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VOORWOORD 
  
In het verslag over 2018 van de Stichting Welzijn Castricum (SWC) leggen wij verantwoording 

af over het in dit jaar gevoerde beleid en de door de SWC geïnitieerde en uitgevoerde 

werkzaamheden, projecten en diensten. Bij dit jaarverslag is het stoplichtenmodel 2018 

toegevoegd, zodat ook de behaalde resultaten, voor iedereen zichtbaar worden. 

Het jaar 2018 stond in het teken van: 

1. De uitvoering van de pilot jongerenwerk 

2. Projecten ter voorkoming en bestrijding van Eenzaamheid. 

3. De samenwerking met de stichtingen Welzijn Heiloo en Welzijn Bergen 

4. De invoering van de Wet op de Privacy (AVG) 

5. De invoering van een nieuw klantenvolgsysteem (Hello’s) 

Als motto van 2018 en van dit jaarverslag is daarom gekozen ‘SAMEN VOORUIT’ 

1. SAMEN VOORUIT: de samenwerking met de stichtingen Welzijn Heiloo en  
Welzijn Bergen 

In november 2017 is er een convenant gesloten tussen de drie stichtingen Welzijn binnen de 

BUCH (Castricum, Heiloo en Bergen) waardoor de samenwerking tussen de drie stichtingen 

niet alleen werd geëntameerd, maar ook naar een hoger plan werd geleid. 

Niet alleen op het gebied van de inhoud, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering zijn 

binnen de samenwerking grote stappen gezet. De medewerkers wisselen ervaringen uit, 

gebruiken elkaars expertise en kennis en de diensten binnen de BUCH worden op elkaar 

afgestemd.  

De directies hebben zeer regelmatig overleg en ook zij wisselen ervaringen uit, trekken met 

elkaar op om de bedrijfsvoering te verbeteren, verdelen werkzaamheden en ondersteunen 

elkaar daar waar nodig. Een beter klankbord en intervisie partner kun je niet vinden, dan bij 

je collega directeur. 

Het gevolg van deze samenwerking is een verbetering van producten en diensten en deze 

kwaliteit wordt geborgd. Ideeën die bij de ene stichting Welzijn worden uitgeprobeerd, 

kunnen door de andere stichtingen worden overgenomen en de weeffouten worden er 

meteen uitgehaald. Grote projecten, zoals de invoering van de AVG, worden onderling 

verdeeld, zodat je per saldo meer tijd over houdt voor andere dingen, die de wet of onze 

opdracht van de gemeente van ons vraagt. 

Langzamerhand groeien we naar elkaar toe, maar voor een definitief samengaan is het nog 

veel te vroeg. Er is door de besturen gekozen voor een langzaam naar elkaar toegroeien om 

de culturen aan elkaar te laten wennen, vertrouwen te winnen en tijd te nemen om de 

verschillen in bedrijfsvoering en regelingen met de opdrachtgevers te beslechten. 

2. SAMEN VOORUIT : de uitvoering van de pilot jongerenwerk 
In maart 2018 heeft de Raad opdracht gegeven aan de SWC om een 2 jarige pilot uit te 

voeren met als doel het jongerenwerk in de gemeente Castricum op een hoger plan te tillen. 
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In het productenboek van de pilot zijn door de Raad een aantal speerpunten benoemd. 

Tijdens deze pilot zal onderzocht worden in hoeverre deze speerpunten realiseerbaar zijn. 

In onderling overleg is besloten om in mei 2018 te beginnen met de voorbereiding van de 

pilot en pas in september 2018 te starten met de feitelijke uitvoering van de pilot. Dit om te 

voorkomen dat tijdens de zomervakantie de voortgang stil zou komen te vallen en om de 

SWC de kans te geven goede jongerenwerkers aan te trekken 

In eerste instantie was de bedoeling om gekwalificeerde jongerenwerkers met een ruime 

ervaring aan te trekken voor de duur van de pilot. Dit lukte niet vanwege een vastlopende 

arbeidsmarkt. Deze jongerenwerkers zijn gewoon weg niet te vinden in onze regio. 

De oplossing is gezocht in een samenwerking met de stichting Welzijn Bergen, waarvan de 

SWC een jongeren coördinator huurt. Hierdoor kunnen ook potentiele talenten onder de 

jongerenwerkers of mensen, die nog begeleiding nodig hebben om dit werk te kunnen doen, 

aangetrokken worden. Derhalve hebben we de eerste maanden van de pilot vooral ingezet 

in de vorming van een team en de begeleiding van de nieuwe collega’s. Deze strategie is zeer 

succesvol gebleken. 

Bij de evaluatie van de producten in dit jaarverslag en bij de nog op te leveren eerste 

evaluatie van de pilot jongerenwerk kunt u zien dat, ondanks de inwerktijd en begeleiding 

van onze collega’s al hele mooie successen zijn behaald. Successen waar we alleen maar van 

konden dromen en we zeker niet verwachten, dat deze in een zo’n korte tijd gerealiseerd 

zouden kunnen worden. Bij de specifieke projectbeschrijvingen zijn deze successen nader 

omschreven. 

3. SAMEN VOORUIT : de invoering van de Wet op de Privacy (AVG) 
Op 25 Mei 2018 moet de nieuwe Wet op de Privacy (AVG) ingevoerd zijn. De directeur van 

de SWC heeft hierin voor haar collega’s in Bergen en Heiloo het voortouw genomen. 

Allereerst werd duidelijk uit een analyse van de organisatie dat er veel gewijzigd moest 

worden. Dan spreken we niet alleen over formulieren, bewaarregels en termijnen, maar ook 

over de beveiliging van het ICT systeem etc. 

De SWC was op tijd gereed met het beveiligen van alle data in de Cloud (en de invoering van 

een nieuw ICT systeem, daar het oude systeem dit niet aan kon), het digitaliseren van 

papieren data en deze vernietigen, nieuwe gedragsregels opstellen en implementeren, daar 

waar nodig toestemming vragen om de data te gebruiken, en producten ‘om te katten’ zodat 

niet voor elke nieuwe aanvraag een toestemming formulier voor gebruik van data ingevuld 

hoeft te worden. Deze wet is namelijk voornamelijk door theoretici uitgedacht en men heeft 

geen rekening gehouden of deze in de praktijk wel uitvoerbaar is. 

Er moet nog wel het een en ander gebeuren om tot een sluitend systeem van 

gebruikersovereenkomsten te komen. Wij zijn hiervoor afhankelijk van onze partners (zoals 

gemeente Castricum en ketenpartners). Als de SWC zich strikt aan de wet zou houden, zou 

een samenwerking met hen vanaf 25 mei niet meer mogelijk zijn geweest. En dat lijkt ook 

weer niet de bedoeling. 
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Helaas was het gevolg van de invoering van de AVG wel dat we een aantal vrijwilligers zijn 

kwijt geraakt, die zich niet naar de nieuwe regelgeving konden voegen of het bedienen van 

nieuwe ICT systemen niet meer aankonden.  

4. SAMEN VOORUIT : de invoering van een nieuw klantenvolgsysteem (Hello’s) 
Het klantenvolgsysteem van de SWC was verouderd, maar bruikbaar.  Het oude systeem was 

echter niet AVG proof en ook niet AVG proof te maken. Het systeem dat de collega 

stichtingen Welzijn gebruiken was niet geschikt voor de SWC en de collega’s wilden/konden 

nog niet over. 

Na rijp beraad en het uitproberen van verschillende systemen . Hello’s ‘ heet. In september 

2018 is dit klantenvolgsysteem in gebruik genomen en in maart 2019 zal het onderdeel, dat 

speciaal voor de jongerenwerkers is gebouwd, de ‘lucht in gaan’. Deze kosten zijn gemaakt 

vanwege de verplichte invoering van de AVG. De initiële kosten zijn door de SWC gedragen. 

Er is ruim aandacht geweest voor adequate opleidingen voor professionals en vrijwilligers, 

die met dit systeem moeten werken en al doende leert men. 

Al met al heeft de invoering van de AVG en de gevolgen voor de ICT systemen een grote 

impact gehad op de organisatie. Het kostte veel tijd en energie om alles voor elkaar te 

krijgen. Maar de motivatie was groot en het resultaat mag er zijn. 

5. SAMEN VOORUIT : Projecten ter voorkoming en bestrijding van Eenzaamheid 
Het signaleren, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid is in onze samenleving en ook in 

onze gemeenschap een ‘hot’ item geworden in 2018. De SWC is al jaren bezig met dit 

onderwerp en ook de gemeente heeft al jaren producten afgenomen die de SWC in staat 

stellen eenzame inwoners van Castricum zichzelf te leren helpen. Hierbij doelen we op het 

maatjesproject, wijkontmoetingspunten, straatcontact/buurtcontact project, 

vrijwilligerswerk zelf, mantelzorgprojecten, rouwbegeleiding, bezoek aan 80-plussers etc. 

Ondanks dat de publieke opinie denkt dat eenzaamheid alleen onder ouderen voorkomt en 

daarmee de projecten ter voorkoming/bestrijding van ouderen ‘populair’ zijn en veel 

vrijwilligers trekken, is de ervaring van de SWC dat eenzaamheid onder alle 

bevolkingsgroepen en leeftijden voorkomt. 

De SWC kan helpen bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid maar onze ervaring 

leert dat veel (helaas moeilijk te bereiken) mensen nog niet toe is aan deelname aan 

projecten om dit probleem te helpen verlichten. Velen zitten nog in een proces van 

ontkenning, rouw of in een trauma, waardoor zij (nog) niet geholpen kunnen worden door 

de SWC en haar vrijwilligers. Samen met professionals (op gebied van geestelijke 

gezondheid) zullen wij bij deze mensen eerst een soort ingang moeten vinden om hen deel 

te laten nemen aan de projecten.  

6. Tot slot 
Het bestuur van de SWC is inmiddels ‘interim’ af, heeft de statuten aangepast aan de 

moderne tijden en het aantal bestuursleden is aangevuld met drie nieuwe leden. 
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Het bestuur vergadert gemiddeld een maal per 6 weken en naast besturen is zij tevens 

sparringpartner voor de directeur. Elk lid van het bestuur brengt zijn/haar eigen expertise 

mee en zet deze in om de SWC tot grotere kwaliteit en efficiency te brengen. 

Het werk van de SWC was ook in 2018 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 eerdere jaarverslagen 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. 
 
Onze opdracht van de gemeente Castricum is om: 

 De inwoners zo lang als verantwoord mogelijk thuis te laten wonen 

 De jongeren te begeleiden naar volwassenheid en overlast proberen te voorkomen 
 
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 
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en nieuw aanbod van voorzieningen, opdat inwoners zo goed en lang mogelijk zelfredzaam 
kunnen blijven. En 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 de SWC als sociaal makelaar een concrete bijdrage aan het 
versterken van de sociale infrastructuur.  
 

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 
en een jaaroverzicht van het stoplichtenmodel. 
 

SOCIAAL JAARVERSLAG  

Personele wijzigingen  
Medewerkers van de SWC blijven lang in dienst en we kunnen daarom lang van hun ervaring 
en contacten gebruik maken. In 2018 hebben we voorgesorteerd op de pensionering van 
een van onze zeer gewaardeerde medewerkers in mei 2019. Hiervoor is inmiddels een 
nieuwe medewerker aangetrokken, die vanaf april 2019 door de vertrekkende collega wordt 
ingewerkt. 
 
Door de automatisering, het nieuwe klanten volgsysteem en de invoering van de AVG bleek 
dat twee ‘relatief dure’ medewerkers teveel bezig waren met zaken, waarvoor zij niet waren 
aangenomen. Inmiddels heeft een goed ingewerkte vrijwilliger, die haar sporen verdiend 
heeft in de frontoffice en tevens de balie functie kan versterken, een tijdelijke baan bij de 
SCW geaccepteerd. Dit haalt een hoop druk van de ketel en de continuïteit is verbeterd. 
 
Op locatie Geesterhage werkt inmiddels 3,72 FTE, bestaande uit de welzijnswerkers en de 
centrale administratie, exclusief de uren van de directeur, die gemiddeld 22 uur per week 
voor de SWC werkt. 
 
Bij het jongerenwerk zijn vanwege de start van de pilot jongerenwerk, een aantal 
medewerkers bijgekomen. 
 
Voordat de pilot startte heeft een van de jongerenwerkers de baan van haar dromen 
gevonden. Hiervoor hebben we geen vaste medewerker aangenomen. Wel hebben we voor 
6 uur per week een coördinator vanuit Bergen ingehuurd, zodat we niet alleen ook wat 
minder ervaren jongerenwerkers konden aannemen, maar de samenwerking met de 
stichting Welzijn Bergen is daarmee verstevigd. 
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Daarnaast hebben we 1,5 FTE als jongerenwerker aangenomen voor de pilot, en in januari 
2019 komt daar nog 0,83 FTE bij. Ook hebben we een stagiaire aangetrokken. Totaal heeft in 
2018 2,77 FTE jongerenwerkers voor de SWC gewerkt. 
 

Bestuur 
Ook in het bestuur heeft een uitbreiding plaatsgevonden. Een bestuurslid met een financiële 
achtergrond en een bestuurslid met een bedrijfskundige achtergrond is tot het bestuur 
toegetreden. Een bestuurslid heeft het bestuur moeten verlaten vanwege de toetreding tot 
de Raad van de gemeente Castricum. We komen nu op een totaal van 5 bestuursleden. 
 

Ziekteverzuim  
Het kort en middellang ziekteverzuim is laag; de medewerkers zijn dermate gemotiveerd dat 
zij zich bijna niet ziek melden. 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.  
 
Door een ongeluk is een van de medewerkers langdurig uitgevallen. Door te bekijken wat zij 
op een bepaalde dag wel kon doen en daarvoor ook de gelegenheid te geven, is haar herstel 
redelijk snel gegaan en is zij weer volledig hersteld van het ongeluk.  
 

Deskundigheidsbevordering 
Afgezien van een aantal inhoudelijk cursussen heeft de nadruk in 2018 met name gelegen bij 
het snel onder de knie krijgen van het werken in de Cloud, werken volgens de AVG richtlijnen 
en het werken met Hello’s. Hiervoor zijn een aantal in-company  cursussen georganiseerd 
voor de medewerkers en de vrijwilligers. 
 
Twee nieuwe jongerenwerkers zijn aangemeld voor een cursus ‘opbouwwerk’, welke samen 
met de collega stichtingen Welzijn Bergen en Heiloo in-company wordt georganiseerd. 
Daarnaast heeft een jongerenwerker een cursus ‘ambulant werken’ gevolgd. 
 

Bedrijfsvoering 
In 2017 zijn reeds vele zaken opgezet/verbeterd/vernieuwd om de bedrijfsvoering 
professioneler, zakelijker en efficiënter te maken. Daarmee is in 2018 doorgegaan. 
 

 Invoering AVG per 25-05-2018 met daaraan gekoppeld een nieuw ICT systeem, 
digitalisering papieren dossier, archief en nieuwe klantenvolgsysteem. 

 In december 2018 hebben de functioneringsgesprekken plaatsgevonden (kantoor 
medewerkers en welzijnswerkers, de jongerenwerkers volgen in april 2019) 

 Beveiliging van de ICT systemen met tokens, unieke wachtwoorden en nieuwe 
procedures 

 Er heeft een RIE (risico inventarisatie en evaluatie) plaatsgevonden 
 
  



 

 
                                      SAMEN VOORUIT! – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum 2018 11 

 
  



 

 
                                      SAMEN VOORUIT! – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum 2018 12 

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 communicatie. 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 33 cliënten wekelijks ondersteund door de Boodschappendienst. Daar zijn nog 33 
incidentele aanvragen bijgekomen. 
Het aantal vaste aanvragen loopt iets terug omdat er meer mogelijk is op dit gebied; onder andere het 
bestellen van boodschappen op internet, groter aanbod van kant en klaar-maaltijden, maar ook doordat 
de SWC burenhulp en zelfredzaamheid stimuleert.  
 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 
“Ik ben alleenstaand en geen kinderen, nu ik mijn heup gebroken heb, is het fijn dat er vrijwilligers zijn die 

voor mij de boodschappen in huis willen halen”.  
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:  
114 mensen zijn geholpen met de computer en andere apparaten. 
13 vrijwilligers waren actief. 
 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 “Door de ondersteuning van het Knoppenproject blijf ik de computer gebruiken. Zonder deze vrijwilligers 
was ik allang afgehaakt. Ik kan met de computer omgaan, maar zodra er veranderingen zijn of als ik iets 

een poosje niet meer heb gedaan, raak ik de weg kwijt. De vrijwilliger helpt me dan weer even op weg. Ook 
komen ze langs als Ziggo haar zenderprogrammering wijzigt en hebben zij mij leren omgaan met de 

nieuwe tv.  Ik ben blij met het Knoppenproject!” 
Gebruiker Knoppenproject 
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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 mensen worden geholpen met klussen  
 

Behaalde resultaten:  
De aanvragen voor klussen lopen iets terug door stimuleren zelfredzaamheid en burenhulp.  
Er zijn dit jaar 450 klussen verricht door 13 actieve vrijwilligers. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Bekijken of er een klussersteam kan worden opgericht om zo vrijwilligers te trekken die ‘samen’ een klus 
kunnen klaren.  
 

 
“Een zeer slechtziende dame belde dat ze iets hoorde knetteren in huis. Angstig 

belde ze SWC of er iemand kon komen kijken. De vrijwilliger constateerde een 
knipperende lamp en heeft deze voor haar vervangen. Kleine moeite, groot 

plezier!” 
Vrijwillige medewerker van Stichting Welzijn Castricum  
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A3 THUISADMINISTRATIE  
Doelgroep:  
Kwetsbare personen (vooral ouderen en anderstaligen 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, anderen worden langdurig ondersteund. Socius doet regelmatig een beroep op het 
Thuisadministratie project voor uitzoekwerkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening en andere 
administratieve ondersteuning.  
 
