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Managementsamenvatting
Voor Welzijn Capelle stond 2019 in het teken van samen en gezond verder. De interne en externe
samenwerking heeft veel aandacht gekregen en er zijn diverse maatregelen genomen om de vitaliteit van
medewerkers te bevorderen en waar nodig direct te ondersteunen. Dit laatste heeft er mede toe geleid dat
het beïnvloedbare verzuim t.o.v. 2018 flink is gedaald en het verzuimpercentage over geheel 2019 op een
niveau van 3,6% is uitgekomen.
2019 was vol en druk. Veel nieuwe taken en opdrachten zijn aan de organisatie gegund en tot uitvoering
gebracht. Hiernaast is er vanaf de zomer door de gemeente een financiële injectie gegeven aan de basisinfrastructuur van onze inzet in de wijken. Hierdoor hebben we extra inzet kunnen plegen vanuit
buurtcoaching en maatschappelijk werk. Deze inzet is structureel van aard en wordt dan ook vanaf 2020
voortgezet.
De prestatieafspraken over 2019 zijn vrijwel volledig door ons uitgevoerd en gerealiseerd. Afwijkingen zijn
verklaarbaar en toegelicht. De basis in ons werk en in onze opdracht is hiermee op orde en dat is goed om
vast te stellen. Deze basis geeft aan alle vernieuwingen en aanvullende opdrachten een goede bedding mee
waardoor het ook steeds meer mogelijk wordt om in die basis betekenisvolle vernieuwingen te integreren.
Wat hierbij wel ontbreekt is een ondersteunend verantwoordingssysteem waarin we dit goed en betrouwbaar
kunnen vastleggen, zodat we dit ook goed zichtbaar en aantoonbaar kunnen maken.
In de uitvoering van ons werk namen wij in 2019 de volgende ontwikkelingen waar:
De komst van het Huis van de Wijk in Fascinatio en de voor 2020 aangekondigde start van de Huizen van
de Wijk in Middelwatering en Oostgaarde bieden ons de kans om, gezamenlijk met bewoners, aan
(ontmoetings)activiteiten en dienstverlening voor deze wijken vorm en inhoud te geven. De verschillende
opgaves die in de wijken zijn vastgesteld leggen echter een grote claim op de beschikbare inzet van
bewoners(organisaties). De buurtcoaches pleiten voor een meer geleidelijke en behapbare aanpak, zodat
gemotiveerde bewoners niet gaan afhaken.
De trainingen in het (nieuwe) Kenniscentrum voor vrijwilligerswerk werden in 2019 goed gevolgd en
gewaardeerd door de deelnemers van diverse vrijwilligersorganisaties. Intensief contact met hen leidt
hopelijk tot een meer structurele vorm van kennisdeling en voldoende ondersteuning op maat voor het
vrijwillige kader in Capelle.
Het blijft lastig om voldoende (geschikte) vrijwilligers te vinden voor de 1-op1 matching. Vrijwilligers die zich
via CapelleDoet aanmelden hebben vaak zelf eerst nog de nodige begeleiding en ondersteuning nodig en
zijn dus meer doelgroep dan direct ‘matchbaar’. In 2020 gaat o.a. de website CapelleDoet een restyling
krijgen. Wij hopen dat dit ook kan bijdragen aan het werven van andere vrijwilligers die we direct kunnen
matchen op eenmalige vragen naar vrijwilligersondersteuning.
Buurtbemiddeling heeft in 2019, zoals beoogd, het kwaliteitscertificaat van het CCV behaald met daarbij nog
de aantekening ‘Plus’. Hiermee is de organisatie en het werk van Buurtbemiddeling Capelle “zonder enig
commentaar” voor de komende twee jaar gecertificeerd. Ook in 2019 waren er weer aanmeldingen voor
buurtbemiddelingen. In toenemende mate complex van aard.
De Vreedzame Wijk breidt zich nog steeds uit in Capelle. Meer samenwerkingspartners zijn getraind in de
methodiek. Het vervolgens consequent toepassen en daadwerkelijk borgen van de methodiek in de eigen
organisaties vraagt nog wel steeds om veel aandacht van de kinderbuurtcoaches.
Het KinderLab in Schollevaar blijft succesvol. Zowel voor de betrokken kinderen en ouders als voor de in het
Lab samenwerkende organisaties. Het is daarom fijn dat de gemeente besloten heeft om het aantal
KinderLabs uit te gaan breiden, te beginnen in Middelwatering. Wij pleiten ervoor om met elkaar na te
denken over een keurmerk KinderLab, waardoor we (nog) meer kinderactiviteiten op andere (kwetsbare)
plekken kwalitatief kunnen gaan versterken in Capelle.
De zichtbaarheid van het jongerenwerk/de jongerencoaches en hun aanwezigheid online en in de
buitenruimte is in 2019 vergroot waardoor de doelgroep nog beter in hun bereik komt. Hierbij valt op dat de
vraag naar individuele coaching door jongeren zelf en vanuit het voortgezet onderwijs toeneemt, waardoor er
minder capaciteit overblijft voor groepsgerichte activiteiten die, met name in het kader van de
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veiligheidsaanpakken, eveneens gewenst zijn. Dit dilemma zal door ons aan de orde worden gesteld in het
kader van de nieuwe Jeugdnota. In de wijken neemt de vraag naar meidenwerk toe. Met ‘No Filter’ is Welzijn
Capelle in 2019 een nieuwe programma gericht op meiden gestart. Het programma zal in 2020 worden
voortgezet.
CAPSLOC heeft een goed jaar gedraaid, ondanks de nodige personele problemen. Opvallend hierbij is dat
de verhuringen sterk zijn toegenomen. Partners weten CAPSLOC ook goed te vinden en er ontstaan ook
nieuwe samenwerkingen op het gebied van media, fotografie en kunst, waardoor het workshopaanbod in
2020 verder kan worden verbreed.
De vraag naar ouderencoaching in Capelle is groter dan we met de huidige capaciteit aan kunnen. In 2019 is
gestart met het project ‘verbeteren van de kwaliteit van bestaan van kwetsbare ouderen’. Dit heeft tot een
intensieve en positieve samenwerking geleid tussen diverse huisartsenpraktijken en de ouderencoach. Uit
deze samenwerking blijkt ook dat er veel vraag is naar welzijnsondersteuning in en rond de thuissituatie van
oudere Capellenaren, zowel in praktische zin als meer existentieel en tevens in het kader van de bestrijding
van eenzaamheid.
Steeds meer mantelzorgers zijn bij het Servicepunt in beeld en laten zich ook registreren. Eind 2019 is een
start gemaakt met het bedenken hoe het Servicepunt mantelzorg nog beter is te positioneren in Capelle.
Hiertoe zijn o.a. afspraken gemaakt met een websitebouwer en huisstijl designer.
Naast een nieuwe promotie van het Servicepunt, krijgt de (her)positionering ook vorm in het vernieuwen en
bestendigen van de voormalige klankbordgroep. Deze groep gaat vanaf 2020 verder als Netwerkoverleg
Mantelzorg, waarbij er meer (nieuwe) partners aansluiten en er actief thema’s behandeld worden.
De Pilot Inburgering Nieuwe Stijl blijkt erg succesvol: 44% van de kandidaten is op 31 december 2019
uitgestroomd naar een betaalde baan en de perspectieven voor de overige kandidaten lijken ook goed te
zijn. Hiermee is deze pilot, naast de reguliere maatschappelijk begeleiding van statushouders, een
belangrijke bouwsteen voor de gemeente om de aankomende verplichting inzake de nieuwe wet inburgering
betekenisvol invulling te kunnen gaan geven.
Er zijn steeds meer aanmeldingen bij de Hulpverlening waarbij financiële problematiek aan de orde is.
De hoeveelheid aanmeldingen inzake huiselijk geweld, voorkoming woningontruiming en regulier
maatschappelijk werk was in 2019 onverminderd hoog. Een groot percentage van de geplande
woningontruimingen kon gelukkig worden voorkomen, maar dit vroeg van onze medewerkers wel bijzonder
veel inspanning in vaak zeer korte tijd. In de nieuwe schuldenaanpak vanaf 2020 speelt vroegsignalering
een belangrijke rol. Het zou voor alle betrokkenen wenselijk zijn dat deze aanpak tevens tot de nodige
stressverlaging gaat leiden en Welzijn Capelle zich vervolgens ook meer kan gaan richten op de gewenste
agogische begeleiding van cliënten met schulden.

Prestatieafspraken 2019
In het bijgevoegde schema (bijlage 1) is de voortgang van de prestatieafspraken over 2019 per kwartaal
aangegeven. De kleuren groen, oranje en rood geven aan of de prestatieafspraak volgens afspraak is
uitgevoerd. Afwijkingen (oranje/rood) worden toegelicht en waar nodig wordt een opmerking geplaatst om
één en ander te verduidelijken. Hierbij constateren wij dat de prestatieafspraken in 2019 volledig zijn
gerealiseerd en/of goed in control zijn. In deze rapportage wordt hier inhoudelijk en cijfermatig verder op
ingegaan.

Jaarplan 2019
Aan het einde van het eerste kwartaal 2019 is door Welzijn Capelle het Jaarplan 2019 aangeboden. Medio
juli ontvingen wij hierop een reactie van het College van B&W waarin het Jaarplan werd goedgekeurd.
Welzijn Capelle heeft zich dit jaar gefocust op het motto van dit Jaarplan, te weten ‘Samen en gezond
verder’.
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Samen verder
Samen verder staat voor het (nog) beter samen optrekken met, professionele en niet professionele, partners
in deze stad. Dit geldt tevens voor de versterking van de samenwerking met, en waar nodig tussen, de
diverse gemeentelijke diensten die beleidsmatig en in uitvoerende zin aan ons werk verbonden zijn.
Welzijn Capelle heeft eind 2018 het uitvoerend werk ondergebracht in drie inhoudelijke organisatorische
eenheden, te weten Zorg en welzijn, Hulpverlening en jongerenwerk en Buurten en wijken. In 2018 zijn
hierdoor diverse nieuwe initiatieven gestart. 2019 is benut om deze initiatieven een goede plek te geven
binnen de organisatie zodat ze een regulier karakter krijgen. Hiernaast is meer focus aangebracht op
onderdelen die kansrijk zijn of die het nodig hebben om meer voor het voetlicht te worden gebracht. Over de
gewenste accenten hierin wordt continu ambtelijk, bestuurlijk en met samenwerkingspartners afgestemd.
Waar nodig wordt integraal samengewerkt om de bewoners van Capelle beter en efficiënter te kunnen
helpen of ondersteunen.
Vanaf het najaar 2019 zijn er extra middelen beschikbaar gekomen om de basisinfrastructuur in de wijken te
verbeteren, middels uitbreiding van (wijk)maatschappelijk werk en extra buurtcoaches. In 2020 zal het
wijkgerichte werken verder worden versterkt, onder meer door de diverse inhoudelijke opdrachten vanuit
Samenleving, Gebiedsregie en Veiligheid nog beter aan elkaar te verbinden en de beschikbare capaciteit
hiervoor zo integraal en wijkgericht mogelijk in te zetten.
Welzijn Capelle voert een zeer divers pakket aan activiteiten uit. De buitenwereld weet soms nog
onvoldoende wat Capelle Welzijn te bieden heeft en wat onze inzet de Capelse bewoners oplevert. Daarom
hebben we in onze communicatie-uitingen in 2019 meer aandacht besteed aan ‘storytelling’ door bewoners
en cliënten. Verder maken we meer gebruik van de diverse (sociale) media om ons werk en de betekenis
hiervan te laten zien en brengen we de diversiteit in het werk soms met aparte ‘merken’ onder de aandacht
(Huis van de Wijk, KinderLab, Jongerenwerk, Vreedzaam, e.d.).
Gezond verder
Ook voor de interne organisatie stond de versterking van het samen en integraal werken aan de diverse
maatschappelijke opgaves en activiteiten centraal. De uitdaging voor Welzijn Capelle is om dit op een
gezonde en verantwoorde wijze te doen. Hierbij staat gezond verder voorop.
Het management van Welzijn Capelle heeft in 2019 ondersteunende maatregelen genomen om ongewenste
werkdruk en overbelasting van medewerkers te voorkomen. Denk hierbij aan het inzetten van extra coaching
en het stimuleren van de aanwending van de ‘eigen’ vitaliteitsbudgetten door medewerkers voor bijvoorbeeld
extra bewegingslessen, fysiotherapie en dergelijke. Duurzame inzetbaarheid vraagt ook om investering in
eigen gezondheid en gedrag. Vanuit de organisatie is meer werk gemaakt van het aanpassen van
werkplekken en sommige medewerkers hebben hier ook deskundige begeleiding bij gekregen.
Er zijn interne omgangsafspraken geïntroduceerd waarin meer oog wordt gevraagd voor elkaars
‘kwetsbaarheid’ en de neiging om meer te willen werken dan gezond voor je is. De preventiemedewerker
heeft inmiddels regelmatig overleg met de Ondernemingsraad om een structureel preventieprogramma
nader uit te werken.
Op 27 juni is een vitaliteitsmiddag georganiseerd voor alle medewerkers van Welzijn Capelle. Op deze
middag is een ‘proeverij’ aan vitaliteits-bevorderende activiteiten aangeboden die met plezier zijn ‘genuttigd’.
Het ziekteverzuimpercentage is, mede ten gevolge van deze maatregelen, in 2019 gedaald naar 3,6%. In
2018 bedroeg dit nog 6,8%.
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Verslag van de inhoudelijke onderdelen van de prestatieafspraken
Per onderdeel van de prestatieafspraken wordt kort het kader aangegeven van het betreffende onderdeel.
Vervolgens wordt ingegaan op de zaken die hierbij in het afgelopen halfjaar zijn opgevallen of die anderszins
het vermelden waard zijn.

A. Welzijnswerk
1a. Huizen van de Wijk / Buurtcentra
Het Huis van de Wijk is een locatie voor alle bewoners en vrijwilligers binnen een wijk. Het is een
laagdrempelige voorziening waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar vrijwillig en professioneel
aanbod samen gebracht wordt, waar activiteiten door en voor wijkbewoners kunnen worden georganiseerd,
maar die ook een toegang biedt waar wijkbewoners terecht kunnen voor informatie, advies en
ondersteuning.
Het Huis van de Wijk is een uitvalsbasis voor het sociaal team en andere toegangspartners op wijkniveau,
met als doel om nog meer samenhang en samenwerking in de toegang te realiseren.
Het Huis van de Wijk is, naast een fysieke plek, ook een ‘merk’ waaronder de toegang tot informatie, advies
en ondersteuning aan wijkbewoners zichtbaar wordt gemaakt. Het Huis van de Wijk kan daarom ook mobiel
of tijdelijk aanwezig zijn op relevante momenten en plekken in de wijk. Buurtcentra bieden op eigen wijze
een aanvullend aanbod op de Huizen van de Wijk. Buurtcoaches stemmen dit aanbod af met de activiteiten
in de Huizen van de Wijk.

