Welschap Welzijn

Jaarverslag 2020

Inleiding
Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van het improvisatievermogen van de sociaal werkers. Vanaf maart 2020 hebben ze een veelheid aan nieuwe initiatieven
ontwikkeld - om aan te blijven sluiten bij vragen van de bewoners. Welschap Welzijn is wendbaar, flexibel, oplossingsgericht, improviseert, zoekt de verbinding en
beweegt mee met de vraag van de bewoners.
Terugblikkend kunnen we concluderen dat veel bewoners zijn bereikt, ondanks alle maatregelen en beperkingen als gevolg van corona. We hebben hen kunnen
verbinden en ondersteunen. Door deze vroegtijdig preventieve inzet hebben we complexe situaties kunnen voorkomen. Bewoners voelden zich gezien en geholpen. Ze
gaven ons zichtbare blijken van waardering voor deze inzet. Daar zijn we trots op.
Dit jaar hebben de medewerkers van Welschap Welzijn, vrijwilligers en bewoners meer dan het beste uit zichzelf gehaald!

Doelgericht en vraaggericht
Afgelopen jaar was een belangrijk deel van de inzet van Welschap Welzijn gericht op de sociaal maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis door:
• Het verbinden van bewoners onderling en het stimuleren van onderlinge hulprelaties;
• Voortzetten van ontwikkelingsgerichte ondersteuning op aangepaste wijze;
• Het onderhouden van contacten met - bij ons bekende - kwetsbare bewoners zodat ze niet uit beeld verdwijnen;
• Waar mogelijk bieden van ondersteuning of zoeken naar geschikte andere vormen van hulp en warme overdracht;
• Het kanaliseren en waar mogelijk reduceren van spanningen zowel achter de voordeur als op straat.
Daarnaast hebben de gebiedsteams gewerkt aan de speerpunten uit hun (data gestuurde) werkplannen.

Leeswijzer
Het is onmogelijk om in deze rapportage alle inzet de aandacht te geven die het verdient. Er is zoveel te vertellen over de veelzijdige inzet met, voor en door bewoners.
Allereerst in deze rapportage een bloemlezing van de wijkgerichte inzet in de drie gebieden van Heemskerk. Daarna volgt in vogelvlucht een toelichting op de
verschillende offerteonderdelen van de Heemskerk brede inzet voor de verschillende doelgroepen. Tenslotte treft u in de bijlage een overzicht van de gerealiseerde
KPI’s.
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Gebied1 Hart van Heemskerk/Boven de Baandert
Speerpunten
Het gebiedsteam heeft afgelopen jaar een verfijningsslag gemaakt in de wijkanalyse. Op basis van de data en hun eigen kennis en ervaring uit de wijk hebben zij het
gebied opgedeeld in kleine buurtjes. Per buurtje zijn de aandachtspunten geformuleerd, sleutelfiguren gelokaliseerd en is een werkplan op microniveau geschreven.

Ambulant in de wijk
Corona heeft dit jaar zijn sporen nagelaten bij de wijkbewoners; is er is veel gebeurd en veranderd. De sociaal werkers en jongerenwerkers zijn juist in deze ingewikkeld
tijd nog meer dan voorgaande jaren in de wijk aanwezig geweest. Veel mensen, zowel bekend als onbekende wijkbewoners, hadden behoefte aan extra aandacht. We
kwamen ze tegen op straat tegen of we belden gericht bij mensen aan. We konden hen ondersteunen en de persoonlijk benadering toverde een glimlach op hun gezicht.
Als attentie brachten we opkikkertjes en lichtpuntjes mee. Eenzaamheid ligt op de loer.
Het ambulante jongerenwerk heeft de afgelopen maanden de handen vol gehad. Tijdens de zomerperiode waren de meeste jongeren thuis. In deze wijk waren zo’n 15
groepjes jongeren actief. Eén specifieke groep veroorzaakte een flinke toename in de overlast in de wijk. Er waren meerdere klachten vanuit het Haydnplein,
Zaalberglaan, De Velts, Berliozstraat, Mahlerstraat en Poelenburg speeltuin.
Samen met handhaving, politie en de bewoners is bij Haydnplein een buurtbakkie georganiseerd om de klachten en zorgen te inventariseren. De meeste klachten gingen
over geluidsoverlast door de jeugd in de avond/nacht en de overlast die de supermarkt met zich meebrengt. De bewoners willen graag met de jongeren in gesprek.
Zodra dat weer mogelijk is pakken we deze interventie op.
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Tijdens de zomer was het meerdere keren raak bij de speelplekken in de Berliozstraat en Mahlerstraat. Bij de Berliozstraat ging het vooral om jongeren die, vaak tot laat
in de avond, lachgas gebruikten. De gebruikers zijn bekend bij het jongerenwerk. Gedurende de zomer en nazomer is het jongerenwerk regelmatig met de jongeren in
gesprek geweest over corona en verveling. Met een verslaafde jongere en zijn ouders volgde een gesprek over mogelijke hulpverlening.
Al geruime tijd werd gezocht naar een geschikte locatie voor een jongereninloop in deze wijk. Sinds half november organiseert het jongerenwerk dat in het
scoutinggebouw. De jongeren van het Haydnplein weten deze inloop goed te vinden en de groep bezoekers blijft groeien. Het bevalt ze goed. Dit versterkt de band
tussen de jongerenwerkers en de jongeren én de jongeren zijn van de straat af.