Administratieve ondersteuning bieden aan anderstaligen  
De eerste 6 á 12 maanden kunnen vluchtelingen voor ondersteuning terecht bij het spreekuur van 
VluchtelingenWerk op woensdagmiddag bij Welzijn Castricum. Daarna is het de bedoeling dat mensen zich 
zelf kunnen redden. In de praktijk is dit een lastige zaak. Daarom biedt de SWC administratieve 
ondersteuning. Vrijwilligers kunnen anderstaligen ondersteunen bij het ordenen en regelen van de 
(financiële) administratie, budgetteren, lezen en afhandelen van brieven en mails.  
 
Belastingondersteuning aan kwetsbaren. 
Sinds 2004 biedt SWC belastingondersteuning op individuele basis. 
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. 
Omdat de overgang van de papieren aanvraag naar de digitale vorm niet voor iedereen makkelijk te 
maken is organiseert SWC nu ook in samenwerking met de bibliotheek en Socius een maandelijks 
spreekuur in de bibliotheek van Castricum gedurende de maanden maart t/m mei.  
De belangstelling in de bibliotheek is tot nu toe gering.  
 

Afgesproken resultaten:  
130 kwetsbaren worden geholpen door vrijwilligers. 
 

Behaalde resultaten:  
139 mensen werden kortdurend ondersteund, waarvan 74 anderstaligen  
46  mensen werden langdurend ondersteund, waarvan 19 anderstaligen 
35 anderstaligen bezochten de voorlichting rond de zorgverzekering 
23 vrijwilligers waren actief. 
 
In april is het Administratieproject gestart met een wekelijks spreekuur bij het Jar, zodat anderstaligen op 
laagdrempelige wijze,  aansluitend aan hun les,  geholpen kunnen worden met administratieve vragen.  
 
In december hebben vrijwilligers bij het Jar 4 informatiebijeenkomsten georganiseerd voor anderstaligen 
rond de zorgverzekering 2019 met behulp van tolken.  

 
Deskundigheidsbevordering: 
Bijeenkomst rond het afbakenen van grenzen en het ondersteuningsaanbod in Castricum voor 
anderstaligen. 
Onderlinge uitwisseling. 
Deskundigheidsbevordering in samenwerking met Zita Onderwijzer van Socius:  
Bijeenkomst rond de nieuwe ontwikkelingen op belastinggebied. Hierbij ook de vrijwilligers van Welzijn 
Heiloo uitgenodigd.  
Bijeenkomst met vrijwilligers die het administratief spreekuur op het Jar gaan bemensen over afbakening, 
wat kunnen zij bieden en wanneer is het beter te verwijzen, en naar wie. 
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Bijeenkomst rond uitwisselen van ervaring en ‘de Verklaring Omtrent Gedrag’ en de ‘verscherpte 
Privacywetgeving’. 
Bijeenkomst rond schuldhulpverlening, welke ondersteuning wordt geboden, en hoe spelen de vrijwilligers 
een rol in het voortraject.  

Ontwikkeling: 
Veel anderstaligen hebben moeite met geldzaken. De SWC heeft samenwerking met het Jar gezocht om 
hier op school aandacht aan te gaan besteden. In januari en oktober 2019 gaat Socius een bijeenkomst 
rond dit thema verzorgen bij het Jar. Aansluitend kunnen de leerlingen zich inschrijven voor 
thuisbegeleiding door vrijwilligers van het administratieproject van SWC. Met behulp van ‘Oefenen.nl’ 
gaan ze aan de slag met: Hoe verstandig met geld omgaan, budgetteren en overzicht houden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vrijwilligers van het Belastingspreekuur 
 

 “Fijn dat ik op school langs kan komen met brieven. Ik word rustig, het gaat niet meer mis. Ik weet beter 
wat wel en wat niet belangrijk is.” 
Bezoeker spreekuur anderstaligen  

 
“Ik ben 85 jaar, woon zelfstandig en kan goed voor mijzelf zorgen. Wel merk ik dat het lastiger wordt om 
mijn financiële administratie goed te regelen en ook merk ik dat ik zenuwachtig wordt van brieven die ik 

niet helemaal begrijp. Fijn dat de vrijwilliger dan even langs komt om mij op weg te helpen. Het scheelt mij 
veel gepieker.” 

Cliënt van Stichting Welzijn Castricum 
 

 

  



 

 
                                      SAMEN VOORUIT! – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum 2018 18 

A4 VERVOER 
Doelgroep:  
Ouderen of mensen met beperking 
 
Korte omschrijving product: 
Vervoer van kwetsbare inwoners, 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:  
875 ritten, met name incidenteel.  
 
Mogelijke verbetering product: 
Er zijn minder rijders beschikbaar (leeftijd) waardoor er kritisch gekeken moest worden naar welke 
aanvragen er aangenomen konden worden. Het eindresultaat is daardoor iets teruggelopen. Er is meer 
gereden naar ziekenhuizen en medische voorzieningen. Verbetering zal zijn wanneer er nieuwe rijders 
aangetrokken kunnen worden.  
 
 

“Voor een project van de buurtsportcoach om ouderen in beweging te krijgen zijn er op regelmatige basis 
mensen van huis gehaald om mee te kunnen doen”. 

Medewerker van Stichting Welzijn Castricum  
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A5 LOTGENOTENGROEP ROUWONDERSTEUNING 
Doelgroep:  
Inwoners uit de gemeente die hun partner hebben verloren kunnen deelnemen aan de een rouwgroep. 
 

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 door opgeleide en getrainde vrijwilligers. 
 

Afgesproken resultaten: 
Elk jaar wordt een groep ondersteund middels 10 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:  
1 groep van 9 personen gestart in najaar 2017, doorloop in voorjaar 2018. 
1 groep van 8 personen gestart in najaar 2018. 
18  individuele ondersteuningen n.a.v. het informatief huisbezoek                       
                                                                                                                                                                

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

  
“Toen ik de brief kreeg vanuit de gemeente vanuit het Informatief  huisbezoek met de vraag of ik 

behoefte had aan een gesprek n.a.v. het overlijden van mijn man heb ik dat éénmalig gedaan. Ik hoorde 
toen tijdens dat gesprek over de rouwgroep en dacht gelijk ‘dat is niets voor mij’. De tijd verstreek en ik 

probeerde mijn eigen leven op te pakken. Ik had het druk met het oppassen bij de kleinkinderen, 
sporten, eten met alleenstaanden en ging voor het eerst in mijn leven met vriendinnen op vakantie. 

Toen ik terug kwam van die vakantie en weer thuis was, voelde ik het enorme gemis van mijn man. Ik 
heb me diezelfde dag nog aangemeld bij de rouwgroep. 

Inmiddels heb ik 6 bijeenkomsten bijgewoond en ik merk dat ik nu pas aan het echte rouwen toe kom. Er 
worden onderwerpen besproken die mij zo raken en waardoor ik besef hoe mijn leven nu is verandert. Ik 

vind het ook heel fijn om de verhalen van andere deelnemers te horen. Het steunt mij in mijn proces.” 
Een deelnemer aan de lotgenotengroep 
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A6 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 3 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 7 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 7 mensen met beperking deel aan de ontmoetings-/spelactiviteit. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Spelavond mensen met beperking 
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A8 SAMEN2 
Doelgroep:  
Kwetsbaren 
 

Korte omschrijving product:  
Koppeling van vrijwilliger aan een kwetsbare inwoner. De vrijwilliger/het maatje gaat voor één jaar  1x 
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 opbouwen en trachten het netwerk van de 
aanvrager te versterken. 
 
Voor aanvragen uit Limmen werken we samen met een contactpersoon uit Limmen die vanuit het 
netwerk van de Zonnebloem of de kerk een match probeert te maken. Voor Akersloot werken we 
samen met de plaatselijke afdeling Zonnebloem. 
 

Afgesproken resultaten:  
30 matches 
 

Behaalde resultaten:  
In 2018 zijn een aantal matches gestopt door natuurlijk verloop en hebben we  nieuwe aanvragen 
gekregen en kunnen matchen. 
In totaal zijn er nu 32 matches. In meerdere situaties hebben we mensen doorverwezen.  In sommige 
gevallen adviseren we Socius, de rouwgroep of contact op te nemen met de huisarts of POH GGZ. Ook 
wordt in sommige gevallen doorverwezen naar het DOC-team.  
 

Mogelijke verbetering product: 
In 2018 kregen we verschillende aanvragen van mensen tussen de 25 en 35 jaar met uiteenlopende 
problematiek. In een aantal gevallen betrof het mensen die plotseling een chronische ziekte kregen en 
daardoor behoorlijk beperkt waren in hun mobiliteit. Ze gaven ook aan dat door hun handicap het 
aantal contacten aanzienlijk minder was geworden. Voor ons de uitdaging om jonge vrijwilligers te 
werven die we konden matchen. In een aantal gevallen is dat ook succesvol gelukt. Zie onderstaand 
stukje van een vrijwilliger die in 2018 vrijwilliger werd bij Samen2. 
 

 
T. meld zich aan als vrijwilliger. Hij is een man van halverwege de 40 en vader van 2 kinderen van 18 en 

20 en heeft een goede baan in een technische bedrijf. Zijn ouders waren de afgelopen jaren ziek, hij 
heeft veel naar ze omgekeken en werd mantelzorger, inmiddels zijn beide ouders overleden. Het 

‘zorgen’ voor zijn ouders gaf hem veel voldoening. T heeft de balans opgemaakt in zijn leven; zijn 
kinderen worden steeds zelfstandiger, hij en zijn vrouw werken, ze hebben het goed. T besluit 1 dag in 

de week minder te gaan werken en zich aan te melden als maatje met de vraag of er iemand is die zijn 
zorg/tijd/aandacht goed kan gebruiken.  We hebben T. gekoppeld aan een 35 jarige autistische man die 

nog bij zijn ouders thuis woont. Voor dit echtpaar is de zorg voor hun zoon zwaar en de zoon voelt zich 
vaak alleen. T. gaat regelmatig met hem wandelen of iets anders leuks ondernemen. Zowel de zoon als 

het echtpaar zijn enorm dankbaar met het aanbod van T. 
Medewerker van Stichting Welzijn Castricum 
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A10  INFORMATIEF HUISBEZOEK EN KWETSBARE OUDEREN IN BEELD 
Doelgroep:  
80 jarigen, 75-jarige nieuwkomers, weduwen en weduwnaars.  
Individuele ondersteuning aan kwetsbare inwoners. 
 

Korte omschrijving product:  
Inwoners die 80 jaar worden, weduwe en weduwnaars en nieuwe inwoners vanaf 75 jaar, krijgen 
eenmalig vanuit Stichting Welzijn Castricum, in samenwerking met de gemeente Castricum een 
informatief huisbezoek aangeboden. Bij de huisbezoeken ligt de focus op preventie, voorlichting van de 
sociale kaart en wordt besproken welke voorzieningen de gemeente te bieden heeft . De huisbezoeken 
worden uitgevoerd door goed geïnformeerde vrijwilligers. In voorkomende gevallen wordt het gesprek 
teruggekoppeld naar de welzijnsadviseur binnen de SWC .  
 
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 kunnen we voorkomen dat 
problemen verergeren. Er wordt gebruik gemaakt  van voorliggende voorzieningen, diensten en 
ontmoetingsmogelijkheden van SWC en het aanbod van andere organisaties. 
 

Afgesproken resultaten:  
Informatief huisbezoek; 40 huisbezoeken 
Kwetsbare ouderen in beeld; 50 personen 
 

Behaalde resultaten:   
Informatief huisbezoek; 58 bezoeken 
Kwetsbare ouderen; 58 individuele ouderen, huisbezoek, telefonisch advies of via de  informatie 
gegeven over dienstverlening Welzijn. Tijdens casuïstiek overleg met het Sociaal team in vele gevallen 
advies gegeven over vrijwillige ondersteuning in individuele situaties. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

Casussen vanuit dit product:  
 

Een dochter belt; haar moeder heeft een nieuwe scootmobiel maar durft er niet alleen  
mee naar buiten. Zij is zelf een aantal keer mee geweest maar heeft geen tijd om dit vaker te doen. Is er 

een vrijwilliger die aan moeder gekoppeld kan worden? 
 

Een vrouw van 67 jaar mailt; ze woont alleen en vindt het in de weekenden zo stil. Kennen wij van 
Welzijn misschien meer vrouwen van haar leeftijd met wie zij zou kunnen afspreken? 

 
Een dame van 93 jaar vraagt om een huisbezoek. Zij is altijd lerares geweest, de familie en vrienden die 

ze had zijn overleden en ze heeft zo’n behoefte om te praten met mensen over politiek, filosofie en 
literatuur. 

 
en dochter belt;  zij voelt zich overbelast door alle vragen en zorg om haar ouders, wat kan Welzijn 

Castricum in deze situatie betekenen met vrijwillige ondersteuning? 
 

Een man belt over zijn broer en schoonzus die beide doof en op hoge leeftijd zijn. Hij vraagt of het 
mogelijk is om een huisbezoek te doen in bijzijn van een doventolk. Dit als voorwerk om te onderzoeken 
of er een vrijwilliger is die dit echtpaar kan ondersteunen. Zij hebben geen kinderen en familie woont op 

grote afstand. 
 



 

 
                                      SAMEN VOORUIT! – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum 2018 23 

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 de apparatuur aan vervanging toe is en er alternatieven voor handen zijn, heeft SWC dit project 
eind 2018 beëindigd. Zij heeft de gebruikers geïnformeerd over de mogelijkheden om nieuwe 
alarmering aan te laten sluiten.  
 

Afgesproken resultaten: beëindigen 
 

Behaalde resultaten: 
Het project is beëindigd. Aan het einde van 2018 hebben alle nog aangesloten cliënten alternatieven 
aangeboden gekregen.  
1 vrijwilliger actief.  
 

Mogelijke verbetering product:  
Niet van toepassing 
 

 

  



 

 
                                      SAMEN VOORUIT! – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum 2018 24 

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 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: 
Meedenken, advisering, bemiddeling vrijwilligers tijdens casuïstiek overleg 2x per 2 weken (postcodes 
1901 1902,  Limmen/Akersloot). 
 

Behaalde resultaten:   
Meedenken, advisering, bemiddeling vrijwilligers tijdens casuïstiek overleg 2x per 2 weken (postcodes 
1901 1902,  Limmen/Akersloot).  
Alle medewerkers van het Sociaal team zijn goed op de hoogte van het aanbod aan voorliggende 
voorzieningen van Welzijn Castricum en maken daar gebruik van. Ook buiten het casusoverleg is er 
regelmatig contact over diensten en de inzet van vrijwilligers. 
 

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. 
 

Casussen vanuit dit product:  
 

De WMO consulenten schuiven aan bij alle wijkontmoetingen om informatie te geven over de WMO, het 
sociaal team en de werkwijze. 

 
Met het team Limmen/ Akersloot is een bezoek gebracht aan de huisartsen in Limmen. Tijdens een 

uitgebreide voorstelronde gaf een ieder aan van welke organisatie hij/zij is en welke projecten/diensten 
worden uitgevoerd. Er was heel veel nieuw voor een aantal huisartsen. In 2019 willen we de contacten 

ook in Akersloot en Castricum gaan intensiveren. 
 

Overleg over de toekomst van het Kooiplein met afd. samenleven, ruimtelijke ontwikkeling en 
gebiedsregisseur. Rode kruis stopt met sociale activiteiten, gedacht werd over een nieuwe plek. 

Inmiddels is deze gevonden bij het nieuwe biljart en buurtcentrum aan de van Speykkade. 
 

Een aantal keer een huisbezoek samen met bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of met een WMO 
consulent of samen met de buurt regisseur. Af en toe inzet van vrijwillige ondersteuning bij kinderen 

bijv. vanuit Akersloot een gezin naar het zwembad de Witte brug brengen en halen. 
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In veel aanvragen vanuit het Sociaal team gaat het om eenzaamheidvragen. 

 
I.s.m. met een Jeugd en Gezins-consulent bekeken of we een ontmoetingsgroep voor jongeren met 
eenzaamheidsproblematiek in Castricum kunnen opzetten i.s.m. ‘Join us’. Wordt in 2019 vervolgd. 
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A14  WELZIJNSADVISEUR EN REGIONAAL OVERLEG 
Doelgroep:  
Kwetsbare inwoners 
 

Korte omschrijving product:  
Samenwerking met netwerkpartners, regionaal overleg van de welzijnsorganisaties in de BUCH en het 
ondersteunen en van informatie voorzien van de baliemedewerkers van Welzijn Castricum. 
 

Afgesproken resultaten:  
Kwetsbare inwoners maken meer gebruik van voorliggende voorzieningen en kunnen op die manier 
langer zelfstandig thuis wonen. Een individueel gesprek levert maatwerk op. Tevens wordt tijdens de 
gesprekken gesignaleerd waar de knelpunten liggen en kan gezocht worden naar een oplossing. 
 

Behaalde resultaten:   
Met 38 netwerkpartners samengewerkt, 2300 balie contactmomenten bij de Clip van Welzijn Castricum 
(uitgevoerd door vrijwilligers) 3x een regionaal overleg. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

Casussen vanuit dit product:  
 

In 2018 is in samenwerking met de gemeente een training georganiseerd voor de 
schoonmaakondersteuners van M.I.E.P en Axxicom in het kader van de vroegsignalering. Vanuit de 

Welzijnsorganisaties Bergen, Heiloo en Castricum is gezamenlijk een powerpoint en workshop  
ontwikkeld. Alle  medewerkers M.I.E.P en Axxicom hebben deze training gekregen.  

