Muziekmeesters
Westland

Koperen Kees

Coach25

Buurtsport

jaarverslag

Jongerenwerk

2019

VOORWOORD
Met dit jaarverslag over het bewogen jaar 2019 geven wij u inzicht in de wijze waarop onze organisatieonderdelen hebben bijgedragen aan onze
belangrijkste doelstelling “het helpen kansen te creëren door verschillende doelgroepen te ondersteunen, om zo de zelfredzaamheid en ontwikkeling te
versterken en de betrokkenheid te bevorderen.”
Met gepaste trots durf ik te zeggen dat wij, mede dankzij de uitermate belangrijke ondersteunende inzet van vele vrijwilligers, stagiairs en
samenwerking met allerlei partners, een belangrijke rol in het dagelijks leven van veel mensen hebben kunnen vervullen.
André de Vries,
Directeur Welzijn E25
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dat iedereen een
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WIE ZIJN WIJ?
Onze organisatie

Jongerenwerk

Buurtsport

Coach25

Koperen Kees

Welzijn E25 is een professionele welzijnsinstelling die mensen
kansen biedt en ondersteunt om naar vermogen te participeren in
de lokale samenleving. Dat doen we door de zelfredzaamheid en de
ontwikkeling van inwoners te versterken. Daarnaast richten we ons
op het bevorderen van de betrokkenheid van mensen met elkaar en
hun omgeving. We zijn er van overtuigd dat iedereen een waardevolle
bijdrage aan de samenleving kan leveren, dat mensen hiertoe kansen
moeten worden geboden en mensen hierbij waar nodig moeten
worden ondersteund.
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de diversen
doelgroepen wordt er intensief samengewerkt met gemeenten, ketenpartners, andere zorg organisaties, vrijwilligersorganisaties en andere
lokale initiatieven.
Binnen Welzijn E25 wordt er gewerkt met de volgende teams:

Muziekmeesters Westland
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Vanuit het team Centrale Ondersteuning worden de bovenstaande teams ondersteund op het gebied van projecten, financiën, HRM, facilitair en
communicatie. Wij hebben bewust gekozen voor een organisatiestructuur die gebaseerd is op maximaal mandaat en daarmee verantwoordelijkheid bij
de teams en alle daaraan verbonden medewerkers. Centraal organiseren we datgene waarvan de teams aangeven dat er behoefte aan is op basis van
diverse efficiency argumenten. Deze keuze leidt er toe dat ons organigram eigenlijk niet aansluit bij de klassieke wijze van weergeven. Om u toch enig
inzicht te verschaffen hebben we hiertoe desondanks een poging gewaagd.

Raad van Toezicht

Voorzitter: M. Koffeman

Bestuur/Directie

André de Vries
plv. Gregory Reijke

Team centrale ondersteuning

Teamleider: Mimoun Outmany
Beleidsmedewerker/projectleider: Cornelie van Pelt

Team jongerenwerk
Teamleider: Morad Aissati

Team Buurtsport
Teamleider: Mark Dijkhuizen

Team Coach25
Teamleiders: Nadja Mager & Mimoun
Outmany & Lisanne Mechielsen
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Team Theater en Muziek
Teamleiders: Annuska Zwaneveld
& Yolanda Davids
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Kwaliteit
Welzijn E25 werkt uitsluitend met ervaren en geschoolde medewerkers, daarnaast worden de medewerkers waar nodig ondersteunt door
onze gedragswetenschapper. Door de samenwerking te zoeken met
ketenpartners worden diverse expertises gekoppeld en kunnen we zo
goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroepen.
Deskundigheidsbevordering
Om goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en veranderingen
binnen de werkterreinen worden er door de teams diverse deskundigheidsbevorderende acties ondernomen. Dit kunnen workshops,
trainingen, korte cursussen, intervisies, netwerkbijeenkomsten of
andere kennisoverdrachtbijeenkomsten zijn.
HKZ-certificering
Wij werken met een kwaliteitsmanagement systeem en zijn hiervoor
HKZ-gecertificeerd gebaseerd op de ISO 9001 norm. Jaarlijks worden
we door een externe onafhankelijke auditor getoetst om onze certificering te kunnen continueren. Zo kunnen onze opdrachtgevers, cliënten,
overheden en andere samenwerkingspartners er van op aan
dat onze kwaliteit gewaarborgd is.

Erkend leerbedrijf
Welzijn E25 is een erkend leerbedrijf en gecertificeerd door de SBB.
Wijzien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten in de gelegenheid te stellen om door het volgen van een stage,
zicht te krijgen op het werkveld. Daarnaast werken we veel samen
met vrijwillige organisaties en individuele vrijwilligers. Het werken met
vrijwilligers vinden we zeer waardevol. Welzijn E25 laat zien dat iedereen een eigen actieve bijdrage kan leveren aan het versterken van de
sociale cohesie én het optimaliseren van de leefbaarheid van de woonomgeving. Het vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Om
de verwachtingen van te voren duidelijk te hebben en af te stemmen
wordt er gewerkt met een wederkerig vrijwilligersbeleid.

Wilt u meer weten over het kwaliteitbeleid van
Welzijn E25, neem dan contact met ons op
via het contactformulier, info@welzijne25.nl
of 085-0043644.
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Bestuur en directie
Raad van toezicht
De heer Michel Koffeman, Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Steven Lensselink, Lid Raad van Toezicht.
In 2019 was er een vacature voor een derde Lid van de Raad van
Toezicht.
Onze leden van de Raad van Toezicht hebben er voor gekozen om
hun werk onbezoldigd uit te voeren.
Directie
André de vries, Directeur/bestuurder Welzijn E25.
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Welzijn E25 laat zien
dat iedereen een
eigen actieve bijdrage
kan leveren aan het
versterken van de
sociale cohesie én het
optimaliseren van de
leefbaarheid van de
woonomgeving.
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RESULTATEN 2019
Welzijn E25 heeft in 2019 veel mooie resultaten bereikt. Een selectie
hiervan is hieronder te zien.

Educatieve en recreatieve activiteiten voor de jongeren
van 12 t/m 18 jaar
Het jeugd en jongerenwerk in Maassluis is in 2019 in staat geweest de
doelgroep zo optimaal mogelijk te ondersteunen met zowel educatieve
alsmede recreatieve activiteiten. De samenwerking tussen ons ambulant jongerenwerk en o.a. het team handhaving van de gemeente en
de politie is verder verstrekt en werpt z’n vruchten af. Het starten van
het jongereninformatiepunt in InBlik en het starten van de volkstuin
GroeiDoor!!! zijn bijzondere Highlights.
De magie van pakjesavond...
... dat verdient toch ieder kind?

