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Voorwoord
In meerdere opzichten was 2019 een overgangsjaar. Een jaar waarin oude, vertrouwde structuren
en samenwerkingsverbanden werden getransformeerd.
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Het Walcherse zorgloket Porthos werd ontvlochten wat betekende dat de taken in het kader van de
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) weer bij de gemeenten kwamen te
liggen. Stichting ROAT was nauw betrokken bij de doorstart van de multidisciplinaire gebiedsteams in
de vorm van regievoering complexe casuïstiek en bij de opbouw van de wijknetwerken waarin het
accent komt te liggen op preventief werken vanuit het voorliggend veld.
Daarnaast ontstonden in 2019 nieuwe samenwerkingsvormen tussen het jongerenwerk en Kunst
Educatie Walcheren. Ook gingen we samenwerken met Walcheren Mozaïek.
Veel aandacht was er ook voor de omvorming van de voormalige Sleutelwerkplaats naar een
Dagtraining Centrum en we troffen voorbereidingen voor de in 2020 uit te voeren herpositionering
van het welzijnswerk in Vlissingen.
Kwaliteit staat voorop
Door de krapte op de arbeidsmarkt konden we vacatures niet altijd tijdig invullen. Omdat we
daarnaast te maken hadden met langdurig ziekteverzuim, liep voor de medewerkers die wel aan de
slag waren, de werkdruk aanzienlijk op. Stichting ROAT is een relatief kleine organisatie met te weinig
personeel om te kunnen schuiven met taken. Daardoor liepen we soms wat vertraging op. Dat
vinden we spijtig, maar we hechten te veel belang aan de kwaliteit van onze diensten om veel
concessies te doen bij de aanname van nieuwe collega's. De juiste mensen vinden kost soms extra
tijd.
Impact AVG
De nieuwe privacywet AVG heeft in 2019 een flinke impact gehad op de bedrijfsvoering en leidde
onder meer tot uitstel van het 74+-project 'In jouw buurt'. Vervolgens koos de beoogde projectleider
voor een baan elders waardoor opnieuw vertraging ontstond. Gelukkig hebben we in de tweede helft
van 2019 een succesvolle herstart kunnen maken met de uitvoering van 'In jouw buurt'.
Hoogtepunten
Natuurlijk waren er in 2019 ook hoogtepunten, resultaten waar we trots op zijn en die in dit
jaarverslag niet mogen ontbreken. Zo hebben we - zij het mede door de krapte op de arbeidsmarkt een recordaantal risicojongeren aan het werk gekregen. Het aantal sport- en spelactiviteiten voor de
jeugd is uitgebreid, deels in samenwerking met scholen. Alle leden van de actieve
buurtpreventieteams in Vlissingen hebben we een training aangeboden. De belangstelling en de
waardering voor deze training waren groot. In het kader van de opbouw van wijknetwerken
organiseerden we geslaagde speeddating-bijeenkomsten.
Een ander hoogtepunt is de succesvolle speelgoedinzamelingsactie van de teams die deelnamen aan
de Danone Nations Cup (het grootste voetbaltoernooi ter wereld voor kinderen van 10-12 jaar). En
natuurlijk was het fantastisch dat het RKF/ROAT-team in de finale stond. Die werd gespeeld in de
Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.
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Successen die evenmin mogen ontbreken in dit jaarverslag zijn de doorontwikkeling van het
meidenwerk, onze doeltreffende aanpak van jeugdoverlast in de zomerperiode en de preventieve
inzet van rolmodellen in het vuurwerkproject.
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Vertrouwen
Samenvattend was 2019 een jaar met veel veranderingen, talrijke hoogtepunten en enkele
tegenslagen. We kunnen concluderen dat we er in geslaagd zijn om samen met onze wijkpartners
nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Stichting ROAT ziet 2020 met veel vertrouwen tegemoet.

Angelo Anzola,
directeur Stichting ROAT
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Leeswijzer
Dit jaarverslag is een inhoudelijke rapportage van de werkzaamheden die we in 2019 hebben verricht
in het kader van de prestatieafspraken die zijn vastgelegd in de gemeentelijke beschikking. Net als
voorgaande jaren brengen we onze resultaten niet alleen 'onder woorden' maar ook 'in beeld'.
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In Hoofdstuk 1 vindt u de resultaten van onze aanpak van jongeren en jongvolwassenen met (kans
op) risicogedrag in de wijken van Vlissingen. Per wijk is schematisch weergegeven hoeveel
risicojongeren procesmatig in beeld zijn en hoeveel jongeren inmiddels zijn doorgestroomd naar
school of werk of een traject hebben doorlopen.
In Hoofdstuk 1 staat ook op welke manier voormalige risicojongeren zich nu inzetten als vrijwilligers
en hoeveel van deze jongeren/jongvolwassenen in het afgelopen jaar een startkwalificatie hebben
behaald.
Ten slotte brengen we de overlast-hotspots in beeld. Om tot een doeltreffende aanpak van
overlastplegers te komen, is integraal samengewerkt met de politie, handhavers, straatcoaches,
buurtpreventieteams en bewoners. In de meeste gevallen is het gelukt de overlast terug te brengen
tot aanvaardbare normen.
Hoofdstuk 2 gaat over de ambulante inzet van het jongerenwerk - zowel vanuit accommodaties en
vindplaatsen als op straatniveau - en de resultaten hiervan. De ambulante inzet, die zich richt op
jongeren jonger én ouder dan 12 jaar, moet leiden tot een vermindering van spanningen in een buurt
of wijk. In het ambulante jongerenwerk besteden we speciale aandacht aan geschikte mogelijkheden
voor maatschappelijke participatie door de jeugdige doelgroepen. Ons doel is steeds vermindering
van het aantal kinderen en jongeren dat daadwerkelijk risicogedrag gaat vertonen
In Hoofdstuk 3 kunt u lezen over de resultaten van het Jongerenwerk Plus. Door deze tijdelijke
uitbreiding van het jongerenwerk, konden we onder meer de contacten met scholen uitbreiden en
investeren in de contacten met kwetsbare meiden en jongeren. De problemen waarmee zij mee te
maken hebben, vinden vaak hun oorsprong in pestgedrag en gebrek aan weerbaarheid. Samen met
het VMBO hebben we acties ondernomen om pestgedrag onder kwetsbare meiden terug te dringen.
In de acties kwamen onderwerpen als cyberpesten en de risico’s rondom sexting aan de orde.
Binnen Jongerenwerk Plus ging ook extra aandacht uit naar jongeren met een lichte verstandelijke
beperking (LVB), dak- en thuisloze jongeren, jeugdige vluchtelingen en kwetsbare 30-plussers.
Thema van Hoofdstuk 4 is de inzet van jongerenaccommodaties als middel, waarbij jongeren zelf de
verantwoordelijkheid krijgen voor de inhoud en programmering van jongerenavonden. Daarnaast
maken we u deelgenoot van onze zoektocht naar een alternatief voor het huidige jeugdhonk in het
Middengebied en naar een nieuwe locatie voor het jeugdhonk in Oost-Souburg.
In Hoofdstuk 5 doen we verslag van de resultaten van het opbouwwerk. Toename van de sociale
samenhang, leefbaarheid en onderlinge verdraagzaamheid in wijken staan hierbij centraal.
Hoofdstuk 6 gaan we in op de inzet van opbouwwerkers in de gebiedsteams van Vlissingen en op de
(door)ontwikkeling van de wijknetwerken binnen het voorliggend veld.
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In Hoofdstuk 7 benoemen we de resultaten van de opzet, ondersteuning en begeleiding van de
buurtpreventieteams in Vlissingse wijken.
In Hoofdstuk 8 leggen we verantwoording af over de voortgang van het 74+-project 'In jouw wijk'.
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In Hoofdstuk 9 brengen we al onze samenwerkingspartners in beeld.
Hoofdstuk 10 laat zien hoeveel mensen in 2019 deelnamen aan reguliere en incidentele activiteiten.
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En tot slot informeren we u in Hoofdstuk 11 over de herpositionering van Stichting ROAT als
welzijnsinstelling. Ook benoemen we ontwikkelingen en trends die de komende jaren onze aandacht
zullen vragen.

