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WEERKLANK...!

Cornelia van Zantenplein 51
3122 CG Schiedam
Tel. 010-4718009

Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis “De Weerklank” Schiedam Noord

Een huis
waar iedereen
welkom is

Een open huis, open naar de wijk, open naar de wereld
Een plek voor ontmoeting voor en met iedereen
Een plek voor rust en stilte
Een stukje kerk midden in de week

Openingstijden:
Dinsdag-,en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
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Ter inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis SchiedamNoord. In deze stichting participeren de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam en de
Rooms-katholieke Parochie De Goede Herder, deelgemeenschap H.H. Jacobus en Martinus. Het
doel van de stichting is het creëren en in stand houden van een open huis als ontmoetingsplek
voor de bewoners van Schiedam-Noord: ‘De Weerklank’.
In dit jaarverslag vindt u beschreven wat er het afgelopen jaar zoal in ‘De Weerklank’ is gebeurd
en krijgt u een kleine vooruitblik op de plannen voor het volgende jaar.

Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter:

De heer J.C. van der Linden

Penningmeester:

De heer J.C. Olsthoorn

Secretaris:

Mevr. G. Onverwagt

Leden:

De heer L.F. Griffioen
Vacature

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.
De leden in het bestuur vertegenwoordigen de werkgroepen, zodat er een zo breed mogelijk
draagvlak is om beslissingen te kunnen nemen.
De bestuursleden worden benoemd op voordracht van de participerende kerkgenootschappen
van Schiedam Noord. Ook hebben de vrijwilligers het recht om bestuursleden voor te dragen.
Het bestuur is het besluitvormend orgaan en draagt eindverantwoordelijkheid voor het beleid.
Besluitvorming vindt plaats in overleg met de vertegenwoordigers uit de werkgroepen. Het
bestuur komt ongeveer eens in de zes weken bijeen.
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Het jaar 2020
Coronacrisis
Vanwege de overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan, zijn alle
activiteiten van De Weerklank per halverwege maart 2020 gestaakt.
Dit geldt ook voor de activiteiten van de medegebruikers.
Activiteiten van ’De Weerklank’.
Het ontmoetingshuis was, tot half maart 2020, open voor iedereen, maar speciaal voor de
bewoners van Groenoord en geheel Schiedam- Noord.
De openingstijden waren dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook op
woensdagmorgen kon men ‘De Weerklank’ van 10.00 uur tot 12.00 uur bezoeken.
Tijdens de openingsuren kon ieder die dat wilde binnenlopen om een kopje koffie te drinken,
even de stilte op te zoeken of juist een praatje te maken, een spelletje te doen etc. Er zomaar te
zijn zien wij nog steeds als onze belangrijkste taak.
Op elke eerste donderdag van de maand was er een soepmaaltijd. Dan wordt er met elkaar
genoten van en stevige maaltijdsoep. Op elke derde donderdag werd er een traditionele
warme maaltijd geserveerd. Dat gebeurt aansluitend aan de middagactiviteiten.
Aan de maaltijden kunnen ongeveer 30 personen deelnemen.
Met Kerst en Pasen doen we iets speciaals: het kerstdiner en de paasbrunch. Beide activiteiten
gingen uiteraard niet door.
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Verder was er één keer in de maand, op de tweede woensdag van de maand, een
morgengebed, met de mogelijkheid om na afloop met elkaar
na te praten en koffie te drinken.
Sinds enige tijd is het mogelijk om boeken te lenen / ruilen /
lezen. We hebben een kleine boekenkast waarin bezoekers
hun uitgelezen boeken kunnen achterlaten. Deze boeken
mogen door anderen worden meegenomen. Ook deze
activiteit kon niet doorgaan.