Individuele begeleiding via de Jeugdwet
Onze inspanningen op het terrein van de individuele begeleiding via de
Jeugdwet vanuit ons team Coach 25 hebben in 2019 wederom een
enorme vlucht genomen. Het jaar 2019 heeft ook in het teken gestaan
van innovatie en verbindingen maken met het zogenaamde voorliggende veld om onze individuele interventies nog meer aan te laten sluiten
bij de belevingswereld van onze cliënten en de effectiviteit daarmee
verder te vergroten.

Wat als je vaak je verjaardag moet overslaan, je

In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op

geen fiets hebt om met klasgenootjes mee naar

in armoede. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt

school te fietsen en je zomerjas je ook in de winter

deze kinderen, al bijna 60 jaar, omdat zij er ook

warm moet houden? Omdat er thuis geen geld voor

gewoon bij moeten kunnen horen! We helpen

is, soms niet eens voor een warme maaltijd elke

door simpele dingen zoals zwemlessen, een fiets,

avond. Dan is de hoop op een Sinterklaascadeautje

een warme winterjas of een Sinterklaascadeautje

ook snel vervlogen...

mogelijk te maken. Help je ook mee?

Geef jij ook een pakjesavond
cadeau? Elke euro telt.

Meer weten?
www.kinderhulp.nl/pakjesavond
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Meer theater en muziek in het onderwijs en het sociale
domein
Het team voor Theater en Muziek, (Koperen Kees en Muziekmeesters
Westland) heeft in 2019 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.

Bijzondere projecten in samenwerking met fondsen
In samenwerking met diversen fondsen, organisaties en gemeenten
zijn er een aantal mooie sociale projecten georganiseerd. U kunt hierbij
denken aan: Een ontmoetingsavond voor de 65+ inwoners van Maassluis in de Kerstmaand, het beschikbaar stellen van cadeaubonnen te
besteden voor een gezellige pakjesavond voor de gezinnen die in armoede leven. Maar ook de opening van onze Welzijnsmoestuin “Groei
door” mag niet ontbreken in deze mooie lijst.
Wilt u meer weten over deze mooie samenwerkingen en projecten?
Lees er alles over verderop in dit verslag bij de desbetreffende teams
in het hoofdstuk “Uit de Praktijk”.

Bewegingsonderwijs door vakleerkrachten op alle basisscholen in Maassluis
Door intensieve samenwerkingen tussen het Buurtsportteam, de
gemeente en de basisscholen in Maassluis krijgen alle kinderen op
de basisscholen gymles van bevoegde en bekwame vakleerkrachten.
Een geweldige ontwikkeling waarbij de kinderen kennis maken met
alle sporten, leren dat bewegen leuk én gezond is, leren hoe je moet
samenwerken met elkaar en leren hoe ze zelf in hun vrije tijd kunnen
blijven bewegen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de combinatie gezocht met de sportverenigingen zodat de kinderen hun favoriete sport
ook daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren.

Welzijn E25 - jaarverslag 2019

inhoud

UIT DE PRAKTIJK
Jongerenwerk
Het jongerenwerk richt zich op het stimuleren en waar nodig ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen bij de ontwikkeling naar
volwassenheid. De kern van het ambulante werk is signaleren, informeren, adviseren, activeren en verwijzen. Het ambulante werk is zowel
individueel als groepsgericht. Het jongerenwerk biedt jongeren kansen
om zich op verschillende manieren te ontwikkelen, met activiteiten
die gericht zijn op het bevorderen van jeugdparticipatie, vorming en
opvoeding, educatie en voorlichting. Dit vindt plaats doormiddel van
ambulante activiteiten of in onze vaste accommodatie “InBlik”.

Werkwijze
Het jongerenwerk werkt met een brede aanpak gericht op gedragsbeïnvloeding en het creëren van sociale verbindingen met leeftijdsgenoten, buurtbewoners en diverse organisaties. Het bevorderen van
persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie behoren eveneens tot de brede aanpak. Het aanbod kenmerkt
zich door een mix van laagdrempelige recreatieve en (semi)educatieve
activiteiten.
De activiteiten zijn verdeeld over drie soort activiteiten:

Ambulant werk
In leefomgeving van de jongeren

Het jongerenwerk werkt vanuit vier doelstellingen:
1

Toeleiding naar vrijetijdsbesteding, opleiding en/of werk, 		
tevens talentontwikkeling.

2

Zelfredzaamheid en eigen kracht: vergroten zelfvertrouwen,

Accommodatie gericht werk
Meidenwerk Chef InBlik
After school

Upskills

Open Inloop

Mworks/JIP

verbeteren zelfbeeld, inzicht geven in eigen rol en invloed in de
wereld om jongeren heen.
3

Projecten & Samenwerkingen

Bestrijding jeugdoverlast en bijdrage aan veiligheid.

4

Aanbieden aantrekkelijk vrijetijdsaanbod.

Documentaire “Voel jij je Maassluizer?” Welzijnsmoestuin
“Groei Door” pARTyweek Sportmiddag
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Ambulant Jongerenwerk
In zowel Maassluis als de gemeente Midden Delfland is het jongerenwerk actief met het ambulante werk. Het meest kenmerkend voor
Ambulant Jongerenwerk is dat we jongeren opzoeken in de omgeving
waar zij hun vrije tijd doorbrengen. Dat kan dus zijn op straat, in winkelcentra, thuis, bij sportclubs, in cafés en in en rond de school. Er wordt
bekeken welke mogelijkheden er zijn om jongeren te “activeren” en of
er obstakels in hun persoonlijke omstandigheden zijn die door middel
van “hulpverlening” opgelost kunnen worden’.

Accommodatie gericht werk
Meidenwerk
Deze activiteiten zijn speciaal gericht op meiden die met het ‘gewone’
werk moeilijk bereikt worden. Het meidenwerk richt zich o.a. op internaliserende problemen, zoals een slecht zelfbeeld, laag zelfvertrouwen
en seksualiteit- en assertiviteitsproblemen. Door het opbouwen van
een vertrouwensband middels de aparte activiteiten kan er gewerkt
worden aan het empowerment en daarmee het zelfvertrouwen van
deze meiden.
After school
Met speciale activiteiten bieden we na schooltijd ontspanning aan
kinderen/jongeren. Er wordt samengewerkt met twee basisscholen in
de buurt. Een groot gedeelte van de doelgroep beheerst de Nederlandse taal slechts beperkt of kampt met grote leerachterstanden. Spelenderwijs worden sociale vaardigheden aangeleerd en worden ze op weg
geholpen met de Nederlandse taal.

