Jaarverslag
2018
Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de
eerste stap te zetten.
(Martin Luther King)
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Welzijn E25:
maatschappelijk
bewogen,
innovatief en
resultaatgericht.

Voorwoord
Welzijn E25
Het jaar 2018 kan voor Welzijn E25 met recht als zeer enerverend worden beschouwd. We
stonden voor tal van uitdagingen die de koers van de organisatie zouden gaan beïnvloeden.
Waar ik zeer blij mee ben, is dat we in alle openheid en met betrokkenheid van letterlijk alle
collegae, de uitdagingen die voor ons lagen zijn aangegaan. Wat me zo mogelijk nog veel
meer goed doet, is de constatering dat we altijd vasthouden aan het uitgangspunt dat het
belang van onze doelgroep boven ons organisatiebelang staat.

Jongerenwerk
Het jongerenwerk in Maassluis heeft in 2018 het eerste volledige jaar “nieuwe stijl”
gedraaid. Het is niet makkelijk geweest om het succes van deze nieuwe benadering overal
voor het voetlicht te brengen gezien de tegenstellingen in (politiek) Maassluis en de
sentimenten over de bestemming van InBlik. Desondanks kan ik met trots constateren dat
er een uitstekend functionerend jongerencentrum staat en dat o.a. met het starten van Mworks als scholings- en werkgelegenheidsproject veel jongeren naar opleiding en/of werk
zijn toegeleid.

Buurtsport
Met de verdere uitbouw van Buurtcoaching en Buurtsport in de gemeente Midden Delfland
hebben we belangrijke stappen gezet om samen met de gemeente het preventieve veld te
versterken. Daar waar gewenst en haalbaar verbinden we deze met inzet in het kader van
de Jeugdwet. Een duidelijk signaal van het onderwijsveld is dat men naast de reguliere
gemeentelijk gefinancierde inzet steeds meer gymdocenturen bij onze organisatie is gaan
afnemen. Dat betekent dat men het belang van goed bewegingsonderwijs duidelijk voor
ogen heeft.

Coach25
Onze inspanningen op het terrein van de individuele begeleiding via de Jeugdwet vanuit ons
team Coach25 hebben in 2018 een enorme vlucht genomen. Niet alleen hebben we
aanzienlijk meer jongeren begeleid in de zgn. H10 regio (10 Haaglanden gemeenten) en de
MVS-gemeenten maar ook in de regio’s Midden-Holland, Zuid-Holland Zuid en Utrecht West
zijn we inmiddels gecontracteerd. De randvoorwaarden waar we, terecht, aan moeten
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voldoen hebben ertoe geleid dat we inmiddels een zeer professioneel team Aanmelding &
Advies operationeel hebben.

Theater en Muziek
Het team voor Theater en Muziek (Koperen Kees en Muziekmeesters Westland) heeft in
2018 weer bewezen een factor van betekenis te zijn in het Westland e.o. Niet alleen dragen
ze bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, ook de leerlijnen in het
onderwijs en op de BSO’s worden nadrukkelijk ondersteund. Onze visie op de inzet van
Theater en Muziek als middel voor maatschappelijke ontwikkeling heeft duidelijk bijval
gekregen vanuit o.a. de gemeente Westland. Deze gemeente heeft extra middelen
beschikbaar gesteld om onze activiteiten in het brede sociale domein in te zetten. Hiermee
verlagen we de drempel naar speciale doelgroepen zoals mensen met een
migratieachtergrond, mensen met minder (financiële) draagkracht en mensen met sociale
problematiek zoals eenzaamheid.

Vooruit kijken
De in 2018 ingezette ontwikkelingen bieden voor 2019 en de jaren daarna volop
mogelijkheden. De verdere verbinding tussen individuele begeleiding, jongerenwerk en
theater en muziek is zo’n ontwikkeling die perspectief biedt. Dit geldt zowel op preventief
vlak als op het gebied van laagdrempelige (relatief goedkope) interventies. Uiteraard blijft
ons motto dat het belang van de doelgroep voorop staat en dat kwaliteitsborging essentieel
is.

André de Vries
Directeur/Bestuurder
april 2019
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Financieel overzicht
Uiteraard verwijzen we voor een gedetailleerd overzicht van onze financiële resultaten over
2018 naar onze jaarrekening. We willen u in dit jaarverslag in samengevatte vorm enig
inzicht geven zodat u een beeld hebt van de omvang van onze inzet op de verschillende
onderdelen.

