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VOORWOORD

 
2020 werd in maart opeens een vreemd jaar. Alles dat iedereen
gepland had, mensen hun dromen en wensen, voornemens en
ideeën. Alles lag plat. Alles en iedereen ging in een nieuwe, voor

ons allen onbekende, modus. Thuiswerken, afstand houden,
mondkapjes, niet meer knuffelen of aanraken. Eerst dachten we
nog; “Ach, twee maanden, daar komen we wel doorheen!” Echter
de tijd verstreek en daarmee ook bij velen de kracht en moed om
nog te blijven geloven in een terugkeer naar het ‘normale leven’. 
Dit betekende ook voor ons als Welzijn dat we alles dat we vast
hadden gelegd los moesten laten en in gingen springen op de
vraag van dat moment. Het is dankzij onze creatieve, sterke,

doortastende medewerkers en vrijwilligers met tomeloze energie
dat er in 2020 zoveel (nieuws) ondernomen is voor de inwoners

van Castricum. Hiervoor spreek ik mijn oprechte en innige dank uit.
Aan mijn teams en aan al onze vrijwilligers. Dat jullie door gegaan

zijn, nieuwe ideeën hebben bedacht en klaar hebben gestaan voor
een ieder. Ook de samenwerking met de gemeente, sociale teams

en alle netwerkpartijen verdient een woord van dank. Het was
boeiend om te zien hoe we de krachten gebundeld hebben en

samen op getrokken zijn tijdens deze corona crisis. En nog steeds. 
Eens te meer is duidelijk geworden dat we elkaar nodig hebben en
elkaar kunnen inspireren en ondersteunen. Laten we dat warme

gevoel vast houden, ook ná de corona! 
 

Judith Schram Jaarverslag 2020

 
In de vlagen van de wind keer ik mij

Tot jou, mijn naaste buur, mijn naaste vriend
In deze tijden van onzekerheid
Ben jij gelukkig steeds bereid

Om klaar te staan en aan mijn zijde
Met mij samen door te gaan

Op naar bet’re tijden



WAT DEDEN WIJ IN 2020

Vanwege de corona die door ons land gierde bleek eens te meer dat lokale
samenwerking van groot belang is. Binnen het Lokaal Samenwerkingsverband
Vrijwilligers was live vergaderen niet mogelijk. Dit werd opgevangen door telefonische
contacten en overleggen via Teams, veelal in kleiner verband. Besproken werden de
uitdagingen waar de organisaties voor stonden: wat was mogelijk voor organisaties om te
bieden aan hun achterban, ondanks de beperkende maatregelen. Telefonische
ondersteuning was een van de oplossingen. Later in het jaar kwam het signaal dat de
betrokkenheid van het vaste bestand vrijwilligers bij een aantal organisaties afnam, de
omstandigheden maakten dat vrijwilligers afstand gingen nemen, soms definitief. Het
Steunpunt Vrijwilligerswerk speelt daar met een ondersteunings- en scholingsaanbod
op in.

Het Seniorenplatform; begin maart was het nog mogelijk live bij elkaar te komen.
Uitgebreid aandacht werd gegeven aan ontwikkelingen rond ouderen in Castricum:
mobiliteit, wonen, activiteiten, zorg, eenzaamheid en in buurten. In het najaar vergaderden
de organisaties onder coördinatie van Welzijn Castricum, digitaal en telefonisch en werden
coronaperikelen besproken: hoe als organisatie een aangepast aanbod (veelal op afstand)
te bieden aan klanten en deelnemers. 

Aan het overleg Coördinatoren Huisbezoeksamenwerkingsverband namen 6
deelnemers van verschillende huisbezoekorganisaties als de Zonnebloem en de kerken
deel. In dit overleg werden eveneens ontwikkelingen rond corona besproken als het
stoppen en gaandeweg het jaar weer voorzichtig starten met het huisbezoekwerk. De vele
vrijwilligers verbonden aan de huisbezoekorganisaties maakten afwegingen in verband met
de risico’s en zo werd het ‘bezoekwerk’ veelal voorgezet via telefonische contacten en
ontvingen de gasten/deelnemers attenties in de vorm van bloemen en planten om hen zo
een hart onder de riem te steken. In de 3 samenwerkingsverbanden waren organisaties uit
alle kernen van Castricum vertegenwoordigd. 
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“IN DIT LASTIGE CORONAJAAR MERK JE HOE WAARDEVOL

 HET IS OM VAN ELKAAR TE HOREN HOE JE MET ALLE BELEMMERINGEN

 EN MAATREGELEN TOCH VAN BETEKENIS KUNT ZIJN VOOR

 DE GASTEN EN DEELNEMERS EN TEGELIJKERTIJD HET CONTACT MET DE VRIJWILLIGERS IN

STAND KUNT HOUDEN!”
Citaat door een deelnemer van een samenwerkingsverband

LOKALE SAMENWERKING



Foto: Irene Zijlstra
Organisaties bieden aangepaste hulp en 
ondersteuning in coronatijd: 
Het Kruispunt in Akersloot brengt soep aan huis, 
nu samen eten in het Kruispunt 
er door corona voorlopig niet meer inzit. 
Een praatje ‘op afstand’ hoort bij de afleverservice.