Mworks/JIP
Het Mworks-project is een sociaal project gericht op jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ze worden ondersteund bij het ontdekken
van hun talenten en het vinden van een baan of een opleiding. Op deze
wijze zorgen we voor een stijging op de participatie ladder van deze
kwetsbare groep en versterken we via dit project en de inzet van de
deelnemers de sociale cohesie in de wijk.
Via het Jeugd Informatie Punt( JIP) wordt informatie laagdrempelig
toegankelijk gemaakt en ter beschikking gesteld aan jongeren. Hierdoor wordt de participatie van jongeren in de samenleving gestimuleerd en gefaciliteerd. 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.
Chef INBLIK
Een activiteit waarbij kinderen en jongeren leren koken, vaardigheden
uit de keuken leren, sociale contacten leggen en werken aan hun taal.
De succes ervaringen tijdens het koken geeft de deelnemers zelfvertrouwen, groeit hun eigenwaarde en leren ze omgaan met verantwoordelijkheid. Eens per maand wordt er gekookt voor de buurtbewoners,
waarbij mooie nieuwe contacten in de buurt ontstaan en ze in gesprek
gaan over allerlei onderwerpen. Hierdoor ontstaan een mooie vertrouwensband die ook buiten deze activiteiten in de wijk verder doorwerkt.
Upskills
Upskills biedt jongeren praktijkgerichte trainingen. In blokken van vier
weken wordt er aan verschillende “skills” gewerkt d.m.v. trainingen,
waarmee zij zich kunnen ontwikkelen en hun kansen op o.a. de
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arbeidsmarkt kunnen vergroten. De training is voornamelijk gericht op
het aanleren of bijschaven van vaardigheden gericht op werk- en
lifeskills.
Open inloop
Het jongerenwerk biedt jongeren kansen om zich op verschillende
manieren te ontwikkelen. Tijdens de open inloop in jongerencentrum
InBlik worden er activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het bevorderen van jeugdparticipatie, vorming en opvoeding, educatie en
voorlichting. Tijdens de open inloop is het signaleren van eventuele
problemen, vragen of behoeften bij de jongeren een essentieel onderdeel, waar met de andere activiteiten weer op ingespeeld kan worden.

Projecten & Samenwerkingen
Binnen het jongerenwerk zijn er in samenwerking met diverse maatschappelijke organisatie meerdere mooie projecten opgezet. Alle
projecten hebben een maatschappelijk thema met de doelstelling
elkaar te ontmoeten, de saamhorigheid te vergroten en verschillende
culturen bij elkaar te brengen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
Champions LE25gue
Jaarlijks wordt er in de Wethouder Sporthal een sportmiddag georganiseerd waarbij jongeren van 10 t/m 14 jaar samen sporten, elkaar
ontmoeten en met vragen direct terecht kunnen bij de jongerenwerkers. Dit jaar was het thema “Champions LE25gue” en werd er de hele
middag gevoetbald in diversen internationale teams. Sport verbroederd, verbindt, geeft mogelijkheid tot ontmoeting en geeft ontspanning.

Groei door
In samenwerking met de gemeente Maassluis en de buurtbewoners
heeft het jongerenwerk door middel van de zogeheten Wijkdeal een
moestuin genaamd “Welzijnstuin Groei Door” aangelegd. De wijkdeal
is een financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor groene burgerinitiatieven. De moestuin wordt zelf onderhouden door de buurtbewoners en de bezoekers van het jongerencentrum. In de moestuin
worden eigen producten verbouwd die gebruikt worden tijdens de
activiteiten van het jongerenwerk. Daarnaast fungeert de moestuin
als ontmoetingsplek waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen tuinieren en waar mooie vriendschappen worden
opgebouwd.
pARTyWEEK
In de laatste week van de zomervakantie wordt in samenwerking met
diverse kunst- en cultuur & zorg en welzijnsorganisaties een activiteitenweek voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar georganiseerd in Theater
Koningshof en het jongerencentrum InBlik. Kinderen kunnen meedoen
aan verschillende workshops en activiteiten op gebied van theater
(Jeugdtheaterhuis), dans (Dance Company M’Joy), muziek (Muziek@
Maassluis), creativiteit (Bibliotheek Maassluis), koken en sport&spel
(Welzijn E25). Tijdens deze activiteiten kunnen de kinderen kennismaken met de verschillende disciplines, sociale contacten leggen, interesses ontdekken en natuurlijk een hoop plezier maken.
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Documentaire “Voel jij je Maassluizer?”
In het kader van elkaar ontmoeten, polarisatie en de actuele discussies
over migranten en vluchtelingen is door het Vlogteam van Welzijn E25
een documentaire gemaakt over de eerste generatie arbeidsmigranten
die naar Maassluis zijn gekomen in de jaren ’60 van de vorige eeuw.
Vanuit diversen perspectieven, achtergronden en motieven delen
de geïnterviewden hun bijzondere verhaal over hoe die tijd was, hoe
Maassluis in die tussentijd is veranderd en welke obstakels zij hebben
ervaren. Tot slot krijgen ze de vraag: Voelt u zich een Maassluizer? Na
afloop van de documentaire, getoond tijdens het Filmfestival in Theater Koningshof, gaf dit veel gespreksstof voor alle bezoekers en ontstonden er mooie gesprekken.
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Buurtsport

Werkwijze

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. Door inzet van de Buurtsportcoach creëren
we een brede aanpak sport-onderwijs-buurt. Op deze manier brengen
we jeugd en jongeren in beweging en worden er constant verbindingen
gelegd, en combinaties gemaakt tussen sport(verenigingen), scholen
en de wijk.