West Capelle
Schenkel: De activiteiten in het Huis van de Wijk in De Wel draaien naar behoren. Ondersteuning van de
buurtcoach wordt momenteel vooral ingezet op toeleiding naar het Huis en het faciliteren van bewoners die
een ruimte of financiële middelen (Maak Capelle) nodig hebben. Vanaf dit jaar is het Vrijwilligers-InformatiePunt drie dagdelen per week aanwezig in dit Huis van de Wijk. Dit is gekoppeld aan de openingstijden van
de Wijkwinkel. Ook wordt er met bewoners en partners nagedacht over de plannen met betrekking tot de
herinrichting van het gebied en wat dit betekent voor de toekomst van het Huis van de Wijk in Schenkel.
Eind december is een extra Buurtcoach gestart in Schenkel, mede ter ondersteuning van de verschillende
opgaves in de wijk.
Fascinatio: Begin november 2018 is het Huis van de Wijk in Fascinatio officieel in gebruik genomen. Vanaf
dat moment is er samen met de leden van de BAG (Beheer en Advies Groep bestaande uit de professionele
organisaties Welzijn Capelle, CJG, schoolbestuur en gemeente in combinatie met afvaardigingen vanuit de
gebruikers) gewerkt aan het strategisch vullen van de activiteitenagenda en openstelling. De aanloop en
betrokkenheid van bewoners uit de wijk Fascinatio bij het Huis van de Wijk is groot en blijft groeien waardoor
het noodzakelijk is om de agenda van dit Huis van de Wijk in zeer nauw overleg met de BAG-leden af te
stemmen.
In 2019 hebben er ruim 350 activiteiten plaatsgevonden zoals: kinderyoga, boekenclub, koffieochtenden,
fotoclub, zangkoren, kerkbijeenkomsten, taalles, schaakclub, themagerichte activiteiten voor ouderen,
kinderen, jongeren en bewoners vanuit ASVZ. Daarnaast wordt de locatie regelmatig gebruikt voor
bijeenkomsten/vergaderingen van het WOP, de buurtgroep, gemeente, bewonersverenigingen, politieke
partijen ed. De rol en positie van de buurtcoach heeft met name in de aanloopfase om een grote
tijdsinvestering gevraagd (taken: agendabeheer, PR, contactpersoon bewoners, ondersteuning bij opzet
activiteiten en voorzitter van het BAG-overleg). Vanaf 1 juli is er voor 9 uur per week een sociaal beheerder
aangesteld die een groot deel van bovengenoemde taken heeft overgenomen waardoor de buurtcoach
inmiddels aanzienlijk is ontlast en zich meer kan richten op vragen vanuit de wijk, de ondersteuning van de
hernieuwde buurtgroep en het WOP.
’s-Gravenland:: De buurtcoach ondersteunt het bestuur van Buurtcentrum de Harp bij zaken zoals: PR,
ontwikkeling van nieuwe activiteiten, samenwerking met het WOP en bij het aantrekken van nieuwe
bestuursleden (doelen: draagkracht vergroten, uitwisseling met andere buurthuizen, delen van kennis en
ervaringen).
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Dit proces verloopt moeizaam, er is weinig animo/betrokkenheid vanuit de directe (woon)omgeving om
gebruik te maken van deze ruimte en het blijkt een grote opgave om nieuwe/geschikte bestuursleden te
vinden om deze buurtgroep draaiende te houden. Wij pleiten dan ook voor een gezamenlijke strategie/visie
op de toekomst van deze voorziening.
Capelle West: De buurtcoach ondersteunt de buurtgroep Capelle West in buurtcentrum Barentszstraat waar
nodig bij het organiseren van de koffieochtenden en het belastingspreekuur vanuit Welzijn Capelle. De
wijkagent, Havensteder, CJG en Welzijn Capelle houden één keer per maand spreekuur. Daarnaast wordt er
gekeken naar mogelijkheden om meer bewoners te betrekken bij het buurthuis/de activiteiten. Tevens
worden er bewust activiteiten in het kader van het ‘opgavegericht werken’ in het buurthuis georganiseerd om
zo meer mensen naar deze locatie toe te leiden. De samenwerking met betrokkenen is hierbij goed.

Middelwatering
Onder coördinatie van de buurtcoach is het nieuwe opgaveteam Creëren laagdrempelige ontmoetingsplekken van start gegaan. Er is met elkaar gewerkt aan het project “huiskamers van de wijk”. Er is samen
met de leden uit dit team, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse (vrijwilligers)organisaties uit
Middelwatering, een plan gerealiseerd waarin de toegang tot het sociaal domein op wijkniveau is uitgewerkt.
Hierdoor is er een breed draagvlak ontstaan voor een nieuw te realiseren centrale voorziening in het
voormalige Afasiecentrum aan de Reigerlaan gecombineerd met het ontwikkelen van een KinderLab en het
stimuleren van samenwerking met de andere, reeds bestaande voorzieningen in de wijk.
In september 2019 is het huurcontract van de Reigerlaan 66 getekend. Met betrokken vrijwilligers en
collega’s is er vervolgens hard gewerkt om het verouderde pand op te knappen. Met ondersteuning van
gemeentelijke diensten, het Denk & Doe Mee-fonds, woningcorporatie Havensteder, WOP Middelwatering
en de Van Cappellenstichting is het pand ingericht en de keuken verbouwd. De opening is gepland in
februari 2020.
Met de aanstelling van een tweede buurtcoach in Middelwatering wordt de professionele ondersteuning in de
andere buurten zoals de Rondelen en de Wiekslag geborgd.

Schollevaar
De samenwerking tussen de diverse betrokken partijen aan het Stationsplein (Picasso) is in de afgelopen
periode versterkt. Naast de kernpartners werken ook de andere organisaties die in deze locatie activiteiten
uitvoeren steeds beter met elkaar samen. Er zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik van de diverse
ruimtes en er zijn ook meer ‘grote activiteiten’ gezamenlijk georganiseerd. Denk hierbij aan de nieuwjaarsreceptie, Internationale Vrouwendag, de Paas- en Kerstbrunch en de dag van de Eenzaamheid.
Ouders met specifieke opvoedingsvragen worden via korte interne lijnen doorverwezen naar het CJG en het
CJG levert diverse inhoudelijke bijdragen aan thematische activiteiten in het Huis van de Wijk.
De buurtcoach ondersteunt het CMC bij hun programmering en vervult een brugfunctie naar de andere
organisaties.
Rondom de armoedeproblematiek wordt er goed en creatief samengewerkt. De stedelijke contactfunctionaris
fungeert hierin als spil. Er wordt bijvoorbeeld een beroep gedaan op de mogelijkheden van bewoners om
andere bewoners te helpen. Denk hierbij aan diegenen die verschillende talen spreken, verstand hebben
van gewoonten en gebruiken binnen andere culturen, gebruikmaking van elkaars telefoon, ondersteuning
qua mobiliteit en overige hand- en spandiensten (van elektricien tot tuinieren). Dit leidt soms tot verrassende
combinaties en nieuwe onderlinge samenwerkings- en ondersteuningsrelaties.
Dankzij de inzet van de Stadsmarinier en de buurtcoach zijn er moeilijk plaatsbare uitkeringsgerechtigden
toegeleid naar werk- en stageplekken. Ook de samenwerking met de winkeliers van het winkelcentrum
Picasso verloopt steeds beter. De winkeliers verstrekken onder andere producten aan de Singh Baba en
Capelle Werkt zodat zij maaltijden kunnen maken die op afgesproken tijden gratis door vrijwilligers verstrekt
worden tijdens de inloop in Picasso.
De wijkwinkel heeft een kort lijntje met de Ontmoetingskerk bij crisissituaties. Op deze wijze draagt iedereen
in dit Huis van de Wijk een steentje bij aan het vooral praktisch en laagdrempelig bestrijden van de
armoedeproblematiek in Schollevaar.
In andere buurten in Schollevaar wordt met regelmaat de Bus on Tour ingezet om de dienstverlening van
Welzijn Capelle en andere organisaties in de stad dichter bij bewoners onder de aandacht te brengen.
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In de buurten zijn twee nieuwe buurtaanzetgroepen gestart, in Bermensteijn en in Nabucco. Ter
ondersteuning van bewoners, die hier een positieve bijdrage aan willen leveren, werkt de buurtcoach hierbij
nauw samen met de Stadsmarinier en andere partners in de wijk.

Oostgaarde
In het kader van de herontwikkeling/renovatie van de Hoeken heeft Havensteder aangegeven medewerking
te willen verlenen aan de realisatie van een Huis van de Wijk in de plint van de Purmerhoek. Na
gemeentelijke en bestuurlijke afstemming is in de loop van 2019 besloten om in de Hoeken geen Huis van
de Wijk te gaan realiseren, maar te kiezen voor een kleinere optie in de plint voor de herhuisvesting van de
Wijkwinkel en het Sociaal Wijkteam Oostgaarde en andere dienstverleners die hier incidenteel gebruik van
kunnen maken. De gemeente en Havensteder hebben hier eind december overeenstemming over bereikt.
Ondertussen is het opgaveteam verder aan de slag gegaan om alle opties om in Oostgaarde een Huis van
de Wijk te realiseren nogmaals na te lopen. Eind december is er een geschikt pand gevonden aan De Linie.
Het Huis van de Wijk Oostgaarde zal in het 2 e kwartaal van 2020 daar worden geopend.
Ook in Oostgaarde is in 2019 de Bus on Tour regelmatig ingezet om diverse buurtactiviteiten te
ondersteunen en bewoners van informatie te voorzien.

Wijkwinkels
In de loop van 2019 is er begonnen met een volledige registratie van de klantbezoeken aan de wijkwinkels
van Welzijn Capelle (zie de tabel). Hoewel het bijhouden van het aantal en soort klantbezoeken nu steeds
beter gaat kunnen de cijfers over 2019 nog wel een wat vertekend beeld geven. Als voorbeeld; in Wijkwinkel
De Fluiter is het op de dinsdagen zo druk dat het registreren er lang niet altijd van komt. De vrijwilligers zijn
vaak nog na sluitingstijd bezig om hun klanten te helpen. Het bijhouden van de administratie heeft dan even
geen prioriteit. Uiteraard bespreken we met de vrijwilligers hoe zij een minimale basisregistratie kunnen
blijven garanderen. De Fluiter is tijdens alle schoolvakanties gesloten. Ook dat is van invloed op het aantal
hulpvragen bij deze wijkwinkel.
De registratie van de klantbezoeken bij Wijkwinkel Schollevaar (Ontmoetingskerk) verschilt op een aantal
punten nog van die van Welzijn Capelle. Zo wordt per klant in de wijkwinkel van Welzijn Capelle één
hulpvraag genoteerd, namelijk de vraag waar men het langst mee bezig is. Zie de tabel voor de soort
hulpvragen die in de Wijkwinkels van Welzijn Capelle zijn gesteld.
In de wijkwinkel Schollevaar wordt elke hulpvraag genoteerd, omdat een klant soms met meerdere vragen
tegelijk komt. Bij Welzijn Capelle wordt niet bijgehouden hoe vaak iemand langskomt om een kopje koffie te
drinken, voor een printje of het gebruik van de computer. Dit om onnodige registratie te voorkomen. Deze
aantallen zijn in het jaaroverzicht van Welzijn Capelle dus ook niet meegenomen .
Eind 2019 is er contact geweest tussen de coördinatoren van de wijkwinkels van Welzijn Capelle en van de
Ontmoetingskerk in Schollevaar en is de registratie met elkaar vergeleken. Afgesproken is om hierin samen
meer op een lijn te gaan zitten.
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de Purmerhoek is de Wijkwinkel Oostgaarde vanaf 4 november
tot 18 december tijdelijk verhuisd naar de recreatieruimte in De Serre. Hoewel de situatie daar niet ideaal
was (kleine ruimte, geen privacy) waren de vrijwilligers erg blij met de mogelijkheid die het bestuur van De
Serre geboden heeft om de wijkwinkelactiviteiten te kunnen continueren. Er was in deze periode een kleine
terugloop van het aantal hulpvragen.
Zie de volgende bladzijde voor het aantal hulpvragen per wijkwinkel.
Het soort hulpvragen is alleen weergegeven voor de wijkwinkels van Welzijn Capelle.
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Wijkwinkel

Aantal
hulpvragen

Soort Hulpvragen in de
Wijkwinkels van Welzijn Capelle

Oostgaarde

410

Administratie

De Wel

268

Schuldhulpverlening

67

110

De Fluiter

42

Gemeentelijke Heffingen

20

Reviusrondeel

15

Schollevaar (Ontmoetingskerk)
Subtotaal

Inkomstenbelasting

96

1543

Toeslagen

40

2278

Betalingsregeling

20

thuisinzet

21

Invullen Formulier/Schrijven brief

43

aangifte IB

385

Uitkering (incl bijz bijstand/Stufi)

111

Totaal

2684

Jeugd Sport en Cultuurfonds

69

Voedsel- Kleding- Meubelbank

13

Verzekeringen, incl zorgverzekering

21

DigiD

10

Gas/Licht/Water/Internet/telefonie

27

Wonen/Asiel/Verblijf

35

Doorverwijzen

9

Overig

44
Totaal

735

Maak Capelle
De specifieke jaarcijfers omtrent de donaties in geld en middelen door Maak Capelle zijn op te vragen bij
Stichting Maak Capelle. Een uitgebreide evaluatie door Maak Capelle, Havensteder, Welzijn Capelle, de
gemeente Capelle aan den IJssel en de WOP’s staat voor 2020 op de planning.
Wijk
Schenkel
Fascinatio
Capelle West/’s-Gravenland
Middelwatering
Schollevaar
Oostgaarde
Wijkoverstijgend
Totaal

Aantal uitgevoerde initiatieven
16
7
22
47
85
27
13
217

1b. Opgavegericht werken
De gemeente wil met opgavegericht werken initiatieven vanuit de Capellenaren zelf stimuleren en
ondersteunen, waarbij de vraag van de inwoners uitgangspunt is. Daarnaast kunnen bewoners zelf
initiatieven ontplooien en het heft in handen nemen voor hun directe leef- en woonomgeving. Door middel
van opgavegericht werken worden vraagstukken voor de wijk gezamenlijk door alle partners samen met de
inwoners bepaald. Naast initiatieven die zich richten op de buitenruimte, wordt door de partners aandacht
besteed aan initiatieven binnen het sociaal domein. Deze initiatieven worden door hen in samenhang
ontwikkeld zodat zij elkaar kunnen versterken. Hierbij wordt samengewerkt tussen inwoners, de
verschillende partners in de wijk en de gemeente.
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West Capelle
Schenkel: De buurtcoach en de ouderencoach zijn in Schenkel betrokken bij de opgave ‘eenzaamheid
ouderen’ en zijn beschikbaar voor advies en vragen binnen de overige opgaveteams in deze wijk. Het
opgaveteam eenzaamheid ouderen is zeer actief en succesvol. Zij organiseerden afgelopen jaar vier keer
een rijk gevulde dag vol activiteiten voor alle (eenzame) ouderen in Schenkel. De ouderen worden op
diverse manieren actief en vooral persoonlijk benaderd en betrokken. Direct resultaat: meer toeloop van
(oudere) bezoekers tijdens reguliere buurthuis activiteiten, waardoor veel ouderen meer inhoud hebben
kunnen geven aan hun dag, meer contacten hebben opgedaan e.d..
Hiernaast schuift de buurtcoach regelmatig aan bij andere bijeenkomsten en opgaves in deze wijk (preventie
jeugd, inrichting buitenruimte, inburgering, weerbaarheid jonge meiden).
Fascinatio: Er zijn opgaventeams geformeerd rondom de thema’s veiligheid, hittestress en
gedragsbeïnvloeding van jongeren. In 2019 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest. De buurtcoach zet zijn
uren primair in op de opgave ‘gedragsbeïnvloeding jeugd’. Bij deze opgave is er gestart met een
brainstormsessie samen met alle partners in de wijk (scholen, wijkagent, Handhaving, Havensteder, Sportief
Capelle, CJG WOP, Welzijn Capelle en gemeente) om tot een (activiteiten) plan te komen gericht op de
tieners in de wijk. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten (opstootjes tussen kinderen) in de
buitenruimte. In 2020 zal dit opgaveteam worden uitgebreid met andere disciplines en zullen er diverse
acties plaatsvinden en bijeenkomsten worden georganiseerd.
‘s-Gravenland/Capelle West: De buurtcoach is hier vooral betrokken bij de opgave ‘eenzaamheid onder
ouderen’, in samenhang met het project ‘herinrichtring van het Vijvergebied/Knop Op’.
Het project Vijvergebied/Knop Op is een groot project met als doel om samen met bewoners het
Vijvergebied/Knop Op zo in te richten dat het een aantrekkelijke plek gaat worden voor alle bewoners van
beide wijken om te kunnen recreëren of elkaar te kunnen ontmoeten. Het betreft hier een
samenwerkingsverband tussen de WOP’s en de buurtgroepen van Capelle West en ’s-Gravenland in
combinatie met een groep van actieve bewoners (kinderen, jongeren en ouderen). In het kader van dit
omvangrijke project en de middelen die hiermee gemoeid zijn, hebben de betrokken werkgroepleden een
(beheer)stichting in het leven geroepen om de middelen goed te kunnen beheren. Zij zullen dit project de
komende twee jaar (ruwe schatting) in samenwerking met de gemeente, bewoners en overige partners gaan
uitvoeren.
Bij de opgave eenzaamheid ouderen is er gekozen voor een actieve werkgroep met daarin professionele
partners en bewoners die samen een aantal vraagstukken oppakken zoals: Hoe kom je in contact met de
doelgroep? en Welke acties/activiteiten zet je hier gericht en effectief op in? Dit jaar hebben er al een aantal
grote activiteiten plaatsgevonden (o.a. in samenwerking met de ‘’Leef je uit Foundation’) waarbij er ongeveer
200 (vaak eenzame) ouderen zijn bereikt.

Middelwatering
Naast de grote wijkopgave inzake de Huiskamers van de Wijk is de buurtcoach betrokken bij het
opgaveteam Vreedzaam. Om de verbinding met deze opgave te houden is besproken dat de professionals
die een aanbod hebben en krijgen in het Huis van de Wijk ook Vreedzaam getraind moeten zijn. Dit is een
realistisch streven omdat veel partners al bezig zijn met het trainen en verder implementeren van de
methode Vreedzaam binnen hun organisatie. Er is een kinderbuurtcoach aangesteld die met name in de
Rondelen en op de scholen in de buurt van de Meeuwensingel actief is om de eerste fase van de
Vreedzame Wijk te implementeren. In de Rondelen moet dit gaan leiden tot twee toetsbare projecten in
samenwerking met het Kinder Activiteiten Team. Op de scholen gaat gestart worden met verkennende
gesprekken.
De kinderbuurtcoach en jongerencoach hebben samengewerkt aan een wekelijks aanbod van activiteiten in
de Rondelen. De samenwerking met actieve bewoners is hiermee verstevigd en zij helpen mee met de
activiteiten.
De buurtcoach heeft in 2019 bewoners van het Reviusrondeel ondersteund in plannen voor het verbeteren
van de ontmoetingsruimte. Er is een Denk & Doe Mee fonds aanvraag gedaan om de nodige fysieke
aanpassingen en vernieuwing van meubilair te kunnen bekostigen.
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Een tijdelijke ‘opgave’ in Middelwatering was het spreekuur in de Hoven voor bewoners die in de sloopflats
wonen. Het wijkteam heeft hierin goed samengewerkt met Havensteder en de gemeente, waardoor er veel
betrokken bewoners goed geïnformeerd en ondersteund zijn in deze voor hen zo lastige fase.