Hoofdstuk 1: Risicoaanpak
De aanpak van jongeren met risicogedrag behoort tot de core business van Stichting ROAT. En we
bewijzen ieder jaar opnieuw dat onze benadering 'werkt'. Onze straatcoaches spreken de taal van de
straat en kunnen mede daardoor op een heel laagdrempelige manier contact leggen met de
doelgroep. Om met deze doelgroep écht iets te bereiken, moeten de groepsleden kunnen rekenen
op onvoorwaardelijke steun van de straatcoaches. Vertrouwen winnen is een belangrijke
voorwaarde, maar wat van een straatcoach wordt verwacht, gaat veel verder dan vertrouwen alleen.
Het is bijna onvermijdelijk dat de positie van onze straatcoaches soms onder druk komt te staan.
Onze subsidieverstrekker vraagt van ons dat we er bij bijzondere projecten zoals de 'zomeraanpak'
en het 'vuurwerkproject' met onze preventieve aanwezigheid in de wijken voor zorgen dat jongeren
zich gedeisd houden. In nauwe samenspraak met politie en gemeente doen we daarvoor ook alles
wat in ons vermogen ligt. Door de inzet van extra straatcoaches en van sleutelfiguren in de groep die
als rolmodel fungeren blíjft het vaak ook tamelijk rustig. Toch ondervinden we geregeld dat de ons
toebedeelde taak van 'ordebewaarder' een spanningsveld oproept. Dit spanningsveld kan leiden tot
een verwijdering tussen een straatcoach en de doelgroep wat het voor een coach lastiger maakt om
door te dringen tot de kern van jongeren, terwijl dit een vereiste is om hen te kunnen bewegen tot
gedragsverandering en een 'keerpunt' in hun leven wat weer een voorwaarde is voor een nieuw en
beter toekomstperspectief. Deze ontwikkeling baart ons zorgen. Onze straatcoaches balanceren te
vaak op een heel dun koord.
Gelukkig doen veel risicojongeren nog steeds een beroep op onze jongerenwerkers en straatcoaches
om hen op weg te helpen naar een ander leven. Onze medewerkers fungeren daarbij als 'brug' naar
formele hulpverleningsinstanties. Ook tweedelijnsorganisaties weten onze jongerenwerkers steeds
beter te vinden en maken geregeld gebruik van hun diensten. Het aantal hulpvragen is in 2019 weer
gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.
Het schema op pagina 8 biedt u een overzicht van de aantallen jongeren met risicogedrag die we in
2019 procesmatig hebben ondersteund, hebben gestimuleerd hun specifieke talenten te ontplooien
en hebben begeleid naar werk, scholing of een andere vorm van maatschappelijke participatie. Het
lukt niet altijd in één keer om jongeren uit hun 'neerwaartse spiraal' te halen. Het is een doorlopend
proces van vallen en opstaan.
Centraal in onze aanpak staan de doelen van de hulp vragende jongeren zelf. We kiezen altijd voor
een integrale benadering waarbij we samenwerken met andere hulpverlenende organisaties en
diensten. Maar uiteindelijk moeten jongeren vanuit een intrinsieke motivatie en op eigen kracht hun
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doel verwezenlijken. Inzet van de Keerpuntmethodiek helpt jongeren met risicogedrag zo ver te
komen dat ze hiervoor ook zijn toegerust.
Startkwalificaties
In 2019 kozen we ervoor jongeren in contact te brengen met bedrijven waar ze een werkritme
konden opbouwen. Deze weg naar een startkwalificatie was mede mogelijk door de krapte op de
arbeidsmarkt. Bedrijven stonden te springen om arbeidskrachten en namen ook jongeren zonder
startkwalificatie aan. Zo konden we een aantal jongeren met risicogedrag onderbrengen bij de
Volvofabriek in Gent.
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Negen jongeren uit de doelgroep hebben in 2019 op eigen kracht een startkwalificatie weten te
behalen. Onze jongerenwerkers ondersteunden hen daarbij.
Meldingen overlast jongeren
In 2019 kregen we 58 overlastmeldingen, 20 meer dan in 2018. Het is lastig aan de stijging conclusies
te verbinden. In schoolvakanties komen soms in twee weken tijd vijf meldingen binnen over dezelfde
locatie, maar dan blijkt het ook steeds om dezelfde overlastgroep te gaan. Een ander punt is dat we
meldingen beter zijn gaan registreren. In 2018 was het aantal overlastmeldingen zo laag dat we niet
uitsluiten dat niet alle meldingen dat jaar goed zijn doorgekomen. De stijging in 2019 is daarom niet
meteen alarmerend. De cijfers over de afgelopen jaren (zie de grafiek op pagina 11) laten ook zien
dat 2019 niet uitzonderlijk is. Dankzij Jongerenwerk Plus konden we in elk geval op risicovolle
momenten extra straatcoaches inzetten. Verder werkten we bij de bestrijding van overlast goed
samen met de jeugd-boa, de wijkagenten, de buurtpreventieteams en de wijkcoördinatoren van de
gemeente Vlissingen.
Trajectbegeleiding
De methodiek trajectbegeleiding wordt ingezet als hulpvragers risico’s lopen op meerdere
leefgebieden binnen het sociale domein. Daarbij gaat het om combinaties van een laag inkomen,
schulden, gebrek aan scholing, werkloosheid, slechte huisvesting, de afwezigheid van een sociaal
netwerk, verslaving of een andere problematiek. De doelgroep van trajectbegeleiding bestaat
voornamelijk uit jongvolwassenen boven de 18 jaar. Veelal gaat het om jongeren met een grote kans
op risicogedrag. Trajectbegeleiding wordt heel laagdrempelig ingezet. Samen met de betrokken
jongere wordt een ondersteuningsplan opgezet. Niet zelden fungeert de trajectbegeleider ook als
brug tussen degene die wordt begeleid en hulp- en dienstverlenende organisaties. Trajectbegeleiders
werken nauw samen met de straatcoaches, de gemeente, het Regionaal Bureau Leerlingenzaken
(RBL), Orionis, de reclassering, uitzendbureau en verschillende hulpverleningsinstanties.
In 2019 zijn 23 trajecten uitgevoerd, al dan niet in combinatie met het tijdelijk beschikbaar stellen
van een postadres. In deze trajecten zijn jongeren begeleid naar onder meer schuld- en andere
hulpverlening, scholing, de aanvraag van een uitkering, werk via een uitzendbureau of plaatsing bij
een stagebedrijf. Het aantal uitgevoerde trajecten is ten opzichte van 2018 iets toegenomen.
Postadressen
In 2019 hebben 17 personen gebruik gemaakt van een tijdelijk postadres. Ook dit zijn er iets meer
dan in 2018. Het aantal aanvragen voor een postadres ligt hoger. We krijgen aanvragen uit
verschillende hoeken, onder meer van het algemeen maatschappelijk werk. Soms komt het tot
samenwerking, maar niet in alle gevallen. Dit komt doordat Stichting ROAT de verstrekking van een
postadres koppelt aan het behalen van persoonlijke doelen binnen vastgestelde termijnen, waardoor
iemands zelfredzaamheid weer toeneemt. In uitzichtloze situaties stellen we in de regel geen
postadres beschikbaar. Postadressen worden in beginsel verstrekt voor een periode van drie
maanden, die slecht eenmalig met drie maanden kan worden verlengd.
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Incidentele hulpvragen
Ten slotte krijgt de trajectbegeleider ook te maken met incidentele hulpvragen van jongeren of
jongvolwassenen. Een traject is dan niet altijd noodzakelijk. In 2019 hebben we maar liefst 140
enkelvoudige hulpvragen behandeld. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2018. De toename is te
verklaren uit de laagdrempeligheid van Stichting ROAT en de uitbreiding van voorzieningen in ons
kantoorpand waardoor veel kwetsbare mensen uit Vlissingen bij ons over de vloer komen. De
incidentele hulpvragen zijn meestal van praktische aard. Het gaat bijvoorbeeld om acute
huisvestingsproblemen, het aanvragen van toeslagen of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen,
'DUO-kwesties' en dwangbevelen van gerechtsdeurwaarders of andere ambtelijke brieven.
Incidentele hulpvragen worden, als dat mogelijk is, ter plekke behandeld. Als de problematiek
complexer of veelomvattender blijkt te zijn dan de aanvrager inschat, wordt een nieuwe afspraak
gemaakt.
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Buurtsport
De buurtsportactiviteiten zijn in 2019 verder uitgebreid. In samenwerking met enkele wijkscholen
zijn nieuwe activiteiten gestart. Laagdrempelige sportactiviteiten op pleinen in de wijken hebben een
grote aantrekkingskracht op jongeren. Daarbij gaat het vooral om jongeren die zich liever niet willen
binden aan een vereniging maar naar eigen voorkeur en inzicht willen sporten. We hebben in 2019
een pannaboarding aangeschaft die we op vrijwel iedere locatie kunnen neerzetten. Dus ook op
pleintjes waar speelvoorzieningen ontbreken.
Buurtsport trekt door haar zichtbaarheid en ongedwongen karakter allerlei typen jongeren aan. Er is
bij buurtsport volop gelegenheid om met elkaar te chillen. Geregeld 'spotten' onze medewerkers en
vrijwilligers bij buurtsportactiviteiten ook kinderen en jongeren met kans op risicogedrag. Buurtsport
is dan ook een probaat middel om in contact te komen met deze doelgroep.
Scholarshippers
Elk jaar hebben we de beschikking over vier scholarshippers, die door de Richard Krajicek Foundation
(RKF) worden gefaciliteerd. Het zijn rolmodellen die in ruil voor 100 uur vrijwilligerswerk in
aanmerking komen voor een studiebeurs. De scholarshippers worden vaak ingezet in de wijk waar ze
zelf zijn opgegroeid. Ze kennen de omgeving als geen ander en hebben een positieve invloed op de
opgroeiende jongeren in hun oude wijk of buurt.
Andere doelgroepen
Mede dankzij de inzet van CIOS-stagiair(e)s zijn in 2019 bij buurtsport ook andere doelgroepen in
beeld gekomen en bereikt. Zo is er nu iedere week in De Burgerij een bewegingsactiviteit voor
ouderen. Ook zijn we bezig met een inhaalslag als het gaat om het aanbod van buurtsport voor
meisjes. Daarbij waken we ervoor dat buurtsport een laagdrempelige instap heeft en houdt. Dit
betekent bijvoorbeeld dat de CIOS-studenten samen met vrijwilligers vraaggericht werken bij het
organiseren van activiteiten.
Het spreekt vanzelf dat buurtsport bijdraagt aan een gezonde leefstijl en respectvol gedrag naar
elkaar en de naleving van waarden en normen stimuleert, maar bovenal is buurtsport een prima
middel om in contact te komen met kinderen, jongeren en ouderen in een wijk.
Danone Nations Cup
Vanuit de RKF-activiteit is een groepje kinderen geselecteerd voor deelname aan de jaarlijkse Danone
Nations Cup. Om extra punten te verzamelen, organiseerden ze een inzamelingsactie voor de
Speelgoedbank die ervoor zorgt dat ook kinderen in kwetsbare gezinnen over speelgoed kunnen
beschikken. De actie had een hoge respons. Ook op sportief gebied presteerde het RKF/ROAT-team
erg goed in het voetbaltoernooi. Het team bereikte zelfs de finale, die werd gespeeld in de Johan
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Cruijff ArenA in Amsterdam. Hoewel het team uit Vlissingen de finale helaas verloor, kijken de
spelers en begeleiders terug op een onvergetelijke ervaring.
Contact met sportclubs
De buurtsportmedewerker heeft regelmatig contact met diverse sportverenigingen in Vlissingen en
verwijst talentvolle spelertjes naar hen door. Ook vanuit de wijknetwerken proberen we de
sportverenigingen te betrekken, onder meer om tijdig signalen te kunnen uitwisselen.

