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Inleiding 
  
Het schrijven van een jaarverslag vraagt erom om achterom te kijken op een moment dat we 

alweer lekker bezig zijn in een nieuwe tegenwoordige tijd. Met onze blik gericht op een 

toekomst die er net weer anders uitziet. Het voelt als stilstaan en dat is precies wat het is. 

Al schrijvend verandert stilstaan van ‘stagneren’ in ‘je bewust zijn’ van een mooi jaar. Zoeken 

naar noemenswaardige gebeurtenissen voor het jaaroverzicht verandert in kiezen uit heel 

veel leuke momenten. In ons team, met bewoners, bezoekers en met partners.  

De ‘platte’ cijfers vertellen hoeveel werk er verzet is in de wijk, maar ook dat achter die 

cijfers een topteam medewerkers zit waar we zijn trots op zijn! 

Met elkaar bouwen we gestaag verder aan de ontwikkeling van Wijk voor Wijk en dat doen 

we duurzaam. Duurzaam in de zin van ‘bestendig’, maar ook ‘letterlijk duurzaam’. 

Bijvoorbeeld met ons Project Upcycling, of door mee te denken over duurzame ontwerpen 

van studenten van de TU Delft. 

We waren al goed geland in het hart van Crabbehof: in september vierden we onze twee 

jaar op deze locatie. Met een ‘Huiskamer van de wijk’ in ontwikkeling aan de overkant en 

sociale onderneming ‘Pip & Zo’ als nieuwe buur, ontstaan er weer andere dynamieken en 

liggen er nieuwe kansen, zoals de plannen voor een mooi Sociaal Plein. 

Kortom, 2021 was een jaar waarin we niet hebben stilgestaan, laten we vooral daar even bij 

stilstaan. En nu weer door, mooie dingen doen, naar buiten. Met elkaar voor de wijk! 

 

Namens Team Wijk voor Wijk en het bestuur, 

Barbara Saarloos 

Mei 2022 
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Wijk voor Wijk in het kort 
 

Wijk voor Wijk is een kleinschalige sociale onderneming in de wijk Crabbehof. De primaire 

doelstelling van Wijk voor Wijk is het bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, 

participatie en samenredzaamheid. Zij doet dit door werkplekken met begeleiding te bieden.  

Medewerkers kunnen aan de slag in het team van Wijk voor Wijk in het kader van 

dagbesteding, participatie, taalwerkstage, vrijwilligerswerk, stage en werkstraf. De 

werkzaamheden en activiteiten die door het team verricht worden komen ten goede aan de 

leefbaarheid in de wijk en aan bewoners met beperkte middelen en netwerk, in Crabbehof 

en Wielwijk.  

Wijk voor Wijk hanteert hierin de volgende uitgangspunten: 

• Passende begeleiding 

• Gelijkwaardigheid 

• Inclusie 

• Kleinschaligheid 

• Wijkgericht 

Wijk voor Wijk verbindt haar fysieke opdrachten aan haar sociale doelstelling: ‘een klus met 

een plus’. Medewerkers maken een praatje met een bewoner waar zij bijvoorbeeld de tuin 

opknappen. Opdrachten in de wijk, bijvoorbeeld het opruimen, worden aangewend om op 

een positieve manier in contact te zijn met bewoners. Er wordt bewust aandacht besteed 

aan de ambassadeursrol die medewerkers (kunnen) hebben; vriendelijk groeten, openstaan 

voor vragen, de weg wijzen. 

Door te investeren in samenwerken en fijn samen zijn, ontstaat een hecht Team Wijk voor 

Wijk. Medewerkers vormen een (vang)netwerk, formele en informele zorg zijn verbonden: 

medewerkers helpen elkaar, bijvoorbeeld met een klus in huis, en ontmoeten elkaar buiten 

werktijd. 

Naast de medewerkers in het team doen er ook bewoners mee in de activiteiten die door/bij 

Wijk voor Wijk plaatsvinden, structureel of incidenteel.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Missie 

Wijk voor Wijk is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

begeleidt in het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden.  Medewerkers leveren 

diensten aan de wijk, ontwikkelen zich en vinden aansluiting in de samenleving.   

Wij zijn kleinschalig, laagdrempelig en ons team is divers. Bij ons kun je meedoen. Met 

elkaar voor de wijk! 
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Team Wijk voor Wijk 
 

Medewerkers en beroepskrachten vormen samen het Team Wijk voor Wijk. 

Werkzaamheden in de wijk, overleg, activiteiten en training worden gezamenlijk 

georganiseerd en uitgevoerd. In 2021 waren actief: 

✓ 32 medewerkers in het Team Wijk voor Wijk 

✓ 5   beroepskrachten 

✓ 4   bestuursleden 

 

Medewerkers 
 

Medewerkers werkten in 2021 in het Team Wijk voor Wijk in het kader van dagbesteding, 

participatie, vrijwilligerswerk, no label en werkstraf. 

Wijk voor Wijk heeft daardoor een divers team van medewerkers waarin iedereen kan 

bijdragen naar vermogen en kan werken aan zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Het maakt 

niet uit of die leerdoelen liggen op het vlak van bijvoorbeeld taalbevordering, leren 

samenwerken, het constructief inzetten van energie of leren omgaan met gevoelens. 