Schollevaar
Ook in Schollevaar is de Doorontwikkeling van het Huis van de Wijk als opgave van start gegaan. Het accent
in de eerste fase ligt hierbij op het aanbieden van activiteiten die bewoners meer in aanraking brengt met de
organisaties in het Huis van de Wijk en hun dienstverlening.
Een aandachtspunt hierbij is dat de huidige ruimtes al redelijk volgeboekt zijn. Het verder uitbreiden van
activiteiten is dus lastig. De partners spreken dan ook de wens uit dat de inloopvoorziening van Capelle
Werkt en mogelijk ook andere nog vrije ruimtes aan het Stationsplein beschikbaar komen voor activiteiten
van dit Huis van de Wijk.
De opgave Ouderen en Eenzaamheid werd in aanvang vooral getrokken door professionals. Inmiddels heeft
de buurtcoach een groep van acht ouderen gevormd die als meedenktank vanuit de doelgroep wordt
betrokken bij de verdere uitwerking van deze opgave. Er zijn in 2019 vijf bijeenkomsten geweest. Bij deze
opgave is in het bijzonder aandacht voor de consequenties van ‘babbeltrucs’ en het uitbreiden van het
activiteitenaanbod voor ouderen.

Oostgaarde
Het opzetten van opgaveteams in Oostgaarde verloopt moeizaam. Er zijn weinig vrijwilligers beschikbaar die
zich hiervoor in willen zetten. Welzijn Capelle is betrokken bij de opgaves: eenzaamheidsbestrijding jong,
volwassenen, kinderen en ouderen, het versterken van het netwerk rondom jeugdproblematiek en de
overlast en vervuiling van buitenruimtes.
Bij de eenzaamheidsopgave blijkt de opgave te breed te zijn geformuleerd. Er wordt nu gezocht naar een
betere focus en meer aansluiting met bestaande activiteiten die zich hier in Oostgaarde reeds op richten. Dit
kan nog steviger worden ingezet. De jeugdopgave is, door gebruik van actuele data, inmiddels geschrapt als
opgave en bij overlast en vervuiling wordt nu ook de aansluiting gezocht bij projecten en activiteiten die al
langer in Oostgaarde bestaan en onder andere zijn ontwikkeld vanuit het SOS-overleg (denk aan gewoon
schoon en vreedzaam)
Signalen
De ervaringen in 2019 leren ons dat het voor zowel de professionele partijen als de bewoners moeilijk is om
actief betrokken te kunnen zijn bij de vele opgaven die er in de wijken zijn geformuleerd. Alle betrokkenen
zijn positief en willen heel graag, maar vanwege de vele werkzaamheden en beperkte tijd blijven er nu ook
veel zaken liggen. Het lijkt ons verstandiger om opgaven volgordelijk uit te werken in plaats van allemaal
tegelijk. Bewoners hebben meermaals gevraagd rekening te houden met het feit dat zij geen professionals
zijn maar vrijwilligers. Veel actieve bewoners zijn bij meerdere opgaves in hun wijk betrokken. Bij het
opgavegericht werken zou er ons inziens meer oog voor hun ‘belastbaarheid’ moeten zijn en dit zou ook
nadrukkelijk moeten worden betrokken bij het ambitieniveau.
Een belangrijk ander signaal is de afstemming en bekendmaking van activiteiten, workshops en
informatiebijeenkomsten. Hierbij geven de organisaties aan dat zij de website WatiserdoeninCapelle.nl als
digitale wijkagenda willen blijven gebruiken en dat alle partijen nog meer worden gestimuleerd hier hun
aanbod op te plaatsen. Een koppeling tussen het platform MaakCapelle.nl, CapelleDoet.nl en
Watisertedoen.nl lijkt voor de hand liggend en wordt nu gemist. Een compleet, vindbaar en toegankelijk
overzicht van aanbod en ondersteuning is niet alleen belangrijk om de samenhang te vergroten en
overlapping te verminderen, het kan ook bijdragen aan beleidsdoelstellingen zoals het bestrijden van
eenzaamheid. Eind 2019 zijn hiertoe de eerste stappen gezet. Wij hopen dat dit in 2020 snel tot een
verbeterd resultaat leidt.
In alle wijken nemen de buurtcoaches en soms ook andere collega’s van het wijkteam volop deel aan de
Sociale Veiligheidsaanpak. Dit betekent concreet dat input wordt geleverd bij de SOS-overleggen,
themabijeenkomsten worden gehouden in het kader van veiligheid en afstemming plaatsvindt met de diverse
buurtpreventiegroepen (burgernet, whats-appgroepen e.d.). De diversiteit aan wijknetwerken, WOP’s en
brede overleggen vraagt veel tijd en aandacht van alle buurtcoaches. De contacten met de WOP’s zijn in alle
wijken op orde. Dit vindt plaats naast de eerdergenoemde opgaves. Zichtbaarheid en aanwezigheid op alle

Managementrapportage 2019

pagina 11

gewenste momenten in alle overlegvormen is hierbij niet altijd haalbaar. Binnen de wijkteams wordt
nagedacht hoe dit onderling ook beter verdeeld kan worden en hoe deze inzet vervolgens zo efficiënt
mogelijk kan worden gehouden. Door de versterking van de basisinfrastructuur en meer focus vanuit de
eigen organisatie op het wijkgericht werken lijkt dit voor 2020 ook beter mogelijk te zijn. Aan de andere kant
zou het goed zijn om de diverse overleggen meer aan elkaar te verbinden en de frequentie waar mogelijk te
beperken.

2. Vrijwillige inzet
Vrijwillige inzet betreft alle mensen en partijen die zich op wat voor manier dan ook onbetaald en onverplicht
inzetten voor anderen of de samenleving. Bij alle vormen van vrijwillige inzet vormt de intrinsieke motivatie
om iets voor een ander te doen het uitgangspunt 1.
Vrijwillige inzet draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid in buurten en wijken en de onderlinge
verbondenheid van Capellenaren.
Vrijwilligers Welzijn Capelle
Momenteel zijn 131 vaste cq bedrijfsgebonden vrijwilligers werkzaam bij Welzijn Capelle die op regelmatige
basis vrijwilligerswerk doen in het kader van de DVO. Daarnaast hebben we 22 geregistreerde vrijwilligers
die inzetbaar zijn voor incidentele vacatures (zogenaamde vlindervacatures). Twaalf vrijwilligers zijn actief op
CapelleDoet. De aantallen zijn exclusief de vrijwilligers die bij CAPSLOC actief zijn. De leeftijdsverdeling van
de vrijwilligers is als volgt:
Leeftijd
tot 27 jaar
27 – 40 jaar
40 – 65 jaar
65 jaar en ouder
Totaal

Welzijn Capelle
5
16
72
36
131

Actief op CapelleDoet
1
2
6
3
12

VIP ontmoet
In het tweede kwartaal is gestart met een proef waarbij het VIP inloopspreekuur heeft in de Huizen van de
Wijk. Capellenaren kunnen daar terecht voor informatie over vrijwilligerswerk, zich aanmelden als vrijwilliger
en vrijwilligersvacatures bekijken. De proef was een succes en zal structureel voortgezet worden zodra de
bemensing goed geregeld is. In het tweede halfjaar vonden namelijk vier vrijwilligers een baan waardoor de
continuïteit niet gewaarborgd kon worden. In elk Huis van de Wijk is schriftelijke informatie aanwezig over
vrijwilligerswerk en vacatures.
CapelleDoet
Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen hun vacature plaatsen op CapelleDoet. Daarnaast kunnen
bewoners een hulpvraag (voor 1-op-1 matching) plaatsen. Vrijwilligers kunnen de website ook gebruiken om
hun diensten en hulp aan te bieden. Daarnaast is het Kenniscentrum een onderdeel van CapelleDoet.
In het afgelopen jaar hebben 20.815 unieke bezoekers de website bezocht, gezamenlijk bezochten zij
141.082 pagina’s. Ten opzichte van vorig jaar is dit een toename van 50%, dit kwam vooral door de
bezoekers van het kenniscentrum. Er is ook een grote stijging waargenomen rondom de organisatie van de
vrijwilligersbeurs.
In 2019 hebben 34 organisaties zich aangemeld op CapelleDoet. In totaal hebben eind 2019 94 organisaties
een profiel op de website. Deze toename zorgt ook voor de mogelijkheid van meer contactmomenten met
deze organisaties.
Er staan op 31 december 2019 185 vacatures op de website (en 34 individuele hulpvragen (vacatures), door
organisaties aangemeld). Naast de 34 individuele hulpvragen van organisaties staan er per 31-12 2019 nog
31 individuele hulpvragen op de website aangemeld door bewoners.

1

Mantelzorg en de geleide vorm van vrijwillige inzet in het kader van de Participatiewet vallen hier niet onder omdat de keuzevrijheid
om iets voor een ander te doen in deze gevallen ontbreekt.
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Er zijn 37 hulpvragen voor 1-op-1 matching via CapelleDoet gematcht. In 2019 zijn totaal 65 hulpvragen
opgelost via bemiddeling. In de tabel staat welk soort hulpvragen het betrof.
Ziekenhuisbezoek
Tuinklusjes
Klusjes in en rond het huis
Boodschappen
Rollator repareren
Maatje totaal koffie/wandelen/ziekenhuisbezoek

5
18
17
7
3
20

Kenniscentrum
- Ondersteuning vrijwilligersorganisaties
Het Kenniscentrum heeft bestuursleden van diverse vrijwilligersorganisaties geadviseerd. Onderwerpen die
in de gesprekken aan de orde kwamen waren onder meer: werving en behoud van vrijwilligers, creatief
bestuursleden werven, grensoverschrijdend gedrag, trainingen, samenwerking, vacatures opstellen en
grenzen stellen (zowel voor de bestuursleden zelf als voor de vrijwilligers).
Als proef werden er open inloopspreekuren gehouden. Het blijkt dat vrijwilligersorganisaties het toch
prettiger vinden om aan tafel te gaan zonder andere besturen en organisaties erbij, zodat zij in alle rust en
vertrouwelijkheid hun eigen uitdagingen kunnen bespreken. Besloten is om in het najaar niet door te gaan
met de open spreekuren, maar op afspraak te blijven werken.
- Trainingen
In totaal zijn dit jaar bijna 20 verschillende trainingen aangeboden en bijna 200 mensen getraind. De
feedback op deze trainingen was 100% positief. Negen trainingen werden geannuleerd in verband met te
weinig aanmeldingen. De meeste trainingen waren gratis. De andere trainingen kostten maximaal 15 euro
per deelnemer. De trainingskalender voor het gehele jaar 2020 is gemaakt. Er worden ook weer nieuwe
trainingen en voorlichtingen toegevoegd aan het aanbod.
Netwerkbijeenkomsten
Het team vrijwillige inzet organiseerde in het tweede kwartaal een bijeenkomst met professionele
coördinatoren van vrijwilligers (professionals die zich beroepshalve bezig houden met coördinatie van
vrijwilligers in hun organisatie). Er zijn tenminste 22 professionals in Capelle aan den IJssel die dit doen. De
bijeenkomst was met 14 coördinatoren prima bezocht. In het derde kwartaal is er een tweede overleg
geweest waarbij de coördinatoren zelf de agenda bepaalden. Besloten is dit overleg twee keer per jaar
plaats te laten vinden.
Tijdens dit overleg werd iedereen uitgenodigd voor de training coaching vrijwilligers coördinatoren – het
enthousiasme daarvoor is groot. De training is inmiddels vol en zal in februari en maart 2020 in het
gemeentehuis plaatsvinden.
Vrijwilligersbeurs september
De vrijwilligersbeurs was succesvol. Er hebben 25 organisaties deelgenomen aan de vrijwilligersbeurs. Er
zijn ongeveer 150 bezoekers geweest op de beurs. De bezoekers die er waren kwamen wel gericht naar de
beurs. Door het slechte weer en de locatie (een school en een wegopbreking) vermoeden wij dat dit aantal
op een locatie waar meer natuurlijk voetverkeer is hoger zou zijn, zeker wat betreft de vrijwilligers voor
eenmalige klussen.
Overige noemenswaardige activiteiten
Veel tijd wordt besteed aan de intake/oriëntatie gesprekken met vrijwilligers; deze menselijke maat maakt
dat vrijwilligersbemiddeling in Capelle aan den IJssel succesvol is.
Daarnaast ondersteunt de coördinator collega’s in de organisatie die ook met vrijwilligers werken in het
gebruik van het registratiesysteem Fenna. Dit zou er toe moeten leiden dat langzamerhand meer vrijwilligers
geregistreerd zijn en ook hun talenten en ontwikkelwensen vastgelegd worden zodat daarop kan worden
ingespeeld.
Het effect van een meer intensieve samenwerking met professionele coördinatoren is dat het beeld van
Welzijn Capelle als spin in het web van vrijwilligerswerk bekrachtigd wordt. Dit betekent ook een toename in
het aantal hulp- en verwijzingsvragen.
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Signalen
Een relatief klein aantal vrijwilligers meldt zich voor individuele matching (1-op-1). Een groot gedeelte van
vrijwilligers die best op een hulpvraag van een individu zou willen reageren, blijkt niet precies te weten wat
voor vrijwilligerswerk ze willen doen. Opvallend is ook dat het zeer regelmatig voorkomt dat mensen met
serieuze mentale problemen (burn out, depressie) zich aanmelden. Zij moeten re-integreren op de
arbeidsmarkt en proberen dit te doen door het pad van vrijwilligerswerk te kiezen.
We zijn bezig met het beoordelen van een nieuwe vacaturebank, aangezien CapelleDoet onvoldoende
voldoet aan de wens om tot goede 1-op-1 matching te komen.

3.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling heeft in 2019, zoals beoogd, het kwaliteitscertificaat van het CCV behaald met daarbij nog
de aantekening ‘Plus’. Hiermee is de organisatie en het werk van Buurtbemiddeling Capelle “zonder enig
commentaar” voor de komende twee jaar gecertificeerd. Samenwerking is een belangrijke sleutel tot succes.
Het certificaat had niet behaald kunnen worden zonder het samenwerkingsconvenant dat met de
netwerkpartners (Havensteder, gemeente) is getekend in 2019. Ook de politie onderschrijft de inhoud van
het convenant. Daarbij zorgen de netwerkpartners niet alleen voor een gezamenlijke visie op beleid, kwaliteit
en innovatie maar in de praktijk ook voor een tijdige aanmelding van problemen tussen buren. Want dit is
nóg een belangrijke sleutel tot succes: Buurtbemiddeling éérst!
Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren, om er samen uit te komen. Bewoners worden
gestimuleerd om zelf het geschil op te lossen. Het is een eerste logische, laagdrempelige en effectieve stap
om problemen tussen buren op te lossen.
Met 144 meldingen in 2019 blijft het aantal aanmeldingen redelijk stabiel in de laatste jaren. Wel ruim boven
het landelijk gemiddelde: in een gemeente met de grootte van Capelle is dit gemiddeld 97 zaken (uit:
Benchmark CCV 2018). Ondanks de drukte is het in Capelle weer gelukt om een mooi resultaat te boeken.
In 69% van de geschikte en afgesloten zaken heeft de inzet tot een positief resultaat geleid.
Zoals ook landelijk wordt gedaan is in Capelle in 2019 het aantal complexe zaken, waarbij bijvoorbeeld
psychosociale- of multi-problematiek een grote rol speelt, apart geanalyseerd. Hierbij is opvallend dat in 21%
van deze aanmeldingen de zaak ongeschikt blijkt te zijn voor Buurtbemiddeling. Verder heeft bij dit soort
zaken ‘slechts’ 48% geleid tot een positief resultaat, wat in feite nog een zeer redelijk resultaat is gezien de
complexiteit.
Het team van 17 bemiddelaars is in hoge mate gekwalificeerd en gemotiveerd om de buren in de meest
lastige problemen bij te staan. Wel is het zo dat zij aangeven dat met de toenemende complexiteit van de
aanmeldingen, de kans op succes afneemt.
De belangrijkste reden voor een aanmelding is geluidsoverlast (44% van de zaken). Op nummer twee staat
met 13% een verstoorde relatie en op nummer drie staat met 12% pesten/treiteren. Geluidsoverlast die te
maken heeft met een ondeugdelijke ondervloer is veel voorkomend en het is van groot belang dat gezocht
wordt naar preventieve maatregelen.
Signaal
De vraag naar Buurtbemiddeling is onverminderd hoog. Aangemelde zaken worden wel steeds complexer
van aard en vragen meer en andere expertise van de vrijwillige mediators.

