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Inleiding
In de Broekpolder is er sprake van een intensieve samenwerking
tussen Stichting Welzijn Beverwijk en Welschap Heemskerk,
uitgangspunt in het werk is het gezamenlijk werkplan welk in
nauw overleg tot stand is gekomen. In de loop van 2017 zijn
er diverse momenten van toetsing geweest in overleg met de
beleidsambtenaren van de gemeente Beverwijk en Heemskerk.
Vanuit Stichting Welzijn Beverwijk ligt de nadruk op de inzet op het gebied van jeugd en
jongeren. In 2017 heeft Stichting Welzijn Beverwijk te maken gehad met langdurige afwezigheid
van de medewerker die het kinderwerk uitvoert. In de periode maart tot augustus heeft er
vervanging plaats gevonden door een tijdelijke kracht die lopende activiteiten heeft over
genomen. Deze medewerker is opgevolgd door een vervanger die gestart is met overname van
activiteiten maar tevens heeft ingezet op vernieuwde insteek van het kinderwerk wat in het
jaarverslag verder toegelicht zal worden.
In verband met de verbouwing binnen het gezondheidscentrum Broekpolder start november
2017 zijn een aantal activiteiten die beneden plaats vonden tijdelijk verplaatst naar andere
locaties waarbij het uitgangspunt is geweest dat zoveel mogelijk verplaatst is richting het eigen
jongerencentrum Inside54.
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De echt jonge kinderen van 4 en 5 jaar zijn nog niet geweest.

Jeugd- en jongeren

Kids FUN
Doel: 		
		
		
		
		
Doelgroep:
Wanneer:
		
		
Wenselijke
inzet:

In 2017 is gestart met het bekende programma:
“Knutsel de frutsel middag”
Doel: 		
Doelgroep:
Wanneer:
		

Sociaal gedrag en creativiteit ontwikkelen.
kinderen groep 3 t/m 8.
wekelijks op dinsdag van 15.00-16.30 uur in
Wijkcentrum Citadel.

De knutsel de frutsel middag heeft ups en downs qua animo.
Na flyeren en posters ophangen op basisscholen is het aantal
deelnemende kinderen weer gestegen.

1 professional en 1 vrijwilliger

Half november gestart met Kids FUN. In de flyer stond een
vermelding van de eerste activiteit: Muziekbingo. Hier is
enthousiast op gereageerd en de opkomst was goed. Beidde
doelgroepen ongeveer 8 deelnemers.

“Spel op Straat”
In de periode april – september is er wekelijks spel op straat. Deze
activiteit is uitgevoerd op de locatie Vlaskamp. Er worden diverse
buitenspelen aangeboden, kinderen worden gestimuleerd buiten
te spelen. Tijdens de activiteit is er tevens contact met aanwezige
ouders.

Daarna is er voor kids FUN voor 4 t/m 7 jaar weinig animo meer
geweest. Kids FUN 8 t/m 14 jaar is tijdens een inloop, waardoor
er altijd wel een aantal kinderen waren die gestimuleerd konden
worden om deel te nemen.
Het is gebleken dat het van belang is dat er een duidelijk
gestructureerd programma wordt aangeboden. Er bestaat weinig
animo voor een vrijblijvend programma, kinderen blijven dan weg.
Hier zal in 2018 verder op ingezet worden.

Zoals benoemd in de inleiding is er met de vervanging binnen
het kinderwerk en frisse wind gaan waaien wat geresulteerd heeft
vanaf oktober in de volgende wijzigingen binnen het programma
en een andere uitstraling naar buiten toe. Hierbij is aangesloten op
de uitstraling die Inside54 al had. Zelfde kleuren en taalgebruik.
Dit heeft geresulteerd in nieuwe folders en uitstraling op de
website.

Spelinloop
Doel: 		
		
		
		
		
		
		
Doelgroep:
Wanneer:
		

Kids ART
Doel: 		
		
Resultaat:
		
		
		
Doelgroep:
Wanneer:
		
Inzet: 		

Plezier beleven; samen spelletjes doen, bakken,
muziekbingo en activiteiten die aansluiten op
actuele thema’s en/of feestdagen. Resultaat; o.a.
bevordering van sociaal gedrag, ontwikkeling van
de hersenen en talenten ontdekken.
4 t/m 7 jaar en 8 t/m 14 jaar.
Wekelijks, dinsdag van 15:30 tot 17:00 voor 4 t/m
7 jaar en donderdag van 15:30 tot 17:00 voor 8 t/m
14 jaar. Grote zaal van jongerencentrum Inside 54.

Creatief bezig zijn; creëren, fantaseren, schilderen,
bouwen, knippen en plakken. 			
ontwikkeling van de hersenen en het 		
probleemoplossend denkvermogen, bevordering
van de motoriek en het sociaal gedrag en het
stimuleert de fantasie.
4 t/m 12 jaar
Wekelijks op woensdag van 15:00 tot 16:30 in de
grote zaal van jongerencentrum Inside 54
1 professional en 1 vrijwilliger

ouder en kind komen samen spelen. Ouders en
kinderen komen in aanraking met divers 		
speelgoed. Het gebruik van speelgoed wordt
gestimuleerd en de betrokkenheid van de ouder
bij het spel wordt vergroot. Kinderen leren samen
spelen en samen delen. Ouders maken contact met
andere ouders.
kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders/opvoeders.
wekelijks op donderdag van 9.30-11.00 uur in
Wijkcentrum Citadel.