Om de vrijwilligers in de gemeente Castricum van kennis te voorzien is er de Kennisbank.
(Vrijwillige) deskundigen uit het bedrijfsleven, op persoonlijke titel en de professionals
werkzaam voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum, ondersteunen

vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven.
Ondersteuningsvraagstukken lagen op de terreinen: vrijwilligersbeleid, juridisch gebied,

websiteontwikkeling, fondsen en sponsors, publiciteit, vrijwilligers/bestuursleden vinden en
behouden en coronavraagstukken. Een gesignaleerd knelpunt in de ondersteuning van

organisaties was het vinden van bestuursleden. Een aantal adviesgesprekken zijn gegaan
over het aantrekkelijker worden als organisatie en het bieden van boeiende en

overzichtelijke vacatures om zo sneller nieuwe mensen aan te trekken en toekomstbestendig
te worden! 

 

Extra in coronatĳd:
- In het najaar werd een online ‘QuickScan Vrĳwilligerswerk’ door Welzĳn
Castricum ontwikkeld en in samenwerking met BUCH-steunpunten uitgezet.
Doel was het opsporen van problematiek (ook gerelateerd aan corona) bĳ
vrĳwilligersorganisaties. 30 reacties uit Castricum met
ondersteuningsvragen was het resultaat. Grootste knelpunten waren: werven
van vrĳwilligers/bestuursleden en het bereiken van (nieuwe) deelnemers en
klanten. Organisaties werden individueel ondersteund en in 2021 wordt een
training: ‘Vinden en behouden van vrĳwilligers/bestuursleden’ geboden.
- Twee nieuwsbrieven werden verstuurd naar vrĳwilligersorganisaties met
informatie en suggesties om knelpunten, veroorzaakt door corona, het hoofd
te bieden. 

VRIJWILLIGERS



Het Steunpunt Vrijwilligerswerk houdt zich ook bezig met sociale veiligheid. 
Doel is de hoge cijfers (landelijk gemeten) van seksueel en ander overschrijdend
gedrag om laag te brengen.
Organisaties werden ondersteund bij het opstellen van beleid rond 
sociale veiligheid en met de implementatie daarvan. Gebruik werd gemaakt van een
stappenplan om de preventieve maatregelen overzichtelijk en snel uit te kunnen
voeren.  Daarnaast werd het informeren van- en praten met alle betrokken in
organisaties over sociale veiligheid gestimuleerd, zodat er een open cultuur ontstaat
over het signaleren van gedrag over de grens en hier verantwoordelijkheid voor
nemen.

Onze vrijwilligers zetten zich onder andere in 
voor  onze diverse Diensten. Omdat wij onze 
vrijwilligers  ook in bescherming namen tegen 
besmettingen met corona zijn er minder 
activiteiten uitgevoerd  waarbij  nauw contact
 zou zijn tussen inwoner  en vrijwilliger.  Zo zijn er 
op het gebied van vervoer slechts incidentele 
ritten geweest, naar bijvoorbeeld ziekenhuis of artsen. 
Wel was er meer vraag naar onze Boodschappendienst. In 2021 gaan we ons op dit vlak
ook richten op het ondersteunen van inwoners hoe zij digitaal boodschappen kunnen
aanvragen. Ook voor de Klussenbank gold dat we de afstand in acht moesten nemen en
 in huis klussen dus bemoeilijkt werd. 

“We zagen het even somber in: ons voortbestaan, maar met de ondersteuning van
Kennisbankdeskundigen hebben we er een enthousiast bestuurslid bijgekregen én

hebben we een pr-slag kunnen maken!”
Citaat door een vrijwilligersorganisatie.
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311 klussen
door 25

vrijwilligers!



Aangaande werving van vrijwilligers  liep alles in dit jaar van thuiswerken anders dan
anders. Enkele vrijwilligers wilden/konden niet meer op de werkvloer komen en zijn
gestopt met het werk voor Welzijn Castricum. De vaste administratieve kracht heeft veel
alleen gedaan, dit was alleen mogelijk doordat het stiller was dan normaal.
Er hebben zich wel genoeg vrijwilligers aangemeld voor de uitvoering van de projecten,
zoals maatjes, boodschappenhulp, taalcoaches. Door corona wilde men iets doen voor
de medemens. We hopen uiteraard van harte dat deze vrijwilligers blijven als alles weer
normaal is. Ook is er een account aangemaakt op de site NL voor Elkaar om zo (nog)
meer vrijwilligers te trekken voor de projecten. 