‘De Weerklank’ wil zijn;
- open huis voor en naar iedereen
- een plaats waar een ieder zich thuis voelt
- een plaats waar een stukje innerlijke rust wordt verkregen
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Activiteitenprogramma
Van dit programma konden alleen de volgende activiteiten doorgaan:
Donderdag 9 januari 2020

Ontmoetingsbijeenkomst - o.l.v.
Hans v.d. Linden

Woensdag 15 januari 2020

Kussens maken i.s.m. de stichting Meredia

Zondag 19 januari 2020

Scrapkaarten maken - o.l.v. Bea van Ette

Zaterdag 15 februari 2020

Samen luisteren naar muziek - o.l.v. Hans
Lucas

Woensdag 19 februari 2020

Kussens maken i.s.m. de stichting
Meredia

Zaterdag 22 februari 2020

Lezing over Oud Schiedam-Oost door Dick Gelderblom

Donderdag 5 maart 2020

Spellenmiddag

Zaterdag 7 maart 2020

Muziek & Gedichten van vroeger o.l.v.
Nelly Jansen

De Weerklank heeft ook altijd een aandeel in de activiteiten in de Week van het Geluk, die dit
jaar gehouden werd van donderdag 1 oktober tot en met donderdag 8 oktober.
De gebruikelijke activiteiten waren uiteraard niet mogelijk. Daarom is er na het besluit vanuit
gemeente Schiedam dat de activiteiten van de Week van het Geluk NIET door mogen gaan
vanwege nieuwe covid-19 maatregelen een alternatief programma gemaakt:
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Nieuw Actieplan Week van het Geluk 2020
PLAN: ‘Van buur tot buur’
Gedurende de maand oktober, met als start maandag 5 oktober werden kwetsbare,
geïsoleerde wijkbewoners van Groenoord bezocht door een professional en een vrijwilliger van
het netwerk Groenoord.
(Dit netwerk bestaat uit de volgende organisaties: DOCK, WOT, Fietsmaatjes Schiedam, Inclusia,
Activiteitenruimte Van Beethovenplein, het Zimmertje, De Weerklank, Harg Spaland,
bewonersvereniging Bachplein, Stichting Aimable, Scsupport.)
Doel van het bezoek:
Er wordt gevraagd hoe het gaat en waar hulp bij nodig is.
Bijzonderheden worden genoteerd zodat er evt. een vervolg actie op kan volgen.
Alle partners van netwerk Groenoord, waarin ‘De Weerklank’ participeert, hebben een lijst
gemaakt van hun bekende wijkbewoners die bezocht kunnen worden.
Alle partners van netwerk Groenoord hebben een lijst gemaakt van vrijwilligers, die voor deze
bezoeken ingezet kunnen / willen worden.
Voor de te bezoeken wijkbewoners was een tasje beschikbaar met daarin informatie over de
voorzieningen in de wijk en van iedere deelnemende organisatie een klein cadeautje.
‘De Weerklank’ heeft een klein (waxine)lichtje bijgedragen met daarbij de volgenden tekst:
‘Voor u, een lichtje in de duisternis.’
De doelstelling was, naast het bemoedigen van de wijkbewoners, ook om gedurende de maand
oktober zichtbaar te zijn in de wijk. Daartoe hadden alle vrijwilligers en professionals die op
bezoek gingen een groen hesje aan met het opschrift ‘Netwerk Groenoord’.
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Vrijwilligers.
Het bestuur overlegt regelmatig met de (andere) vrijwilligers. In principe is er zes keer per jaar
een vrijwilligersvergadering, waarin niet alleen de roosterzaken worden besproken, maar ook
de wensen van de vrijwilligers, de plannen van het bestuur en de wensen en zorgen van de
vrijwilligers aan de orde komen.
Ook deze bijeenkomsten hebben vanaf half maart 2020 stil gelegen.
Dit geldt ook voor de viering van de verjaardag van De Weerklank, op 11 november.
Bij elkaar komen was er natuurlijk niet bij. Dus heeft het bestuur deze dag via de mail
gememoreerd, en van de gelegenheid gebruik om haar waardering uit te spreken voor al het
werk dat gedaan wordt.
De contacten met de vrijwilligers zijn dus vooral schriftelijk en via de telefoon onderhouden.
Gelukkig hebben de vrijwilligers ook onderling contact met elkaar gehouden en ook aandacht
gegeven aan onze vaste bezoekers, uiteraard voor zover adressen en / of telefoonnummers
bekend waren.
Kerstattentie.
Zoals al eerder opgemerkt, kon, vanwege de lockdown, het
kerstdiner niet doorgaan.
Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen om de
