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1. Inleiding Seinpost Slinge Maatschappelijk
De richting voor 2018 was het bouwen aan een stevigere organisatie. We hebben daarnaast gewerkt
aan verdieping en verbreding van de activiteiten, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de
behoeften en mogelijkheden van de wijkbewoners in Pendrecht en Zuidwijk. In dit jaarverslag
beschrijven we welke activiteiten in 2018 hebben plaatsgevonden, plus de impact die ons aanbod
had op de deelnemers, zowel individueel als collectief: op de leefbaarheid in de wijken Pendrecht en
Zuidwijk. De bevindingen in dit jaarverslag vormen de basis voor de ambities voor 2019.

1.1 Bestuur
Het bestuur heeft 11 maal vergaderd (maandelijks) in 2018.
Op bestuurlijk vlak heeft een wijziging plaatsgevonden; omdat Seinpost in 2018 uitgebreid is met
locatie ZuidRijk is het bestuur uitgebreid met twee personen. Het bestuur bestaat nu uit zes
vrijwillige bestuurders.
In 2018 heeft het bestuur zich bezig gehouden met het opzetten van activiteiten op de locatie
ZuidRijk. Verder heeft het bestuur zich tot doel gesteld om het personeelsbeleid verder te
ontwikkelen. Binnen het personeelsbeleid heeft het opzetten van een vrijwilligersteam veel aandacht
gevraagd. Om een goede start te maken heeft het bestuur met name in ZuidRijk praktische
ondersteuning geboden bij georganiseerde activiteiten.
Netwerken met gelieerde organisaties en bekendheid opbouwen in de gemeente Rotterdam was in
2018 een belangrijke taak, die ook in 2019 wordt gecontinueerd.
Als laatste was fondsenwerving een belangrijke taak van het bestuur.
De bestuurlijke taken die de meeste aandacht hebben gevraagd:
Fondswerving
We zijn aan de slag gegaan om fondsen te werven voor een breder draagvlak van het werk in de wijk
Pendrecht en Zuidwijk. Er zijn aanvragen gedaan bij verschillende fondsen (zie verder bij financiën).
We hebben van verschillende bedrijven en particuliere personen giften ontvangen (o.a. voor het
openingsevenement van ZuidRijk). De bijdrage die we via onze samenwerking met Neighbourly
krijgen van de Plus-supermarkt voorziet voor een deel in de inkoopkosten voor de maaltijden.
Praktische activiteiten, zoals Openingsfeest ZuidRijk 15 september
In 2018 hebben we een nieuwe locatie geopend in Zuidwijk, genaamd ZuidRijk. Nadat ZuidRijk
ingericht en in gebruik genomen is hebben we een officieel openingsfeest gevierd. Wethouder Graus
heeft de openingshandeling verricht. Een groot aantal wijkbezoekers was aanwezig, er waren binnenen buitenactiviteiten voor de kinderen en hapjes en drankjes voor de bezoekers.
Ook heeft het bestuur praktische ondersteuning geboden bij het organiseren van een barbecue, een
kerstmaaltijd en andere praktische zaken.
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Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid is in 2018 een uitdaging geweest voor het bestuur. De dagelijkse leiding en uitvoering van het werk van Seinpost is een uitdaging voor de werknemers; er zijn veel details en ad
hoc-zaken die aandacht vragen. Voor het bestuur is het de taak geweest om de professionals hun rol
goed te laten vervullen. We zijn hier naar ons idee door allerlei redenen nog niet voldoende in geslaagd, onder andere door zwangerschap, ziekte en daardoor uitval van medewerkers. Het personeelsbeleid wordt in 2019 geformaliseerd. Het doel hiervan is dat taken, rollen en verantwoordelijkheden helder zijn en professionals zich kunnen richten op hun taak. Het streven is dan ook om voor
2019 meer professionals aan te kunnen nemen voor een beter verdeling van de werklast.
Financiën
Met ingang van 2017 heeft het bestuur de fondswerving zelf ter hand genomen. Er is diepgaand onderzoek gedaan naar fondsen die passen bij de doelstelling van de stichting en meerdere fondsen zijn
aangeschreven. Enkele fondsen hebben interesse getoond, zijn langsgekomen om zich te laten informeren over ons werk en hebben het besluit genomen om een bijdrage te leveren aan het werk van
Seinpost. Deze fondswervingsactiviteiten hebben niet geleid tot een volledige dekking van de begroting van 2018. De fondswervingsactiviteiten zijn in 2018 intensief voortgezet met goede vooruitzichten op een sluitende begroting van 2019. Dat betekent dat een gezonde financiële positie in zicht is,
zodat de continuïteit van het werk niet in gevaar komt.

1.2 Missie en visie
Wij van Seinpost Slinge Maatschappelijk voelen ons geroepen om met ‘geloof en een hoop liefde’
een bijdrage te leveren in de wijk Pendrecht. De complexe problematiek in de wijk (hoge
werkloosheid, schooluitval, ontwrichte gezinnen, huiselijk geweld, criminaliteit) heeft als gevolg dat
veel kinderen opgroeien zonder kansen en dat veel ouderen eenzaamheid of onveiligheid beleven en
daardoor in een isolement terechtkomen. Dat roept niet zelden zingevingsvragen op. Seinpost wil
een plek zijn waar bezoekers elkaar ontmoeten, acceptatie ervaren en ruimte krijgen voor
persoonlijke groei. Bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van acceptatie van mensen met niet
Nederlandse achtergrond waren belangrijke taken voor Seinpost, evenals het bieden van een warme,
gezellige plek voor kinderen. Seinpost is steeds meer een plek van warmte en gezelligheid waar je
wordt gezien en gewaardeerd.