 
Er zijn voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijk BUCH dag voor de medewerkers van de 

welzijnsorganisaties in de BUCH. Begin 2019 vindt deze dag plaats. 
 

Er is met elkaar gewerkt aan een gezamenlijk project om de mantelzorgers te ontlasten, ‘vervangende 
mantelzorg’. Hierbij wordt een vrijwilliger ingezet en kan de mantelzorger een paar uur van huis weg 

om op die manier even op te laden. 
Het doel is om dit project in 2019 uit te kunnen voeren. 

 
Samenwerkingspartners; netwerkbijeenkomsten en aansluiten bij de werkgroep ‘plezierig ouder worden 

in Castricum’. 
Eén keer per jaar aanwezig zijn bij de verschillende teams van de Viva zorggroep om informatie te geven 

over de verschillende projecten van Welzijn. 
 

Overleg werkgroep Eenzaamheid Limmen, aanwezig bij ‘iedereen doet mee tafel’. 
 

3x een digitale nieuwsbrief verzonden aan 800 senioren in Castricum, Akersloot en Limmen. 
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A16A WIJKGERICHT WERKEN  
– STRAATCONTACTPERSONEN,  BUURTBIJEENKOMSTEN en BUURTNETWERKEN 
Doelgroep:  
Buurtbewoners in diverse buurten in de kernen van Castricum. 
 

Korte omschrijving product:  
Wijkgericht werken heeft als doel een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid, 
samenhang en veiligheid in buurten, gericht op zelf- en samenredzaamheid. 
In de kernen van Castricum 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 daarnaast 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 de verschillende kernen en buurten in het afgelopen jaar meer inwoners bereid 
gevonden straatcontactpersoon te worden voor hun straat, buurt of flat. Zij verstrekten informatie over 
diensten en uitbreiding van contacten voor buurtbewoners. Daarnaast namen zij opmerkingen en 
ideeën voor hun buurt in ontvangst.  
De straatcontactpersonen zijn individueel en in groepsverband begeleid door Stichting Welzijn 
Castricum. 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: gespreksvaardigheden en omgaan/respecteren van privacy.  
De straatcontactpersonen hebben hun aanbod kenbaar gemaakt via persoonlijke contacten en het 
verspreiden van flyers in hun straat/buurt/flat. 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 waren gemiddeld 10 straatcontactpersonen aanwezig. In deze kern hebben in totaal 29 
buurtondersteuningen plaatsgevonden. 
In Limmen zijn 3 straatcontactpersonen actief en zijn diverse buurtbewoners ondersteund. 
In Castricum zijn 11 straatcontactpersonen aanwezig eind 2018. Het ging in deze kern om 28 
ondersteuningen. 
In Akersloot zijn straatcontactpersonen zich aan het oriënteren om te gaan starten.  
In Limmen en Akersloot wordt het straatcontactpersoon zijn meer informeel uitgevoerd: zonder 
verspreiding van flyers in de buurt, maar via persoonlijke contacten. Deze vorm blijkt beter aan te 
sluiten bij deze kernen, wijst de praktijk uit.  
Diverse malen werd in de media gepubliceerd over het Wijkgericht werken, onder meer over de 
straatcontactpersonen. Ook werden verschillende presentaties over ‘Wijkgericht werken’ verzorgd om 
de bekendheid te vergroten. 
Samenwerking werd gezocht met het Sociaal Team, de Buurtregisseur, de gebiedsregisseurs en diverse 
andere professionele en vrijwilligersorganisaties in de gemeente. 
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Buurtbijeenkomsten 
Twee adviezen werden gegeven voor de organisatie van buurtbijeenkomsten in Castricum, waarbij het 
belang van contact leggen tussen nieuwe, jongere inwoners met langer wonende buurtbewoners een 
belangrijk uitgangspunt  was. 
 
Buurtnetwerken 
Welzijn Castricum heeft drie buurtnetwerken ondersteund en geadviseerd met betrekking tot de  
voortgang.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Omgaan met ‘vraagverlegenheid’ en ‘aanbodverlegenheid’ van inwoners is een uitdaging voor de 
straatcontactpersonen in 2019. 
 

  
Een deel van de straatcontactpersonen uit de kern Castricum 
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A16B WIJKGERICHT WERKEN  
– BEWONERSBELANGEN, SOCIALE COHESIE EN VEILIGHEID   
Doelgroep:  
Buurtbewoners in diverse buurten in de kernen van Castricum. 
 

Korte omschrijving product: 
Het ondersteunen van bewonersbelangen is eveneens gericht op het vergroten van de leefbaarheid, 
samenhang en veiligheid in buurten.  
 

Afgesproken resultaten:  
Inwoners zijn ondersteund bij het behartigen en oplossen van buurtvraagstukken.  
 

Behaalde resultaten:  
In 2018 is het aantal vragen aan Welzijn Castricum voor ondersteuning bij buurt- en 
inwonersvraagstukken inzake de leefbaarheid gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is 
mogelijk een gevolg van het bekender worden van het wijkgericht werken. 
Wat betreft bewonersbelangen, sociale cohesie en veiligheid zijn 4 bewonersgroepen ondersteund en 
verschillende inwonersvragen uit de kernen van Castricum beantwoord. Het betrof: 
- Een vraag van bewoners van een flat in Bakkum over de leefbaarheid rond de omgeving van de flat. 
Stichting Welzijn Castricum heeft contact gelegd met de woningcorporatie en bemiddeld in het kunnen 
raadplegen van een tuindeskundige inspelend op de vraag: een tuin waar flatbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten; 
- Een bewonersvraagstuk rond de toegankelijkheid van activiteiten voor senioren met 
gehoorproblematiek in een seniorenflat in Castricum. Stichting Welzijn Castricum heeft oplossingen 
onderzocht samen met bewoners en de woningcorporatie, en ondersteunt een, nog lopende, 
fondsaanvraag;  
- Bewoners uit de Santmarkbuurt gaven knelpunten in de woonomgeving aan op het terrein van 
zelfstandig kunnen wonen en participeren. In deze buurt zijn gespreken gevoerd met bewoners en 
professionals over de ontvangen signalen: onder meer betrof het verslechtering van voorzieningen, 
verbetering van bestrating en verruimen van deelnamemogelijkheden aan activiteiten. Om breder zicht 
te krijgen op woonwensen en hiaten werd een buurt-woononderzoek ontwikkeld voor de 
Santmarkbuurt, gericht op de 140 seniorenwoningen. In december werd dit onderzoek uitgevoerd. 5 
vrijwilligers assisteerden bij de uitvoering van het onderzoek. Tijdens een bijeenkomst voor bewoners 
worden, begin 2019, de resultaten en acties gepresenteerd. 
- Overleg is gevoerd over overlast van onder meer uitgaan en verkeer in relatie tot prettig wonen  in de 
Dorpsstraat, met bewoners en gemeente. In samenwerking met Welzijn Castricum werden bewoners 
uitgenodigd middels een bewonersgroep de belangen van de straat samen te gaan vertegenwoordigen. 
Vraagstukken en oplossingsrichtingen zijn door deze bewoners besproken met de gemeente en andere 
belanghebbenden met ondersteuning van Welzijn Castricum. 
-Op het terrein van veiligheid zijn bewoners in Limmen ondersteund in het in gang zetten van 
contacten betreffende begaanbaarheid van trottoirs en wegen voor senioren en mensen met een 
mobiele beperking. Samen met de gemeente is onderzoek uitgevoerd en een deel van de knelpunten 
werd opgelost.                                                                                                                                           -In 
Akersloot werd contact gelegd met bewoners en met de Dorpsraad Akersloot over buurtvragen.   
-Op vraag van inwoners met een minimum inkomen en anderstalige inwoners werden, met hulp van 
een donatie van een sponsor, met een aantal sportverenigingen afspraken gemaakt om de genoemde 
groepen gelegenheid te bieden te gaan sporten. 
-Van anderstalige vrouwen kwamen signalen binnen over behoefte aan meer contact met autochtone 
vrouwen, ook om de Nederlandse taal te kunnen oefenen. Hiertoe werd in samenspraak met 
betrokkenen een wekelijks wandelinitiatief opgezet dat in januari 2019 van start  
zal gaan.     
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Tot besluit: in het verslagjaar werden contacten gelegd met de media om ‘good practices’ in buurten 
onder de aandacht van inwoners te kunnen brengen: ter inspiratie.          
                                                                                                                                    

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

                                      Buurt-woononderzoek Santmarkbuurt                                                         Ondersteuning flat in Bakkum 
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A16C 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 Stichting 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 uit Castricum, Bakkum, Akersloot en Limmen worden, via basisscholen, uitgenodigd deel te 
nemen aan het onderzoek en initiatief te nemen om wensen en hiaten op te pakken.  
 

Behaalde resultaten:   
In vervolg op de in 2017 gehouden onderzoeken Kids in de Buurt in Limmen op basisschool De Brug zijn 
in 2018 2 presentaties verzorgd over de uitkomsten van het onderzoek op deze school voor 2 groepen 
7 (50 leerlingen in totaal). Eerder namen 20 leerlingen deel aan het onderzoek. 
Het betrof uitkomsten over de thema’s: buurt, spelen, bewegen, wonen, verkeer, sociale veiligheid en 
overlast. Uitkomsten werden ook verkregen uit interviews met 14 ouders van leerlingen. Met 3 
ambtenaren van de gemeente Castricum (‘verkeer’ en ‘spelen’) en 30 leerlingen werd op initiatief van 
Stichting Welzijn Castricum een overleg gevoerd om knelpunten die uit het onderzoek naar voren 
kwamen te bespreken en waar mogelijk op te lossen.  
Een informatiebulletin met resultaten werd voor de schoolkrant opgesteld, daarnaast zijn 
persberichten over het onderzoek uitgegaan.   
In 2017 werd een onderzoeken Kids in de Buurt voorbereid in gesprekken met Basisschool Paulus en 
Montessorischool Castricum. Helaas was het niet mogelijk deze onderzoeken in het verslagjaar uit te 
voeren wegens volle lesprogramma’s. De verwachting is dat dit in 2019 wel gaat lukken. 
 

Uitkomsten ‘Kids in de Buurt’ Kerkuil Limmen samengevat 
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 geschikt voor kinderen boven 6 jaar. 
Verbeteringen oversteekplaatsen op de Rijksweg bij de Kerkweg en bij de Visweg. 
Aandacht houden voor verkeerssituatie bij school. Oversteekplaats bij kruising Lage Weide is gewenst. 
Het Pannaveldje bij school heeft hogere hekken nodig om gevaarlijke situaties op de Dusseldorperweg 
voor kinderen en fietsers te voorkomen. Het plaatsen van meer vuilnisbakken bij het veldje is nodig 
volgens de leerlingen. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Toespitsen van de methodiek op wensen en vraagstukken in buurten blijft belangrijk. 
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‘Gaaf, dat wij meepraten over speelplaatsen en het verkeer!’ 
                                                                                                        Reactie leerling 

 
 

  
                                                                                                          Leerlingen vullen klassikaal de vragenlijst Kids in de Buurt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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A18 4 DEELPRODUCTEN WAARONDER JONGEREN MET AUTISME 
Doelgroep:  
Kwetsbare inwoners 
 

Korte omschrijving product:  
Regelmatig komen er bij Welzijn signalen binnen van ontwikkelingen in het land die succesvol zijn voor 
kwetsbare inwoners. Dit product ‘4 activiteiten’ gaf de mogelijkheid om een aantal van deze projecten 
in Castricum te ontwikkelen, uit te voeren en te verzelfstandigen. Bij elke activiteit is de samenwerking 
met een andere organisatie uit Castricum gezocht. 
Het centrale doel is kwetsbare inwoners te laten participeren in de gemeente, ervoor zorgen dat 
iedereen mee kan doen. 
 

Afgesproken resultaten:  
4 producten waaronder Jongeren met autisme 
 

Behaalde resultaten:  
Geheugenkoor voor inwoners met lichte dementie en hun partner - 15 deelnemers 
Ontmoetingsgroep jongeren met Autisme – voorbereidingen  
WijkontmoetingPlus; 2 studiekringen – totaal 24 deelnemers 
Week van de Alzheimer; cursus RGM – bij de workshops 40 deelnemers 
 

Mogelijke verbeterpunten;  
Niet van toepassing  
 

 
Geheugenkoor; Op verschillende plekken in ons land gaan geheugenkoren van start. Muziek en zang is 

één van de laatste dingen die uit het geheugen verdwijnt. In samenwerking met Toonbeeld is  een 
dirigent en accordeonist gevonden. Bij dit koor mag men zijn partner of zoon/ dochter meenemen. Het 
is fijn om samen iets te doen wat nog wel goed gaat. Voor de mensen die alleen komen heeft Stichting  

Welzijn Castricum  vrijwilligers uit andere koren in Castricum geworven. Twee wekelijks wordt er 
gezongen door een groep van 15 deelnemers. 

 
Ontmoetingsgroep jongeren met Autisme; de voorbereidingen voor deze ontmoetingsgroep zijn gestart 

in 2018. Er zijn gesprekken geweest met Autstekend in Alkmaar die chill-out avonden organiseert voor 
deze groep. Ook is er gesproken met de jeugd- en gezinsconsulenten uit het Sociaal Team. Het 

jongerenwerk van Stichting Welzijn Castricum wil graag met deze groep aan de slag. De financiering 
van dit project is nog niet geheel rond; er wordt op dit moment bekeken uit welk (gemeentelijk) budget 

dit moet komen. Eind januari (2019) is er een overleg met een beleidsmedewerker van de gemeente 
Castricum. Jongeren met autisme voelen zich vaak eenzaam en juist voor hen is het belangrijk andere te 

ontmoeten en thema’s te bespreken en daarna met elkaar leuke dingen te doen onder deskundige 
begeleiding. 

 
WijkontmoetingPlus Studiekring; bij een studiekring formeer je een groep van 12 á 15 personen 

tweewekelijks samenkomen en waar de groepsleden afwisselend een presentatie geven over een 
onderwerp waar die persoon veel van weet. In samenwerking met de bibliotheek Castricum 

organiseerde we een informatiebijeenkomst waar 30 personen op af kwamen. Er bleek dus een 
duidelijke behoefte te zijn. We zijn in november gestart met 2 studiekringen. 

 
In samenwerking met Alzheimer Midden Kennemerland in de week van de Alzheimer heeft Stichting 

Welzijn Castricum verschillende workshops RGM georganiseerd; de hersenen worden getraind om het 
geheugen te verbeteren, achteruitgang te voorkomen en verloren functies te herstellen. 
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De RGM-methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazzdrummer Ronnie Gardner en zijn trainingen 
worden over de hele wereld toegepast. 
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DE UITVOERING: JONGERENWERK 
 

Nadat in maart 2018 de Raad haar fiat heeft gegeven voor een forse uitbreiding van het 

jongerenwerk in Castricum, zijn de voorbereidingen om het bijbehorende pilot-

productenboek te realiseren, gestart. De pilot heeft als doel om de jongeren beter te 

begeleiden naar volwassenheid en de overlast van de jongeren te verminderen. Deze 

doelstelling is gelijk gebleven met de reeds bestaande doelstelling, maar de inzet om deze 

doelstelling te realiseren is geïntensiveerd. 

In mei 2018 kwam de eerste extra kracht, waarna in september nog 2 extra jongerenwerkers 

en een coördinator volgden. Naar de wens van de Raad is volop ingezet op de ambulante 

rondes in Castricum, Limmen en Akersloot. 

Al in de eerste weken werd duidelijk dat meer ambulante rondes en meer inzet leidt tot het 

ontdekken van meer problemen, waar de jongeren in Castricum mee kampen. Hier niets 

mee doen, omdat dit niet in het productenboek vermeld staat, was geen optie. 

Er is derhalve volop ingezet op het voorkomen van overlast voor de winkeliers en de 

inwoners van Castricum, het geven van voorlichting over verslavingen als drank en drugs, het 

voorkomen van buitensporigheden door overmatig gebruik van drank en drugs etc. Met 

name de problematiek van de meiden kwam beter in beeld en daarop is inzet verricht door 

de vrouwelijke jongerenwerkers. 

Om in contact te komen met jongeren, hen adequaat te kunnen begeleiden en om de 

overlast te bestrijden is Discovery onontbeerlijk. Hier kan rustig met een jongere gesproken 

worden, er kunnen thema bijeenkomsten over drank, drugs, seks en andere onderwerpen 

die de jongeren bezig houden, worden gehouden.  

Tijdens de ambulante rondes kunnen jongeren die overlast veroorzaken verwezen worden 

naar Discovery en als er tijdens de schoolvakanties teveel jongeren op straat zwerven zet 

Discovery haar deuren wijd open. 

Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van het jongerenwerk heeft een enorme 

boost gekregen, hetgeen niet alleen door de jongeren en hun ouders enorm wordt 

gewaardeerd, maar ook door de winkeliers, de scholen en de ketenpartners, zoals de politie, 

waar heel erg nauw mee wordt samengewerkt. 

De pilot 
Zoals gezegd; nadat de Raad in maart 2018 groen licht had gegeven voor de uitbreiding van 

het jongerenwerk en de Raad de plannen hiervoor, verwoord in het productenboek had 

gefiatteerd, is de voorbereiding van start gegaan. 

In mei 2018 is de eerste jongerenwerker aangenomen, die als taak kreeg om de banden 

tussen de SWC, Storeyclub te Akersloot en Conquista te Limmen, aan te halen en te 

onderzoeken wat de SWC kon betekenen voor deze locaties en de jongeren, die hier komen. 