Ook op de Vrijwilligers Vacaturebank bleven we een gevarieerd en actueel bestand
van vacatures houden. Er hebben dit jaar 105 bemiddelingen plaatsgevonden. Door de
site gaan er ook mensen direct naar de organisaties. Er staan 160 vacatures op de
website. Er zijn vacatures die altijd open blijven staan omdat er veel of regelmatig
mensen geplaatst kunnen worden. 2021 is het Jaar van de Vrijwillige Inzet. Dit thema zal
gebruikt worden om vacatures nog meer onder de aandacht te brengen bij onze
inwoners. 

Ook voerden we ons jaarlijkse Vrijwilligers Bedankt uit. 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. In 2020 konden de reeds
geplande activiteiten geen doorgang vinden in verband met de Corona-maatregelen. Er
is toen contact gezocht met winkelcentrum Geesterduin en er is een leuk aanbod
ontstaan voor de vrijwilligers. Er hebben maar liefst 714 vrijwilligers gebruikt gemaakt
van dit aanbod. Tijdens een aantal dagen hebben medewerkers van Welzijn Castricum
in het winkelcentrum gestaan om coronaproof de pakketten uit te delen en zo contact
te krijgen met de vrijwilligers. 

 



In 2019 is in de gemeente Castricum in
samenwerking met Welzijn Castricum gestart
met het Steunpunt Eenzaamheid. In 2020

hebben we met de verschillende
ambassadeurs en het kernteam vanuit de
gemeente hier verder gezicht aangegeven.
Bijna alle activiteiten zijn aangepast aan de
coronavoorschriften, hieronder een aantal

voorbeelden;
Een van de ambassadeurs heeft tijdens de

corona ism Welzijn, in het weekend inwoners
bezocht in Limmen, Akersloot en Castricum die
het moeilijk hadden, het waren vooral mensen
met eenzaamheid of lichamelijke problemen.

Dmv sponsering kon zij bloemen uitdelen,
koffie met gebak meenemen en een muzikant

laten spelen. 
 

''Namens de bewoners van het
appartementengebouw "de Rietorchis" 

uit Limmen willen wij u heel 
erg bedanken voor de leuke 
verrassing welke wij hebben 
ontvangen op de "Dag van de

Eenzaamheid"!!!!
De verrassing was groot 

maar zeer welkom. 
De bloemen en de Franse chansons 

werden in dank 
door de bewoners ontvangen.''

 

De ambassadeur uit Limmen heeft tijdens corona 13 patiënten die erg eenzaam waren
regelmatig bezocht. Het was vaak schrijnend. Ook is hier gestart met het wandelen vanuit de

huisartsenpraktijk; een rollator wandeling met 8 deelnemers.
De ambassadeur die de GGZ vertegenwoordigt, maakte zich in 2020 sterk voor een

ontmoetingscentrum waar haar cliënten (die zelfstandig wonen) kunnen samenkomen en
kunnen zijn wie ze zijn.

 
 

De week vd eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober, gaven we de naam; Week van de ontmoeting
De ambassadeur jongerenwerk heeft speciaal voor die week een aantal jongeren

gefotografeerd die afgebeeld waren op banners met een quote erbij. Deze posters vormde de
opening van de Week vd ontmoeting. Ze hebben in de bibliotheek en op de scholen gestaan.

Dezelfde foto’s zijn in verschillende bushokjes in Castricum geplaatst.
 Ook zijn we in deze week gestart met het project ‘Zwaaien voor een glimlach’
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Eenzaamheid



In de week van de eenzaamheid is de zwaairoute gelanceerd. Op 32 locaties verdeeld over de
gemeente Castricum lagen de zwaaistenen. Bij openbare locaties of bij mensen voor de deur.

Mensen werden gestimuleerd om naar elkaar om te kijken en elkaar te groeten. Voor een moment
van contact juist in een tijd dat contact zo schaars is. 

 
In het najaar is de zwaaifiets route

gestart waar mensen langs zwaailocaties
konden fietsen. Bij elke zwaailocatie was

een vraag. Het antwoord op die vraag
diende ingevuld te worden bij een

kruiswoordpuzzel. 
 

Welzijnswerkers en buurtsportcoaches gaven alvast
 het goede voorbeeld en stapten op de fiets 

 

Online ontmoetingsgroep, tijdens de eerst lockdown is er in samenwerking met Socius een
online ontmoetingsgroep van start gegaan. Het viel niet mee, somige deelnemers waren niet
vaardig met de computer, ook liepen de verwachtingen van de deelnemers uiteen en was er
een niveau verschil. Na een aantal sessies zijn we gestopt. 

De Wijkontmoetingspunten; deelnemers konden elkaar alleen in de zomer, buiten
ontmoeten. In de periode van de eerste en tweede lockdown hebben alle vrijwilligers
telefonisch contact gehouden met de deelnemers. Sommige brachten rond de kerstperiode
een attentie naar de deelnemers.
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In dit gekke jaar zijn verschillende nieuwe initiatieven gestart om toch bij- en naast de
buurtbewoners te staan Sommige dingen zijn wel hetzelfde gebleven zoals de
straatcontactpersonen. Zij zijn actief in hun wijk en hebben een aantal straten onder hun
hoede. Zij beantwoorden vragen en suggesties over de wijk en bieden informatie,
ondersteuning en netwerkuitbreiding van dichtbij aan. Zij waren letterlijk de oren en ogen in de
wijk op het moment dat wij zoveel mogelijk thuis moesten blijven. Er zijn een aantal
straatcontactpersonen gestopt en er zijn een aantal nieuwe straatcontactpersonen bij
gekomen. 