Samenwerking tussen sociaal werkers en Sociaal Team
Het Sociaal Team ontving een aanmelding van een meneer die hulp nodig heeft bij het ordenen van zijn tuin. Meneer overzag het niet meer, wat leidde tot stress. Hij had
het zetje in de goede richting nodig. De sociaal werker in de wijk kent twee fantastische vrijwilligers die graag bij bewoners de tuin onder handen willen nemen. Er
volgde een kennismakingsgesprek en al snel werd er een afspraak gepland. De twee vrijwilligers gingen samen met meneer aan de slag in de tuin. Van een verwilderde
tuin is het nu een opgeruimde tuin geworden. Meneer is zeer dankbaar en wist niet hoe hij dit zonder de hulp van deze twee mannen had kunnen waarmaken: ‘Het is
rustig in mijn hoofd, ik ben hen zo dankbaar’.
VOOR
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Van Lennepstraat
Dit half jaar zijn we actief betrokken geweest bij de Van Lennepstraat als één van de acties uit het traject
Poelenburg. Er is overleg geweest met een aantal bewoners, Woon op Maat en Welschap over alle zaken die
spelen in de buurt; onder andere de komst van wisselwoningen en mogelijke renovatie of sloop van de flats. Eén
van de vervolgacties is dat er een werkgroep wordt gevormd; daarin bespreken bewoners met elkaar signalen en
suggesties voor het verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang om met elkaar op te pakken. Inmiddels
hebben de sociaal werkers ook de sleutel van de ingang van de flat gekregen, om zo bijvoorbeeld ruimtes te
kunnen gebruiken voor een buurtbakkie of om de berging in de gaten te houden i.v.m. jongerenoverlast.

Diepenbrock-buurt
De Diepenbockbuurt kenmerkt zich als een gebied met een lage sociale cohesie. Diverse waarnemingen via
buurtbakkies, contacten met Woon op Maat, het Sociaal Team en signalen van bewoners, gaven aanleiding voor
extra inzet. Allereerst om uit te zoeken hoe verbindingen te leggen en gemeenschappelijke belangen helder te
krijgen. In het najaar is in korte tijd een aanpak uitgerold om bij bewoners te inventariseren hoe zij hun wijk
beleven. Na drie buurtbakkies, deurbezoek en meerdere buurtrondes kwamen twee gemeenschappelijke
ergernissen boven drijven: afval naast ondergrondse containers én vervuiling van de trappenhuizen. Om draagvlak
te vergroten is met de betrokken bewoners gesproken over de wens tot een verdere actie.

Omgeving Berliozstraat
Deze buurt vroeg vanaf september extra aandacht. De speelplaats aan deze straat is al jaren het middelpunt van
een buurt met sterke cohesie en betrokkenheid. Een verandering in de buurt, geruchten over
grensoverschrijdende situaties en ongerustheid over de veiligheid waren aanleiding voor de sociaal werker om de
buurt in de peiling te houden. Dat bleek niet onterecht. De situatie bleek zeer zorgelijk. Er is geschakeld en
afgestemd met GGD, politie, naburige basisschool, Socius en Sociaal Team. Door de aanwezigheid van het sociaal
werk zijn spanningen gekanaliseerd en bewoners ondersteund. Het jeugd- en jongerenwerk was aanwezig om
ook bij de kinderen in de wijk de spanning te reduceren en zorgeloos met elkaar te kunnen spelen.
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Buurttuin Rameaustraat
Het project Buurttuin aan de Rameaustraat begint goed te lopen. Het beheer van deze tuin ligt in de handen van StArt26 en Stichting Eetbaar Heemskerk. De sociaal
werker ondersteunt hen vraaggericht met adviezen. En hij stimuleert de betrokkenheid van de buurt, zoals van basisschool De Kariboe. Intussen is elke zaterdag een
klein groepje bewoners actief voor het onderhoud van de tuin. Van tijd tot tijd biedt de klussengroep (zie verder op in het verslag) ook een helpende hand.

Buurtbakkies
Op tal van plekken in de wijk zijn buurtbakkies gehouden. Samen met een bewoners van Boompjesven werd een parkeerprobleem in de buurt besproken.
In de Coornherstraat bespraken bewoners de problemen die ze ervaren rondom groen: adoptie van een ‘plantvak’ in schrale grond, het camoufleren van een
elektriciteitshuisje met beplanting van heesters, tips & trucs over kans op groene succesjes etc.
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Buurtcentrum Het Spectrum
In buurtcentrum het Spectrum heeft de coronatijd de nodige impact gehad op de bezoekers. Minder activiteiten, lastige maatregelen met mondkapjes en ontsmetten
van de handen en 1,5 meter afstand. Veel mensen moeten eraan wennen en vinden het niet gemakkelijk. Maar ze zijn ook blij dat het buurtcentrum weer open is voor
hun activiteit.

Meidenvoetbaltoernooi
Vrijdagavond 23 september was het Cruyff Court Heemskerk ‘van de meiden uit de wijk’. 4 Teams van minimaal 6 deelnemers hebben een prachtavond gehad met veel
positiviteit en fairplay. Dit toernooi is georganiseerd in samenwerking met de buurtsportcoach van SportService.

Preventief werken op basisscholen
Vanuit het ambulant jongerenwerk zijn de jongerenwerkers preventief aanwezig bij twee basisscholen met veel kinderen uit kwetsbare gezinnen. Bij basisschool de
Kariboe zijn we wekelijks tijdens de kleine pauze aanwezig in het kader van vroegsignalering. Het contact met de kinderen uit groep 7 en 8 is belangrijk. Door vroeg
aanwezig te zijn in hun leefwereld, kunnen we eerder een band opbouwen. Vanuit het Jongereninformatiepunt verzorgen we jaarlijks diverse voorlichtingen voor groep
8 bij de Kariboe.
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Gebied 2 Acker tot Burcht/ Duin tot Dorp
Speerpunten
• Verbinden van oude en nieuwe bewoners, waardoor de sociale cohesie wordt vergroot.
• Buurtcentrum de Schuilhoek inzetten voor ontmoeting en activiteiten. Zorgen dat de buurtbewoners de weg weten te vinden naar het buurtcentrum.
• Samen met de buurtbewoners gericht preventief overlast (jeugd) aanpakken.
• Vinger aan de pols houden rondom herstructurering. (Debora Bakelaan, Dirk van der Lekstraat).
• Verbinden van bewoners van koop- en huurwoningen in de straat (Waterakkers), jong en oud.
• Zichtbaarheid van de sociaal werkers in de wijk.
• Contact houden met de werkers van buurtcentrum D’Evelaer.
• Ontwikkelingen rondom speelplekken (Meerestein, Waterakkers en Duin tot Dorp).
• Eenzaamheidsproblematiek.
• Vroegsignalering en zo nodig verwijzen.