vrijwilligers en de vaste bezoekers in plaats daarvan een kleine
kerstattentie te bezorgen, een kerstpakketje met allerlei
lekkernijen en een lichtje in deze donkere en moeizame tijd.
Onze dank gaat uit naar het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.,
dat deze actie mede mogelijk heeft gemaakt.
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Financiën.
We hebben het boekjaar
afgesloten met een tekort.
De inkomsten uit activiteiten
en de bijdragen van
medegebruikers zijn in 2020
voor een groot deel
weggevallen.
We verwachten in 2021 het
jaar 2021 met een groot tekort
af te sluiten, vanwege de
voortdurende lockdown.
Gelukkig zijn tot op heden toe de reserves voldoende om een tekort te dekken. In 2021 wordt
de zaak penibel. (Zie voor de details de jaarrekening op blz. 14 en volgende.)
We hebben een zogenaamde ANBI-verklaring verkregen van de Belastingdienst.
Dit maakt het mogelijk dat giften aan ‘De Weerklank’ door de gevers als belastingaftrekpost
mogen worden opgevoerd. De sinds 2014 verplichte publicatie van het jaarverslag etc. vindt
plaats via de website: www.inloophuizenschiedam.nl. (Zie ook blz. 16.)
Activiteiten van anderen in ‘De Weerklank’.
Ons ontmoetingshuis wordt tevens ingezet voor andere vormen van onderling contact die
binnen onze doelstelling vallen, maar die niet door ons worden uitgevoerd.
Soms zijn dat kerkelijke activiteiten, soms maken niet-kerkelijke, plaatselijke organisaties
gebruik van ons pand, zoals het WijkOndersteuningsTeam en het welzijnswerk (DOCK).
Ook worden met enige regelmaat kerkelijke gespreksgroepen georganiseerd.
Wij bieden regelmatig onderdak aan de Kring (vroeger: Charismatische werkgroep), de
Rozenkransgroep (in mei) en organisaties die incidentele activiteiten organiseren in de wijk.
Op maandagmorgen en vrijdagmorgen zijn er taallessen voor nieuwkomers.
Ook de stichting Inclusia organiseert regelmatig bijeenkomsten in De Weerklank.
Ook bieden wij onderdak aan de Buurtcirkel van Pameijer, een organisatie die ondersteuning
biedt aan iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is.
De coronacrisis heeft ook hieraan voorlopig een einde gemaakt.
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Samenwerking met de Wissel en anderen.
In de afgelopen jaren is in Schiedam regelmatig nagedacht over een gecoördineerde missionairdiaconale presentie. Dit heeft er in eerste instantie toe geleid dat de besturen van beide
Schiedamse inloophuizen, De Weerklank en De Wissel, regelmatig met elkaar van gedachten
wisselden.
In 2017 is er een gezamenlijke beleidscommissie van start gegaan. Dit heeft geleid tot een
drietal samenwerkingsprojecten en tot een gezamenlijke beleidsnotitie.
De doelstelling van het beleid op dit gebied is als volgt beschreven: ‘het versterken van de
missionair-diaconale presentie van de kerken in Schiedam, onder meer door het werken aan
maatschappelijke thema’s die spelen binnen de gemeente Schiedam.’ Uitdrukkelijk werd ook
geformuleerd dat deze doelstelling inhoudt dat er actief wordt gezocht naar samenwerking met
het welzijnswerk in onze gemeente.
2019 was een jubileumjaar, voor zowel Wissel (30 jaar) als Weerklank (25 jaar).
Dit was aanleiding om plannen te maken voor een jubileumconferentie, die in 2020 gehouden
is. Daarbij is ook samengewerkt met de Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Johannes de
Doper, Maria Magdalena en Laurentius, die wekelijks inlooppastoraat verzorgt.
Deze conferentie vond plaats op donderdag 13 februari 2020 in 't Huis te Poort, de kerk van
deze parochie aan de Dam te Schiedam.
Doel was de mogelijkheden en wensen voor de toekomst van de inloophuizen te peilen bij een
brede achterban. Deze bestond uit vele Schiedamse organisaties op het gebied van zorg en
welzijn. Er is gepeild waar de sociale problematiek ligt, wat er al aan gedaan wordt en wat er
blijft liggen. Daarbij werd ook geïnventariseerd welke rol de inloophuizen hierin kunnen spelen.
In de gesprekken met al deze organisaties is het volgende beeld naar voren gekomen:
-

Armoede speelt een grote rol in Schiedam.