In samenwerking met Team Sportservice is balkongym in de zomermaanden gestart. Dit was
een landelijk initiatief om mensen vanuit huis in beweging te laten komen. Op meerdere locaties
is balkongym gegeven, maar de behoefte was wisselend. Bij de Offenbachflat was veel animo en
is gedurende de hele zomer op wekelijkse basis balkon sportlessen gegeven.. Bij de tweede
lockdown is het opnieuw aangeboden, maar toen was er minder behoefte aan, dit waarschijnlijk
vanwege de kou, regen en wind. 
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Nadat wij wegens de weersomstandigheden geen gebruik meer kunnen maken van het

rode-kruis-gebouw, hebben wij wekelijks de bezoekers gebeld en een praatje

gemaakt. Sinds enkele weken gaan twee leidsters twee clubleden bezoeken onder het

genot van een kopje koffie, de visite neemt wat lekkers mee. Dit wordt heel erg

gewaardeerd.

 

In samenwerking met Welzijn Heiloo en Bergen de eenmalige bijeenkomst ‘Moeder aan de
lijn’ georganiseerd voor mantelzorgers. Eric Corton was gastheer. Helaas moest deze
bijeenkomst ook online worden georganiseerd.
Rouwgroep; de enige groep die tijdens de corona periode elkaar wel fysiek heeft ontmoet.
De 8 deelnemers zaten op 1,5 meter, iedereen nam zelf water mee, er werd geen koffie
geschonken. Zo konden deze kwetsbare inwoners die zich nu in deze periode extra alleen
voelde toch hun ervaringen met elkaar delen.
De Studiekringen hebben voor een groot gedeelte stil gelegen, alleen tussen de 1e en 2e
lockdown konden we de groepen organiseren. Ook hier was men creatief, sommige
deelnemers gingen online verder, andere spraken af in kleine groepjes in de tuin of het
park.
Welzijnsadviseur ;meerdere keren op huisbezoek, de gesprekken gingen vaak over
eenzaamheid en wat de mogelijkheden zijn voor ontmoeting.
De Ontmoetingsgroep Limmen gestopt, na corona willen we onderzoeken of we een
doorstart kunnen maken in het restaurant van verzorgingshuis de Cameren in Limmen.

Verder werd rondom het thema Eenzaamheid in Bonhoeffer HAV0 4 een presentatie gegeven
over eenzaamheid bij jongeren. Op deze manier kunnen we het onderwerp bespreekbaar
maken en van de kant van de jongeren horen waar wij (het jongerenwerk) mogelijk nog meer

kunnen ondersteunen. We hopen dit de komende jaren voort te zetten. 

ANDERSTALIGEN

Samenspraak
Het aantal matches liep in vergelijking met vorig jaar iets terug. Doordat er in 2020 nagenoeg
geen huisvesting beschikbaar was, zijn er weinig nieuwe Castricummers geplaatst. Daar waar de
plaatsing is gelukt, zijn inmiddels taalcoaches actief. Door de nauwe samenwerking met
Vluchtelingenwerk worden nagenoeg alle vluchtelingen (indien ze zelf willen natuurlijk)
aangemeld voor een taalcoach traject. 

OVERIG WELZIJN



Eén van de verschillen in de nieuwe wet is dat er aangestuurd wordt op taalniveau B1 ipv A2.
Hierdoor wordt het belang van een taalcoach nog groter dan voorheen. Door de
samenwerking met het Begint met Taal biedt Welzijn Castricum inhoudelijk goed materiaal
waar de taalcoach en de anderstalige mee kunnen werken. Elke taalcoach en anderstalige
hebben ook een aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Via ZOOM en
email zijn verschillende ideeën met de begeleiders van de taalcoaches uitgewisseld. 
Er werd in 2020 erg veel gemaild met de actieve taalcoaches om hen te blijven inspireren met
nieuwe ideeën om in contact te blijven met hun maatje of online of lekker buiten. 

"Iedere maandag en soms nog tussendoor ga ik naar “mijn” gezin. Het geeft heel veel voldoening om
daar bij te springen en te helpen. Met voorlezen en conversatie. Maar ook onze Duplo en treinrails staan

daar. Ik leg uit hoe je inbelt naar school, hoe je squla doet. Toen ik voor onze kleinkinderen genoeg
gebreid had (poppenkleertjes bv.) ben ik die óók voor S en F gaan breien. Ik had nog voldoende wol....

Heel blij zijn ze. En wanten aan een touwtje, zodat je die niet verliest... hadden ze nog nooit gezien.”