Wat gebeurt er in het buurtcentrum?
“Schoorvoetend komt ze die eerste keer de Schuilhoek binnen gelopen, samen met haar moeder. Ze is 21... met een label ‘autisme’. Dit label wordt in de loop der
maanden steeds minder belangrijk in haar hoofd.
In de weken die volgen zie ik haar, bijna letterlijk, tot bloei komen. Hoofd omhoog, jas mag uit, bestelt zelf een kopje thee aan de bar. Zij geeft aan dat haar doel is om
weer perspectief te kunnen zien in haar leven. Het afgelopen jaar was vooral gevuld met de gedachte dat zij geen nut heeft in deze maatschappij, en nooit zal krijgen.
Haar sociale contacten zijn minimaal. Haar leefritme is dusdanig verstoord dat zij bijna de gehele dag in bed lag.
We praten over wat dat perspectief voor haar inhoudt. Dit blijkt vooral gelegen in het ‘mogen uitproberen’, de kans krijgen om fouten te maken en te stoppen wanneer
het haar te veel wordt. Uitproberen in een veilige omgeving. Meer en meer is de Schuilhoek voor haar die veilige omgeving. Ze heeft er mensen leren kennen die haar een
goed gevoel geven. Wij geven haar de kans om mee te kijken bij de peuter-ouder ochtend. Met mijn collega maken we goede afspraken hoe we haar het beste kunnen
begeleiden. Al snel komt ze erachter dat het begeleiden van peuters niet echt bij haar past. We vervolgen onze gezamenlijke zoektocht door haar mee te laten draaien
met de spel-doe middag (voor kinderen in de basisschoolleeftijd). Dit blijkt een schot in de roos. En de groei zet door. Er komen uitdagingen op haar pad. Die ze durft aan
te gaan, omdat de omgeving van de Schuilhoek haar een veilige haven biedt. Kwaliteiten komen naar boven, doordat ze de kans krijgt om zich verder te ontplooien op alle
leefgebieden. Ze heeft een doel. Ze heeft een perspectief.
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Ambulante wijkrondes
De sociaal werkers in de buurt zijn ook in het najaar veel ambulant op pad gegaan en hebben in oktober en
november een ‘aanbel-actie’ op touw gezet met een kleine attentie en een vriendelijk kaartje. Zo willen we in deze
sombere tijd mensen die alleen zijn of in een moeilijke situatie verkeren, een hart onder de riem steken.
Sociaal werkers worden af en toe na afronding van een traject vanuit het Sociaal Team door bewoners gebeld. Zo ook
door drie alleenstaande ouderen uit de wijk. Hun ondersteuningstrajecten zijn succesvol afgesloten. Zij bellen soms
naar de sociaal werker om even tegen aan te praten. Hun hart is gelucht en ze kunnen weer verder.

Burenruzie beslecht bij buurtbakkie
Sociaal werk en Sociaal Team hebben een buurtbakkie gehouden in een buurt waar al een aantal jaren overlast is van
voetballende jeugd; De Jan van Polanenstraat. Deze overlast heeft ook een negatief effect op de relatie tussen
buurtbewoners. Twee buurvrouwen in het bijzonder hebben al jaren ruzie en spreken elkaar al lang niet meer.
Tijdens het buurtbakkie lukte het om de dames weer met elkaar in gesprek te krijgen. Aan het einde van de middag
zagen sociaal werkers hen voor hun huis nog steeds met elkaar praten.
De collega uit het Sociaal Team (specialisatie jeugd) heeft kennisgemaakt met een moeder met puberende zoons en
opvoedproblemen. Op die manier leggen we snel en kort een verbinding.
De overlast van de jeugd blijkt op dit moment een stuk minder.
Ambulante ronde door het duingebied

Bewonersinitiatieven in de buurt
Diverse bewonersinitiatieven zijn ondersteund.
Op de Suykers Acker is veel te doen geweest rondom de skatebaan. Zowel de jongerenwerkers als de sociaal werker
in de wijk zijn op verschillende momenten ingesprongen. De skatebaan is inmiddels ‘under construction’, omdat die
dringend onderhoud nodig had. Daar zijn alle betrokkenen blij mee. Er was weerstand van de buurt rondom de
omheinde hondenlosloopplaats in de wijk. De sociaal werkers zijn betrokken geweest bij de klankbordgroepen
‘Debora Bakelaan’ en ‘De Geelvinck’ met betrekking tot herstructureringsprojecten van Woon op Maat.

Meidengroep Schuilhoek
In september is een nieuwe meidengroep gestart voor meiden uit groep 8. De 9 meiden die deelnemen komen op
één na allemaal uit de wijk. Dit is een mooie ontwikkeling; een aantal van hen was niet bekend met de Schuilhoek en
de activiteiten van Welschap Welzijn. Tijdens de meidenavond worden allerlei thema’s besproken, zoals familie,
vriendschap, seksualiteit, grenzen aangeven en meer.
1,5 meter buurtbakkie bij de Polanenstraat
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Gebied 3 Zuidbroek-Oosterwijk
Speerpunten
Door de wijkgerichte werkwijze van Welschap Welzijn ligt een stevige sociale infrastructuur in de wijk om met bewoners in contact te komen en vroegtijdig en preventief
ondersteuning te bieden. We zijn verbonden met de partners in de wijk en zoeken de samenwerking, zoals met de Stut, de Wijkwinkel en de Ouderkamer. Dit zijn
vindplekken voor sociaal werkers om bewoners te treffen. Waar nodig worden bewoners doorgeleid naar het brede welzijnsaanbod of naar het ondersteuningsaanbod
van andere partijen. Dit jaar is ingezet op de volgende speerpunten:
•
•
•
•
•
•

Versterken sociale binding, verbeteren sfeer in de wijk en aanpak polarisatie;
Aandacht voor Jeugd en jeugdoverlast. Werken aan een veilige sfeer voor en met de jeugd om buiten te kunnen zijn en te spelen;
Kwetsbare bewoners van het Euratomplein op een laagdrempelige manier bereiken;
In samenwerking met bewoners het gevoel van veiligheid in de wijk bevorderen;
Aanpak zwerfafval;
Verminderen eenzaamheid en financiële problematiek.