Baten
Jongerenwerk

€

317.536,-

Buurtsport

€

275.113,-

Coach 25

€ 1.459.837,-

Theater en Muziek omzet

€

110.250,-

Overig omzet

€

257.848,-

Totaal omzet

€ 2.420.584,-

Lasten
Personeelskosten

€ 2.138.159,-

Organisatie en overige kosten

€

Totaal lasten

€ 2.409.023,-

Resultaat 2018

€

270.864,-

11.516,-

Benchmark
Uit de Benchmark die jaarlijks door Berenschot wordt uitgevoerd voor organisaties in het
sociaal werk, blijkt dat het gemiddelde percentage overhead ten opzicht van de formatie
16,9% bedraagt. Bij Welzijn E25 bedraagt dat percentage over 2018 aanzienlijk minder, te
weten 13,96%. Het percentage huisvestingskosten t.o.v. totale kosten bedraagt gemiddeld
6,30%. Ook hiervoor is het percentage bij Welzijn E25 aanzienlijk lager, namelijk 2,16%.
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Organisatie
Uitgangspunten van onze organisatiestructuur
•

Zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en ruimte bij de collegae.

•

Zo min mogelijk vergaderen.

•

Natuurlijke bilaterale en/of multilaterale kruisbestuiving tussen teams.

•

Centrale Ondersteuning van de teams uitsluitend daar waar noodzakelijk (inhoudelijk
dan wel bedrijfseconomisch).

•

Centrale Ondersteuning van de teams uitsluitend daar waar noodzakelijk (inhoudelijk
dan wel bedrijfseconomisch).

Team Jongerenwerk

Team Coach25

Staf en Beleid

Team Buurtsport

Team Theater en Muziek

Organisatie
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Personele inzet

Ultimo 2018 waren er circa 90 collegae actief binnen de diverse teams. Hierin zijn ook de
ZZP’ers meegenomen. Dit zijn voornamelijk de docenten van de Stichting voor Theater &
Muziek en de coaches.
Van het personeel met een arbeidscontract was ultimo 2018 een kleine meerderheid vrouw.

MTO
Uit het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO) is naar voren gekomen dat de
werknemers zeer tevreden zijn over hun werk. Het uiteindelijke gemiddelde cijfer dat aan de
organisatie werd toegekend is 8,54. De hoogste scores in het onderzoek werden gehaald op
het gebied van vrijheid en emotionele veiligheid. Met vrijheid werd bedoeld: om je eigen tijd
in te delen, om te zeggen wat je denkt en wat je vindt in de omgang met elkaar. Met
emotionele veiligheid werd bedoeld: onderlinge steun, korte lijnen, openheid en open
communicatie. De laagste scores werden gehaald op het gebied van de hoogte van het
salaris. Als verbeterpunten werden genoemd de behoefte aan meer informele gelegenheden
om met de collegae samen te komen, meer collectieve bijscholing en meer aandacht voor
de personeelsadministratie.

Organisatie
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Kwaliteit

Ook in 2018 zijn er interne en externe audits uitgevoerd in het kader van het behouden van
onze HKZ-certificering ISO 9001. Dit heeft erin geresulteerd dat we wederom zonder
noemenswaardige tekortkomingen de externe onafhankelijke audit met goed gevolg hebben
afgerond en het certificaat hebben behouden.

In 2018 heeft circa 40% van de medewerkers een opleiding of bijscholingstraject gevolgd.
Daarnaast hebben alle coaches trainingen gevolgd op verschillende terreinen, variërend van
deradicaliseren tot voedingsleer en van IPTA (justitiële aanpak) tot omgaan met autisme.

Stage- en vrijwilligersbeleid
Het algemene beleid rond vrijwilligers en stagiaires voor Welzijn E25 is gericht op een aantal
uitgangspunten:
•

Vrijwilligers zijn het belangrijkste maatschappelijke kapitaal van de samenleving. Ons
doel is dan ook om daar waar mogelijk vrijwilligers en hun initiatieven te ondersteunen
en daar waar mogelijk te verbinden met onze activiteiten. Wij staan op het standpunt
dat een organisatie geen vrijwilligers ‘heeft’ maar vrijwilligers een organisatie als de
onze kunnen benutten om hun maatschappelijke ambities waar te maken. Wij bieden
vrijwilligers graag een platform voor hun inzet.

•

Jongeren committeren zich over het algemeen aan projecten en activiteiten met een
tijdelijk karakter. Wij houden daar in onze aanpak en verbintenissen nadrukkelijk
rekening mee.

•

Er zijn veel goed functionerende vrijwilligersorganisaties met doelstellingen die
raakvlakken hebben met onze organisatie. Afstemming en samenwerking met dit type
organisaties is essentieel.