1.3 Locatie Pendrecht
Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk was verantwoordelijk voor alle maatschappelijke
activiteiten die plaatsvonden in het gebouw in Pendrecht aan de Middelharnisstraat 153 dat we ook
in 2017 huurden van de Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge.
Dit pand is door de beschikbaarheid van verschillende ruimtes (voor groepen/ individuele
gesprekken) uitermate geschikt voor de werkzaamheden van de Stichting.
De ruimtes worden intensief gebruikt, met name de grote benedenruimte met keuken, met de groei
van het aanbod en het aantal medewerkers liepen we soms tegen de grenzen van het pand aan, met
name wanneer activiteiten gelijktijdig lopen.
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1.4 Locatie ZuidRijk
In januari 2018 zijn we begonnen met het aanbieden van activiteiten op een nieuwe locatie in
Zuidwijk, genaamd ZuidRijk. In maart 2018 startten daar de activiteiten en in september was de
officiële opening.

1.5 Doelgroepen
Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk was verantwoordelijk voor alle maatschappelijke
activiteiten die plaatsvonden in het gebouw in Pendrecht aan de Middelharnisstraat 153 dat we
huurden van de Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge. Ook was ze verantwoordelijk voor
alle activiteiten die plaatsvonden in het gebouw ZuidRijk aan de Schoonegge 60 dat we huurden van
MOB.
Seinpost Slinge Maatschappelijk was er voor alle bewoners van de wijken Pendrecht en Zuidwijk. In
de praktijk blijkt dat de mensen die bij ons binnenkomen als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat
ze op zoek zijn naar een plek waar ze gewoon even kunnen binnenlopen. Een plek waar iemand is die
naast hen staat, zoals een buurman of buurvrouw die even luistert, een kop koffie met hen drinkt,
een advies geeft of praktische hulp biedt waardoor ze weer verder kunnen.
Het activiteitenaanbod trekt verschillende doelgroepen. Er waren activiteiten voor kinderen, voor
tieners, voor eenzame of geïsoleerde ouderen, en voor volwassenen die de Nederlandse taal willen
leren. Verder vonden wijkbewoners die ondersteuning nodig hadden bij het administratieve,
juridische of sociale problemen de weg naar Seinpost.

1.6 Vrijwilligers/Stagiaires/Leerbedrijf
Ons werk is in hoge mate afhankelijk van vrijwilligers om het niveau van aanbod te blijven
handhaven. Het blijkt in de praktijk niet makkelijk om voldoende capabele en stabiele vrijwilligers te
vinden. We hebben verschillende keren veel geïnvesteerd in veelbelovend lijkende mensen die
uiteindelijk toch niet betrouwbaar bleken. Dat is een continu leerproces voor ons. Via onze contacten
met de voorzitter van de gebiedscommissie en in samenwerking met Dock worden potentiële
vrijwilligers doorgeleid naar Seinpost om hen op de mogelijkheid te wijzen een tegenprestatie in
Seinpost te leveren. SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) heeft
erkenning afgegeven voor Seinpost als leerbedrijf voor een aantal beroepsopleidingen mbo. We
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betrekken stagiaires van verschillende opleidingsinstituten (o.a. Zadkine, Albeda, Da Vinci,
Hoornbeeck). Er is een intern stagedocument opgesteld dat samen met het medewerkershandboek
aan de stageschool en stagiaires duidelijkheid geeft over het wat en hoe in onze organisatie, wat
stagiaires van ons kunnen verwachten aan begeleiding en wat wij als organisatie van stagiaires
verwachten.

1. Onze wijkgerichte activiteiten
2.1 TAALLES
Aanbod:
In 2018 zijn er twee cursussen van tien lessen gegeven (januari - maart en september-december)
waar de cursisten de Nederlandse taal konden leren of verbeteren. De cursussen vonden plaats op de
woensdagochtend/vrijdagochend van 10.00- 12.00 uur. Er is lesgegeven in twee groepen, een
beginnersgroep (A1-niveau) en een gevorderdengroep (B2-niveau)
Getallen:
Totaal aantal lessen
40 lessen (2 uur per les)

Totaal aantal cursisten
Totaal aantal vrijwilligers
12 cursisten in niveau A1
15 cursisten in niveau B2
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De eigen bijdrage van de deelnemers was €20,- per persoon voor 10 lessen.
Impact:
De cursisten vinden de weg naar de taalcursus door middel van mond-tot-mondreclame in de inloop
en bij de maaltijden en bij evenementen die we organiseren in de wijk. Daarnaast werken we samen
met scholen in de omgeving, die vele contacten hebben ouders. Zij attenderen ouders die de
Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen op het taalaanbod en begeleiden hen zelfs met ouderkind functionaris om naar de taalles te komen. Tijdens de lessen zien we dat de leervraag van de
cursisten vooral ligt op gebied van het durven praten, van zich zeker voelen in de Nederlandse taal.
We zien dat onze werkwijze onderscheidend is ten opzichte van ander taalaanbod doordat we
nadruk leggen op mondelinge taalvaardigheid. We nemen tijd en ruimte om praktische situaties te
oefenen en te blijven oefenen totdat de cursisten zich zeker genoeg voelen om zich in de
samenleving te redden. We zien mooie verbindingen ontstaan tussen cursisten van verschillende
taalachtergronden wat naast het lesaanbod helpend is voor hun vorderingen in de Nederlandse taal
en integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.
Uitdaging:
Voor de toekomst blijft de uitdaging om de behoefte helder in beeld te hebben. Daarvoor blijft
contact met de scholen en andere organisaties in de wijk van groot belang.