Tot de kerstvakantie heeft er een project “feestdorp” gedraaid
tijdens Kids ART.

De spelinloop kent een goede opkomst van ouders met kinderen.
In verband met de verbouwing zijn ouders vanaf november
2017 verwezen naar de andere spel inlopen van de Stichting.
Verwachting is dat medio maart de spelinloop in de Broekpolder
weer voortgezet zal worden.

Doordat het een langer durend project is geweest, bleven de
aangehaakte kinderen terug komen en werden er weer vriendjes
meegenomen die ook enthousiast zijn geraakt. Opvallend meer
jongens dan meisjes. Leeftijd gemiddeld 7,5.

Jongerencentrum Inside54
Doel: een plek creëren voor jongeren waar zij zich veilig kunnen
ontplooien en andere jongeren leren kennen, sociale vaardigheden
ontwikkelen en activiteiten aanbieden.
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Doelgroep:
Wanneer:

om het perspectief in hun leven te verbeteren en hier zelf de
verantwoordelijkheid voor te nemen. De kortdurende begeleiding
vanuit de jongerenwerkers is uitnodigend en erop gericht de
jongere sterker te maken, zodat de jongere zich op aanvaardbare
wijze staande kan houden. De motivatie van de jongere zelf is in
deze cruciaal. De jongerenwerkers richten zich ook op de ouders.
Instrumenten en methodieken van het jongerenwerk:

jongeren van 9 t/m 14 jaar.
woensdag van 15.00-17.30 uur.

De openstelling van Inside54 op de woensdagmiddag voorziet in
een behoefte. Er is een vaste groep kinderen, maar er komen ook
veel nieuwe kinderen.
Soms doen de jongeren mee aan de activiteiten die worden
aangeboden maar soms gaan ze liever darten/computeren/
tafeltennissen enz. en dat is natuurlijk ook prima.

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Daarnaast worden de inlopen verdeeld met Welschap, vanuit
SWB is er personele inzet op dinsdag- en donderdagmiddag en op
donderdagavond.

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Deze inlopen worden goed bezocht, zijn tevens een middel om
hangjongeren van buiten te verwijzen naar de inloop. Dit middel is
onder meer ingezet op het moment dat er overlast was op en rond
het Gildenplein.

Ook in 2017 is er extra inzet gepleegd in de Broekpolder in
samenwerking met de Brijderstichting. Aanleiding was de
constatering van toenemend middelengebruik onder minderjarige
jongeren. De ambulant werkers hebben samen met de ambulant
werker van de Brijderstichting zowel op straat als ook tijdens de
inlopen in Inside54 inzet gepleegd. Dit is zowel door de jongeren
als door de werkers zelf als positief ervaren.

Bouwstad
Doel: 		
		
		
		
		
Doelgroep:

Ambulant jongerenwerk.
Naar aanleiding van meldingen vanuit de gemeente, overige
instanties en inwoners gaan de jongerenwerkers er op af.
Daarnaast gaan zij zelf actief op zoek naar plaatsen waar
jongeren zich ophouden.
Locatie gebonden jongerenwerk, begeleiding van groepen.
Coaching/kortdurende ondersteuning van jongeren.
Signaleren en doorverwijzen.
Integrale benadering.

volwassenen en kinderen uit de Broekpolder
een plezierige week bezorgen, waarin creativiteit,
ontmoeting, samenwerking en kennismaking
centraal staan. Hutten bouwen en daarnaast
vondactiviteiten.
kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Daarnaast heeft er in december een voorlichtingsavond plaats
gevonden over middelengebruik.

Elk jaar wordt in de laatste week van de zomervakantie bouwstad
georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en 12 jaar. Dit
vindt plaats op de locatie de Vlaskamp in de Broekpolder. Alleen
door een grote groep vrijwilligers was dit te grote evenement te
realiseren. In de Broekpolder zijn we in 2017 over gegaan naar
digitale inschrijving. De termijn van inschrijving is hierdoor ook
verlengd naar vier werkdagen. Ouders hadden op deze wijze meer
tijd om hun kinderen in te laten schrijven. Lange wachttijden op
een inschrijfavond hebben we hierdoor getackeld. Dit jaar hebben
we ook getracht om de wachtlijsten tegelijk weg te werken door
het deelnemers aantal uit te breiden van 200 naar 250 kinderen.
Dit jaar konden uiteindelijk op de Vlaskamp 220 kinderen naar
hartenlust timmeren

Ambulant jongerenwerk
Jongeren kunnen overlast gaan veroorzaken in wijken. Vaak
zijn dit jongeren die niet lekker gaan op school of waarvan de
thuissituatie niet stabiel is. Ook komt het voor dat het jongeren
zijn die geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben. Een deel van
hen loopt het risico om in de criminaliteit terecht te komen. Om
die kans tot afglijden te verkleinen bieden de jongerenwerkers
een preventieve, professionele en outreachende aanpak. De
jongerenwerkers dagen deze jongeren uit en stimuleren hen
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