4. Veilig Opgroeien/Vreedzame Wijk
Veilig Opgroeien is een wetenschappelijk onderbouwde methode gericht op preventie en vermindering van
probleemgedrag en maatschappelijke uitval van kinderen. Het doel van Veilig Opgroeien is het aantal
risicofactoren die kunnen leiden tot probleemgedragingen bij kinderen te verkleinen en het aantal
beschermende factoren die probleemgedragingen bij kinderen kunnen voorkomen, te vergroten.
De Veilig Opgroeien methode krijgt op wijkniveau vorm via de aanpak van de Vreedzame Wijk.
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Schenkel
 Een overlastsituatie rond de BSO is door een gezamenlijke aanpak met het CJG, de Stadsmarinier
en de jongerencoach gereduceerd. De afgenomen overlast kan ook te maken hebben met het
slechter wordende weer, daarom houden we contact met de BSO en andere wijkpartners om bij
eventuele overlast snel te kunnen handelen.
 Er is een start gemaakt met een kookboek voor en door Schenkel in samenwerking met het CJG.
Er worden recepten verzameld die ouders uit Schenkel graag met hun kind(eren) koken zodat deze
gebundeld kunnen worden en uitgegeven. De samenwerking met het CJG verloopt goed. In januari
staat een bijeenkomst gepland met beide wijkteams om elkaar beter te leren kennen. We hopen
hiermee ook het kookboek verder tot stand te kunnen brengen. De ideeën zijn er, de recepten zijn
verzameld, maar we misten de kennis om dit professioneel te kunnen bundelen. Hiermee gaan we
komend jaar verder.
 Het opgaveteam Koppeling tussen zorg, school en thuis worstelde met de vraag hoe invulling te
geven aan haar opgave. Na overleg is besloten om deze opgave te koppelen aan de stuurgroep
Vreedzame Wijk Schenkel omdat het doel en de aanpak van Vreedzaam aansluit bij de opgave.
Verschillende wijkpartners hebben aangegeven hier deel aan te willen nemen.
 De Klim-Op heeft een ouderstuurgroep. Deze organiseert bijeenkomsten voor ouders en werkt als
een brug tussen school en ouders. De kinderbuurtcoach heeft de jeugd- en gezinscoach gekoppeld
aan de ouderstuurgroep en hieruit is een ouderontbijt ontstaan. Ouders konden ontbijten op school
en kregen een workshop van het CJG over opvoeden. Dit heeft ertoe geleid dat het CJG regelmatig
aansluit bij de koffieochtenden en de BSO. Eind van het jaar is de ouderstuurgroep helaas uiteen
gevallen. Er waren meningsverschillen ontstaan. Met de directeur is geprobeerd dit op te lossen,
maar dat is niet gelukt. De ouders helpen nog wel bij schoolactiviteiten en van de koffiekamer wordt
gebruik gemaakt.
 Met de basisscholen zijn we dichterbij de vorming van een Kinderwijkraad gekomen. De Groen van
Prinsterer heeft ambitie om een Vreedzame school te worden, dit zou een mooie ontwikkeling zijn
voor de Vreedzame wijk en de Kinderwijkraad. De Kinderwijkraad wordt begin 2020 gevormd en
gaat dan van start.
Schollevaar
 Zestien verschillende organisaties waren vertegenwoordigd bij de eerste bijeenkomst waaruit met
negen (wijk)partners de stuurgroep Vreedzame Wijk Schollevaar is gevormd.
 De werkgroep KinderWijkRaad Schollevaar is opgericht met de basisscholen.
 Koppeling tussen de Vreedzame Wijk en jongeren in de wijk: het Leger des Heils, Prokino Zorg
(stichting Meander), de kinderbuurtcoach en jongerencoach trekken samen op om overlast aan te
pakken. Er zijn signalen dat kinderen (12-) zich aansluiten bij jongeren in de wijk die voor overlast
zorgen.
 Het SOS Jeugd is een overleg dat ontstaan is uit het Opgaveteam ‘Versterken netwerk rondom
jeugdproblematiek’. Hier vindt ook de verbinding plaats tussen 12- en 12+. Verder is er een goede
samenwerking met het CJG met betrekking tot 12-.
 Op 12 juni heeft er een buitenspeeldag plaatsgevonden. De kinderen zijn betrokken geweest bij de
organisatie en uitvoering. Kinderen hebben zelf activiteiten georganiseerd en leerling-mediatoren
waren actief om te bemiddelen bij conflicten. De dag is bezocht door 150 kinderen.
 Wekelijks zijn in het OuderLab ouderbijeenkomsten geweest waarbij thema’s, zoals kinder-EHBO,
sociaal-emotionele ontwikkeling, Vreedzame Wijk, gezonde voeding etc. aan de orde kwamen. Deze
bijeenkomsten werden door het CJG en de kinderbuurtcoach georganiseerd. Met ouders zijn
verschillende onderwerpen besproken, bijvoorbeeld over het pestprotocol.
 In samenwerking met het CJG is er een ouderstuurgroep opgericht die medeverantwoordelijk is voor
de inloop. Ouders zijn actief betrokken bij het organiseren en uitvoeren van deze Ouder-Kind-Middag.
Zij bedenken het thema, doen de voorbereiding en voeren het (onder begeleiding) uit. Ouders gaan
samen met hun kind aan de slag en zorgen ook voor de kinderen die zonder ouders komen. De
Vreedzame Wijk aanpak staat hierbij centraal. Er zijn gemiddeld 50 bezoekers per keer. De ervaringen
zijn zeer positief, zowel bij de doelgroep als professionals. Er wordt op een laagdrempelige manier
gewerkt aan het vergroten van Ouderbetrokkenheid en het signaleren van (opvoed)problemen.
Aandachtspunten zijn wel om de diversiteit te vergroten en meer ouders aan te trekken en te binden.
 Bij de activiteiten zijn ook moeders aanwezig van de ‘overlast gevende jongeren van de Ets’. Deze
jongeren hebben jongere broertjes of zusjes, van wie de moeders naar het KinderLab komen. Zij
voelen zich vertrouwd en de drempel is laag. Wij kunnen met hen in gesprek gaan en ingaan op wat
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er onder hen leeft. In samenwerking met het CJG communiceren wij deze signalen met wijkpartners
of tijdens overleggen (bijv. SOS Jeugd).
In een conflict bij een wijksportactiviteit is de Vreedzame Wijk-methode gehanteerd door de
kinderbuurtcoach en zijn gesprekken gevoerd met alle betrokkenen (inclusief ouders). Naar
aanleiding van de gesprekken en afspraken hebben de kinderen geleerd om hun conflicten op een
andere manier op te lossen en vechten nu niet meer. Alle partijen zijn tevreden en in het proces is
een sluitend netwerk ontstaan rondom de kinderen.
In mei heeft er een wijkmediatie-avond plaats gevonden, gericht op de Nabucco. Naar aanleiding
van deze avond hebben diverse ouders/wijkbewoners aangegeven een rol te willen spelen bij het
verbeteren van het leefklimaat in de straat. Inmiddels heeft overleg met de gemeente plaats
gevonden over de inrichting van twee speelplekken en de betrokkenheid van ouders hierbij.
Er is hierna een werkgroep ontstaan die zich wil inzetten voor een positief sociaal leefklimaat op de
Nabucco.
Op 21 oktober is een wijkgerichte vakantie-activiteit georganiseerd in samenwerking met het CJG.
Er waren diverse workshops en er was een ouder-kind ontspanningsactiviteit. Er hebben rond 50
kinderen en ouders meegedaan aan de activiteiten. De kern lag op het verbinden van ouders en
kinderen binnen de Vreedzame wijk methode.
De Sjalomschool heeft aangegeven zich zorgen te maken over leerlingen uit groep 7 en 8. Samen
met school, en CJG wordt hierop een aanpak ontwikkeld.
De Vreedzame Wijkmethode is inmiddels geïmplementeerd in het KinderLab.

Middelwatering
 Naast een opgave Vreedzaam vanuit het Breed Overleg Middelwatering (BOM) zijn er signalen en
zorgen over hoe de doelgroep zich rondom het winkelcentrum en in de buitenruimte gedraagt.
De Rondelen is tevens een gebied waar extra focus op ligt. Veel jongeren uit deze wijk zitten op de
Horizon of op een van de andere scholen in het gebied Middelwatering. Dit zijn de Bouwsteen, KlimOp, Montessori Capelle CSV of Ebenhaezer. De komende jaren krijgen zowel leerlingen als
personeel van genoemde scholen vaker met elkaar te maken omdat de nieuwbouwplannen gericht
zijn op het meer delen van ruimtes. Vooruitlopend op het nieuwbouwtraject kan de Vreedzame Wijk
aanpak hierin een rol spelen.
 Na overleg met de scholen is het idee om het Vreedzame schoolplein als “democratisch
oefenterrein” te realiseren. Dit zal een duurzame oplossing zijn en een positief sociaal leefklimaat
bevorderen. Samen met de kinderbuurtcoach Middelwatering zal eerst een duidelijk traject
uitgestippeld worden om vervolgens tot een werkbare constructie te komen voor alle partijen.
Oostgaarde
 Ouderkamer On Tour biedt ouders een plek om in contact te komen met elkaar, met het sociaal
wijkteam van Oostgaarde en met eventuele aansluitende andere wijkpartners. Op deze manier
worden thema’s preventief behandeld, weet men Welzijn Capelle te vinden en pikt het wijkteam
signalen uit de wijk op. Een keer tussen de schoolvakanties komt een deel van het wijkteam naar de
basisscholen in Oostgaarde, Obs de Tweemaster, PCB de Horizon, Ontdekrijk en de Pieter Bas,
voor een laagdrempelig kopje koffie. Er wordt altijd een thema voorbereid om over te praten, zoals
veilig opgroeien van kinderen of financiën. De buurtcoach en kinderbuurtcoach coördineren de
ouderkamer on tour en zijn altijd aanwezig, maatschappelijk werk en jongerencoach wisselen elkaar
af. De opkomst is wisselend, de ene week zijn er 20 ouders, een volgende keer 3. De ouderkamer
on tour is in september 2019 gestart.
 SOS on tour: 1x in de 6 weken gaat het SOS team on tour in Oostgaarde om de zichtbaarheid van
het team te vergroten en signalen over de wijk op te doen.
 Refresh de Schermerhoek: In samenwerking met Havensteder, buurtcoach en jongerencoach is een
brainstormsessie georganiseerd voor bewoners in de Schermerhoek om mee te denken over hoe de
trappenhuizen eruit komen te zien in hun flat. Op deze manier is geprobeerd het eigenaarschap van
de bewoners voor hun trappenhuizen te vergroten, met als doel schonere trappenhuizen. Er waren
jammer genoeg maar 13 bewoners op af gekomen.
 Vreedzame Kinderwijkraad: coördinatie van de kinderwijkraad van Oostgaarde. Het eerste deel van
dit schooljaar zijn de lijnen samen met de scholen bepaald en de data voor de lessen, verkiezingen
en vergaderingen vastgesteld. Er zijn plannen gemaakt om de wijkraad meer bekendheid te geven
op de scholen en in de wijk. De kinderbuurtcoach gaat hiervoor langs bij team overleggen en
probeert de kinderwijkraad bij de opdrachten in de wijk te betrekken zoals bij het opnieuw
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vormgeven van het tunneltje bij de Hoekenflats naar de kinderboerderij op de ‘s-Gravenweg.
Hiervoor heeft de kinderbuurtcoach een vergadering voor de kinderwijkraad georganiseerd.
Signalen groepje Schermerhoek: Zorgwekkende signalen opgevangen via facebook van twee
buurtbewoners met zorgen en klachten rondom een groepje kinderen van 11-14 jaar. De
kinderbuurtcoach heeft met de Stadsmarinier, Havensteder, Handhaving en de jongerencoach een
plan van aanpak gemaakt om de signalen te onderzoeken, in kaart te brengen wie er bij de groep
horen en hoe wij de groep aan gaan pakken. Door de gezamenlijke aanpak zetten we een norm
neer, laten wij zien dat wij bij elkaar horen en bieden wij de jongeren tegelijk een helpende hand.
Vreedzaam SOS team: onderzoeken met het SOS team en de Stadsmarinier hoe wij als team
Vreedzaam als doel van het team neer kunnen zetten en een bijdrage kunnen leveren aan de
vreedzame wijk door vreedzaam te handelen.
Gewoon Schoon: afgelopen perioden aandacht gegeven aan gewoon schoon door te bedenken
samen met partners en bewoners voor een nog betere versie van het project gewoon schoon en het
draagvlak van het project te verbreden.
Kerstboom versieren: in samenwerking met Havensteder en buurtcoach de 6 kerstbomen versierd,
onder genot van chocolademelk en oliebollen. De gezinnen die meehielpen met versieren ontvingen
naderhand een kerstcadeau. Er waren 40 bewoners, waaronder kinderen, gekomen om te komen
om te helpen.
Politiekids: ondersteuning van het project van de Politiekids in voorbereiding en in uitvoering. Het
doel van de ondersteuning van de Politiekids is om contact op te bouwen met de kinderen die er aan
deelnemen, vaak zijn dit kinderen die ook in de wijk zorgwekkende signalen laten zien.
Vreedzaam voetbal toernooi: De kinderbuurtcoach heeft dit voetbaltoernooi (in de herfstvakantie)
samen georganiseerd met buurtcoach en jongerencoach met als doel de verbinding tussen jong en
oud, professional en bewoner te stimuleren. Veel wijkpartners droegen een steentje bij aan de dag
door mee te voetballen of te helpen bij het eten en drinken of springkussen. Er speelden 50
voetballers tegen elkaar. Partners die betrokken waren: CJG, Sportief Capelle, Fysiotherapie
Instituut Bender, diëtiste, gemeente Capelle aan den IJssel, AH de Terp, Handhaving, Speeluitleen
de Driehoek en Havensteder. Daarnaast droegen meerdere kinderen, jongeren en volwassenen uit
de buurt hun steentje bij om dit toernooi te realiseren. Er zijn zeker 150 bezoekers geweest op het
toernooi.
Training overblijf Tweemaster: vormgeven en maken van een training voor de overblijfvrijwilligers op
de Tweemaster naar aanleiding van signalen dat er veel ruzie gemaakt wordt en gepest. De training
zal in het nieuwe jaar worden gegeven met als doel de taal van de school door te trekken naar de
overblijf.
(wijk)Mediatoren: met Ontdekrijk en de Tweemaster (vreedzame scholen) afgesproken wanneer de
mediatoren dit schooljaar worden opgeleid. Volgend schooljaar wordt er gekeken of de mediatoren
van beide scholen samen getraind kunnen worden en of het mogelijk is een gezamenlijke intervisie
te organiseren, zodat de kinderen ook van andere kinderen kunnen leren. Aan de training doen
maximaal 20 leerlingen mee.

Bij alle projecten/activiteiten wordt de Vreedzame wijktaal gestimuleerd en worden de dingen op een
vreedzame manier aangepakt. Zo kunnen de kinderen veel hun stem laten horen en meehelpen in de
organisatie. Daarnaast wordt op verschillende manieren benadrukt dat wij in de wijk bij elkaar horen en
verantwoordelijk zijn voor wat er in de wijk gebeurt. Hiervoor is het belangrijk zichtbaar te zijn en gezamenlijk
op dingen uit te trekken.
Signaal
De Vreedzame Wijk breidt zich nog steeds uit in Capelle. Meer samenwerkingspartners zijn getraind in de
methodiek. Het vervolgens consequent toepassen en daadwerkelijk borgen van de methodiek in de eigen
organisaties vraagt nog wel steeds om veel aandacht van de Kinderbuurtcoaches.