Deze gesprekken en het aftasten van de mogelijkheden lopen tot nu toe nog door (zie voor 

details de ‘voorlopige evaluatie pilot jongerenwerk’). 
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Na overleg met de gemeente is besloten om de feitelijke start van de pilot uit te stellen tot 

september 2018. De reden hiervoor was dat de zomervakantie de continuïteit van de 

voorbereiding in de weg stond, daarbij kwam de SWC tot de conclusie dat het veel moeilijker 

is om goede ervaren jongerenwerkers te vinden, dan vooraf gedacht. 

Deze zoektocht naar goede jongerenwerkers bleek te lang te gaan duren en ook dan niet het 

gewenste resultaat op te leveren. Weer in overleg met de gemeente is besloten om het 

aanbod van de Stichting Welzijn Bergen aan te nemen en hun coördinator (zeer ervaren) in 

te huren. Dit is een schot in de roos gebleken.  

Niet alleen konden we goede, maar wat minder ervaren jongerenwerkers aantrekken, die 

door de coördinator en de ervaren jongerenwerker konden worden ingewerkt. Maar ook de 

systematiek van het begeleiden van jongeren, welke in Bergen al tot successen had geleid, 

kon worden geïmplementeerd (Jongerenwerk Nieuwe Stijl). De coördinator heeft de laatste 

drie maanden van 2018 gebruikt voor het aantrekken van goede jongerenwerkers, hen 

opgeleid tot Jongerenwerkers Nieuwe Stijl, en heeft er een team van gemaakt.  Dit leidde al 

in 2018 tot de eerste successen (zie voor beschrijving successen de specifieke 

productomschrijvingen). 

Drank en drugs 
Al voor de start van de pilot werden door de jongerenwerkers veel restanten van 

drugsgebruik op straat aangetroffen. Ook in de jongerengroepen werd aantoonbaar meer 

hard- en soft drugs gebruikt en ook het dealen nam een vlucht (om het gebruik te kunnen 

bekostigen). Vooral in Castricum en Akersloot werden deze signalen sterker. 

Na een aantal ‘incidenten’, is in samenwerking met de gemeente (met de burgemeester 

voorop), de politie, de Brijder Stichting, StichtingTurn Over en het Sociaal Team een zeer 

hechte kring om deze jongeren gevormd. Uiteraard is het onmogelijk om het drugsgebruik in 

Castricum te stoppen, maar de jongerenwerkers en de ketenpartners zitten er bovenop. Dit 

heeft wel geleid tot heel veel extra inzet (ook al om de overlast op de straat te voorkomen), 

wat ten koste ging van andere diensten. 

Ambulant jongerenwerk 
Het ambulant jongerenwerk is dé manier om in contact te komen met de jongeren. Dit 

contact is het begin van een kennismaking, het vertrouwen verdienen van de jongeren, 

waarna de jongerenwerkers een ingang hebben om voorlichting te geven over verslaving in 

het algemeen en drank/drugs in het bijzonder. Ze worden vertrouwenspersoon, waaraan de 

jongeren hun problemen kwijt kunnen, daarnaast kunnen de jongerenwerkers door deze 

begeleiding ook de meeste jongeren op het goede pad houden of brengen. 

De Raad heeft aangegeven dat zij de ambulante rondes ‘eerlijk’ over de kernen verdeeld 

willen zien. Maar een eerlijke verdeling is niet werkbaar gebleken, alleen al om de reden dat 

de problematiek in elke kern anders is. De ambulante rondes worden als basis evenredig 

over de kernen (behalve de Woude) verdeeld, echter: bij problemen krijgen de 

‘probleemgebieden’ voorrang en wordt op deze plekken extra inzet verricht door middel van 

ambulante rondes.  
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In de Woude heeft men geen behoefte aan ambulante jongerenwerkers. Hier lost men 

eventuele ‘problemen’ zelf op. De jongeren die in aanmerking komen voor het jongerenwerk 

treffen de jongerenwerkers in Castricum, waar zij naar school gaan. 

In Limmen is 95% van de jongeren lid van een sportvereniging of scouting en de Limmense 

jongeren vind je nauwelijks op straat. Wel komen we ze in Discovery en in Castricum tegen. 

In Conquista komen ze niet, omdat ze dat te ‘kinderachtig’ vinden. In Limmen kent men wel 

het fenomeen ‘zuipketen’ of ‘zuipschuren’, die op particulier terrein staan en waar noch de 

politie noch de jongerenwerkers toegang toe hebben. 

Om toch met de Limmense jeugd in contact te komen hebben de jongerenwerkers contact 

gezocht met de verenigingen en de scouting. Uit dit contact blijkt dat er wel degelijk 

jongeren met problemen in Limmen bij de verenigingen rondlopen. De jongerenwerkers 

hebben de verenigingen hulp aangeboden en de vraag om hulp komt langzamerhand op 

gang. 

In Akersloot ligt de situatie weer anders. Voor de toegang tot de Storeyclub hebben een 

aantal jongeren de sleutel en deze sleutelhouders bepalen de openingstijden (zeer 

onregelmatig, afhankelijk van schoolwerk etc.). Bovendien zijn deze sleutelhouders met 

name geïnteresseerd in gamen en ICT-achtige activiteiten. Dit schrikt een groot aantal 

jongeren af en zij blijven buiten rondhangen. Ze veroorzaken overlast. Bovendien is 

geconstateerd dat het drugsgebruik en het dealen in Akersloot tamelijk groot is. Een JOP 

(jongeren ontmoetingsplek) zou soelaas kunnen bieden. 

In Castricum zwerven ongeveer 6-8 jongerengroepen op straat, die regelmatig wisselen van 

samenstelling. De samenstelling wordt door de jongerenwerkers en de politie gemonitord, 

zodat ook vrij snel duidelijk wordt welke groep veel overlast veroorzaakt en een effectieve 

aanpak mogelijk wordt. Deze groepen worden door de jongerenwerkers zoveel als mogelijk 

naar Discovery getrokken. 

In Castricum staan drie middelbare scholen en de jongeren op die scholen blijven na 

schooltijd in Castricum hangen. Zodoende krijgt Discovery niet alleen de Castricumse jeugd 

over de vloer, maar ook jongeren uit Akersloot en Limmen weten Discovery te vinden en een 

aantal keren bezoekt ook de jeugd buiten onze kernen Discovery. 

Ambulant jongerenwerk is de basis van het jongerenwerk, maar meer rondes hoeft niet 

altijd ‘beter’ te betekenen. Als jongeren de jongerenwerkers te vaak tegenkomen, keren zij 

zich van hen af. Het is dus zaak om niet teveel, maar ook zeker niet te weinig je gezicht te 

laten zien. Het ambulante werk moet altijd leiden tot de gang naar Discovery of een ander 

jeugdhonk om intensievere begeleiding te kunnen starten. 
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Discovery en de Bakkerij 
In 2017 is een kleine onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van samengaan van de 

Bakkerij en Discovery. Hieruit bleek dat samengaan geen optie is, maar samenwerking wel 

mogelijk is. 

Samengaan is een slecht idee: 

 De leeftijdsgroepen (13-18 jaar) van Discovery en die van de Bakkerij (19+) passen 

niet bij elkaar. Daarnaast zijn de samenstellingen van de groep te verschillend; de ene 

groep kent puberaal gedrag, waar drank en drugs misbruik een belangrijk item is 

(probleemjongeren), terwijl de andere groep rustig naar muziek wil luisteren en een 

biertje wil drinken. Deze groepen zullen bij samengaan elkaar in de weg zitten.  

 Het alcoholbeleid op beide locaties is een probleem; daar waar in de Bakkerij alcohol 

geschonken wordt, wordt in Discovery bewust geen alcohol geschonken. Dit om 

jongeren niet in gelegenheid te stellen of te verleiden tot drankgebruik dan wel 

drankmisbruik. 

 De locatie waar Discovery staat is uitermate geschikt voor de opvang van groepen 

jongeren. Het ligt ver genoeg van het centrum om overlast en het makkelijk 

verkrijgen van drank en drugs te voorkomen (ja, er blijft geschonken worden aan 

minderjarigen door een aantal kroegen in het dorp). Dit is tevens één van de redenen 

om van de ouders toestemming te krijgen hun kinderen naar Discovery te laten gaan. 

De Bakkerij staat midden in het centrum en op die plaats kunnen de jongerenwerkers 

de overlast en het drank/drugs gebruik niet voorkomen dan wel beperken. Ook de 

politie wil onze jongeren daar niet hebben. Zij hebben hun handen al vol aan andere 

groepen, die in het weekend het centrum ‘onveilig’ maken. 

 Discovery is ook een plaats waar gehandicapte jongeren een aantal keren per maand 

samen komen. De Bakkerij heeft geen invalide toiletten en de trappen naar de zaal 

(geen lift) is ook een groot obstakel voor deze doelgroep. 

 Bij een eventueel samengaan van Discovery en de Bakkerij zou Discovery de zaal aan 

de achterkant kunnen gebruiken. Om de groepen te scheiden zou dan de 

‘nooduitgang’ gebruikt moeten worden als toegang. Deze toegang komt uit in een 

steegje waar de omwonenden last gaan krijgen van geluidoverlast van de komende 

en gaande jongeren. 

 De opslagruimte en de kantoorruimte van de Bakkerij zijn niet groot genoeg. 

 De Bakkerij zal haar financiële problemen met de huur van Discovery niet kunnen 

oplossen. Bij een eventueel faillissement zal de SWC de basis van haar jongerenwerk 

kwijt raken. Dit is een bedrijfsrisico dat de SWC niet kan nemen. Zonder Discovery 

kunnen we de opdracht van de gemeente niet uitvoeren.  



 

 
                                      SAMEN VOORUIT! – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum 2018 39 

 De huidige programmering en (de uitbreiding van) het ambulante werk waarbij 

flexibele openingstijden genoodzaakt zijn, laat nauwelijks ruimte voor een 

programma van een externe partij.  

Op dit moment is Discovery geopend: 

 Elke maandag, dinsdag en woensdag middag, en 1x per maand op zondag 

 Van maandag t/m vrijdag avond, zaterdag avond 2x per maand en 1x per maand op 

de zondag avond 

Een uitbreiding ligt in het verschiet in 2019. Tevens is Discovery tijdens de schoolvakanties 

vaker open, om de overlast op de straat terug te dringen (met name in de winterperiode). 

Probleemjongeren en vrijwilligers 
Gemiddeld in Nederland leveren 85% van de jongeren geen enkel probleem op voor zichzelf, 

hun ouders of de omgeving. Behalve wat puberaal gedrag is er geen overlast voor de 

omgeving en gaat de ontwikkeling naar volwassenheid naar behoren. Echter 15% van de 

jongeren heeft problemen, waar zij noch hun ouders uitkomen. 

Deze 15% problematische jongeren vormen een aantal groepen, waarin zij zich veilig voelen, 

maar die de omgeving als angstig ervaart. In dit groepsverband wordt het drank en 

drugsgebruik, het schoolverzuim, het overlast geven en de lichte criminaliteit versterkt. 

Het is dan ook deze groep jongeren, die de meeste aandacht krijgt van de jongerenwerkers 

en de ketenpartners. Als we deze groep op het ‘rechte’ pad kunnen houden, levert dat de 

maatschappij een enorme winst op. Deze winst is zo groot, dat dit de extra inzet meer dan 

rechtvaardigt. Een schooldiploma, geen verslaving, en geen strafblad geeft deze jongeren 

een goede start om na deze puberale periode iets van hun leven te maken. 

De jongerenwerkers proberen deze jongeren dan ook in het vizier te houden, een 

vertrouwensband op te bouwen en hen naar Discovery te ‘trekken’ om begeleiding mogelijk 

te maken en overlast te voorkomen. Dit is niet altijd eenvoudig omdat er in Discovery niet 

gerookt of geblowd mag worden en drankgebruik onder de 18 jaar uiteraard ook uit den 

boze is.  

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 de jongeren 

die vroeger tot de ambulante straatgroepen behoorden. Deze ervaringsdeskundigen kunnen 

makkelijker aansluiten op de leefwereld van de jongeren en fungeren veelal als rolmodel.     
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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: ontmoeting-activiteit voor jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke 

beperking, om de integratie te bevorderen. Gecoacht en begeleidt door het jongerenwerk en 

vrijwilligers. 

Soos: ontmoeting- activiteit 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. Zelfontwikkeling stimuleren, eenzaamheid en isolement 
verkleinen, het sociale netwerk vergroten. 
Dansavond: gemiddeld 33 personen per avond  
Soos: gemiddeld 58 personen  
 

Behaalde resultaten:  

De Muziek/Dansavond vindt 1x per maand plaats, de bezoekersaantallen zijn gelijk gebleven als we 

kijken naar 2017. Het team van vrijwilligers bestaande uit ouders, jongeren en jongeren uit de 

doelgroep is sterk en heeft weinig wisselingen, waardoor er de binding ontstaat die nodig is. De avond 

vergroot de contacten onder de doelgroep aanzienlijk. Er wordt toegeleefd naar de avond, 

eenzaamheid wordt verlicht. De diversiteit aan verschillende beperkingen neemt toe, dit vraagt meer 

van de begeleiding en vrijwilligers.   

In 2018 heeft de muziek/dansavond 10x plaats gevonden met een totaal van 275 bezoekers. 

De Soos vindt 1x per maand plaats. Tijdens de activiteit worden er door vrijwilligers vanuit de 

doelgroep zelf kleinschalige activiteiten georganiseerd, dit wordt begeleid en gecoacht door het 

jongerenwerk. Dit jaar o.a. een Bingo, dj- en dansmiddag, bezoek van een zangkoor en een groots 

sinterklaasfeest. 

In 2018 heeft de soos 10x plaats gevonden met een totaal van 270 bezoekers. Er is een jaarlijks 
uitstapje georganiseerd naar Bobs Party & Events voor de gehele doelgroep (B1 en B2), met 42 
deelnemers.  
In juli en augustus heeft er een zomerstop plaats gevonden voor deze producten 

Mogelijke verbetering product:  

Deze producten lopen naar tevredenheid, de doelgroep zou graag zien dat het product wordt 

uitgebreid. In 2019 zal er met het vrijwilligers team gekeken worden naar mogelijkheden om dit te 

kunnen bekostigen.  

 
“Wij zien, als vrijwilligers van het eerste uur, een heel trouwe groep bezoekers. Met hen komen er nog 

steeds nieuwe bezoekers bij. ‘Hoort zegt het voor’” doet nog steeds zijn werk.  
Voor de een is het de avond om naar uit te kijken. Waar je door de anderen gemist wordt als je er niet 

bent. Voor de ander het enige moment in de maand om ergens heen te gaan.  
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Voor de meesten is het de enige mogelijkheid om ‘uit te gaan’, net als leeftijdgenoten zonder beperking. 
Omdat er ruimte is voor eigen inbreng voelen ze zich in hun waarde gelaten. Tegelijkertijd voelen ze zich 

veilig omdat er voldoende begeleiding is“  
                                                                           Kasper en Marilou, vrijwilligers en begeleiders G-disco  

 
  “Ik vind het fijn dat de G-Disco er is zodat Cas, mijn zoon, ook uit kan gaan net als zijn leeftijdsgenoten 

zonder beperking. Ook dankzij de enthousiaste begeleiding laat ik Cas met een gerust hart achter. Cas 
hoopt dat er in Castricum wellicht meer activiteiten zullen komen voor jongeren met een beperking.” 

                                                                                                      Babette, moeder van bezoeker G-disco 
 

“Ik vind het gezellig en goed georganiseerd.” 
                                                            Cas, bezoeker G-Disco 

 
 “Ik vind het leuk, want ik mag altijd muziek draaien. Ik maak een feestje en het is hier heel gezellig!”  

                                                            Dylan S., bezoeker en vrijwilliger De Soos en de Muziek/dans avond 
 

“Het is hier in Discovery zo leuk, want ik ben hier altijd met mijn vriendje, en die draait de muziek als dj 
en ik mag daarbij staan!” 

                                                          Wendy, bezoekster De Soos en de Muziek/dans avond 
 

“De Soos is gezellig. Het was aanvankelijk even wennen om onder zoveel mensen met een beperking te 
zijn, maar ik heb nu met een aantal vriendschap gesloten. Jammer dat het maar 1 keer per maand is…” 

                                                          Lobke B., bezoekster Soos  
 

”Je komt bij elkaar en maakt gewoon nog sociale contacten met elkaar ook! Er mag nog wel wat meer 
aandacht komen voor bijvoorbeeld een prijs als je een spel wint. Het is leuk hier.” 

                                                           Esther, bezoekster De Soos 
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B4 MUZIEK GROEPSACTIVITEIT 16 -                                                                                                     
Doelgroep:  
Jongeren onder de 16 jaar  
 

Korte omschrijving product: 
Muziek - groepsavond welke zelfstandig opgezet en uitgevoerd wordt 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 organiseren 
en begeleiden 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. 
 

Behaalde resultaten:  
Het jongerenwerk heeft begin 2018, een voorstel geschreven richting de directie van Stichting Welzijn 
Castricum om het aantal gevraagde activiteiten organisatorisch beter af te kunnen stemmen op de 
doelgroep en vrijwilligers. De vraag bij de doelgroep is hoog, echter organisatorisch gezien is de wens, 
de beschikbaarheid van de doelgroep en de beschikbaarheid van de vrijwilligers vaak niet op elkaar af 
te stemmen. In overleg met de directie en gemeente is besloten deze activiteit vanaf april 1x per 
maand te laten plaatsvinden. De aanmeldingen voor de 16- groepsactiviteit zijn per september weer 
toegenomen, in overleg is een aantal keer een jongerenwerker ingezet.   
 
De werkzaamheden voor de vrijwilligers bestaan uit het openen en sluiten van het pand, het ontvangen 

van ouders, bedienen van een grote groep tieners/jongeren, het begeleiden van de avond, afhandelen 

van de administratie en financiën (kassa’s etc.).  