-

Er is een verband tussen armoede en andere problemen in de samenleving, zoals
schulden, gezondheidsklachten en een lagere waardering van het sociale leven.

-

Armoede kan (makkelijk) leiden tot sociaal isolement en eenzaamheid.

-

Eenzaamheid komt in alle wijken voor, maar speelt in Schiedam Noord heel sterk
(vergrijzing)

-

Een gevoel van onveiligheid als gevolg van criminaliteit speelt een rol.
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-

Het ontbreekt de zorg- en welzijnsorganisaties aan voldoende mogelijkheden om
preventief te werken.

In de bijlage vindt u een uitgebreidere rapportage van deze conferentie.
De uitkomsten zijn aanleiding geweest voor de inloophuizen om een bestuurlijke werkgroep te
formeren en een traject in te zetten van verkenning van mogelijkheden en stappen naar een
oplossing. Een belangrijke impuls en bijdrage voor oplossingen wordt gezocht in het aanstellen
van een gezamenlijke beroepskracht. Deze professional zou de huidige vrijwilligersgroepen
kunnen ondersteunen en aan kunnen vullen en de positie binnen het Schiedamse welzijns- en
hulpverleningsaanbod versterken.
Eén en ander was voor DAK (Door Aandacht Kracht, de koepelorganisatie voor inloophuizen,
straatpastoraat, etc.) aanleiding om een begeleidingsaanbod te doen in het kader van hun actie
‘Uit je dak’. Dit houdt in dat er ondersteuning wordt geboden bij het ontwikkelen van nieuw
beleid en het inslaan van nieuwe wegen.
Uiteraard is daarvan graag gebruik gemaakt.
De verwachting is dat er in 2021 een nieuw gezamenlijk beleidsplan tot stand zal komen,
inclusief een profielschets voor een aan te stellen beroepskracht. Ook kan er een begin worden
gemaakt met het werven van de daarvoor benodigde fondsen en het eventueel aanpassen van
de bestuurlijke structuur, al dan niet in de vorm van een fusie.
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Wat brengt het jaar 2021?
We hopen dat de situatie met het coronavirus in de loop van 2021 zodanig onder controle zal
zijn dat we onze activiteiten weer zullen kunnen opstarten en dat ook de medegebruikers weer
aan de slag zullen kunnen.
Samenwerking en beleidsontwikkeling.
Het traject dat is ingezet om te komen tot het aantrekken van een beroepskracht, het werven
van fondsen en het aanpassen van de bestuurlijke structuur zal, voor zover dat binnen de
beperkingen die de coronaregels ons opleggen mogelijk is, worden voortgezet.
Dat geldt ook voor de samenwerking met andere in de wijk actieve organisaties (WOT, het
Zimmertje, de Harg Spaland, Dock, MintertsMantelzorg, Inclusia, Activiteitencentrum
Beethovenplein, etc.)
Ook de belangrijke contacten met de gemeentelijke overheid en met de kerken zullen zo goed
mogelijk worden onderhouden.
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Financiën
De exploitatie van ons ontmoetingshuis heeft in het jaar 2020 geleid tot een aanzienlijk tekort
van € 1866,--.
Door Corona ingaande maart van het verslagjaar is ons ontmoetingshuis grotendeels gesloten
geweest waarbij de vaste uitgaven wel doorliepen maar de inkomsten duidelijk achterbleven.
Uitgaven
Naast de jaarlijkse huurverhoging is meer uitgegeven aan verwarming.
De energiekosten vielen aanzienlijk lager uit mede door minder gebruik/bezetting van ons
ontmoetingshuis. Ook heeft vanwege Corona de vrijwilligersavond op 11 november niet
plaatsgevonden.
Verder blijven de overige uitgaven nagenoeg gelijk.
Per saldo bedragen de totale lasten € 9264,--.
Inkomsten
De belangrijkste inkomsten blijven jaarlijks de vaste bijdragen van de drie kerkgenootschappen
in Schiedam Noord.
Wij mogen ons over 2020 opnieuw verheugen op een aantal giften en danken onze gevers daar
hartelijk voor.
Door Corona is het beschikbaar stellen van onze ruimte voor o.a. taallessen en andere
activiteiten duidelijk achtergebleven. De inkomsten zijn navenant lager.
Ook hebben er na maart geen maaltijden meer plaatsgevonden dus zijn ook deze inkomsten
navenant lager.
De totale inkomsten komen uit op € 7398,-De exploitatie is afgesloten met het in de aanhef genoemde tekort.
Balans per 31 december 2020
Op de balans is het tekort van € 1866,-- in mindering gebracht op de overige reserve.
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Bespreking en kascontrole
De concept jaarcijfers 2020 en de begroting 2021 zijn in verband met de coronamaatregelen
digitaal voorgelegd aan het bestuur en aan de geld gevende kerken.
Het bestuur en de penningmeesters/vertegenwoordigers van de deelnemende kerkinstellingen
hebben de voorgelegde stukken gecontroleerd en na een verdere toelichting op de jaarcijfers
en de begroting hun goedkeuring gegeven.
Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam Noord
Exploitatierekening 2020/begroting 2021
UITGAVEN