Eerste Hulp Bij Administratie
Het laatste kwartaal is vanuit het Sociaal Team Heemskerk een pilot voor Eerste Hulp Bij Administratie (EHBA) gestart. Dit is een succes. Daarom start binnenkort in
samenwerking met het Sociaal Team Beverwijk een inloop EHBA in de Wijkwinkel op het Europaplein. Hiermee willen we wijkbewoners met vragen over administratie,
financiën en het invullen van formulieren op een laagdrempelige manier en in hun eigen wijk ondersteunen.

Spring op Groen
Spring op Groen heeft als doel bewoners met elkaar te verbinden en bijdragen aan het veilig en gezellig kunnen buiten spelen. We hebben bewust gekozen voor
materiaal waarmee kinderen met elkaar kunnen spelen. Meestal spelen de kinderen individueel in plaats van samen. Daardoor komen ouders ook minder met elkaar in
contact. Als kinderen bij Spring op Groen samen spelen, doen ook ouders enthousiast mee. Hierdoor ontstaat een prettigere sfeer in de buurt.
Opvallend was de grote hoeveelheid zwerfvuil rondom de speelplekken. Samen met bewoners en kinderen zijn de plekken schoongemaakt. Bewoners en ouders hebben
samen een opruimploeg gevormd en gaan daar komend jaar verder mee aan de slag.
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Verbinding met Jeugd
Naar aanleiding van een vraag van een bewoner is onderzoek gedaan naar het huidige activiteitenaanbod voor de jeugd. In de wijk is over het algemeen voldoende
aanbod voor de basisschool leeftijd. Voor de kinderen in de omgeving van de Elbestraat blijkt wel een ruimer aanbod wenselijk. Hierover is contact opgenomen met
Sportservice.

Huiswerkbegeleiding Kindcentrum De Marel
Vanaf oktober kon de fysieke huiswerkbegeleiding weer starten. Daarmee verviel de thuishulp die Welschap Welzijn tijdens de eerste lockdown heeft aangeboden, om
op die manier onderwijsachterstanden voor kwetsbare kinderen zo veel mogelijk te beperken. Door de samenwerking tijdens de lockdown voor de zomer, zijn de
contacten met de intern begeleiders van De Marel versterkt. Dit heeft geleid tot een nieuw initiatief van De Marel. Het Kindcentrum heeft een landelijke subsidie
gekregen voor ‘Onderwijs Achterstanden’ om de achterstanden die zijn opgelopen tijdens de lockdown bij de leerlingen uit kwetsbare gezinnen te verkleinen.

Welschap Welzijn - Rapportage tweede halfjaar 2020

11

Overstijgend Jeugd en jongerenwerk
Ambulant jongerenwerk en ontwikkelingsgerichte ondersteuning
De jongerenwerkers hebben veel contacten met jongeren op straat, bij school en op social media. Maar ook met docenten, conciërges, de middenstand en
buurtbewoners op straat. Ze treffen natuurlijk niet alleen jongeren uit Heemskerk, maar ook uit ons omringende gemeenten. Vanwege corona hebben we dit jaar extra
ingezet op het ontmoeten van jongeren op straat.
Het jongerenwerk uit Heemskerk en Beverwijk is sinds zomer om de zes weken betrokken bij het overleg Meldpunt Jongeren overlast. Dit is gestart naar aanleiding van
de overlast in de pilotenbuurt. Op deze manier hopen we problemen die plaatsvinden in de gemeentelijke grensgebieden eerder te kunnen signaleren en gezamenlijk
aan te pakken.

Figuur 1: Totaal aantal vanuit het ambulant jongerenwerk in de contactapp geregistreerd contacten.
De toename van de inzet ten opzichte van 2019 is gevolg van corona.
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Rots & Water en SoVa
De afgelopen periode zijn weer Rots en Water trainingen en sociale vaardigheidstrainingen aangeboden. De laatste in samenwerking met Socius. Het doel is de
weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten, waardoor je in moeilijke situaties handiger reageert en successen behaalt.
Casus 1
Ouders melden zich met opvoedvragen. Door de inzet van Rots & Water én Triple P groeien zowel de ouders als het kind in een veranderproces en komen dichter bij elkaar
te staan, waardoor het thuis vele malen beter gaat.
Soms hebben ouders genoeg aan het geven van Triple P documentatie waarmee ze zelfstandig verder het probleem aanpakken.
Casus 2
Tijdens Rots & Water training blijkt dat thuis mogelijk sprake is van huiselijk geweld. Het betreft een niet-harmonieus samengesteld gezin met een overspannen en
depressieve vader. Hen is Triple P aangeboden, zij denken erover na, maar naar verwachting is ondersteuning niet geaccepteerd. Er is een melding voor verdenking van
huiselijk geweld gedaan. Het gezin is bekend bij meerdere jongerenwerkers, er is contact met moeder. De vorderingen van de jongere tijdens Rots & Water zijn bijzonder.

