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DUIN- EN
BOLLENSTREEK

Kwaliteitskeurmerk |
Kwaliteit, innovatie
en vakmanschap
In de volksmond is Welzijnskwartier een welzijnsorganisatie. Maar dit dekt de
lading niet meer helemaal.
Wij zijn namelijk een brede
sociaal-werk-organisatie
met veel expertises in
huis. Een sociaal-werk-organisatie met een kwaliteitskeurmerk, wel te verstaan.
Welzijnskwartier voldeed
in 2021 aan alle criteria
voor het keurmerk Sterk
Sociaal Werk en behoort in
2022 tot de selecte groep
sociaal-werk-organisaties
met dit keurmerk.

Welzijnskwartier wil maar 1 ding:
een inclusieve samenleving.
Een samenleving waar iedereen meedoet, ertoe doet, zinvol bezig is, erbij hoort en anderen
ontmoet. Daar zetten we ons iedere dag gepassioneerd met hart en ziel voor in. In wijken,
buurten, jongerencentra, huizen van de wijk en op de (digitale) straat. In dit jaarverslag
lees je een greep uit alles wat we hebben gedaan. Dat is veel, heel veel. Daar zijn we niet
alleen trots op, daar worden we ook enorm voor gewaardeerd door onze opdrachtgevers,
partners en bovenal door inwoners.
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De boulevard, de duinen, de zee, het Andreasplein, een kindvriendelijk Rijnsoever,
een monumentaal Spinozahuis, het heerlijke valkenburgse Meer en de Stoomtrein.
We hebben het allemaal in de gemeente Katwijk. Net als ‘t Dorpshuis Valkenburg,
De Burgt, De Zwanenburg, De Schuit, De Schelp, PMT-gebouw, Huize Callao en Stappers.
En overal werken onze collega’s en vrijwilligers aan een nóg mooiere samenleving.
Op deze twee pagina’s enkele van onze pareltjes in 2021.

KATWIJK

1251

Doe Mee in Katwijk.nl |
unieke bezoekers per maand

Dit digitale platform is ondertussen een begrip
in Katwijk. Het biedt een geweldig overzicht
van (bijna) alle activiteiten en initiatieven in
de gemeente. In 2021 is doemeeinkatwijk.nl
uitgebreid met de vacaturebank voor
vrijwilligerswerk. Jong en oud vinden daar een
nieuwe en betekenisvolle functie. Samen met
partners vult en beheert Welzijnskwartier
het platform. De komende jaren blijven we het
platform door ontwikkelen.

128

Project Talent |

51 jongeren

Investeren in jezelf, dat doe je met het innovatieve Project
Talent, onderdeel van het landelijke traject Maatschappelijke
Diensttijd. In Project Talent ontdekken jongeren waar ze goed
in zijn en doen ze meteen iets goeds voor de samenleving. De
skillstrainingen geven zelfvertrouwen en zijn direct te gebruiken
bij hun lokale Doe-Plek (vrijwilligersorganisatie).
Scan de QR-code voor meer mooie verhalen.

‘Ik heb altijd faalangst
gehad, maar ik zie nu dat
ik veel dingen eigenlijk best
wel heel goed kan.”

Katwijk Rijd(t) Mee |

1604 ritten

Als je ergens heen wil, maar dit niet meer
zelf kunt dan helpt Katwijk Rijd(t) Mee.
Vervoer vóór en dóór inwoners. Vrijwillige
chauffeurs brengen je waar jij naartoe wil,
binnen en buiten de gemeente. Dat was
het doel en dat is meer dan gelukt. In 2021
reden we 1604 ritten met de wijkhopper
en
ritten met AutoMaatje. De
3 elektrische wijkhoppers zijn nu al niet
meer uit het straatbeeld weg te denken.
Met veel dank aan de 45 vrijwilligers die
zich belangeloos inzetten bij het maken of
organiseren van een ritje.

467
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Een gezond Katwijk |

3 Vitality Clubs

Bewegen is gezond, voor lichaam en geest.
Daarom zet in iedere wijk een beweegmakelaar
van Welzijnskwartier de bewoners in beweging.
Samen met de inwoners worden sportieve
activiteiten en nieuwe beweeggroepen opgestart.
Zoals de 3 Vitality Clubs die ondertussen
in iedere wijk wekelijks plaatsvinden. Ook
stimuleren we basisscholen om het Vignet
Gezonde School te behalen.
leerlingen
hebben al de Motoriekscan (MQ-scan) gedaan.