2.2 INLOOP
Aanbod:
In 2018 was er op drie momenten per week inloop van 11.00 – 14.00 uur. De inloopmomenten zijn
ontmoetingsmomenten door en voor buurtbewoners, alleenstaande moeders, eenzamen en/of
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geïsoleerde ouderen/ werklozen, thuis- en daklozen, vluchtelingen. De achtergrond van de bezoekers
biedt een representatief beeld van de wijk, een diverse mix van achtergronden en leeftijden.
In de praktijk is de groep 55+ het grootst.
We voorzien hiermee in de behoefte van mensen aan ontmoeting, aan een plek waar ze kunnen
binnenlopen, een praatje kunnen maken, hun verhaal delen.
Gemiddeld één keer per week bieden we tijdens de inloop een stukje dagbesteding in de vorm van
een creatieve activiteit, musiceren, spelactiviteit of gesprek. De medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires zijn aanwezig tijdens de inloop en schuiven aan tafel voor een gesprek. We leggen
verbinding door ons betrokken te tonen en een relatie op te bouwen.
De inloop vormt een laagdrempelige opstap naar de maatschappelijke hulpverlening.
Tijdens de inloop wordt brood en/of vlees uitgedeeld dat tweemaal per week geleverd wordt door
een lokale bakker van Plein 1953 en de Plus supermarkt Both.
Getallen:
Totaal aantal
inloopmomenten per
jaar
dinsdag
51
donderdag
50
vrijdag
50

Gemiddeld aantal
gasten per
inloopmoment
45
50
5

Aantal
vrijwilligers/stagiaires
6
6
2

Impact:
In de inloop krijgen we een grote diversiteit van verschillende mensen over de vloer die elkaar leren
kennen. Omdat mensen van allerlei culturen binnenkomen leren ze met elkaar praten en elkaar
accepteren en ontstaat er verbinding met elkaar.
Het eten uitdelen is een toegevoegde waarde, maar levert soms ook spanningen op. Het vraagt
wijsheid en tact van de medewerkers om dat in goede banen te leiden. We zien door goede
aansturing verbetering, namelijk dat mensen elkaar meer gaan gunnen. De bezoekers zijn er
dankbaar voor en blij om dat ze met wat extra eten naar huis kunnen gaan. Een groot deel van de
wijkbewoners leeft op of onder het bestaansminimum en/of zit in de schuldhulpverlening en zij
kunnen dat extraatje goed gebruiken. Doordat ze deze producten krijgen, hoeven ze minder te
besteden aan boodschappen en hebben ze wat ruimte om iets extra’s voor hun kinderen te kopen.
We zien de mensen naar elkaar toegroeien, door het delen van hun noden, pijn, verdriet en vreugde.
Dat delen wordt bemiddeld door onze vrijwilligers. We zien bezoekers doorgroeien en een taak als
vrijwilligers oppakken. Dat versterkt de sociale cohesie, het gevoel: ‘dit is onze plek, hier betekenen
we iets’. De onderlinge ontmoeting genereert gezamenlijkheid en mensen raken op elkaar betrokken
en geven dat handen en voeten, zie in de volgende praktijkvoorbeelden:
Een mannelijke asielzoeker heeft zijn verblijfstatus gekregen en een woning toegewezen in
Rotterdam. Een vrijwilliger hoorde dat hij bij een kringloopwinkel overgordijnen had gekocht waarvan
het type gordijnhaken niet paste op zijn gordijnrails. De vrijwilliger kon hem koppelen aan een
regelmatige bezoekster van onze inloop die voor hem de gordijnenhaken wilde vervangen voor haken
die wel in de gordijnrails pasten.
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Een regelmatige bezoekster heeft aangegeven graag vrijwilliger te worden bij de inloop. Toen iemand
anders vertrok, ontstond er voor haar een plek. Zij doet dit werk met veel plezier en toewijding. We
hebben haar zien groeien. Seinpost is een tweede thuis voor haar geworden. Ondanks problemen in
haar gezin geeft zij aan officiële instanties die haar ondersteunen in haar gezinssituatie aan dat ze dit
werk wil blijven doen. Het is iets voor haarzelf, waar ze energie uithaalt om er zo weer voor haar gezin
te kunnen zijn.
De bezoekers geven aan dat ze Seinpost Slinge als een fijne plek ervaren waar liefde en warmte is en
waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Ze voelen zich hier veilig. Dat zijn de basis-ingrediënten voor
goede verbinding. Deze positieve gevoelens zorgen ervoor dat mensen over Seinpost Slinge praten
en andere mensen meenemen. Het zijn onze beste ambassadeurs.
Uitdaging
Het afstemmen op de ondersteuningsbehoefte is een kunst.
We willen onze bezoekers door onze aanpak versterken in het gevoel dat ze zelf regie kunnen nemen
over hun leven, hun eigen kracht kunnen inzetten. Altijd maar ontvangen creëert een cultuur van
afhankelijkheid en aangeleerde hulpeloosheid. Wij willen hulp bieden waar nodig, maar ook
gedragsverandering bewerkstelligen. Door mensen in te zetten voor steun aan elkaar stimuleren we
hen om niet in ledigheid te blijven hangen. We moeten waken voor ‘pamperen’ en het in
standhouden van aangeleerde afhankelijkheid. Onze ambitie voor 2019 is om nog betere connecties
op te bouwen met de arbeidsmarkt, zodat we ook op dat vlak zingeving kunnen bieden aan de
bezoekers.
Ambities voor 2019:
- stabiliseren van het huidige aanbod van bestaande activiteiten
- blijven netwerken bij ondernemers/middenstanders in de wijk, zodat we mensen kunnen bedienen
met extra brood, vlees, groente, kleding en zo mogelijk ook andere zaken die de bewoners met een
laag budget echt nodig hebben. Daarmee werken we op een heel directe manier aan armoedebestrijding en aan duurzaamheid.
- Uit het wijkonderzoek ‘De thermometer erin’ door 2 HBO-studentes in 2018 blijkt dat er nog veel
wijkbewoners zijn die niet bekend zijn met het werk van Seinpost. We willen graag van betekenis zijn
voor de mensen die niemand anders hebben en daarom zoeken we naar manieren om niet bereikte
wijkbewoners te informeren over ons aanbod. Bezoekers die zelf hebben ervaren hoe hun leven is
veranderd, doordat ze weer meer sociale contacten hebben gekregen door bij Seinpost te komen,
zijn de beste ambassadeurs.
- uitbreiden aantal openstellingen, door ook in de schoolvakanties de inloop door te laten gaan.
- variatie aanbieden in 1x per week een activerende werkvorm. Daarmee brengen we verdieping aan
in ons aanbod. Wanneer het lukt om mensen plezier te laten krijgen in hobby’s, samen met anderen,
werkt dat positief op hun welbevinden en de sociale contacten die ze hebben.
- aanbieden van een gezonde lunch (1x per week) door stagiaires. Dit is afhankelijk van de
levensmiddelen die we van ondernemers aangeleverd krijgen.
- twee keer per jaar een filmavond over thema’s die bij buurtbewoners actueel zijn
- uitstapje
- paasbrunch
- kerstmarkt
- midzomerfeest/ buurtbarbecue
We horen van de bezoekers hoe ze genieten van evenementen waar de hele buurt bij betrokken is