5. KinderLab
Het KinderLab is een pedagogische voorziening voor kinderen en hun ouders die in Schollevaar wonen. De
primaire doelgroep van het KinderLab bestaat uit kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders uit de wijk. De
secundaire doelgroep bestaat uit 12 tot 15 jarigen uit de wijk. De gemeente is eigenaar van de ruimte waarin
het KinderLab is gevestigd en verhuurt deze aan de stichting.
Het doel van het KinderLab is om de ontwikkeling van kinderen in een kwetsbare positie te versterken.
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De vaste partners in het KinderLab zijn de basisscholen in de wijk, het CJG, Sportief Capelle en Bibliotheek
aan den IJssel. Vanuit de aanpak van de Vreedzame Wijk bieden zij samen met andere partijen die
werkzaam zijn rondom kinderen in de wijk een aanbod met een meerwaarde voor de ontwikkeling van een
kind, de ouders en zijn omgeving. Het aanbod bestaat uit activiteiten gericht op gezondheid, taal, financiële
educatie en talentontwikkeling en daarnaast uit een aanbod op het gebied van hulp en ondersteuning.
Het KinderLab is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag open. Naar aanleiding van de eerste
ervaringen met de nieuwe (gedigitaliseerde) manier van aanmelden voor activiteiten is besloten te kijken hoe
de aanmeldprocedure laagdrempeliger en aantrekkelijker te maken voor de doelgroep. In dit kader is een
stagiaire van Hogeschool Rotterdam voor haar afstudeeronderzoek aan de slag gegaan met een
klanttevredenheidsonderzoek en ideeontwikkeling. In de eerste helft van 2020 worden hier concrete acties
op uitgezet.
Vanaf de openstelling van het KinderLab was er op woensdag een open inloop voor de wijk. Gemiddeld
kwamen hier wekelijks 75 mensen op af. Het bleek in verband met gebrek aan personele bezetting, niet
meer haalbaar om deze vorm van openstelling op een verantwoorde manier voort te zetten. De open inloop
is daarom in februari gestopt. Gemiddeld zijn er los van de open inloop nog steeds 50 bezoekers per week
die binnenlopen zonder deel te nemen aan een activiteit.
Een van de vrijwilligers is door het AD geinterviewd over haar vrijwilligerswerk waarbij mooi aan het licht
kwam hoe leuk het kan zijn om als jongere vrijwilligerswerk te doen.
Er zijn in 2019 veel activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen van diverse leeftijdscategorieën. In
de tabel een overzicht van het gemiddeld aantal deelnemers van de meest frequente activteiten. Zowel het
meiden- als jongenswerk wordt in de wijk door alle betrokken partijen en de doelgroep zelf als zeer
waardevol ervaren.
Gemiddeld

Activiteit

aantal deelnemers

Frequentie

Buurtmoeders themabijeenkomsten financiële
educatie
Filmpremière KinderLab film

5

3 keer

60

eenmalig

Herfstvakantie activiteiten

50

2 dagen

Huiswerkbegeleiding

10

10 keer

Jongensclub 12+ en 7-11 jaar

35

2 keer per week

Kooklessen

12

wekelijks

Kwispellezen

12

2 blokken per jaar

Meidenwerk 12+ en 7-11 jaar

35

2 keer per week

Meidenwerk-theaterproject

15

15 bijeenkomsten

MiniLab

15

wekelijks

Ontbijt/koken met moeders

10

wekelijks

Ouder en kind

50

wekelijks

Ouderlab

10

wekelijks

Wijksport 6-8 en 9-12 jaar

70

2 keer per week

Spreekuur Maatschappelijk werk

4

10 keer

Taal/Doe Mee cafe/Taalontbijt

12

wekelijks

Taaltoppers

10

2 blokken per jaar

Voorlezen

8

wekelijks

Enkele voorbeelden waaruit de samenwerking met andere partijen en de effecten op ouders en kinderen
blijken, zijn:
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De participatie van de doelgroep is vergroot: zo helpen bijvoorbeeld oudere kinderen nu als
vrijwilliger bij de les voor jongere kinderen. De Vreedzame Wijk aanpak wordt steeds meer
geïntegreerd in de sportles waardoor een sluitendere aanpak ontstaat. Zo is er bijvoorbeeld
gezamenlijk een Vreedzame Buitenspeeldag georganiseerd.
Twee keer per week wordt samen met het CJG een activiteit voor ouders en kinderen
georganiseerd. Thema’s zijn bijvoorbeeld opvoeden, (mentale) gezondheid en weerbaarheid.
Tijdens verschillende activiteiten voor ouders worden ook opvoedthema’s besproken. Bij een aantal
activiteiten zijn ook de vaders betrokken.
Het maatschappelijk werk en de buurtmoeders zijn met regelmaat aanwezig op de locatie waardoor
hulpvragen eerder in beeld komen en de drempel bij ouders om hulp te vragen wordt verlaagd.
Kinderen participeren door zelf activiteiten te organiseren en hapjes en drankjes te verzorgen. De
betrokkenheid met de buurt wordt vergroot.
Vanaf september is de Kinderbuurtcoach van Schollevaar in samenwerking met de contactpersoon
CJG binnen het KinderLab gestart met de Ouder-Kind-middag op de woensdag. Dit als vervolg op
de succesvolle open inloop die eerder werd georganiseerd. Tijdens het OuderLab op de
woensdagochtend zijn ouders actief betrokken bij het organiseren en uitvoeren van deze OuderKind-Middag. Zij bedenken het thema, doen de voorbereiding en voeren het (onder begeleiding) uit.
Voor het nieuwe KinderLab in Middelwatering hebben in 2019 diverse
voorbereidingswerkzaamheden plaastgevonden.
De promotiefim over het KinderLab is in september breed verspreid en alle samenwerkingspartners
hebben dit op hun eigen (social) media gedeeld. Ook is er een speciale filmpremière georganiseerd
in het KinderLab die druk bezocht was. Er is gestart met het MiniLab op de donderdagochtend; een
ochtend voor kinderen tot 4 jaar met een ouder/verzorger georganiseerd door het KinderLab in
samenwerking met het CJG. Er is aandacht voor lichamelijke en motorische ontwikkeling, creativiteit
en veilig opgroeien. Naast ouders in de wijk worden ook Kinderdagverblijven in de wijk actief
betrokken.
De activiteiten in het teken van taaleducatie in samenwerking met Bibliotheek aan den IJssel zoals
Taaltoppers, het Kwispellezen en het Taalontbijt zijn mooie terugkerende activiteiten waarbij duidelijk
te zien is dat het leuk wordt voor ouders en kinderen om met taal bezig te zijn.

6. Kinderconferentie
In de Jeugdnota 2017-2020 staat omschreven dat de Capelse Kinderconferentie een structurele activiteit
wordt in de vorm van een tweejaarlijks terugkerende editie, welke in 2019 voor de tweede keer plaatsvindt.
Deze activiteit sluit aan bij doel 4 uit de Jeugdnota: het doel van participatie. Tijdens het participatieproces
leren kinderen en jongeren vaardigheden als samenwerken, naar elkaar luisteren en compromissen sluiten.
De kinderconferentie wordt gehouden op de Nationale Dag voor de Rechten van het kind.
Op 20 november heeft de kinderconferentie plaats gevonden. Circa 60 kinderen uit groepen 7 en 8 van
verschillende basisscholen hebben gedebatteerd over het omgaan met sociale media. In de middag hebben
kinderen filmpjes gemaakt. De uitkomsten van de kinderconferentie zijn op 5 december middels een
manifest aan wethouder Hartnagel overhandigd. Belangrijkste verzoek van de kinderen is iets te doen tegen
cyberpesten en ze te leren omgaan met groepsdruk. De kinderen willen ook weten hoe en waar ze snel hulp
kunnen vragen. De kinderen willen dat er een campagne gestart wordt om volwassenen aan te sporen
kinderen het goede voorbeeld te geven. De kinderen willen ook meer en vaker voorlichting en training over
thema’s als weerbaarheid en zelfvertrouwen.

7. Jongerenwerk
Het jongerenwerk heeft een primair pedagogische functie die zich richt op de verbinding tussen de
verschillende leefwerelden van jongeren: thuis – school/werk – vrije tijd/wijk. Ook de leefwereld van sociale
media verdient steeds meer aandacht in het verder ontwikkelen van het jongerenwerk. Dit wordt onder meer
bereikt door samen te werken met partners in de wijk, deel te nemen aan relevante overlegstructuren en
jongeren door te verwijzen naar passende activiteiten en voorzieningen.
Het jongerenwerk heeft tot taak jongeren van 12 jaar tot 23 jaar te stimuleren en motiveren. Het accent ligt
op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In sommige wijken wordt preventief reeds ingezet op kinderen
vanaf 10 jaar.
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Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van het Jongerenwerk en de aanwezigheid zowel online als in de buitenruimte is vergroot.
Onder de naam Talenthouse plaatsen we met name op Facebook en Instagram meerdere keren per week
resultaten van het jongerenwerk. Het aantal volgers groeit gestaag.
Buitenruimte en veiligheid
In de buitenruimte worden groepen en individuen aangesproken op grensoverschrijdend gedrag dat door de
jongerencoaches wordt gesignaleerd of na meldingen via netwerkpartners. Door de inzet van groepsgerichte
activiteiten zoals de jongensclub ‘Boy’s from the Hood’ voor jongens van 9 tot 16 jaar is het contact met
jongens en ouders verbeterd en is eveneens een positieve gedragsverandering gerealiseerd. Positief gedrag
wordt beloond met activiteiten. Zo is met een groep jongens een kampweekend georganiseerd in BurghHaamstede. Rond verschillende locaties participeert het jongerenwerk in de aanpak van jeugdoverlast zoals
bij de Ets-groep, bij de BSO in Schenkel, Rondelen enz. De jongerencoaches hebben overleg met
Handhaving en Politie om de Bus on Tour in te zetten en voorbereidingen te treffen voor het opzetten van
een tiener-buurtpreventieteam
Intensief en zichtbaar aanwezig bij overlast gevende plekken zoals Schildersvormenbuurt, rond de
Sjalomschool, Schollebos, de Scholver, de Gong, Het Steen, de Terp, de Hoeken, Fascinatio en de
Rondelen. Door jongeren activiteiten te bieden en goed gedrag te belonen realiseren we gedragsverandering en betrokkenheid van ouders waardoor het gedrag van de jongeren beter te monitoren is en het
contact met ouders makkelijker wordt.
Doorgaande lijn
De jongerencoaches zorgen door samenwerking met de kinderbuurtcoaches voor een doorgaande lijn. Door
een bijdrage te leveren bij activiteiten met de jongere doelgroep, zoals bijvoorbeeld de straatspeeldag en de
gewoon schoon campagnes, is deze al in beeld bij de jongerenwerkers en daarmee beter aanspreekbaar.
De jongeren zijn ook bereid iets terug te doen voor de buurt. De jongerencoaches hebben naar aanleiding
van vechtpartijen in de wijk Fascinatio samen met de basisscholen en Politie onderzoek gedaan naar de
oorzaken en deze met de partners aangepakt. Een aantal van de jongeren is toegeleid naar de nieuwe
jongerenvoorziening in het Huis van de Wijk.
Individuele coaching
94 jongeren hebben individuele begeleiding gehad. 20 jongeren zijn bemiddeld naar een (bij)baan o.a in het
project renovatie Purmerhoek. Voor 3 jongeren loopt nog een traject om ook aan het werk te komen in dit
project. Individuele coachingstrajecten zijn vooral gericht op huisvesting, Wmo en schulden. De trajecten die
vanuit school ontstaan zijn vooral gericht op gedrag, psychosociale problemen en de thuissituatie. Naar
aanleiding van het onder jongeren veel voorkomende probleem van depressiviteit is met een
ervaringsdeskundige en een ex-stagiaire een online preventiecampagne gestart om vooral te melden als je
als jongere met depressieve klachten rond loopt. Door middel van de spreekuren in de Hoven vindt ook
ondersteuning plaats van jonge bewoners bij vragen over de sloop van hun woning en andere huisvesting.
De verdeling naar wijken is als volgt:
Aantal jongeren in
trajectcoaching
Middelwatering
Oostgaarde
Schollevaar
West-Capelle
Totaal

2019
28
19
23
24
94

Jongerenwerk en school
Door de aanwezigheid van de jongerencoaches op de scholen hebben zij leerlingen kunnen werven voor het
After Scool/Homebase project dat onder aanvoering van Sportief Capelle vanaf september op drie scholen is
gestart. Er is op de scholen ook een enquête onder een grote groep jongeren uitgezet voor de
vrijwilligersbeurs in het najaar. In Schenkel is een huiswerkbegeleiding gestart. In het kader van
Cultuurshock heeft het jongerenwerk in maart in samenwerking met de bibliotheek voor 400 leerlingen
Spokenword workshops verzorgd. De workshops werden zeer goed ontvangen bij de leerlingen en docenten
van de VO-scholen. We hebben zelfs de vraag gekregen of wij dit niet structureel konden aanbieden op de

Managementrapportage 2019

pagina 20

scholen zelf. Dit omdat docenten aangaven dat leerlingen zich emotioneel durfden te uitten op een manier
die zij nog niet eerder hadden gezien.
Meidenwerk
Op verschillende locaties wordt meidenwerk uitgevoerd. (KinderLab, Schenkel, Rondelen en CAPSLOC).
Met projectgelden uit het aanjaagbudget Sociaal Domein is een speciaal programma ontwikkeld voor
meiden. Dit programma is vanaf september gestart onder de naam No Filter. Het programma is
vormgegeven met verschillende samenwerkingspartners zoals het CJG, bureau Halt en stichting Jij. Naar
aanleiding van een vechtpartij tussen enkele meiden heeft de jongerencoach samen met een
theatermaakster en een groep meiden gewerkt aan een voorstelling.
Overleggen en netwerkpartners
Van de jongerencoaches wordt aanwezigheid en inbreng in een groot aantal overleggen verwacht. De
jongerencoaches beschikken over relevante informatie voor de ketenpartners en participeren in ieder geval
in de volgende overleggen. Dit neemt veel tijd in beslag.
- Ipta overleg
- Regieoverleg nazorg ex gedetineerden
- SOS overleggen in de wijk en op thema
- Opgave team overleggen
- Breed overleggen
De jongerencoaches en jongerenwerkers werken daarnaast samen met Sportief Capelle, de Jonge Krijger,
zorgcoördinatoren en onderwijsinstellingen.
Weerbaarheid en veiligheid
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op de weerbaarheidsaanpak van de jongerencoaches. De
jongerencoaches geven een weerbaarheidstraining die intensiever is dan de Rots en water training en meer
fysiek gericht. Deze training is voor de tweede keer verzorgd aan meiden van Fier en verder onder andere
aan leden van het Kindercollege, leerlingen van de Bouwsteen en deelnemers van de training Krachtige
Vrouwen. Zowel de basisscholen als voortgezet onderwijs vraagt om een gerichte aanpak van de veiligheid
op school. Het gaat daarbij om een weerbaarheid, omgaan met sociale media, zelfbeeld, eigen waarde
groepsdruk en wapenbezit. Welzijn Capelle ontwikkelt in de 1 e helft 2020 een aanpak samen met bureau
Halt, de Bibliotheek en het CJG.
Alle activiteiten voor en met jongeren georganiseerd :
Activiteit
Meidenclub
Theater
No Filter Meidenprogramma
Fortnite
Pizzasessie
Buitenspeeldag initiatief
jongeren
Jongensclub
Kookactiviteit
Sport en spel
Inloop
Dialoog Stadsmarinier
Gewoon schoon
Capelle Love City

Aantal
keer
34
10
22
1
1
1
15
4
3
7
1
5
1

Activiteit
Cultuurshock
Soc. Media campagne jongeren en depressie
Mediatorentraining
Weerbaarheidstrainingen
Vreedzaam voetbaltoernooi
Open inloop pleintje
Fasco Friday
Pizza sessies
Studio sessie Fasco
Zomerfeest Schollevaar
Kamp Haamstede
Homebase
Bijeenkomst met Young works voor evaluatie
Jeugdagenda

Aantal
keer
1
1
1
4
1
120
8
2
3
1
1
48
1

Het aantal jongeren toegeleid naar opleiding, werk of doorverwezen naar hulpverlening en de aard van de
toeleiding of doorverwijzing.
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Doorverwijzing naar
School/opleiding
Stage
SHV
Werk/bijbaan
Hulpverlening
Huisvesting
Project Rode Loper

Aantal
11
1
3
20
15
1
2

Signalen
De aanwezigheid op de scholen (onder andere bij het IJsselcollege en het Comeniuscollege) leidt tot
individuele coachingstrajecten. We merken dat de aanwezigheid van jongerencoaches en de samenwerking
met de zorgcoördinator zorgt voor korte lijnen en een snellere aanpak van problemen. Wij vinden het van
belang om meer te kunnen investeren in de aanwezigheid op school.
Veel jongeren vinden het lastig om zelfstandig een overzicht te creëren en betalingsregelingen aan te
vragen. Een ander signaal is dat er meer multiproblem casussen worden aangemeld waarbij geen directe
aansluiting gevonden kan worden bij de door gemeente ingekochte partijen. Het CJG verwijst steeds vaker
door omdat er korte lijntjes zijn met de jongerencoach.