•

We bieden graag kansen aan jonge mensen om zich middels stages tot professionals
te ontwikkelen in ons vakgebied.

•

We benutten het enthousiasme en de vernieuwingskracht van stagiaires om onze
organisatie en dat wat we bieden kwalitatief en kwantitatief op een hoog niveau te
houden.
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Coach25
Ontwikkeling
Sinds we op verzoek van een aantal gemeenten vanaf 2017 gecontracteerd zijn voor het
leveren van individuele begeleidingstrajecten voor de Jeugdwet, heeft Coach25 een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.

Behoefte
Wij zijn ervan overtuigd dat onze vorm van coaching voorziet in een grote behoefte bij de
doelgroep aan laagdrempelige, pragmatische en effectieve ondersteuning in de eigen
leefomgeving. Met onze ondersteuning geven we op innovatieve wijze mede vorm aan de
noodzakelijke transitie van de jeugdhulpverlening. Daarnaast dragen we bij aan het
voorkomen van dure, en soms weinig effectieve vormen van (intramurale)
jeugdhulpverlening.
Heel 2018 zijn we in het kader van de Jeugdwet gecontracteerd door de 10 Haaglanden
gemeenten, voerden we voor de gemeenten Maassluis en Midden Delfland separaat
gefinancierde coaching trajecten uit, draaien we mee in het Supercoachtraject voor de MVS
gemeenten en zijn we een gecontracteerde partij voor het Pluscoachproject op ROC’s in
Haaglanden.

Uitbreiding
In 2018 hebben we, eveneens op verzoek van een aantal gemeenten, de stap gezet om in
drie nieuwe regio’s ook voor de Jeugdwet en WMO gecontracteerd te kunnen worden. Dit
heeft er inmiddels toe geleid dat we vanaf 1 januari 2019 ook actief zijn in de regio’s Midden
Holland, Zuid-Holland zuid en Utrecht-west. Voor individuele begeleiding in het kader van de
WMO hebben we gekozen om voor contractering te gaan in een aantal gebieden waar we al
actief zijn via de Jeugdwet. We hebben dat voornamelijk gedaan om de continuïteit van
begeleiding te kunnen garanderen op het moment dat een client 18 jaar wordt en daarmee
uit de Jeugdwet valt en via de WMO begeleiding zal kunnen ontvangen. Daarnaast zijn wij
van mening dat de behoefte aan begeleiding van veel (jong)volwassenen goed aansluit bij
onze methodes en expertise. Voor individuele begeleiding WMO kunnen we vanaf 1 januari
2019 onze diensten leveren in de Haaglanden gemeenten, Midden-Holland en Regio
Utrecht-west.

Coach25
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Kwaliteit

Om kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van zorg te kunnen garanderen, hebben we de nodige
organisatorische stappen gezet:
•

Ons team Aanmelding & Advies is uitgebreid.

•

Al onze coaches zijn SKJ-geregistreerd.

•

De HKZ-certificering is gecontinueerd.

•

Ons cliëntvolgsysteem en het berichtenverkeer met opdrachtgevers via het zgn.
VECOZO-systeem is volledig AVG-proof.

Inzet en verdeling van uren
•

In 2018 hebben we in de regio Haaglanden ruim 12.000 begeleidingsuren geboden
verdeeld over zo’n 170 jongeren.

•

In Maassluis zijn circa 2.700 uur verdeeld over zo’n 75 cliënten ingezet. Dit is inclusief
de begeleiding van jongeren in het kader van het samenwerkingsproject vanuit het
CJG ‘Slim to be fit’ dat gericht is op obesitasbestrijding en het bevorderen van een
gezonde levensstijl.

Coach25
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•

In Midden Delfland zijn circa 1.400 uren ingezet verdeeld over 23 cliënten inclusief de
begeleiding van statushouders.

•

De inzet van coaches op de ROC’s in Haaglanden in het kader van de Pluscoaching
besloeg circa 990 uur verdeeld over circa 40 jongeren.

•

Voor het door het team RMC en voortijdig schoolverlaten Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis opgestarte Supercoachproject hebben we in de eerste 9 maanden van
2018, 0,6 fte en de laatste 3 maanden van 2018, 1 fte geleverd.

Effectiviteit
Onze coaching is in 85% van de begeleidingstrajecten op basis van de vooraf met verwijzer
en client overeengekomen doelen effectief geweest. In de trajecten waarin dat niet het geval
is geweest, zijn daar over het algemeen externe aanwijsbare redenen voor.