Uitgangspunt vormt de Maassluis en Midden-Delfland brede, wijkgerichte aanpak. We hebben Maassluis in 4 “wijken” verdeeld met daaraan gekoppeld een buurtsport coördinator die zorg draagt voor de
afstemming met de scholen, de verenigingen, de buurt en andere
relevante organisaties. Voor Midden-Delfland geldt hetzelfde en is 1
buurtsport coördinator actief. Samen met een team van stagiaires,
vrijwilligers en vakkrachten wordt in iedere wijk op en rond de scholen
iedere week een programma “gedraaid”. Dit programma bestaat uit
Pauzesport, school gelieerde activiteiten zoals kleutergym, Naschoolse (wijk) activiteiten en Gymlessen.

Het buurtsportteam zet zich in om:
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl;
Vergroten leefbaarheid op straten en pleinen;
Stimuleren van ontwikkelen motorische vaardigheden;
Doorverwijzen naar het verenigingsleven;
Stimuleren bewonersparticipatie;
Stimuleren van het zelfvertrouwen;
Ketenaanpak met partners;
Sport en spel laagdrempelig sportaanbod voor alle doelgroepen.
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Omschrijving activiteiten
Omdat de activiteiten in Maassluis en Midden Delfland
verschillen worden deze apart benoemd.

25%
gymles

Kennis laten maken met
verschillen.
Leren samenwerken met
leeftijdsgenootjes.
Vakbekwame docenten.
Aanleren van gezonde en
actieve leefstijl.

17%
pauzesport

Sporten op het schoolplein, 		
onder schooltijd of in de pauze.
Betere concentratie bij kinderen
daarna in de klas.
Laagdrempelige manier van 		
sporten.

Maassluis
In Maassluis worden de sportactiviteiten verdeeld
in vijf onderdelen. (Deelname van 13 scholen)

33%

25%

schoolactiviteiten

wijkactiviteiten

School bepaald invulling.
Mogelijkheden: Kleutergym, 		
motorische ondersteuning, 		
extra pauzesport, ondersteuning bij sportdag.
Volledig afgestemd op
behoeften van school.

Leren om buitenruimte op
diversen manier benutten.

Sportactiviteiten beschikbaar
voor de kinderen uit de hele
wijk.

Sportexperience (Kerstvakantie)

Niet schoolgebonden.

Cruyffcourt toernooi (april)

Voorbeelden: Pleinsport, 		
speelgym, speelgym+
Laagdrempelige manier van 		
sporten en bewegen.
In de buurt.
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Midden-Delftland
In Midden-Delfland worden de sportactiviteiten verdeeld in drie onderdelen
(Deelname van 8 scholen)

2x per week

min. 1x
per week

wijkactiviteiten

pauzesport

vakantieactiviteiten

Bijzondere projecten of samenwerkingen
Extra inkoop gymlessen door basisscholen
Door het succes van Buurtsport worden de buurtsportcoaches steeds
vaker ingekocht (53 uur per week) om ook de resterende gymlessen op
scholen te verzorgen. Op deze manier zorgt de school voor continuïteit
waarbij de leerlingen aan de hand van dezelfde leerlijn lessen aangeboden krijgen.
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“De lessen zijn goed en
afwisselend. Leuk om
te zien dat er meerdere
activiteiten per les
plaats vinden en dat
dit rouleert. De kinderen
vinden de lessen
meestal ook heel leuk.”
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Resultaten
Aan het einde van het schooljaar neemt buurtsport een enquête af
onder de basisscholen. Aan de hand van de resultaten volgen er acties
om ons aanbod beter af te stemmen op de wensen van de basisscholen.
Maassluis
Uit de enquête bleek dat de scholen over het algemeen zeer tevreden
zijn over het aanbod van Buurtsport. Over het lastig kunnen vervangen
van buurtsporters bij ziekte is door een enkele school een kritische
kanttekening geplaatst.
Midden-Delfland
De scholen in Midden-Delfland hebben zich unaniem zeer tevreden
getoond.
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Coach25
Ook in 2019 is Coach25 doorgegaan met het bieden van begeleiding
en ondersteuning aan kwetsbare jongeren, gezinnen en (jong) volwassenen die in hun ontwikkeling begeleiding, ondersteuning en/of stimulering nodig hebben.
Coach25 biedt diverse soorten begeleiding en ondersteuning, die grofweg te verdelen zijn in deze vier categorieën:

Ambulante begeleiding

(jong) volwassenen vanuit WMO
Jeugdwet

Lifecoaching trajecten

Re-integratie trajecten

Coach25 Academy

Jongeren en gezinnen vanuit

Coach 25 biedt ambulante begeleiding voor jongeren en gezinnen vanuit de Jeugdwet en voor (jong)volwassenen vanuit de WMO. Daarnaast
bieden we ook Lifecoaching/re-integratie trajecten. Vanuit de Coach25
Academy bieden wij groepstrainingen op maat, waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van de jongeren en de betrokken professionals
zoals docenten, intern begeleider(s) of groepsleiding.

Verschillende vormen van begeleiding/ondersteuning
Ambulante Jeugdhulp
In 2019 is de ambulante Jeugdhulp vanuit Coach25 verder gegroeid in
volume. Er is een teammanager aangesteld om de coaches te ondersteunen en te coachen, meer onderling contact en kennisdeling tussen
de coaches te realiseren en te werken aan het verbeteren en vasthouden van de hoge kwaliteit van de coaching. We hebben afscheid
genomen van enkele collega’s en er zijn een tiental nieuwe coaches
aangenomen. Steeds vaker wisten verwijzers Coach25 te vinden met
complexe maatwerk vraagstukken waarvoor standaard jeugdzorg
voorzieningen onvoldoende aansloten bij de problematiek. De samenwerking met verschillende scholen en de Plusgroep is voortgezet en
uitgebreid en er is een groepstraining aangeboden.
WMO ambulante begeleiding
Coach 25 heeft in 2019 geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de
ambulante begeleiding vanuit de WMO, er is een teamleider aangesteld
met de focus op WMO begeleiding en er zijn nieuwe ambulante begeleiders aangetrokken om onze cliënten de juiste begeleiding te blijven
bieden.

