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2019 was het jaar van verder bouwen aan waar

in 2018 een start mee was gemaakt. De

samenwerking intensiveren met de

Welzijnsorganisaties in de BUCH, het

voortzetten van de Pilot Jongerenwerk en

samen met vele partijen deelnemen aan de

lancering van het Steunpunt Eenzaamheid

middels een prachtig congres in oktober. 

 

Op het vlak van Jongerenwerk zijn dankzij de

pilot mooie stappen gezet, waarover te lezen

valt in de tussen- en eindevaluaties die eerder

verschenen zijn. We zijn erg dankbaar dat de

pilot voortgezet werd in 2019/2020. 

 

Op het vlak van Welzijn zien we dat het

moeilijker wordt om vrijwilligers te werven,

terwijl zij het kloppend hart van onze

organisatie zijn. We gaan hier in 2020 stevig

op in zetten, want alle geboden producten

worden namelijk ten volste benut! Uit de data

van het Stoplichtenmodel blijkt ook dat we van

groot belang zijn voor onze regio. Vol goede

moed gaan wij voort in het nieuwe jaar en

sluiten wij 2019 vol trots af.

 

Wij danken onze opdrachtgever Gemeente

Castricum voor hun vertrouwen en onze

vrijwilligers, ons bestuur en onze medewerkers

hartelijk voor hun inzet! 

 

 

 

V O O R W O O R D

J U D I T H  S C H R A M -  D E  V R I E S

D I R E C T E U R
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In 2019 is in de gemeente Castricum gestart met het Steunpunt Eenzaamheid. Eenzaamheid is, zoals

prof. De Jong Gierveld het omschreef; "het subjectief ervaren van onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan

(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties". Volgens Movisie betreft het meer dan een miljoen Nederlanders,

een groot probleem onder onze bevolking. Het betreft niet alleen ouderen, ook jonge mensen ondervinden

de negatieve gevolgen van eenzaamheid. Omdat eenzaamheid erg ongezond is voor zowel de geest als

het lichaam (het tast het immuunsysteem aan, het leidt tot depressie, een verhoogd risico op hart-en

vaatziekten en Alzheimer) is er op zowel landelijk als gemeentelijk niveau een actieprogramma Eén tegen

eenzaamheid gestart. Welzijn Castricum neemt zitting in het kernteam opgezet vanuit Gemeente

Castricum en heeft o.a. het Steunpunt Eenzaamheid geïntroduceerd. Het afgelopen jaar hebben we een

aantal projecten georganiseerd  die aansluiten bij dit thema. Vanuit ons is Ingrid Wellen, Sociaal Werker,

betrokken bij dit onderwerp.

 

Het centrale doel van het kernteam de komende vier jaar is; het taboe' rondom eenzaamheid doorbreken

en dit onderwerp op zoveel mogelijk verschillende plekken bespreekbaar maken. We zijn op 3 oktober 2019

gestart met een conferentie, met daarin de aftrap van het Steunpunt Eenzaamheid Castricum in

Geesterhage. In totaal waren er 125 deelnemers, waaronder vrijwilligers, professionals, inwoners, tv

Castricum, tv IJmond en  6 ambassadeurs aanwezig. 

 

Wethouder Falgun Binnendijk opende met een persoonlijk verhaal over zijn jeugd en zijn gevoel van

eenzaamheid. Mariska van de Zee, ervaringsdeskundige en nu professioneel begeleider van mensen met

eenzaamheid gaf een interessante presentatie. Daarna volgde het startsein van het Steunpunt

Eenzaamheid dat bij Welzijn Castricum is ondergebracht. Aan dit steunpunt zijn 6 ambassadeurs

verbonden. Er is voor de ambassadeurs gezocht naar een goede afspiegeling van de samenleving. Een

jongere, een statushouder, een kunstenaar, iemand uit de sport, een praktijkondersteuner uit Limmen en

een inwoner uit Akersloot. Een ieder kijkt de komende jaren vanuit zijn of haar eigen netwerk wat er in

Castricum nodig is om eenzaamheid een gezicht te geven.

 

"Waar anderen verbinden,
Tijd met elkaar verslinden

Lachen, huilen, samen delen
Kinderen die vrolijk spelen

Zit ik hier, weer en wederom
In de zwarte stilte van mijn zijn

Geen mens die weet wat ik bedoel
Hoe mijn geest wandelt, wat ik voel

Geen interesse in mijn wezen
Niemand lacht om wat ik zeg

Eenzaam knaagt de tijd mij aan
Niemand ziet mij werkelijk staan…"
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Judith Schram

Foto: opening Steunpunt Eenzaamheid



Voorafgaand aan de conferentie heeft Welzijn Castricum zo’n 18 anonieme interviews gehouden met

inwoners uit de verschillende kernen. Met deze mensen hebben we gesprekken gevoerd over hoe zij hun

eenzaamheid ervaren en wat zij missen aan ondersteuning. Het waren mooie gesprekken waar we als

kernteam de komende jaren mee verder gaan. 