Omtrent de ondersteuning anderstaligen is Samenspraak in de Bieb werd weer gestart
vanaf 11 september 2020. Veel vrijwilligers wilden zich weer inzetten voor het begeleiden van
een tafel. Samen met het Taalhuis en de bibliotheek is gekeken hoe dit volledig coronaproof in
te richten. Dit heeft plaats gevonden tot een week voor kerst. Gemiddeld kwamen er 8
anderstaligen naar de bieb. 

Voor het fietsenproject hebben we een groot aantal fietsen binnen gekregen, echt
fantastisch! Er worden veel elektrische fietsen gekocht en veel oude fietsen komen terecht bij
Welzijn. Deze fietsen worden opgeknapt en voor een klein prijsje verkocht aan mensen met
weinig geld. Daarnaast is in 2020 een begin gemaakt met een samenwerkingsverband
tussen jongerenwerk, Horizon, de lokale fietshandelaren en de fietsvrijwilligers van Welzijn. U
gaat hier in 2021 nog meer van horen!
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EXTRA IN CORONATIJD

In de zomervakantie zijn op zes zondagen meerdere buurtbewoners aangemeld om in het
zonnetje gezet te worden. Met muziek verzorgt door een plaatselijke muzikant en bloemen van
sponsor ‘Geesterduin’ werden zij verwend. Bewoners werden om diverse redenen aangemeld :

eenzaamheid, rouwverwerking of juist ter bewondering van een actieve buurtbewoner. 
 

Op het bakkerspleintje stonden wij in de zomer met de camper op het plein. Het doel was om
met bewoners in gesprek te gaan en dit werd erg positief ontvangen.

 

Wekelijks liefde verspreiden; een uitnodigende flyer die mensen uitnodigde om te bellen w
behoefte was aan een luisterend oor, of hulp noodzakelijk was. 

 
 



Kerstactie
In het afgelopen jaar zijn de Soos bijeenkomsten voor inwoners met een beperking niet
doorgegaan. Wij wilden toch in contact blijven met cliënten, wat we met name online voort-
zetten. Zo tegen het eind van het jaar zijn wij bij de deelnemers langs gegaan met een leuke
persoonlijke boodschap. Een aantal deelnemers hadden een filmpje gemaakt en net als in ‘All
you need is love’ zijn we met deze persoonlijke boodschap als twee zingende kerstvrouwen langs
gegaan met kerstpakket. Op die manier wilde wij alle deelnemers een fijne kerst toewensen. 
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In de zomer zijn we met een groep senioren naar het strand geweest. Hier werd positief op
gereageerd ondanks de angst voor Corona. Sommige ouderen waren al maanden niet meer een

dagje weg geweest en waren ontzettend blij met dit initiatief. Welzijn Castricum is nu aan het
kijken naar eigen vervoer zodat dit vast kan worden opgenomen in ons aanbod. 

 



2020 was een jaar van flexibiliteit, aanpassingsvermogen, ontwikkelen, snel realiseren en
samenwerken. De corona crisis heeft het Jongerenwerk op vele vlakken beïnvloed en veel
aanpassing gevraagd van de doelgroep en jongerenwerkers. Alle producten of diensten

hebben aanpassingen gekend naar gelang de geldende corona maatregelen. Tal van nieuwe
corona gerelateerde activiteiten zijn opgezet en uitgevoerd. Nieuwe

samenwerkingsverbanden zijn aangegaan en bestaande zijn uitgebreid en flink versterkt. 
De Pilot Uitbreiding jongerenwerk is vanaf oktober 2020 omgezet naar regulier; een grote
opsteker voor het jongerenwerk en voor de jongeren uit de gemeente. Het jongerenwerk
heeft een sterk team opgebouwd dat over verschillende expertises beschikt. Gezien de

huidige maatschappelijke ontwikkelingen en “corona problematieken”, komt de uitbreiding als
geroepen.  

Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in jongeren in de nabije toekomst en daarna;
Jongerenwerk Welzijn Castricum is er klaar voor! 

 
 

JONGERENWERK

Ambulant op straat
Vanaf 13 maart is er een sterk verhoogde inzet op straat gestart ten gevolge van het Corona
virus. Het aantal straatrondes is zeer hoog geweest en er is intensief samengewerkt met
openbare orde, politie, boa's en beveiligers in alle drie de kernen. Het jongerenwerk is
voorlichtend, informatief, signalerend en mede controlerend te werk gegaan op straat. De
focus lag op gedragsaanpassing van jongeren ten opzichten van de corona maatregelen, de
omgang met de maatregelen en conflict beheersing in de openbare ruimte. In dit kader heeft
het jongerenwerkgesprekken en bijeenkomsten georganiseerd in Discovery met jongeren,
beveiligers, politie en de wethouder. 
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Ambulant op locatie: Discovery Castricum, Storeyclub Akersloot, Conquista Limmen.
Voor de openingen van de jongerencentra zijn corona protocollen opgesteld en
openingen in nauw overleg met de gemeente bepaald. In Castricum is het aantal
opening uitgebreid om de ontvangst van kleinere groepen of individuen te kunnen
compenseren. De huiskamer is letterlijk de huiskamer van jongeren die anders altijd op
straat te vinden zijn, ook in corona tijd. Individueel is er ook veel met jongeren in
Discovery afgesproken. In Akersloot hebben ook openingen plaats kunnen vinden
gericht op kleinere groepjes en individuen. In Limmen heeft het bestuur door de
kwetsbaarheid van medewerkers en vrijwilligers besloten bijna niet open te gaan. SWC
zal het jongerenwerk in Conquista vanaf 2021 gaan invullen en hiermee in alle
jongerencentra van de gemeente exploiteren. 