De begeleiding van medewerkers bij Wijk voor Wijk is maatwerk. De structuur en werkwijze 

zijn in de basis hetzelfde voor de verschillende trajecten. De individuele begeleidingsvraag 

maakt het traject specifiek. 

 

No Label 
 

Begin 2018 is de gemeente Dordrecht begonnen met de pilot No Label plekken en verleent 

zij subsidie aan organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (No Label) 

plek bieden om vrijwilligerswerk te doen. Een No Labelplek is een laagdrempelige, 

beschikkingsvrije voorveldvoorziening. De gemeente wil daarmee mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt activeren, hun kansen op een betaalde baan vergroten en de 

levendigheid in de wijk vergroten. In 2020 is Wijk voor Wijk aangesloten als één van de drie 

No Labelplekken in Dordrecht, naast DOOR en Het Vogelnest.  

Bij Wijk voor Wijk zorgt de No Label manier van werken ervoor dat mensen kunnen blijven 

op het moment dat zij terugvallen. Er kan extra ondersteuning geboden worden, zonder dat 

eerst een beschikking/indicatie geregeld moet worden. Andersom kan ontwikkeling 

(bijvoorbeeld van maatwerkvoorziening naar vrijwilligerswerk) plaatsvinden met behoud van 

en/of dankzij het veilige netwerk; mensen kunnen in hun eigen tempo ontwikkelen, de plek 

houdt niet op te bestaan. No Label biedt kansen voor verdere groei; meer medewerkers die 

laagdrempelig meedoen, meer bewoners die betrokken zijn, meer ontmoeting en een 

breder netwerk.  
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Beroepskrachten 
 

In 2021 waren 5 beroepskrachten actief bij Wijk voor Wijk. Hugo Wemmers als directeur/ 

trajectbegeleider en Barbara Saarloos als coördinator/ werkbegeleider. Trajectbegeleider 

Miranda Vonk neemt halverwege 2021 afscheid.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hugo Wemmers Barbara Saarloos 

Diana Henneken 

Miranda Vonk 

Diana Scheers 

Diana Henneken voor PR en communicatie, 

begeleiding nieuwsredactie en het project Sociaal 

Plein. Diana Scheers voor het project Sociaal Plein. 

Omdat een geschikte vervanger van Miranda nog 

niet gevonden is, nemen beide Diana’s daarnaast 

werkzaamheden over van Barbara, die daardoor 

meer beschikbaar is voor werkbegeleiding. 
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In beeld 
 

Vlak voor de zomer publiceerde Wijk voor Wijk ‘Met elkaar voor de wijk’ met foto’s en 

openhartige verhalen van medewerkers. Natuurlijk wordt ook Wensley, die er vanaf de 

oprichting van Wijk voor Wijk bij is, geportretteerd.  

Het boekje geeft een beeld van het opgeruimde team van enthousiaste en betrokken 

mensen bij Wijk voor Wijk. Een team dat zich dagelijks inzet voor een duurzame en schone 

wijk en alleen al daarom graag gezien wordt. We zijn er trots op! 
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Bestuur 
 

In 2021werd het bestuur gevormd door Falco Ballas Esther van Beelen, Jeroen Niemeijer en 

Roy Verkaik. Roy Verkaik trad in juni toe als penningmeester en nam daarmee het stokje 

over van Falco Ballas, die aanbleef aan als algemeen bestuurslid. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Onderlinge samenwerking en overleg 
 

Bestuur en beroepskrachten werken nauw samen. Beleid en strategie worden in 

gezamenlijkheid vormgegeven en taken worden gedeeld waar dat kan. 

Medewerkers worden, zoveel als mogelijk, betrokken bij de werkzaamheden van bestuur en 

beroepskrachten en de strategische koers van de stichting. Dit creëert draagvlak en biedt 

ruimte voor initiatief. Door het jaar zijn er verschillende formele overlegmomenten. In 2021: 

✓ 235 keer ochtendoverleg 

✓ 3 keer werkplaatsoverleg met medewerkers en beroepskrachten  

✓ 3 keer voortgangsoverleg bestuursleden en beroepskrachten 

✓ 2 keer bestuursoverleg  

✓ 4 keer opdrachtoverleg; opdrachtgever, medewerkers en beroepskracht 

  

Falco Ballas 

 

 Jeroen Niemeijer Esther van Beelen Roy Verkaik 
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Wijk voor Wijk werkt 
 

Ook in 2021 is Wijk voor Wijk opengebleven voor haar medewerkers, die - met de nodige 

maatregelen - werkzaamheden hebben uitgevoerd in de wijk en voor bewoners. 

We zijn trots op de inzet van ons team in een jaar waarin corona wederom een grote rol 

speelt. 

  

Werkzaamheden voor particulieren 
 

Buurtbewoners kunnen klussen in en om het huis laten opknappen door Wijk voor Wijk. In 

de zomer bestaan de meeste klussen uit tuinonderhoud. 

✓ In 2021 zijn er 831 klussen gedaan bij bewoners, waarvan het overgrote deel bestond 

uit tuinklussen. Hieraan zijn 647 uren besteed. 