7

(zoals de kerstmarkt, de paasbrunch, de zomerbarbecue). Ze zijn dankbaar als er evenementen zijn
met een goede sfeer en veel opkomst. Dan zijn ze trots op hun wijk en genieten ze van gezelligheid,
we horen ze dat met trots vertellen aan andere mensen.

2.3 MAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING
Aanbod:
Veel mensen komen in contact met Seinpost via de laagdrempelige inloop. Ze zoeken een plek waar
ze binnen kunnen lopen en zich geaccepteerd voelen. Als ze zich veilig genoeg voelen, durven ze ook
de volgende stap te zetten en hun problemen te bespreken. In een sfeer van openheid en
vertrouwen kan de erkenning volgen dat ze er alleen niet uit komen en dat ze hulp nodig hebben.
Onze maatschappelijke werksters zijn vaak aanwezig in de inloop en maken de stap om hulp te
vragen heel laagdrempelig.
Zij ondersteunen en helpen de wijkbewoners bij vragen die te maken hebben met (dreigende)
schulden, bij het invullen van formulieren, met het inloggen op overheidswebsites en/of verplichte
sollicitaties, bij het bellen met instanties, of gaan met hen mee bij lastige afspraken.
Een aantal bezoekers is vastgelopen in de reguliere kanalen en komt in de gevarenzone, omdat ze
achterstand oplopen op alle gebieden en geen overzicht meer hebben op hun financiële en sociale
stand van zaken. Onze maatschappelijke hulpverleners beginnen met het bieden van een luisterend
oor, denken mee, brengen in kaart wat de hulpvraag is en wat prioriteit nodig heeft, ze leggen
contact met beschikbare hulpverleningsorganisaties en leiden toe naar passende zorg. Het blijkt dat
deze hulp in een behoefte voorziet, steeds meer cliënten vinden hun weg naar Seinpost Slinge.
In 2018 waren er ongeveer 25 a 30 hulpvragen per week. 70% van de hulpvragers hadden korte
vragen en 30% had langdurige hulp en begeleiding nodig. Het overgrote deel (80%) had
administratieve ondersteuning nodig of hulp bij schuldenproblematiek. Achterliggende problematiek
die deze hulpvragen versterkt, kan verslaving of sociaalpsychiatrische problematiek zijn.
Opvoedingsondersteuning in 2018 is bij een enkeling de behoefte.
Getallen:
Totaal aantal hulpvragen
25 à 30
Soorten hulpvragen

Aantal medewerkers:

Kortdurende
hulpverleningscontacten
70%
Administratieve ondersteuning
Schuldenproblematiek
Pedagogische gezinsbegeleiding
Verslaving
Vragen rondom verblijfstatus
Sociaalpsychiatrische problematiek
Opvoedingsondersteuning

Langdurige
hulp/begeleidingstrajecten
30%
60 %
20%
20%
3 cliënten
6 cliënten
8 cliënten
6 cliënten
2 betaalde krachten
4 stagiaires
1 vrijwilliger
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Impact:
De maatschappelijke ondersteuning die Seinpost biedt is onderscheidend ten opzichte van het
reguliere ondersteuningsaanbod. We zien dat veel hulpvragen die bij Seinpost binnenkomen zich
bevinden aan het begin of eind van de reguliere hulpverlening. Waar wij de functie vervullen van
buurvrouw die luistert en advies geeft bieden we preventieve ondersteuning en kunnen we
regelmatig voorkomen dat mensen in zwaardere hulpverlening terecht komen. Een ander deel van de
cliënten is al bekend en vastgelopen in het hulpverleningscircuit en zijn bekend als zorgmijders of
moeilijke cliënten. Voor deze groep vormen we een sociaal vangnet, een plek waar ze terecht
kunnen, praktische hulp krijgen, waar mensen het met hen uithouden.
Zowel aan de voorkant als aan de achterkant is Seinpost van betekenis. We bieden ondersteuning
waaraan geen prijskaartje hangt (want dat levert veel stress op). Onze werkwijze kenmerkt zich door
geduld, een lange adem en geen 9 tot 5 mentaliteit. We blijven erbij en gaan een extra mijl mee. En
ook als iemand niet geholpen wil worden blijft hij welkom in ons huis.
Bij Seinpost komen mensen binnen vanuit een enorme diversiteit aan culturen. We hebben gemerkt
dat het daarmee omgaan een van onze sterke punten is. We pakken op wat door gebrekkige
taalbeheersing tussen wal en schip dreigt te vallen en vormen een vangnet voor mensen die door
hun eigen gedrag op veel plaatsen niet meer gewenst zijn.
We ervaren in onze wijk veel sociaal-psychische nood. Wij beginnen heel basaal met aandacht geven
en te kijken wat we met een eenvoudig netwerk kunnen doen, en brengen in kaart bij welke zaken
mensen wel begeleiding en ondersteuning van een professionele organisatie nodig hebben.