Ambulant op de V.O. scholen: Jac.P.Thijsse, Clusius en Bonhoeffer College. 
In nauw overleg met de V.O. scholen en openbare orde is er samengewerkt binnen de
geldende corona maatregelen en de veranderingen hierin. Er is ingezet op de
toestroom en uitstroom van leerlingen rondom de scholen wanneer deze open waren.
De vraag naar preventie en voorlichting gericht op alcohol en drugs bleek groot. Op het
Bonhoeffer College zijn hierover gesprekkengevoerd met afdelingsleider(s), het
zorgteam en de GGD. In oktober is vervolgens gestart met de online training voor de
jongerenwerkers om de voorlichtingslessen Frisse start van de GGD te kunnen
verzorgen op school, in de klas. Het jongerenwerk heeft 15 lessen kunnen afronden.
Hiernaast is er een Gastles “jongeren en eenzaamheid” op het Jac. P. Thijsse College
gegeven.

Jongeren begeleiding en coaching: 
Jongeren Informatie, voorlichting (JIS) en begeleiding.
Het aantal individuele begeleiding en coaching gesprekken met jongeren, ouders en
verzorgers was niet eerder zo hoog als in 2020. Er zijn 120 gesprekken gevoerd waarbij
meerdere doorverwijzing binnen het netwerk. In Discovery hebben kwetsbare jongeren
de gelegenheid gekregen om zich te melden voor individuele begeleiding. Hieruit is
mede het “samen eet” project ontstaan, waarbij 2 keer per week 2 kwetsbare, eenzame
jongeren samen hebben gegeten. Ook konden jongeren, die het niet lukte om online les
te volgen of school achterstand opliepen, 1 op 1 begeleiding krijgen. 
De start van individuele Coaching aan 2 jongere via De Jeugd- & Gezinsbeschermers is
een nieuwe opgezette samenwerkingsvorm.

 



Het Online jongerenwerk is sterk toegenomen, de coronatijd maakte dit ook noodzakelijk.
Het aantal jongerenwerk-accounts op de media kanalen zijn uitgebreid en ook het aantal
jongerenwerkers dat Online actief is. Voorlichting gericht op de coronamaatregelen, het
aantrekken van jongeren voor deelname aan Online activiteiten en bijeenkomsten waren de
grootse corona- taken. Hiernaast zijn metingen van schoolstress in coronatijd gedaan en is er
meer online criminaliteit waargenomen zoals verkoop van drugs, drank, vuurwerk en geldezel
werving. Signalen die gedeeld en besproken zijn met onze netwerkpartners. 

Taakstraf en Samenwerking HALT
Het aantal jongeren dat een taak straf uitvoerde bij het jongerenwerk vanuit HALT is gegroeid.
Deze ontwikkeling kwam voort uit de plaatsing van een aantal HALT gestraften vanuit Antonius
Castricum, die bij het jongerenwerk de taakstraf mochten uitvoeren. Ook hebben jongeren via
de Raad v.d. Kinderbescherming een taakstraf uitgevoerd. 

 

Jaarverslag 2020

Antonius. (Horizon)
In 2019 is het jongerenwerk een betekenisvolle relatie aangegaan met de jeugdzorginstelling 
van Horizon in Bakkum. Ook in 2020, tijdens de coronapandemie is er veelvuldig contact
geweest met de bewoners –en begeleiders van Antonius. Juist in deze tijd, gekenmerkt door
sociaal isolement, onzekerheid en somberte t.a.v. de toekomst, heeft het jongerenwerk zich
ingezet voor hen, die door corona niet op weekendverlof of naar hun dagbesteding konden
gaan. Deze jongeren zijn misschien niet zichtbaar in het dagelijks Castricumse straatbeeld,
voor het jongerenwerk tellen ze evengoed mee!



Jongeren maatschappelijk activeren:
Talent podium
In samenwerking met de Bibliotheek heeft een groep jongeren onder leiding van Ghislain,
rapper en producer, een Corona rap geschreven en mogen opnemen. In deze rap konden de
jongeren hun frustratie en gevoelens van eenzaamheid door de coronacrisis tot uiting
brengen. Wethouder de Haan heeft op een later moment de rap mogen beluisteren in
Discovery en is vervolgens in gesprek gegaan met de aanwezige jongeren.