Type Hulpvraag in % van het totaal
4,2%

1,8%
8,4%

13,9%
3%

21.4%

4,2%
5,4%
13,9%

19,6%
4,2%

Financiën

Werk &
Opleiding

Tijdsbesteding

Huisvesting

Huiselijke relaties

Geestelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

Middelengebruik

Sociaal netwerk

Maatschappelijke participartie

Justitie

Buurtsport
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Buurtsport
Waarom Buurtsport?
Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld
door aansluiting te zoeken bij school of het veldje om de hoek en het verenigingsleven,
worden zij gestimuleerd tot een actieve en gezonde leefstijl.

Ons team
Buurtsport werk is met 19 medewerkers actief in het werkveld bestaande uit vrijwilligers,
stagiaires, coaches en coördinatoren.

Maassluis
Verdeling uren per school

Buurtsport
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School gelieerde activiteiten
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Wijkgerichte activiteiten

Buurtsport richt zich met wijkgerichte activiteiten op de leefbaarheid in de wijk. Sport wordt
ingezet als middel om jeugd te activeren tot een betere omgang met elkaar en om de
leefbaarheid in de wijk te vergroten. Dit doen we door wekelijkse activiteiten te organiseren
rondom de schoolpleinen en pleintjes in de wijk.

Buurtsport
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Speelgym

Een steeds populairder wordende activiteit is de speelgym. De speelgym wordt al jaren met
succes aangeboden in de Wethouder Smithal. Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet
om deze activiteit verder te ontwikkelen Maassluis breed. Wekelijks vindt de speelgym
plaats op woensdagmiddag in de Wethouder Smithal, Olympiahal en het Startpunt. Bij
elkaar nemen circa 90-100 kinderen deel aan de speelgym. In 2018 zijn pilots gestart om
een speelgym om te starten voor kinderen die moeite hebben om aan te sluiten bij de
‘normale’ speelgym en Sportgym voor jeugd van 10-13 jaar i.c.m. het Slim2befitproject.
Beide activiteiten worden doorgezet in 2019.

Buurtsport
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Schoolsporttoernooien

Als buurtsportcoördinatoren verzorgen wij de communicatie tussen de scholen en de
verenigingen, controleren we de teams en ondersteunen we de vereniging waar nodig. In de
aanloop naar de schoolsporttoernooien behandelen we de desbetreffende sporten tijdens de
lessen lichamelijke opvoeding.

Buurtsport
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Evenementen

Jaarlijks terugkerend organiseert Buurtsport de Sportexperience, het Cruyff court 6v6
toernooi en de Gezondheidsdag.
Sportexperience
De Sportexperience is door de jaren heen uitgegroeid tot een bekend evenement in de
kerstvakantie. In 2018 kwamen er circa 150 kinderen hier op af. Tijdens het evenement
kunnen kinderen deelnemen aan verschillende clinics die door de vereniging worden
georganiseerd. Op deze manier kunnen de kinderen kennis maken met de vereniging. Het
afgelopen jaar hebben de volgende verenigingen of organisaties een clinic aangeboden,
namelijk: CKC Maassluis, MHV
Evergreen, Green Eagles, Arts of
Control (Free running), HV Unitas,
Mahorokan (Judo en Thaiboksen) en
Welness Center Maassluis (Aikido)

Het Cruyff court 6v6 toernooi
Het Cruyff court 6v6 toernooi is onderdeel van de inzet rondom
het Cruyff court in het Beethovenpark. In 2018 hadden we 8
teams waarbij zowel het meidenteam als het jongensteam
doorging naar de volgende ronde.

De Gezondheidsdag
De Gezondheidsdag is het laatste evenement vlak voor de zomervakantie. Tijdens dit
venement brengen we op een leuke manier kinderen in beweging en geven we voorlichting
te geven d.m.v. sportieve activiteiten, gezonde workshops en een quiz.

Buurtsport
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Midden Delfland

In de gemeente Midden Delfland is in 2018 een gecombineerde inzet geleverd van Sport en
Buurtcoaching. Het team Buurtsport en Jongerenwerk hebben hier gezamenlijk invulling aan
gegeven. Gedurende de gehele periode is in nauw overleg met de wijkagent en de
verantwoordelijke ambtenaren en het onderwijs maatwerk geleverd en de inzet flexibel
verdeeld over de kernen.
De basis inzet is conform onderstaand schema
ingevuld, maar zoals gezegd is hier in overleg met
de ketenpartners flexibel mee omgegaan.