Groepstraining op maat
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In 2019 is Coach 25 een samenwerking aangegaan met GGZ Doel.
Deze samenwerking is ingezet om onze cliënten binnen de H4 gemeenten de begeleiding te blijven bieden die ze van ons gewend zijn
en mogelijkheden te creëren om nieuwe cliënten te kunnen ondersteunen bij hun vragen/problemen.

en mogelijkheden. Indien nodig brengt de coach relevante partners
bij elkaar. Voor een juiste matching tussen begeleider en cliënt wordt
altijd rekening gehouden met wensen rond taal, sekse en culturele
achtergrond.
Onze aanpak is altijd:

IPTA
Coach25 heeft ook in 2019 de samenwerking met het ministerie van
Justitie en Veiligheid en enkele gemeenten in het door ontwikkelen
van de aanpak IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid)
doorgezet. Hierbij worden kwetsbare jongeren met een LVB en (risico
op) delinquent gedrag begeleid naar werk of school om hen een beter
perspectief te bieden dan de straat of criminaliteit.
Samenwerking met het onderwijs
In 2019 is Coach25 een samenwerking gestart met het Westerbeek
College. Samen met deze HAVO-VWO school voor VSO onderwijs in
Den Haag, werken wij aan het verbinden van onderwijs en jeugdhulp.
Naast individuele trajecten voor jeugdhulp, zijn er ook coaches aanwezig in de school om korte en acute interventies te kunnen plegen bij
leerlingen en in de klassen.

Werkwijze Coach25
De coach van Coach 25 biedt de begeleiding in de eigen omgeving van
de cliënt en investeert in vertrouwen en acceptatie. Indien noodzakelijk
staat de coach 24 uur per dag voor de cliënt klaar. Samen met de
cliënt stelt de coach doelen op en legt deze vast in een trajectplan.
De coach denkt buiten de kaders en gaat altijd op zoek naar kansen

Pragmatisch;
Laagdrempelig;
Gericht op de kracht en kwaliteiten van de cliënt;
Gebaseerd op vertrouwen en acceptatie;
Maatwerk door o.a. de culturele achtergrond en belevingswereld
integraal onderdeel te laten zijn van de hulpverlening;
Creatief en innovatief;
Werken met informele en formele netwerken rondom het
individu en het gezin;
Daadkrachtig en indien nodig 24/7 bereikbaar.
Team Aanmelding en Advies
Door de groei van cliënten uit meerdere gebieden is team Aanmelding
en Advies in 2019 uitgebreid. Team A&A verzorgd het eerste contactmoment vanuit Coach25. Verwijzers, zorgmedewerkers, inkoopbureau’s, zorgorganisaties en contactpersonen van mogelijke cliënten
kunnen met al hun vragen terecht bij Team A&A. Samen zullen zij
zoeken naar de juiste vorm van begeleiding en/of ondersteuning en
vervolgens zoekt Team A&A de juiste match tussen cliënt en de coach
vanuit Coach25. Zodra er een match is gevonden kan de coaching
beginnen.
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Kwaliteit
Binnen Coach25 wordt voortdurend gewerkt aan het bewaken en
verbeteren van de kwaliteit van de coaching en ondersteuning. Er is
een aandachtsfunctionaris kwaliteit aangesteld en een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Elke twee weken
is er een intervisiemogelijkheid in Den Haag, Delft of Maassluis en
ook daarbuiten worden de coaches ondersteund door onze ervaren
gedragswetenschapper. Ook werken we aan onze deskundigheid door
middel van trainingen, workshops en Webinars. Zo hebben de coaches
in 2019 onder andere een bijscholing gevolgd over de nieuwe Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en een training over de
Verwijsindex. Daarnaast hebben we een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd over coachingsmethoden en een workshop over omgaan
met echtscheidingsproblematiek.

Haaglanden
Utrecht-West
Midden Holland

Nieuwe Waterweg Noord

Zuid-Holland Zuid

Werkgebied
Coach25 is actief in de regio’s Haaglanden, Midden-Holland,
Zuid-Holland-Zuid, Utrecht-West en Nieuwe Waterweg Noord.
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Koperen Kees
Sinds 1995 is Koperen Kees de theaterschool voor het Westland en
omgeving. Een theaterschool waar iedereen welkom is en waar
iedereen zich kan scholen en ontwikkelen in theater, zang en
beweging, met uitstapjes naar beeldende kunst. Welke discipline er
ook gekozen wordt, kunst is een middel om een verhaal te vertellen.
Theater gaat altijd over de mens. Bezig zijn met kunst en theater geeft
tools om te leren en te reflecteren. Het gaat over persoonlijke
ontwikkeling en/of over het talent, maar het zorgt ook voor sociale
samenhang, versterking en verrijking van cultuur.
Koperen Kees werkt aan de hand van de volgende doelstellingen:
Zoveel mogelijk kinderen, jongeren en ouderen met en zonder
beperking, in aanraking laten komen met theater en andere kunst
disciplines.
Voorstellingen verspreid in Westland spelen als een belangrijk
speerpunt om ook niet deelnemende kinderen, jongeren en
ouderen kennis te laten maken met en mee te laten genieten van
theater en de drempel verlagen om zelf mee te doen.
Met themavoorstellingen thema’s bespreekbaar maken en voor
de deelnemers een betekenisvolle situatie creëren. Naast dat
zij met een voorstelling hun theatervaardigheden vergroten,
werken zij door een themavoorstelling te spelen ook op een
sociaal/maatschappelijk niveau.

Een samenhangend geheel van activiteiten aanbieden in diverse
disciplines zoals beeldende kunst, dans, theater en muziek. Om
hier een waardevoller aanbod in te kunnen geven wordt er samen
gewerkt met Dance 4 You (dans) en Muziekmeesters Westland
(muziek). Dit kan in de vorm van festivals, workshopdagen en/of
weken of kunstprojecten.
Samenwerking aangaan, voortzetten en verdiepen met keten
partners zoals: theaters, lokale toneelverenigingen, de voedsel
bank, vluchtelingenwerk, zorginstellingen, het onderwijs, culturele
instanties, Kunsthuis18, Kunstenaarscollectief Wit, musea,
gemeente Westland, kerken en/of moskeeën, schrijvers, de
bibliotheek binnen het Westland etc.
Samen met de kennis en inzichten van de andere teams binnen
Welzijn E25 wordt er gekeken hoe zoveel mogelijk doelgroepen 		
door middel van theater bereikt kunnen worden. Dit kan als doel
hebben om het theater spelen en maken te leren, om sociaalemotionele problematieken bespreekbaar te maken, om mensen
te bereiken die op eigen kracht de theaterschool niet kunnen
vinden of een andere doelstelling passend bij de doelgroep.