 

Werkzaamheden openbare ruimte 
 

Voor deze werkzaamheden is Wijk voor Wijk opdrachtnemer m.n. van de gemeente 

Dordrecht, Woonbron en Trivire. De opdrachten zijn zowel structureel als incidenteel en 

bestaan o.a. uit het opruimen van zwerfafval en gedumpt grofvuil, het legen van de 

openbare afvalbakken, groenonderhoud en het verwijderen van drijfvuil. Heerlijk als de zon 

schijnt en met net zoveel inzet als het regent of er een ‘uitdaging’ ligt. 

✓ In 2021 zijn er 4729 uren besteed aan werkzaamheden in de openbare ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Exclusief opdrachten die in de werkplaats uitgevoerd zijn voor bewoners 
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Werkzaamheden VvE 
 

✓ Sinds 2014 onderhoudt Wijk voor Wijk het gemeenschappelijk groen van een van de 

VvE’s aan de S.M. Hugo van Gijnweg. In 2021 werd hier 74 uur aan besteed. 

 

Activiteiten op locatie 
 

Naast de werkzaamheden in de wijk en voor bewoners, zijn er allerlei andere activiteiten te 

doen. Het Team Wijk voor Wijk draagt o.a. zorg voor: 

✓ Administratie 

✓ Planning 

✓ Inkoop 

✓ De dagelijkse lunch 

✓ Het ontvangen van gasten 

✓ Redactiewerk 

 

 
Uitgelicht 

 

Kidsclub Schone Straat 
 

 

  

✓ Schoonmaak van de locatie(s) 

✓ Voorraadbeheer gereedschappen 

✓ Onderhoud gereedschappen 

✓ Voorraadbeheer werkkleding 

✓ Uitgiftepunt Dordtse Doorpakkers 

✓ Uitgiftepunt mondkapjes 

 

Als de scholen hun deuren moeten sluiten, 

houdt het helaas ook op voor de Kidsclub 

Schone Straat. Pas in maart mogen we de 

kids verwelkomen en trappen we af met 

‘Ommetje Schoon’. Na deze periode van 

afwezigheid vergt het meer om ‘de troepen’ 

weer te verzamelen en laten sommige hun 

kinderen niet deelnemen vanwege corona. 

Hoe dan ook deden er in 2021 gemiddeld 5 

kinderen mee op 33 woensdagmiddagen en 

sloten er ook nieuwe kinderen aan.  

Naast het opruimen van zwerfafval, hebben 

de kinderen o.a. geholpen in het 

adoptiegroen, geknutseld met gevonden en 

restmaterialen, bladgeruimd en 

vogeltraktaties gemaakt.  
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Pop-up terras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project upcycling 
 

 

 

 

 

 

 

  

Het pop-up terras waarmee we in 2020 

gestart zijn is een succes en zetten we 

daarom voort in 2021. We organiseren 42 

keer een terras en ontvangen gemiddeld 9 

bezoekers.  

Voor een deel van de bezoekers is dit een 

vast moment in de week om anderen te 

ontmoeten. Er wordt lief en leed gedeeld en 

stilgestaan bij speciale momenten; een 

bezoeker viert haar verjaardag op het terras 

met een traktatie. Andere bezoekers 

schuiven aan als het zo uitkomt. Vanaf 

augustus zijn we een gastheer rijker op ons 

terras; bezoeker René sluit zich aan als 

vrijwilliger. 

Het terras wordt ook gevonden door 

collega’s in de wijk, zoals de buurtwerker en 

de wijkagent en studenten van de TU Delft 

halen er input op voor hun wijkproject. 

Het vervoer van stoelen, tafels etc. naar de 

overkant is soms een uitdaging, de 

bakfietsen zijn niet altijd beschikbaar. Een 

tweedekans kantinekar biedt uitkomst; in de 

werkplaats toveren we deze om tot een 

terras-kar waar alles inpast.  

 

Restmaterialen, meubels of andere 

gevonden voorwerpen, gered van de straat 

of de stort. In onze werkplaats knappen we 

ze op of maken er iets nieuws van. De 

verkopen die we doen, vloeien terug naar 

deze activiteit ‘project upcycling’.  

In 2021 breiden we deze activiteit verder uit.  

Het opknappen van bijvoorbeeld een 

afgedankt meubel geeft veel voldoening: 

“dan ben ik even uit m’n hoofd’. 

Van ’niets’ weer iets maken is een uitdaging 

die we graag aangaan. We kleden de 

buitenruimte bij onze locatie en die van  
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Klanttevredenheid 
 

Eén onvoldoende bracht het gemiddelde cijfer voor de uitvoering van klussen omlaag. Daar 

kunnen we van leren. Verder zien we vooral de waardering van ons team terug in de 

rapportcijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek2.  In 2021:  

✓ 8     gemiddeld voor de uitvoering (resultaat) 

✓ 8,5  gemiddeld voor de medewerkers (klantgericht- en klantvriendelijkheid) 

 
2 Particuliere klanten 

Pip & Zo aan met en insectenhotels die we 

maken van afgedankte vaten en resthout. 