Jongerencoaching
Afgelopen jaar zijn weer flink wat jongeren doorverwezen naar jongerencoaching. De verwijzingen komen veelal via school, leerplichtambtenaren, ouders of aanmelding
door de jongere of ouders zelf. Het contact met de zorgcoördinatoren van het Kennemer College (Praktijk en Beroeps) is goed. De (hulp)vragen betreffen problemen op
school, weerbaarder worden, zelfvertrouwen vergroten, omgaan met pestgedrag en eenzaamheid.
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Kind en taal
Peuter-ouder ochtend
Na de zomervakantie zijn we weer fysiek gestart met de peuter-ouder ochtenden bij het Spectrum en de Schuilhoek. In verband met de coronamaatregelen zijn de
groepen kleiner. Daardoor hebben ouders en sociaal werkers sneller en intensiever contact met elkaar. Dit biedt ruimte voor intensievere gesprekken bij
ondersteuningsvragen van ouders. Na de zomer is het voorlees theater geïntroduceerd. Een groot succes en nu een vast onderdeel van de peuter-ouder ochtend, net als
de verwerking van VVE thuis thema’s. Ook hierin resulteren de kleinere groepen in een grotere betrokkenheid van ouders aan de thematafel.

Heemskerk leest voor en Heemskerk leest mee
In 2020 hebben we een wat ander jaar gehad met de voorleesprojecten dan voorgaande jaren. Dit had natuurlijk alles te maken met de maatregelen rondom corona.
De vrijwilligers hebben zoveel mogelijk wekelijks contact gehouden met het gezin via whatsapp, videobellen of gewoon bellen. Een aantal vrijwilligers van Heemskerk
Leest Mee heeft zich ook ingezet voor de thuishulp die Welschap Welzijn heeft aangeboden aan alle basisscholen in Heemskerk (zie huiswerkbegeleiding kindcentrum De
Marel).
De intervisiebijeenkomsten met de vrijwilligers zijn het afgelopen jaar doorgegaan, eerst online en later deels online en deels live. Doordat onvoldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn en het niet mogelijk is thuis een goede intake af te nemen staan nu 17 kinderen voor HKLV en 5 voor HKLM op de wachtlijst.
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Activiteiten jeugd en jongeren:
talentontwikkeling en sociale vaardigheden
Heroes of the Cruyff Courts
In het najaar zijn 8 jongeren uit de wijk AtD-DtD als het team Heroes of the Cruyff Courts 2020 aan de
slag gegaan. Ze organiseerden een schoolvoetbaltoernooi voor alle basisscholen uit Heemskerk. In
aanloop naar dit toernooi kwamen de Heroes, de jongerenwerker en de buurtsportcoach van
Sportservice bij elkaar in buurtcentrum de Schuilhoek om het toernooi voor te bereiden

Jeugdlintjes
D.T. Young, de Denktank Jongerengroep, heeft dit jaar een jeugdlintje van de gemeente ontvangen. De
jongeren bedenken activiteiten voor hun leeftijdsgenoten en voeren ze uit. Na de start van vorig jaar,
hebben zij zich in het tweede jaar flink ontwikkeld. Ze hebben een nieuwe naam bedacht - Young D.T. en een eigen logo gemaakt. In het afgelopen halfjaar hebben ze een online quiz en een waterspektakel
georganiseerd.
Voor 2021 staan er alweer leuke en concrete ideeën op de rol!
Ook Kaya en Daniel hebben een Jeugdlintje ontvangen. Zij waren beiden maanden bezig met het
verbeteren van de fietscrossbaan aan de Baandert. De sociaal werker maakte de benodigde
verbindingen: gemeente leverde materiaal, de beide jongens werkten verder zonder enige hulp.

“Ja, vinden we echt wel tof, dat lintje. En er crossen nu veel meer kinderen!
Ons volgende project is een mini baantje aanleggen voor de jongere kids.”
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Fietsles
Al een aantal jaar verzorgt het jongerenwerk fietslessen
voor de leerlingen van het ISK Kennemer College. Vele
leerlingen hebben nog nooit eerder in hun land van
herkomst gefietst. In Nederland doen we alles op de fiets
dus is dit een belangrijk ‘skill’ om goed mee te kunnen
draaien in het dagelijks leven. In het afgelopen halfjaar zijn
vier leerlingen geslaagd voor hun basisfietsles.