480

Een liefdevol Katwijk |
#KATWIJKISLIEFDE

Contact | Heel veel contact

Samen met Kattuk, Family Supporters,
Kwadraad,
sportverenigingen en de
gemeente Katwijk hebben we veel aandacht
besteed aan de sociale acceptatie, de weerbaarheid
en het preventie-aanbod voor LHBTIQI+-jongeren.
40 jonge vrijwilligers organiseerden activiteiten als
Pride-cafés, het One Love Graffiti project, de Paarse
Vrijdag en de Coming Out Day.
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‘Je moet niet worden nageroepen
of met stenen worden bekogeld
om wie je bent. Iedereen moet zich
veilig voelen.
SGP-voorman
Kees van der
Staaij in interview
met de Katwijkse
sterverslaggever
Remzi (2019)
Scan de QR-code
voor het interview.

Wat hadden mantelzorgers en jongeren in coronajaar 2021 met
elkaar gemeen? Het was voor beide doelgroepen een zwaar jaar.
Daar hebben we veel aandacht voor gehad. Zo sprak ons ‘belteam’
881 van de
ingeschreven mantelzorgers. “Wat fijn dat
jullie bellen”, hoorden we dagelijks. En veel jongeren voelden zich
eenzamer dan ooit. Eenzaamheid was vaak een gespreksonderwerp
op straat en tijdens de vele (online) activiteiten. Omdat jongeren
zeker tijdens corona duidelijk behoefte hadden aan muziek als
uitlaadklep, hebben we daar veel mee gedaan in bijvoorbeeld
de studio in Scum en met cultuur- en muziekprogramma’s i.s.m.
Kattuk. Ook ‘Join Us’ kwam in 2021 als geroepen. ‘Join Us’ is een
nieuw programma waar jongeren
leuke dingen met elkaar organiseren
en sociaal sterker worden. In de
categorie ‘Weetjes’: dit was de top 4
vragen van ‘onze’ jongeren in 2021:
• Naar welke hangplekken kunnen
we?
• Waarvoor zijn al die coronaregels
nou eigenlijk?
• Er is niets te doen, wat kan er wel?
• Wat kan ik tegen eenzaamheid
doen?

1.535

88 NIEUWE
STATUSHOUDERS
IN TRAJECT!
Ik Toon Katwijk |

150

3700 bezoekers

Met meer dan
deelnemende muzikanten,
kunstenaars, dichters, dj’s, theatermakers
en fotografen hebben we de Week van de
Amateurkunst weer tot een succes gemaakt.
Dit uitte zich onder andere door de 3700 unieke
bezoekers op de website iktoonkatwijk.nl.
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DOE MEE
WEKEN

Bewegen, anderen ontmoeten en meedoen aan
activiteiten. Na een half jaar met coronalockdowns
gingen de deuren weer open en herstartten verenigingen
hun activiteiten. Wij hebben die activiteiten en thema’s
samengebracht in de Doe Mee Weken. Denk aan
de Nationale Sportweek, Week tegen Eenzaamheid,
Burendag, Week van Toegankelijkheid en Coming
Out Day. We kijken terug op een mooi integraal en
wijkoverstijgend project dat aansloeg.
Bekijk hier de clip!

Katwijks Compliment

Katwijk Noord | De Schelp

Katwijk Zee | Zwanenburg

Meer dan 4.123 vrijwilligers
(van 52 verenigingen) werden in
december bedankt met het Katwijks
Compliment, waarin o.a. een
strippenkaartje voor musea zat. Het
Katwijks Compliment is dé nieuwe
waardering voor vrijwilligers.

Wekelijkse buurtbakkies en sporten
bij de torenflats zorgden voor meer
ontmoeting en betrokkenheid. Samen
met Dunavie creëerden we ook een
buurt(moes)tuin tussen de flats. Het
zomerprogramma werd feestelijk
afgesloten met een Foodmarket: lekkere
soep van de kerk, Eritrese koffie en
gezonde tosti’s.

In kleine groepjes besteedden we
aandacht aan mensen die iets
meer begeleiding nodig hebben. De
kunst is meer een onderdeel van de
Zwanenburg geworden. Deelnemers
maakten en toonden hun eigen kunst.
Ook het Kerstdorp gaf veel plezier.
Verhalen van vroeger kwamen los en
men voelde zich gewaardeerd.

Katwijk a/d Rijn | Stappers

Rijnsburg | De Burgt

Valkenburg | Dorpshuis

Samen met vrijwilligers is Stappers
opgeknapt tijdens NL Doet. De muren
zijn weer fris gekleurd en activiteiten
zijn gestart. Bij Stappers voel je je
thuis, ben je er even uit, ontmoet je
de buurt en eet je heerlijke Kattukse
kost bij de open eettafel.

Sinds 2021 zitten we in de Burgt.
Vandaaruit organiseerden we de nieuwe
fiets- en wandelgroepen en werd de
relatie met (vrijwilligers)organisaties flink
verstevigd. Met een aantal ludieke acties
hebben we onze zicht- en vindbaarheid
als partner in de wijk vergroot.