De buurmannen helpen een handje mee 

met beplanten. 

Bewoners met een meubel dat een 

opknapbeurt kan gebruiken weten ons te 

vinden. Een mevrouw uit de wijk laat haar 

salontafel schuren en beitsen en is blij met 

het resultaat: “geweldig, ik vind hem 

prachtig geworden!” En dat levert behalve 

voldoening ook trots op. 

Ook bewoners die wat hulp kunnen 

gebruiken omdat ze niet over het juiste 

gereedschap beschikken, of thuis geen 

ruimte hebben om te klussen hebben de 

weg naar onze werkplaats gevonden. En er 

worden meubels en materialen ingeleverd, 

die anders waren afgedankt! 

De werkplaats die nog zo groot leek toen we 

onze intrek namen op deze locatie, is 

inmiddels te krap geworden. Bovendien zien 

we kansen, bijvoorbeeld een materialenhub 

voor de wijk. 

In 2022 hopen we uit te breiden in ruimte, in 

activiteiten en begeleiding. Gemeente 

Dordrecht heeft hiervoor een subsidie 

‘maatschappelijke initiatieven’ toegekend. 

Verdere benodigde financiering proberen 

we d.m.v. fondsaanvragen, donaties en 

opdrachten te verwerven. 
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Sociaal Plein 
 

Aan de voorzijde van onze locatie en die van Speelotheek Pip & Zo, Speelgoedbank 

Drechtsteden en Tante Pip is een buitenruimte die in gebruik is als parkeerplaats. De ruimte 

is onaantrekkelijk; veel stenen, geen groen en er wordt doorheen gereden door bewoners, 

bezoekers en bezorgdiensten.  

Wijk voor Wijk ziet kansen voor deze buitenruimte en wil er een mooie plek van maken, die 

uitnodigt tot ontmoeting en geschikt is voor activiteiten. In verbinding met bewoners en 

partners. Een Sociaal Plein!  

In opdracht van de gemeente Dordrecht haalde Wijk voor Wijk input op bij bewoners en 

samenwerkingspartners en onderzocht de mogelijkheden.  

In verschillende bijeenkomsten en in gesprekken met buurtbewoners van allerlei leeftijden 

zijn de wensen voor het Sociaal Plein opgehaald:  

 

Hoe ziet het plein eruit? Top 5: 

✓ Vaste parkeerplekken aan de zijkant 

van het plein. 

✓ Vaste planten of kleine bomen. 

✓ Stevige plantenbakken. 

✓ Straatstenen waarop activiteiten 

georganiseerd kunnen worden, zoals dans 

workshops of spelletjes. 

✓ Flexibele meubels/markt kraampjes om  

snel en makkelijk een klein evenement te  

organiseren. 

 

Eind 2021 zijn de bevindingen gedeeld met gemeente Dordrecht. Met zoveel ideeën hopen 

we op een duurzaam vervolg en een prachtig plein in 2022! 

 

  

Wat is er te doen op het plein? Top 5: 

✓ Elkaar ontmoeten, Eten en drinken, culturele 

maaltijden organiseren. Kennis maken met 

elkaars cultuur. 

✓ Beweeg activiteiten. Bewoners willen graag 

zelf Tai Chi lessen organiseren. 

✓ Dansen en muziekvoorstellingen. 

✓ Kinderen activiteiten gericht op sport en spel. 

✓ Markten, zowel op sociaal- als op 

duurzaamheidsgebied. Maar ook lokale snuffel 

markten of seizoen markten. 

 



14 
            Jaarverslag 2021 Stichting Wijk voor Wijk 

Samenwerkende organisaties, partners en  
Mede Mogelijk Makers 
 

A-Garden Groenspecialisten, Atelier Opgeleukt, Baanbrekend Drechtsteden, Bonte Koe 

Praktijken, BST, Buurtbinders, Buurtwerk Dordrecht, ContourdeTwern, Crabbehoeve, DBB, 

de Bibliotheek AanZet, De Buitenwacht, De Tuin van Sterrenburg, Deelnemende organisaties 

Licht voor Dordt, Door, Dordt Centraal, Dordt Sport, Dordts Hout (in oprichting), Drechtse 

Stromen, Durf, Duurzaamheidscentrum Weizigt, D-zaken, Geef het Dordt, GeldenzoDordt, 

Gemeente Dordrecht, Glintz, Goof Laurens, Handhaving, Het Vogelnest, Hulplijn Dordt, HVC 

Groep, INZET078!, Linkki, Lotti Hesper, MEE Plus, Mirjam Karsten, Pameijer, Politie, Profila 

Zorg, PZC Dordrecht, RaafWes, Reclassering Nederland,  R-Newt, SBB, Sociale Dienst 

Drechtsteden, Sociale Wijkteams, Speelgoedbank Drechtsteden, Speelotheek Pip & Zo, 

Stichting Helpende Handen Nederland, Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

Dordrecht, Stichting Present, Tante Pip, T[h]of, TIEN Plus, Tiny Houses Crabbehof, Trefpunt 

De Nieuwe Stoof, Trivire, Turkish Delight, Via Cultura, VvE Hugo S.M. Hugo van Gijnweg, 

Wereldwijven Ateliers, Wij Dordrecht, Woonbron, Yr-Guidance, Yulius. 