 

Zoals u van ons gewend bent is er veel geïnvesteerd in PR. Er is een interview in de Castricummer

verschenen met medewerkers van Welzijn Castricum waarin uitleg werd gegeven over alle plannen. Er is

een website ‘Steunpunt Eenzaamheid’ gemaakt. Op deze website staan o.a. de foto’s met

achtergrondinformatie van de ambassadeurs, algemene informatie over eenzaamheid en belangrijke

telefoonnummers en websites. Ook is er een flyer gemaakt en wordt er info gepost over dit onderwerp

op social media.

 

Naar aanleiding van alle PR is onder andere een moedercafé voor anderstaligen opgestart door één van

de ambassadeurs en is er in december een eerste Samen-eten tafel geboren. Ook heeft een aantal

leden van het kernteam met een stand bij het Candle Light shoppen in Castricum gestaan. Alle

bezoekers die langs kwamen spraken zij aan en kregen een flyer. Over het algemeen waren de reacties

heel positief. 

Eén van de ambassadeurs is meteen aan de slag gegaan om een kerstbijeenkomst te organiseren. Twee

weken voor de kerst konden mensen die met kerst alleen zijn, een schilderij maken. De schilderijen

werden tweede kerstdag tentoongesteld onder genot van een hapje en een drankje. Ook de buurt werd

uitgenodigd om de expositie te bekijken. Het was een gezellige en warme middag. 

 

Een ander product in de strijd tegen eenzaamheid is Samen2. Dit is een maatjesproject waarin mensen

aan elkaar gematcht worden om samen 1 x per week of 1 x per 2 weken samen tijd door te brengen. De

invulling van de tijd varieert per match, bijvoorbeeld wandelen, spelletje doen, koffie drinken, samen

eropuit.
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Omdat wij een stichting zijn vóór de inwoners en door de inwoners (onze 400 vrijwilligers!) hebben we

ook een tak die zich richt op aanwezig zijn in de diverse buurten. Naast de Wijkontmoetingspunten,

die tevens een link hebben met het thema eenzaamheid, vinden er nog veel meer prachtige initiatieven

plaats. Door het Steunpunt Vrijwilligerswerk worden lokale samenwerkingsverbanden gecoördineerd

met als doel door samenwerking, afstemming en kennisverbreding te komen tot een passend aanbod

voor inwoners van álle leeftijden én vrijwilligers. Zo is ook het Seniorenplatform hier een onderdeel van.

Hier wordt onder andere gesproken over nieuwe en lopende activiteiten voor senioren, eenzaamheid

onder deze groep en de aanpak ervan. Tevens kwamen het kerstdiner voor ouderen in een isolement en

de toegankelijkheid van de sociale kaart ter sprake. Bij het overleg Coördinatoren huisbezoek

samenwerkingsverband werden ontwikkelingen rond de huisbezoek projecten besproken en de

samenwerking met elkaar om het aanbod aan inwoners passend te maken.



Graag brengen wij ook het Wijkgericht werken onder uw aandacht. Deze tak van sport heeft als doel

een bijdrage te leveren aan het vergroten van de leefbaarheid, samenhang en veiligheid in wijken en op

zelf- en samenredzaamheid. Het gaat hier met name om kwetsbare inwoners (of potentieel kwetsbare

inwoners) en leemten in buurten die bovenstaande negatief beïnvloeden. Een prachtig voorbeeld van

hoe we hierop inzetten zijn de Straatcontactpersonen. Zij zijn actief in hun wijk en hebben een aantal

straten onder hun hoede. Ze beantwoorden vragen en suggesties over de wijk en bieden informatie,

ondersteuning en netwerkuitbreiding van dichtbij. Daarnaast nemen zij opmerkingen en ideeën voor hun

wijk in ontvangst en gaan na wat gezamenlijk gedaan kan worden met de signalen en suggesties. Er

wordt samengewerkt met de Sociaal Teams, de buurtregisseur, de gebiedsregisseurs en diverse andere

professionele en vrijwillige organisaties.
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DEELNEMER VAN EEN

SAMENWERK INGSVERBAND

"De uitwisseling met elkaar en de
tips die wij elkaar geven maken ons

aanbod krachtiger"

"De deelnemers zijn enthousiast over de

ontmoetingen en vinden het fijn elkaar

vaker

te spreken. Als je elkaar nu in de buurt

tegenkomt, merk je dat je elkaar beter

kent en een ander gesprek hebt."

 Straatco
ntactper

soon Bak
kum

"IN ONZE STRAAT ZIJN DE AFGELOPEN JAREN EEN AANTAL

NIEUWE BEWONERS GEKOMEN. HET WERD TIJD DAT

LANGER WONENDE EN NIEUWE

STRAATBEWONERS EENS NADER KENNIS MET ELKAAR
MAAKTEN."

Straatcontactpersoon Gobatstraat

Foto: Straatcontactpersonen uit de
Gobatstraat
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Naast de straatcontactpersonen ondersteunen we op andere wijze de bewonersbelangen. Dit is

eveneens gericht op het vergroten van de leefbaarheid, samenhang en de veiligheid in de buurten. Het

aantal ondersteuningen bij buurt- en inwonersvraagstukken inzake de leefbaarheid steeg in 2019. Het

betrof ondersteuning van initiatieven rond ontmoeting, meer bewegen, buurtbijeenkomsten en

participatie, tevens van inwoners met een beperking. In twee situaties ging het om overlast. 