Schipluiden
Periode
Wekelijks aanbod
1 januari t/m 14 juli

Activiteit

Wekelijks aanbod
14 juli t/m 31 december

Naar aanleiding van analyse en
evaluatie nader te bepalen

50 x Pauzesport, +/- 1 uur
25 x Naschools aanbod +/- 1,5 uur

Totaal

Aantal uren
87,5 uur
94,5 uur

182 uur

Den Hoorn
Periode
Wekelijks aanbod
1 januari t/m 31 december

Activiteit
Preventief naar aanleiding van
analyse en evaluatie nader te bepalen

Totaal

Aantal uren
156 uur

156 uur

Maasland
Periode
Wekelijks aanbod
1 januari t/m 31 december
Totaal

Activiteit
Preventief naar aanleiding van
analyse en evaluatie nader te bepalen

Aantal uren
208 uur

208 uur
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De inzet van pauzesport en naschoolse activiteiten zijn in 2018 gekoppelde geweest aan
R.K. basisschool Sint Jozef en Christelijke basisschool De Ark in Schipluiden.
De inzet naschool heeft zich o.a. succesvol gericht op het leggen van verbindingen tussen
(kinderen van ) nieuwkomers in de wijk en autochtone kinderen.
De inzet van de buurtcoach heeft zich vooral gericht op het contact maken met groepen die
zich in de openbare ruimte ophielden en het versterken van contact met ketenpartners
waaronder de wijkagenten. Daarnaast zijn bewoners / omwonenden van locaties waar
sprake was van (dreigende) overlast regelmatig bezocht.

Buurtsport
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Evenementen

In samenwerking met de politie en buurtpreventie leveren we een
actieve bijdrage aan het verminderen van o.a. overlast tijdens
evenementen in gemeente Midden Delfland. Doordat er een netwerk en
vertrouwensband is opgebouwd, kunnen we de jongeren op een
laagdrempelige manier benaderen en ongewenst gedrag ‘’corrigeren’’.

Jongerenwerk
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Jongerenwerk
Preventief ambulante inzet
Jongerenwerk van Welzijn E25 bestaat uit een brede aanpak gericht op
gedragsbeïnvloeding en het creëren van sociale verbindingen met anderen zoals
leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties; het bevorderen van persoonlijke
ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Ons aanbod kenmerkt zich
door een mix van laagdrempelige recreatieve en (semi)educatieve activiteiten.

Analyse en monitoring
Groepen veranderen doorlopend qua samenstelling en ondersteuningsbehoefte. Het is
daarom van belang om alert te zijn op ontwikkelingen en structureel aandacht te besteden
aan het analyseren van het individu en de groep. Dit zowel op lokaal als op regionaal en op
landelijk gebied.

Uitvoering vraaggerichte inzet
Op basis van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act) is concrete vraaggerichte inzet geboden.
De instrumentaria die daarvoor ingezet kunnen worden, zijn uiteraard onze multifunctionele
accommodatie InBlik en de Amerikaanse schoolbus Route25. Afhankelijk van de analyse,
het type groep en de fase waarin deze verkeert, zal gekozen worden voor het benutten van
deze instrumenten. In de praktijk komt het ook voor dat er gebruik wordt gemaakt van
andere (openbare) voorzieningen in Maassluis. Denk hierbij aan het gebruik van sporthallen,
gymzalen, trapveldjes, evenementenlocaties en ontmoetingsruimtes.

Kortdurende individuele ondersteuning
In het jongerenwerk benaderen we zowel groepen als individuen. Door, uit de groepen,
individuen apart te benaderen, kan zowel het gedrag van betrokkene alsmede het
groepsgedrag positief worden beïnvloed.

Jongerenwerk
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pARTyweek

Persbericht
“De laatste week van de zomervakantie hoef je je niet te vervelen in
Maassluis.”

Meerdere organisaties op gebied van kunst en cultuur & zorg en welzijn voor kinderen
sloegen de handen in elkaar en organiseerden samen de eerste pARTyweek Maassluis.
Tijdens de laatste week van de zomervakantie - woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24
augustus - veranderen Theater Koningshof en WelzijnE25/InBlik in echte doe-centra voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar. Er zijn drie middagen, tussen 13.00 uur en 16.00 uur,
verschillende leuke workshops te volgen en activiteiten te doen op het gebied van theater,
dans, muziek, sport en spel, koken, techniek en beeldende kunst.

Je kunt je voor alle drie de middagen apart inschrijven. Zo zou het zomaar kunnen dat je die
laatste zomerweek negen workshops meepakt. Hoe gaaf is dat? Je kunt je alleen inschrijven
en heel veel nieuwe vrienden leren kennen, maar je kunt je natuurlijk ook samen met je
vrienden inschrijven. Indeling in de workshops gaat op volgorde van binnenkomst. Zo blijft
het een verrassing aan welke activiteiten en met wie, je deelneemt.