Totaal
aantalaantal
deelnames
activiteiten
Totaal
deelnemers

activiteiten 2017-2018-2019

Deelnemers

Deelnemers

Deelnemers

Juni, als je 2019 toevoegt, wil je dan de kop laten veranderen in:
Totaal aantal deelnemers activiteiten
(wat er nu staat, is geen correct Nederlands)
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Juni, als je 2019 toevoegt, wil je dan jong volwassenen laten veranderen in:
jongvolwassenen
(hoort aan elkaar)
Korte toelichting cijfers
•
•

Doordat we konden doorgaan met Jongerenwerk Plus, hebben we in 2019 weer een groot
aantal risicojongeren bereikt. Het waren er nagenoeg evenveel als in 2018.
Het aantal overlastmeldingen is ten opzichte van 2018 toegenomen. De oorzaak hiervan staat
niet vast. Wel weten we dat een bepaalde hotspot in de zomervakantie van 2019 doorlopend in
8
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•

•

•

•

•

beeld was. Veel meldingen hadden betrekking op deze hotspot en komen uit die periode. Omdat
het keer op keer om dezelfde feiten ging, kunnen deze meldingen de grafiek vertekenen. Het
totale aantal overlastmeldingen lag lager dan in 2017. Dat het aantal meldingen ook in 2019
relatief beperkt was, is mede te danken aan de integrale aanpak van overlast en aan onze
samenwerking met de gemeente, wijkbewoners, de politie, de buurtpreventieteams en de
partners die zijn aangesloten bij de wijktafels.
Er was een kleine stijging in de uitgifte van postadressen. Organisaties weten ons steeds beter te
vinden om cliënten die dreigen vast te lopen, tijdelijk en onder strenge voorwaarden weer aan
een postadres te helpen.
De uitstroom naar werk is toegenomen ten opzichte van 2018. De gunstige arbeidsmarkt in 2019
werkte daarbij in ons voordeel. Bij een aantal bedrijven waren ook risicojongeren zonder
startkwalificatie welkom. Hierdoor konden ze weer arbeidsritme opdoen. Onze straatcoaches
hebben vooral veel jongvolwassenen met het Middengebied en Oost-Souberg naar werk
begeleid.
Het aantal behaalde startkwalificaties is ten opzichte van 2018 in 2019 licht gedaald. Dit komt
doordat we ervoor kozen een aantal jongeren te plaatsen in bedrijven waar ze intern een
startkwalificatie konden behalen. Deze aanpak was mede mogelijk door de krapte op de
arbeidsmarkt.
De Klussendienst voerde in 2019 fors meer klussen uit dan in 2018. Zoals elders toegelicht, komt
dit mede doordat de gemeente nieuwe regels hanteert voor het ophalen van grof vuil. Vroeger
was dit gratis, vanaf 2019 zijn er kosten aan verbonden.
Door wisselingen in de personeelsformatie binnen de gebiedsteams konden we niet op volle
sterkte opereren in beide gebiedsteams. We konden een tijdlang niet voldoen aan de eisen die
Porthos aan opbouwwerkers stelt in combinatie met de verplichting van van een geldige SKJregistratie. Uiteindelijk zijn we er via een bemiddelingsbureau in geslaagd een nieuwe geschikte
kracht aan te trekken. Omdat we gedurende een aantal maanden niet met twee sleutelwerkers
in de gebiedsteams konden werken, maar slechts een sleutelwerker beschikbaar hadden, is het
aantal casussen waarin sleutelwerkers van Stichting ROAT regievoerder waren, relatief laag.
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Hoofdstuk 2: Jongerenwerk
Ons jongerenwerk zetten we vooral preventief in op zogeheten 'vindplaatsen' en in de jeugdhonken.
Belangrijkste vindplaats in 2019 was de bibliotheek. Zowel jongens als meiden kwamen daar samen.
Dit leidde geregeld tot overlast. In overleg met de leiding van de bibliotheek en de gemeente hebben
we geprobeerd deze jongeren binnen te halen bij het jeugdhonk. Dit is ons ook gelukt. Zo kunnen
vindplaatsen dienen als 'kraamkamer' voor het aantrekken van groepen jongeren, waarna we meer
grip en invloed krijgen op de interacties binnen deze groepen. Dan worden ook individuele contacten
met groepsleden mogelijk en kunnen we dieper doordringen tot deze jongeren. We krijgen dan ook
een duidelijker beeld van hun leef- en woonsituatie en de invloed van de sociale omgeving op hun
gedrag. Verder hebben we, als jongeren eenmaal 'binnen' zijn, meer mogelijkheden om ze hun
talenten te laten ontwikkelen, waarbij we jongeren zelf verantwoordelijk maken voor activiteiten in
de buurt of in het jeugdhonk.
Plek in voorliggend veld
Het vooral op preventie gerichte jongerenwerk krijgt ook steeds duidelijker een plek binnen het
voorliggend veld. Jongerenwerkers leren andere organisaties te kijken 'door de bril' en vanuit het
perspectief van jongeren in een bepaalde buurt. Daarbij betrekken we ook andere bewoners. Dit
noemen we buurt'ver'jongeren. Onze jongerenwerkers zijn al jaren actief in Vlissingse wijken. Een
aantal van hen is zelf opgegroeid in de wijk waar ze werken. Ze kennen de straatcultuur als geen
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ander. Naarmate ze langer actief zijn in een wijk of buurt, breidt hun sociale netwerk zich steeds
verder uit. Dit netwerken wenden ze aan om jeugdige wijkbewoners een extra steuntje inde rug te
geven. Zolang er geen bruikbaar netwerk beschikbaar is in een wijk, fungeren de jongerenwerkers
zelf als steun en toeverlaat.
Doelgroep
Doelgroep van het jongerenwerk zijn kinderen en jongeren in de wijken van Vlissingen met extra
aandacht voor degenen met kwetsbaar gedrag. We zien geregeld ontsporingen bij kinderen en
jongeren. Denk bijvoorbeeld aan jonge kinderen die ’s avonds laat in groepjes over straat zwerven en
zich schuldig maken aan baldadig gedrag, aan kinderen die in de vuurwerkperiode met
vuurwerkbommen worden gesignaleerd of schoolgaande jongeren die met een steek- of zakmes
rondlopen. In onze contacten met deze jongeren proberen we hen de risico’s en gevolgen van hun
gedrag te laten inzien.

Verbind

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun
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Ook op sociale media signaleren we ontsporingen bij vaak nog jonge kinderen. Snapchat en
Instagram zijn belangrijke informatiebronnen. We zien geregeld pestgedrag en sexting via sociale
media. In samenspraak met de gemeente, de jeugdagent en scholen proberen we deze fenomenen
aan de kaak te stellen en de impact ervan duidelijk te maken. Pestgedrag stopt niet bij het uitgaan
van de school, ruzies worden vaak na schooltijd uitgevochten. Onze jongerenwerkers worden
geregeld ingeschakeld om onderlinge conflicten bespreekbaar te maken met betrokkenen. Vooral
vanuit het meidenwerk moeten pestgedrag en sexting nogal eens worden aangepakt. Waar nodig
worden hierbij ook de ouders en scholen betrokken.
Vroege signalering
Om in contact te komen met kinderen en jongeren, voeren stagiair(e)s, scholarshippers en
vrijwilligers wekelijks een groot aantal activiteiten uit. Voor onze jongerenwerkers zijn deze
vraaggerichte activiteiten een belangrijk middel om de contacten met de verschillende 12- en 12+doelgroepen te bestendigen. De activiteiten bieden niet alleen mogelijkheden voor een zinvolle
vrijetijdsbesteding, het aanleren van vaardigheden en de ontwikkeling van talenten, ze zijn ook heel
belangrijk voor het tijdig kunnen signaleren van risicogedrag. Hoe eerder een jongerenwerker
opmerkt dat een jongen of meisje dreigt af te glijden naar dit type gedrag, hoe groter de kans dat het
tij nog kan worden gekeerd. Soms zetten jongerenwerkers daarbij aansprekende rolmodellen in. Die
kunnen eraan meewerken dat de betrokken jongens en meisjes nieuwe perspectieven te gaan zien,
maar uiteindelijk is een kind of een jongere zelf verantwoordelijk voor het al of niet benutten van de
nieuwe perspectieven of mogelijkheden. Jongerenwerkers stimuleren jongens of meisjes om voor
verandering te gaan en hun plannen te realiseren. Daarin gaan ze soms heel ver, waarbij ze zich ook
richten op de sociale omgeving.
Vermindering spanningen
Jongerenwerkers weten in de regel precies welke jongerengroepen waar actief zijn op straat. Bij
overlastsituaties proberen ze de jongeren en andere wijkbewoners in contact te brengen met elkaar.
Hierdoor krijgen de jongeren voor andere bewoners 'een gezicht' wat dikwijls de druk van de ketel
haalt. Er ontstaat meer begrip voor elkaar waardoor er ruimte komt voor duurzame oplossingen. Zo
verminderen we de onderlinge spanningen in een buurt of wijk.
In 2019 werden onze jongerenwerkers ook ingezet om spanningen tussen groepen jongeren
onderling te neutraliseren en bespreekbaar te maken. Het ging hierbij vooral om groepen scholieren
die het met elkaar aan de stok hadden gekregen.
Verder hebben we in 2019 veel geïnvesteerd in een aantal jongeren en jongvolwassenen die 'op
straat hingen', waardoor onze jongerenwerkers nu beter hun invloed kunnen aanwenden om
10
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escalaties te voorkomen. Dit werkt, mits jongerenwerkers niet hoeven te vervallen in de rol van
ordebewaker. Dan verliezen ze het vertrouwen van de groep en komt hun oorspronkelijke rol in
gevaar. Een jongerenwerker is in de eerste plaats steun en toeverlaat voor jongeren die tijdelijk in de
knoei zijn geraakt wat betekent dat ze zich ook onvoorwaardelijk committeren aan de belangen van
deze jongeren, zolang er uiteraard geen sprake is van criminele activiteiten.