 

Een deel van de ‘good practices’ is verwerkt in een serie van 12 persberichten met de titel ‘Een

goede buur…’. Deze berichten werden opgenomen in het Nieuwsblad voor Castricum en zijn te vinden op

de site van Welzijn Castricum ter inspiratie van inwoners.

 

In de Santmarkbuurt (voor de bewoners van zelfstandige seniorenwoningen) werd een

buurtwoononderzoek gehouden gerichtop  knelpunten en wensen op het terrein van participatie en

leefbaarheid.

Buurtbewoners uit de Dorpsstraat voerden in samenwerking met Welzijn Castricum overleg over

overlast van onder meer uitgaan en verkeer in relatie tot prettig wonen en zijn hierover in gesprek

gegaan met betrokken partijen. 

In Akersloot werd contact gelegd met bewoners en met de Dorpsraad Akersloot over buurtvragen als

overlast van jongeren, waarbij het jongerenwerk van Welzijn Castricum werd ingeschakeld. In deze

kern werd ondersteund bij de ontwikkeling van een buurttuin door inwoners. 

Een situatie van overlast in Limmen werd in samenwerking met bewoners en de gemeente aangepakt. 

Op vraag van inwoners met een minimuminkomen en anderstalige inwoners werden met 3

sportverenigingen afspraken gemaakt om de genoemde inwoners gelegenheid te bieden te gaan

sporten: 7 deelnemers maakten hier gebruik van. Een sponsor heeft dit mogelijk gemaakt. 

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 en 5 vrijwilligers een wekelijks wandelinitiatief opgezet dat in januari 2019 van start is

gegaan. Helaas is het initiatief na 3 maanden beëindigd omdat de doelgroep niet voldoende bereikt

en enthousiast werd.

2 buurtnetwerken, waaraan inwoners uit Bakkum deelnemen, werden ondersteund wat betreft de

voortgang. Ook werden de buurtnetwerken gepromoot in de media als voorbeeld voor inwoners. 

Deelname aan de Kidsvakantiecocktail door kinderen van ouders met een minimuminkomen werd

door een sponsor mogelijk gemaakt.

Andere resultaten in het behartigen van buurtbelangen waren:
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Omdat de jeugd de toekomst heeft betrekken we graag de jongere inwoners van onze gemeente.

Middels Kids in de Buurt worden de meningen en wensen van leerlingen en ouders rond thema’s die

spelen in de kernen en buurten onderzocht. In 2019 werd op Basisschool Paulus in Castricum het

onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten betroffen de thema’s: buurt, spelen, bewegen, wonen, verkeer,

sociale veiligheid en overlast. De buurt werd gewaardeerd door de leerlingen, gemiddeld

werd een 8 gegeven!  Er is veel hulp in de buurt en een goede sfeer. Wensen zijn: uitdagender

speelplaatsen, ook geschikt voor kinderen boven 6 jaar. Verbeteringen van verkeerssituaties kwamen

eveneens aan de orde. 

 

Het onderwerp eenzaamheid is besproken om het taboe te doorbreken. Leerlingen werden zich

daardoor meer bewust van kinderen in de groep die zich alleen voelen en meer contacten willen met

elkaar. Bekeken werd hoe leerlingen contacten aan kunnen pakken en meer op elkaar gaan

letten.                                                    

 

Uitkomsten werden ook verkregen uit interviews met ouders van leerlingen van deze school. Begin

2020 wordt het onderzoek met ouders afgerond en zullen eventuele benodigde acties, voortkomende

uit het onderzoek, uitgevoerd worden.

Foto: Straatcontactpersonen



Nieuwe communicatie-inzichten voor vrijwilligers 

Omgaan met kinderen met ongewenst gedrag in de sport’

'Taal met heel je lijf en leden’ BUCH-breed aangeboden aan taalmaatjes anderstaligen

Borging 'AVG’: persoonsgegevens en privacywetgeving (sinds mei 2018 verplicht, ook voor

vrijwilligersorganisaties)

Ook worden met de trainingen participatie- en ontplooiingsmogelijkheden geboden aan nieuwe en reeds

werkzame vrijwilligers.

Trainingen in 2019 die onder andere gegeven zijn: 

“Het was een goede workshop, die zeker inzichten heeft
gegeven om je eigen communicatie mogelijk

te verbeteren, maar ook de kijk op anderen in het
communicatieproces. Dus een

waardevolle avond!”

D E E L N E M E R  V A N  V R I J W I L L I G E R S O R G A N I S A T I E  
A A N  T R A I N I N G  

" N I E U W E  C O M M U N I C A T I E - I N Z I C H T E N "  
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Onze grootste en drijvende kracht zijn de vrijwilligers. Omdat vrijwilligerswerk binnen het Welzijn

ontzettend complex kan zijn, bieden wij met de Vrijwilligersacademie en het Steunpunt

Vrijwilligerswerk begeleiding, coaching én deskundigheidsbevordering aan alle vrijwilligers. Zo kunnen zij

zich verder ontwikkelen en verdiepen in diverse actuele onderwerpen en vraagstukken van

vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven. Het aanbod is indirect gericht op versterking van

de lokale gemeenschap.