Jongerenwerk
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Maar verrassend wordt het zeker! Er staan verschillende kunstenaars/docenten klaar die
met je aan de slag gaan. Bijvoorbeeld met muziekinstrumenten. In een klein uurtje oefen je
in een groep hoe je het meest fantastische geluid kunt maken op verschillende
instrumenten. Of dompel je onder in unieke dansmoves en leer nog net voor het einde van
de zomer, de zomerhit met z’n allen te dansen.
Verder kun je gaan koken, fotograferen, je eigen kunstwerk maken of nieuwe sporten leren
kennen. Ook is er een workshop met de naam ‘tekenrobot’ waarbij je met simpele
materialen je eigen tekenrobot bouwt.
De deelnemende organisaties zijn:
•

Vluchtelingenwerk Nederland I Maassluis

•

Theater Koningshof, Bibliotheek Maassluis I Midden Delfland

•

Jeugd Academie Klei & Kleur

•

Dance Company M’Joy

•

Welzijn E25

•

Voedselbank Maassluis

•

De Zomerschool

•

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

•

Muziek@Maassluis

pARTy Week wordt financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de gemeente
Maassluis en vanuit het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Jongerenwerk
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Het vlogteam
E25 on tour!

Een vlogteam van vier jongeren tussen de 12 en 18 jaar die kunst en cultuur op de kaart
gaan zetten in Maassluis.
Gedurende een aantal maanden gaat het team op pad om een aantal activiteiten te
ondernemen met betrekking tot kunst en cultuur. Dit varieert van een bezoek aan het theater
tot het verkennen van het muziekaanbod
tijdens de cultuurweek.
Tijdens alle activiteiten creëert het team een
vlog, waarin zij hun perspectief delen
betreffende het aanbod. Deze vlogs worden
gedeeld via eigen social media, Welzijn E25
kanalen, YouTube en lokale zenders.
Het doel van de vlogs is het promoten en
vergroten van de bekendheid van het aanbod
kunst en cultuur in Maassluis voor jongeren. Tevens zal door het creëren van vlogs vanuit
een jongerenperspectief de algemene indruk en mening van jongeren ten aanzien van het
onderwerp gegeven worden.
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Sporten
Sporten is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Natuurlijk is het goed voor het
lichaam en voor de conditie, maar daarnaast is het ook zo ontzettend belangrijk voor de
ontwikkeling van de hersenen. Door te bewegen, pikken kinderen veel vaardigheden op die
bij het leren belangrijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taal en ruimtelijk inzicht.
Motorische groei vormt de basis voor alle verdere ontwikkeling. Wanneer kinderen te weinig
bewegen, zien we een achteruitgang in de concentratie. In combinatie met veel en
ongezond eten kunnen zij ook overgewicht krijgen. Door veel te investeren in bewegen en
aanleren dat bewegen leuk is, zullen zij in hun latere leven blijven bewegen en daar ook veel
profijt van hebben.
Met dit in gedachten organiseren wij
wekelijks sportactiviteiten. Het
Champions lE25gue toernooi is daar
een niet te missen onderdeel van.
Deze activiteit vindt elke zondag in de
Wethouder Smithal plaats en bij goed
weer zoeken we het park op. Deze
activiteit spreekt een zeer
gemêleerde doelgroep aan.
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Chef InBlik
Tijd doorbrengen in de keuken geeft kinderen zelfvertrouwen. Koken is een ideale manier
om de eigenwaarde te vergroten en verantwoordelijkheid te leren. Wat is er nu leuker dan te
kijken hoe kinderen vol trots een maaltijd klaarmaken en aan anderen serveren?
Van al dat hakken, snijden, afwegen, bakken en koken krijgen ze meer zelfvertrouwen in de
keuken. Ze worden steeds handiger in deze handelingen. En het draagt bij aan het
ontwikkelen van een gezond eetgedrag. Bijkomend voordeel: ze maken sociale contacten
en werken aan hun taalontwikkeling. Winst op alle fronten dus.
Door buurtbewoners uit te nodigen, ontstaat er
een band tussen jong en oud, met als gevolg dat
ze elkaar ook op andere fronten opzoeken.
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Jongereninformatiepunt / Mworks
Onze missie is jongeren te ondersteunen bij hun ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit doen
we door enerzijds informatie toegankelijk te maken en ter beschikking te stellen aan
jongeren en anderzijds door het stimuleren en het faciliteren van de participatie van
jongeren in de samenleving.
Bij het JIP hechten we grote waarde aan laagdrempeligheid.
Door de samenwerking met uitzendbureau JELLE en het bedrijf LELY, zijn we in staat om
jongeren en jongvolwassenen sneller toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt.
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Stichting voor Theater en Muziek
De Stichting voor Theater en Muziek is ontstaan vanuit de fusie van theaterschool Koperen
Kees en muziekschool MuziekMeesters Westland. Beide ‘scholen’ worden sinds enige tijd
door Welzijn E25 geleid. Hiertoe is een (bestuurlijke) overeenkomst gesloten waarin
afspraken zijn opgenomen over directievoering en zakelijk/artistiek leiderschap vanuit
Welzijn E25.
Gelet op de positionering van het theater- en muziekonderwijs in het Westland is er bewust
voor gekozen om de werknamen Koperen Kees en MuziekMeesters Westland te blijven
hanteren. De beide scholen hanteren in aanbod en verantwoording dezelfde periodes als
het onderwijs. Hetgeen hieronder beschreven heeft dan ook betrekking op de tweede helft
van het culturele seizoen 2017-2018 en de eerste helft van het culturele seizoen 2018-2019.