De groepsactiviteit 16- heeft 10 x plaats gevonden, met een totaal van 300 bezoekers. 

Mogelijke verbetering product: 
Het jongerenwerk zal een voorstel doen aan de directie en bestuur van de SWC om de activiteiten 
organisatorisch beter af te stemmen in 2019.  
 

  
“Met veel plezier zet ik mij al jaren in voor de 16- activiteiten in Discovery. Als dj en animator met veel 

ervaring met de doelgroep, hobbymatig en vanuit werk, kan ik deze activiteiten ook (met een vrijwilliger 
en ouders) zelfstandig draaien. Door mijn werk ben ik vaker niet in de gelegenheid, vrijwilligers met mijn 
ervaring zijn echter “schaars”. Ik heb daarom afgelopen jaar een cursus aan jonge nieuwe dj’s gegeven“ 

                                                                                        Mervyn P. (vrijwilliger/ dj) 

 

” Het is heel vet om in Discovery te mogen draaien, de kinderen gaan echt los! Met de spelletjes en 

dansjes is het zo tof dat dan de hele zaal mee gaat doen! We worden steeds beter in het draaien en 

hebben nu al best veel geleerd van de oudere dj in Discovery “  

Jasper de G. en Thijs N., beide vrijwilligers, dj en MC, 15 jaar. 
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B5 JONG TALENT PODIUM                                                                                                                              
Doelgroep:  
Talentvolle jongeren en hun publiek.  
 

Korte omschrijving product: 
Zelfstandig opgezet podium, uitgevoerd door vrijwilligers/jongeren. Gecoacht en begeleid 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 gestimuleerd worden 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:  
 
Begin 2018 heeft er, in samenwerking met poppodium de Bakkerij, een talentpodium plaatsgevonden 

in de Bakkerij; met 102 bezoekers zeer succesvol. In februari heeft een streetdance avond onder leiding 

van professionele dansers plaatsgevonden. Er werd een zeer brede doelgroep bereikt van 8 t/m 24-

jarigen waarbij ook ouders aanwezig waren.                                                                                                     

Er zijn 2 open muziekavonden georganiseerd met een workshop karakter; drums & percussie en gitaar 

& basgitaar. 2 jongere vrijwilligers hebben het initiatief hiertoe genomen, met 25 en 13 deelnemers 

was dit een succes. Het jongerenwerk heeft een eigen talent podium neergezet op het Uit Je Bak! 

Festival in samenwerking met de Bakkerij. Samen met Dansgroep Sam&Falko, dj Mytrem 

kinderanimatie en dj Heartex, is er een dagprogramma voor kinderen en tieners neergezet. De 

uitvoering van het festival heeft een inzet van 3 bijeenkomsten op locatie gehad. Eind 2018 

organiseerde het jongerenwerk een open dance battle (17 deelnemers), een open rap avond (12 

deelnemers) en een breakdance avond o.l.v. Sam&Falko (35 bezoekers).  

 

In 2018 zijn er 8 Jong Talent Podium avonden uitgevoerd met een totaalaantal van 273 deelnemers/ 

bezoekers en 1x Talent podium op het festival “Uit je Bak!” (+-2000 bezoekers). 

 

Mogelijke verbetering product: 
De uitvoering van dit product afstemmen op logistieke mogelijkheden van de jongeren, talenten en 
vrijwilligers heeft de organisatie beter doen verlopen. Inspelen op het moment dat de animo hoog is, is 
van belang. Verdere samenwerking met De Bakkerij binnen dit product, zal het product versterken.  
 

 

”Voor ons is het geweldig en heel belangrijk dat we een plek hebben om onze eigen activiteiten te 

organiseren en hiermee tegelijkertijd veel nieuwe jongeren zien en kunnen aansteken met het 

breakdance virus. Zo konden we onze breakdance zomerkampen, “De Breakweken”, afsluiten in 

Discovery met een echte Battle!-“ 

 “Het was Awesome om afgelopen zomer een show te geven op het Discovery podium bij Uit je Bak! 

festival. Wij hebben hier met veel plezier onze medewerking aangegeven. De samenwerking met 

Discovery levert ons beide voordelen op waardoor ook “een show geven” een “vrienden dienstje” wordt. 

Het was heel gezellig! “                                                    

Sam en Falko, Rap duo Sam&Falko/breakdance school Sam&Falko 
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”Als dj Heartex, heb ik afgelopen jaar voor Discovery op het Uit je Bak! festival gedraaid. Ik draai 

normaal niet meer voor “tieners” maar Discovery maakte het ook mogelijk om mijn eigen event tijdens 

de After-Party in De Bakkerij te doen! Thanx!“ 

                                                                                                             Jari van H., 17 jaar 

 

“Ik heb echt met veel plezier meegedaan aan de Drummers avond in Discovery, met zoveel drumstellen 
spelen en allemaal andere drummers ontmoeten is speciaal, dit kan bijna nergens. “ 

                                                                                                           Jens G., 17 jaar   
 

 “Ik vond de Drums en Bass avond heel gaaf. Met meer drumstellen spelen en improviseren met elkaar 
had ik nog nooit gedaan met ook basgitaar erbij. Ik hoop echt dat dit vaker georganiseerd wordt!!“                                                                                        

 Amber, 17 jaar 
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B6 VOORLICHTING THEMA-AVONDEN 
Doelgroep: 
Tieners en jongeren, specifiek: straatjongeren, straatgroepen. 
 

Korte omschrijving product: 
Thema muziekavond, waarbij verschillende voorlichting onderwerpen als thema worden gebruikt. Bv. 
vuurwerk, partydrugs, reizen, 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. Bij voorlichting 
op een informele manier, komen jongeren met hun eigen vragen, verhalen en ervaringen naar gelang 
het thema naar voren. 
 
 

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.  
 

Behaalde resultaten: 
 
Begin 2018 hebben er 2 middagen/avonden plaats gevonden met als thema ‘Koken en eten’. Jongeren 
worden gestimuleerd om zelfstandig een maaltijd te maken en deze met elkaar te nuttigen. De vraag 
naar deze activiteit kwam vanuit de doelgroep zelf en werd met 15 bezoekers goed gestart. In maart is 
door een tekort aan vrijwilligers een huiskamer opening met het thema ‘Activiteiten organiseren’ 
opzet. In april is een ambulante huiskameropening gebruikt voor een thema en voorlichtingsavond. 
Hiermee is een grote groep (hang) jongeren die veel experimenteren op het gebied van het thema 
"drugs en alcohol" bereikt.   
Er heeft een brainstorm avond plaatsgevonden met jongeren uit straatgroepen, binnen het thema 
"Koken en eten" is er met jongeren gegeten en gekookt. Met het thema “Respect” is er in 
samenwerking met break- en streetdance groep Sam&Falko een bijeenkomst georganiseerd met 40 
deelnemers. Eind 2018 is er met de jongste groep 14-jarigen (Helmgras groep) 3 maal gegeten en 
gekookt. In deze groep is extra geïnvesteerd. De groep is samengesteld uit een hoog aantal tieners die 
problemen op school ervaren, gebruik maken van een hulptraject en/of worden besproken in het JOT-
overleg. Mede veroorzaken ze als groep overlast in de buitenruimte. Verschillende thema’s zijn 
onderwerp van gesprek geweest tijdens het koken en eten: Softdrugs, partydrugs, media gebruik, 
groepsdruk en vuurwerk in december.   
 
In 2018 zijn er 10 zaterdagvoorlichting en thema-avonden uitgevoerd met een totaalaantal van 153 
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 

in de leeftijd 13 t/m 17jaar een activiteit neer te zetten. Deze werkwijze hanteren in 2019 zal het 

product verbeteren.  
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“Respect voor elkaar en acceptatie van elkaar staat bij onze dansgroep hoog in het vaandel. Om samen 

met het jongerenwerk een dansavond te combineren met de nadruk op dit thema was erg mooi. Elkaar 

helpen om verder te komen met dansen en respect te hebben voor de prestaties van een ander kwamen 

heel mooi naar voren! -“ 

                                                           Sam&Falko , rap-duo Sam&Falko/Breakdanceschool Sam&Falko                       

 

“Eten en koken in Discovery is echt supergezellig, volgende keer willen we wel echte hamburgers 

maken! Ook tof dat is dat we van m’n ouders vaak heen mogen als we eten.“ 

                                                                       Jaap, W en Emanuel, bezoekers thema avonden  

 

“Leuk! Eten en koken is superleuk!-“ 

                                                                        Z, bezoeker, 13jaar 
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B9 AMBULANT OP STRAAT: KERN CASTRICUM, LIMMEN EN AKERSLOOT       
Doelgroep: 

Tieners en jongeren, die –al dan niet groepsgewijs– op  straat rondhangen en overlast veroorzaken.   

 

Korte omschrijving product: 

Jongerenwerk zoekt actief jongeren op straat op en legt contact, bouwt een vertrouwensrelatie op, 
signaleert behoeften en biedt 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 
ondersteund 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 de drie kernen met één of twee jongerenwerkers, gemiddeld 70 rondes per jaar. 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 nieuwe groepen 

in 2018 weten te binden aan jongerencentrum Discovery. De prioriteit lag bij de ambulante rondes in 

Castricum. Begin 2018 namen de overlast meldingen af, hier heeft de ambulante huiskamer opening op 

woensdagavond aan bijgedragen. Vanaf april namen de overlastmeldingen toe, waarop is ingespeeld 

door de opening te combineren met, of om te zetten naar ambulante rondes. Door de betere 

weersomstandigheden werden binnen minder jongeren bereikt. In de zomerperiode zijn hierdoor meer 

ambulante rondes in Castricum uitgevoerd dan in voorgaande jaren. De contacten met jongeren en 

winkeliers van Geesterduin zijn verhoogd.  

Er is een Politie Hunt georganiseerd i.s.m. de politie Castricum, met als doel de afstand tussen politie en 

jongeren verkleinen. Met een deelname van 40 tieners en jongeren in de leeftijd van 13 t/m 15 jaar, 

was dit een groot succes. Het jongerenwerk heeft eind van het jaar een Spoed JOT overleg (jongeren op 

tafel) kunnen beleggen waarna er een interventie heeft plaatsgevonden, preventieve acties zijn 

opgesteld en ondernomen. Een snelle samenwerking tussen Politie, Openbare Orde en Brijder-Jeugd en 

jongerenwerk omtrent drugsproblematiek op straat is bereikt.  

 

In 2018 zijn er in totaal 123 rondes gelopen, daarnaast zijn er 22 woensdagavond test-openingen 

geweest in Discovery, met een totaal van 373 bezoekers bestaande uit de verschillende straatgroepen.  

Kern Akersloot/Limmen: 

Akersloot: Voorbereiding realisatie JOP (jongeren ontmoetingsplaats)  i.s.m. gemeente.                                                               

Voor de realisatie van een JOP hebben er gesprekken plaatsgevonden met de gemeente. De gemeente 

heeft zich beziggehouden met de locatie (plek van plaatsing) van de JOP. Dit bleek echter een obstakel. 

Het jongerenwerk is blijven inzetten op de realisatie van een JOP door de “wachtende” jongeren te 

motiveren. Helaas bleek een eerder afgegeven motie, om bij de skatebaan geen uitbreiding van de 

jongerenplek toe te staan, over het hoofd gezien. De duur van het proces en de teleurstelling bij de 
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jongeren hierover heeft de groep uit elkaar doen vallen en heeft het vertrouwen bij de jongeren 

gebroken. In overleg met de gemeente is besloten, mede daar het in Akersloot rustig is en er geen 

nieuwe hanggroep(en) ontstaan, de gelden die de gemeente heeft vrijgemaakt, in te zetten op de 

nieuw opkomende jongerengroepen in Akersloot.  

In de vakantieperiode zijn de zomeractiviteiten van Akersloot en Limmen bezocht. De beide 

timmerdorpen, de kermissen, jaarmarkt en de activiteiten hieromtrent. In beide kernen was het erg 

rustig in de vakantieperiode. In Akersloot waren eind van het jaar veel activiteiten en meldingen 

omtrent vuurwerk, in Limmen zijn er geen overlast meldingen geweest bij het jongerenwerk. De 

contacten met de beide jongerencentra Storeyclub Akersloot en Conquista Limmen, zijn met de rondes 

verstevigd. Opvallend is dat in de straatgroepen in de kern Castricum vaker jongeren uit Akersloot en 

Limmen zitten. 

 

In 2018 zijn er in Akersloot 51 rondes en in Limmen in totaal 37 rondes uitgevoerd.  

NB: Pilot product uitbreiding B9: 

In het kader van de pilot 'Product uitbreiding B9' zijn per september extra straatrondes gestart. Dit 

hoger aantal rondes in de zomerperiode, met name in Castricum, heeft bijgedragen aan minder 

overlastmeldingen en het doen verblijven van jongeren op de plekken die voor hen zijn aangewezen. 

Het contact met de groepen is hoog geweest, de instroom naar het jongerencentrum (Ambulant 

huiskamerproject) is hiermee bevorderd.   

 

Per 1 september zijn er per week 1 tot 2 straatrondes uitgevoerd in dit kader en vanaf oktober 2 per 
week. Binnen de Pilot zijn er 38 rondes voornamelijk in de kern Castricum gerealiseerd in 2018 
.   

Mogelijke verbetering product: 

Het jongerenwerk zou graag zien dat de mogelijkheid om te verwijzen naar het jongerencentrum in de 

kernen Akersloot en Limmen vergroot wordt. Met de komst van de pilot uitbreiding jongerenwerk zal 

hier in 2019 o.a. vorm aangeven worden. 

 

 
“Jongerenwerk is een prettige verbinding, zowel binnen (Discovery) als buiten op straat.” 

Will Gielen, wijkagent Castricum 
 

“Jongerenwerk geeft een mooi beeld wanneer de politie er niet is.” 
Brigitta Coppens, wijkagent Castricum Noordoost 

 
“Doordat de jongerenwerkers de hangjongeren die hier altijd rondhingen naar Discovery hebben 

gehaald, zijn er aanzienlijk minder vernielingen aan en rond de school.“ 
Hugo van der Klip, conciërge Basisschool De Helmgras 

 
“Wat ik fijn vind is dat jullie vooral met de jonge jochies bezig zijn. Sinds jullie actief zijn komen ze steeds 

minder bij ons op de Skate, zo worden kleine kereltjes van 13 bijv. niet aangestoken met blowen etc. 
Ook is Discovery een leukere plek voor hun om te ontwikkelen. Verder zien jullie het niet als “werk” 
maar jullie persoonlijkheid past ook bij het inzetten voor jongeren, dat jullie geen “verplichtingen” 

vervullen maar goeie bedoelingen hebben. Ook luisteren jullie naar wat we zeggen bijvoorbeeld over de 
Politie in het weekend op de Dorpstraat.“  

Nick S., 17 jaar, jongere Skatebaan Castricum 
 

“Ik merk het verschil qua overlast, nadat we met de jongerenwerker hebben gepraat. De jongeren 
zeggen ons gedag in het voorbijgaan”                   

Mariska, medewerkster Tof! Bloemen Geesterduin 
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“Ik krijg regelmatig bezoek van het jongerenwerk, ik kan met hen overleggen en dingen aangeven, ik 
heb minder last van hangjeugd. Ook hou ik op verzoek van het jongerenwerk een oogje in het zeil wat 

de jeugd hier doet.” 
Eigenaar snackbar Geesterduin  

 
“Ikzelf heb minder last van de hangjongeren in de buurt. Sterker nog: ze begroeten me nu op straat!” 

Mevr. L.B., inwoner Castricum 
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B11 HUISKAMERPROJECT AMBULANT 
Doelgroep:  
Alle jongeren die bij de ambulante rondes worden doorverwezen naar het huiskamerproject. 
 

Korte omschrijving product: 
Inloopvorm voor ambulant.  
Vanuit een analyse bij het ambulante jongerenwerk worden (hang) straatjongeren benaderd, waar 
geïntervenieerd 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, duidelijkheid verschaffen in de algemeen aanvaarde waarden en normen 
in de maatschappij.  
 

Behaalde resultaten:  
 
Binnen het huiskamerproject heeft er in 2018 een instroom plaatsgevonden van nieuwe straatgroepen 
in de tienerleeftijd en een uitstroom van de oudste jongerengroepen. Deze oudste groepen waren 
opvallend groot in aantal in 2017 ten opzichte van anderen jaren. Vanwege de lagere opkomst in de 
vakantieperiode, is er hiermee over het gehele jaar een daling in het aantal bezoekers t.o.v. 2017 
zichtbaar. In de zomerperiode is er overgegaan op de inzet van ambulante straatrondes wat de 
instroom van nieuwe groepen heeft bevorderd.  
Dit gehele jaar is er zeer gericht ingezet op individuen en groepen die binnen het JOT-overleg en op de 
middelbare scholen in beeld kwamen. Het is gelukt juist deze jongeren aan het jongerenwerk en het 
ambulante huiskamerproject te binden. De begeleiding van de groepen en individuen is hierdoor 
geïntensiveerd en de inzet van meerdere jongerenwerkers is nodig geweest. Om het team te 
versterken is er eind van het jaar een stagiaire gestart met een verplichte vrijwilliger-stage vanuit de 
opleiding Sociaal Werk van het Nova College.  
Het project is bezocht door vier verschillende straatgroepen, kleinere vriendengroepjes en individuen. 
Gedragsverandering en acceptatie van andere groepen en individuen staat centraal. Contacten met 
ouders van bezoekers zijn gelegd. De ‘Voorlichting Quizzen’ die gebruikt worden op de middelbare 
scholen zijn ook ingezet tijdens de Huiskamer.  Om effectiever te werken heeft het jongerenwerk 
"seizoensgebonden werken" in 2018 vaker toegepast.    
 