Foto (Nico Lute): Voor zwemvereniging CIS, voor mensen met een beperking, werden vrijwilligers en

nieuwe leden aangetrokken met hulp van de Kennisbank.
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Hieraan gekoppeld faciliteren wij ook de Kennisbank. Hierin ondersteunen deskundigen uit het

bedrijfsleven en de professionals van Welzijn Castricum op persoonlijke titel vrijwilligersorganisaties en

maatschappelijke initiatieven. Middels het oplossen van vraagstukken en knelpunten komen we tot sterke

en zelfredzame vrijwilligersorganisaties met een krachtig aanbod voor de inwoners van de gemeente. 

 

Uiteraard wordt er ook veel tijd en aandacht gestoken in het werven van vrijwilligers. 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.  

 

Welzijn Castricum heeft een breed vrijwilligersaanbod beschikbaar, in alle kernen van de gemeente, ter

ondersteuning van kwetsbare groepen. Ook aan onze balie in Geesterhage werken vrijwilligers. Zij

bemensen de balie en het cliënteninformatiepunt, verzorgen de bemiddeling en coördinatie binnen de

diverse dienstverlenende projecten. Welzijn Castricum 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.

Vanuit Welzijn Castricum wordt ook de Vacaturebank beheerd. Dit is een vacaturebank voor de hele

regio en alle instellingen die werken met vrijwilligers zetten hun vacatures hier op. Dit zorgt voor een

gevarieerd en actueel vacaturebestand. Middels deze vacaturebank kan onze vrijwilligerscoördinator

verbinden en makelen en het actief bij elkaar brengen van partijen. 

Tevens zit in haar portefeuille het promoten van vacatures en vrijwilligerswerk. Wat de

vrijwilligerscoördinator nog meer doet: door middel van het up to date houden van de vrijwilligerswerk-

website en mondelinge advisering van potentiële vrijwilligers een goed beeld geven van de mogelijkheden

van vrijwilligerswerk. Daarnaast biedt Welzijn Castricum ondersteuning aan inwoners die niet zelfstandig

aan vrijwilligerswerk kunnen beginnen.

“Ik kwam langs voor vrijwilligerswerk en
heb er nu een betaalde baan aan

overgehouden! Dank voor de bemiddeling!”

Vrijwilliger van Welzijn Castricum  
“Ik ben alleen, maar door het doen vanvrijwilligerswerk ontmoet ik toch andere mensen

en is er een wereld voor mij opengegaan!”Vrijwilliger van Welzijn Castricum



Welzijn Castricum zet zich op verschillende terreinen in op het onderwerp anderstaligen/nieuwkomers.

Er is een aantal producten die ingezet wordt om ook de nieuwe inwoners van onze mooie gemeente een

plek te geven en te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het Fietsproject waarbij de nieuwe inwoners

leren fietsen, hun fiets leren onderhouden én goedkoop een fiets kunnen aanschaffen om verder te

kunnen oefenen en op pad kunnen. Op het gebied van taal zijn er diverse mogelijkheden. Zo wordt bij

mensen thuis voorgelezen in het bijzijn van de ouders, om zo de Nederlandse taal op speelse wijze tot

zich te nemen. Bij Samenspraak geven vrijwilligers taalcoaching aan individuen om grondig de

Nederlandse taal te kunnen leren. Bij Samenspraak in de Bieb komen anderstaligen naar de Bieb om daar

samen Nederlands te praten onder leiding van een vrijwillige taalcoach.
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Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet is ook in 2019 weer

Vrijwilligers Bedankt georganiseerd. Dit bestaat uit een 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 met en georganiseerd door Welzijn

Castricum. De activiteiten zijn een ‘dank je wel’ voor de vele

inspanningen die vrijwilligers in onze gemeente verrichten.

“DE TAALCOACH WAS NIET ALLEEN HEEL

BELANGRIJK VOOR DE TAAL

MAAR OOK EEN NIEUWE VRIENDIN DIE EEN BRUG

WAS NAAR DEZE NIEUWE WERELD!”

V A N  E E N  A N D E R S T A L I G E  B I J  W E L Z I J N  C A S T R I C U M

Foto: deelnemers Samenspraak Foto: Fietsprojct
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Naast deze producten die een grotere gezamenlijke factor hebben bieden we nog meer! Zo doen wij

Informatieve Huisbezoeken. Senioren krijgen eenmalig een huisbezoek aangeboden waarbij zij

geïnformeerd worden over alle voorzieningen die de gemeente te bieden heeft. Het huisbezoek wordt

uitgevoerd door een vrijwilliger die in gesprek gaat over de verschillende leefgebieden; woonsituatie,

gezondheid, huishouden, financiën, sociaal netwerk en dienstverlening. Aan de hand van deze

onderwerpen wordt informatie gegeven bijv. vervoer, DOC-team, seniorenwoningen,

invalidenparkeerkaart, rouwgroep. Zij laten folders achter over onderwerpen waar interesse voor is.