8. Jongerenvoorzieningen
Knop Op
Vanwege teruglopende belangstelling van jongeren voor Knop Op zijn de uren van het jongerenwerk voor
Knop Op in overleg met de gemeente ingezet in Fascinatio. De afgelopen maanden is er opnieuw vraag
ontstaan vanuit bewoners en enkele jongeren. Openstelling Knop Op is een opgave geworden in het
opgavegericht werken. Op dit moment ontbreken echter uitvoeringsuren vanwege de verschuiving naar
Fascinatio.
‘t Pleintje
In verband met de toename van het aantal tieners is er behoefte aan een ruimere openstelling (op een
vroeger tijdstip) van deze voorziening. We hebben in overleg met de Stadsmarinier en afdeling Samenleving
een aanvraag ingediend voor tijdelijk verruimde openstelling van ’t Pleintje, dit is gehonoreerd: in de tweede
helft van 2019 is de openstelling van ‘t Pleintje uitgebreid. De voorziening is op dinsdag en donderdag van
16 uur tot 22 uur geopend, op woensdag is de voorziening open voor actieve jongeren die mee doen aan
een workshop. De doelgroep is wat jonger dan voorheen en betreft de jongeren die in het afgelopen jaar
voor overlast hebben gezorgd. Hiermee realiseren we de doorgaande lijn (jong naar oud) van groepen
jongeren in de wijk. De overlast door jongeren vanaf 12 jaar is aanzienlijk gedaald. Er wordt veel
gestimuleerd om creatief bezig te zijn, bij een gedeelte van de bezoekers slaat dit aan door liedjes te maken
of het leren draaien van muziek. Er is een begin gemaakt om een studio op te bouwen, zodra de resterende
financiën beschikbaar zijn, hebben de jongeren de beschikking over een volledig werkende studio. Door
middel van een platform zal een podium worden gecreëerd waar jongeren hun talenten kunnen tonen. Het
komende jaar zal er worden gefocust op het meidenwerk wat begin 2020 zal starten.
Fascinatio
In het Huis van de Wijk zijn in de jongerenvoorzieningen diverse activiteiten georganiseerd en is met behulp
van een fondsaanvraag apparatuur aangeschaft. Onder de naam Fasco Friday is begonnen met een
inloopactiviteit op de vrijdag.
Jongerenlab Picasso
Voor jongeren in Schollevaar wordt het plan ‘Jongerenlab Picasso’ uitgewerkt.
Afgelopen periode is er hard gewerkt aan het realiseren van een jongerenlab voor de jeugd van voornamelijk
Schollevaar. Via Maak Capelle is er een initiatief ingediend om het plan te visualiseren en een promofilmpje
te maken. In samenwerking met twee HBO stagiaires en vijf jongeren is er een goede start gemaakt en zijn
we volop bezig om input te leveren aan professionals die er een mooi eindproduct van gaan maken. Om de
samenwerking tussen de verschillende jongeren te optimaliseren hebben verschillende activiteiten plaats
gevonden.
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9. CAPSLOC
CAPSLOC is een laagdrempelige stedelijke voorziening primair voor Capelse jongeren (vanaf 12 jaar) en
jongvolwassenen, waar talentontwikkeling en het (cultuur)podium centraal staan.
Vrijwilligers en stagiaires
Ondanks verloop in het vrijwilligersbestand blijft het gemiddelde aantal vrijwilligers door de jaren heen
stabiel. Ook in 2019 zijn dit tussen de 40 en 50 personen. In dit jaar nam een aantal stagiaires afscheid en is
ook een aantal vaste vrijwilligers afgestudeerd, met een baan begonnen en daarom ook gestopt met
vrijwilligerswerk in CAPSLOC. De vrijgekomen plekken worden steeds weer ingevuld door nieuwe
vrijwilligers. In 2019 is er vanuit dit bestand een media groep gevormd die vooral bestaat uit fotografen.
In 2019 is een reïntegratietraject gelopen vanuit de Keyverlande en zijn er twee taalstagiaires geweest in
samenwerking met Vluchtelingenwelzijn.
De vrijwilligers hebben diverse trainingen gevolgd. De productieleiders zijn op herhaling geweest voor hun
BHV training. Verder zijn er door diverse partijen trainingen aan de barvrijwilligers gegeven over het nieuwe
horecaconcept en het vernieuwde aanbod hierin.
Communicatie
In 2019 is in samenwerking met PanArt een geheel nieuwe website ontwikkeld en gelanceerd. PanArt heeft
dit gedaan in het kader van hun Social Return Verplichting aan de gemeente Capelle. Dit heeft CAPSLOC
een website opgeleverd met een mooie uitstraling en veel gebruikersgemak. Tevens is er door CAPSLOC
geïnvesteerd in nieuwe bedrijfskleding in de nieuwe huisstijl.

Horeca
Na de zomer is in CAPSLOC gestart met een nieuw horecaconcept dat gericht is op een bijzonder aanbod,
duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Hierin wordt samengewerkt met de zorgboerderij in Rhoon,
Earth Water en Fritz Kola.
Het gebruiksgemak voor bezoekers en vrijwilligers en de registratie van de barverkopen is enorm verbeterd
door het aanschaffen van een nieuw kassasysteem.
Producties
Het aantal producties en bezoekers is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Een aantal nieuwe vaste
concepten zoals de jamsessies op zondagmiddag worden goed bezocht. Verder zijn er een aantal leuke
nieuwe samenwerkingen gerealiseerd met het Charles Vermeer Zang Instituut en met de The Innerviewer
show van Irwin Ment.
In samenwerking met de Capelse Jeugdraad is een eerste editie van Capvibes georganiseerd. In komende
edities wordt geprobeerd het bereik onder jongeren te vergroten.
Er waren 9 producties met meer dan 110 bezoekers, de overige 32 producties hadden minder dan 110
bezoekers. In onderstaand overzicht zijn de totaal aantallen van de bezoekers van de genoemde producties
in 2019 gegeven.
Aantal
Producties
bezoekers
ACinDC
44
Alternative Friday
84
A-Muse
42
Boneheadz
236
Capscore
28
Capvibes
115
Dungeons & Dragons event
70
Famous Monsters + Blinked 182
57
Innerviewer Show
183
Jamcity
139
Keithbash (Stones fandag)
188
Knight Area
65
Latino BM Royale
68

Producties
Meet the Artist
Plug & Play
Popquiz
Saboah
SKVR Blend
Smashfest
Soulfuzion
Tenacious G
The Murder Ballads
Tihalo
Yes Miss No Miss
Zomerconcert
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bezoekers
80
200
71
366
60
127
112
36
40
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24
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2838
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Verhuringen
Het aantal verhuringen was in 2019 hoog, in 2018 was het aantal 192.
Verhuringen
Welzijn Capelle intern
Extern
Oefenruimte
Totaal

Aantal
60
77
199
336

Aantal
bezoekers
1008
2697
1129
4834

Jongerenwerk Talenthouse
De doelgroep is divers en met verschillende achtergronden. We zien veel schooluitval en werkloosheid
onder de jongeren. We geven ze aandacht en bieden mogelijkheden andere talenten aan te boren.
Wekelijks komen er gemiddeld vijf nieuwe jongeren met de vraag of ze hun muziek kunnen opnemen, of ze
een ruimte mogen gebruiken om te oefenen en of ze misschien wat lessen kunnen krijgen om beter te
worden. Wij verwijzen ze door naar onze open mic en dj avonden waar ze gebruik kunnen maken van de
faciliteiten. Op andere dagen moeten ze voor de ruimte en studio betalen.
We hebben de volgende activiteiten geprogrammeerd waarin we aan vaardigheden en talenten van jongeren
werken. Denk hier aan Beats Rhymes en Life, BUILD YOUR EMPIRE, MUSIC BRANDING SKILLS, BOYS 2
MEN, vakantieprogramma´s, het week programma, CADYBARZ etc.
Een overzicht van de bezoekersaantallen.
Aantal
Bezoekers
Art effact
40
BBQ and back to school
35
Boy’s to men
76
Cady barz
118
Cady barz shoot
52
Educatie Label Night
60
Gesprek jongeren
6
Newskool rules conferentie
14
Shuffle
400
Spin
229
Stop
4
Studio
383
Summerbreak Beat Contest
30
Summerbreak Caps uitje Museum
8
Summerbreak met label Avalon
30
Summerbreak Personal Branding
25
Voorjaarsvakantieprogramma
55
Voorlichting Buma en Sena
43
Totaal
1608
Activiteiten Talentontwikkeling

Dankzij de verschillende projecten werkt een aantal jongeren nu samen met Mr Propz, het muzieklabel Sony
Music, Universal etc. Sommigen hebben genoeg kennis opgedaan om auditie te doen voor een
muziekopleiding. Anderen worden nu geboekt voor verschillende festivals. Twee jongeren hebben nu een
studio gebouwd in Capelle. Ook de samenwerking met het Albeda College Muziek is gerealiseerd. Er wordt
samengewerkt met FunX, de Kunsthal en grote namen zoals Nana Fofie, Dennis Toppin, Albert Harvey,
Placido Elson, Chopz, Romy Dia (samengewerkt met Martin Garix), MC Winne en nog veel meer. Een van
de jongeren kwam als 15-jarige bij ons aankloppen. Het ging niet goed met hem. Hij werkt nu als 19- jarige
volwassene bij een parkeerorganisatie en staat veel positiever in het leven. In 2019 was er ook een
succesvolle samenwerking met de bibliotheek in het project Cultuurshock. Hiermee zijn circa 400 jongeren
‘warm’ gemaakt voor Rap en Spoken Word. In de zomervakantie zijn diverse activiteiten georganiseerd
gericht op zowel de creatieve als de zakelijk kant van het muziek maken.
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10. Ouderen
Om te zorgen dat bewoners van alle leeftijden op een prettige manier samen kunnen leven en zich in
Capelle thuis voelen, worden ouderen zoveel mogelijk in staat gesteld om zo lang mogelijk zelfredzaam,
gezond en veerkrachtig te zijn, ondanks eventuele toenemende kwetsbaarheid.
Dit houdt in dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, dat ze de regie over hun eigen leven
behouden en waar mogelijk actief en betrokken zijn.
Preventieve huisbezoeken
Welzijn Capelle stuurt naar alle 71-jarigen in de gemeente Capelle aan den IJssel een brief met het aanbod
voor een huisbezoek. Hierbij sturen we een folder van Welzijn Capelle mee en noemen we in de brief
verschillende websites waar men relevante informatie kan vinden. Als de 71-jarige een huisbezoek wil, kan
hij/zij zelf contact opnemen met het VIP. Deze groep wordt niet na-gebeld. In 2019 zijn 835 brieven naar
deze groep uitgegaan. Hiervan hebben slechts 13 mensen om een huisbezoek gevraagd.
Vervolgens krijgen mensen dan weer een brief als ze 75 worden; ze worden allemaal gebeld met de vraag of
ze prijs stellen op een huisbezoek. Als mensen geen huisbezoek willen, krijgen ze vijf jaar later weer een
brief. Dit zijn de cijfers van 2019:
Aantal verstuurde brieven aan 71-jarigen
Aantal verstuurde uitnodigingen 1e ronde (voor 75, 80, 85 en 90 jaar)
Aantal verstuurde uitnodigingen 2e ronde (voor 75, 80, 85 en 90 jaar)
Aantal afgelegde bezoeken
Aantal ouderen die zich de afgelopen maanden eenzaam hebben gevoeld
(volgens vragenlijst)

835
1251
702
643
139

Er zijn in totaal 48 bezochte ouderen doorverwezen naar andere disciplines van Welzijn Capelle:
Mantelzorg
Sociaal wijkteams
Maatschappelijk werk
Ouderencoach
Informele hulpvraag VIP

7
6
18
6
11

Redenen voor doorverwijzing waren onder andere eenzaamheid, geluidsoverlast, rouwverwerking en
behoefte aan huishoudelijke hulp. De meest voorkomende doorverwijzing is echter vanwege verward- en
vergeetachtigheid. In sommige situaties ging de ouderencoach of maatschappelijk werker, na verkregen
toestemming, op bezoek en werd de huisarts geïnformeerd waar nodig.
Momenteel zijn tien vrijwilligers actief als seniorenvoorlichter.
Project ‘verbeteren van de kwaliteit van bestaan van kwetsbare ouderen’
Met dit project krijgen kwetsbare ouderen inzicht in hun wensen en behoeften (veranderwens) en
mogelijkheden om de kwaliteit van hun bestaan te verhogen en de eigen regie en zelfredzaamheid te
behouden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het gespreksinstrument ‘Mijn Positieve Gezondheid’. In
2019 zijn voor dit project 55 ouderen aangemeld.
In totaal hebben 9 huisartspraktijken 42 ouderen aangemeld. Dit gebeurde voornamelijk door de POH-ers in
afstemming met de betrokken huisarts. De overige 13 aanmeldingen zijn gedaan door: seniorenvoorlichters/
vrijwilligerscoördinator, wijkagent, supermarkt, raadslid, ergotherapeut, mantelzorgcoördinator en de.
coördinator Buurtbemiddeling. Na de aanmelding legt de ouderencoach per cliënt gemiddeld 3 huisbezoeken
af.
Het totaal door ouderencoach afgelegde huisbezoeken bedroeg 159. In de tabel een overzicht van de acties
die door de ouderencoach zijn genomen naar aanleiding van de hulpvraag/veranderwens.
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Domeinen met de hulpvraag/
veranderwens van de cliënt
Lichaamsfuncties
Betere fysieke conditie krijgen.

Ondernomen acties door de ouderencoach
Inzet maatje/stagiaire. Wmo maatwerk . Wijkverpleging.
Gebruik maken van hulpmiddelen zoals Sta-op stoel,
rollator,scootmobiel Maxmobiel, beugels, douchekrukken
etc. Bewegen bij Sportief Capelle / Vijverhof. Passend
Wonen. Verhuizen.
Huisbezoeken en gesprekken met ouderencoach. Inzet
POH-er/Psycholoog/ Geriater.

Mentaal Welbevinden
Om leren gaan met rouw en verdriet.
Acceptatie.
Zingeving
Vertrouwen in de toekomst hebben.
Kwaliteit van Leven
Veilig voelen. Financieel goed
rondkomen. Gelukkig zijn.
Meedoen
Erbij willen horen!
Dagelijks Functioneren
Zelfredzaam blijven

Vrijwilligerswerk doen, meedoen. Blijven leren. Acceptatie
ouder worden.
Verhuizen. Inkomen compleet. Uitbreiding sociaal netwerk
Hulp accepteren.Gelukkig voelen.
Talenten gebruiken. Zinvolle sociale contacten. Collectieve
activiteiten. Mobiliteit . Leren computeren en appen.
Goed voor jezelf kunnen zorgen. Hulp vragen en
accepteren. Grenzen kennen.

Stijging op de domeinen van Mijn Positieve Gezondheid na ondersteuning en doorverwijzingen intern en
naar samenwerkingspartners door ouderencoach.
Lichaamsfuncties
Mentaal Welbevinden
Zingeving
Kwaliteit van leven
Meedoen
Dagelijks Functioneren

11
22
16
19
52
21

Een belangrijk aandachtspunt was en is de relatie met de huisartspraktijken. In de loop van het project
merkten huisartsen dat hun patiënten erop vooruit gingen, dankzij de inzet van de ouderencoach. Zij kregen
van de ouderencoach over al hun doorverwezen patiënten een terugkoppeling over haar bevindingen en de
ingezette acties, al of niet per post, telefoon of beveiligde email. Deze wijze van werken, hoewel
tijdsintensief, werd steeds meer gewaardeerd door betrokken huisartsen en praktijkondersteuners en is
onmisbaar gebleken voor een succesvolle samenwerking.
Signalen
- Wij adviseren om te stoppen met het versturen van een brief met het aanbod van een huisbezoek naar 71jarigen. Dit vanwege het beperkt aantal vragen (13) om een huisbezoek.
- De vraag naar ouderencoaching in Capelle is groter dan we met de huidige capaciteit aan kunnen.