2019

2020
begroting

2020

2021
begroting

Huisvestingskosten
huur
verwarming
gas, water, electra
regionale belastingen
verzekering
onderhoud
Totaal

5582,86
372,72
704,99
506,09
81,32
444,82
7692,8

5800
425
725
525
85
485
8045

5925,58
501,58
439,31
516,07
83,34
461,59
7927,47

6250
500
725
525
85
465
8550

Bestuurs-, beheerskosten
papier, drukwerk
kosten vrijwilligers
bestuurskosten
bankkosten
telefoonkosten
Totaal

133,72
174,32
666,67
147,12
359,82
1481,65

225
250
75
165
375
1090

31,99
0
37,99
126,83
380,06
576,87

50
250
75
130
380
885

Activiteiten
consumptiegoederen
activiteiten

274,74
693,22

300
700

92,35
667,34

100
700

Totaal

967,96

1000

759,69

800

10142,41

10135

9264,03

10235

4325
550
3,43
553,05
887,85
3385
330

4325
400
0
400
800
2300
300

4325,00
300,00
0
292,00
128,95
1852,50
500,00

4325
300
0
100
0
0
300

10034,33

8525

7398,45

5025

-108,08

-1610

-1865,58

-5210

Totaal lasten
INKOMSTEN
bijdrage kerken
giften
rente postbank
koffiegeld
maaltijden
vergaderingen/verhuur
activiteiten
Totaal inkomsten
Resultaat
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Stichting Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa

2019

2020

Liquide middelen

Passiva

2020

1194

1194

Fondsen
stilteruimte

ING/postbank spaarrekening
ING/postbank zakelijke rekening

2019

11.000
809

10000
1698
Reserves
keuken
overige
exploitatie

Vorderingen en overlopende activa
vooruitbetaald
nog te ontvangen
Totaal
vooruitbetaald
Woonplus/huur jan