Verbind
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De resultaten

Resultaten
2019:
Jongeren met
risicogedrag
In het Structurele
schema's opaanpak
pagina 11
is weergegeven
hoeveel
jongerenper
zichwijk
in 2019 na interventies door
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jongerenwerkers daadwerkelijk zijn gaan inzetten voor hun wijk of buurt; het aantal wekelijkse
activiteiten dat is uitgevoerd door en voor jongeren en andere doelgroepen; hoe groot de deelname
aan deze activiteiten was; en ten slotte hoeveel kinderen en jongeren we per wijk hebben bereikt en
bij wie (potentieel) risicogedrag effectief is aangepakt.
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Resultaten Structurele aanpak 2019: Jongeren met risicogedrag

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
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Hotspots
De volgende hotspots waren in 2019 eenmalig of langduriger in beeld:
-

Oost-Souburg
! Schoolplein Van Duijvenvoorde
! Kanaalstraat
! Kroonjuweel
! Oranjeplein
! Station

-

Middengebied
! Bloemenlaan
! Kapper Haarcreatie
! Fort
! Gerard Doulaan

-

Bossenburgh
! Cruijff Court
! Voetbalkooi
! Bunkerpad/tunneltje

-

Paauwenburg
! Theo Thijssenschool
! Park Nelson Mandela
! Falkstraat

-

Westerzicht/ West-Souburg
! Aldegonde

-

Papegaaienburg
! Container
! De Wissel
! Winkelcentrum

-

Centrum
! Aagje Dekenstraat
! Bellamypark e.o.
! H.M en Coiffure (overlast winkelstraat)
! Hofje Schutterijstraat (muurtje achter Aldi)
! Bioscoop/ bibliotheek

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun
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Op deze pagina zijn alle hotspots weergegeven waar de jeugdoverlast in 2019 structureel is aangepakt
na signalering hiervan of meldingen hierover. In het schema staan ook per wijk het aantal meldingen
waarop actie is ondernomen.
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Hoofdstuk 3: Jongerenwerk Plus
Jongerenwerk Plus hebben we in 2019 vooral ingezet in het Middengebied. Juist daar groeien veel
kwetsbare jongeren op die zich graag spiegelen aan de harde kerngroep in de wijk. Deze jongeren
bevinden zich in de eerste 'schil' rondom de kerngroep. De invloed van de kerngroep kan ertoe leiden
dat ze worden 'meegesleurd' naar risicogedrag. Zowel de kerngroep als de groep eromheen is bij de
jongerenwerkers in beeld.
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Preventie
In de aanpak kwam in 2019 de focus nóg meer te liggen op preventie. Ook is het Jongerenwerk Plus
zich intensiever gaan richten op 12-17-jarigen. Met het 'binnenhalen' van deze groep scholieren uit
voornamelijk het Middengebied hebben we onze inzet 'aan de voorkant' vergroot.
Contacten met scholen
Zowel vanuit het meidenwerk als het jongerenwerk hebben we in 2019 de contacten met scholen
voor voortgezet onderwijs versterkt. Uit deze contacten kwamen nieuwe samenwerkingsvormen
voort. Ook kwamen er door de contacten drie nieuwe groepen in beeld waaronder ook een
meidengroep. Resultaat van de extra inspanningen is dat er een preventieve aanpak is ontwikkeld
waarmee we opgroeiende jongens en meiden tijdig weten te lokaliseren en activiteiten ontplooien
waardoor ze hun weerbaarheid kunnen vergroten.
Op verzoek van enkele meiden uit de in 2019 gelokaliseerde groep heeft onze meidenwerkster in
samenwerking met de school bemiddeld in enkele slepende conflicten tussen groepjes jongeren.
Met enkele Vlissingse basisscholen hebben we vorig jaar nieuwe, aansprekende werkvormen
ontwikkeld voor sport, spel en creativiteit.
Brug- en signaalfunctie
Onze jongerenwerkers zijn vindbaar voor een groot aantal organisaties binnen het sociale domein. Ze
slaan een brug tussen de jongere met een hulpvraag en de juiste dienstverlener.
Jongerenwerkers participeren nu ook in de wijknetwerken. Hun deelname in de netwerken is nog
niet optimaal. Om signalen te delen met nieuwe wijkpartners, moeten ze de mogelijkheden van een
wijknetwerk nog verder verkennen.
Focus op groei en ontwikkeling
Ook in 2019 gaven we weer invulling aan de 'zomeraanpak' en aan het 'vuurwerkproject', gericht op
het voorkomen van overlast door vuurwerk. De inzet van assistent-vrijwilligers, afkomstig uit de
kerngroep in het Middengebied, leidde tot meer zelfcorrectie door de groep. Door deze en
vergelijkbare aanpakken kunnen jongerenwerkers steeds meer de rol van jongerenopbouwwerker
gaan vervullen. Dit betekent dat ze zich meer gaan richten op duurzame verbindingen tussen
jongeren en andere bewonersgroepen in de wijk en op blijvende positieve effecten. De tijd dat
jongeren alleen maar telkens opnieuw werden weggestuurd, is voorbij. We moeten ons focussen op
ontwikkelingskansen en groei met oog voor de verschillende belangen in een wijk. Binnen het
speelveld van de wijk moeten deze belang met elkaar in evenvwicht worden gebracht. Dat is de
uitdaging waar het Jongerenwerk Plus in de wijken van Vlissingen voor staat.
Andere doelgroepen
Het Jongerenwerk Plus is in 2019 ook ingezet voor de signalering van problemen in andere
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doelgroepen: dak- en thuisloze jongeren, jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB),
vluchtelingen en rondhangende 30-plussers.
Resultaten Jongerenwerk Plus
Samenvattend zijn met Jongerenwerk Plus de volgende resultaten bereikt:
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
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10 jongeren zijn aan tijdelijk of vast werk geholpen;
4 jongeren zijn teruggeleid naar school;
er zijn 9 individuele trajecten gestart naar aanleiding van hulpvragen;
er zijn enkele dialooggesprekken gevoerd met jongeren en omwonenden naar aanleiding van
overlastsignalen;
we namen deel aan de wijktafel in het Middengebied en adviseerden 'aanzittende' partners;
de contacten met (potentiële) risicojongeren in het Middengebied zijn geïntensiveerd; het gaat
hierbij om een kerngroep van circa 15 jongeren en de eerste 'schil' rondom deze groep (12-17jarigen);
we continueerden de contacten met de 12-doelgroep in het Middengebied (insteek: vroegtijdige
signalering en het oppikken van zorgmeldingen);
dankzij een beter contact met de wijkagent van het Middengebied konden (zorg)meldingen
sneller worden opgepikt;
onze meidenwerkster heeft twee maal bemiddeld in een conflict tussen groepjes meiden en na
meldingen overlegd met mentoren van de VMBO-school;
de activiteiten van het meidenwerk zijn uitgebreid; in deze activiteiten kwamen verschillende
actuele thema’s aan de orde;
op verzoek van gemeente en politie hebben we in onze zomeraanpak extra jongerenwerkers
ingezet in het Middengebied;
met de zomeraanpak zijn we erin geslaagd overlastsituaties te reguleren en terug te dringen; dit
gold in het bijzonder voor de Ramadanperiode dankzij extra inzet op straat tot 03.00 uur in de
nacht (zeven dagen per week), openstelling van het jeugdhonk tot 02.30 uur, inzet van assistentvrijwilligers en frequent en nauw contact met politie, gemeente en boa's;
we bereikten 45 personen in de categorieën 30-plus, jongeren met een lichte verstandelijke
beperking (LVB) en dak- en thuisloze jongeren; deze doelgroepen worden vooral bereikt via
straathoekwerk; ze worden doorverwezen naar passende hulpverlening; een aantal van hen
kwam in aanmerking voor trajectbegeleiding of een tijdelijk postadres;
11 jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn begeleid naar vrijwilligerswerk of een
bijbaantje, een passende woonvorm en/of de juiste hulpverlening;
5 dertigplussers met risicogedrag zijn begeleid naar vrijwilligerswerk;
in samenwerking met de drie basisscholen in het Middengebied werd iedere woensdag in De
Combinatie een moeder-/koffieochtend gehouden. Ongeveer 15 vrouwen met een Marokkaanse
achtergrond namen deel aan deze ochtenden. Op basis van vragen uit de groep zelf kwamen
thema’s aan bod zoals schuldhulpverlening, opvoeding, maatschappelijk werk en de GGD.

We mogen concluderen Jongerenwerk Plus een kwaliteitsimpuls heeft gegeven aan een duurzame
preventieve aanpak van jongeren met kans op risicogedrag en daarnaast een belangrijke bijdrage
heeft geleverd aan de bevordering van de leefbaarheid in het Middengebied. We willen benadrukken
dat de integrale aanpak die we in het Middengebied tot stand hebben gebracht, alleen kon worden
gerealiseerd door nauwe samenwerking met de wijkpartners.
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Hoofdstuk 4: Jongerenaccommodaties
Jongerenaccommodaties zijn een belangrijk hulpmiddel voor versteviging van de contacten met
verschillende doelgroepen. In een jeugdhoek gedraagt een groep jongeren zich anders dan op straat.
Bovendien hebben jongerenwerkers in een jeugdhonk de mogelijkheid om jongeren ook even apart
te spreken. Dit is zinvol, omdat in een een-op-een-situatie de groepsdruk wegvalt, zowel voor de
jongere als voor de opbouwwerker. Het gesprek kan een vertrouwelijker karakter hebben zonder dat
de jongere gezichtsverlies lijdt voor het oog van de groep.