Voorlichting - huiskamerproject ambulant
In het kader van No Shank! (geen mes/wapen!), een jongerenwerk-actie gericht op het groter
wordende aantal jongeren dat messen draagt en het toenemende aantal incidenten, is in
Discovery een avond georganiseerd. Dhr. Dirk-Jan Boot heeft zijn boek: ” De dood van Nick
Boot” gepresenteerd aan 23 jongeren. Het boek verhaalt over Dirk-Jan zijn zoon Nick, die
doodgestoken werd door een leeftijdsgenoot met een mes. Beide 16 jaar. Nog niet eerder had
dhr. Boot zijn verhaal gedaan aan een groep jongeren en wilde dit op verzoek van ons doen.
Een emotionele en mooie presentatie aan jongeren die zelf ook messen dragen of weleens bij
zich hebben. Het verhaal kwam hard binnen en opende het gesprek over het dragen van
wapens. Alle deelnemers hebben het boek gekregen van Dhr. Boot zelf. Een aantal gaven later
aan voor het eerst een boek uitgelezen te hebben, uit eigen beweging. Voor 2021 staat een
presentatie van Dhr. Boot op het Jac. P. Thijsse College  op de agenda.

''In de laatste 4 maanden van 2020 die ik binnen het jongerenwerk mee heb mogen maken heb ik al
iets wonderbaarlijks gezien. Tijdens de huiskamer openingen spreek je de jongeren lang en laten ze
ook veel van zich zien. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik de groepen die bij de Discovery binnen komen
in een korte tijd, goed heb leren kennen. In Discovery is een omgeving gecreëerd waarin “jongens van

de straat”, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen uiten. De dankbaarheid hiervoor word vanuit de
jongeren ook zelf kenbaar gemaakt als wij ze spreken.''

Sem Zwart, Jongerenwerker. 
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Ambulante zomergames
Er heeft een strandactiviteit gefinancierd door “ik ben geweldig” plaatsgevonden, waarbij
jongeren van Antonius zijn uitgenodigd door jongeren en vrijwilligers van Discovery om een
surf clinics te volgen op het strand van Castricum. Deze actie werd erg gewaardeerd door de
jongeren en begeleiders van Antonius.

Eenzaamheid
Als ambassadeur “jongeren en eenzaamheid” heeft Marit Wellagen de week van de
ontmoeting mogen openen met haar foto expositie “eenzaamheid heeft geen gezicht”.
Hiervoor heeft zij verschillende jongeren gefotografeerd en geïllustreerd met uitspraken van
hen die er op duiden dat eenzaamheid niet aan de buitenkant af te lezen is. De expositie is
geopend door Wethouder Binnendijk en mede op zijn verzoek gedurende twee weken
geplaatst op 10 verschillende abri’s door heel Castricum. Deze opening is ook in de
Castricummer verschenen.

 

Jaarverslag 2020

''2020 was in ieder opzicht uniek. 
Online jongerenwerk is ontzettend uitgebreid en we hebben heel creatief gewerkt om met

jongeren in contact te blijven. Dit leidde tot leuke nieuwe activiteiten zoals online
groepsspellen, thee drinken op straat, lasergamen buiten, online bingo en een hele

ontwikkeling op het gebied van voorlichting en opiniepeiling van jongeren. Ook in 2020
waren wij erbij als jongeren even afgleden of het moeilijk hadden, maar ondersteunden ze ook

bij het weer omhoog klimmen. Wij zien geen ontwikkelingsachterstanden. Wij zien andere
(levens)lessen dan in andere jaren.''

Romy Vlaar
 



Moedercafé (maandag 09.30 - 11.00 uur), waar we de eerste 30 minuten besteden aan een
thema. Er worden specialisten uitgenodigd en er is ondersteuning van het
Consultatiebureau om interessante informatie te geven. 
Spelen met taal (dinsdag 10-11.45 / 11-12).  I.s.m. de Bibliotheek en onze vrijwilligster
kunnen kinderen de taal verbeteren. We begonnen met een groep van 10.00 uur tot 11.00
uur, maar gezien de eis en het respecteren van de maatregelen tegen het coronavirus,
besloten we om een   2e groep te openen, van 11.00 uur tot 12.00 uur. Groot succes! Altijd
vol!! 
Ouderkind-café (vrijdag 09.30-11.00 uur). De kinderen spelen samen of knutselen, terwijl de
ouders een praatje maken. Anderhalf uur van huis kan een groot verschil maken, bv. tegen
eenzaamheid. De kinderen worden vermaakt en de volwassenen kunnen een kopje koffie
drinken en mensen leren kennen uit hun omgeving. 