Vakantieactiviteiten Heemskerk
Door de coronacrisis konden de kinder- en tienerkampen en het Huttendorp niet doorgaan. De
jongeren en tieners zijn zwaar getroffen door alle maatregelen. Zij - en vaak ook het thuisfront hebben behoefte aan ontspanning en zorgeloos vertier in de zomervakantie. In overleg met de al
betrokken fondsen kon een alternatief worden georganiseerd in deze verwarrende tijd. De kinderen jongerenwerkers hebben samen met vrijwilligers een zomervakantie-lang-programma opgezet.
Foto: Samen met de scouting Elfregi Helen Keller zijn leuke vakantieactiviteiten aangeboden
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Sociaal Werk volwassen: ondersteuning participatie en preventie achterstanden
SAS-trajecten
Het begeleiden van SAS-deelnemers vroeg dit jaar om creativiteit. Het tweede halfjaar zijn de volgende acties
ondernomen:
• Naar aanleiding van een behoefteonderzoek is een informatiebijeenkomst georganiseerd over taalvraag en aanbod.
• Tijdens de ‘actie pepernoot’ zijn de sociaal werkers die SAS-deelnemers begeleiden met een zakje
pepernoten en een kaartje bij hen aan de deur geweest. Zo kregen de deelnemers de kans om hun
zorgen/wensen uit te spreken. Het was fijn om even face-to-face contact met hen te hebben.
• Trajectbegeleiders hebben contact onderhouden via telefoon, app, mail en/ of videobellen. Voor een groot
aantal deelnemers was dit, zeker in deze tijd, een prettige manier.
• SAS-medewerkers hebben met klantmanagers overleg gehad en aangegeven dat ondanks de
coronamaatregelen veel ondersteuningstrajecten gewoon doorgaan. De klantmanagers kunnen bewoners
blijven aanmelden.
Casus 1
Onlangs kreeg ik een bord vol zoete verleiding van een echtpaar dat bij mij in traject is en die heel blij zijn met mijn
hulp. Zij wilden graag iets terug doen. Het echtpaar is sinds een paar jaar in Nederland en heeft een zoontje van bijna
3. Meneer was druk met inburgering en had een taalcoach aan huis voor corona uitbrak. Helaas is hij voor een aantal
onderdelen van het inburgeringsexamen gezakt en heeft ontheffingen gekregen. Door de bevalling en gezondheidsproblemen heeft mevrouw uitstel gekregen voor
inburgering. Ondertussen nam zij deel aan de fietslessen, online taallessen en zij bezocht de peuter-ouderochtenden in het buurtcentrum.
Het viel mij tijdens de huisbezoeken en ontmoetingen in de buurt op dat moeder veel moeite had met het gedrag van hun
zoon. Dit zorgde ervoor dat zij niet meer goed met hem in het openbaar durfde te komen. Het kind hangt erg aan zijn
ouders, praat niet tot nauwelijks, is slecht corrigeerbaar, is dwingend en bang voor vreemden. Met toestemming van de
ouders heb ik contact gelegd met het consultatiebureau; er bleek al een orthopedagoog ingeschakeld te zijn. Beide
partijen hadden ook zorgen over de ontwikkeling van het kind.
Diverse instanties bleken ingeschakeld; die sturen verwijzingen en brieven. Er komen rekeningen binnen die naar de
zorgverzekering hadden moeten gaan, maar die paniek veroorzaken bij de ouders vanwege hun minimum inkomen. Zij
doen heel erg hun best om alles te regelen, maar geven aan dat het Nederlands lastig te begrijpen is.
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Vaak blijken brieven niet duidelijk en hebben zij geen netwerk om op terug te vallen. Daarbovenop hebben zij continue zorgen om familie in hun onveilige land van
herkomst. Sommige familieleden zijn zelfs verdwenen.
Beiden willen graag werken, ook vrijwilligerswerk. Het is moeilijk om een plek te vinden door de taalbarrière. Vooroordelen en aannames spelen hierbij helaas mee.
Toch staan zij positief in het leven en zijn dankbaar voor alles waarmee ze geholpen worden. Samen gaan we aan de slag zodat ze het in de toekomst zelf kunnen doen.
Zodra het zoontje en de ouders de juiste ondersteuning krijgen via Sensa ambulante ondersteuning en het zoontje de peuteropvang of medisch dagverblijf gaat bezoeken,
pak ik het activeren en uitbreiden van het sociaal netwerk met het echtpaar weer op.
Casus 2
Een bewoner gaf aan hulp te kunnen gebruiken bij het opknappen van zijn tuin. Meneer was hier zelf fysiek niet toe in staat, ook zijn netwerk was beperkt. De SASdeelnemer heeft deze bewoner geholpen om zijn tuin te ordenen. Door het opbouwen van dit contact is een verbinding gelegd tussen beide mannen. Een mooie
schakel tussen SAS-deelnemer en medebewoner.

Maatjesproject
Door corona was het lastig om mensen te matchen. Er zijn veel telefoongesprekken gevoerd om
contact met de deelnemers én maatjes te onderhouden. Een aantal keer zijn deelnemers met
elkaar in contact gebracht, om te zorgen dat ze toch wat aanspraak hebben. Ze willen niet lastig
zijn, vinden het al snel goed en de stap om iemand te bellen voor ‘gewoon’ een praatje is erg groot.
Terwijl dat is wat men het liefste zou willen: ‘Dat iemand me gewoon even belt en vraagt of ik op
de koffie kom.’ Het lijkt zo makkelijk, maar is niet voor iedereen zo simpel.

Taal en Participatie
Het versterken van de basisvaardigheden en het bevorderen van participatie zijn cruciale
ondersteuningsvormen van het sociaal werk. Welschap heeft ingezet om deze doelgroepen te
blijven ondersteunen in coronatijd. Voor alle vormen van taalondersteuning zijn creatieve
oplossingen gevonden. Ook de samenwerking met partners binnen het Taalhuis is online
voortgezet.
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Wereldmannen
‘Wereldmannen’ is nu zo’n vier jaar een tweewekelijkse ontmoetings- en informatieactiviteit van
vooral mannen met Syrische- of Afghaanse wortels. Ontmoeting is dit afgelopen halfjaar vooral
vertellen. Over jezelf, gezin, het land dat je achterliet, familie elders en jouw toekomst, en ook over:
gemeente, IJmond Werkt, toeslagen en vrijwilligerswerk.

Klussenmannen
Medio juni is vanuit de ‘Wereldmannen’ een ‘Klussenploeg’ ontstaan: mannen die graag de helpende
hand bieden aan bewoners die het minder makkelijk hebben, fysiek en/of financieel. Dat is een
voorwaarde. Deze klussenmannen willen graag iets (terug) betekenen voor mensen in hun nieuwe
land, als dank voor de kans van een nieuw en veilig bestaan en zorgelozer toekomst. Vele tuinen,
schilderwerk en vloeren zijn onderhanden genomen.

Joke is bevrijd van het oude laminaat. De mannen hebben alle meubels
opgetild en de gehele keuken, woonkamer en gang onder handen genomen.
“Geweldig deze kerels! En wat een humor. Enne… ze mogen er nog zijn ook!”
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Vrouwensalons
Zomersalon
Vanaf juni zijn de deelnemers aan de vrouwensalons uitgenodigd om mee te doen aan de Zomersalon: een uur
beweegactiviteit op een mooie locatie in Park Assumburg. Er deden 36 vrouwen mee aan deze informele
‘beweeglessen’ op divers niveau. Buiten bewegen op een mooie plek, zeker in coronatijd, blijkt een goede basis
om deel te nemen; er is een andere energie.
Half september mochten de vertrouwde activiteiten, weliswaar volgens de RIVM-regels van dat moment, weer
starten. Dat betekende dat in de Schuilhoek de taallessen in 2 groepen (totaal 17 vrouwen) konden plaatsvinden
en dat VrouwenSalon El Almal met een kleine groep (max. 8 personen) bij elkaar kon komen.
De verhalen kwamen los over hoe de vrouwen de afgelopen coronaperiode hadden beleefd. Sommige vrouwen
waren een hele tijd de deur niet uit geweest, zij kregen hulp van familie of uit hun netwerk, ze berustten in het
lot en zochten mogelijkheden om met deze situatie om te gaan. Maar het buurtcentrum hadden ze gemist. Hoe
fijn was het om weer andere vrouwen te zien en te spreken en om wat te kunnen doen.