Het hulpverleningstraject verloopt in de regel als volgt: in een oplossingsgericht intakegesprek wordt
gekeken welke stappen ondernomen moeten worden. Soms wordt een traject, inclusief stappenplan
opgezet, soms is een eenmalig gesprek voldoende en kan de hulpvrager daarmee weer zelfstandig
verder. Het is niet ons doel om als organisatie zelf alle hulpvragen op te pakken. Als de benodigde
expertise/hulpverlening al in de wijk aanwezig is verwijzen we door naar bv sociaal wijkteam, het
Leger des Heils, Stichting Dock, House of Hope. We helpen en begeleiden de hulpvrager om op het
juiste adres terecht te komen en zo nodig gaan wij met hen mee.
Het aantal doorverwijzingen naar Seinpost geeft aan dat we inmiddels een erkende plek hebben
binnen de professionele netwerk in de wijk. Dat illustreren de volgende praktijkvoorbeelden:
Een mevrouw van 73 heeft sociaal psychiatrische problematiek. Er zijn momenten in het leven dat ze
het niet meer ziet zitten en in een neerwaartse spiraal komt waarin ze de moed opgeeft en zich niet
meer verzorgd. Als we haar een tijdje niet op de inloop of maaltijd hebben gezien, zoeken we haar op.
Ze heeft in principe begeleiding van een sociaal psychiatrische verpleegkundige en daarnaast vanuit
een tweede instantie nog ambulante hulpverlening. Ondanks dat zij wekelijks bij haar betrokken
horen te zijn, vonden wij haar totaal vervuild, eenzaam en hopeloos in haar woning. Door ons
ingrijpen is ze in het ziekenhuis beland, heeft tijdelijk in een verpleeghuis gewoond en is nu weer thuis.
Als wij er niet waren geweest, was deze vrouw wellicht eenzaam en alleen in een totaal vervuild huis
overleden.
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Een ouderenwerker van Stichting Dock neemt met ons contact op. Haar vraag is of wij op bezoek
kunnen gaan bij een man van 65 die ongeneeslijk ziek is, geen netwerk heeft en zingevingsvragen
heeft. We zijn een aantal weken tot hij in een hospice werd opgenomen wekelijks bij hem op bezoek
geweest. Hij had duidelijk behoefte aan een ‘sparringpartner’: aanhoren wat hem bezig houdt,
gelegenheid bieden om gebeurtenissen uit zijn leven te verwerken, meedenken en gesprekken over
zingeving.

Een meneer van 86 komt al een paar jaar naar onze maaltijd. Zijn lichaam laat het steeds meer
afweten. Sinds zijn vrouw is overleden, voelt hij zich eenzaam. Als je met hem praat, wordt hij
emotioneel. Hij geeft aan dat hij het niet meer ziet zitten om naar de maaltijd te komen. Het is te ver
lopen voor hem, zijn benen willen niet meer. Toen hebben we besloten om hem 2x per week thuis op
te gaan halen. Hij is daarna vrij snel overleden, maar kon zo tot aan zijn overlijden toch nog bij ons
onder de mensen zijn.

Dhr A. woont met zijn gezin nog niet zolang in Nederland. Hij spreekt en begrijpt de Nederlandse taal
nog niet zo goed. Hij komt regelmatig langs met officiële brieven die hij niet begrijpt en die wij voor
hem op een eenvoudige wijze uitleggen. Seinpost is de enige plek die hij kent waar hij met zijn vragen
terecht kan. Zijn vrouw spreekt nog helemaal geen Nederlands. Zij helpt met koffie en thee schenken
tijdens onze inloop. Zo probeert zij naast de taalcursus die ze volgt wat beter Nederlands te leren. De
oudste zoon gaan net naar school en komt naar onze kinderclub. Zo vormen wij een brug voor dit
gezin om zich wat meer te vestigen in Rotterdam.