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun
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Daarom is het van belang dat elk jeugdhonk een aparte ruimte heeft waar de jongerenwerker zich
even kan terugtrekken met een van de groepsleden. Even belangrijk is dat jongens en meiden
worden betrokken bij de inrichting van hun jeugdhonk. Het moet een huiskamer worden waar ze zich
op hun gemak voelen. De openingstijden van een jeugdhonk moeten aansluiten bij de schooltijden
en zouden ruimer moeten zijn dan nu nog het geval is. In de programmering van een jeugdhonk
moet behalve voor ontmoeting en recreatie ook aandacht zijn voor educatie, bijvoorbeeld in de vorm
van huiswerkbegeleiding en de behandeling van actuele thema’s die jongeren bezighouden.
De praktijk in 2019
In 2019 hebben we de exploitatie van jeugdhonken 'nieuwe stijl'. Dit houdt in dat jongeren een eigen
inbreng en verantwoordelijkheid hebben in het beheer van het jeugdhonk en de programmering van
activiteiten.
Het Middengebied
In het Jaarverslag 2018 meldden we al dat het jeugdhonk Olympus in het Middengebied veel te klein
was geworden om de verschillende groepen jongeren te kunnen huisvesten. In 2019 huurden we
deze accommodatie twee dagdelen per week om er bijeen te komen met jongeren uit de kerngroep
in de wijk. Met een nieuwe groep jongeren (13+) moesten we noodgedwongen uitwijken naar
jeugdhonk De Paraplu in de wijk Paauwenburg. Een situatie die niet ideaal is, omdat we groepen uit
het Middengebied en Paauwenburg liever niet willen vermengen. Bovendien maakt het meidenwerk
uit het Middengebied ook al gebruik van De Paraplu, waardoor ook de druk op deze accommodatie
te hoog oploopt wat weer ten koste gaat van de mogelijkheden voor Paauwenburgse jongeren.
We zijn zelf op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor het jeugdhonk in het Middengebied en
hebben daarover ook een notitie opgesteld. Onze wijkpartners, waaronder de politie, onderschrijven
de uitgangspunten van deze notitie. Een permanent adequaat jeugdhonk in het Middengebied zou
veel overlast in de wijk kunnen wegnemen en bovendien bijdragen aan een effectievere aanpak van
jongeren met (kans op) risicogedrag. Over een nieuwe locatie zijn besprekingen gevoerd met de
gemeente Vlissingen, maar tot op heden helaas nog zonder resultaat.
Oost-Souburg
Met de gemeente Vlissingen is ook overlegd over de sloop van het jeugdhonk Multi Culti in de wijk
Oost-Souburg. Tot voor kort fungeerde dit honk prima als een opvangplek voor de risicojeugd in
Oost-Souburg. Niet voor niets hebben veel jongeren die via Multi Culti zijn 'binnengekomen', alsnog
een startkwalificatie behaald. De gemeente Vlissingen heeft een alternatieve locatie voor het
jeugdhonk aangeboden, maar na overleg met de doelgroep hebben we besloten van dit aanbod af te
zien. Uiteindelijk is voor de jeugd in Oost-Souburg gekozen voor een kleinere maar aantrekkelijke
locatie, die nu in gereedheid wordt gebracht. In vergelijking met het aanbod van de gemeente heeft
de locatie minder mogelijkheden maar er is wel een jeugdhonk van te maken waar ook jongeren met
kans op risicogedrag zich thuis voelen.
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Studio in Westerzicht
De jongerenruimte annex studio in Westerzicht voldoet aan de eisen van een geschikt jeugdhonk.
Muziek is een belangrijk middel om contact te leggen met jongeren. De studio wordt gebruikt door
jongeren uit heel Vlissingen. De begeleiding is in handen van vrijwilligers die bekend zijn met de
straatcultuur en die als rapper al kleine successen hebben geboekt. In 2019 is druk gebruik gemaakt
van de studio.

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun
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Gedoogplaatsen of containers
Niet alle jongeren die rondhangen op straat, hebben behoefte aan een jeugdhonk. Er zijn er ook die
de voorkeur geven aan 'hangen' op een beschutte plek in hun wijk. Vooral in de zomermaanden zien
we deze groepen steeds vaker. Jongeren in deze groepen ontmoeten elkaar op een vaste plek en
experimenteren ook geregeld met genotsmiddelen. Om meer vat te krijgen op deze groepen, is het
handig om hun bijeenkomsten en activiteiten enigszins te reguleren. Dit kan door gedoogplaatsen of
containers aan te wijzen. Dit geeft politie, hulpverleners en jongerenwerkers meer mogelijkheden
om de groepen te monitoren. Daarnaast vermindert het de overlast in wijken. Nu voelen
buurtbewoners zich vaak onveilig door de aanwezigheid van hangjongeren en ze ergeren zich aan het
afval dat ze achterlaten. Ook voor gedoogplaatsen en containers geldt dat jongeren zelf
verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van hun hangplek.
Resultaten
In het activiteitenschema in de bijlage bij dit jaarverslag ziet u hoeveel jongeren in 2019 hebben
deelgenomen aan de verschillende activiteiten binnen de jeugdhonken.

Hoofdstuk 5 Ontwikkelingen opbouwwerk
Wijknetwerken
Ons team van opbouwwerkers is in 2019 druk bezig geweest met de concrete invulling van de
wijknetwerken. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat alle Vlissingse wijknetwerken in 2019
operationeel zouden zijn. Dit streven hebben we niet kunnen waarmaken, doordat onze organisatie
het afgelopen jaar keer op keer te maken kreeg met tegenslagen in de persoonlijke sfeer. Daarbij
ging het onder meer om langdurige ziekte en om vacatures die we tot drie keer toe opnieuw
moesten invullen. Daarnaast hebben we ervaren dat een wijknetwerk opbouwen een proces is
waarvan de complexiteit en de duur niet moet worden onderschat. In dit proces hebben we het
afgelopen jaar veel steun ondervonden van de regisseur Wijknetwerken van de gemeente.
Speeddating
Een hoogtepunt in de totstandkoming van de wijknetwerken vormden de speeddatingbijeenkomsten. Deelnemers uit het formele én het informele veld waren hier heel enthousiast over.
Het is hoe dan ook pure winst dat ze elkaars kwaliteiten en mogelijkheden konden ontdekken wat
over en weer kan leiden tot de versterking van organisaties.
Inhaalslag
Een aantal werkgroepen is in 2019 vanuit de wijknetwerken begonnen met een inhaalslag op het
gebied van preventie en vroegtijdige signalering.
Daarnaast zijn de sociale kaarten van de wijken in Vlissingen nader ingevuld en is de website
www.mijnvlissingen.nl verder ontwikkeld. De website is een belangrijk kanaal om burgers en
organisaties te informeren over de doorontwikkeling van de wijknetwerken.
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Resultaten wijknetwerken
• Wijknetwerken Middengebied:
realisering van 5 formele wijknetwerken/ 1 informeel wijknetwerk
Thema’s:
vroegsignalering schuldenproblematiek; preventie met betrekking tot verwarde personen;
conflictscheidingen/kindproblematiek; informatie wijziging poortwachtersfunctie Orionis;
speeddating; bundeling/samenwerking van vrijwillige spreekuurhouders van organisaties in het
Middengebied; en de organisatie van een frisfeest in samenwerking met de GGD en 1NUL1.
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• Wijknetwerken Oost-Souburg:
realisering van 5 formele wijknetwerken/ 2 informele wijknetwerken
Thema’s:
vroegsignalering eenzaamheidsproblematiek; preventie met betrekking tot verwarde personen;
speeddating; en nieuwe samenwerkingsvormen bij de inzet vrijwilligers. Stichting ROAT bood
facilitaire ondersteuning aan een grootschalige activiteit voor kinderen uit lage-inkomensgroepen,
een initiatief van De Wijngaard.
• Wijknetwerken Paauwenburg:
realisering van 2 bijeenkomsten voor het formele en informele veld
Thema’s:
informatie over poortwachtersfunctie Orionis; uitleg over de lopende projecten 'In jouw buurt' en
'In balans'; en versterking van de wijkfunctie van De Burgerij.
Inzet uren opbouwwerk
Van de uren opbouwwerk in 2019 is 2x 30 uur ingezet binnen de gebiedsteams van Porthos (nu het
team complexe casusregie; zie Hoofdstuk 6). De overige beschikbare uren zijn als volgt ingezet:
1. Ondersteuning bewonersinitiatieven en participatie:
ondersteuning werkgroep Milieu en Wijkraad Bossenburgh (thema: aanpak illegale bebouwing);
ondersteuning doorontwikkeling Indianenveld in de wijk Bossenburgh;
ondersteuning bestuur De Burgerij bij versterking van de wijkfunctie;
ondersteuning werkgroepen Ontmoeting en Leefbaarheid Paauwenburg;
deelname aan de praattafels in Paauwenburg;
opzet en uitvoering wijktafels Middengebied en Centrum-Nieuwstraat;
deelname aan het Walchers Platform voor de Minima (WPM);
contacten met Wijkraad Middenstad;
ondersteuning bewonersinitiatief ouder-/kindactiviteiten Middengebied;
ondersteuning vrouwengroep schoolgaande kinderen uit het Middengebied (in De Combinatie);
ondersteuning bewonersgroep Speelvoorziening Westerzicht
buurtonderzoek in Westerzicht in samenwerking met L'Escaut na overlastklachten en oplopende
spanningen door petitie buurtbewoners;
opschoonactie groen en tuinen in Middengebied in samenwerking met L’Escaut;
deelname opschoonactie Bossenburgh (samen met andere organsiaties);
ondersteuning ontwikkeling website Ritthem;
ondersteuning buurtactiviteit Schoonenburg-Oost (Pasen 2019)
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2. Bijzondere projecten
Klussendienst
Resultaten
Steeds meer bewoners en instellingen doen een beroep op de Klussendienst. Ten opzichte van 2018
zien we een stijging van 20 procent. De toename is deels te verklaren door versoberingsmaatregelen
van de gemeente Vlissingen. Minima en mensen in de schuldsanering doen bijvoorbeeld geregeld
een beroep op onze Klussendienst om grof vuil naar de stort te brengen. Voorheen haalde de
gemeente grof vuil gratis op, maar tegenwoordig moeten mensen hiervoor 45 euro per kuub betalen.
Dit bedrag is vrijwel even hoog als hun wekelijkse leefgeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
verzoeken om naar de stort te rijden in 2019 zijn verviervoudigd. We blijven mensen informeren dat
ze voor het storten van grof vuil bijzondere bijstand kunnen aanvragen. Als ze dit ook gaan doen, dan
zou dit voor de Klussendienst een behoorlijke ontlasting betekenen.

