedaan om in januari te starten met ‘kunst maakt gelukkig’ voor 
mensen met beginnende dementie. 
 

Afgesproken resultaten:  
9 deelnemers 
 

Behaalde resultaten:   
10 deelnemers 
 

Mogelijke verbetering product: 
Het bereiken van deze doelgroep is soms moeilijk.  
In 2018 plannen we 2x een overleg met de casemanagers van het DOC team om alle diensten en 
ontmoetingsbijeenkomsten/activiteiten  bij hen onder de aandacht te brengen. Zij komen bij de 
mensen thuis en kunnen op die manier de informatie goed overbrengen. 
 

 
Tijdens de wijkontmoetingen komen zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 70 tot 95 jaar op 
verschillende locaties in Castricum bij elkaar. Het doel van deze ochtenden/middag is dat iedereen 
kan vertellen wat hem of haar bezig houdt. Veel mensen hebben een goede positieve inbreng en 
vertellen boeiende verhalen. Bij alle groepen zijn een aantal  ouderen aanwezig die beginnend 
vergeetachtig of licht dementerend zijn. De inbreng van deze mensen is soms wat minder maar zij  
zitten geamuseerd te luisteren naar de anderen. De ouderen die vergeetachtig worden,  worden  
geaccepteerd door de groep omdat mensen elkaar vaak al langer kennen en hun aanwezigheid op 
prijs wordt gesteld. Ook gebeurt het regelmatig dat mensen op een gegeven moment afscheid 
nemen van de groep omdat zij een indicatie voor dagbesteding hebben gekregen. 
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D6 ONTMOETINGSACTIVITEIT MENSEN MET BEPERKING 
Doelgroep:  
Inwoners uit de gemeente met een beperking 
 

Korte omschrijving product: 
Op signalen en vraag van zelfstandig wonende inwoners met een beperking wordt een 
ontmoetingsactiviteit geboden met een spelelement, geleid door drie roulerende vrijwilligers.  
Participatie, ondersteuning en netwerkmogelijkheden worden geboden met de  
ontmoetings/spelactiviteit. De doelgroep is niet in staat aan reguliere spel- en 
ontmoetingsactiviteiten deel te nemen. 
 

Afgesproken resultaten:  
Circa zes inwoners met een beperking nemen deel aan de ontmoetings/spelactiviteit. Vanwege de 
noodzaak tot intensieve ondersteuning van de deelnemers en het creëren van een veilige sfeer 
betreft het een kleine groep. Bij meer aanmeldingen wordt een tweede groep gestart. 
 

Behaalde resultaten:  
Wekelijks namen 5 mensen met beperking deel aan de ontmoetings/spelactiviteit. 

Mogelijke verbetering product: 
In 2018 wordt nagegaan of de groep uitgebreid kan worden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Spelavond mensen met beperking 
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D7 ONTMOETINGSGROEP SLECHTZIENDEN EN 
SLECHTHORENDEN 

Doelgroep:  
Kwetsbare ouderen met een visuele of auditieve beperking 
 

Korte omschrijving product: 
Maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst voor mensen die slechtziend of slechthorend zijn.  
Inwoners kunnen  andere mensen te ontmoeten, met dezelfde beperkingen.. 
Onder leiding van vrijwilligers gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.  
 
Bij de slechthorendengroep is maandelijks een schrijftolk aanwezig. De slechtziendengroep vierde 
dit jaar haar 5 jarig bestaan. 
 

Afgesproken resultaten:  
Niet afgesproken 
 

Behaalde resultaten:   
Slechtzienden groep: maandelijks 14 deelnemers 
Slechthorenden groep: maandelijks 10 deelnemers 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

 
Deelnemers delen hun ervaringen, beperkingen en geven elkaar informatie. Mensen 
ondersteunen elkaar en begrijpen  hoe moeilijk het is om met een gezichts- of gehoorbeperking te 
moeten leven. Regelmatig worden er gastsprekers uitgenodigd.  
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D8 THEMABIJEENKOMSTEN 
Doelgroep:  
Kwetsbare inwoners 
 

Korte omschrijving product:  
In samenwerking met organisaties uit Castricum, Akersloot en Limmen themabijeenkomsten 
aanbieden over actuele onderwerpen, om inwoners te informeren 
 

Afgesproken resultaten:  
Niet afgesproken 
 

Behaalde resultaten:   

 Bijeenkomst in samenwerking met ergo/fysiotherapeut over het gebruik van rollators in de 
Santmark als voorbereiding op de rollatorwandelingen.  