Een man van 35 komt bij ons, omdat hij schulden heeft en gas/ elektriciteit dreigt te worden
afgesloten. Hij heeft onder bewindvoering gestaan, maar voordat zijn schulden waren afgelost, is de
bewindvoering vanwege zijn gedrag door de rechter ontbonden. Deze man heeft NAH problematiek
waardoor zijn spanningsboog niet zo groot is. Hij vindt het moeilijk om op tijd te komen en langdurig
geconcentreerd te zijn. Hij is erg onrustig. Bij ons blijft hij komen, omdat wij ruimte hebben om vaker
en korter af te spreken waardoor we hem stapje voor stapje kunnen helpen met urgente zaken.
Andere voorbeelden van hulpverlening:
Veel mensen met een allochtone achtergrond (eerste generatie die in Nederland is
gekomen) hebben de weg naar Seinpost gevonden. Veel van hen komen wekelijks op onze
inloop en lopen regelmatig bij het maatschappelijk werk binnen. Zij zoeken
ondersteuning/ hulp bij het begrijpen van officiële brieven of zaken die zij via de computer
moeten regelen. Ook als zij de Nederlandse taal in spreken aardig beheersen, blijven ze
een beroep op ons doen, omdat ze onzeker blijven over de geschreven taal.
Een jonge vrouw van 38 loopt bij de neurochirurg vanwege een ziekte in haar hersenen.
Cliënt is in verwachting en heeft door haar ziekte een zware zwangerschap en is al
meerdere malen opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Cliënt leeft van een bijstandsuitkering en heeft op dit moment geen geld om spullen te
kopen voor haar kind di ze verwacht in juli 2018.
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Wij hebben een babypakket voor mevrouw aangevraagd via Stichting Babyspullen. In dit
pakket zitten voor de eerste maanden kleertjes en spulletjes die ze nodig kan hebben. Na
drie maanden kan mevrouw weer een babypakket aanvragen bij Stichting Babyspullen, zij
ontvangt dan weer een doos vol kleding voor haar kind.
Mevrouw heeft een bewogen leven achter zich. Door een aaneenschakeling van oorzaken
heeft zij bijna geen sociaal netwerk behalve haar zoon, de mensen van Seinpost en de
mensen van de sociale werkplaats waar haar zoon zijn dagbesteding heeft. Familie en
andere vrienden op wie ze kan bouwen, heeft ze niet. Cliënt wil graag dichter bij haar
zoon gaan wonen. Maar door een zeer laag inkomen, is de verhuizing van haar spullen
zelf een grote hindernis.
Het bewindvoeringskantoor wat haar begeleidt lijkt totaal niet bereidwillig om voor cliënt
de broodnodige fondsen hiervoor aan te schrijven en te regelen. Ook heeft bewind het in
al die jaren nooit voor elkaar kunnen krijgen om een spaarpotje op te bouwen voor cliënt.
Er is dus totaal geen geld.
Omdat een gewoon verhuisbedrijf te duur is en de medewerkers en mede cliënten van
haar zoon bij sociale werkplaats de Loods haar een warm hart toedragen, zijn zij bereid
haar te helpen met de verhuizing van al haar spullen.
Voor de huur van de vrachtwagen en de benzinekosten vragen zij 500 euro. Gezien de
afstand (cliënt verhuist naar Hardenberg) een net bedrag ons inzien. Wij hebben een
bedrag van 500 euro aangevraagd bij Stichting Fonds DBL. Dit bedrag is toegekend aan
cliënt.
Pendrecht en Zuidrijk
Totaal aantal contacten per jaar
Gemiddeld aantal cliënten per
week
Totaal aantal medewerkers (inclusief stagiaires)

2018
38
14

Ambitie 2019
45
30

2

3

Uitdaging
In 2018 hebben we ingezet op interne professionalisering, waaronder groei in methodieken om
hulpvragers goed van dienst te kunnen zijn. (Bv inhoud rapportage, intakeformulier en
rapportagesysteem). Hier kunnen we echter nog verder in groeien in 2019.
We hopen meer professionals te kunnen aannemen die dit werk kunnen gaan vormgeven. We
hebben geen voornemens om in 2019 explosief uit te breiden in activiteiten, wel willen we de
bestaande activiteiten verdiepen, verbeteren en toegevoegde waarde bieden voor meer mensen uit
de wijk . Voor Seinpost wordt 2019 een jaar waarin we als bestuur een slag willen maken in de
stabiliteit van de organisatie. De organisatiestructuur van Seinpost is helder. Om betekenisvol te zijn
in de wijk is het van belang binnen deze structuren stabiliteit en heldere afspraken te hebben
waarmee de organisatie beter tot zijn recht komt. We hebben de overtuiging dat we daarmee ook
van groter nut zijn voor de wijk waarin we staan.
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Ambities voor 2019:
- definiëren specifieke inbreng van Seinpost t.o.v. andere welzijnswerk. Afbakenen van hulpvragen
waarop wij vanuit onze kracht meerwaarde kunnen bieden voor de cliënten. Daarmee optimaal benutten van onze kracht, bewogenheid en deskundigheid. Duidelijke procedures wanneer verwijzen
naar welke hulpverleningsorganisatie
- vervolg op kennis/deskundigheid om moeder-dochterrelaties te begeleiden. Eigen medewerkers
hebben contact vanuit bekendheid/vertrouwensband en hebben signaleringsfunctie. Deskundigheid
vergroten door inhuren van professional die coacht/kennis overdraagt. Een programma ontwikkelen
van interventies die effect hebben.
- een pool van vrijwilligers opzetten die wekelijks een eenzame wijkbewoner bezoeken,.
- trainingsavonden organiseren voor vrijwilligers om hen toe te rusten. Dit past in ons speerpunt om
stabiliteit te brengen in het vrijwilligersteam
- mantelzorgproject/ maatjesproject oprichten, van vrijwilligers die eenzame wijkbewoners ondersteunen, bv boodschappen doen, opruimen in huis, meegaan met doktersbezoek
- uitbreiding uren maatschappelijk werk om op de hulpvragen in te gaan en moeder-dochterproject
vorm te geven. Met uitbreiding ook kwaliteit versterken doordat teamleren op gang komt. Algemeen
coördinator moet nu veel bijspringen en komt niet aan eigen werk toe.
- om versnippering te voorkomen kiezen we ervoor om de maatschappelijke ondersteuning te concentreren in Pendrecht. Wel zijn er elke week MBO-stagiaires social work aanwezig in Zuidrijk om
hulpvragen/ behoefte aan ondersteuning te signaleren.