 

Verder zijn onze sociaal medewerkers ook Welzijnsadviseur. Hun werkzaamheden op dit vlak bestaan uit

individueel advies aan de balie bij Welzijn Castricum en in sommige gevallen huisbezoek voor informatie

over voorzieningen welzijn, wonen en zorg.

Bij complexe problematiek maakt de welzijnsadviseur een afspraak voor een huisbezoek en bekijkt in

overleg met de aanvrager wat de beste aanpak is. Het is altijd maatwerk, er wordt gekeken wat de

aanvrager zelf kan, waar Welzijn kan ondersteunen en wanneer doorverwijzen noodzakelijk is.

 

Eén van onze sociaal werkers is gedetacheerd voor een aantal uur in het Sociaal Team van de

gemeente. Het doel van het Sociaal Team is het bevorderen van de zelfredzaamheid, inzet vrijwilligers

stimuleren, nadruk op mogelijkheden en talent, inzet op laagdrempelige algemene en collectieve

voorzieningen, één huishouden, één plan. De verschillende specialisten zijn goed op de hoogte van

elkaars werkzaamheden en op die manier breder geïnformeerd.

Doordat verschillende organisaties in één team werken zijn de lijnen kort en kan er efficiënt

samengewerkt worden. Welzijn Castricum neemt deel aan alle 3 de Sociaal Teams vanwege de kennis

rondom ouderen, eenzaamheid en de inzet van vrijwilligers en de diensten van Welzijn Castricum.

 

Naast producten die aan bovenstaande gelinkt zijn bieden wij nog de basisproducten aan. Hieronder

vallen allerlei producten die het leven van onze medemens die kwetsbaar is of mindervalide, gemakkelijker

maakt. Denk aan onze boodschappendienst, vervoer (naar bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis

of een kapper), knoppendienst (voor ondersteuning bij alles dat middels knoppen bediend wordt) en

thuisadministratie (belastingzaken, invullen formulieren allerlei).

Foto: balie Welzijn Castricum
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Het jongerenwerk heeft dankzij de Pilot verder kunnen bouwen aan een team van jongerenwerkers met

verschillende capaciteiten, specialismen en ervaringen. In 2019 was het team compleet en werd breed

jongerenwerk in de gemeente uitgevoerd met al snel veel waardering van onze netwerkpartners. Het

jongerenwerk heeft afgelopen jaar meer inzet geleverd op individuele begeleiding en het online

jongerenwerk. Extra individuele begeleiding werd ingezet omdat we jongere groepen met risicogedrag

in het jongerencentrum zagen met specifieke hulpvragen. Daarnaast werd extra ingezet op online

jongerenwerk omdat jongeren vaker online zijn en we hier zorgelijke zaken aantroffen. Ruzies, pestgedrag

en verschillende voorbeelden van jeugdcriminaliteit van jongeren in Castricum en omgeving. Zo zagen wij

bedreigingen onder jongeren voorbij komen en werd een vechtpartij voorkomen omdat het Jongerenwerk

online gesignaleerd had. Ook eenzaamheid en depressieve gevoelens worden online gezien. Hier is extra

aandacht voor mede dankzij de deelname aan de Kerngroep Eenzaamheid door twee jongerenwerkers.

 

Muziekavond voor jongeren met een beperking

In 2019 heeft het jongerenwerk vier jongeren met een beperking begeleid om hen zelfstandig taken te

kunnen laten uitvoeren in de voorbereiding en op muziekavonden zelf. Twee jongeren met een

verstandelijke beperking maken de Facebook pagina voor de bezoekers en verzorgen zelfstandig de

muziek op de muziekavond. Twee andere jongeren zijn intensief begeleid en kunnen nu zelfstandig de

PR doen. De avond is daardoor meer van de doelgroep zelf geworden wat de populariteit heeft vergroot.

De muziekavond voor jongeren met een beperking is een feestje dat ze niet willen missen. Er wordt echt

naar uitgekeken en  op de avond zelf wordt er veel gedanst en gelachen.

 

Voorlichting

Met Voorlichting hebben we ons voornamelijk gericht op risicojongeren van 13-17 jaar, zowel op straat

als in de jongerencentra. Dit deden we met verschillende netwerkpartners (Brijder, Link, politie en het

jeugdteam). Het jongerenwerk was aanwezig op de kermissen in Limmen, Akersloot, Bakkum en Castricum

met het project "In control of alcohol & drugs", samen met LINK, politie en het jeugdteam. Hier konden

jongeren op verschillende manieren ervaren wat teveel alcohol op met je doet en werd er voorlichting

gegeven over de risico’s van teveel drank op.

Het Jongerenwerk is samen met een ambulant medewerker van Brijder op straat het gesprek aangegaan

over het gebruik van drugs en de gevaren hiervan. Door de taal van jongeren te spreken en jongeren hun

vragen konden stellen waarover ze bij gebruik zorgen maakten, werd dit een groot succes. Het heeft

enkele jongeren zeker aan het denken gezet, bij latere ontmoetingen kwamen deze jongeren bij de

jongerenwerker nog terug op deze gesprekken en gaven aan bepaalde middelen niet meer te gebruiken.