11. LHBTI
De buurtcoaches van Oostgaarde en Middelwatering hebben samen opgetrokken in de advisering en
ondersteuning aan de organisatie van de LHBTI activiteiten in Capelle. Zij hebben mede inhoud gegeven
aan het programma Diversi-tijd en hebben overlegd met de gemeente over het beter bereiken van de
doelgroep. Tevens hebben zij de initiatiefnemers in contact gebracht met de Stichting Kennismakelaars die
graag hun locatie open willen stellen voor terugkerende bijeenkomsten voor de doelgroep.
Welzijn Capelle was betrokken bij de lancering van het lespakket LHBTQIAPP ‘meer dan een letter’, waarbij
seksuele diversiteit en genderdiversiteit bespreekbaar wordt gemaakt in de klas (VO). Met de betrokken
beleidsambtenaar wordt gezocht naar passende trainingen voor (vrijwilligers)organisaties in de gemeente
Capelle die middels het Kenniscentrum of anderszins kunnen worden aangeboden. Dit zal in 2020 verder
worden opgepakt.
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B. Maatschappelijke ondersteuning
1. Ondersteuning
a. Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning betreft onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning
die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van cliënten en het verkrijgen van
een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve)
zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
Er zijn 92 cliënten (incl. overlopende cliënten uit 2018) begeleid. In 2019 zijn 60 trajecten afgesloten, op 31
december 2019 zijn nog 32 cliënten in begeleiding. De ondersteuningsvragen liggen op diverse gebieden.
Zie in onderstaande tabel de hulpvragen bij de nieuwe trajecten (bij een traject kunnen meerdere
ondersteuningsvragen zijn).
.
Ondersteuningsvragen
Aantal
Begeleid of beschermd wonen
2
Huishoudelijke ondersteuning
9
Psychische ondersteuning
6
Structurele thuisbegeleiding
25
Uitkering aanvragen
3
Wlz aanvragen
2
Anders
34
De Wmo aanvragen die door de cliëntondersteuners worden ingediend, worden in de meeste gevallen ook
gehonoreerd. Voor drie cliënten is bij Atelier de Zwaan passende dagbesteding gevonden, de samenwerking
met de Zwaan verloopt soepel.
De beide cliëntondersteuners zijn lid geworden van de beroepsvereniging: dit waarborgt de kwaliteit van de
geboden begeleiding en geeft nieuwe input in het vak van cliëntondersteuner.
Signaal
In november werd een cliënt aangemeld bij Recuper voor het laten afnemen van een IQ test en een
persoonlijkheidsonderzoek, waarna bleek dat zorgverzekeraars verwachten dat de cliënt zelf eerst € 80,00
voorschiet per afspraak. De kosten voor deze trajecten kunnen oplopen tot € 5000,-. Aan het eind van het
traject zou dan de totale rekening ingediend kunnen worden bij de betreffende zorgverzekeraar. Dit zou zeer
nadelig zijn voor onze ‘minima’ cliënten. Zij kunnen de behandeling niet voorschieten, dus heeft dit zijn
weerslag op de wachttijd voor zij geholpen kunnen worden. Onze doelgroep heeft in verband met hun
verstandelijke beperking maatwerk nodig en niet alle organisaties hebben de vereiste specialisatie in huis.
Cliëntondersteuning heeft contact opgenomen met Recuper en VGZ, de organisatie waarbij Recuper is
aangesloten, maar geen contract mee heeft. Recuper is namelijk een organisatie waar de wachttijden korter
zijn dan bij andere aanbieders. VGZ en Recuper voeren gesprekken om in 2020 een contract af te sluiten
om te voorkomen dat cliënten zelf de nota’s moeten voorschieten.
b. Sociaal Raadsliedenwerk (SR)
Het sociaal raadsliedenwerk is een vorm van sociaaljuridische dienstverlening welke zich richt op de groep
kwetsbare Capellenaren die problemen hebben met of vragen hebben op het gebied van sociale zekerheid,
inkomen en wonen en bij andere juridische vragen. Deze Capellenaren krijgen op een laagdrempelige
manier informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Het resultaat is dat Capellenaren die een beroep
doen op het sociaal raadsliedenwerk weten waar zij terecht kunnen voor verdere hulp en ondersteuning op
sociaaljuridisch gebied of deze ondersteuning van het sociaal raadsliedenwerk ontvangen. Het sociaal
raadsliedenwerk is een aanvulling op bestaande voorzieningen zoals het algemeen maatschappelijk werk en
fungeert daarnaast als vraagbaak voor vrijwilligers die bewoners ondersteunen.
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Voor het werk van de Sociaal Raadsvrouw zijn geen prestatieafspraken gemaakt, aangezien het werk deels
uit meetbare cliënten-contacten en deels uit niet-meetbare advisering is opgebouwd. Sinds september is de
Sociaal Raadsvrouw op detacheringsbasis tevens werkzaam als docent aan de Rotterdam Academy in het
kader van het tot elkaar brengen van de HBO/AD-opleiding sociaal financiële dienstverlening en het
uitvoerende werk.
Sociaal Raadsliedenwerk
Aanmeldingen
Nieuwe intake
Eenmalige contact *
Gesloten dossiers
Actieve trajecten

2019
118
56
26
66
15

Zwaartepunt van de hulpvragen ligt nog steeds op het gebied van uitkeringen (25%) en belastingen (24%).
Schulden en beslag (10%) maakt de top 3 compleet.
Advisering blijft een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de Sociaal Raadsvrouw. Daarnaast is
de link tussen opleiding en werkveld tot nu toe een heel waardevolle investering gebleken.
c. Ondersteuning aan Mantelzorgers en respijtzorg
Mantelzorg is hulp die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet
wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Er is in ieder geval sprake van mantelzorg als er
langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.
Door de ondersteuning van de mantelzorger wordt de draagkracht van de mantelzorger in stand gehouden
of vergroot en de draaglast verminderd. De mantelzorger kan zijn/haar taak beter uitvoeren en weet waar
hij/zij hulp kan vragen. Dit alles draagt ertoe bij dat overbelasting wordt voorkomen.
Respijtzorg (vervangende zorg) betekent dat iemand de zorg even van de mantelzorger overneemt en is
bedoeld om de mantelzorger te ontlasten, zodat deze de zorgtaken beter kan volhouden.
De werkzaamheden vanuit het Servicepunt Mantelzorg kenmerken zich door maatwerk en individuele
aanpak bij zowel de inzet voor de mantelzorgers en daardoor soms ook voor de zorgvragers, als bij de inzet
met en voor vrijwilligers. Naast individuele ondersteuning wordt ook groepsgerichte ondersteuning geboden
(personen met Parkinson, dementie en hun mantelzorger).
Mantelzorg Menu, een nieuwe vorm van respijtzorg-light: een keer in de twee maanden kunnen
mantelzorgers terecht bij het Mantelzorg Menu. Tijdens een diner staat het contact met andere
mantelzorgers centraal. Ook is er de mogelijkheid om de zorgvrager mee te nemen. Gebruikers delen hun
ervaringen, verhalen, geven tips maar komen ook in contact met breder welzijnsaanbod in deze wijk.
De Mantelzorg Menu’s zullen in 2020 opnieuw worden georganiseerd. Wel zal er gezocht moeten worden
naar een aanvullende financiering om dit Menu tegen de lage kostprijs aan te kunnen blijven bieden.
Eind 2019 staan 858 mantelzorgers ingeschreven bij het Servicepunt mantelzorg.
In januari 2019 kende het Servicepunt 61 ondersteuningstrajecten. In 2019 vonden 40 nieuwe intakes plaats
en werden 44 trajecten afgesloten. Op 31 december stonden 57 ondersteuningstrajecten open.
Twaalf vrijwilligers zijn inzetbaar in situaties met zorg – ter ontlasting van mantelzorgers. In 2019 waren zij
actief in 16 cliëntsituaties; eind december is er nog inzet in 10 situaties.
Respijtopname
Vijf cliënten maakten gebruik van respijtzorg in zes periodes: in totaal hadden zij 74 verblijfsdagen.
Pilot Logeerzorg
Het Servicepunt neemt deel aan de pilot logeerzorg van VWS. De gemeente is opdrachtgever van deze pilot
en het Servicepunt zit samen met de gemeente, VWS , Movisie en de projectleider vanuit Zorgimpuls in de
stuurgroep. Hoofdvraag binnen de pilot is hoe we in Capelle de verschillende voorzieningen als respijtzorg,
ELV- en WLZ-voorzieningen complementair op elkaar kunnen inzetten, met als doel een samenhangend
pakket en een meer sluitende keten te bieden voor de mantelzorger en de zorgvrager. Het Servicepunt
Mantelzorg werkt hierbij samen met zorgorganisaties en instellingen uit Capelle. Door de plotselinge sluiting
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van het Zorgpension (Fundis) in Capelle zijn er veel minder plekken beschikbaar binnen de gemeente en
moet veelal uitgeweken worden naar Rotterdam voor respijtzorg.
De pilot Logeerzorg van VWS kende in 2019 opname van één cliënt voor de duur van 28 dagen.
Doelen en verdere ontwikkeling
De aanbevelingen vanuit de behoeftepeiling van MantelzorgNL zijn overgenomen door het College en zijn
omschreven in een Uitvoeringsplan voor 2020. Samen met de gemeente is besloten om een aantal thema’s
in de nieuw ingerichte Netwerkgroep Mantelzorg te gaan oppakken. De thema’s die voor 2020 geagendeerd
staan zijn: informatievoorziening (van partners over het Servicepunt Mantelzorg), het tekort aan vrijwilligers
mede in relatie tot de Wmo (wat is er bijvoorbeeld op het gebied van individuele begeleiding mogelijk?),
ontschotting in de zin van expertise delen en samenwerken. Deze thema’s worden resp. in maart, augustus
en november 2020 behandeld.
Eind 2019 is een start gemaakt met het uitdiepen hoe het Servicepunt mantelzorg beter is te positioneren in
Capelle. Hiertoe zijn o.a. afspraken gemaakt met een websitebouwer en huisstijl designer.
Naast de promotie van het Servicepunt, krijgt de (her)positionering ook vorm in het vernieuwen en
bestendigen van de voormalige klankbordgroep. Deze groep gaat vanaf 2020 verder als Netwerkoverleg
Mantelzorg, waarbij er meer (nieuwe) partners aansluiten en er actief thema’s behandeld worden.
Signaal
In de samenwerking met zorgorganisaties en gemeentelijke diensten (Wmo) is wel bereidheid maar ook veel
beperking door wetgeving, andere bekostigingssystematiek. Hierbij gaat het er bijvoorbeeld om dat een
Wmo-aanvraag voor Home Instead bij een cliënt met dementie wordt afgewezen, omdat er doelen moeten
zijn waar naartoe gewerkt moet worden. In dergelijke situaties zou het stabiliseren van een bestaande
situatie ook een doel kunnen zijn. Een ander voorbeeld is dat iemand die al naar de dagbesteding gaat
opnieuw gescreend moet worden op het moment dat aangegeven wordt dat een uitbreiding van dagdelen
wenselijk is. Hierbij verdient het aanbeveling dat de professionele afweging van (reeds betrokken)
professionals wordt meegenomen, om zo tot een versnelde besluitvorming te komen. Sowieso is het van
belang om te investeren in een vertrouwensrelatie tussen medewerkers van de Wmo en professionals uit het
werkveld, om zo de besluitvorming te vergemakkelijken.
d. Niet in de DVO genoemde onderdelen
1. Buurtmoeders
Ook in 2019 hebben de buurtmoeders regelmatig cliënten geholpen met hun financiën. Ze helpen de
mensen met het houden van financieel overzicht, het doen van betalingen en bij enkelvoudige schulden
treffen ze een regeling.
Buurtmoeders hebben vaak een bemiddelende rol:
- bij scholen tussen ouders en leerkrachten. Voorbeeld: misverstanden met een doof kind dat
gepest en mishandeld werd.
- CJG en consultatiebureau
- bij ziekenhuis/zorg. Voorbeeld: Een gezin met veel kosten van niet nagekomen afspraken in het
ziekenhuis, een buurtmoeder heeft bemiddeld en de cliënt geleerd om een agenda te gebruiken en
afspraken na te komen.
Ook zijn er groepsactiviteiten georganiseerd, zoals:
- bijeenkomsten over meisjesbesnijdenis en uithuwelijken (met CJG)
- fietsles
- Maandelijks opvoed thema’s bij OBS Ontdekrijk
- Wekelijkse koffieochtenden in De Wel en De Knik Rondelen met een maandelijkse taalactiviteit
In het inburgeringsproces van nieuwe statushouders zijn de buurtmoeders (die de taal van de statushouder
spreken) de eerste contactpersoon vanaf het moment dat de statushouder zich meldt in Capelle. Zij gaan
mee naar Havensteder voor het tekenen van het huurcontract, gaan mee naar de woning en inventariseren
wat er nodig is voor bewoning, attenderen op de kringloopwinkel, e.d. Een belangrijke rol voor hen is het
aanwezig zijn en tolken bij de gesprekken die de maatschappelijk begeleiders hebben met de statushouders.
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2. Werkcoach
Het werk van de werkcoach wordt grotendeels bepaald door de doorverwijzingen van maatschappelijk
werkers die een cliënt in traject hebben. Capellenaren die merendeels ook bekend zijn bij SoZa en/of
Werkplein en een ‘rugzak’ hebben. Maatwerk zet de betreffende persoon stap voor stap in eigen kracht. Met
als doel dat de betreffende persoon geactiveerd wordt naar werk, vrijwilligerswerk en/of scholing.
Capellenaren die in begeleiding zijn vragen wisselend aandacht van de werkcoach.
Er komen ook steeds vaker enkelvoudige hulpvragen over werk bij het aanmeldbureau binnen. De
Capellenaren weten via via de werkcoach te vinden.
De werkcoach heeft twaalf klanten doorgestuurd naar de haarstyliste Leny de Smit voor een metamorfose
(project geknipt voor de toekomst). Dit was een succesvolle samenwerking. Er hebben vijf klanten na de
metamorfose werk gevonden.
Werkcoachtrajecten
In begeleiding
Werk
ZZP
No show /gestopt
Wachtlijst
Totaal

2019
44
19
1
20
4
88

De werkcoach krijgt sinds mei dit jaar via de accountmanager social return van de gemeente de social return
vacatures toegestuurd. Er zijn via de werkcoach twee social return plaatsingen gerealiseerd.
Er is ook een goede samenwerking met Werkplein betreffende werkstages van uitkeringsgerechtigden en
eventuele vragen over middelen (bijvoorbeeld werkschoenen VCA) die ingezet kunnen worden om een
plaatsing te realiseren.
De werkcoach heeft voor het project No Filter een workshop ontwikkeld. In deze workshop zijn de meiden
aan de slag gegaan met hun kwaliteiten en hebben een moodboard gemaakt over hun toekomstige
droombaan.
De werkcoach heeft zich ook bezig gehouden met het ontwikkelen voor een workshop ‘Jezelf presenteren in
Nederland’ voor de statushouders, die medio februari 2020 van start zal gaan.

3. Maatschappelijke begeleiding statushouders (SH)
Met het traject maatschappelijke begeleiding worden statushouders ondersteund om zelfredzame burgers te
worden die de weg weten te vinden en actief kunnen participeren in de samenleving.
De statushouder krijgt maatschappelijke begeleiding in het eerste jaar van het inburgeringstraject.
Maatschappelijke begeleiding

2019

Trajecten lopend op 31 december
Trajecten beëindigd
Getekende trajectplannen nieuwe cliënten
Nazorgplannen
Gesloten nazorgplannen

35
38
29
6
13

In heel 2019 hebben 32 statushouders en 57 taalmigranten de participatieverklaring ondertekend. Met de
ondertekening is één onderdeel van het inburgeringstraject afgerond.
Dankzij de lage instroom van nieuwe statushouders hebben de maatschappelijk begeleiders zich meer
kunnen richten op helpen met het inrichten van de toegewezen huizen. Er zijn nog steeds gezinnen die niet
volledig herenigd kunnen worden omdat er geen huizen beschikbaar zijn, hierdoor woont vader in een klein
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huis en moeder met de kinderen in een AZC. In het gunstigste geval is dit het AZC in Rotterdam, zodat
vader wel vaak op bezoek kan zonder al te veel reiskosten. Er heeft een gezinshereniging plaatsgevonden
waarbij de echtgenote moest intrekken bij haar man in een studio in een Rondelen flat.
Sinds januari dit jaar worden de jongeren die begeleid wonen en 18 jaar worden ook bij vluchtelingenwelzijn
aangemeld. Deze jongeren krijgen ook begeleiding van Enver.
Pilot Inburgering Nieuwe Stijl (INS)
Inburgering Nieuwe Stijl is een tweejarig pilotprogramma waarin nieuw- en oudkomers voorbereid worden op
maximale participatie. Middels brede taalontwikkeling, talentontwikkeling en (arbeids)participatie wordt hier
inhoud aan gegeven. Dit doet Welzijn Capelle samen met onze stakeholders: formele en informele Capelse
organisaties. Daarnaast worden de deelnemers aan deze pilot tijdelijk met lokale organisaties en bedrijven
voor taalstages en leer/werktrajecten gematcht, zodat ze hun taal en talenten nog verder kunnen
ontwikkelen.
Een jaar en negen maanden na de start van het project staat de caseload op 39 kandidaten. Van de 39
kandidaten, zijn er 19 nieuwkomers en 20 oudkomers. Naast de 39 kandidaten begeleiden we ook 18
vrouwelijke partners van onze kandidaten naar maximale participatie (actief meedoen in de maatschappij).
Er wordt gestart met een brede intake, waar ook (indien van toepassing) het hele gezin wordt meegenomen.
Vervolgens wordt er een huisbezoek ingepland om kennis te maken met het gezin en/of de leefomgeving.
De eerste belangrijke stappen zijn voor iedere kandidaat een taalcoach (in samenwerking met Stichting
Taalcoaching), een taalmaatje (in samenwerking met de Kerken, Lions etc.) en een taalstage (bijvoorbeeld
bij De Zellingen, scholen etc.) naast hun inburgeringsverplichting.
Om het integratieproces van de deelnemers in goede banen te leiden krijgt iedere deelnemer een draaiboek,
waar onder andere alle Nederlandse basisregelgeving en gewoonten (die ze met de casusregisseur
doornemen), de sociale kaart van Capelle, veel tips en activiteiten die ze met het taalmaatje en/of gezin
kunnen ondernemen terug kunnen vinden. Daarnaast worden er intern en met onze samenwerkingspartners
(gezins-)activiteiten georganiseerd die het integratieproces bevorderen. Ook wordt er voor iedere kandidaat
een CV opgesteld. Als de deelnemer er klaar voor is worden ze bemiddeld naar een Leer-werktraject. Indien
van toepassing worden de diploma’s behaald in het thuisland gewaard.
Er zijn in 2019 19 van de 39 kandidaten uitgestroomd naar een betaalde baan (17 kandidaten) en/of HBOstudie (2 kandidaten).
Met de volgende partijen werkt Welzijn Capelle samen in deze pilot: GR IJsselgemeenten (SoZa), Stichting
Taalcoaching, de Bibliotheek, CJG, Sportief Capelle, basisscholen, GGZ instellingen, Lions, ENC, Kerken,
CMC, BCO-Unit Communicatie en Strategie, Economische Zaken en het Werkplein. Ook wordt er
samengewerkt met en/of zijn er gesprekken over een toekomstige samenwerking met Havensteder, De
Zellingen, basis- en middelbare scholen en diverse werkgevers en bedrijven die hun deuren willen openen
voor een taalstage en/of een leer-, werktraject voor de deelnemers.
Naast de maandelijkse nieuwsbrief die naar de samenwerkingspartners wordt gestuurd, wordt er ieder half
jaar een bijeenkomst georganiseerd, waarin ieders aandeel in het programma wordt vastgelegd (voor meer
eenduidigheid in werkproces/werkwijze) en er een ‘gedeeld eigenaarschap’ voor het gehele programma blijft
bestaan.
Er wordt in het project gewerkt met de participatieladder, waarmee het bereikte resultaat na één jaar en aan
het einde van de pilot wordt gemeten. Zie onderstaande tabel.
Participatieladder

1

2

3

4

5

6

start 2018

8

28

2

0

1

0

eind 2019

0

2

4

15

7

11

De pilot Inburgering Nieuwe Stijl wordt in 2020 gecontinueerd met een verlenging tot februari 2021.
We nemen 13 ‘oud’ kandidaten mee (zij zijn in 2019 in traject INS gekomen). Er zullen 14 kandidaten
(nieuwkomers) per maart 2020 met financieel ontzorgen starten, zij komen ook in het traject INS. We kunnen
nog overwegen (en in overleg met het Werkplein) hier nog een paar oudkomers te laten instromen.
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3.