Taalcafé BINGO
Op 2 december organiseerden we een feestelijke bingo in het Taalcafé. Er was een grote opkomst; de vrouwen
waren blij na al die weken elkaar weer te treffen in de het buurtcentrum. Bij het weggaan zeggen de dames dat
het zo’n fijne, vrolijke bijeenkomst was. ‘Veel vrouwen zitten in deze coronatijd thuis, worden depressief. We
verlangen naar de tijd dat corona helemaal weg is’. De sociaal werker beaamt dat: ‘Iedereen zat vrij geïsoleerd
thuis, zonder veel sociale contacten. Te veel op de lip van je man en kinderen zitten geeft stress. Van zo’n
bijeenkomst worden de vrouwen blij en wij als werkers ook, het geeft ontspanning en een andere vibe’.
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Groepsgericht aanbod voor ontmoeting, participatie, lotgenoten en mantelzorgondersteuning
Wandelgroep
In de maanden juli, augustus en september is de wandelgroep met aanpassingen doorgegaan. Buiten verzamelen en
afsluitend buiten koffie- en theedrinken. Helaas moesten we begin oktober de wandelgroep on hold zetten.
In de maanden november en december is de wandelgroep op eigen initiatief doorgegaan. Deelnemers zijn in
groepjes van 2-3 personen gaan wandelen. Mooi om te zien dat bewoners zelf de verbinding en het contact met
elkaar hebben gezocht.
Wandelaars aan het woord
Het is maandagochtend, kwart voor 10, als ik de deur uitga voor mijn wekelijkse wandeluurtje vanuit het Spectrum.
Dit doe ik nu bijna anderhalf jaar, een heerlijk begin van de week.
Er zijn gemiddeld 10 deelnemers, sommigen horen tot de vaste kern, soms komen mensen ‘proeflopen’ maar houden
het dan al gauw voor gezien.
Wekelijks loopt er iemand van Welschap mee als begeleidster en als gids. Ik loop gewoon achter haar aan, hoef ik
eens niet op te letten waar ik loop, haha.
De routes zijn afwisselend en grappig genoeg arriveren we weer bij het Spectrum als de klok van de Laurentiuskerk
11 uur slaat, dat vind ik zo knap!
Na afloop drinken we gezamenlijk een kopje koffie en praten we wat na voor eenieder zijn of haar weg gaat.
Maar toen kwam corona, tijdens de eerste golf kon er niet gewandeld worden. Dat was even afzien maar gelukkig
mochten we vanaf juni weer met een beperkt aantal deelnemers aan de wandel, koffie drinken we buiten. We boffen
met het mooie weer en het was net zo gezellig, wel met de stoelen op anderhalve meter!
Helaas meldde de tweede golf zich halverwege augustus, dat betekende dat ik de deelnemers niet meer gezien heb.
Ik hoop dat we, ergens in het nieuwe jaar, de wandelingen kunnen hervatten. Alleen wandelen is lang zo leuk niet.
Tot die tijd wens ik allen, wandelaars én de begeleidsters van Welschap, corona vrije feestdagen en alle goeds. 2021
wordt vast beter! 😀
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Voorvoorziening Kombinnen!
Deze inloopactiviteit is in 2020 opgezet voor mensen met een geheugenprobleem, eenzaamheid of die een verlies hebben meegemaakt - naar voorbeeld van het
Enigma-huis uit Enkhuizen. Het is een doorontwikkeling van het Odensehuis traject van de afgelopen jaren.
Bewoners komen naar de voorvoorziening omdat ze vanuit het sociaal werk zijn uitgenodigd, via partnerorganisaties binnen zijn gekomen, of het in de krant of via flyer
hebben gelezen. De reden dat mensen aansluiten is verschillend; eenzaamheid, ziekte, verlies/rouw, mantelzorger, dementie of gewoon nieuwsgierig naar de activiteit.
Opvallend is dat bewoners in coronatijd minder moeite hebben met vertellen dat ze eenzaam zijn.
Kombinnen! vaart wel zijn de aanwezigheid van vrijwilligers. Spontaan kwam er een jongeman op de flyer af. Hij werd een trouwe vrijwilliger, tot hij op 4 december
afscheid nam. Hij had een baan gevonden, dus moest stoppen. Door Kombinnen! was zijn interesse gewekt in het sociaal werk en hij gaat als zij-instromer bij HVO
Querido als ambulant begeleider aan de slag. Heel mooi om te zien hoe zijn rol binnen de groep van ‘toehoorder’ naar ‘gespreksleider’ is gegaan. Hij kwam met leuke
ideeën, bedacht een bepaalde aanpak bij een deelnemer en hij werd steeds enthousiaster. Jammer om hem te moeten missen, fijn dat hij zijn talenten gaat ontdekken.

Alleen is ook maar alleen
In de tweede helft van het jaar is Alleen is ook maar alleen weer van start gegaan. Vooral de zondagen
liepen storm. Er komen steeds nieuwe mensen bij die ook met telefoonnummers en ‘afspraakjes’ de
deur uitgaan. De mooiste reactie van een deelnemer op een uitnodiging voor deze activiteit: ‘Is niet
meer nodig, dames, ik heb een heel fijn maatje gevonden en we ONDERNEMEN van alles!’