 

Bijeenkomsten voor jongeren met autisme

Afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met het Sociaal Team bijeenkomsten gestart voor jongeren

met autisme. In twee leeftijdsgroepen (14-18 jaar en 18-23 jaar) kunnen jongeren nu na een

kennismakingsgesprek samenkomen in Discovery met als doel vriendschappen te sluiten en gezamenlijk

leuke dingen te doen. Er wordt rekening gehouden met ieders prikkelgevoeligheid, het gevoel van

veiligheid en de behoefte aan structuur.  In 2020 worden deze bijeenkomsten dan ook vaker gehouden

en gaan wij de groepen uitbreiden met meer deelnemers.

 



Ambulant op straat 

De jongeren die de jongerenwerker regelmatig op straat treft, zijn meestal jongeren uit de 15% groep. Dit

zijn jongeren die meer ondersteuning nodig hebben. De meeste van deze jongeren hebben ondertussen

de jongerencentra gevonden en hebben daar contact met de jongerenwerkers. Daarnaast zijn deze

jongeren bij de politie in beeld en worden regelmatig in Jongeren op Tafel (JOT) besproken. Dit is een

overleg met politie, hulpverlening, gemeente en het jongerenwerk.

 

Omdat er meer gebruik wordt gemaakt van het Huiskamerproject, er regelmatig verschillende groepen

tegelijk binnen zijn en zij elkaar soms ook uitdagen, is het niet meer verantwoordelijk om als

jongerenwerker alleen op een groep te staan. Hierdoor wordt er met dubbele bezetting gewerkt in het

jongerencentrum. De jongeren komen naar de huiskamer in Discovery om te ontspannen, elkaar te

ontmoeten, gamen, tafeltennissen of een ander spel te spelen. Veel van deze jongeren hebben een

lastige thuissituatie en zijn vaak alleen thuis na school. Ook een reden waarom we ze vaak op straat

aantreffen; jongeren in een vergelijkbare situatie zoeken elkaar vaker op.

 

Een zorgelijke ontwikkeling is de komst van jongerengroepen uit omliggende gemeenten zoals Heemskerk

en Beverwijk. Deze groepen houden zich meer bezig met criminele activiteiten, zorgen voor angst

onder jongeren die in ons centrum komen en hebben er ook voor gezorgd dat veel jongeren een wapen

zijn gaan dragen. Om escalatie te voorkomen is er nauw contact met politie, gemeente en 

 jongerenwerkers uit de andere gemeenten. Ook worden er gesprekken met jongeren gevoerd 

om inzicht te geven in de gevaren van het dragen van een wapen. 80% van de mensen die in het

ziekenhuis belanden door een messteek, was zelf eigenaar van dat mes. 

 

Doordat het jongerenwerk veel in de wijk aanwezig is, goede contacten onderhoudt met scholen,

winkeliers en buurtbewoners, kan er vaak bij overlast snel worden ingegrepen en grotere problemen

worden voorkomen. Tevens wordt er waar nodig nauw samengewerkt met politie en gemeente.

 

Naast de rondes op straat is er ook ambulant werk op scholen. Hieronder vallen de pauzerondes

waarbij de jongerenwerkers in gesprek gaan met de jongeren, geven de jongerenwerkers voorlichting en

nemen quizzen en enquêtes af. Het jongerenwerk heeft daarnaast overleg met de zorgcoördinatoren en

andere betrokkenen. Hierdoor kunnen we vroeg eventuele problemen signaleren en in gesprek gaan met

(kwetsbare) jongeren.

 

 

 

J A A R V E R S L A G  S W C  2 0 1 9 P A G 1 5



Huiskamerproject ambulant AKERSLOOT/LIMMEN

Het jongerenwerk heeft in Akersloot veel contacten met jongeren gelegd en de brede samenwerking in

het dorp is gevonden. Wanneer er nu problemen rond jongeren zijn, weten ze de jongerenwerker te

vinden, van winkelier en vereniging tot school en ouders. Het jongerenwerk heeft zich ingezet op

preventie (in gesprek gaan met jongeren op straat of op sociale media)  en reageren en acteren op

overlastmeldingen uit het dorp.

Afgelopen jaar hebben er twee zware incidenten in het dorp plaats gevonden, waar groepen jongeren uit

Akersloot bij betrokken waren. De overlast werd breed gevoeld en het was noodzakelijk dat verschillende

partijen betrokken werden. Het jongerenwerk heeft de verschillende partijen bij elkaar gebracht in een

breed overleg met jongeren, ouders, politie, gemeente, verenigingen en winkeliers en heeft hierdoor

verdere escalatie kunnen voorkomen.

Om te investeren in de relatie met jongeren en de buurt was het jongerenwerk aanwezig bij Rock ’n Roll

Street, timmerdorp, kermis, Walk of Peace, de wijkpanelavond.  Ook stond het jongerenwerk in de groepen

8 van de basisscholen voor de klas en gaf een voorlichtingsavond samen met de Brijder. De

politiehunt werd voor het eerst in Akersloot gehouden en met succes, hier kwamen  maar liefst 80

jongeren op af.