Onze theaterschool is gevestigd in loods25 in Naaldwijk. Daarnaast zijn we door het hele
Westland actief op diverse (basis)scholen en BSO’s. In 2018 zijn er 8 voorstellingsgroepen
actief geweest in de leeftijdscategorieën 6-9 jaar / 9-12 jaar / 12-15 jaar en 15-plus.
Voorstellingsgroepen hebben 36 weken les en werken toe naar een eindvoorstelling in
Theater De Naald. De oriëntatiegroepen zijn erop gericht om kinderen en jongeren in 10
lessen kennis te laten maken met theater in al z’n aspecten. Doorstroming naar het
verenigingsleven en/of de voorstellingsgroepen wordt hiermee bevorderd. In 2018 zijn 25
van deze groepen actief geweest. Onze theaterschool heeft in 2018 voor meer dan 20 zgn.
peutergroepen lessen verzorgd.
Bijzondere aandacht verdienen onze voorstellingsgroepen
Buiten Gewoon. Deze groepen bestaan uit mensen met een
verstandelijke beperking en schitteren ook ieder jaar in juni in
Theater De Naald. In totaal hebben meer dan 700 unieke
kinderen deelgenomen aan de lessen van onze
theaterschool en hebben meer dan 1400 kinderen en
jongeren deelgenomen aan onze (interactieve) workshops, voorstellingen en festivals. Als
bijzonder kan worden bestempeld de samenwerking met de Herman Broere School en het
Westerhonk. Beiden richten zich op de doelgroep mensen met en verstandelijke beperking
en zijn het organisaties waar we intensief mee optrekken.
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In 2018 hebben we vanuit de gemeente
Westland extra middelen ontvangen om
nog intensiever in het zgn. sociale
domein actief te worden. Deze worden
ingezet ten behoeve van:
- Preventie gezondheid en
middelengebruik
- Eenzaamheidsbestrijding
- Versterking zelfredzaamheid
- Jeugdcultuur
- Sociale cohesie

Met diverse festivals, workshops en voorstellingen
hebben we ook in 2018 weer laten zien waar theater in
brede zin voor staat en hoeveel plezier eraan beleefd
kan worden.
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Het Seizoen 2017-2018 en daarmee ook het jaar 2018, hebben voor MuziekMeesters
Westland in het licht gestaan van de doorstart en verdere inhoudelijke ontwikkeling van het
aanbod. Van een vooral ‘klassieke’ muziekschool is MuziekMeesters stap voor stap
omgevormd naar een muziekschool die z’n plek
heeft gevonden in het brede maatschappelijke
veld. Naar analogie van de ontwikkelingen
binnen Koperen Kees, waar deze aanpak al een
aantal jaren eerder succesvol is ingestoken,
heeft MuziekMeesters zich gericht op het
onderwijs, de BSO’s, en kwetsbare doelgroepen
binnen het sociaal domein.
Uiteraard gaan onze docenten ook ‘gewoon’ door met het leveren van (individuele) lessen
op tal van instrumenten aan meer dan 150 unieke leerlingen.