5998 5998
7073 6965
-108 -1866

Schulden en overlopende passiva
503
1845

524
650

14157

12872

503

524

nog te betalen

Totaal

580

14157 12872

nog te betalen
activiteiten
Woonplus

578
2

Totaal

580

Mocht u ons financieel willen steunen, dan stellen wij een gift zeer op prijs. ‘De Weerklank’ heeft een
ANBI-verklaring van de Belastingdienst ontvangen. Dat betekent dat u giften aan onze stichting
eventueel als aftrekpost kunt opvoeren. Ons ANBI nummer is 802958308.
(Zie ook de website: www.inloophuizenschiedam.nl)
Wij ontvangen uw bijdrage graag op IBAN nummer NL06INGB0000051904 t.n.v. Stichting
Interkerkelijk Ontmoetingshuis Schiedam-Noord te Schiedam.
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Bijlage 1
Resultaten van de conferentie op 13 februari 2020
Inleiding
Op 13 februari 2020 heeft er in ’t Huis te Poort een conferentie plaatsgevonden op initiatief
van de Schiedamse inlooporganisaties De Wissel, De Weerklank en de Inloop ’t Huis te Poort.
Aanleiding hiervoor was het dertigjarig jubileum van De Wissel en het vijfentwintigjarig
bestaan van De Weerklank.
Er waren zoveel mogelijk organisaties uitgenodigd die werkzaam zijn op het gebied van Zorg
en Welzijn in Schiedam.
Het doel van deze conferentie was tweeledig. Enerzijds om voor de komende beleidsperiode
na te gaan waar behoeftes liggen, wat we juist niet moeten doen omdat dat al gedaan wordt
en om te weten waar wij elkaar kunnen versterken, om tot een versterking en uitbouw van
onze activiteiten te komen. Anderzijds om de mogelijkheden verkennen om een
beroepskracht op parttime basis te kunnen aanstellen, om de vrijwilligers te ondersteunen
in het werk dat zij doen.
Naar aanleiding van een enquête is er een programma opgesteld voor de bijeenkomst. In
twee rondes is er in groepen van gedachten gewisseld over de volgende vragen:
Wat is naar uw inzicht de belangrijkste sociale problematiek in Schiedam?
Welke organisaties zijn actief?
Wat blijft er liggen?
Wat moeten de inloophuizen doen?
Met wie moeten zij samenwerken?
Wat zou de rol van de nieuwe professional kunnen worden?
De resultaten van de conferentie vindt u hieronder kort samengevat.
Ronde 1
Vraag 1. Wat is de belangrijkste sociale problematiek in Schiedam?
De deelnemers aan onze conferentie waren het vrijwel allemaal over eens dat de
armoedeproblematiek in Schiedam een grote rol speelt. Dat wordt ook ondersteund door
onderzoek dat door de gemeente wordt gedaan. Uit het document ’Armoede en schulden in
Schiedam, Tien feiten uit 2016 – 2018’ blijkt dat 1 op de 7 huishoudens in Schiedam een laag
inkomen heeft. Vooral de langdurige armoede neemt toe. De helft van de arme huishoudens
heeft al minstens vier jaar lang een laag inkomen.
2300 kinderen leven in armoede (ruim 1 op de 7) en er zijn 2300 werkende armen.
Er is een verband tussen armoede en een aantal andere problemen. Zo kampen ongeveer
5300 Schiedamse huishoudens met problematische schulden. Armen ervaren ook een
slechtere gezondheid en waarderen de kwaliteit van hun sociale leven tamelijk laag.
Armoede kan ook leiden tot sociaal isolement en eenzaamheidsproblematiek.
Eenzaamheid komt in alle wijken voor, onder alle lagen van de bevolking.
Met name in Groenoord is het aantal eenzame ouderen hoog.
Andere punten die hier nog genoemd worden: onveiligheid door criminaliteit, inbraken,
drugs, vandalisme aanslagen/afrekeningen, gebrek aan communicatie (niet luisteren, niet
delen, niet transparant zijn, slecht bereikbaar zijn) en cultuurverschillen (langs elkaar leven,
discriminatie, mate van gastvrijheid).
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Vraag 2. Welke organisaties zijn actief?
In Schiedam blijkt een zeer breed palet te bestaan van allerlei organisaties die zich het lot
van de Schiedammers aantrekken.
In de eerste plaats zijn er de officiële instanties zoals de gemeente en de
WijkOndersteuningsTeams.
De WOT’s zijn de uitvoerders en de bemiddelaars als het gaat om de taken van de burgerlijke