Werkwijze
Koperen Kees wil zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen
uit de regio Westland en omgeving kennis laten maken met theater.
Dit gebeurt door proeflessen, eigen voorstellingen, festivals, en/of korte cursussen. De maatschappij is complexer, veeleisender en steeds
meer gericht op het individu. Door theater samen te beleven en te
beoefenen, deel je ervaringen, leer je elkaar kennen en ontwikkel je een
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gemeenschappelijk referentiekader. Theater houd je vaak een spiegel
voor en kan reflecteren op jezelf en ontwikkelingen in de samenleving.
Daarnaast wil Koperen Kees deelnemers, van jong tot oud, de mogelijkheid geven hun talenten op het gebeid van theater te ontdekken en
te ontwikkelen.

Omschrijving activiteiten
Koperen Kees verzorgt theater voor diversen doelgroepen:

Kinderen en jongeren

Peuterlessen Kleuterlessen Lessen 4 - 6 jaar Lessen 6 - 9 jaar
Lessen 9 - 12 jaar Lessen 12 - 15 jaar Lessen 15+ jaar

Onderwijs

Productiegroep

Productiehuis Rauw

Volwassenen en senioren

Mensen met een beperking
Puur Cultuur

Buitengewoon

Productiehuis Play Now

Kinderen en jongeren
Voor de peuters en kleuters wordt er spelenderwijs kennis gemaakt
met theater, waarbij de beleving centraal staat. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van verschillende ondersteunende muziek, liedjes, verhalen
en gebruiksvoorwerpen. Naast de basis van spel, oefenen ze ook om
samen te werken en zich spontaan te durven uiten.
Vanaf de leeftijd 6 - 9 jaar wordt er gewerkt met cursussen en voorstellingscursussen.Tijdens deze theatercursus gaan leerlingen aan de
slag met personages, verhalen maken en er wordt geïmproviseerd.
Er wordt aandacht besteed aan het verschil tussen spelen en toneelspelen, spelen en fantaseren. Het gaat in de lessen om plezier en
creativiteit, maar ook om bewegen en samenwerken. Bij de voorstellingscursussen wordt er samen toegewerkt naar een eindvoorstelling.
Volwassen en senioren
Koperen Kees verzorgt al ruim 25 jaar geregeld theater en andere
kunstlessen voor ouderen (al dan niet in samenwerking met jongeren).
Actief deelnemen aan cultuur kan problemen verzachten die vaak met
ouderdom gepaard gaan, zoals eenzaamheid, niet meer meedoen en
dementie. Kunstactiviteiten verrijken het leven van ouderen. Nieuwe
zingeving, minder gevoelens van eenzaamheid en meer sociale contacten. Onderzoek toont aan dat hun gezondheid en welbevinden
hierdoor verbetert.
Maar kunst en cultuur is natuurlijk niet alleen interessant als middel
om problemen tegen te gaan. Ouderen willen, én kunnen, ook hun
talenten gebruiken en ontplooien, door hun hobby in de kunsten uit te
oefenen, begeleid door professionals. De komende jaren wil onze
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theaterschool dit nog meer verankeren in de regio door o.a.:
Lessen aan te bieden op locatie. Het is niet in het theater, maar
aan tafel in het verzorgingshuis. Met een kop koffie achteraf. Hier
door kun je makkelijk in gesprek komen en verlaag je de drempel.
Projecten aan te bieden waaraan zowel jongeren als ouderen aan
kunnen deelnemen
Mensen met een beperking
Voor deelnemers met een (verstandelijke) beperking, wil Theaterschool
Koperen Kees ook een belangrijk huis zijn. Gezien worden, zijn wie
je bent, niet uitgaan van je beperkingen, maar van je mogelijkheden
zijn op de theaterschool de uitgangspunten in het werken met deze
doelgroep. In september 1986 speelde de theatergroep met een licht
verstandelijke beperking de eerste openingsvoorstelling. Deze groep
heeft zich in de afgelopen 35 jaar doorontwikkeld en heet sinds 2012
“Buitengewoon” en heeft meerdere jaargroepen verdeeld over meerdere locaties en (ontwikkeling) leeftijd en is inmiddels niet meer weg te
denken binnen de theaterschool.
Koperen Kees heeft de ambitie om zich verder te gaan profileren tot
expertisecentrum voor deze doelgroep in de regio. Sinds 2018 hebben
de organisaties Dance for you, Westland Cultuurweb en Muziekmeesters Westland, de diverse disciplines voor deze doelgroep samengevoegd onder de naam Puur Cultuur, waaronder zowel de jaargroepen
als korte cursussen en een groot kennismakingaanbod gerealiseerd.
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Onderwijs
In samenwerking met het onderwijs zijn er twee productiehuizen
opgestart, genaamd RAUW en Play Now. Tijdens deze lessen leren
de deelnemers zelf te spelen in een productie van een bestaande
toneeltekst of vanuit eigen inspiratiebronnen. Er worden eigen teksten
en liedjes geschreven of inspiratie gehaald uit al bestaand werk. De
lessen worden begeleid door theatermakers en theaterdocenten, om
met intensieve speltraining en werk toe te werken naar een uitvoering
onder regie.

Festivals & Projecten
Naast alle lesgroepen en cursussen organiseert theaterschool Koperen Kees in samenwerking met Muziekmeesters Westland jaarlijks
het Tjilp-festival en spelen alle voorstellingsgroepen hun eindvoorstellingen in Westland theater de Naald. Daarnaast werkt Koperen Kees
actief mee met Knallend Westland. Samen met Podium Westland
organiseert Koperen Kees tijdens de vakantie diversen activiteiten,
zoals de theater jongeredagen, theater volwassen dagen en namens
Puur Cultuur diverse workshop dagen.

Zapp Matheus
Daarnaast heeft theaterschool Koperen Kees de Zapp Matheus
overde Mattheüs Passion, geschreven door Simon van der Geest,
gespeeld. Een verhaal over Jezus en zijn vrienden, verraad en voetballen tot het donker wordt. Een gezamenlijk project van theaterschool
Koperen Kees, Concertkoor Westland en Het promenade Orkest.
Koffers vol verhalen
Koffers vol verhalen is een project speciaal ontwikkeld voor ouderen
met een dementie. In het theaterproject Koffers vol verhalen komen
Ome Cor en zijn nichtje Marie op bezoek bij de bewoners. Zij brengen
een koffer mee vol met voorwerpen die verwijzen naar de jongere
jaren van de bewoners. Door middel van spel, handelingen, liedjes en
muziek halen Ome Cor en Marie herinneringen aan vroeger op en laten
ze de bewoners iets moois beleven, waardoor ze even in een andere
wereld kunnen kruipen of gevoelens van toen weer even terug kunnen
krijgen.