Naast het vertrouwde activiteiten
programma hebben we het
Dorpshuis juist ook in de zomer- en
Kerstperiode meer ingezet voor
workshops en high-teas. Dit leverde
niet alleen plezier en ontmoeting op,
maar ook nieuwe vrijwilligers.
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In de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen verzorgt Welzijnskwartier
het jongerenwerk. Dat doen we op (de digitale) straat en in alle jongerencentra:

THE BASE – Noordwijk
X-OUT – Noordwijk
NEXUS – Hillegom

DE GREEF – Lisse
FASCINUS – Teylingen
EX-VOTO – Teylingen

In onze jongerencentra ontmoeten jongens en meiden tussen de 10 en 27 jaar
elkaar tijdens kookworkshops, meidenmiddagen, game-avonden en DJ-workshops.
We enthousiasmeren, verbinden, begeleiden, organiseren en bieden een luisterend oor.

DUIN- EN
BOLLENSTREEK

YOUTH CULTURE
Uit een onderzoek van de UvA: de helft van de jongeren geeft aan dat de coronacrisis hun
stemming negatief heeft beïnvloed. Ze slapen minder, denken negatiever, voelen zich eenzaam
en maken zich meer zorgen over hun gezondheid en schoolprestaties. Het ‘Dansen met
Jansen’ van Hugo de Jonge gaf in de zomer even lucht, maar werd snel weer ingeperkt. De
jongerenwerkers hadden in 2021 hun handen vol aan korte lontjes, frustratie, verveling en
uitlaatkleppen als agressie en drugs. Samen met politie, BOA’s en jeugdzorg hebben we erger
voorkomen. Een absolute wereldprestatie.
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DE MEESTE VAN DEZE PARELTJES
ZETTEN WE IN ALLE GEMEENTEN IN
Buurtsportcoach |
Gezonde kantine

Beeld: ©René van Dam

Vanuit de buurtsportcoach
zijn we gestart met de
‘Gezonde Kantine’ bij
verenigingen. Sindsdien
is er in die kantines een
gezond alternatief voor de
gehaktbal met jus, witte
tosti en broodje Unox.

LISSE

Nu nog niet zwanger | Uniek
preventieprogramma
In de pilot ‘Nu nog niet zwanger’ verkennen
we samen met jongeren welke ideeën zij
hebben over kinderen en anticonceptie.
jongeren uit Lisse deden mee aan
de pilot. Dit programma wordt in 2022
doorgezet in de hele Duin- en Bollenstreek.
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Get active | Minder overlast
Geen makkelijk jaar dat coronajaar
2021. Rommel, harde muziek en
het gebruik van softdrugs in de
parkeergarage van het Blokhuis
maakten de jongeren niet geliefd.
In gesprekken achterhaalden we
de wens om op een plek samen te
kunnen komen en leuke dingen te
doen. Onze sportactiviteiten van ‘Get
Active’ sloegen aan in de bollenstreek
met als hoogtepunt de 7 kilometer
route.

Watch the budget | Aandacht voor
armoede
Wat gebeurt er als jongeren van € 75,- weekgeld
samen moeten rondkomen? Uitdaging, stress,
ruzie, maar ook samenwerking.
jongeren uit
de gemeente Teylingen durfden de challenge aan.
Ook verdienden ze geld voor een
goed doel en kregen ze aandacht
voor het onderwerp armoede. Het
was een onvergetelijke week. Scan
de QR-code en bekijk de clip.

11

TEYLINGEN
Wekelijkse livestreams | Nieuw
talent ontwikkelen

Fascinus | Groot
onderhoud
“De afgelopen 20 jaar
hebben we de boel goed
uitgeleefd”, aldus een vaste
bezoeker. Tijd dus voor een
lik verf, nieuwe verlichting,
aangepaste grote zaal,
tafelvoetbal, pooltafel en
een digitaliseringsslag.
Meer dan
vrijwilligers
staken de handen uit de
mouwen

50
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Ons online aanbod kreeg een permanente
plek binnen het jongerenwerk. We hebben
nu een geweldige leerplek voor nieuwe
technieken en kunnen grotere game events
en livestreams aan.

Breakout Events |
activiteiten

44 coole

Tijdens de schoolvakanties konden
jongeren zich uitleven: Lasergamen,
golfsurfen, zeilen, mountainbiken, bubbelvoetbal and more. Gemiddeld deden
jongeren mee aan de events met
steeds weer een nieuw aanbod en met
nieuwe partners.

NOORDWIJK

320

Scholen | Veilige overgang
van primair naar voortgezet
onderwijs

Preventieakkoord Noordwijk |
Gezonde leefstijl

Onze jongerenwerkers zijn sinds 2021
actief op
basisscholen. Als jongeren
onze ondersteuning ‘straks’ op de
middelbare school nodig hebben, zijn we
geen vreemde meer en zijn we toegankelijker. Eigenlijk is dit de ultieme preventie.