 I.s.m.  Socius themabijeenkomst over de cursus ‘Rust zonder Roest’.  

 I.s.m. Het Generatiehuis en SWOA een themabijeenkomst ‘Toekomstbestendig Wonen’.  

 I.s.m. de bibliotheek ‘Week van de ouderen’ met daarin verschillende bijeenkomsten, 
waaronder een bijeenkomst over eenzaamheid. 

 Verschillende ideeën aangedragen voor themabijeenkomsten bij de groepen 
slechtziend/slechthorend en de wijkontmoetingen 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

  
De bijeenkomsten worden goed bezocht en sluiten aan bij de belevingswereld van senioren. 
Vooral de samenwerking met de verschillende organisaties werkt goed, je versterkt elkaar en ieder 
zet zijn of haar eigen netwerk in om de doelgroep te bereiken.  
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D9 OUDEREN IN BEWEGING 
Doelgroep:  
Kwetsbare ouderen 
 

Korte omschrijving product: 
Kwetsbare ouderen kunnen sporten bij een lokale vereniging, al dan niet met extra 
ondersteuning.   
In samenwerking met de buurtsportcoach Castricum en een  fysio- en ergotherapeut is in 2017 
gekeken hoe een verbinding kan worden gemaakt maken  kwetsbare mensen en de reguliere 
sportverenigingen. Ook is binnen de werkgroep ‘valpreventie’ besproken hoe we de verschillende 
vormen van valpreventie goed kunnen organiseren. 
In april is gestart met een rollatorwandeling voor zelfstandig wonende ouderen en in mei in 
samenwerking met MHCC (hockey) en de buurtsportcoach  gestart met Knotshockey voor 
ouderen. 
 

Afgesproken resultaten:  
12 deelnemers 
 

Behaalde resultaten:   
totaal 24 deelnemers 
Knotshockey: 17 deelnemers 
Rollator wandelen: 7 deelnemers 
 

Mogelijke verbetering product: 
Welzijn Castricum heeft het initiatief genomen om twee sport projecten op te zetten en dat onder 
te brengen bij twee organisaties. In 2018 voeren wij deze opdracht niet verder uit. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Deelnemers Knotshockey voor ouderen 
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D10 REGIONAAL OVERLEG 
Doelgroep:  
Overleg met collega’s in de BUCH 
 

Korte omschrijving product:  
Er is een regionaal overleg tussen de Welzijnsorganisaties binnen de BUCH 
 

Afgesproken resultaten:  
Niet afgesproken 
 

Behaalde resultaten:   
3x overleg 
1x een kennismaking dag georganiseerd voor alle collega’s  
 

Mogelijke verbeterpunten: 
Niet van toepassing 
 

 
Bespreekpunten waren; eenzaamheid, dementie, aanbod dienstverlening, samenwerking en een 
kennismaking dag  voor de medewerkers. 
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ALGEMENE VERANTWOORDING  

Publiciteit   
De projecten van de SWC worden kenbaar gemaakt aan de inwoners van Castricum door 
middel van publiciteit in persberichten, social media, geprinte uitingen etc. De publiciteit 
omtrent projecten en dienstverlening wordt gecoördineerd vanuit het kantoor van de SWC.  
De ervaring leert dat het makkelijker is om een aankondiging voor projecten geplaatst te 
krijgen in de lokale bladen, dan een bericht betreffende de dienstverlening van de SWC.  
Voor de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van verschillende publiciteitsvormen: 