 

 

Platform op d'recht sociaal heeft als missie om sociale ondernemingen beter te positioneren 

in de Drechtsteden als onmisbare schakel tussen zorg en welzijn voor de bewoners. 

Daarnaast wil het platform onderling inspireren om zo elkaar te versterken en zo de impact 

waar de betrokken samenwerkende partners voor staan te versterken. Wijk voor Wijk is een 

van de inmiddels veertien ondernemingen in het platform.  

Elf ondernemingen dienen gezamenlijk een subsidieaanvraag (voor tijdelijke gelden) in bij de 

gemeente Dordrecht in het kader van het corona steunpakket. De eigen activiteiten zijn voor 

de verschillende ondernemingen het vertrekpunt, de presentiebenadering en het verder 

versterken hiervan door middel van een training is de verbindende factor. In december 

wordt de aanvraag toegekend. 
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Jaaroverzicht  

 
In dit jaaroverzicht blikken we terug op activiteiten, gebeurtenissen en mijlpalen in 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Winterwonderland in Crabbehof! Een dik 

pak sneeuw bedekt niet alleen de straten, 

maar ook het zwerfval dat we normaal 

gesproken opruimen. 

In plaats daarvan maken we de stoepen 

rondom de bushaltes sneeuwvrij en strooien 

we zout. Belangrijke voetpaden, 

bijvoorbeeld richting de apotheek, nemen 

we ook mee.  

Dat scheelt heel wat ongelukkige valpartijen. 

Bewoners blij, zonnetje erbij, een prima klus 

om te doen. 

Als de scholen weer open zijn mogen we de 

Kidsclub op woensdagmiddag weer 

organiseren. En wat hebben we ze gemist, 

onze kanjers.  

De aftrap van de Kidsclub valt samen met 

het ommetje Dordt Schoon. In Crabbehof 

ruimden we zwerfafval op bij het speelveld 

en de parkeerplaatsen aan de Wibautstraat.  

Lekker naar buiten, afvalgrijpers mee, hesjes 

aan en gaan met die banaan. 

Kinderburgemeester Lucas van Dijk hielp 

een handje mee. 

 

In het begin van het jaar knappen we de 

uitvalsbasis van de Kidsclub op. Muren 

geschilderd, nieuwe verlichting, meubels 

opgeknapt en een nieuwe pvc-vloer gelegd 

die we dankzij een wijkwenssubsidie konden 

kopen.  

In juli troffen we de nieuwe vloer aan onder 

een laag rioolwater…wat een tegenvaller. 

Dankzij een particuliere donatie en extra inzet 

van ons team konden we de ruimte - nog een 

keertje - opknappen.  

De kids zijn er super blij mee! 
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Dit zijn de Daltons! In mei komt een groep 

leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum 

maatschappelijke stagelopen. 

De groep is te groot om alle leerlingen 

tegelijkertijd een plek te bieden, dus we 

‘delen’ de Daltons met Speelotheek Pip & 

Zo. Extra leuk, want zo kunnen alle 

leerlingen op verschillende locaties en in 

allerlei werkzaamheden meehelpen. 

Bij Wijk voor Wijk o.a. in de schoonmaak, 

boodschappen doen, de lunch bereiden, 

zwerfafval opruimen en tuinonderhoud.  

 

Muziektheater Hollands Diep komt naar 

Wijk voor Wijk met de Roadshow. Maria van 

Leuven, 800 jaar geleden beschermvrouwe 

van Dordrecht, is de hoofdpersoon in de 

voorstelling.  

Gelukkig blijkt de akoestiek op onze locatie 

goed. De keukentafels maken ruimte voor 

de artiesten, en met passen en meten 

kunnen we 15 stoelen kwijt voor het 

publiek. 

Een heel verrassend programma, die Maria 

hield wel van een feestje. En wij ook! 

 

De ruimte naast Wijk voor Wijk, waar 

voorheen een vloerenbedrijf was gevestigd, 

komt beschikbaar en dat biedt kansen. We 

zoeken én vinden een sociale en 

ondernemende buur.  

Samenwerkingspartner Bianca Pipping van 

Speelotheek Pip & Zo, Speelgoedbank 

Drechtsteden en winkel Tante Pip, durft de 

uitdaging aan! 

Na flink klussen en twee verhuizingen is de 

officiële opening in juni een feit. Cadeautjes 

uit onze eigen werkplaats en feest! 
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In opdracht van Trivire verwijderen we 

houten hekken op de Troelstraweg die geen 

vrolijke aanblik zijn, maar nog wel een 

tweede leven tegemoet kunnen. 

Tiny Houses Crabbehof gebruikt een deel 

opnieuw voor een hekwerk. We maken 

wegwijzers en insectenhotels om het ‘plein’ 

bij onze locatie mee op te fleuren. Voor de 

Biodiversiteitstuin van Woonbron maken we 

nog een insectenhotel en van de allerlaatste 

planken nog een met de Kidsclub.  

Zo makkelijk kan het zijn, circulair in de wijk! 