In 2018 zijn er 96 huiskamerproject avonden uitgevoerd met een totaal van 1.427 bezoekers.  

 

N.B. Pilot productuitbreiding B11/1 (Castricum):  
In september is er van start gegaan met een extra opening per week. Hiermee is het  huiskamerproject 
3 avonden per week open geweest. 
In 2018 zijn er binnen de pilot 15 openingen gerealiseerd met in totaal 233 bezoekers. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Vanaf januari 2019 start de tweede opening, waarmee het Huiskamerproject 4 avonden per week 
geopend zal zijn. Mede start er eens per maand een opening op zaterdag.  
De goede opkomsten wijzen uit dat jongeren gebruik zullen maken van deze openingsmomenten. 

Openingen dringen de overlast op straat heel direct terug.  
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“Discovery is veiligheid door verbinding” 
Ron Lengers, politie, Senior Jeugdzaken  

 
“Het is in Discovery heel leuk, de mensen die er werken zijn heel leuk en het is heel leuk omdat het 

leuker is dan buiten zijn in de avond. 
Jaap, 14 jaar, bezoeker Discovery 

 
“Ik kom nu al bijna 3 jaar in Discovery, in het begin met een hele grote groep, nu ben ik een van de 

oudste. “                                                    
Brian L., 17 jaar, bezoeker Discovery 

 
“Ik was vaak thuis, nu kom ik veel naar het jongerencentrum, mijn vader heeft mij meegenomen, hij 

kwam veel in De Bakkerij vroeger. Ik heb geholpen bij breakdance en speel veel tafelvoetbal.“ 
Puk S., 15 jaar 

 
“Het is hier gewoon altijd gezellig…”  

S, 16 jaar, bezoeker Discovery 
 

N.B.: Quotes geplaats onder JIS B13 en/of Teens-Inn B20 hebben mede betrekking op dit product. 
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B13 NETWERKEN 
Doelgroep:  

Niet van toepassing. 

  

Korte omschrijving product: 

Netwerken: deelnemen aan, informatie delen met en de samenwerking verbanden onderhouden met 
de volgende bestaande netwerken en ketenpartners.  
Netwerken: nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, onderhouden en uitbreiden met instanties, 
(sport)verenigingen en andere jongereninitiatieven. Bestaande verbanden onderhouden en versterken, 
zoals Stichting de Buitenkans, Turnover, Vitesse ‘22, Stichting Mee, De Horeca, Auticafé ondernemers, 
etc. 
 

Afgesproken resultaten: 

Een goed samenwerkingsverband met korte lijnen naar de partners binnen de zorg, hulp, sociaal team, 

handhaving, dienstverlening instanties, gemeente, scholen en jongerenwerk. 

 

Behaalde resultaten:  

In 2018 is er deelgenomen aan de volgende overleggen en bijeenkomsten:  

JOT-overleg, Straat overleg, BUCH breed jongerenoverleg, collega jongerenwerkers en gemeente. 

 

Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, onderhouden en verstrekt met:  

Het Clusius College, Jac. P. Thijsse College, Bonhoeffer College, de leerlingen, de directies, 

afdelingsleiders, docenten en conciërges. Conquista Limmen, Storeyclub Akersloot, Zwembad de witte 

brug, De Bakkerij, Dansschool Sam&Falko, St Villa, Basisscholen en diverse winkeliers etc. 

De volgende projecten hebben Samenwerkingsverbanden mede versterkt en verbreed in 2018: 

Voorlichting project Alcohol en Drugs voor de basisscholen, hier is er projectmatig samengewerkt met 

gemeente (o.a. openbare orde), Politie, Brijder-jeugd, Jeugdconsulenten en St. Artiance.   

Spoed JOT, interventie en preventie samenwerking met Politie, Openbare Orde en Brijder-Jeugd, 

geïnitieerd door jongerenwerk, omtrent drugsproblematiek.  

 

Mogelijke verbetering product: 

Blijven werken aan het uitbreiden van het netwerk en het koppelen van contacten. De contacten met 

de scholen ook verbreden binnen het netwerk naast de verbreding die het Ambulant op Scholenproject 

met zich meebrengt.  

 

 
“Het jaar 2018 heeft voor de gemeente in het teken gestaan van de uitbreiding en werving van de 
jongerenwerkers. Aan het eind van het jaar zaten we gelukkig aardig op sterkte. Dat geeft ons, als 
gemeente, armslag om de jongerenwerkers nog meer in te zetten daar waar nodig is. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan (extra) inzet bij overlast gevende hangplekken en interventies (organiseren) op actuele 
thema’s zoals alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren. Jongerenwerk is goed benaderbaar voor de 
jongeren en biedt een luisterend oor daar waar nodig is. Ook zijn de jongerenwerkers aanwezig op de 

middelbare scholen. Dit heeft ertoe geleid dat de contacten tussen de scholen en het jongerenwerk zijn 
aangescherpt.” 

Rebecca Bonte-Acquoy, Gemeente Castricum, medewerker Openbare Orde en Veiligheid domein 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
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“Discovery is een goede, veilige plek voor een mogelijk brede probleem aanpak.” 
René Munsterman, Gemeente Alkmaar, buurtregisseur 

 
“Succesvolle zaken worden nooit door 1 persoon gerealiseerd maar door een team. Teamwork tussen 

Discovery en Zwembad de Witte Brug is essentieel voor het succes van onze activiteiten.” 
Nivard Creton, Zwembad De Witte Brug Castricum 

 
”De samenwerking tijdens ‘Uit Je Bak!’ 2018 was weer fantastisch!“ 

Ian, programmeur De Bakkerij 
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B15 JONGEREN INFORMATIE EN COACHING SPREEKUUR (JIS) 
Doelgroep: 
Alle jongeren met vragen. 
 

Korte omschrijving product: 
Spreekuur om dieper in te kunnen gaan op individuele informatie-, advies- en hulpvragen. Individuele 
gesprekken te voeren m.b.t. gedragsverandering van de jongere en fungeren als vertrouwenspersoon 
voor jongeren. Waar nodig wordt doorverwezen naar netwerkpartners.  
 

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:  
Onderwerpen en/of thema’s in JIS-gesprekken en informatie- en adviesgesprekken: Alcohol en drugs, 
ziekte en onderzoeken bij een ouder, rouwverwerking, thuissituatie, ouders en alcohol, ouderlijke 
scheiding, gezondheid en verschillende onderzoeken bij een jongere, problemen op school, spijbelen, 
schorsing, verwijdering en plaatsing in nieuwe groep, werk, solliciteren en opstellen C.V., ontslag, 
studiefinanciering en eigen woning, seksualiteit, homoseksualiteit, gendertransitie, zwangerschap en 
vaderschap, agressie, woedeaanvallen, agressie in de horeca, overlast in de openbare ruimte en 
groepsdruk. 
Onderwerpen van gesprekken in groepsverband: drugsgebruik, vernieling, buitensluiting, groepsdruk 
en diefstal, voorlichting in omgang m.b.t. paniek/angst aanvallen, agorafobie, schizofrenie bij jongeren. 
Onderwerpen oudergesprekken: Thuissituatie, uit huis plaatsing van jongere, schoolsituatie.                                                                                                                                  

In 2018 zijn er 53 individuele gesprekken en 4 groepsgesprekken gevoerd. Daarnaast hebben 3 

huisbezoeken plaatsgevonden en 4 doorverwijzingen binnen het netwerk (o.a. naar het Sociaal team).   

 

Mogelijke verbetering product: 
In 2018 heeft het jongerenwerk gemerkt dat de bekendheid van het JIS groeit naarmate er meer 
jongeren met vragen komen. Onder de jongeren worden ervaringen met het jongerenwerk 
uitgewisseld verwijzen zij elkaar naar het JIS. Een zeer mooie ontwikkeling. 
 

 
“Ik ben blij dat W. begeleid wordt. Hij heeft het idee dat hij serieus genomen wordt, dat er nu naar hem 

geluister wordt. Hij staat zichtbaar steviger in zijn schoenen.” 
Lobke B., moeder van W., begeleid vanuit het jongerenwerk 

 
“Discovery is voor mijn zoon, die in de moeilijkste en meest kwetsbare fase van zijn jonge leven zit, een 

warme en bijzondere plek waar hij zich echt veilig voelt.” 
Moeder van een 13-jarige bezoeker huiskamerproject Discovery 

 
“Ik bel regelmatig met de jongerenwerker, ik heb een beperking en heb soms hulp nodig om de dingen 

op een rijtje te krijgen. Ik reis sinds kort ook alleen en bel dan als ik het even niet meer weet, ik raak dan 
niet in paniek want de jongerenwerker is altijd rustig;” 

Salkan S., bezoeker en vrijwilliger bij de soos.  
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B17 AMBULANT OP SCHOLEN:  
PAUZE PROJECT, JIP OP HET SCHOOLPLEIN EN JONGERENWERK IN DE KLAS IN 
BUCH- VERBAND 
Doelgroep: 
Jongeren van de middelbare schoolleeftijd. 
 

Korte omschrijving product: 
Pauze project: Het jongerenwerk wordt ingezet tijdens de pauzes van de scholen. 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 (bijvoorbeeld de ‘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 en omwonende ervaren van leerlingen in de pauzes terugdringen en 
gedragsverandering bij de leerlingen 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 overleg met de school is de prioriteit in 2018 komen te liggen op de pauzerondes.  De rondes zijn 
meerdere keren uitgebreid van 2 naar 3 rondes per week. Dit i.v.m. het hoge rookgedrag, afsteken van 
vuurwerk en het tegengaan van overlast in de buurt en winkelcentrum. De contacten met 
buurtbewoners en winkeliers zijn hiermee uitgebreid. Het jongerenwerk heeft steeds meer bekendheid 
gekregen op de school en wordt vaker benadert in pauze door leerlingen. De samenwerking met 
directie, afdelingsleiders, administratie en conciërge team loopt goed. De korte lijnen met de directie 
maken het afstemmen van het project bijna wekelijks mogelijk.  
Jongerenwerk in de klas is door organisatorische redenen vanuit de school, verschoven naar het 
nieuwe schooljaar. Inzet op de uitval van leerlingen heeft een hogere prioriteit gekregen. Eind van het 
jaar is de voorlichting in de pauze gestart met quizzen en enquêtes over sociale media en eenzaamheid. 
De resultaten zijn besproken en geplaatst in de nieuwsbrief van de school. Met deze benadering van 
leerlingen worden op een laagdrempelige manier zware onderwerpen bespreekbaar en heeft het 
jongerenwerk JIS-gesprekken aan kunnen gaan. Samen met de school de uitval van leerlingen 
tegengaan is een aspect waarin het jongerenwerk een grote bijdrage heeft geleverd. Dit zal op het 
Clusius College naast de pauze rondes en voorlichtingsquizzen, speerpunt worden in 2019. Mede 
dankzij de goede resultaten op het Clusius college heeft het jongerenwerk dit project Ambulant op 
school (Pilot 2018/2020) op het Jac. P. Thijsse College en Bonhoeffer College kunnen starten.   
 
In 2018 zijn de Ambulante pauze rondes met voor en na-ronde 2 tot 3 keer per week uitgevoerd. 
Binnen het project is mede ingezet op de examenstunts van het Bonhoeffer College en het Jac. P. 
Thijsse College en zijn in samenwerking met gemeente, Halt, Brijder-jeugd en politie, 3 
voorlichtingsavonden Drugs en Alcohol op de basisscholen uitgevoerd.  
 
N.B. Pilot productuitbreiding B17 naar het Jac. P. Thijsse en Bonhoeffer College:  
Voorafgaand aan de schoolvakantie zijn er voorbereidende gesprekken gevoerd met rectoren, 
mentoren, leden van het zorgteam, conciërges en afdelingsleiders op beide scholen. Het project is 
hiermee in samenspraak met de scholen vormgegeven. Per 1 september 2018 is het project gestart op 
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het Jac. P. Thijsse College en zijn de voorbereidende gesprekken afgerond op het Bonhoeffer College. 
Vanaf 1 oktober is gestart op het Bonhoeffer college, waarmee het jongerenwerk actief is op alle drie 
de middelbare scholen in Castricum. Op beide scholen is het project zeer goed ontvangen en zijn in 
korte tijd zichtbare resultaten behaald op het gebied van overlast rond de scholen en uitval van 
leerlingen.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Met de start op alle 3 de middelbare scholen is het jongerenwerk een spil geworden tussen de scholen 
die er nog niet was in deze vorm. Deze verbinding verder vormgeven en hiermee de samenwerking 
vergroten, ziet het jongerenwerk als grootste uitdaging. Het Pilotproject is groeiende en zal in 2019 een 
aanpassing van de omschrijving van het product nodig hebben. Inzet op de uitval van leerlingen heeft 
een hogere prioriteit en krijgt in de praktijk meer vorm dan jongerenwerk in klas.  
 

“Samen weten we meer dan één!!!! Een schat aan informatie is beschikbaar in het belang van ons soms 
zo kwetsbare jeugd. De samenwerking tussen jongerenwerk en school is nog nooit zo waardevol 

geweest!!!!! Samen voorkomen dat jongeren dreigen uit te vallen, samen zoeken naar mogelijkheden, 
samen zoeken binnen het spanningsveld van de privacy hoe we jongeren en ouder(s)/ verzorger(s) 

kunnen helpen en ondersteunen. Heel gewoon toch “Samen” !!!!”                
M.R. Jobse, adjunct-directeur Clusius College 

 
“De samenwerking met Gertjan en Kim heeft voor mij als afdelingsleider meerwaarde. Zij zijn voor mij 
een verlengstuk in het begeleiden van jongeren waar we op school moeilijk grip op krijgen. De invloed 
van ons op leerlingen die vastlopen is uiteindelijk maar beperkt. Ze knikken netjes als we in een Multi- 

disciplinair overleg zitten met vier of meer volwassenen, maar we weten dat de echte invloed komt van 
leeftijdgenoten. Deze contacten vinden echter buiten schooltijd plaats, wanneer er wordt 

'rondgehangen'. Door de benaderbaarheid en de interactie op basis van gelijkwaardigheid van het 
jongerenwerk hebben Gertjan en Kim in meerdere casussen aangetoond invloed te kunnen uitoefenen 

op de keuzes die jongeren maken. Met de samenwerking hebben we simpelweg als school een extra 
kanaal in handen om het welzijn van onze leerlingen te kunnen waarborgen.” 

Sipke Ruijter, afdelingsleider MAVO Bonhoeffer College  
 

“Door samenwerking weten we veel beter wat er zich rondom de school afspeelt in de pauze. Fijne 
samenwerking door korte lijntjes, informeel overleg en goede bereikbaarheid van jongerenwerkers.” 

Frederike Rudolphy,  afdelingsleider Jac. P. Thijsse College 
 

“Sinds het jongerenwerk drie keer in de pauzes op school komt, wordt er aanzienlijk minder drank en 
drugs gebruikt rond de school gebruikt.” 

Walter Husman en René, conciërges Jac. P. Thijsse College 
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B20 TEENS-INN HUISKAMERPROJECT 16-, COACHING VRIJWILLIGERS 
Doelgroep: 
Kinderen en tieners onder de 16 jaar 
 

Korte omschrijving product:  
Inloopvorm voor ambulant. Vanuit een analyse van het ambulante jongerenwerk worden (hang) 
straatjeugd benaderd, waarin geïnvesteerd kan worden. In praktijk de groepen onder de 16 jaar, die 
openstaan voor gedragsbeïnvloeding en gedragsverandering. 
Jongerenwerk coacht vrijwilligers (jongeren) in het zelfstandig verzorgen van activiteiten met een eigen 
openingsmoment in Discovery. Het jongerenwerk werkt Seizoensgebonden om de bewegingen die 
jongeren in de zomer en winterperiode maken te volgen.  
 

Afgesproken resultaten: 
De overlast op straat wordt teruggedrongen. Interventie op groepsprocessen tijdens het 
huiskamerproject leidt tot positieve gedragsverandering op straat. Jongeren worden gestimuleerd te 
participeren en verantwoordelijkheid te nemen in het uitvoeren van eigen activiteiten. Jongeren met 
een hulpvraag kunnen worden doorverwezen binnen het netwerk. Er wordt een bijdrage geleverd aan 
de ontwikkelingsmogelijkheden van jeugd.  
 
Jongerenwerk coacht vrijwilligers (jongeren) in het zelfstandig verzorgen van activiteiten met een eigen 
openingsmoment. Een bijdrage leveren aan de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren m.b.t. 
begeleiding en organisatie. 
 

Behaalde resultaten:  
Deze activiteit is in 2018 van start gegaan naar vraag vanuit de overlast gevende hanggroepen 
bestaande uit de jongste tieners. Het jongerenwerk heeft kunnen coachen, monitoren en begeleiden 
tijdens de openingen. In april ging de opkomst naar beneden, schoolroosters van de vaste bezoekende 
jongeren vielen samen met de opening. Met de aansluitende warme maanden mei en juni is het 
gewenste aantal bezoekers in deze periode laag gebleven. Hierdoor is er wel ruimte geweest voor 
langere individuele informatie en adviesgesprekken. De Teens-Inn trekt tieners aan die veel 
persoonlijke aandacht vragen en het fijn vinden dat het rustig is. Een aantal openingen zijn omgezet 
naar ambulante rondes. Tijdens de straatrondes en via het scholenproject is meer bekendheid gegeven 
aan deze opening en was in augustus/september de opkomst hoger dan voorgaande jaren. Vanaf 
oktober is met de komst van de Helmgras-groep en het werk op de middelbare scholen, het 
bezoekersaantal gaan groeien en de begeleiding geïntensiveerd. De overlast, met name bij de Helmgras 
school, is hiermee teruggedrongen. 
 
In 2018 zijn er 41 Teens-Inn huiskamerprojecten uitgevoerd met een totaal van 170 bezoekers.  