Samen met maatschappelijke partners ondertekenden we het Preventieakkoord Noordwijk. Een
concreet resultaat: met de medewerking van
Albert Heijn in het project ‘Koken met Jan de
Politieman’ konden jonge mensen makkelijker
gezonde keuzes maken. Albert Heijn sponsorde
de boodschappen en leverde daarnaast
wekelijks vers fruit voor de jongerencentra.
Ondertussen is er in alle jongerencentra van
Welzijnskwartier gratis fruit.
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Stuntsteppen | Impact vergroten
Skaten en stuntsteppen blijven hot.
Tijdens corona werd het alleen maar
drukker op de skatebaan. Dit leverde
spanning op tussen de ‘sporters’ en de
‘hangers’. Samen met de buurtsportcoaches en vijf top-steppers ontwikkelden
we een mooi lesprogramma. Na hun
EHBO-cursus gaven de vijf stuntsteppers
maarliefst
andere jongeren les.
#Socialecontrole

48

Get Active | Eenzaamheid bij jongeren
Niet alle jongens en meiden hebben een leuke
vriendengroep. Sterker nog,
jongeren
voelt zich eenzaam. Hoe eerder we eenzaamheid
signaleren, hoe sneller we – waar nodig – kunnen
doorverwijzen. Nog beter is eenzaamheid voorkomen.
Dat deden we met ‘Get Active’: een programma waarmee
we eenzame jongeren activeren met sportactiviteiten.

1 op de 10

HILLEGOM

De straat op | We spreken de juiste taal
In 2021 hadden we niet alleen 150 open inlopen, maar maakten we
ook
keer een straatronde. We waren vanwege overlast o.a.
vaak te vinden bij Albert Heijn en Deka Markt. En ook bij restaurant
Rosa waar de twee groepen hangjeugd steeds groter werden. Samen
met partners wisten
we de situatie te
normaliseren. Een
aantal jongeren
hebben we naar
Nexus toegeleid.
En omwonenden
en winkeliers? Die
voelden zich door
onze inzet veiliger en
serieus genomen.
#HetGoedeGesprek

146

Kickbokslessen | Levenslessen
Na de pop-up bij het Fioretti College startten
we met wekelijkse kickbokslessen in het
jongerencentrum. Deze lessen versterken
niet alleen de veerkracht en weerbaarheid,
maar creëren ook discipline en een
saamhorigheidsgevoel. Lessen voor het leven
dus voor
jongeren.

30



7

“Als par tner van de Alliantie Positieve Gezond
heid
Zuid-Holland Noord leren we steeds beter hoe
we de
gezondheid van inwoners in kaart kunnen bre
ngen”

“Yessss, we
hebben het
kwaliteitslabel
Sterk Sociaal
Werk”

Bekijk zeker ook de
jaarverslagclip van onze
directeur-bestuurder
Gwen Spies

Leiden investeren
“Samen met de Hogeschool
sociaal werkers”
we in de volgende generatie

“Ja, het geb
eur
Maar daar b t steeds meer online.
ereiken we
niet iederee
Daarom stu
n.
urden we in
2021 tweem
onze huis-a
an-huis-kran
aal
t naar 25.0
huishouden
0
0
s in de hele
regio”

“Er is een tekort aan goede
sociaal werkers. Ook bij ons.
Daarom zetten we zo hard in
op het binden en boeien van
nieuwe en bestaande collega’s”

Elke euro investering in sociaal werk levert € 2,60 op

FONDSENGELDEN € 177.194
ZonMw - MDT
€ 138.324

Fonds 1818
€ 14.240

Aantal medewerkers
vrouwen

75

30

mannen

45

Zorg en Zekerheid € 20.000
Krajicek foundation € 4.630

Cijfers vanuit de organisatie
x 1.000

2021

begroot

2020

Katwijk

3.694

3.528

3.698

Overige gemeenten

1.385

1.411

1.369

Aantal stagiaires

Baten

Diverse

705

896

646

5.784

5.835

5.713

4.183

4.212

4.320

Huisvesting

650

680

698

Organisatie

552

385

371

Activiteiten

497

702

511

5.875

5.979

5.900

-91

-144

-187

Totaal

67

33

34

vanuit HBO
vanuit MBO

Lasten
Personeel

Divers

-7

Totaal kosten
Resultaat

Aantal vrijwilligers

249

Nadere toelichting in het Financieel Jaarverslag

ONLINE
IMPACT
JONGEREN

OP
31
12
21

Volgers LinkedIn:
804 mensen
(1.225% stijging)

FIT & VITAAL

Facebook-pagina bereik:
jaarlijks
88.144 mensen

ONTMOETEN

VRIJWILLIGERS

Website:
jaarlijks
32K bezoekers

MANTELZORG

ACCOMMODATIES