Sinds oktober zijn wij de Teens In in Storey Club gestart waarbij het internetcafé op een vaste avond

toegankelijk is geworden voor alle jongeren die dit willen bezoeken.

 

 

Jongeren Informatie Spreekuur (JIS)

Afgelopen jaar zijn er zijn er veel individuele gesprekken gevoerd. We zien een toename doordat we

jongeren uit de 15% groep in huis hebben die regelmatig botsen met de regels van onze maatschappij,

bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk een schoolverbod of een Halt-straf krijgen.

De voornaamste gespreksonderwerpen waren school, werk, examens, relaties/ruzies, middelengebruik,

problemen thuis, vechten, pesten, criminaliteit en zingevingsvragen waar ook het onderwerp eenzaamheid

aan gelinkt is. 

Wat betreft het product Eenzaamheid zijn er twee grote hoogtepunten geweest in 2019. Ten eerste heeft

het jongerenwerk samen met sociaal werk en de gemeente het Steunpunt Eenzaamheid opgericht en

geopend op 3 oktober middels een congres. Ten tweede heeft het jongerenwerk samen met wethouder

Binnendijk een interview gegeven over het steunpunt en project “Eén tegen eenzaamheid.” Het doel van

2019 om eenzaamheid beter onder de aandacht te brengen, te signaleren en bespreekbaar te maken is

hiermee behaald. 

In 2020 zal het jongerenwerk zich richten op presentaties voor de VO scholen en op het opstarten van

bijeenkomsten voor jongeren die zich eenzaam voelen in samenwerking met Join Us.
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PERSONELE INZET
 

We hebben het geluk dat medewerkers lang bij ons blijven werken en we dus lang gebruik kunnen maken

van hun ervaring en expertise. In mei 2019 is één van de Sociaal Werkers met pensioen gegaan. Hiervoor

is een nieuwe medewerker aangetrokken. Op locatie Geesterhage werkt in december 2019 4,44 fte,

bestaande uit de Sociaal Werkers, de centrale administratie en de directie (In november 2019 is de

voormalig directeur met pensioen gegaan en de nieuwe directeur gestart).

 

Bij het Jongerenwerk zijn inmiddels, inclusief de pilot, 3 fte werkzaam.

Om de coaching en kwaliteit te waarborgen is nog steeds een coördinator gedetacheerd uit Bergen

voor 6 uur per week. Hiermee is de samenwerking met Bergen ook geborgd.

Foto: team Welzijn Castricum locatie Geesterhage
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BESTUUR
De samenstelling van het Bestuur is in 2019 ongewijzigd gebleven, we hebben een stabiel en kwalitatief

goed bestuur bestaande uit 6 personen, te weten: 

Voorzitter:                          dhr. IJ. van Gosliga

Secretaris:                          mw. C. Brinkhuis

Penningmeester:                 dhr. G. Veldt

Overige bestuursleden:      mw. P. Nordholt

                                           dhr. J. Hommes

                                           mw. F. Van Bergenhenegouwen

 

ZIEKTEVERZUIM
Het ziekteverzuim op korte en middellange verzuim is laag t.o.v. het landelijk gemiddelde (resp. 0,74%

en 0,69%).  Vanwege een rugblessure is 1 parttime medewerker wat langere tijd uit de running geweest

wat een lang verzuim cijfer oplevert van 2,77%. Deze medewerker is in december totaal hersteld

gemeld. Omdat de medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun programma's en producten zien we dat

men, door de betrokkenheid en inzet, niet snel verzuimverlof aan vraagt. 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Een aantal personen heeft functiegerelateerde trainingen gevolgd, zoals bijvoorbeeld Ambulant

werken voor Jongerenwerk. Ook het werken in Hello's (online registratiesysteem) voor de

Jongerenwerkers is ingevoerd. Eén van de administratieve collega's heeft een cursus gevolgd en met

goed gevolg afgerond. Met iedereen is een Ontwikkelgesprek gevoerd, waarbij de ontwikkelstippen op

de levenshorizon zijn vastgesteld voor 2020 en daarna. 

 

 

 

 



BEDRIJFSVOERING

 
Ook in 2019 is het Jaarplan uitgevoerd zoals gepland. Zoals te zien was in de

Stoplichtverantwoordingen zijn bijna alle doelen één op één behaald. Zoals eerder beschreven nam

het aantal nieuwe vrijwilligers wat af. 

Ook het ontwikkelen van het product Armoedeprogramma bleef wat achter, omdat hierop samen met

de gemeente nog een start voor wordt gemaakt. In 2020 gaan we starten met onderzoek op dit

onderwerp en samen met de gemeente aan de slag met het Programma van de toekomst en de

invulling van 2020.  

 

De digitaliseringsslag heeft verdere doorgang gevonden. Alle VOG's zijn wederom gecheckt en waar

nodig nieuwe aangevraagd. Ook hebben alle medewerkers hun ontwikkel-/functioneringsgesprekken

gehad. 

 

Op financieel vlak hebben we goed gepresteerd. Zie hiervoor de Jaarrekening. In 2020 worden de

reserveringen ingezet om activiteiten verder te ontwikkelen of op te starten waar dit in 2019 niet

opgestart was.