 

 
Op een zonnige zondagmiddag in september 

gooien we de roldeuren open, maken we 

plek voor de muzikanten en gaan de stoelen 

naar buiten. 

Op het plein voor onze locatie organiseren 

we Struinen in de Tuinen. Omdat er nog 

helemaal geen tuin is verhuizen we onze 

kamerplanten naar het plein.  

Ook bij Tiny Houses Crabbehof is er muziek 

en Pip & Zo helpt een handje op het plein. 

Een hele gezellige middag met bezoekers uit 

de wijk en omstreken. Volgend jaar weer. 

 

Studenten van de TU Delft op ‘wijksafari’ in 

Crabbehof. In samenwerking met de 

gemeente gaan zij iets duurzaams ontwerpen 

voor de openbare ruimte. Ook bij Wijk voor 

Wijk komen ze inspiratie opdoen. 

Niet alle studenten spreken Nederlands, dus 

lichten we de plannen voor het ‘Social 

Square’ en onze projecten op het gebied van 

‘sustainability’ toe in het Engels.  

Na het bezoek gaan de studenten aan de slag, 

het definitieve ontwerp wordt in 2022 

gekozen. 
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Twee opruimdagen in Crabbehof. 

Medewerkers van Wijk voor Wijk zijn erbij 

om te assisteren met het vervoer van 

grofvuil naar de tijdelijke milieustraat, voor 

bewoners die dit zelf niet kunnen. 

Dat gebeurt - duurzaam en wendbaar - met 

bakfietsen. Een pittige klus, die desondanks 

erg in de smaak valt in ons team. Zo’n dag 

opruimen met elkaar geeft een enorme 

boost. 

Ook in Wielwijk en Reeland is onze 

‘bakfietsbrigade’ erbij. Smaakt naar meer!  

 

 

 

 

Bezoekers die voor het eerst bij ons 

binnenkomen zijn meestal positief verrast 

over wat er zich achter de roldeuren bevindt 

en daar zijn we best trots op. 

Op 23 september is het precies twee jaar 

geleden dat we na een klein jaar verbouwen 

en klussen onze intrek namen op de De 

Savornin Lohmanweg. 

We zijn nog steeds blij met onze locatie, die 

we met elkaar bedacht en met heel veel fijne 

hulp gebouwd hebben. We vieren het met 

een extra pauzemomentje en taart. 

Een auto met chauffeur en een bestemming 

naar keuze. Dankzij een mooie actie van 

Stichting MBO Dordrecht en haar partners, 

konden we enkele medewerkers verrassen. 

Ed neemt geboren en getogen Dordtenaar 

Ton mee naar Rotterdam, de stad waar hij 

opgroeide. Hillie neemt haar vriendin Adrie 

mee. Chauffeur Jan blijkt een vroegere 

buurman, dus voordat ze vertrekken is het al 

een gezellige reünie. 

Samen nieuwe herinneringen maken op 

plekjes van vroeger. Een onvergetelijke dag! 
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Inzamelen voor Stichting Aap, een goed idee 

van Henk uit ons team die daarmee twee 

vliegen in één klap slaat. Afval is grondstof en 

nog voor een goed doel ook! 

Bewoners en partners weten inmiddels de 

inzamelcontainer te vinden voor het inleveren 

van oude telefoons, cartridges, laptops etc.  

In november wordt de eerste volle container 

opgehaald door We-collect en zijn we een 

officieel inzamelpunt.  Als klap op de vuurpijl 

is Henk te gast in de uitzending bij Via Cultura 

om over zijn actie te vertellen.  

In december kijken we nog even terug op 

het jaar en kleden we onze locatie feestelijk 

aan. Vanaf het ‘Sociaal Plein in wording’ is 

onze zelfgemaakte - hoe kan het ook anders 

- upcycling kerstboom te zien. 

Bezoekers waren in 2021 weer welkom, we 

verwelkomden nieuwe partners en nieuwe 

medewerkers in het team. We hebben - met 

elkaar voor de wijk - een berg werk verzet.  

Vlak voordat we vakantie vieren vinden we 

een nieuwe collega die in het nieuwe jaar 

begint. 2022…zin in!   

Een van de leuke(re) opdrachten die we in 

2021 uitvoerden in onze werkplaats. 

Voor het winkelinterieur van T[h]of - een 

nieuwe sociale onderneming in de Hofstraat - 

schildert Krzysztof verschillende 

kringlooptafels in één kleur. Samen met 

opdrachtgever Jolanda Branderhorst 

bedenken we het gele straatbord, waarvan 

Ton de uitvoering voor zijn rekening neemt.  

Poseren achter je eigen werk op zo’n mooie 

plek is een fotomomentje waard. Een toffe 

opdracht, tot en met het openingsfeest toe! 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 5.884 8.257

Inventaris 1.042 453

6.926 8.710

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Debiteuren 4.929 976

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 3.040

Overlopende activa 19.858 22.987

24.787 27.003

Liquide middelen  (3) 90.567 48.565

122.280 84.278

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€

Baten

Subsidiebaten  (6) 86.696 84.134 84.306

Baten uit de levering van producten en/of diensten  (7) 185.630 137.000 147.362

Donaties  (8) 250 - 3.555

Som der baten 272.576 221.134 235.223

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (9) 44.019 3.800 62.658

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (10) 156.401 171.864 115.582

Afschrijvingen  (11) 2.487 2.400 2.373

Overige bedrijfslasten  (12) 61.176 43.070 46.220

220.064 217.334 164.175

Saldo 8.493 - 8.390

Resultaatbestemming

Egalisatiereserve gemeente Dordrecht 2.701 - 2.943

Bestemmingsreserves -9.400 - -

Overige reserves 15.192 - 5.447

8.493 - 8.390

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Vergelijking met voorgaand jaar

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht



GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met

afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en

bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa

waarop de subsidies betrekking hebben.