2.4 MAALTIJDEN
Aanbod:
Op donderdag- en vrijdagavond tussen 18.00 en 19.30 uur bieden we aan wijkbewoners een gezond
driegangenmenu voor een lage prijs aan (wijkbewoners betalen €3,50 eigen bijdrage). Hier kunnen
(eenzame) mensen elkaar ontmoeten, leren kennen en verbinden.
Getallen:
Totaal aantal
maaltijden 2018
Donderdag
Vrijdag
Bijzondere
gelegenheden (o.a.

49
50
5

Gemiddeld aantal
bezoekers

Aantal medewerkers
(Kok, gastheer/gastvrouw,
vrijwilligers in de keuken, de
bediening, afwashulp

35
45
100

5
5
7

kerst, Pasen,
zomerbarbecue)

De vaste kern van bezoekers van de maaltijden bestaat voor 80% uit autochtone ouderen (55+).
Daaromheen varieert het, maar dat blijft de kern.
Op 13 juli hebben het seizoen afgesloten met een barbecue en ontmoeting. Veel mensen hadden
gasten meegenomen, zodat er bijna 100 mensen waren. Er was livemuziek, een dansvloer en veel
gezelligheid.
Impact:

12

De maaltijden worden goed bezocht en voorzien in de behoefte aan gezond en gezellig eten. De
meeste bezoekers komen wekelijks op een of beide dagen. Zij hebben geen zin of fysieke
mogelijkheden meer (vanwege o.a. ouderdom of gebrek aan mentale energie) om thuis een gezonde
maaltijd te bereiden en eten op andere dagen ‘makkelijk’. De bezoekers zijn positief over de smaak
en kwaliteit van de maaltijden. Het menu is wisselend en daarmee gevarieerd. Bezoekers laten zich
graag verrassen door wat er op het menu staat. Bezoekers komen ook eten vanwege het aspect
‘gezelligheid, samen eten’. Tijdens de maaltijd ontstaan verbindingen, mensen zoeken elkaar ook op
buitenom de openingstijden van Seinpost.
Uitdaging:
Met de huidige aanpak bereiken we de doelstelling van de maaltijden. Een wens is om ook een of
meerder keren per week een lunch aan te bieden. Een andere wens is om een stabiel team van
vrijwilligers te hebben en zo mogelijk ook meer bezoekers te betrekken die het vrijwilligerswerk in
Seinpost kunnen gebruiken als opstap naar betaald werk. Ze leren zich aan afspraken houden, onder
tijdsdruk werken, in een team werken en plezier krijgen in het samen werken aan een positief
resultaat.

2.5 TWEEDEHANDS KLEDINGWINKEL
Aanbod:
Tijdens de inloopuren is de kledingwinkel open. Dat is op dinsdag en donderdag van 11.00 tot 14.00
uur. De winkel wordt goed bezocht en voorziet in een behoefte. De klanten komen vanuit de inloop
en het maatschappelijk werk. De kledingwinkel zorgt voor mogelijkheden om contact met elkaar te
maken. Sommige mensen komen namelijk alleen voor de kledingwinkel naar Seinpost. De
opbrengsten in de kledingwinkel zijn gemiddeld genomen voldoende om de huur van de ruimte te
kunnen betalen. Er wordt regelmatig kleding binnengebracht en de vrijwilligers sorteren en
selecteren wat goed en bruikbaar is om in de winkel aan te bieden.
Getallen:
Gemiddeld aantal
klanten per week
Dinsdag en donderdag

2 x per jaar

Aantal vrijwilligers
30
70

Bijzonderheden
2
4

Grote verkoop partij
nieuwe kleding uit
atelier van bevriend
ondernemer

Impact:
Alle vrouwen houden van shoppen. Het is heerlijk dat vrouwen met een heel laag gezinsinkomen bij
Seinpost kunnen snuffelen tussen kleding die ze wel kunnen betalen. Het biedt een stuk gezamenlijk
plezier en ontspanning.
We merken dat in de kleinschalige en vertrouwelijke sfeer van de kledingwinkel vrouwen makkelijker
met elkaar in gesprek raken over hun persoonlijke omstandigheden, gezinsproblematiek of
opvoedingsvragen. Door deze ontmoetingen en de gesprekken die daaruit voortkomen, kan gekeken
worden of Seinpost op een andere manier iets voor deze personen kan betekenen.
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Vanuit de maatschappelijke ondersteuning worden cliënten doorgeleid naar de kledingwinkel met
een aanbeveling om gratis kleding te verstrekken in noodsituaties, wat we dan ook regelmatig en
ruimhartig doen.
Vanuit ons netwerk wordt ook kleding ingebracht. Zij komen op deze manier in contact met ons werk
en zien wat er in Seinpost gebeurt. Op die manier wordt er een betrokken achterban gecreëerd, die
ons kunnen ondersteunen indien nodig.
Uitdaging:
Er is veel behoefte aan goede en draagbare kinderkleding voor de gezinnen die onder bewind staan
of met een minimuminkomen rond moeten komen. Kinderkleding wordt minder ingebracht, dus het
in interessant om te onderzoeken welke kanalen we moeten aanboren om meer kinderkleding
binnen te krijgen. Voor de continuïteit zou uitbreiding van de openingsuren wenselijk zijn. De
kledingwinkel is ook een prima plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een stukje
werkervaring op te doen.
Ambities voor 2019:
- continueren en nog meer klanten laten profiteren van het kledingaanbod. We werken hiermee heel
direct aan armoedebestrijding.
- wegen zoeken om goede kinderkleding binnen te krijgen en bij de gezinnen terecht laten komen
waar de nood hoog is
- vraag en aanbod nog beter bij elkaar brengen, zodat we goed in beeld hebben welke bezoekers in
aanmerking moeten komen voor gratis kleding