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun
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De Klussendienst, een collectieve voorziening, wordt ondersteund vanuit het opbouwwerk.
In 2019 heeft de Klussendienst 176 kleine en grotere klussen uitgevoerd.
De Klussendienst kon een beroep doen op gemiddeld vier vrijwilligers.
Het Voedsel Uitgifte Punt (VUP)
Resultaten
Het aantal mensen dat gebruik maakt van ons Voedsel Uitgifte Punt bleef in 2019 stabiel. Wekelijks
komen gemiddeld 50 eenoudergezinnen of alleenstaanden naar het VUP. Geregeld worden naast
voedsel ook kleding en huishoudartikelen verstrekt. Onze vaste bezoekers krijgen ook elk jaar een
Kerstpakket met spullen die zijn ingezameld door de VUP-vrijwilligers.
Een aantal cliënten van het VUP doet ook geregeld een beroep op onze Klussendienst of onze
opbouwwerkers. Op de dag dat het VUP is geopend, kunnen ze ook gebruikmaken van het spreekuur
voor rechtsbijstand. De vrijwilligers van het VUP worden ondersteund vanuit het opbouwwerk.
In 2019 werd 2110 een beroep gedaan op het VUP.
Sport- en Speluitleen
Resultaten
Scholen, sportverenigingen, organisaties en particuliere initiatieven weten onze sport- en speluitleen
inmiddels goed te vinden. De belangstelling voor de uitleen groeit nog steeds. Inmiddels hebben we
al een aantal materialen moeten vervangen. In 2019 waren er 32 uitleningen. De sport- en
speluitleen wordt ondersteund door de coördinator Buurtsport.
Zomerspelen
Resultaten
Bij de Zomerspelen van 2019 hadden we te maken met extreme hitte waardoor we één geplande
activiteit moesten annuleren. De overige activiteiten konden in aangepaste vorm wel doorgaan.
Ondanks de hittegolf hebben we met de Zomerspelen 2019 meer kinderen en ouders bereikt dan
Met de versie van 2018, toen het weer veel slechter was. In 2019 hebben we voor de Zomerspelen
samenwerking gezocht met verschillende wijkgerichte organisaties zoals kinderopvang Kiddoz,
Paardoes, Bootcamp Vlissingen en de wijkvereniging Bossenburgh. De Zomerspelen - drie weken vol
vakantieactiviteiten voor de jeugd tot 12 jaar - worden ook altijd uitgevoerd in nauwe samenwerking
met wijkbewoners en vrijwilligers. De Zomerspelen worden niet alleen bezocht door de kinderen uit
de buurt, maar ook door hun (groot)ouders.
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Het doel van de Zomerspelen is drieledig:
• kinderen een leuke middag bezorgen, in het bijzonder de kinderen die niet op vakantie kunnen
gaan;
• het buurtgevoel versterken door spontane ontmoetingen tot stand te brengen tussen ouders en
wijkvrijwilligers;
• het tegengaan van verveling en overlast in de wijken

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun
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Aantal vrijwilligers/wijkbewoners die betrokken waren bij de Zomerspelen 2019:
Aantal deelnemende kinderen:
Aantal aanwezige ouders/ bezoekers:

24
612
188

Ten opzichte van 2018 is het aantal bezoekers van de Zomerspelen in 2019 licht gestegen. De
geplande activiteit in Westerzicht die door de hitte niet door kon gaan, is op zaterdag 14 september
(de Wijkdag) ruimschoots ingehaald.
Het aantal bezoekers aan de zomerspelen is iets gestegen t.o.v. 2018. De geplande activiteit in
Westerzicht die vanwege de extreme hittegolf niet door kon gaan is ruimschoots ingehaald op
zaterdag 14 september in het kader van de wijkdag.
Ruimte bieden aan groepen
Voor een optimale en efficiënte benutting van het ROAT-gebouw maken de volgende groepen mede
gebruik van het gebouw:
Woonstichting Zeeuwland (spreekuur); Porthos (gebiedsteams en familienetwerkberaden); Kidsclub
Marnixkerk (kindervakantiespel); Juridische Rechtshulp (gratis advies); een kerkelijk initiatief
(koffieochtenden voor ouderen in de wijk); en Dieren Voedsel Bank Walcheren.
De geluidsstudio wordt incidenteel door derden gebruikt.

Hoofdstuk 6 : Deelname gebiedsteams versus ontwikkeling wijknetwerken
In 2019 heeft Stichting ROAT in opdracht van de gemeente Vlissingen haar werkzaamheden in de
gebiedsteams voortgezet. Doel van de gebiedsteams was de regievoering rondom complexe en
risicovolle casussen om samen met andere ketenpartners met een multidisciplinaire aanpak tot
oplossingen te komen.
Voorliggend veld
Stichting ROAT werkt vooral in het zogeheten voorliggend veld. In de regievoering over casussen is
een koppeling gemaakt tussen de 'sleutelwerker' als regievoerder bij complexe casussen en de
opbouwwerker. Dit vanuit de gedachte dat een cliënt bij afschaling van de ondersteuning uiteindelijk
zelf weer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen hulpvraag. Dit veronderstelt een zekere mate van
zelfredzaamheid in combinatie met ondersteuning vanuit het voorliggend veld. De opbouwwerkers
van Stichting ROAT hebben als regievoerder vooral ingezet op verheldering van de oorspronkelijke
hulpvraag, stabilisering van de casus door een het maken van een risicotaxatie, en normalisering de
cliënt- dan wel de gezinssituatie.
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Resultaten 2019
In 2019 hebben onze gebiedsteammedewerkers de regie opgepakt in 19 complexe casussen.
Daarnaast hebben ze zich ingespannen om (het belang van) het voorliggend veld beter in beeld te
brengen bij de collega-casusbehandelaars.

Ted N
Wij bieden:
- Een informa
Opme
- Een training
- Ondersteun

Bij vrijwel alle 19 complexe casussen waren al hulpverleningsinstanties betrokken of is hulpverlening
aangevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van Vraagkracht, Evident, het Leger des Heils,
Juvent (IPT/MST) en Zuidwester. Bij sommige dossiers was of is ook Veilig Thuis betrokken. In deze
casussen zijn afspraken gemaakt over het eigenaarschap van de casus. Dit eigenaarschap blijft belegd
bij de sleutelwerker/opbouwwerker met een monitoringfunctie die wordt uitgeoefend door Veilig
Thuis.
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Leefgebieden
In vrijwel elke complexe casus komen de volgende leefgebieden terug:
•
•
•
•
•

financiën
huisvesting
jeugd in ontwikkeling/ opvoeding/ absentie van school
verslavingsproblematiek
huiselijke relaties/ echtscheidingsproblematiek

Overleggen in 2019
De ketenpartners hadden in 2019 periodiek overleg op werkgeversniveau. De sleutel/opbouwwerkers die waren belast met casusregie namen doel aan casuïstiek overleg en
intervisiebijeenkomsten.
Verder hebben werkers die casusregie uitvoeren casuïstiek overleg en intervisiebijeenkomsten
bijgewoond.
Van gebiedsteams naar complexe casusregie
In het laatste kwartaal van 2019 hebben we gesprekken gevoerd met de gemeente Vlissingen over
de inzet van Stichting ROAT bij de regie van complexe casussen vanaf 2020. Omdat de 'Toegang' per
1 januari 2020 bij de gemeente is ondergebracht, is onze inzet in de Gebiedsteams omgezet in
'complexe casusregie'. Er is een conceptconvenant 'complexe casusregie' opgesteld tussen de
gemeente, Mww, Intervence en Stichting ROAT. Het is de bedoeling dat het convenant in 2020 wordt
ondertekend.

Hoofdstuk 7: Buurtpreventieteams
Buurtpreventie is niet meer weg te denken uit de Vlissingse samenleving. Buurtpreventie biedt
structuur en veiligheid in een wijk. In 2019 hebben we dan ook veel geïnvesteerd in trainingen voor
de leden van buurtpreventieteams
In de wijken Oost-Souburg, Middengebied, Paauwenburg en Bossenburgh zijn wekelijks
buurtpreventieteams actief. De teams komen regelmatig samen met de wijkpartners om ervaringen
uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. De gemeente gaf de teamleden uitleg over
de mogelijkheid zich aan te melden als verkeersregelaar bij evenementen.
Onze poging in 2019 om een nieuw buurtpreventieteam op te zetten in het Centrumgebied, is helaas
mislukt. Een mogelijke verklaring is dat het Centrumgebied ook niet is te vergelijken met een
reguliere woonwijk, waardoor het moeilijker is vrijwilligers te vinden voor een buurtpreventieteam.
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Extra oren en ogen
In de operationele buurtpreventieteams waren in 2019 in totaal 65 vrijwilligers actief. De (ook)
vrijwillige coördinatoren van de teams hebben regelmatig contact met de wijkagenten, boa's,
opbouwwerkers en gemeentelijke wijkcoördinatoren.