Vaste bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van 5 jaar.

Afschrijving

Actief

%

Gebouwen en -terreinen  20

Inventaris  20

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de

transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder

schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale

waarde.

Reserves en fondsen

Egalisatiereserve gemeente Dordrecht

De Egalisatiereserve gemeente Dordrecht is gevormd in overeenstemming met de Algemene subsidieverordening

Dordrecht. Dit betekent dat het batig saldo naar rato van de subsidiebaten ten opzichte van de som der baten is

toegevoegd aan deze egalisatiereserve.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het

bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke

hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Gemeentelijke Subsidie

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarvoor zij zijn bedoeld.

Doelsubsidies worden verantwoord in het jaar waarin de betreffende activiteit heeft plaatsgevonden. De baten worden

verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling kan aantonen aan de voorwaarden te

hebben voldaan. 

Lasten algemeen

De lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-

verliesrekening.

De Pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde

premie wordt als last verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

verkrijgingsprijs, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van

materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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Gebouwen en -

terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

Aanschaffingswaarde 11.864 - 11.864

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.607 - -3.607

8.257 - 8.257

Investeringen - 1.156 1.156

Afschrijvingen -2.373 -114 -2.487

-2.373 1.042 -1.331

Aanschaffingswaarde 11.864 1.156 13.020

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -5.980 -114 -6.094

Boekwaarde per 31 december 2021 5.884 1.042 6.926

Gebouwen en -terreinen  20

Inventaris  20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Debiteuren

Debiteuren 4.929 976

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 2.144

Premies pensioen - 896

- 3.040

Overlopende activa

Nog te factureren omzet 12.453 16.017

Vooruitbetaalde kosten 7.405 6.970

19.858 22.987

3. Liquide middelen

Triodos bank, rekening-courant 65.702 23.671

Triodos Bank, spaarrekening 24.819 24.843

Kas 46 51

90.567 48.565

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

4. Reserves en fondsen

Egalisatiereserve gemeente Dordrecht 6.467 3.766

Bestemmingsreserves 5.600 15.000

Overige reserves 48.183 32.991

60.250 51.757

2021

€

2020

€

Egalisatiereserve gemeente Dordrecht

Stand per 1 januari 3.766 823

Resultaatbestemming 2.701 2.943

Stand per 31 december 6.467 3.766

De toevoeging aan de egalisatiereserve is berekend conform de Algemene subsidieverordening Dordrecht. Dit betekent

dat het batig saldo naar rato van de subsidiebaten ten opzichte van de som der baten is toegevoegd aan de

egalisatiereserve.

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 5.600 15.000

2021

€

2020

€

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 15.000 15.000

Resultaatbestemming -9.400 -

Stand per 31 december 5.600 15.000

De bestemmingsreserve is gevormd ten behoeve van toekomstige financiering van extra personele inzet en ten

behoeve van extra communicatiemiddelen om de doelgroepen te bereiken.

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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Overige reserves

5. Kortlopende schulden

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht



Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar van het pand gelegen aan de De Savornin

Lohmanweg 21 te Dordrecht. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 17 augustus 2023, de huur bedraagt € 17.650

per jaar exclusief servicekosten en wordt geïndexeerd.

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€

6. Subsidiebaten

Subsidie Gemeente Dordrecht 33.144 33.144 32.500

Subsidie Gemeente Dordrecht Pilot 50.990 50.990 -

Subsidie Gemeente Dordrecht Pilot No Label - - 50.000

Subsidie meerkosten Jeugdwet en WMO - - 1.155

Subsidie Wijkwens "Pop-up terras" 349 - 651

Subsidie Wijkwens "Kidsclub" 2.213 - -

86.696 84.134 84.306

De door de Gemeente Dordrecht toegekende subsidie over 2020 is bij beschikking van 6 juni 2021 definitief vastgesteld

conform het in de jaarrekening 2020 opgenomen bedrag. 

Bij subsidieverlening is er altijd een mate van onzekerheid dat (een deel van) de verleende subsidie moet worden

terugbetaald. Eerst na definitieve vaststelling ontstaat hierover zekerheid. Wij achten de mate van onzekerheid over de

subsidieafrekening 2021 dermate gering dat de verleende doch nog niet vastgestelde subsidie als bate is verantwoord.

De toekenning van exploitatiesubsidies vindt jaarlijks plaats.

