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Beste inwoner van de Duin- en Bollenstreek, 

Handtekening: Geen 

Als ik deze mail aan u schrijf ter introductie van ons jaarverslag, zit ik in een leeg kantoorpand. Onze medewerkers 

werken thuis vanwege de coronacrisis. Zo in je eentje kom je tot nieuwe gedachten en ideeën. Dit jaarverslag is er een 

van. Deze keer geen uitgebreid boekwerk, maar een handzaam overzicht van weer een mooi jaar: 2019 Het was een bewogen jaar, zeker het tweede kwartaal. Toen hoorden we over een forse korting van de gemeente 

Katwijk voor de komende twee jaar, door tekorten in de jeugdzorg. Daarnaast vragen gemeenten terecht concrete 

resultaten van ons. Die gaan we leveren. Maar minder geld heeft wel gevolgen voor ons personeel èn voor de 

samenleving en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder. 
Het was prachtig om te zien hoe mensen voor wie wij ons dagelijks inzetten, in een raadsvergadering hun persoonlijke 

verhaal vertelden en uitlegden wat voor hen de meerwaarde was van ons welzijnswerk. 
Het motiveerde mij enorm om vooral door te gaan en bij te dragen aan een Duin- en Bollenstreek waar iedereen 

meedoet, erbij hoort en anderen ontmoet. 
In dit jaarverslag ziet u een overzicht van alles wat we in 2019 deden. Honderden activiteiten met nog meer 

vrijwilligers voor nog meer inwoners. Soms bereiken we hier veel mensen mee, zoals tijdens de Leefstijldag en 

Koningsspelen. Vaak gaat het om activiteiten voor kleinere groepen, maar met een enorm effect. Kookavonden voor 

meiden die even 'klem' zitten, een luisterend oor voor mantelzorgers tijdens een frisse duinwandeling, een 

koffiemoment voor senioren in het Huis van de Buurt en een reis met jongeren naar Auschwitz. Om slagvaardig te blijven, is een stevig reisplan nodig. Daarom hebben we in 2019 veel tijd en energie gestoken in De 

Expeditie. Dit is onze route naar een vitale toekomst, waarin we samen met inwoners, opdrachtgevers en 

ketenpartners werken aan een sterke en gezonde samenleving. Samen met 90 sociaal werkers en 380 vrijwilligers 

vinden we de telkens weer de weg naar verbinding, ontmoeting, talentontwikkeling, eenzaamheidsbestrijding en nog 

zoveel meer. 
De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk het is om dit samen te doen. Ik dank iedereen waar we mee mochten samenwerken. 

Met vriendelijk groet 

Piet van Arkel 
Directeur 

• •... • ......... WELZIJNSKWARTIER 

JONGEREN FIT & VITAAL ACCOMMODATIESVRIJWILLIGERS MANTELZORGONTMOETEN

 prachtige initiatieven 
Het boek De Kracht van Katwijk maakt zichtbaar hoe er door 57 burgerinitiatieven 

en organisaties wordt gewerkt aan de leefbaarheid in wijken en buurten. En hoe 

wij hierbij faciliteren en verbinden. Katwijk is een van de vijf gemeenten waarin 

Welzijnskwartier actief is. Wilt u ook een digitaal exemplaar? Bel of mail ons.
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WIJKGERICHT WERKEN 
Onze wijkteams verhogen de leefbaarheid en de sociale samenhang in wijken. 

Wij willen dat iedereen meedoet en erbij hoort, zeker kwetsbare burgers.

Onderwerp gemeente Katwijk De aantallen Greep uit de activiteiten in 2019

In de wijk algemeen 75 activiteiten
3000 deelnemers 
75 vrijwilligers

Thuisdiensten als maaltijdservice, klussendienst en persoonsalarmering

Jongerenwerk 9450 deelnemers in centra 
40 activiteiten voor (kwetsbare) jongeren
230 JOGG-activiteiten

Talentontwikkeling van kinderen en jongeren 
Preventie-activiteiten voor gezondheid, alcohol, drugs, etc.
Het voorlichtingsprogramma Shitzooi over sexting aan 2000 leerlingen 

Eenzaamheid Week van de eenzaamheid 6 pop-up-ontmoetingen en netwerkbijeenkomst

Cultuur 1200 deelnemers Week Amateurkunst 
749 deelnemers Sjors Creatief en Sportief
805 leerlingen Kunstroute

Nieuw online aanmeldsysteem Sjors Creatief en Sportief
Ondersteuning schoolkunstcommissie 

Sport & bewegen 445 activiteiten
10.200 deelnemers
27 deelnemende scholen

Beweegactiviteiten voor ouderen met een valrisico
Dagelijks sportaanbod na schooltijd en in schoolvakanties

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
Met individuele begeleiding houden we statushouders, gehandicapten, ouderen, mantelzorgers, 

schooluitvallers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan boord. 