 Digitale nieuwsbrieven 

o Verschillende doelgroepen krijgen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief 
die voor de specifieke doelgroep van toepassing is. Er wordt onderscheid 

gemaakt in nieuwsbrieven voor cliënten en deelnemers, vrijwilligers, 

senioren.   

o In het kader van het product ‘Ondersteuning van vrijwilligers’ worden twee 

verschillende nieuwsbrieven verstuurd, gericht worden aan de 

vrijwilligersorganisaties in de CAL. Één ter actualisering en versterking van het 
vrijwilligerswerk, de ander omvat vrijwilligersvacatures. 

 Pers (kranten, radio) – wanneer nodig. 

 Social media (Facebook en Twitter) – wordt dagelijks geüpdate.  

 

Voor de diverse projecten werd publiciteit gezocht in de sociale media, boekjes die door de 
bonden worden uitgegeven en persberichten.  

 

In 2017 is per voor de kern Castricum en voor de kernen Akersloot en Limmen een fysieke 
‘Activiteiten- ontmoetingskaart senioren’  uitgegeven. Hierop worden diensten, producten 

en activiteiten vermeld die op sociaal gebied beschikbaar zijn, welke in de betreffende 

kernen worden georganiseerd.  

 

Tevens is medewerking verleend aan de digitale sociale kaart, die door de gemeente 

Castricum wordt opgezet. 

 

Wat betreft het jongerenwerk: jongeren worden in het algemeen niet bereikt met berichten 

in de krant of via folders. Onze ervaring leert dat deze doelgroep efficiënter bereikt wordt 
door berichten in de sociale media, posters en mond tot mond reclame. 

 

De conclusie kan worden getrokken dat de projecten en de dienstverlening van de SWC via 
de media goed onder de aandacht van de inwoners van Castricum is gekomen. Uiteraard 
wordt steeds geëvalueerd welke uitingen voor welke projecten en welke doelgroepen het 
beste werken.  
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Externe contacten   
 
Het streven van de SWC is om de uitvoering van activiteiten aan derden te laten en zich 
bezig te houden met het begeleiden van de vrijwilligers, het coördineren van de 
werkzaamheden, het verbeteren van de kwantitatieve en de kwalitatieve dienstverlening en 
onderzoeken wat de doelgroepen nodig hebben en hoe zij het beste ‘bediend’ kunnen 
worden.  
  

Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren is de SWC afhankelijk van de 
samenwerking met andere organisaties en instellingen.   
  
De externe contacten betreffen:  

Thuisadministratie / A3 en Thuisadministratie anderstaligen / A5 

• De beroepskracht heeft regelmatig overleg met de Gemeente, Socius en 
INOVA. 

• Er is een goede samenwerking met Socius.  Zij doen regelmatig een beroep op 
het Administratieproject voor uitzoekwerkzaamheden als er sprake is van 
schulden en voor administratieve ondersteuning van hun cliënten en bieden 
deskundigheidsbevordering. . 

• Met Socius en Bibliotheek Kennemerwaard wordt samengewerkt in het 
belastingspreekuur. 

• In het geven van deskundigheidsbevordering wordt samengewerkt met Welzijn 
Heiloo. 

SamenSpraak in de Bieb / A6 

• Dit project wordt gehouden in de bibliotheken in Castricum en Akersloot. 
Welzijn biedt ondersteuning. Het JAR verwijst hun cliënten door. 

Fietsproject / A7 

• De fietsen mogen geparkeerd worden in de stalling van het gemeentehuis. 
• De Fietsersbond levert materialen en ondersteuning bij het werven van 

vrijwilligers 
• Een aantal  ondernemers en  particulieren  hebben fietsen gedoneerd aan dit 

project. Ook een actie van de handbalvereniging CSV heeft een groot aantal 
fietsen opgeleverd. 