Mogelijke verbetering product: 
Het jongerenwerk zou graag vanaf januari 2019 binnen het pilotproject uitbreiding jongerenwerk, het 
aantal openingsmomenten vergroten. Met de komst van de tienergroepen groeit de bekendheid en 
vraag naar openingen aanzienlijk.  
 

 

“Ik kom hier omdat ik goed kan praten met de mensen die hier werken en omdat het warmer is dan 
buiten zijn en iedereen die ik ken, komt hier in Discovery.”                                                                                                                 

Britt, 14 jaar, bezoekster Teens-Inn 
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“Ik vind het hier super chill omdat we hier een voetbaltafel hebben, er is iets te eten te maken (ook als je 
het zelf mee neemt!) en je kunt gewoon op de banken lekker zitten. En., dat jullie altijd een kan met 

limonade hebben waar je gewoon van mag pakken!” 
Senn de R., 14 jaar, bezoeker Teens-Inn 

 
“Het is supergezellig bij Discovery” 

S en D, leerlingen van het Clusiuscollege (14 jaar oud). 
 

N.B.: Quotes geplaats onder het huiskamerproject Ambulant B11 en/of JIS B13 hebben  
betrekking op dit product. 
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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. 

Hiervan wordt ruim gebruik gemaakt, ook in 2018. 

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 begeleidt, hun 

deskundigheid bevorderd en het fenomeen ‘vrijwilliger’ serieus neemt en hen binnen de 

organisatie een plek geeft die zij verdienen.  
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C1 WERVING EN BEGELEIDING VRIJWILLIGERS WERKVLOER EN WERVING 
VRIJWILLIGERS DIENSTVERLENING/ANDERSTALIGEN 
(SAMENVOEGING VAN A7 EN A17) 
 
Doelgroep:  
Potentiële en actieve vrijwilligers. 
 

Korte omschrijving product: 
Kwalitatief goede vrijwilligers versterken de SWC, waardoor een grotere productiviteit mogelijk is en de 
uren van de professionele krachten zo doelmatig mogelijk kunnen worden ingezet.  
De SWC heeft een breed vrijwilligersaanbod beschikbaar, in alle kernen van de gemeente, ter 
ondersteuning van kwetsbare groepen.  
 

Afgesproken resultaten:  
Voldoende vrijwilligers 
 

Behaalde resultaten:  
 
Werkvloer Welzijn Castricum:  
16 vrijwilligers zijn actief geweest, zij leverden 2500 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. Dankzij hun geweldige inzet 
kunnen de beroepskrachten veel werk verzetten. 
De invoering van de AVG en het nieuwe registratiesysteem Hello’s heeft veel begeleiding van de 
beroepskrachten gevraagd, maar is door de vrijwilligers fantastisch opgepakt.  
 
Vrijwilligers voor de dienstverlening en anderstaligen: 
350 vrijwilligers zijn actief geweest.  
Het is lastiger gebleken om kwalitatief goede vrijwilligers aan te trekken. Toch hebben ook dit jaar alle 
projecten weer met voldoende vrijwilligers kunnen werken die ingezet werden in de uitvoering, 
begeleiding en deskundigheidsbevordering.  
 

 
“Door een ziekte kon ik mijn betaalde baan niet blijven uitvoeren. Toen ik de vacature voor 

baliemedewerker bij Welzijn Castricum tegenkwam, heb ik niet lang geaarzeld en mij aangemeld. Het is 
heel fijn om weer meer deel te nemen aan de maatschappij, onder de mensen te kunnen zijn en in een 

gezellig team te werken. Ik ben één van de baliemedewerkers en één van de coördinatoren van de 
Klussenbank. Het levert mij leuk en afwisselend werk op en het gevoel weer iets voor een ander te 

kunnen betekenen.” 
Vrijwilligster van Stichting Welzijn Castricum 
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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 doelstelling:  
Kwetsbare vrijwilligers ondersteuning bieden bij het zoeken van vrijwilligerswerk in samenwerking met 
de re-integratiebureaus en vrijwilligersorganisaties activeren tot het bieden van werkplekken.  
 
Geschiedenis: 
Eind 2016 is Welzijn Castricum gestart met een Vrijwilligerscoachproject met als taken: kwetsbare 
vrijwilligers activeren tot vrijwilligerswerk, het vinden van passend vrijwilligerswerk en begeleiding 
bieden aan organisatie en vrijwilliger door het inzetten van een opgeleide (vrijwillige) vrijwilligerscoach. 
In 2018 heeft de gemeente de reïntegratiebedrijven Thobs, Fith en Werkmeester ingezet om 
anderstaligen te bemiddelen naar werk of vrijwilligerswerk en de SWC gevraagd haar project aan te 
passen aan de nieuwe ondersteuningsvormen.  
Sindsdien verwijst de SWC kwetsbare vrijwilligers naar hun contactambtenaar als zij interesse hebben 
in vrijwilligerswerk. De gemeente schakelt één van bovengenoemde organisaties in voor de 
begeleiding.  
De SWC heeft een samenwerkingsvoorstel gestuurd naar Thobs, Fith en Werkmeester. Zij kunnen voor 
het vinden van vrijwilligersplekken een beroep doen op de expertise en netwerken van het Vrijwilligers 
Steunpunt. Hier werd mondjesmaat gebruik van gemaakt.  
 

Afgesproken resultaten:  
12 bemiddelingen  
 

Behaalde resultaten: 
20 aanmeldingen, 9 geslaagd als vrijwilliger (waarvan 4 korte klus), 11 in ander traject re-
integratiebureaus.  
 

Mogelijke verbetering product:  
De samenwerking tussen Thobs, Fith, Werkmeester en het Vrijwilligers Steunpunt dient beter gestalte 
te krijgen. In de praktijk krijgt het Steunpunt heel weinig aanvragen.  
“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, niet alleen van de potentiële vrijwilliger maar ook van de 
vrijwilligersorganisatie. Alleen dan zullen organisaties bereid zijn en blijven, mee te werken aan het 
bieden van een werkplek aan kwetsbare vrijwilligers en heeft de anderstalige kans van slagen in het 
vrijwilligerswerk.  
In december zijn in een overleg met de gemeente, de re-integratiebureaus en SWC afspraken gemaakt, 
zodat de anderstaligen en de vrijwilligersorganisaties beter bediend worden.  
 

 
“Verschillende anderstaligen uit Limmen hebben deelgenomen aan de prikploeg van de 

Bloemenmozaïeken. Om vrijwilligerswerk te kunnen doen was hun basisniveau Nederlands 
onvoldoende, communicatie moet mogelijk zijn. Omdat ze stonden te trappelen om de handen uit de 

mouwen te steken, hebben zij samen met een begeleidend vrijwilliger meegedaan aan de prikploeg. Het 
was een sfeervol en enthousiast gebeuren. Hun inzet werd gewaardeerd.” 

Medewerker Stichting Welzijn Castricum 
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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 vrijwilligerswerk-website 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 150 intakes plaatsgevonden, waarvan 145 geslaagde bemiddelingen.  
Er staan 144 vacatures op de website. Er zijn altijd vacatures die open blijven staan omdat er veel 
mensen geplaatst kunnen worden. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Er wordt een open dag georganiseerd met speeddates met bestaande vrijwilligers om zo mensen over 
de streep te trekken.  
 

 
“U heeft mijn leven gered, werd er laatst door iemand tegen een medewerker van de vacaturebank 
gezegd. Dit klonk nogal heftig maar mijnheer bedoelde dat hij op een moment in zijn leven het allemaal 
niet meer zag zitten, door de bemiddeling naar een leuke vrijwilligersplek heeft hij weer de zon zien 
schijnen en voelt hij zich nuttig.”  
 

 

  



 

 
                                      SAMEN VOORUIT! – Jaarverslag Stichting Welzijn Castricum 2018 64 

C5 ONDERSTEUNEN LOKALE SAMENWERKING  
Doelgroep: 
Afgevaardigden van vrijwilligersorganisaties en professionele welzijnsorganisaties gericht op senioren 
in de gemeente. 
 

Korte omschrijving product: 
Door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting Welzijn Castricum worden lokale 
samenwerkingsverbanden gecoördineerd met als doel door middel van samenwerking, afstemming en 
kennisverbreding te komen tot sterke organisaties en samenwerkingsverbanden.  
  

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 9 deelnemers deel aan 2 vergaderingen. Besproken 
onderwerpen waren onder meer nieuwe en lopende activiteiten voor senioren, 
eenzaamheidvraagstukken en bijdragen aan preventie van eenzaamheid door deelnemende 
organisaties. Ook werd gesproken over het buurtgericht werken, het Kerstdiner* voor ouderen in een 
isolement en de toegankelijkheid van de Sociale digitale kaart van de gemeente. 
De deelname aan het Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligerswerk kwam gemiddeld op 15 (andere) 
deelnemers uit. Onderwerpen waren onder meer deskundigheidsbevordering vrijwilligersorganisaties 
vanuit Vrijwilligersacademie BUCH, vrijwilligerscoachmogelijkheden gericht op instromen in het 
vrijwilligerswerk, mogelijkheden Taalhuis voor laaggeletterden en tips voor het succesvol werven van 
vrijwilligers.  
Aan het overleg Coördinatoren Huisbezoeksamenwerkingsverband namen 8 vrijwilligers van 
organisaties deel. In dit overleg werd de stand van zaken in de diverse huisbezoekorganisaties en de 
samenwerking met elkaar besproken om het aanbod aan inwoners passend te maken. Daarnaast waren 
onderwerpen werven van nieuwe vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en preventie eenzaamheid.     
In de 3 samenwerkingsverbanden waren organisaties uit alle kernen van Castricum vertegenwoordigd. 
Totaal: namen aan de samenwerkingsverbanden 34 deelnemers deel, waarvan 7 professionals. 
 
*Voor de organisatie en uitvoering van het succesvol verlopen Kerstdiner voor senioren, gesponsord door 
Restaurant Van der Valk, werd een vrijwillige medewerker aangetrokken en ingewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 
 

 
“Uitwisseling en afstemming is belangrijk tussen vrijwilligersorganisaties en professionals. Zo kunnen 

wij signalen, bevindingen en plannen op elkaar afstemmen voor een sterker aanbod voor onze 
inwoners” 

Deelnemers van de samenwerkingsverbanden 
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C6 VRIJWILLIGERS BEDANKT 
Doelgroep:  
Vrijwilligers uit de gemeente Castricum 
 

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 Stichting 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 uit de gemeente Castricum.  
 

Behaalde resultaten:  
In 2018 namen 375 deelnemers deel aan 13 waarderingsactiviteiten onder de noemer ‘Vrijwilligers 
Bedankt’. 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. Met 
name in Castricum is de belangstelling groot en waren de populaire activiteiten snel vol.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Inschrijving via website zal verbeterd worden. Meer plaatsen bij activiteiten in de avonduren.  
 

 
‘Met name de keuze voor activiteiten bij lokale organisaties vond ik erg leuk, je bent een beetje toerist 

in eigen gemeente. Ik was anders niet zo snel naar bijvoorbeeld het Strandvondstenmuseum gaan, 
maar vond het erg leuk! ’ 

Deelnemer Vrijwilligers Bedankt 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie van aanbod Vrijwilligers Bedankt 2018 
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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, sociale media.  
 

Behaalde resultaten:  
Via de website worden vacatures van veel organisaties uit de gemeente onder de aandacht gebracht. 
Maandelijks wordt er een persbericht verzonden naar de lokale media, wekelijks verschijnt de vacature 
van de week op sociale media. In november is er meegewerkt aan de activiteit ‘Jonge senioren voor uw 
gemeente’ om de vacatures onder de aandacht te brengen van mensen die stoppen met werken. Op de 
website van De Vrijwilligersacademie wordt de deskundigheidsbevordering onder de aandacht gebracht 
en deze wordt gedeeld met organisaties door middel van nieuwsbrieven, persberichten en sociale 
media. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Promotiecampagne door middel van posters in dorp, aanwezigheid op markten of zelf organiseren van 
een vrijwilligersmarkt. Het principe van ‘Jonge Senioren’ uitbreiden naar een bredere doelgroep.  
 

 
‘Ik wist niet dat ik op een plek terecht kon voor diverse soorten vrijwilligerswerk, door het gesprek met 

de intakemedewerker ben ik toch ergens gekomen waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben’. 
Inwoner van Castricum 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie van Jonge senioren voor uw gemeente 
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C9 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VRIJWILLIGERS EN 
VRIJWILLIGERSORGANISATIES 
Doelgroep:  
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de kernen van Castricum. 
 

Korte omschrijving product: 
Met een aanbod aan trainingen/workshops worden ontwikkelings- en verdiepingsmogelijkheden 
geboden 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 190 vrijwilligers deel uit de kernen van Castricum aan onderstaande trainingen. 

 Training ‘Coördineren en begeleiden vrijwilligers’: 11 deelnemers 

 Training ‘Bestuursaansprakelijkheid': 11 deelnemers  

 Training 'Slim persberichten schrijven’: 12 deelnemers                                            

 Trainingen ‘AVG’: persoonsgegevens en privacywetgeving (sinds mei 2018 verplicht, ook voor 
vrijwilligersorganisaties). 17 trainingen AVG zijn verzorgd voor 172 deelnemers van 
vrijwilligersorganisaties uit Castricum, Uitgeest en Heiloo. Zes vrijwilligers zijn aangetrokken en 
opgeleid om de trainingen te verzorgen. Samengewerkt is door drie steunpunten 
vrijwilligerswerk BUCH-breed. 56 deelnemers waren uit de gemeente Castricum afkomstig. 

 Training ‘Omgaan met eenzaamheid voor vrijwilligers in de gemeente Castricum’: 100 
deelnemers.   

Aan de laatst genoemde training heeft een sponsor een bijdrage geleverd om de training voor een 
groot publiek te kunnen organiseren én een interessant programma te bieden. Informatie werd 
verzorgd door Movisie, de landelijke kennisorganisatie, over omgaan met eenzaamheid en door Welzijn 
Castricum over lokale initiatieven op dit terrein. De training werd versterkt met inzichtelijk toneel.     
In het verslagjaar werd de vrijwilligersacademie BUCH (door het Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo 
beheerd) verder ontwikkeld in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn 
Castricum en de Vrijwilligers Centrale Bergen.    
 

Mogelijke verbetering product: 
Niet van toepassing 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Workshop ‘Omgaan met eenzaamheid’ 
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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 onder meer 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 13 expertises. 
 

Behaalde resultaten:  
27 vrijwilligersorganisaties werden ondersteund. 
Ondersteuningsvraagstukken lagen op: juridisch terrein, websiteontwikkeling, vrijwilligersbeleid, opzet 
van een nieuwe organisatie, samenwerking tussen organisaties, huisvesting, fondsen en sponsors, 
publiciteit en vrijwilligers aantrekken/behouden. Voorts heeft de juridisch deskundige van de 
Kennisbank, op verzoek van het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een training over 
‘bestuursaansprakelijkheid’ verzorgd voor besturen en vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties. Deze 
training werd bezocht door 10 bestuurders/vrijwilligers.  
 

Mogelijke verbetering product: 
Het blijft ook in 2019 belangrijk de expertises en de mogelijkheden van de Kennisbankmedewerkers 
onder de aandacht te brengen van vrijwilligersorganisaties en potentiële maatschappelijke initiatieven. 
 

 
“De verbindingen die ons aangereikt zijn voor samenwerking met aanverwante organisaties heeft de 

start van ons initiatief makkelijker gemaakt en het resultaat sterker!” 
Door een vrijwilligersorganisatie 
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C11 JONGE SENIOREN VOOR CASTRICUM 
Doelgroep:  
Jonge senioren die stoppen met werken en zich willen oriënteren op de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk in Castricum, Akersloot en Limmen.  
 

Korte omschrijving product: 
Alle inwoners uit Castricum, Akersloot en Limmen die in 2018 65 of 66 jaar werden (943 personen), 
kregen vanuit de gemeente een uitnodiging om op 18 oktober 2018 naar het gemeentehuis te komen 
voor een (eerste) kennismaking met het vrijwilligerswerk. Er waren op deze middag 16 
vrijwilligersorganisaties aanwezig die zich presenteerde met informatie en actief waren in de 
workshops. 
 

Afgesproken resultaten: 
De bezoekers (tussen de 50 en 100 personen) wordt het volgende geboden: Workshops, 
informatiemarkt, fototentoonstelling, presentatie over kansen en valkuilen in het vrijwilligerswerk en 
een informatietas. 
 

Behaalde resultaten:  
Tussen de 60 en 70 mensen hebben deze bijeenkomst bezocht. We gaan op zoek naar een andere 
formule om meer geïnteresseerden te werven. 35 vrijwilligers hebben zich daadwerkelijk aangemeld bij 
Stichting Welzijn Castricum. 
 

Mogelijke verbetering product: 
We willen dit project kleinschaliger organiseren, gezien de opkomst dit jaar tegenviel. We gaan op 
thema vrijwilligers proberen te werven en laten verschillende thema’s gedurende het jaar voorbij 
komen. Dit aangepaste plan wordt in de loop van 2019 ontworpen en gepresenteerd, zodat deze 
nieuwe variant in 2020 aangeboden kan worden. 
 