Aanpak armoede- en schuldenproblematiek

De aanpak van armoede en schulden (financiële problematiek) richt zich met name op huishoudens met een
laag inkomen en op huishoudens met (problematische) schulden die daardoor moeite hebben om rond te
komen. Inzet van de aanpak is het voorkomen (van erger), verhelpen en verzachten van financiële
problematiek. Doel is vergroting van de financiële zelfredzaamheid en bevordering van de maatschappelijke
participatie van de Capellenaren. Vaak is sprake van een combinatie met problemen op meerdere terreinen,
zoals werk, gezondheid, opvoeding en opleiding, wat een integrale inzet vereist op meerdere leefdomeinen.
In 2019 is er door uitvoering en management een bijdrage geleverd in onderzoeken en het opstellen van
adviezen. Veel tijd is gaan zitten in het aanleveren van informatie aan de Rekenkamer.
Daarnaast zijn er meerdere overleggen en bijeenkomsten over de brede schuldenaanpak en de
vroegsignalering geweest. Met de gemeente en GR IJsselgemeenten zijn plannen gemaakt voor een brede
schuldenaanpak. Op 10 december heeft middels een conferentie met professionals en vrijwilligers de aftrap
plaats gevonden. Met de brede schuldenaanpak kunnen we de vele Capellenaren met financiële problemen
die bij ons aankloppen integrale hulp bieden.
We hebben in het begin van het jaar bij Havensteder een presentatie over schuldenaanpak en
inkomensondersteunende regelingen gegeven. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft een voorlichting
gegeven aan de vrijwilligers van de wijkwinkels. Inmiddels kan er via de wijkwinkels ook een aanvraag
ingediend worden voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De belastingdienst heeft ten behoeve van de
belastingaangifte een training voor de vrijwilligers van de wijkwinkel verzorgd.
In de periode 13 maart 2018 tot en met 12 maart 2019 heeft Welzijn Capelle met een bijdrage vanuit het
Aanjaagbudget transformatie sociaal domein de pilot Flexbudget uitgevoerd. De eindverantwoording is
opgemaakt. Welzijn Capelle heeft voorgesteld het Flexbudget structureel te maken omdat het voorziet in een
leemte en het escalatie van problematiek en hogere maatschappelijke kosten voorkomt.
De pilot Jongeren en schulden is gestart in mei en vanuit Welzijn Capelle zijn er een aantal jongeren
aangemeld en de intakefase loopt.
Naar aanleiding van de evaluatie van Budgetbeheer hebben we besloten het budgetbeheer te continueren.
Hiervoor zijn 25 plekken voor 2019 ingekocht bij Plangroep, waarvan in 2019 18 zijn benut.
In 2019 waren 860 aanmeldingen waarbij financiële problematiek een rol speelt. Daarvan zijn 409 cliënten in
begeleiding genomen bij onze financiële hulpverleners (2018: 347), de overige 451 aanmeldingen zijn door
het maatschappelijk werk opgepakt. 17 cliënten zijn doorverwezen naar Budgetmaatjes 010.

4.

Aanpak zwaardere problematiek
a. Algemeen maatschappelijk Werk/HOI

De inzet van het algemeen maatschappelijk werk is erop gericht om problemen in het dagelijkse leven die
het sociaal functioneren negatief beïnvloeden te voorkomen, op te lossen, te verminderen of in elk geval
hanteerbaar te maken. Het algemeen maatschappelijk werk biedt hulp aan volwassen Capellenaren.
Onderdeel van de hulpverlening is dat de cliënt inzicht krijgt in (de oorzaak van) zijn of haar problemen. Het
maatschappelijk werk leert cliënten vaardigheden aan, die bijdragen aan het tegengaan of oplossen van
deze problemen. Het kan gaan om problemen die van korte duur zijn, maar ook om problemen die van
langere duur zijn. Het maatschappelijk werk werkt op het snijvlak van de cliënt en haar sociale omgeving.
Het betrekken van het eigen sociaal netwerk van de cliënt bij het oplossen van problemen is een belangrijk
onderdeel van de aanpak. Essentieel in de werkwijze van het maatschappelijk werk is de vermenging van
materiële en immateriële problemen.
In 2018 is het aanmeldbureau gestart. Twee keer per week worden de casussen in een overleg verdeeld. Er
is verder geïnvesteerd in de samenwerking met CJG, WMO-loket en procesregisseurs. Genoemde partijen
zijn frequenter gaan aansluiten bij het casuïstiekverdelingsoverleg waardoor bewoners sneller de juiste hulp
krijgen. Begin dit jaar hebben vertegenwoordigers van de gemeente meegekeken in de werkprocessen om
daarmee ook de knelpunten die worden ervaren duidelijk voor het voetlicht te brengen.
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In 2019 zijn de voorbereidingen voor een kwaliteitstraject gestart. Het kwaliteitstraject moet leiden tot een
scherpere afbakening en positioneren van de hulpverlening bij huiselijk geweld, bemoeizorg, financiële
hulpverlening en algemeen maatschappelijk werk. Tevens moet het traject leiden tot afspraken over het
bijhouden van kennis, het organiseren van steun en het voorkomen van uitval door werkdruk.
Samen met het CJG is het project Kind Centraal uitgevoerd en heeft een eindevaluatie plaats gevonden.
CJG en Welzijn Capelle hebben wegens het succes van het echtscheidingsspreekuur besloten het
spreekuur voort te zetten binnen de bestaande middelen. In oktober heeft een netwerkbijeenkomst plaats
gevonden waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd.
In de volgende tabel is het aantal cliënten dat in 2019 is ingestroomd en eerder bij ons een traject heeft
doorlopen (recidive) te zien. Er is hiervoor teruggekeken tot 1 januari 2016. Meegenomen zijn alle
combinaties van Algemeen Maatschappelijk werk (AMW), Schuld-, financiële hulpverlening (SHV/FHV),
Meldpunt Woning Ontruiming/Huisuitzetting (MWO/HUZ), Meldpunt Waterafsluiting (MWA), Huiselijk Geweld
(HG) en Eropaf.
Recidive
Middelwatering
Oostgaarde
Schollevaar
West-Capelle
Totaal

2019
74
82
95
36
287

b. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld is lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de
huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en
huisvrienden. De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal
sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om
lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor
ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of
psychisch letsel.
Welzijn Capelle investeert doorlopend in het op peil houden van de kennis over de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling. De aandachtfunctionarissen ondersteunen hierin diverse disciplines hoe om
te gaan met het signaleren en de aanpak van huiselijk geweld. Dit zijn de cijfers van 2019:
Trajecten Huiselijk geweld
Middelwatering
Oostgaarde
Schollevaar
West-Capelle
Totaal

2019
32
40
30
47
149

Sinds april hebben de aandachtfunctionarissen huiselijk geweld deelgenomen aan een pilot van Veilig Thuis
en de gemeenten om wekelijks overleg te hebben over casuïstiek. Aanvankelijk is dit bedoeld voor het
terugdringen van wachtlijsten bij Veilig Thuis, maar ook om te experimenteren met een aanpak die moet
leiden tot snellere opvolging van meldingen.
In 2019 heeft met twee groepen de training krachtige vrouwen plaats gevonden. De training heeft er toe
geleid dat enkele vrouwen zelf bij het Denk en Doe Mee fonds een aanvraag hebben ingediend voor een
vervolg op de training.
In het voorjaar heeft een presentatie van de procesregisseur Jeugdbeschermingsplein er toe geleid dat het
maatschappelijk werk vanaf 1 augustus deelneemt aan het JB-plein.
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c. Aanpak voorkomen woningontruiming
Door de toename van huurachterstanden neemt ook het aantal dreigende woningontruimingen toe.
De gevolgen van een huisuitzetting zijn groot. Niet alleen voor het betreffende gezin, maar ook nemen de
maatschappelijke kosten (herhuisvesting, noodhuisvesting, opvang voor dak- en thuislozen etc.) fors toe.
Door vroegtijdige en snelle interventie kan een huisuitzetting in veel gevallen worden voorkomen. Om dit te
realiseren is het Meldpunt Woningontruimingen XL in het leven geroepen. Gemeente, stichting en
Havensteder werken binnen dit meldpunt samen op basis van samenwerkingsafspraken.
Welzijn Capelle levert een forse bijdrage in de resultaten van het Meldpunt Woningontruiming en heeft
daarmee vele ontruimingen voorkomen.
Trajecten Meldpunt Woningontruiming
Middelwatering
Oostgaarde
Schollevaar
West-Capelle
Totaal

2019
65
85
115
36
301

Vanaf 1 januari participeert het maatschappelijk werk in het Multidisciplinair team dak- en thuislozen. Het
team zorgt voor een briefadres en biedt een ondersteuningstraject aan de doelgroep dak- en thuislozen om
hun leven weer op orde te krijgen. Het afgelopen jaar hadden 15 cliënten een briefadres bij ons. Vijf mensen
zijn doorgestroomd naar een eigen/andere woning
d. Intentieverklaring huisvesting bijzondere doelgroepen
Welzijn Capelle heeft onder regie van de gemeente deelgenomen aan het overleg over huisvesting van
bijzondere doelgroepen. De overeenkomst is in de tweede helft van dit jaar ondertekend door de
verschillende partijen.
e. Aanpak voorkomen waterafsluiting
De gemeente wil waterafsluiting van huishoudens met minderjarige kinderen zoveel mogelijk voorkomen, of
(indien de afsluiting al heeft plaatsgevonden) zo snel mogelijk herstellen. Hiervoor zijn
samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en Evides gemaakt. Evides informeert de gemeente over
(dreigende) waterafsluitingen als gevolg van wanbetaling. De gemeentelijk procesregisseur meldt de
gezinnen met kinderen waar waterafsluiting daadwerkelijk heeft plaatsgevonden vervolgens aan bij de
stichting teneinde hulpverlening te organiseren. Hierover zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de
gemeente en de stichting .
Trajecten Meldpunt Waterafsluiting
Gezinnen
Overige huishoudens
Totaal

2019
3
0
3

f. Bemoeizorg
De extramuralisering van zorg legt een grote druk op de lokale ondersteuning, hulp en zorg. Het langer thuis
behandelen van psychiatrisch en verslaafde patiënten kan spanningen in de samenleving geven en leiden
tot overlastsituaties. Om goed op deze ontwikkeling te kunnen acteren is het realiseren van een sluitende
aanpak noodzakelijk.
De sluitende aanpak is erop gericht dat Capellenaren die een steuntje in de rug of intensieve(re) hulp nodig
hebben, hun leven zo snel en zo veel mogelijk weer op eigen kracht kunnen voortzetten. Deze aanpak gaat
uit van het principe: “Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”
De bij Welzijn Capelle aangestelde ervaringsdeskundigen GGZ, gefinancierd vanuit een ZonMW project,
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worden in het bijzonder ingezet bij individuele casussen, maar hebben ook voorlichting gegeven aan
medewerkers binnen onze organisatie.
Ook aan de Stadsmariniers, Havensteder en GR IJsselgemeenten is aangeboden om voorlichting te geven
over het omgaan met GGZ cliënten. Een presentatie aan politiemensen heeft inmiddels plaats gevonden.
In samenwerking met de gemeente is ook een aanvraag ingediend bij ZonMW voor het project
“Actieonderzoek verward gedrag”. Het project is gehonoreerd waardoor twee medewerkers worden getraind
in actieonderzoek. Het onderzoek zal gericht zijn op de vraag hoe het meldpunt verward gedrag moet
worden vormgegeven en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om het meldpunt te
operationaliseren. Het project loopt tot 1e kwartaal 2020. Dit zijn de cijfers van de Bemoeizorg in 2019:
Bemoeizorg
Middelwatering
Oostgaarde
Schollevaar
West-Capelle
Totaal

2019
18
21
28
14
81

Caseload
In de prestatieafspraken voor 2019 zijn diverse afspraken gemaakt met betrekking tot de caseload bij de
hulpverlening. Hieronder treft u de uitwerking hiervan.
Het aantallen casussen dat in 2019 van de wachtlijsten is gehaald en opgepakt door de hulpverlening.
Tevens het aantallen casussen dat op 31 december nog op de wachtlijst stond.
Zie voor de afkortingen van de hulpvormen bladzijde 36.
Wachtlijst
per hulpvorm
AMW

Gemiddelde
wachttijd
(dagen)
15

Opgepakt

Op wachtlijst per
31 december

83

8

BZ

14

2

0

FHV

14

81

2

MWO

16

91

1

15

257

11

Totaal

De totale caseload per hulpvorm en per wijk:
Caseload op
1 januari 2019
Middelwatering

AMW

MWO

MWA

FHV

HG

BZ

Totaal

57

23

1

67

9

14

171

Oostgaarde

70

31

1

85

12

7

206

Schollevaar

74

46

1

74

8

10

213

West-Capelle

42

22

2

29

11

6

112

243

122

5

255

40

37

702

Totaal
Caseload op
1 jul 2019
Middelwatering

AMW

MWO

MWA

FHV

HG

BZ

Totaal

84

30

1

60

15

15

205

Oostgaarde

68

42

3

83

18

5

219

Schollevaar

79

55

1

70

9

15

229

39

21

2

26

14

6

108

270

148

7

239

56

41

761

West-Capelle
Totaal
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Caseload op
31 december 2019
Middelwatering

AMW

MWO

MWA

FHV

HG

BZ

Totaal

79

25

2

47

22

10

185

Oostgaarde

63

35

0

83

23

14

218

Schollevaar

69

58

0

79

13

12

231

West-Capelle

51

20

1

19

32

9

132

262

138

3

228

90

45

766

Totaal

Trajecten langer dan een jaar
Geteld zijn de casussen met een traject langer dan een jaar dat in 2019 beëindigd is of aan het einde van
die periode nog liep. Bij het Meldpunt Waterafsluiting zijn geen trajecten langer dan een jaar geweest.
Wijk

AMW

MWO

FHV

HG

BZ

Totaal

Middelwatering

21

6

8

2

2

39

Oostgaarde

14

6

12

5

3

40

Schollevaar

20

5

8

2

2

37

8

2

4

4

1

19

63

19

32

13

8

135

West-Capelle
Totaal

Afkortingen Hulpvormen:
AMW
Algemeen Maatschappelijk Werk
BZ
Bemoeizorg
FHV
Financiële Hulpverlening

HG
MWA
MWO

Huiselijk Geweld
Meldpunt Waterafsluiting
Meldpunt Woningontruiming
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