Afstemmen acties rondom Sinterklaas en Kerst
In de periode rondom Sinterklaas en Kerst zijn in Heemskerk altijd veel initiatieven ten gunste van
kwetsbare bewoners. Om deze ondersteuning op de juiste plekken terecht te laten komen is vanuit het
sociaal werk begin november een digitaal overleg georganiseerd met verschillende organisaties. Een
goede afstemming en samenwerking was het resultaat. Deze groep wil volgend jaar eerder bij elkaar
komen om nog tijdiger af te stemmen en samen te werken, zodat zoveel mogelijk bewoners die
daarvoor in aanmerking komen, deze ondersteuning ontvangen. Initiatief is een co-creatie van
Buurtgezinnen IJmond en Welschap plus de verschillende organisaties die zich hebben aangesloten,
zoals de Voedselbank, Sociaal Team en Rotary.

Jubilarissen
In oktober heeft Welschap Welzijn haar jubilarissen in het zonnetje gezet. Als dank voor de vele jaren
inzet ontvingen ze een mooie pen, een boeket, een bon en een certificaat. Er was dit jaar een jubilaris
die al 40 jaar vrijwilliger bij de kinderkampen is geweest. Hoe bijzonder is dat.
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Bijlage 1 Aantal ongeplande contacten in de wijk

Figuren 2 en 3: Overzichten van alle in de contact app geregistreerde contacten door ambulant jongerenwerk en sociaal werkers in de wijk.
De toename van de registraties in 2020 is het gevolg van de extra ambulante inzet wegens corona.
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Bijlage 2: Welschap Welzijn cijfers 2020
Toelichting op de ureninzet
In de tabel hieronder staan de gerealiseerde uren vermeld ten opzichte van de geoffreerde uren en de afgesproken KPI’s. Door de komst van corona en bijbehorende
maatregelen hebben we niet al het werk uit kunnen voeren zoals vooraf bedacht. Dit heeft geleid tot een lichte verschuiving tussen bepaalde activiteiten. Een aantal
activiteiten zijn niet uitgevoerd zoals we gewend waren (Bv. HK Leest mee en Leest voor). Voor een aantal activiteiten is een andere oplossing (online) gevonden.
Het totaal aantal geleverde uren is conform offerte.
Activiteit
Vrijwillige inzet

Netto uren 2020

Prestaties 2020

Te bereiken

Gerealiseerd

Te bereiken volgens offerte

2.625

3.139

Buurtcentra Jansheeren,
Schuilhoek en Spectrum

Jeugd- en jongerenwerk

Totaal aantal vrijwilligers in 2020: 516
Er zijn i.v.m. corona geen vrijwilligersraadplegingen uitgevoerd.
Bezetting buurtcentra
Berekend over 3 dagdelen per dag,
7 dagen per week.
- Spectrum (4 ruimtes)
- Schuilhoek (7 ruimtes incl.
leskeuken)

4.365

Gerealiseerd

25%
26%

4.420

JIP Heemskerk

Opvallende thema’s

Hoe ga je om met vrije tijd en maatregelen in coronatijd

Ambulant jongerenwerk

Straatgroepen in beeld
Overlast beperken
Gesprekken met jongeren

Vanuit de contactapp (ongeplande contacten)
2462 (ongeplande) contactmomenten geregistreerd
• Contact met jongerengroep 591
• Incident 79 (waarvan 45x i.v.m. overlast)
• Praatje 840
• Professional 46
• Vraag 207
• Wijkronde 700
Oplopende spanningen rondom corona maatregelen

Trends

Welschap Welzijn - Rapportage tweede halfjaar 2020

24

•
•

Jongerencoaching

Aantal jongeren begeleid
Aantal groepen

Activiteiten jeugd

Highlights

Zie vertellende rapportage

16 jongeren individuele coaching
7 groepen

Kind & Taal
Heemskerk leest voor!
Kind & Taal
Heemskerk leest mee! &
Thuishulp
Kind & Taal
Peuter ouder ochtend

900

623

Aantal gezinnen/aantal kinderen

•

37 gezinnen/ 40 kinderen

450

375

•
•

12 kinderen
16 kinderen

715

561

Aantal gezinnen en kinderen
Thuishulp (huiswerkbegeleiding),
HLM en onderwijs
Aantal bezoekers koppels

•
•

Spectrum 77 koppels
Schuilhoek 78koppels

Brede School Heemskerk

550

696

Aantallen per school

Zie jaarrapportage Brede School

Werken in de buurt

3.300

Sociaal Werkers in de buurt,
ambulant werk exclusief
Broekpolder

Sociaal Werkers in de buurt –
Heemskerk
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3.005
Aantal ongeplande contacten in de
wijk

1304 (ongeplande) contactmomenten geregistreerd:
• Incident 88 (waarvan 37 i.v.m. overlast)
• Praatje 748
• Professional 13
• Vraag/Probleem 193
• Wijkronde 206 (wel geweest niemand gesproken)
• Jongerengroep 57
Aanbod op basis van collectieve vraag Zie vertellende rapportage
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Ondersteuning participatie en preventie achterstanden, individuele ondersteuning
Sociaal Team Heemskerk

2.210

1.842

Verslaglegging via Mens Centraal

Maatjesproject

250

221

Aantal koppels

SAS
Sociale Activering in Samenhang

700

798

Aantal trajecten

31 lopende koppels
26 mensen op de wachtlijst.
108 trajecten waarvan
Instroom 12
Uitstroom 22
Wachtlijst 0

Ondersteuning participatie en preventie achterstanden, collectief aanbod
Preventief collectief aanbod

1.550

1.890

Groepen geïnterviewd

Zie vertellende rapportage

StapIn

890

995

Aantal unieke koppels

34 koppels actief, waarvan 20 trajecten afgerond in 2020

Welzijn op Recept

150

96

Aantal trajecten

14 mensen in traject

TOTAAL

18.655

18.656
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