Ronja en Birk
In 2019 heeft theaterschool Koperen Kees de kindervoorstelling Ronja
en Birk ontwikkeld, naar aanleiding van het kinderboek Ronja de
Roversdochter. Muziekmeesters Westland heeft daar speciaal muziek
voor gecomponeerd.
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Muziekmeesters Westland

Omschrijving activiteiten

Muziekmeesters Westland is de muziekschool die in het Westland
alles organiseert op het gebied van muziekeducatie. Naast de
‘normale’ muzieklessen organiseert de muziekschool ook meerdere
lessen, projecten en evenementen waarbij muziek ook binnen het
sociaal domein als middel breed wordt ingezet. Hierbij kan gedacht
worden aan de ouderenzorg, mensen met een beperking, scholen (PO
& VO) en in de kinderopvang.

Groepslessen
Peuterlessen

Kinderen 4 - 12 jaar

Kinderen 4 - 12 jaar

Jeugd 12+

Volwassenen

Onderwijs
Impuls muziekonderwijs

Werkwijze

Groepslessen

Ook deelnemers die zich willen inschrijvingen voor individuele instrumentale lessen bieden we een gratis proefles aan, deze worden door
het collectief onbezoldigd gegeven.

Volwassenen

Individuele lessen

De doelstelling is dat iedereen van muziek kan genieten, samen kan
luisteren, of samen kan musiceren. We zijn er voor beleving, voor ontwikkeling én voor plezier in muziek.

Twee maal per jaar (oktober en februari) starten de korte oriënterende
cursussen. Hieraan gaat een publiciteitscampagne vooraf, met gratis
proeflessen. Deze cursussen zijn op verschillende locaties verspreid
over het Westland.

Jeugd 12+

Kunst na school

Mensen met een beperking
Workshops

Projecten
Groepslessen
De groepslessen worden in diverse doelgroepen op de muziekschool
georganiseerd. Deze groepslessen worden georganiseerd voor de
doelgroepen: 4 - 12 jaar, 12+ groep en volwassenen. Daarnaast worden
er peuterlessen georganiseerd voor de kinderen van 0 - 4 jaar, deze
worden gegeven op aanvraag bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven
en de bibliotheken.
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Individuele lessen
Naast de groepslessen worden er ook individuele lessen gegeven.
Deze lessen worden verzorgd door alle muziekdocenten die zijn aangesloten bij de muziekschool. Er kan hier gekozen worden uit diverse
muziekinstrumenten. Ook deze lessen zijn verdeeld in doelgroepen:
4 - 12 jaar, 12+ groep en volwassenen.

Onderwijs
Muziekmeesters Westland werkt met diverse basisscholen samen om
ook alle kinderen in aanraking te laten komen met muziek, het leren
bespelen van instrumenten en het samen muziek maken.
Hierdoor leren kinderen die vanuit huis of via vrienden en familie niet in
aanraking komen met muziek, alsnog hoe leuk muziek kan zijn.
Impuls Muziekonderwijs
Tijdens het project “Impuls Muziekonderwijs” wordt er onder en na
schooltijd muziekonderwijs aangeboden op twee basisscholen in het
Westland. Dit project heeft als doel 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 buiten		
schoolse muziekeducatie.
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Kunst na School
Vanuit het programma van Cultuurweb worden er op de basisscholen
in het Westland naschoolse groepslessen gegeven. In 2019 zijn er
acht series van zes weken georganiseerd.
Naast het geven van de lessen wordt er ook veel ondersteuning gegeven aan docenten en projecten zodat muziekinstrumenten in voldoende aantallen overal aanwezig zijn op alle locaties in het Westland. De
scholen kiezen zelf of zij “Kunst na School” inkopen en aanbieden als
verlengde schooldag activiteit.

Mensen met een beperking
Voor mensen met een beperking is er het PUUR-programma opgestart
in samenwerking Westland Cultuurweb.
Voor het PUUR programma geven we workshops en groepslessen
op woon-, zorg- en schoollocaties. Juist voor deze mensen is gezien
worden, zijn wie je bent, niet uitgaan van je beperkingen, maar van je
mogelijkheden belangrijk. Muziekmeesters Westland is er voor iedereen, dus ook voor deze doelgroep.
In 2019 zijn de mogelijkheden onderzocht om een orkest te vormen
speciaal voor en door mensen met een beperking. Door vele voorbereidingen te hebben verricht in 2019 hopen wij in 2020 het eerste Westlands PUUR-orkest te kunnen oprichten.
Westland Cultuurweb
Westland Cultuurweb is de partner waarmee Muziekmeesters West-

land activiteiten ontplooit in de ouderenzorg. Binnen dit programma,
genaamd Kunstkracht 55+, worden de volgende activiteit georganiseerd:
Projectkoor Ouderen (koorproject met einduitvoering)
Songbook (gezamenlijk liedjes zingen die van te voren door de 		
bewoners zijn gekozen)
Beide projecten zijn twee keer uitgevoerd in 2019 en bestaan uit series
van 8 ochtenden in een woonzorglocatie.
Theaterschool Koperen Kees
Muziekmeesters Westland werkt nauw samen met theaterschool
Koperen Kees. Er worden diversen samenwerkingsprojecten georganiseerd, zoals: voorstellingen, vakantieweken met workshops gevolgd
door een voorstelling, Tjiilp-festival, Westland Ontmoet en het kerstconcert van de muziekschool met vertelling door theaterdocent.