Preventief huisbezoek / A10 

• Tijdens het preventief huisbezoek wordt informatie gegeven over alle 
voorzieningen en organisaties die voor ouderen interessant kunnen zijn, een 
aantal voorbeelden; Alzheimercafe, bibliotheek, CIZ, MaatjeZ, ouderenbonden, 
Sensoor, Socius, Valys, Vier het leven, Zonnebloem. 
 



 

 
                                     Sterker Samen  – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum – 2017 92 

Alarmering / A11 

• Alleen bestaande alarmering wordt verzorgd in samenwerking met 
Alarmcentrale Eurocross. Mensen die belangstelling hebben voor nieuwe 
alarmering worden geïnformeerd over het aanbod van Evean en 
VivaZorggroep. Ook krijgen zij informatie over mogelijke bijdrage van 
zorgverzekering. 

Sociaal team / A13 

• Een medewerker van de SWC maakt onderdeel uit van het Sociaal Team. 
Binnen het casuïstiek overleg weten de leden van het sociaal team elkaar goed 
te vinden. Niet alleen de WMO doet regelmatig een beroep op de diensten van 
Welzijn ook de jeugd en gezinscoaches maken steeds vaker gebruik van de inzet 
van een vrijwilliger in een bepaalde situatie. 

Ouderenadviseur / A14 

• De ouderenadviseur krijgt doorverwijzingen vanuit het Sociaal Team, het DOC 
team, ouderenpsychiatrie GP team Midden Kennemerland, de POH 
(praktijkondersteuners) van de verschillende huisartsen in Castricum, de 
wijkverpleegkundigen, de buurtregisseur, Evean, Viva Zorggroep, Buurtzorg, 
Actiezorg, kinderen en buren van mensen waar men zich zorgen over maakt. 

Cliënteninformatiepunt / A14 

• Contacten met professionele- en vrijwilligersorganisaties om hun aanbod in 
kaart te brengen en foldermateriaal te vergaren. Het Sociaal Team draagt bij 
aan de deskundigheidsbevordering. 

• Waar zinvol, worden organisaties uitgenodigd informatie te verstrekken in een 
overleg met huisbezoek en baliemedewerkers. 

Netwerkcoaching / A15 

• Dit product is een samenwerkingsproject met MaatjeZ. Momenteel ligt de 
uitvoering voornamelijk bij de SWC, op intervisie momenten is vaak een 
medewerker van MaatjeZ aanwezig. 
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Couleur Locale in Buurten / A16 

• Voor het wijkgericht werken werd samengewerkt voor het project Kids in de 
Buurt met onderwijsteams, leerlingen en ouders van de Rembrandtschool en 
De Brug in Akersloot om inzicht te krijgen in buurtvraagstukken en oplossingen. 
In Limmen werd voor het project samengewerkt met De Kerkuil. 

• Voor de stratenplannen en buurtnetwerken werd samengewerkt met 
bewoners en initiatieven in diverse buurten in de kernen van Castricum. Tevens 
werd samengewerkt met verschillende vrijwilligersorganisaties, organisaties 
gericht op senioren en met de wijkontmoetingspunten. 

• Daarnaast werd samengewerkt met de buurtregisseur en andere medewerkers 
van de gemeente, zoals het Sociaal Team.  

• En natuurlijk werd intern binnen de SWC door medewerkers samengewerkt 
voor een goede afstemming en follow-up in het wijkgericht werken. 

Vrijwilligerscoachproject / C2 

• Het Oranjefonds heeft subsidie verstrekt. 
• Er is een samenwerking met stichting Welzijn Heiloo, die ook met dit project is 

gestart. Er zijn contacten met organisaties in Castricum rond werkplekken. 

Vrijwilligers Vacaturebank(digitaal) / C3 
 
Wat betreft externe contacten in 2016 zijn dat alle vrijwilligersorganisaties in de 
gemeente Castricum die vacatures hebben. Verder is er contact met Vrijwilligers 
Informatie Punt (VIP) Heiloo om te bekijken hoe zij vacaturebank ingericht hebben.  
 

Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligerswerk / C5 

• De grote waarde van samenwerking in het verband is afstemming, 
maatschappelijke signalen bespreken en kennisdelen. Zo gaven de 
vrijwilligersorganisaties elkaar onder meer tips voor het behouden van 
vrijwilligers voor de eigen organisatie in samenhang met een goede cultuur. De 
SWC heeft het samenwerkingsverband gecoördineerd. 

• Aan het samenwerkingsverband namen de volgende vrijwilligersorganisaties 
deel: EHBO-vereniging, Stichting Samen Spelen, Diaconie Protestantse Kerk, 
Muttathara, Rode Kruis, MaatjeZ, Viva! Zorggroep, PCI Akersloot, Noodfonds 
Kerk, Gemaal 1879, Dorpshuis De Kern, Zonnebloem, Stichting Thuiszorg 
Gehandicapten, Dijk en Duin, gezamenlijke ouderenbonden: LSBO, Tuin van 
Kapitein Rommel en gemeente Castricum/BUCH. 
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Overleg Coördinatoren Huisbezoeken CAL / C5 

• Door de SWC werd met de coördinatoren van verschillende 
huisbezoekprojecten samengewerkt rond het in stand houden en uitbouwen 
van huisbezoek- en maatjesprojecten. 

• Een belangrijk signaal is dat men eenzaamheid vaker tegenkomt. De volgende 
organisaties namen aan het overleg deel: Rode Kruis, Zonnebloem (drie 
kernen) kerken (drie kernen), MaatjeZ centrum voor mantelzorg en Sociaal 
team. 

Seniorenplatform / C5 

• Maatschappelijke deelname, een antwoord bieden op ondersteuningsvragen 
en goede huisvesting voor senioren: daar heeft het Seniorenplatform onder 
coördinatie van de SWC kernbreed in samengewerkt.  

• Deelnemers aan het platform zijn: Zonnebloem Castricum en Limmen, Rode 
Kruis Castricum, Raad voor Kerken Castricum, Stichting Welzijn Ouderen 
Limmen en Stichting Welzijn Akersloot, PKN Akersloot/Uitgeest, KBO Akersloot, 
KBO Limmen en PCOB Castricum. 

BUCH en regionale samenwerking / C6 

• De waarderingsactiviteiten ‘Vrijwilligers Bedankt’ werden door BUCH-
samenwerking (gemeenten en Steunpunten Vrijwilligerswerk, waaronder het 
steunpunt van de     SWC), regionale samenwerking (Heerhugowaard en 
Langedijk) en de Campagne ‘Dat is heel normaal’ inhoudelijk en publicitair 
versterkt. Het regionaal toegankelijke digitale inschrijvingssysteem voor 
vrijwilligers bleek van grote meerwaarde te zijn. 

• De middels BUCH- en regionale samenwerking met welzijnsorganisaties en de 
Campagne ‘Dat is heel normaal’ ontwikkelde ‘Buurtboxmethodiek’ werd ook dit 
jaar ingezet in buurten. De tool pakt ‘vraag- en aanbodverlegenheid’ van 
inwoners aan op het terrein van ondersteuningsvragen. 

Kennisbank / C10 

• In het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen werden relaties met 
bedrijven en andere lokale experts bestendigd om vraagstukken van 
vrijwilligersorganisaties (kosteloos) op te lossen. 

SamenSpraak  / D1 

• Met Muttathara rond het verstrekken van cadeaubonnen van € 50,- voor 
aankleding huis. 

• Met ‘Het begint met taal’ en ‘Taal voor het leven’ rond 
deskundigheidsbevordering. 

• Bibliotheek Kennemerwaard verstrekt, tijdens het 1e studiejaar, een pasje van 
de bibliotheek om bruikbare boeken te lenen. 

• Rond afstemming en signalering is regelmatig overleg met Gemeente, Jar, 
INOVA en Socius, Jeugd en Gezin. 
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 Voorleesproject  / D2 

• De bibliotheek schoolt de vrijwilligers in interactief voorlezen, stelt materialen 
en gratis lidmaatschap ter beschikking.  