gemeente op het gebied van welzijn. Knelpunt dat binnen deze organisaties en in de
samenwerking met anderen wordt ervaren is de noodzaak om met protocollen te werken en
de soms kleine mogelijkheden tot samenwerking met anderen. Sommige WOT’s
bijvoorbeeld investeren wat meer in samenwerking, anderen hebben minder mogelijkheden.
Daarnaast en daaromheen zijn allerlei organisaties werkzaam die geheel of gedeeltelijk met
de inzet van vrijwilligers taken uitvoeren. Dit is een breed assortiment:
Schiedam breed: DOCK, Welzijn op recept, Vluchtelingenwerk, Humanitas (budgetmaatjes),
de Formulierenbrigade en de Voedselbank. Dit is overigens geen uitputtende beschrijving,
maar wat bij de deelnemers aan de conferentie het meest in het oog sprong. Genoemd hier
kunnen ook nog worden: de Algemene Bond van Ouderen (Soos Blauwhuis), de protestants
Christelijke Ouderenbond en de zorginstellingen (Frankelandgroep).
Daarnaast zijn er organisaties die (vooral) binnen een bepaalde wijk functioneren: De Erker
en de Buurtvrouw in Schiedam Oost, Jeugd en Senioren in Schiedam Zuid, De Wissel in
Schiedam Centrum, Het Zimmertje, het Activiteitencentrum Van Beethovenplein, De
Weerklank, De Werf en De Ark in Schiedam Noord. Ook deze beschrijving zou nog kunnen
worden aangevuld met allerlei grote en kleine initiatieven.
Een probleem dat zich logischerwijze voordoet is de coördinatie en de onderlinge
afstemming. Organisaties zijn lang niet altijd van elkaars bestaan op de hoogte, of van de
activiteiten die worden ondernomen.
De politie tracht de leefbaarheid van wijken te bevorderen door de inzet van wijkagenten en
buurtpreventie.
Duidelijk is geworden dat er een grote uitdaging ligt op het gebied van samenwerking en
onderlinge afstemming.
Vraag 3. Wat blijft er liggen?
Bij deze vraag worden veel zaken genoemd die een aanpak van de gesignaleerde
problematiek verhinderen of bemoeilijken.
Wat vooral blijft liggen, is de kans om dingen voor te zijn, preventie. Bijvoorbeeld via scholen
of via andere organisaties die met mensen in contact staan zou wellicht meer gedaan
kunnen worden om problemen te zien aankomen of risicofactoren voor het ontstaan van
problemen eerder waar te nemen.
Een obstakel voor efficiënte en tijdige toegang tot hulpverlening is de bureaucratie die men
dan moet overwinnen en de hobbel van de digitale communicatie die niet voor iedereen
vanzelfsprekend en gemakkelijk te overwinnen is. Men raakt dan licht het spoor bijster, of
geeft de moed op.
Wat nodig is dat we ons deze problemen realiseren en door aandacht (outreachend werken)
en het verlagen van drempels, bijvoorbeeld door het koppelen van bijvoorbeeld digitaal
vaardigen aan mensen die op dat gebied minder vaardigheden hebben.
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Wat ook in de weg kan staan is de culturele verschillen tussen de verschillende groepen,
bijvoorbeeld van diverse etnische afkomst. Dit kan de communicatie ernstig bemoeilijken en
het vinden van de noodzakelijke hulp bemoeilijken.
Wat ook een knelpunt vormt is (het gebrek aan) professionalisering. Met name organisaties
die alleen met vrijwilligers werken kunnen in dit opzicht kwetsbaar zijn.
Een gebrek aan eensgezinde aanpak, bijvoorbeeld als het gaat om het beleid van de
gemeente en het beleid bij de politie kan ook afbreuk doen aan de effectiviteit van de
hulpverlening, die bij een grotere eenduidigheid zeer gebaat zou zijn.
Capaciteitsproblemen kunnen ook een grote hinderpaal vormen.
Tenslotte. Het bij sommigen ontbreken van fatsoensnormen of het ten toon spreiden van
goed burgerschap maakt de onderlinge communicatie er niet beter op. Training van
luistervaardigheden, interculturele communicatie en omgaan met elkaar zou in dit opzicht
wenselijk zijn.
Ronde 2
Vraag 1. Wat moeten de inloophuizen doen?
Er is een groep die een radicale keuze maakt: FOCUS.
Men is beducht voor teveel versnippering. Een beetje van alles kan ertoe leiden dat het
eindresultaat te wensen overlaat.