Met onze groepslessen, festivals en uitvoeringen, hebben
we meer dan 450 mensen bereikt.
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Met twee basisscholen in het Westland wordt samengewerkt in het kader van de Impuls
Muziekonderwijs. Het doel van de samenwerking is om een bijdrage te leveren aan een
duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op school door:
- deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan,
- het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd,
- het vormen van verbindingen tussen binnen schoolse en buitenschoolse
muziekeducatie.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) conformeert zich aan de Governancecode voor onze branche.
Deze code legt normen vast en werkt deze uit. Het gaat om normen voor goed bestuur en
toezicht zoals op het vlak van kwaliteit, transparantie, integriteit, maatschappelijk draagvlak,
financiële beheersing en in- en externe verantwoording.
In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit twee personen te weten: de heer Michel
Koffeman, voorzitter en de heer Steven Lensselink, lid. In 2019 vindt besluitvorming
plaats over de werving van nieuwe leden voor de RvT, waarbij betrokkenheid bij het brede
veld waarin we actief zijn een uitgangspunt is. Vooral de verdere bestuurlijke binding met de
stichting voor Theater en Muziek is hierbij een duidelijk streven.
Naast het hanteren van de Governancecode, zijn er tussen de RvT en de
directeur/bestuurder de heer André de Vries afspraken vastgelegd in het zogenaamde
Directiereglement. In dit reglement zijn bevoegdheden en verantwoordlijkheden beschreven
en is o.a. opgenomen dat de bestuurder, ondanks het ontbreken van een wettelijke
verplichting hiertoe, zal worden gehonoreerd conform de COA welzijn.
De RvT vergadert in ieder geval vier maal per jaar, en zoveel vaker als noodzakelijk. In
ieder geval komt de RvT bijeen ten behoeve van het goedkeuren van de door het bestuur
vastgestelde begroting voor het volgende boekjaar, het goedkeuren van de jaarrekening en
twee maal per jaar voor het bespreken van de (financiële) tussenrapportages.
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Toekomstperspectief
Het sociaal domein kenmerkt zich door een enorme dynamiek. Deze is niet in de laatste
plaats ingegeven door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die elkaar in rap tempo
lijken op te volgen. Welzijn E25 wil continue in verbinding staan met de samenleving en in
blijven spelen op de veranderende ondersteuningsbehoefte. Overigens kan dat alleen door
in de haarvaten van de samenleving te zitten en niet door klakkeloos achter nieuwe trends,
en (politiek) gekleurde uitingen van welke signatuur dan ook, aan te lopen.

Organisatie
Om in te kunnen blijven spelen op de behoefte vanuit de samenleving zullen we ook onze
organisatie dynamisch moeten (blijven) inrichten. Dat leidt onder meer tot een organisatie
met veel eigen verantwoordelijkheden bij de individuele collegae en het kunnen borgen van
voldoende participatiemogelijkheden van de collegae in de samenleving en in contact met
ketenpartners en opdrachtgevers. We zullen de Centrale Ondersteuning verder vormgeven
zodat de collegae zich nog meer op hun kerntaken kunnen richten.

Leidraad
Belangrijk uitgangspunt bij onze inzet blijft de balans tussen preventieve en curatieve
activiteiten. Voorkomen blijft belangrijker dan genezen, maar daar waar voorkomen niet is
gelukt, zal effectieve interventie om te herstellen of erger te voorkomen, noodzakelijk blijven.
We zullen ons blijven inzetten om de schotten die er nog altijd zijn tussen verschillende
(sociale) beleidsterreinen, wetten en financieringsstromen, te doorbreken. Binnen onze
eigen organisatie zullen we de verbinding tussen onze activiteiten op het terrein van
preventie, Jeugdwet, WMO, participatiewet, sport, theater en muziek verder versterken.

Financieel
Welzijn E25 streeft uiteraard naar een gezonde financiële huishouding. Financiën kunnen en
mogen geen doel op zich vormen. Het is en blijft een middel om de maatschappelijke doelen
die we nastreven, gerealiseerd te krijgen. Omdat de doelen die we nastreven grotendeels
gefinancierd worden uit publieke middelen, hebben we (financiële) efficiency en effectiviteit
hoog in het vaandel.
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Bedrijfsgegevens
Post- en bezoekadres Jongerenwerk
De Vloot 208
3144 PK Maassluis
Bezoekadres Buurtsport en Centrale ondersteuning
Kastanjedal 2
3142 AP Maassluis
Post- en bezoekadres Coach 25
Marshalllaan 2
2625 GZ Delft
Postadres MuziekMeesters Westland en post-/bezoekadres Koperen Kees
’s Gravenzandseweg 105a
2671 JL Naaldwijk
Bezoekadres MuziekMeesters Westland
Koningin Julianaweg 160
2691GH 's-Gravenzande

www.welzijne25.nl
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