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun

De buurtpreventieteams fungeren als extra oren en ogen in de wijk. Hun rol beperkt zich niet tot het
tegengaan van woninginbraken, maar reikt veel verder. Vanwege hun brede signalerende functie zijn
buurtpreventieteams ook betrokken bij informele wijknetwerken.
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Belangrijke bijdrage
In de praktijk zien we dat buurtpreventieteams een belangrijke bijdrage leveren aan:
!
!
!
!
!
!

de onderlinge sociale contacten en de sociale samenhang in de wijk
de vroege signalering van (potentiële) problemen; door hun zichtbare aanwezigheid zijn ze voor
wijkbewoners een gemakkelijk aanspreekpunt;
het geven van vorm en inhoud aan burgerparticipatie;
de registratie van kapot straatmeubilair dat de veiligheid van burgers kan bedreigen;
de vereniging van verschillende culturen binnen een wijk of buurt;
het contact met ouderen in de wijk; veel ouderen voelen zich eenzaam en hebben behoefte aan
een praatje; de aanwezigheid van een buurtpreventieteam stelt alleenstaande ouderen ook
gerust: er wordt op hen gelet.

Daarnaast zijn buurtpreventieteams een belangrijke informatiebron voor andere wijkorganisaties en
houden ze een oogje in het zeil bij de hangjeugd in hun wijk.
Samenvattend leveren buurtpreventieteams een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in een
wijk.
Trainingen
•
Alle nieuwe leden van buurtpreventieteams volgen een training waarin ze uitleg krijgen over
structuur en werkwijze van een buurtpreventieteam en over de rechten en plichten van de
leden. Deze training is in 2019 twee maal gegeven.
•
Op 7 februari 2019 hebben 33 leden van buurtpreventieteams met goed gevolg deelgenomen
aan de cursus hartreanimatie voor beginners en gevorderden.
•
In samenwerking met het jongerenwerk en de wijkagent is op 1 oktober 2019 een praktische
training georganiseerd. In rollenspellen werden situaties nagebootst die zich ook in het echt
voordoen. Achteraf evalueerden de cursisten met elkaar wat in de nagespeelde casus de beste
handelwijze was.
•
Buurtpreventieteams kwamen geregeld bij elkaar om onderlinge ervaringen uit te wisselen en
knelpunten te bespreken. Aan de overleggen namen ook opbouwwerkers, boa’s en de wijkagent
deel.
•
In samenwerking met de politie en boa’s hielden de buurtpreventieteams in 2019 vijf keer een
'Witte Voetjes Actie'.
De buurtpreventieteams worden ondersteund vanuit het opbouwwerk. Sommige teams werken
geheel zelfstandig, andere teams hebben nog wat meer ondersteuning nodig.
Een keer per jaar gaan de buurtpreventieteams samen op teamuitje. Dit is vooral bedoeld om de
sociale contacten tussen de teams te versterken.
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gesprekstechnieken. Ouderen vormen een belangrijke doelgroep waarop we tijdig zicht moeten
krijgen om de zelfredzaamheid van deze 74-plussers op peil te kunnen houden.
Mindere ontwikkelingen:
We hebben gemerkt dat veel bezochte ouderen uitzien naar een vervolgactie. Juist deze behoefte
- onze
Opnieuw
kregen we
hetInafgelopen
jaarvan
te het
maken
met een
wisseling
van projectleiderschap.
leggen
vrijwilligers
vast.
het vervolg
project
wordt
ingespeeld
op de behoeften die
De
training
van
vrijwilligers
bleek
toch
meer
tijd
in
te
nemen
dan
aanvankelijk
gepland.
ouderen hebben geuit. In het cirkeldiagram zijn de in 2019 uitgevoerde acties weergegeven.
- Nieuwe wetgeving AVG bemoeilijkte het aanleveren van adresgegevens 74 + vanuit
Uitgevoerde
acties 'In jouw buurt'
gemeente.
- De Burgerij nam gedurende de eerste helft van 2019 meer tijd in beslag van de
opbouwwerker dan gepland, hetgeen ten koste ging van het “ in je buurt “ project. In april
Uitgevoerde acties
2019 hebben we deze balans hersteld.

Positieve ontwikkelingen:
-

-

Ondanks er opnieuw personeelsmutaties hebben plaatsgevonden binnen de opbouwwerk
afdeling zijn we er in geslaagd om de voortgang van dit project te kunnen borgen.
Voldoende vrijwilligers zijn opgeleid om het project te kunnen dragen.
De huidige projectleidster is zeer gedreven en deskundig om dit project in een
stroomversnelling te brengen en resultaten te boeken. Zelfredzaamheid, het creëren van
nieuwe netwerken en een vangnet rondom deze doelgroep staan daarbij centraal.
Alle randvoorwaarden
zijn inmiddels ingevuld om
een goede uitvoeringsfase van het project
Informatie gegeven Activiteit opzetten
Hulp bij activiteit
te kunnen realiseren.
Meer hulp nodig

Burgerinitiatief

Vrijwilliger worden
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Hoofstuk 9 Samenwerkingspartners van Stichting Roat

Samenwerkingspartners van Stichting ROAT 2019

Gemeentelijke
afdelingen Vlissingen

Politie organisatie

Porthos

De Manteling

Emergis

Wooncorporatie
Zeeuwland

Gymfactory

Het Zeeuwse Honk

Hockey vereniging

HZ University of Sience

Indigo Preventie

In – en Uitloophuis
Vlissingen

Johan Cruijff
Foundation

Juvent

Karkach Gym

Kinderopvang
Walcheren

Leger des Heils

Maatschappelijk Werk
Walcheren

Mentorschap Zeeland

Olympus
handbalvereniging

Orionis

Bemoeizorg GGD

De Burgerij

Reclassering Nederland

Richard Krajicek
Foundation

RMC Scholen
werk/leertrajecten
Vlissingen

ROC Middelburg

Schuldhulpverlening

Stichting Welzijn
Middelburg

Stichting Welzijn Veere

Taalhuis Walcheren

Tennisvereniging LTC
DOS

Touba moskee

Veiligheidshuis
Zeeland

Vlissingen in Beweging

V.C. Vlissingen

Voedselbank
Middelburg

CIOS GOES

ZANSHIN Vlissingen

WVO Zorg

•
•
•
•
•
•

Wooncorporatie Zeeuwland
WVO Zorg wijkverpleegkundigen
Wijkvereniging Bossenburg
Wijkraad Paauwenburg
Wijkstad Middengebied
Zorgstroom wijkverpleegkundigen
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Hoofdstuk 10: Aantallen deelnemers activiteiten
Onderstaande grafiek laat zien hoeveel mensen in 2019 deelnamen aan reguliere en
bijzondere activiteiten die we hebben georganiseerd of ondersteund. De aantallen hebben
betrekking op zowel jongerenwerk als samenlevingsopbouw.

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun
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.
Juni, ik kan de grafiek hierboven niet helemaal duiden. ????
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Juni, deze grafiek(en) moeten nog een kop krijgen.
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Hoofdstuk 11: Nieuwe ontwikkelingen

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun

In 2020 en de jaren erna hebben we te maken met de volgende ontwikkelingen én
uitdagingen:
•

Vanaf 2020 is coördinatie van de wijknetwerken een wezenlijk en structureel onderdeel
van het opbouwwerk. Dit vraagt om blijvende aandacht voor het onderhoud van deze
netwerken en om alerte aansturing van zowel de formele als de informele netwerken.
De nieuwe aanpak van risicojongeren in het trainingscentrum moet worden bestendigd;
het centrum moet een gekende en erkende plek worden, waar jongeren hun leven een
positieve wending kunnen geven. We moeten erin slagen de trainingen in het centrum
goed te positioneren.
26 bewezen. Het levert goede resultaten
Het Jongerenwerk Plus heeft zijn bestaansrecht
op en moet een structurele manier van werken worden. Samen met de gemeente
moeten we kijken naar de financiering.
Stichting ROAT is allang niet meer 'de club die met risicojongeren werkt'. We hebben
ons ontwikkeld tot een brede welzijnsorganisatie. We moeten ook als zodanig gaan
positioneren en die positionering bestendigen.
Personeelsverloop kan Stichting ROAT kwetsbaar maken. De 'werknemers'-arbeidsmarkt
die er in 2019 (vóór de coronacrisis) was, noodzaakt tot hernieuwde aandacht voor het
personeelsbeleid en een kritische herijking van ons beloningssysteem. Onze beloningen
mogen niet te ver afwijken van wat in de regio gangbaar is.
Van de ontwikkelingen rondom de Sleutelwerkplaats hebben we geleerd geleerd dat de
samenwerking met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie kwetsbaar is.
We moeten hier lering uit trekken en ons toeleggen op een manier van werken die niet
alleen ons kwetsbaar maakt.
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•

•

•

•

•

Onze inzet bij complexe casusregie
Stichting ROAT onderschrijft de beleidsuitgangspunten van de gemeente voor de complexe
casusregie. Voor de volle honderd procent zetten we ons in voor een sociale, gezonde en veilige
leefomgeving in de Vlissingse wijken. Onderdeel van onze aanpak is versterking van de zelf- en
samenredzaamheid van wijkbewoners door de basis in wijken en buurt te verstevigen en door ons te
richten op preventie, sociale cohesie, vermindering van armoede en eenzaamheid, en het
voorkomen van problemen. In onze aanpak hebben vrijwilligers en wijkbewoners een belangrijke rol.
De basis in wijken wordt onder meer gevormd door algemene en wijkspecifieke voorzieningen,
gedegen opbouw-, jeugd- en jongerenwerk, en bewonersinitiatieven. Als het aanbod van
voorzieningen in het voorliggend veld goed is geregeld in een wijk, zal naar verwachting de vraag
naar individuele voorzieningen afnemen. Behalve het al genoemde opbouw-, jeugd- en jongerenwerk
en bewonersinitiatieven, zijn ook de wijknetwerken van groot belang om de gewenste versterking
van de basis in wijken te verwezenlijken.
Inclusieve wijken
Naast de invulling van de hierboven verwoorde en door ons onderschreven taak, willen we ons er
ook voor blijven inzetten dat de meest kwetsbare inwoners van Vlissingen kunnen blijven rekenen op
een goed vangnet. In elke wijk zijn er mensen voor wie zelfredzaamheid, eigen regie en/of zelfstandig
wonen tijdelijk of permanent onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld mensen die worstelen met een ernstige
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, kinderen die onder de jeugdreclassering of
jeugdbescherming vallen, multiprobleemgezinnen waar vaak ook veiligheidsrisico’s spelen of dak- en
thuislozen. De medewerkers van Stichting ROAT kennen de wijken en hun bewoners. We willen
ervoor zorgen dat mensen - bij voorkeur tijdelijk -27
de ondersteuning krijgen die voor hun
problematiek het meest geëigend is. Stichting ROAT streeft naar inclusieve wijken, waarin alle
bewoners naar vermogen meedoen in de samenleving en waar ze zoveel mogelijk in hun eigen
omgeving de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We willen actief bijdragen aan de