Bijzondere projecten & samenwerkingen
Het Rozenpark Festival Orkest
Het Rozenpark Festival Orkest is een uniek project waarin kinderen van
vluchtelingen (statushouders) én kinderen uit gezinnen met een lage
SES (Sociaal Economische Status) score in drie maanden een orkest
hebben geformeerd en hebben opgetreden. Het is een samenwerkingsproject van Muziekmeesters Westland met Vitis Welzijn (sociaal
makelaars, combinatiefunctionarissen), Vluchtelingenwerk Westland,
de Voedselbank, de Koranschool van de Moskee, de Diaconieën van
plaatselijke kerken en de Schakelklassen.
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Onder begeleiding van professionele muziekdocenten werden er
muzieklessen gegeven aan groepen kinderen (6 - 13 jaar) op verschillende locaties in verschillende kernen van het Westland. Met deze
lessen bereiden de kinderen zich voor op het orkest. Na 10 weken
muzieklessen volgen er orkestrepetities en try-outs die uiteindelijk
resulteren in een optreden tijdens het Rozenpark Festival in juli in
’s-Gravenzande.
Westland ontmoet
Vanuit Vluchtelingenwerk is een werkgroep geformeerd voor Westland
Ontmoet. Muziekmeesters Westland en Koperen Kees maken hier deel
van uit. In 2019 heeft deze werkgroep twee brunches georganiseerd.
Tijdens de onvangst werd door een theateract de ontmoeting en het
gesprek tussen mensen gestimuleerd en tijdens het evenement was
er muziek om naar te luisteren en waren er muziekworkshops om aan
mee te doen.
Concert voor Ukkies
Het “Concert voor Ukkies” is jaarlijks terugkerende productie van vijf
muziekdocenten speciaal voor de allerkleinste (0 - 4 jaar). De voorstelling is een leuke en leerzame manier voor kleintjes om kennis te maken
met licht klassieke muziek, muziekinstrumenten en kinderliedjes. Er
wordt gezongen, gedanst en er zijn muziekinstrumentjes om zelf mee
te doen. De locatie van de concerten worden afgewisseld over de
Westlandse dorpen.
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FEITEN EN CIJFERS
Buurtsport

Jongerenwerk

Coach25

Koperen Kees

Muziekmeesters
Westland

Activiteiten
Gymles op 13 scholen Maassluis en 8
Midden-Delfland
Min. 2x per week pauzesport per school
Min. 2x per week naschools aanbod per
school

Bereik
Maassluis: speelgym 100, pauzesport 350, wijkactiviteit 130 per week
Midden-Delfland: 600 deelnemers
per week

Activiteiten
Ambulant werk
Accommodatie gericht werk
Combinatie van beide

Bereik
Ambulant = 150 unieke
jongeren
Accommodatie = 250
unieke jongeren (InBlik)

Innovatie
Aandachtsfunctionaris Kwaliteit
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling & Huiselijk geweld

Bereik
450 gezinnen

Activiteiten
106 cursussen per seizoen
943 lessen
14 eindvoorstellingen

Bereik
1720 cursisten

Activiteiten
1687 lesuren tot 21 jaar
160 uur presentatie,
voorstellingen, festivals

Bereik
459 kinderen tot 21 jaar
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Tevredenheid
88, 9% (Maassluis)
100% tevredenheid
(Midden-Delfland)

Tevredenheid
82,4% (onder jeugd)

Bereikbaarheid
A&A: 110 telefoontjes per
maand
Indien nodig 24/7 bereikbaar

FEITEN EN CIJFERS

inhoud

Staat van baten en lasten 2019
Subsidiebaten 						€ 1.141.072
Overige bedrijfsopbrengsten 				
€ 2.295.685
Totale Baten						€ 3.436.757
Personeelskosten 						€ 3.378.375
Overige bedrijfskosten 					€ 222.029
Totale lasten						€ 3.378.375
Exploitatieresultaat 					€ 58.382
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TOEKOMST
WELZIJN E25
Bestuurlijke voornemens en besluiten
De in 2019 ingezette ontwikkelingen bieden voor 2020 en verder volop
mogelijkheden om innovatieve en doelgroepgerichte activiteiten door
te zetten of te initiëren.
We zullen ons naast voortdurende verbetering van onze huidige
interventievormen o.a. ook gaan richten op groepsbegeleiding en
forensische begeleiding. Groepsbegeleiding geeft ons de mogelijkheid
om kwetsbare jongeren niet alleen een methodische, resultaatgerichte
dagbesteding te bieden maar ook te schakelen met onze projecten
gericht op toeleiding naar (regulier) onderwijs of de arbeidsmarkt.
Met onze inzet op het terrein van forensische begeleiding bieden we
(jong) volwassenen een ondersteuningsaanbod om na een detentie
verleden voor zichzelf en de samenleving een constructieve ontwikkeling door te kunnen maken.
De verdere verbinding tussen individuele begeleiding, jongerenwerk
en theater en muziek is zo’n ontwikkeling die zowel op preventief vlak
als op het gebied van laagdrempelige en relatief goedkope interventies,
veel perspectief biedt.
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TOEKOMST WELZIJN E25

inhoud

Ondanks de vele kansen, ontwikkelingen en wensen blijft uiteraard
ons uitgangspunt dat het belang van de doelgroep voorop staat en dat
kwaliteitsborging essentieel is.

Samenvatting begroting
De begroting 2020 voor Stichting Welzijn E25 ziet er (op hoofdlijnen)
als volgt uit:

				Begroting 2020
			
				
x € 1.000 		

Realisatie 2019
x € 1.000

Subsidies 			970 			1.083
Overige baten 		
2.950 		
2.353
Totaal baten		
3.920 		
3.437
Personeelskosten 		
Overige kosten 		
Totaal lasten		
￼ 
Resultaat uit 		
normale
bedrijfsuitoefening

2.011 		
1.849 		
3.860 		

1.943
1.436
3.379

60 			

58
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CONTACT
Heeft u na het bekijken van dit jaarverslag nog vragen?
Raadpleeg dan onze website of andere sociale media kanalen.
Als u daar niet het juiste antwoord vindt, kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers via 085-0043644 of via
info@welzijne25.nl
Heeft u een vraag voor een specifiek team of wilt u meer informatie, dan kunt u ook direct contact opnemen met het team via de onderstaande
contactgegevens. Het buurtsportteam is bereikbaar via het algemene nummer en email adres van Welzijn E25.

Welzijn E25 en
Buurtsport
Kastanjedal 2
3142 AP Maassluis
T 085 0043644
info@welzijne25.nl
www.welzijne25.nl

Jongerenwerk
InBlik
De Vloot 208
3144 PK Maassluis
T 010 5916855
info@welzijne25.nl
www.welzijne25.nl

Coach25

Muziekmeesters Westland

Marshalllaan 2
2625 GZ Delft
T 085 1301870
info@coach25.nl
www.coach25.nl

MFC Maesemunde
Koningin Julianaweg 160
2691 GH ‘s-Gravenzande
T 0174 352 125
info@muziekmeesterswestland.nl
www.muziekmeesterswestland.nl

Koperen Kees
‘s-Gravenzandseweg 105a
2671 JL Naaldwijk
T 0174 730756
info@koperenkees.nl
www.koperenkees.nl
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Bedankt voor uw aandacht.
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