Dit jaar was Jonge Senioren voor Castricum een goede bijeenkomst waar veel mensen kennis hebben 
gemaakt met vrijwilligerswerk en in gesprek konden gaan met vrijwilligers die al actief zijn voor 

organisaties. De bijeenkomst bestond uit twee onderdelen. In de raadzaal waren alle organisaties 
vertegenwoordigd achter een tafel met informatie, in de andere ruimtes vonden workshops plaats waar 

afgevaardigden van organisaties vertelde over verwachtingen en werkzaamheden. Hier konden de 
aanwezigen ook  vrij uit vragen stellen over wat de werkzaamheden inhouden, begeleiding, 

vergoedingen, training ect. 
Zo’n 35 mensen hebben zich aangemeld voor vrijwilligerswerk of hebben aangegeven later in het jaar 

contact op te zullen nemen. 
Mogelijk dat we deze bijeenkomst in 2020 opnieuw organiseren maar dan is het doel om een grotere 

groep te bereiken. Misschien dat we niet alleen de net gepensioneerden uitnodigen maar ons focussen 
op een bredere groep inwoners (vanaf 50 jaar of misschien nog wel jonger). 

Medewerker Stichting Welzijn Castricum ‘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Impressie van Jonge Senioren 
voor Castricum 
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C12 SOCIALE VEILIGHEID  
Doelgroep: 
Vrijwilligersorganisaties in de gemeente die voor en met kwetsbare groepen vrijwilligers, deelnemers 
en klanten samenwerken. 
 

Korte omschrijving product:  
Met een aanbod aan ondersteuning, begeleiding en educatie vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
aan vrijwilligersorganisaties in de kernen van Castricum wordt vorm gegeven aan het vergroten van de 
sociale veiligheid in deze organisaties. 
 

Afgesproken resultaten:  
Vrijwilligersorganisaties ontwikkelen beleid gericht op het vergroten van de sociale veiligheid in hun 
organisaties. Het organisatiebeleid wordt vormgegeven met een stappenplan afgeleid van de Toolkit 
‘In Veilige Handen’. Een tijdpad wordt verbonden aan het implementeren van stappen in het 
organisatiebeleid. 
 

Behaalde resultaten:   
In het verslagjaar werd dit nieuwe product in samenwerking met de steunpunten vrijwilligerswerk en 
de gemeente BUCH-breed ontwikkeld, zodat van een uniform aanbod in ondersteuning van 
vrijwilligersorganisaties sprake was. 
Het aanbod aan vrijwilligersorganisaties en een toelichting op sociale veiligheid en VOG’s werd op de 
site van Welzijn Castricum geplaatst. 
Het steunpunt vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum heeft een presentatie ontwikkeld waarmee 
organisaties snel inzicht in het stappenplan sociale veiligheid krijgen en makkelijk sociale 
veiligheidsmaatregelen kunnen implementeren. 
In totaal werden 9 organisaties in de kernen van Castricum ondersteund. 
 

Mogelijke verbetering product: 
Evaluatie van het product is belangrijk in samenwerking met de BUCH-steunpunten vrijwilligerswerk. 

 
 

“‘Wij dachten al aardig op weg te zijn met sociale veiligheid, maar het stappenplan gaat verder en geeft 
ons meer mogelijkheden een veilige organisatie aan onze jonge deelnemers te bieden.” 

                                                                                                                     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’.    

Door de aanbesteding van de begeleiding en integratie nieuwkomers van de HAL en de 

BUCH gemeentes, kwamen er nieuwe spelers op het gebied van integratie en begeleiding 

nieuwkomers. Een project dat de SWC al jaren uitvoerde. 

Deze aanbesteding is gewonnen door Vluchtelingenwerk (begeleiding eerste 6-12 maanden), 

THOBS, FITH en Meesterwerk. In eerste instantie moest gezocht worden naar een goede 

afbakening van de werkzaamheden van de SWC (die het werk met vrijwilligers, dus zonder 

extra budget) uitvoerde en de partners, die hiervoor een bedrag per nieuwkomer 

ontvangen. 

Deze afbakening lijkt succes te hebben. Vluchtelingenwerk houdt een spreekuur in het 

kantoor van de SWC voor de nieuwkomers die vragen/problemen hebben met de 

bureaucratie in Nederland. Deze locatie is gekozen omdat de nieuwkomers de SWC al wisten 

te vinden en de ‘aanloop’ snel tot stand kon komen. 

Na 1 jaar houdt de begeleiding op het gebied van budgettering en administratie door 

Vluchtelingenwerk op, waarna de vrijwilligers van de SWC dit overnemen. Het is namelijk 

een illusie te denken dat een jaar voldoende is om de vaak ongeletterden en / of 

onbekenden met de Nederlandse mores onze bureaucratie kunnen doorgronden, zodat zij 

geen hulp meer nodig hebben. 
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D3 WIJKONTMOETINGSPUNTEN  
Doelgroep:  
Kwetsbare ouderen 
Ouderen met een auditieve of visuele beperking 
 

Korte omschrijving product: 
Wekelijks ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen in verschillende locaties verdeeld over de kernen; 
deze vinden plaats in Castricum op het Kooiplein, in de Tuin van Kapitein Rommel. In Bakkum vindt 
deze plaats bij Fase Fier, in Limmen bij Maisson de la Chasseigne. 
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 
ook buiten de wijkontmoetingen met elkaar af, vieren gezamenlijk verjaardagen en gaan met kerst 
gezamenlijk uit eten. Men ondersteunt elkaar bijvoorbeeld met naar het ziekenhuis brengen en 
boodschappen doen . 
 
Maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst voor mensen die slechtziend/blind of slechthorend/doof zijn, in 
het kantoor van het Rode Kruis op het Kooiplein. 
Inwoners ontmoeten mensen met dezelfde beperkingen. Onder leiding van vrijwilligers gaan de 
deelnemers met elkaar in gesprek. Bij de slechthorendengroep is maandelijks een schrijftolk aanwezig. 
 

Afgesproken resultaten:  
Niet afgesproken 
 

Behaalde resultaten:   
Wijkontmoetingen;             wekelijks 56 deelnemers 
Slechtziendengroep;           maandelijks 14 deelnemers 
Slechthorendengroep;        maandelijks 10 deelnemers 

Mogelijke verbetering product;  
Niet van toepassing 
 

 
Wijkontmoetingen 

In 2018 is er 222 keer een wijkontmoeting geweest. De wekelijkse ontmoetingen gaan altijd door met 
uitzondering van de periode tussen kerst/oud en nieuw.  

De maandelijkse groepen (slechtziend/slechthorend) komen beide 9 keer per jaar samen. 
Er is gestart met een wekelijkse wijkontmoeting op de middag bij Wier&ga. Helaas kwamen daar niet 

genoeg mensen op af. Na een aantal maanden is geprobeerd meer mensen te trekken door de 
frequentie aan te passen naar maandelijks, daarbij werd een zanger uitgenodigd om de wijkontmoeting 

aantrekkelijker te maken.  Helaas gaf dit geen verbetering in de opkomst, vandaar dat is besloten de 
wijkontmoeting op deze locatie te stoppen.   

Ook bij Het Hof van Kijk is een maandelijkse ontmoeting gestart waarbij we moesten constateren dat 
voor deze locatie niet voldoende animo was. 

De Santmark heeft aangegeven graag een wijkontmoeting te willen in de Marke voor mensen die 
rondom de Santmark en in  Bakkum/Castricum wonen. In februari 2019 zijn we van start gegaan en op 

dit moment zijn er al 7 deelnemers. 
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Slechthorendengroep: 

Tijdens de ontmoetingen van de slechthorendengroep werden onderwerpen besproken als tinnitus, 
informatie over aan bot verankerd hoortoestel, ziekenhuisopname, assertiviteit bij slechthorendheid, 

tips in het dagelijks leven. Een uitstapje Afie Nobel Egmond is voor deze groep georganiseerd. 
 

Slechtziendengroep:  
Om de maand hebben we mooie groepsgesprekken met soms uitdagende en dan weer boeiende vragen 
zoals "Van welk geluid hou je", "Wat is een belangrijke geur uit je jeugd", of "Als je getuige zou kunnen 

zijn van elke gebeurtenis in het verleden, heden of de toekomst, welke zou dat dan zijn". Eigenlijk zijn dit 
de fijnste ochtenden met veel delen. 

Deelnemer Mia W. heeft boeiend verteld over haar wandeltocht naar Santiago de Compostella, de 
groep was erg geïnteresseerd en bleef maar vragen stellen. Een succesvolle ochtend. 

In juni was  onze seizoen afsluiting waarbij we altijd iets bijzonders organiseren voor de "zomerstop". 
Deze keer kregen we een intensieve gezellige dansworkshop onder leiding van Wynzen Pauzinga van 

Fruns, afgesloten met een heerlijke lunch bij Wier&ga. 
Met Agnes Brokers en later in het jaar met wethouder Falgun Binnendijk hebben we gesprekken gehad 

over de toegankelijkheid van de Cal-gemeente en de inclusie-tafels. 
Voor de deelnemers een zeer informatieve ochtend gehad over de "Web-box". Marcel van Baar vertelde 

over de voordelen en het gebruik van dit apparaat, speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden. 
Voor meer informatie: https://www.webbox.nl/webbox3/ 

In december sloot de Castricumse Martine Bijl aan met vriendin en gitaar, om samen met ons zingend 
het jaar af te sluiten met verschillende meezingers en het welbekende "Feliz Navidad". 

Medewerker Stichting Welzijn Castricum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressie van de Ontmoeting Slechtziendengroep 
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D11AONDERSTEUNING ANDERSTALIGEN - 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 begeleidt de 
vrijwilligers en de bibliotheek biedt ruimte en een aanspreekpunt tijdens de bijeenkomsten.  
  

Afgesproken resultaten:  
1000 bezoekers 
 

Behaalde resultaten:  
1234 bezoekers  
20 vrijwilligers waren actief. 
 
Sinterklaasfeest:  
Vrijwilligers van SamenSpraak hebben cadeautjes ingezameld en een Sinterklaasfeest georganiseerd in 
de bibliotheek voor anderstaligen.  
 
Deskundigheidsbevordering: 
De onder SamenSpraak vermeldde deskundigheidsbevordering werd ook aan de vrijwilligers van 
SamenSpraak in de Bieb geboden.  
 

Ontwikkeling 2019: 
Tijdens het overleg met de vrijwilligers kwam naar voren dat veel anderstalige vrouwen SamenSpraak 
in de Bieb niet kunnenbezoeken omdat ze met oppasproblemen zitten. In 2019 zal gestart worden met 
een vrijwilligersopvang voor de kinderen.  
 

 
Ik kom iedere week op vrijdag. Naar mensen luisteren, thuis alleen leer ik geen Nederlands. Ik wil leren 

taal te spreken en hoe het gaat in Nederland. Leuk veel mensen ontmoeten. Naar dokter gaan, 
boodschappen doen wil ik zelf leren doen. Praten oefenen. 

Deelnemer SamenSpraak in de Bieb 
  
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
Impressie Sinterklaasfeest SamenSpraak in de Bieb 
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D11B ONDERSTEUNING ANDERSTALIGEN - VOORLEESPROJECT  
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 53 kinderen werd voorgelezen.  
27 vrijwilligers waren actief. 
 
Deskundigheidsbevordering:   
Bijeenkomst rond het afbakenen van grenzen en het ondersteuningsaanbod in Castricum voor 
anderstaligen. 
Hermien de Waard heeft een workshop verzorgd: ‘Wat valt er voor de kinderen in en om huis te spelen 
en welke boeken kunnen daaraan worden verbonden’.  
Onderlinge uitwisselingsbijeenkomst 
De bibliotheek biedt locatie voor de deskundigheidsbevordering en stelt materialen ter beschikking. 
 

Mogelijke verbetering product: Niet van toepassing 
  

 “Ik lees nu sinds anderhalf maand voor aan Sarah (6 jaar). In het begin was zij heel verlegen en wilde 
niet voorgelezen worden. Dat gaat nu echt veel beter en ze vindt het fijn als ik kom. We doen iedere 

week eerst een halfuurtje voorlezen en daarna spelletjes. Op dit moment zijn wij ook met een 
liedjesboek bezig die ik heb meegenomen, en zingen wij samen uit het boek. Dikkerdje Dap is haar 

favoriet! Sarah en ik beleven hier veel plezier aan. Ook met moeder heb ik leuke gesprekken om haar 
Nederlands te verbeteren. Ik was al snel “ingeburgerd” in dit gezin: heb al een keertje Syrisch gegeten 

en wordt voor feestjes uitgenodigd (doe ik niet, hoor!). De juf van Sarah had aan moeder gevraagd of ze 
veel is gaan lezen met haar dochter. Moeder vertelt juf dat sinds kort een voorleesvrijwilliger haar 

dochter wekelijks een uurtje voorleest en spelletjes met haar doet. Juf kon wel degelijk vooruitgang bij 
Sarah zien. Vond ik heel leuk om te horen. Ben nog maar zo kort geleden begonnen en dan al resultaat!” 

Vrijwilligster Voorleesproject 
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D11C ONDERSTEUNING ANDERSTALIGEN - FIETSPROJECT  
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 en fietsreparaties .  
 

Afgesproken resultaten: 
10 á 15 mensen krijgen fietsles 
 

Behaalde resultaten:  
17 anderstaligen hebben fietsles gehad, sommigen 1 les, anderen 20, soms fietst men na enkele lessen 
weg en soms is langere ondersteuning nodig.  
23 fietsen zijn tegen een kleine vergoeding beschikbaar gesteld aan anderstaligen. 
18 fietsen zijn nagekeken en gerepareerd met behulp van een vrijwilliger. 
€ 2000 is verkregen dankzij de sponsoractie van de Handbalvereniging.  
6 vrijwilligers waren actief. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Bijeenkomst rond het afbakenen van grenzen en het ondersteuningsaanbod in Castricum voor 
anderstaligen. 
Onderlinge uitwisseling. 
 

Ontwikkeling: 
Helaas werd in het begin van het jaar duidelijk dat de fietsenstalling van de gemeente niet meer 
gebruikt kon worden voor het stallen van tweedehands fietsen van het Fietsproject. Dankzij het 
beschikbaar stellen van schuren van geweldige vrijwilligers kon de fietsverkoop toch doorgaan. Na 
leegverkoop, is er voor gekozen geen fietsen meer op te slaan, maar gericht via Marktplaats en winkels 
passende tweedehands fietsen aan te schaffen. De anderstalige betaald € 50 en Welzijn Castricum 
draagt € 100 bij. Dit is mogelijk gemaakt door de sponsoractie van de Handbalvereniging.  
 
Als een fiets kapot is, bijvoorbeeld een lekke band, dan wordt daar vaak niets mee gedaan. Daarom 
heeft het fietsproject een druk bezochte bandenplakbijeenkomst georganiseerd bij het Gemeentehuis. 
Kees Zonneveld van de fietsersbond en enkele handige anderstaligen hebben de fietseigenaren met 
raad en daad bijgestaan. Ook kunnen mensen een beroep doen op vrijwilligers bij het leren van kleine 
klusjes aan de fiets.  
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 Impressie bandenplakbijeenkomst 
 
 
“De fietsles is dit jaar een beetje anders geworden. Toen we begonnen was het een levendige situatie op 

het raadhuisplein. Soms vier of vijf vrouwen die kwamen oefenen. Soms kwamen de echtgenoten mee 
met baby s. Anderen kwamen even buurten of kwamen om bij Astrid een fiets te ‘kopen’. 

Voorbijgangers stopten ook vaak voor een praatje en om hun waardering uit te spreken voor de 
verwoede pogingen op de fiets. 

Nu komt er vaak maar 1 vrouw tegelijk. De les gaat geconcentreerder dan. De vrouwen die komen 
lessen , komen kortere tijd. Als ze de techniek van het fietsen onder de knie hebben, dan oefenen ze 

verder thuis met man, zoon of buur. 
Dat is wel een goed teken. 

De fietsverkoop is flink toegenomen en ook de belangstelling voor het bandenplakgebeuren.” 
Vrijwilligster Fietsproject 
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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, sociale 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 publiciteit van 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. Eén ter actualisering en versterking van het 
vrijwilligerswerk, de ander omvat vrijwilligersvacatures.  

 Pers (kranten, radio) – wanneer nodig.  

 Sociale media (Facebook en Twitter) – wordt dagelijks geüpdatet. 
   

Voor de diverse projecten werd publiciteit gezocht in de sociale media, boekjes die door de 
bonden worden uitgegeven en persberichten.   
In 2017 is voor de kern Castricum en voor de kernen Akersloot en Limmen een fysieke 
‘Activiteiten- en ontmoetingskaart senioren’  uitgegeven. Hierop worden diensten, 
producten en activiteiten vermeld die op sociaal gebied beschikbaar zijn, welke in de 
betreffende kernen worden georganiseerd. Deze kaarten zijn in 2018 bijgewerkt en opnieuw 
verspreid. 
Tevens wordt medewerking verleend aan de digitale sociale kaart, die door de gemeente 
Castricum wordt opgezet. Helaas is deze op de website van de gemeente Castricum niet 
goed te vinden. Dat geldt ook voor de SWC zelf, die ook niet te vinden is ondanks dat de 
SWC hierover al jaren aan de bel trekt, hetgeen nog niet tot resultaat heeft geleid. 
 
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. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor een 
gemeenschappelijke jongerenwebsite voor de activiteiten binnen de BUCH. In 2019 zal deze 
worden gelanceerd. 
  
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    
In 2016 is ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ geïntroduceerd en door de gemeente omarmd. Dit hield in 
ieder geval in dat de SWC haar activiteiten moest afstoten en zich moest gaan bezig houden 
met dienstverlening en coördinatie van de projecten op het gebied van Welzijn. 
Derhalve is sinds 2016 het streven van en de opdracht voor 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 waarmee de 
SWC werkt kunt u vinden bij de afzonderlijke producten.   

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 
(0251656562), 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. C. Brinkhuis, secretaris   

 Dhr. G. Veldt, penningmeester  

 Mevr. P. Nordholt, bestuurslid  

 Dhr. J. Hommes, bestuurslid 

 Mevr. F. Van Bergenhenegouwen, 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 7,1 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 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.         
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