• Jeugd en gezin, scholen, logopedisten en het sociaal team melden kinderen 
aan. 

 Wijkontmoetingen / D3 

• Voor de wekelijkse wijkontmoetingen op verschillende plaatsen in Castricum en 
Limmen wordt samengewerkt met Fase Fier, het Kooiplein, de tuin van Kapitein 
Rommel, Wier&ga en Maisson de la Chasseigne in Limmen. 

Mensen met een visuele of audiovisuele beperking / D7 

• Voor informatie en deskundige ondersteuning wordt regelmatig gebruik 
gemaakt van Visio. Het expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. Via 
tolkcontact kan de SWC gebruik maken van een schrijftolk voor de 
slechthorenden groep. 

SIG 

• Met SIG en vrijwilligers van de SWC werd de spelavond voor mensen met een 
beperking wekelijks aangeboden om participatie en contactuitbreiding te 
bevorderen. 

Ouderenbonden en ouderenorganisaties  

Informatie die interessant is voor ouderen wordt doorgegeven naar 
bovenstaande organisaties. Zij plaatsen dit in hun blad en op die manier 
bereiken wij een deel van de doelgroep. Zo nu en dan vindt er overleg plaats 
met de ouderenbonden. 
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Interne organisatie   
De SWC houdt kantoor in ontmoetingscentrum Geesterhage, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Zij is geopend van 9:00 uur tot 13:00 uur. Daarnaast is zij telefonisch (0251-
656562), per email (info@welzijncastricum.nl) bereikbaar en op afspraak kunnen de 
medewerkers persoonlijk cliënten te woord staan. Daarnaast wordt er ten behoeve van het 
jongerenwerk de ruimte van Discovery gehuurd van de gemeente Castricum. Specifieke 
projecten worden in meerdere ruimten verspreid over Castricum uitgevoerd.  
  
De SWC heeft een bestuur, dat bestaat uit vijf leden:  

 Dhr IJ. van Gosliga, voorzitter  

 Mevr. E Bon, secretaris  

 Dhr G. Veldt, penningmeester  

 Mevr. C. Brinkhuis, bestuurslid  

 Mevr. P. Nordholt, bestuurslid 
 

Het bestuur kenmerkt zich als een bestuur op afstand, dat betrokkenheid bij de organisatie 
koppelt aan delegatie van taken en bevoegdheden naar de directeur mevr. Florence Eijck. 
De SWC beschikt over 4,72 FTE beroepskrachten (uitgaande van 36-urige werkweek), 
inclusief de directeur.  
Daarnaast kan de SWC beschikken over ruim 400  vrijwilligers, die gemiddeld 1,5 uur per 
week met hun vrijwillige activiteiten bezig zijn. Op kantoor worden 15 vrijwilligers ingezet en 
zij blijven gemiddeld 10 jaar als vrijwilligers werkzaam. Er is ook niet veel verloop onder de 
vrijwilligers bij de projecten; soms stoppen mensen na lange tijd zich ingezet te hebben voor 
hun medemens, of zoeken ze een alternatief binnen de SWC als het werk wat ze doen niet 
helemaal bevalt.   
 
In het algemeen kan gesteld worden dat het vinden van vrijwilligers in Castricum 
gemakkelijker is dan in Akersloot of Limmen. Voor veel groepen lukt het goed om nieuwe 
vrijwilligers te vinden, zeker voor anderstaligen. Vooral vacatures, waarbij de 
verantwoordelijkheid groter is, zijn lastiger in te vullen. Men wil liever in opdracht 
vrijwilligerswerk doen en onder de verantwoordelijkheid van een ander.  
 
Voor wat betreft het beloningsbeleid kan gemeld worden dat:   

 Het bestuur van de SWC uit vrijwilligers bestaat. Voor het bekleden van het 
bestuurslidmaatschap krijgen deze vrijwilligers geen vergoeding.   

 Het personeel van de SWC wordt beloond volgens de CAO Sociaal Werk 
  

    

 