De oplossing is om te concentreren op één wijk, men kiest voor Groenoord.
In De Weerklank is daar een huis dat bekend is in de wijk en centraal ligt. Dat betekent dat je
met het werk dicht bij de mensen zit. Zaak is om gericht aan publiciteit te doen om De
Weerklank bekender te maken, ook via social media. Een andere manier om bezoekers te
trekken en vast te houden is om aan vaste bezoekers te vragen iemand mee te nemen die
iets aan het aanbod zou kunnen hebben.
De aanbeveling is verder om projectmatig te gaan werken. Zo’n project moet bestaan uit een
laagdrempelige activiteit die de onderlinge ontmoeting bevordert. Als voorbeeld worden
genoemd het project levensverhalen dat is geweest (en nu verzelfstandigd verder gaat).
Maar ook bijeenkomsten rond muziek of het organiseren van spreekuren van deskundigen
worden genoemd.
Het leggen van contact met de (flat)bewoners, gezinnen, ouderen, nieuwe bewoners is een
primair punt. Het gaat dan om twee typen eenzamen, degenen die wel buiten komen, maar
desalniettemin geen contact leggen en degenen die achter de voordeur blijven zitten.
Belangrijk is om actief te zijn. Aanwezig zijn op plaatsen en tijden dat er veel mensen zijn
(wijkfeest, infomarkt, etc.), folderen en ook aanbellen.
De suggestie om 24/7 open te zijn wordt ook gedaan.
Daar kan nog het volgende aan worden toegevoegd.
De inloophuizen kunnen aan andere groepen, medegebruikers betaalbaar onderdak bieden
voor hun eigen activiteiten. Ook de advies- en verwijzingsfunctie wordt genoemd. Het WOT
Groenoord zou een inloopspreekuur in De Weerklank kunnen houden. Vrijwilligers zouden
ook kunnen aanbieden om met mensen mee te gaan als er contact met allerlei instanties
nodig is, en men er zelf er tegenop ziet en / of niet zo handig is in de omgang met
bureaucratie.
Ook het ondersteunen en trainen van vrijwilligers is belangrijk. Als er professionalisering
plaatsvindt, zijn vrijwilligers beter toegerust om bepaalde problematiek te signaleren en / of
bezoekers te helpen om zelfredzamer te worden. Het is zaak aan te sluiten bij de talenten en
de kracht die mensen hebben.
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Vraag 2. Met wie moeten wij samenwerken?
Het antwoord luidt kort en goed: met iedereen waarbij je aansluiting kunt vinden, dus de
organisaties waar je iets voor kunt betekenen en die iets voor jou kunnen doen. Dus:
organisaties die voor elkaar een meerwaarde hebben moeten de samenwerking zoeken.
In de eerste plaats is daar het welzijnswerk: de WOT’s, DOCK, Gemeente, Welzijn op recept,
soos Blauwhuis
Vluchtelingenwerk, Buurtvrouw (West), Jeugd en Senioren (Zuid), de Werf (Kethel), Kerken,
Politie, Buurtpreventie, Humanitas (schuldhulpverlening), Schuldhulpmaatje (nog op te
richten in Schiedam), Formulierenbrigade, Voedselbank tuinen.
Vraag 3. Wat wordt de rol van de nieuwe professional?
De nieuwe professional krijgt een veelzijdig takenpakket. Een belangrijk onderdeel is het
werven, trainen, begeleiden en binden van vrijwilligers. Dit in aansluiting op de talenten die
mensen hebben. (Dus: geen vast omschreven taken en daar mensen bij zoeken, maar
mensen werven en daar passende taken aan toedelen.) Daarnaast het ontwikkelen en
begeleiden van activiteiten en het bevorderen van de inzet van bezoekers. Ook verbinding
leggen met andere organisaties en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten is
belangrijk, naast het verbeteren van de zichtbaarheid van de inloophuizen.
Ook het oppakken van zaken die voor de vrijwilligers wellicht te ingewikkeld zijn zoals het
contact leggen met mensen die moeilijk bereikbaar zijn.
Verder worden nog genoemd: netwerken en het fungeren als ‘makelaar’: het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod op het gebied van de zorg die inloophuizen leveren en
drempels wegnemen tussen professionals en vrijwilligers, tussen mensen die zorg behoeven
en degenen die dat kunnen leveren, etc.
Zorgen voor continuïteit.
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