Onderwerp gemeente Katwijk De aantallen Greep uit de activiteiten in 2019

Medelanders 15 workshops
276 statushouders
44 taalcoaches | 9 taalgroepen

Vrijwillige taalcoaches
Dag van de Vluchtelingen

Op naar (vrijwilligers)werk 11 trajecten sociaal beheer 
92 trajecten voor kwetsbare vrijwilligers 
45 trajecten talentcoaching

Trajecten van 6 maanden tot soms wel 25 uur per week
Intensieve cursussen zoals Kijk op Mogelijkheden
35 plaatsende organisaties voor vrijwilligers met rugzakje

Sport op maat 35 trajecten Voor kinderen met overgewicht, motorische achterstand of faalangst

Mantelzorgers en Jonge Helden 1557 mantelzorgers  
85 Jonge Helden 

Vraaggerichte activiteiten, zoals wandelgroepen 
‘Bakkiedoen’: mooie momenten voor Jonge Helden

ONDERSTEUNING ORGANISATIES EN VERENIGINGEN
We ondersteunen, faciliteren en verbinden veel maatschappelijk betrokken organisaties en verenigingen.

Onderwerp gemeente Katwijk De aantallen Greep uit de activiteiten in 2019

Vrijwilligers(organisaties) 260 nieuwe inschrijvingen 
12 trainingen deskundigheidsbevordering
312 maatschappelijke stages
80 adviezen kerkelijk jeugdwerk

Oriëntatiewandelingen: met vrijwilligers langs diverse organisaties
Veel informatie over werving, begeleiding, social media, sociale hygiëne, 
reanimatie en AED 

Ondersteuning in de buurt 138 keer ondersteuning
11 burgerinitiatieven

O.a. Bestevaer, BP Frederiksoord, Dierenweide Westerhage, Ladies Day 
Valkenburg, Koestal4kids, Hee, dans je mee en Gedenken in Licht

Mantelzorg en organisaties 40 respijtzorgaanbieders in beeld
60 leden Platform Formele/Informele zorg

Training Werk en Mantelzorg bij FLORA Holland 
Erkenning Mantelzorgvriendelijke organisatie

Stimulering sporten 52 clinics op basisscholen 
1032 kinderen bij 7 sporttoernooien

Sport- en beweegactiviteiten voor senioren en mensen met beperking
Sportparkmanager met maatschappelijke opdracht bij 4 verenigingen 
#kanook-campagne voor gezonde happen bij sportverenigingen

Accommodatiebeheer 7 locaties | 7 als rapportcijfer Technisch- en bouwkundig beheer en administratieve ondersteuning 

Ondersteuning werkgeversrol 7 organisaties O.a. Stichting Kocon, Participatieraad Sociaal Domein en Scum

Campagne Geef het door! 
zorgt voor een gezonder 
leven in Katwijk Noord
Samen met het LUMC startte 
Welzijnskwartier het project Wijk 
in Beweging bij 157 gezinnen. In de 
bijbehorende campagne Geef het door! 
laat ook burgemeester Visser zien hoe hij 
bezig is met een gezonde leefstijl. 

Huis van de Buurt
In mei opende het Huis van de Buurt 
Zwanenburg haar deuren. 
Een divers aanbod zorgt voor ontmoeting, 
ontspanning en ondersteuning. 
Jong en oud. Iedereen voelt zich welkom.

Werk en mantelzorg een 
pittige combinatie
Katwijk telt 17.000 mantelzorgers 
Een fors deel hiervan combineert de 
zorg voor een naaste met een baan. 
Dat is pittig. Daarom gaven we voor 
mantelzorgende werknemers inspirerende 
bedrijfstrainingen. “Ik voel nu meer lucht”, 
aldus een deelnemer.

Een onuitwisbare indruk
Negen jongeren gingen onder begeleiding 
van onze jongerenwerkers naar 
Auschwitz. Hun interpretatie van vrijheid 
vatten ze samen in een indrukwekkende 
fototentoonstelling geëxposeerd in Scum. 
Menige traan werd gelaten.