De basis in wijken wordt onder meer gevormd door algemene en wijkspecifieke voorzieningen,
gedegen opbouw-, jeugd- en jongerenwerk, en bewonersinitiatieven. Als het aanbod van
voorzieningen in het voorliggend veld goed is geregeld in een wijk, zal naar verwachting de vraag
naar individuele voorzieningen afnemen. Behalve het al genoemde opbouw-, jeugd- en jongerenwerk
en bewonersinitiatieven, zijn ook de wijknetwerken van groot belang om de gewenste versterking
van de basis in wijken te verwezenlijken.
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Wij bieden:

- Een informa
Inclusieve wijken
- Een training
Naast de invulling van de hierboven verwoorde en door ons onderschreven taak, willen we ons er
- Ondersteun
ook voor blijven inzetten dat de meest kwetsbare inwoners van Vlissingen kunnen blijven rekenen op
een goed vangnet. In elke wijk zijn er mensen voor wie zelfredzaamheid, eigen regie en/of zelfstandig
wonen tijdelijk of permanent onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld mensen die worstelen met een ernstige
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, kinderen die onder de jeugdreclassering of
jeugdbescherming vallen, multiprobleemgezinnen waar vaak ook veiligheidsrisico’s spelen of dak- en
thuislozen. De medewerkers van Stichting ROAT kennen de wijken en hun bewoners. We willen
ervoor zorgen dat mensen - bij voorkeur tijdelijk - de ondersteuning krijgen die voor hun
problematiek het meest geëigend is. Stichting ROAT streeft naar inclusieve wijken, waarin alle
bewoners naar vermogen meedoen in de samenleving en waar ze zoveel mogelijk in hun eigen
omgeving de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We willen actief bijdragen aan de
totstandkoming van zulke inclusieve wijken. Daarom wil Stichting ROAT zich ook in de toekomst
samen met de gemeente en andere ketenpartners blijven inzetten in de complexe casusregie.
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Verbind

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun

Slotwoord
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Ondanks de obstakels die in 2019 op ons pad kwamen en de gevolgen die dit had, kijken we met
trots terug op de resultaten die we vorig jaar hebben behaald. Het was een jaar waarin onze
medewerkers en vrijwilligers harder dan ooit hebben gewerkt om de opdracht die ons was
toevertrouwd, tot een goed einde te brengen. Hun veerkracht, samen met vernieuwende inzichten
en onze 'klik' met kwetsbare groepen in Vlissingen, maken 2019 voor mij tot een succesvol jaar. Als
directeur ben ik onder de indruk van de inspanningen van mijn mensen en van het resultaat hiervan.

Stichting ROAT heeft zich in de Vlissingse wijken een eigen en vaste plek verworven. De operationele
wijkpartners (h)erkennen dit en werken structureel met ons samen. Toch blijven we alert, want niets
is voor altijd. Ontwikkelingen en trends houden we scherp in het oog en als dat nodig is, acteren we
snel. Stichting ROAT streeft ernaar een flexibele en lerende organisatie te zijn.
Ten slotte wil ik onze partners bedanken voor hun samenwerking met ons en voor het vertrouwen
dat we ook in 2019 van hen mochten ondervinden. Oude verbindingen hebben we samen verstevigd,
nieuwe verbindingen hebben we samen gelegd. Door de uitwisseling van kennis en expertise zijn we
allemaal sterker geworden. En dat is in het belang van de meest kwetsbare Vlissingers.
Angelo Anzola
directeur Stichting ROAT

29

S T I C H T I N G

Verbind

Incidentele en bijzondere activiteit gedurende 2019
Datum
07-feb-19
06-mrt-19
17-apr-19
21-apr-19
30-apr-19
06-05-19
t/m 5-06-2019
14-mei-19
19-mei-19
22-jun-19
23-jun-19
04-jul-19
08-07-2018 t/m
11-07-18
09-07-18
25-07-18
12-aug-19
14-aug-19
14-sep-19
16-sep-19
21-sep-19
29-sep-19
01-okt-19
16-okt-19
13-nov-19
01-dec-19

Activiteit
training hartreanimatie beginners en gevorderden
Cruyff 6 vs 6 toernooi
kwartfinale Cruyff (Mechelen België)
Paasactiviteit i.s.m. bewoners Schoonenburg Oost
Danone Nations cup Rotterdam

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun
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Ramadanproject / Zomeraanpak
Opschoonactie i.s.m. wijkpartners Bossenburgh
Finale danone nations cup Amsterdam Arena
Bazaar VUP i.s.m. rommelroute Westerzicht
Krajicek basketbaltour Amsterdam
Springkussen Activiteit Centrum i.s.m. scholen
Kindervakantiespel Westerzicht Marnixkerk
Zomerspelen 2019 in de wijken van Vlissingen
Fifa Toernooi 12 + jeugd
Voetvolley toernooi
Wijkdag Westerzicht sport- en spel activiteiten met buurt bbq:
Introductiecursus nieuwe leden Buurtpreventie Teams
Bazaar met burendag
Krajicek tournament day Ahoy Rotterdam
Training buurtpreventie rollenspelen straatcultuur
Kleurrijk toernooi, i.s.m. Mozaïek Walcheren
Opschoonactie met jongeren 13+ bij sportpark
St Nicolaasviering Westerzicht

Totaal aantal deelnames 2019 incidentele activiteiten (23 events):
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3.877 dee

S T I C H T I N G

Verbind

Wij bieden:
- Een informa
- Een training
- Ondersteun

-

29 september krajicek tournament day ahoy rotterdam 360 deelnemers
16 oktober kleurrijk toernooi, ism mozaik +_ 120 bezoekers

Reguliere activiteiten

Activiteiten aantal

-

maandag 48 x 40 wk =1920 middengebied
woensdag 47 x 40 wk = 1880 middengebied
donderdag 18 x 40 wk= 720 jongeren activiteit centrum (branding)
donderdag 16 x 40 wk = 640 ouderen activiteit pauwenburg
zondag activiteit centrum. Contact Kevin
woensdag activiteit souburg zie kedo
donderdag activiteit centrum (Kevin zie kedo)
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Activiteitenrooster Stichting ROAT 2019
Dag

Tijd

Locatie

Doelgroep

Activiteit

Gebied

Aantallen
2019

Maandag

14:30 – 16:00

De Combinatie

6+

Sport

Middengebied

1920

17:00 – 19:00

Stichting ROAT

13+ / meiden

Studio inloop

Westerzicht

240

19:30 – 23:00

De Paraplu

13+

Jeugdhonk

Paauwenburg

600

19.30 – 22.00

Stichting ROAT

13+

Jeugdhonk/studio

Westerzicht

312

19:30 – 22:00

Olympus

13+

Jeugdhonk

Middengebied

480

15:30 – 17:30

De Paraplu

13-

Inloop

Paauwenburg

0

15.30- 17.00

Omnibus

13-

Sport gestopt juni
19

Bossenburgh

128

09:00 – 11:00

De Paraplu

Vrouwen

Taalhuis / Inloop

Paauwenburg

60

10:00 – 12:00

Stichting ROAT

Alle leeft.

VUP

Middengebied

2110

14:00 – 16:00

De Paraplu

13-

Inloop

Paauwenburg

800

14.30 – 16.00

Kroonjuweel

12-

Oost-Souburg

500

14:30 – 16:00

RKF Court / Combi

Alle leeft.

Sport en spel
middag

Middengebied

1880

14.30 -16.00

Ouder/ kind act.

6-

Middengebied

446

17:00 – 19:00

De Paraplu

13+ / meiden

Paauwenburg

270

19:30 – 22:00

Olympus

13+

Middengebied

Zie eerder

19:30 – 23:00

De Paraplu

16+

Paauwenburg

600

19:30- 22:30

Multi-Culti

13+

Oost-Souburg

Zie verder

19.30 – 23.00

Stichting ROAT

13+

Westerzicht

140

10.30 - 12.00

Burgerij

70+

Sport/bewegen

Paauwenburg

640

15.30 – 17.00

Stichting ROAT

12-

Sport/knutselen

Westerzicht

325

15.30 - 17.00

De Branding

12-

Sport

Centrum

720

14:15 – 16:00

Grote markt
(zomermaanden)

13-

Sport

Centrum

880

19:30 – 22:30

Multi- Culti

13+

Jeugdhonk/studio

Oost- Souburg

655

19:30 – 22:00

De Paraplu

13+

Jeugdhonk

Middengebied

150

19:30 – 22:30

Multi- Culti

13+

Jeugdhonk/studio

(Oost-) Souburg

Zie terug

13+

Gymzaal Fr.
Narebout

Centrum

168

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Sport
Inloop met spel
Jeugdhonk
Jeugdhonk
Jeugdhonk
Jeugdhonk/studio
Jeugdhonk/studio
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