7. Baten uit de levering van producten en/of diensten

Dagbesteding Sociale Dienst Drechtsteden 41.338 25.000 21.704

Dagbesteding Onderaannemingsovereenkomst 15.440 15.000 15.492

Arbeidsinkomsten Raamovereenkomst Lokale Sociale Partners 41.997 42.000 41.977

Arbeidsinkomsten instelling en bedrijven 33.533 32.500 31.409

Arbeidsinkomsten particulieren 3.953 2.500 2.081

Participatiebudget Sociale Dienst Drechtsteden 24.251 18.000 19.958

Opbrengst stagebegeleiding 1.322 2.000 -

Gemeente Dordrecht Sociaal Plein 15.000 - -

Gemeente Dordrecht Pilot "schone straat" 4.983 - 8.415

Gemeente Dordrecht Project "Eerst hulp energielek" 1.280 - 2.080

Gemeente Dordrecht Pilot "Lief & Leedstraten" 1.523 - 3.992

Project "Upcycling" 1.010 - 254

185.630 137.000 147.362

8. Donaties

Donatie VSB impactonderzoek - - 3.350

Overige donaties 250 - 205

250 - 3.555

9. Besteed aan de doelstellingen

Diverse inkopen

Inkopen project "Schone Straat" - - 104

Inkopen overige 1.370 - 1.975

Kosten raamovereenkomst 722 - 4.650

2.092 - 6.729

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€

VSB Impactonderzoek

Kosten VSB Impactonderzoek - - 1.452

Projecten

Lasten "Lief & Leedstraaten" 2.215 - 2.488

Lasten "Schone Straat" 4.195 3.800 3.000

Lasten "No Label" 13.915 - 48.107

Lasten "Kidsclub" 6.132 - 50

Lasten "Upcycling" 326 - 181

Lasten Wijkwens "pop-up terras" 393 - 651

Project Sociaal Plein 14.176 - -

Overige project lasten 575 - -

41.927 3.800 54.477

10. Personeelslasten

Lonen en salarissen 109.751 157.864 81.655

Sociale lasten 18.300 - 13.532

Pensioenlasten 8.570 - 5.185

Kosten zorg en ondersteuning 16.168 14.000 14.062

Overige personeelslasten 3.612 - 1.148

156.401 171.864 115.582

Lonen en salarissen

Bruto lonen 89.933 155.864 66.660

Belaste vergoedingen 240 - 240

Vakantiegeld 8.273 - 6.242

Eindejaarsuitkering 9.065 - 7.233

Kosten loopbaanbudget 1.290 - 1.280

Vacatiegelden bestuur 950 2.000 -

109.751 157.864 81.655

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 18.300 - 13.532

Pensioenlasten

Pensioenpremie 8.570 - 5.185

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€

Kosten zorg en ondersteuning

Onkostenvergoedingen 9.265 8.000 8.083

Kantinekosten 3.672 3.500 3.287

Werkkleding 3.231 2.500 2.692

16.168 14.000 14.062

Overige personeelslasten

Ziekteverzuimverzekering 3.306 - 458

Opleidingslasten - - 100

Overige personeelslasten 306 - 590

3.612 - 1.148

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2020: 2).

11. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 2.373 2.400 2.373

Inventaris 114 - -

2.487 2.400 2.373

12. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 22.836 22.600 23.474

Exploitatielasten 2.088 2.000 1.973

Kantoorlasten 3.134 4.020 3.057

Autolasten 3.592 3.450 1.842

Verkooplasten 14.299 - 2.254

Algemene lasten 15.227 11.000 13.620

61.176 43.070 46.220

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 17.495 18.500 17.280

Lasten nieuwe locatie 141 - 1.299

Gas, water en elektra 1.800 1.800 945

Schoonmaak en afvallasten 2.614 2.050 3.277

Servicelasten 600 - 600

Onderhoudslasten - 250 68

Overige huisvestingslasten 186 - 5

22.836 22.600 23.474

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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Realisatie 2021

€

Begroting 2021

€

Realisatie 2020

€

Exploitatielasten

Gereedschappen en materialen 2.088 2.000 1.973

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 258 450 272

Drukwerk 150 500 220

Onderhoud inventaris 29 - -

Automatiseringslasten 500 400 461

Telefoon 1.562 1.800 1.639

Vrachtlasten 330 - 25

Contributies en abonnementen 305 870 440

3.134 4.020 3.057

Autolasten

Brandstoffen 551 750 715

Onderhoud 782 1.000 155

Verzekering 1.198 700 441

Motorrijtuigenbelasting 522 1.000 484

Boetes 381 - -

Overige autolasten 158 - 47

3.592 3.450 1.842

Verkooplasten

Promotie 3.246 - 738

Communicatie en fondsenwerving 9.400 - -

Relatiegeschenken 1.582 - 1.368

Lunch- en dinerlasten 71 - 148

14.299 - 2.254

Algemene lasten

Accountantslasten 4.250 - 4.000

Administratielasten 2.139 5.000 2.177

Verzekeringen 2.276 6.000 2.251

Bankkosten 414 - 255

BTW niet verrekenbaar 6.148 - 4.937

15.227 11.000 13.620

Stichting Wijk voor Wijk  te Dordrecht
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Dordrecht, 27 juni 2022

E. van Beelen F. Ballas

J.W. Niemeijer
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