Eerste Leefstijldag brengt 
150 mensen in beweging
“Een goede conditie, gezond eten, samen 
bewegen en vrijwilligerswerk doen. 
Allemaal ingrediënten voor een goede 
leefstijl”, trapte wethouder Starkenburg 
af op de eerste Leefstijldag. Vervolgens 
maakten bezoekers kennis met hoe en 
waar je dat in Katwijk kunt doen.

Eenzaamheid kent 
vele gezichten
De reizende fototentoonstelling 
Eenzaamheid in Beeld inspireerde 10 
fotografen en een dichter om eenzaamheid 
in tekst en op de gevoelige plaat vast 
te leggen. ‘Allemaal foto’s die raken en 
eenzaamheid een gezicht geven.’

KATWIJK
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Denktank 
en Vloggingvet 

Met het project Denktank worden 
jongeren gezien en gehoord door 
de lokale politiek. Met Vloggingvet 
werden hun thema’s en adviezen 
aantrekkelijk verpakt. 
En leerden jongeren vloggen.

Graffity- en 
DJ-workshops

Jongeren ontdekken hun talenten 
tijden de Graffity- en DJ workshops. 
‘Tof om zo chill met elkaar bezig te zijn.’

Party-time in en rond de Greef waarbij niet alleen  
jongeren, maar ook ouders en raadsleden kennismaakten  
met de mogelijkheden van het jongerencentrum, zoals de  
multimediaroom.

Erop af! 

Praten met jongeren op straat, 
aansluiten op hun belevingswereld en 
het opbouwen van een vertrouwens-
band. Dat vermindert overlast. Mooie 
samenwerking met gemeente, politie, 
BOA, scholen en ouders.

Kennismaken met jongerencentrum met Greeffeest

Jongerenwerk in de Duin- en Bollenstreek 
 

Plaats De aantallen Greep uit de activiteiten in 2019 

Teylingen 301 Activiteiten 
110 straatrondes
10 trajecten talentcoaching

Jongeren verzorgen een vrolijke maaltijd bij een Villa Pardoes waar gezinnen 
logeren met een kind dat aan kanker lijdt
Aan tafel met Deb en Fe: jongeren ontmoeten hulpverleners
40 LVB- jongeren koken en bedienen in de Kromme Tafelpoot

Hillegom 190 activiteiten
95 straatrondes

Vrijdagavond inloop, terugdringen overlast op straat 
Minder misdaad met het voorlichtingsproject Epjo i.s.m. politie, 
ervaringsdeskundigen en ouders

Lisse 472 activiteiten
110 straatrondes
10 trajecten talentcoaching

De meidenmiddagen schuwen geen onderwerp: seks, uiterlijk en voeding 
Pure empowerment
Jongeren verzorgen BBQ voor gemeenteraad
Via de Dialoogtafel spraken 9 jongeren vrijuit over eenzaamheid

Noordwijkerhout 360 activiteiten
95 straatrondes 
1 traject talentcoaching

In X-out werden weer veel mooie activiteiten georganiseerd en konden 
jongeren lekker (educatief) chillen met vrienden
In whatsappgroepen communiceren we bijna 24/7 met jongeren en krijgen 
we mooie tips over activiteiten

Financieel

2019 Begroot 2018

Opbrengsten 2019

Gemeente Katwijk 3.893 3.987 3.841

Overige gemeenten 1.020 1.024 886

Diversen 785 700 671

Totaal opbrengsten 5.698 5.711 5.398

Kosten

Personeel 4.212 4.222 4.020

Huisvesting 602 635 501

Organisatie 407 446 430

Activiteiten 678 663 643

Divers 1 12 -

Totaal kosten 5.900 5.978 5.594

Resultaat -202 -267 -196

Personeel

2019 2018

Medewerkers Fte Medewerkers Fte

Welzijnskwartier: 86 64,7 93 64,3

Gedetacheerden 7 (Mare groep) 5,9 9 (Mare groep) 5,5

Totaal 93 70,6 102 69,8

In en uit dienst: 9 mensen (5,9 fte) | 15 mensen (9,3 fte)
Gemiddelde leeftijd: 45,3 jaar 
Man-vrouwverhouding: 42 man (45%) en 51 vrouw (55%)

Colofon
Dit jaarverslag 2019 is een uitgave van Stichting Welzijnskwartier.
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