Wat begon als een incidentele bijeenkomst voor buitenlandse moeders, met de mogelijkheid
om elkaar tijdens een kop koffie beter te leren kennen terwijl hun jonge kinderen konden
spelen, is in handen van Welzijn Castricum uitgegroeid tot een prachtig project. In juli zijn we
begonnen met de voorbereidingen en uiteindelijk was op 2 september de opening van het
Peutercafé Welzijn Castricum. 
Wekelijks bieden wij drie producten aan, gericht op (groot)ouders met kinderen tot 4 jaar. 

Gelukkig zaten we, ondanks de pandemie, bijna elke dag vol. Elke dag bereiden we activiteiten
voor de kinderen voor, en ook is er speelgoed, puzzels, educatief materiaal en een leuke
glijbaan. Als het weer het toelaat kunnen kinderen onder ons toezicht buiten spelen.
Het Peutercafé is ook een informatiepunt voor nieuwkomers. Sommigen zijn via onze Facebook
pagina gekomen. We herinneren ons een gezin dat 2 weken na aankomst uit GB bij ons kwam.
Ze wilden informatie over kinderopvang en gezondheidszorg. We brachten ze persoonlijk in
contact met de juiste instanties. En zo kunnen andere gezinnen uit bv. Eritrea, Irak, Afghanistan,
Mexico enz. informatie krijgen over het basisonderwijs, buitenschoolse activiteiten en andere
informatie die interessant is voor gezinnen met jonge kinderen. 
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Door alle maatregelen heen zijn wij er voor de aller kwetsbaarste gebleven door
individueel, ook met de mensen met beperking, af te spreken. De bijeenkomsten voor
Jongeren met Autisme zijn twee keer online doorgegaan, maar zijn daarna weer fysiek
doorgegaan. Voor deze jongeren was dit extra waardevol, want het gaf extra structuur
en heeft er toe geleid dat 5 jongeren elkaar ook buiten de bijeenkomsten zijn gaan
zien.
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Extra zorg voor kwetsbare jongeren tijdens corona

Bron: nji.nl

Bron: nu.nl



Sociaal Jaarverslag
PERSONELE INZET
We hebben een Welzijns-& Jongerenwerkteam opgebouwd waarin diverse
talenten, kwaliteiten en ervaringen elkaar naadloos aanvullen. In totaal werken
er in 2020 15 personen bij Welzijn Castricum. Eén van de jongerenwerkers
heeft per september een andere baan gevonden, hiervoor is een nieuwe JW-
er geworven. En één medewerkster bereikte de pensioenleeftijd. Zij bleef
gelukkig nog een jaar langer in dienst voor een aantal uren. Voor haar overige
uren kwam er nog een nieuw talent bij ons team. Voor het Peutercafé namen
wij voor 12 uur een medewerkster aan. 
In december werkte er op locatie Geesterhage (Sociaal werkers,
medewerkster Peutercafé, centrale administratie en directie) 4,6 fte. Bij het
Jongerenwerk zijn in december 3,2 fte werkzaam. Om de coaching, kwaliteit en
de BUCH-brede samenwerking t.a.v. Jongerenwerk te waarborgen is nog
steeds de coördinator actief voor 4-6 uur per week. 

BESTUUR
De samenstelling van het bestuur is in 2020 ongewijzigd gebleven. We hebben
een kwalitatief en uitermate goed ondersteunend 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
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VERZUIM
Het ziekteverzuim in totaal was laag in 2020. Kort verzuim 0.61 % en middellang
verzuim 1.08% waardoor we een totaal cijfer hadden van 1,69% (ten opzichte van
landelijk 6,1%). 
Ook gingen er twee teamleden met zwangerschapsverlof, beide baby's kwamen
gezond ter wereld in resp. mei en september 2020. 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Evenals in andere jaren werden er (veelal online dit jaar) functie gerelateerde
trainingen gevolgd en congressen bijgewoond en 1 medewerkster volgde een
opleiding. Waar mogelijk, vanwege corona, werd ook de BHV-scholing up to date
gehouden. Ook is met alle medewerkers met regelmaat werkoverleg gevoerd en
hebben we de Ontwikkelcyclus opgevolgd. 

BEDRIJFSVOERING
Ten gevolge van corona is in 2020 is het Jaarplan niet geheel uitgevoerd zoals
gepland. Zoals te zien was in de Stoplichtverantwoordingen zijn desalniettemin op
alternatieve wijze bijna alle doelen één op één behaald. Ook bracht corona ons
nieuwe inzichten en veel nieuwe ideeën. Ook zagen we tot onze vreugde een
toename van het aantal jonge vrijwilligers. 
De digitaliseringsslag heeft verdere doorgang gevonden, bijvoorbeeld op het vlak
van bedrijfsvoering. Alle VOG' s zijn wederom gecheckt en waar nodig nieuwe
aangevraagd. Ook hebben alle medewerkers hun ontwikkelgesprekken
gehad. Op financieel vlak hebben we goed gepresteerd. Zie hiervoor de
Jaarrekening. Vanwege onze verhuizing in 2021 zijn er posten opgesteld om dit te
kunnen realiseren.  



CIJFERS 2020
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