 

In Escio registreren alle medewerkers hun gemaakte uren gelinkt aan de diverse producten. Hierop

wordt ook gestuurd en regelmatig geëvalueerd. 
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Boodschappendienst: het aantal aanvragen loopt terug omdat supermarkten tegenwoordig ook

thuis bezorgen. In 2020 bekijken hoe dit verloopt. De mensen die er nog gebruik van maken zijn

er wel erg blij mee. Omdat het ook een moment van samenzijn is, dus goed tegen eenzaamheid. 

Knoppenproject: Loopt zoals gepland

Klussenbank: nog steeds veel vraag naar. We kijken of er een team kan worden gevormd om zo

ook zwaardere klussen te kunnen bedienen. 

Thuisadministratie: Veel mensen worden ondersteund en we zien een toename bij de aanvragen

voor anderstaligen. in het kader van Armoede zal dit onderdeel verder worden uitgebouwd in

2020. Ook is er geïnvesteerd op deskundigheidsbevordering, o.a. in samenwerking met Socius. 

Vervoer: 1200 ritten minimaal per jaar. We overwegen een busje aan te schaffen zodat ook

groepen vervoerd kunnen worden, of als een vrijwilliger zelf een (te) kleine auto heeft hij toch

iemand met bv. een rollator goed kan vervoeren. Aandachtspunt is het blijven werven van

geschikte chauffeurs.

Lotgenotengroep Rouwondersteuning: loopt zoals gepland, geen aandachtspunten. 

Ontmoetingsactiviteit mensen met een beperking: Loopt zoals gepland, dit willen we wel meer

aandacht gaan geven in 2020. 

Samen2: Er zijn meer dan 40 matches ontstaan in 2019! Er wordt voor dit onderdeel steeds meer

samengewerkt met de 1e-lijns gezondheidszorg. In 2020 wordt middels project 'Welzijn op

Recept' dit verder uit gewerkt. 

Informatief huisbezoek/kwetsbare ouderen in beeld: inwoners van 80 jaar, weduwen en

weduwnaars en nieuwe inwoners vanaf 75 jaar krijgen i.s.m. de gemeente, eenmalig een

informatief huisbezoek aan geboden. Er zijn meer dan 50 bezoeken uitgevoerd in 2019. 

Sociaal Team: Deelnemen aan de bijeenkomsten en in gezamenlijkheid de zelfredzaamheid van

de inwoners vergroten, inzet vrijwilligers stimuleren, kijken naar mogelijkheden i.p.v.

onmogelijkheden en gebruik maken voorliggende voorzieningen. Hier neemt 1 van de Sociaal

werkers aan deel en ook in de uitvoering van gezamenlijke plannen zet zij zich in. In 2020

uitbreiding naar meer sociale teams en Inloopspreekuren. 

Welzijnsadviseur: Kwetsbare inwoners maken meer gebruik van voorliggende voorzieningen en

kunnen hierdoor langer thuis blijven wonen. Individuele gesprekken om knelpunten te signaleren

en samen aan een oplossing te werken. Loopt goed, zo continueren, er wordt veel samen

gewerkt met netwerkpartners. 

Wijkgericht werken: Inmiddels zijn er 29 Straatcontactpersonen, dit wordt verder uitgebreid.

Bewonersbelangen: Inwoners worden ondersteund bij het behartigen en oplossen van

buurtvraagstukken. Er wordt o.a. onderzoek gedaan in de diverse wijken naar de mate van

tevredenheid over de woonomgeving en wat er verbeterd kan worden. Bijv. leefbaarheid, sociale

problemen, etc.  Dit wordt nog verder uitgerold in 2020 naar de andere wijken. 

Kids in de buurt: Onderzoek onder groep 7/8 van de basisscholen over hun meningen en wensen

rond thema's die spelen in de buurt. Bijvoorbeeld speeltuinen, verkeersveiligheid, etc. In 2020

worden er nog 3 scholen bezocht en eerder ondervraagde klassen krijgen een evaluatie.

Jongeren met autisme: er is inmiddels een groep op gezet in Discovery speciaal voor jongeren

met een ASS-diagnose.

UITVOERING & AANDACHTSPUNTEN 
(p.s.: vanwege de corona-crisis kan het zijn dat in 2020 niet alles alsnog opgepakt kan worden)
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Afbeeldingen en foto's gebruikt in dit stuk met bronvermelding zijn geplaatst met toestemming van

eigenaar ofwel in het bezit van Stichting Welzijn Castricum, en mogen niet worden gekopieerd of

anderzijds gedupliceerd worden.

Afbeeldingen en foto's waarbij geen bronvermelding staat vermeld komen uit de rechtenvrije

bibliotheek van Canva.

Colofon

 

Dit jaarverslag is uitgegeven door: 

 

Stichting Welzijn Castricum

Geesterduinweg 5 

1902 CB Castricum

info@welzijncastricum.nl   / tel.: 0251-656562

 

 

 

Disclaimer:

Dit jaarverslag is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen

rechten worden ontleend. Overname van teksten is toegestaan op voorwaarde van bronvermelding.
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