2.6 KINDERCLUB
Aanbod:
Drie keer per week is Seinpost op vaste tijden open voor de jeugd met een vast aanbod. Op dinsdag is
er van 15.30 tot 17.00 uur een jongensclub. Op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur is er kinderclub en
op woensdag van 15.30 – 17.00 uur een tienerclub. Op dinsdag is de club kleinschaliger en heeft het
karakter van een workshop, dan wordt er een bakactiviteit of ingewikkelder knutselwerkje
aangeboden. Op woensdag zijn de kinderen vrij om te kiezen uit het activiteitenaanbod (knutsel,
buitenspel, gezelschapsspel) of vrij te spelen in de ruimte.
Bij de start van de kinderclub op woensdag komen de kinderen vanuit school naar Seinpost, om 13.00
uur en mogen bij binnenkomst boterhammen met beleg nemen. Kinderen hebben echt trek na de
schoolochtend. Je ziet bij sommige kinderen hun energie afnemen en merken dat ze weer opleven als
ze hebben gegeten. Zo leren ze hun lichaam kennen en blijven ze gezelliger. Op de club op
dinsdagmiddag geven we hen fruit, omdat we een gezonde levensstijl willen stimuleren.
Na afloop van de club brengen we kinderen naar huis, dat zijn de momenten die goed zijn voor het
contact met gezinnen. Dat individuele contact hebben ze meer nodig. We zijn zichtbaar in de wijk.
We delen folders uit voor bekendheid van de club en speciale evenementen, zoals een
sportevenement of uitstapje. De kinderwerkers halen op verzoek kinderen op bij de basisschool
zodat kinderen die niet door hun ouders opgehaald kunnen worden toch naar de club kunnen
komen.
De thema’s die aangeboden zijn in 2018: Emoties, vriendschappen, zelfbeeld, cultuur, sport en spel
(zomerperiode), Herfst, sinterklaas en Kerst.
Elke maand stond in het teken van een thema. De activiteiten werden erop afgestemd zoals
knutselwerk en een verdiepende educatieve activiteit.
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Verjaardagsfeesten
Ook de verjaardag van de kinderen wordt gevierd. Veel kinderen kunnen hun verjaardag niet of
minimaal vieren. Vandaar dat we bij Seinpost daar veel aandacht aan besteden. In 2018 hebben we
10 keer het verjaardagfeest gevierd. Elke maand een keer op dinsdagmiddag voor alle kinderen die
jarig zijn in die maand. De maanden juni/juli hebben we samengenomen (i.v.m. de zomervakantie).
Ook bieden we na afloop van het vieren van de
verjaardag een maaltijd aan voor de ouders van de
jarigen waarbij de kinderwerkers aanwezig zijn. Op die
manier worden de relaties met ouders en kinderen
sterker

Uitstapje
Er is een wijkfeest georganiseerd in april 2018 dankzij een bijdrage van Opzoomer Mee en in samenwerking met de vrijwilligers/studenten van het Hoornbeeck College. Verschillende spelmaterialen
waren gehuurd van Opzoomer Mee (zoals: vier op een rij, loopbussen, stelten, touwtrekken, zaklopen etc.) Er stond een springkussen. Kinderen werden geschminkt en hapjes en drankjes werden gratis uitgedeeld. Dans en muziek was er onder begeleiding van twee dansdocentes.

Daarnaast worden er tijdens de kinderclub ook uitstapjes georganiseerd, zoals een aantal bezoekjes
aan de grote speeltuin in de maanden juni en juli.
Sport -en spel dag
Er was een sport -en spel dag met externe (sport) professionals: kidsbootcamp, voetbal workshop
(trainer van Ajax) en een afro dansworkshop op 22 augustus 2018. Waar heel veel zowel bekende
(van de club)als onbekende jongens op af zijn gekomen. Zelfs de kinderopvang centrum uit de wijk
kwam deelnemen met een club jonge kindjes. Er werd water, belegde broodjes en fruit gratis
uitgedeeld aan de deelnemers.
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Sinterklaas
Er is Sinterklaasfeest geweest op woensdag 5 december met ingehuurde Sint en Pieten. Alle kinderen
hebben een cadeau gekregen.
Met de tieners is er Sinterklaas gevierd aan de hand van lootjes en zelfgemaakte surprises.
Kerstfeest
Woensdag 19 december is er Kerstfeest gevierd tijdens de kinderclub. Er waren bakactiviteiten en
knutselactiviteiten en spellen in het thema kerst. De kinderen konden ook een kerstfilm kijken. Bij de
tienerclub hebben de tieners samen met de dames van het Hoornbeeck collegefilm gekeken onder
het genot van zelfgemaakte hapjes.
Getallen:
Totaal aantal
keren per jaar
Kinderclub/workshop
op dinsdagmiddag
Kinderclub op
woensdag
Verjaardagsfeesten
Sport- en spel
driedaagse
Sinterklaas
Kerst
Uitstapje

Gemiddeld
Totaal aantal
aantal kinderen medewerkers
per keer
43
8
1
43

10

1
1

25

2 vaste (4
vrijwilligers/stud
enten/stagiaires)
2
20
5
6
7

Impact:
De kinderen zijn enthousiast over de club en vinden het een leuke plek om te komen. Ze voelen dat
ze hier zichzelf mogen zijn en dat het echt hun plek is.
Ze krijgen verantwoordelijkheid door te helpen met dingen klaar te zetten, eten en drinken, en dat
doet ze goed. Ook mogen ze spelen en knutselen en rommel maken wat bij sommige kinderen thuis
niet mag, zoals: bellenblazen, met water spelen, helpen met koken, een breed aanbod aan
mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. Op deze manier kunnen we bijdragen aan een stukje
ontwikkeling, door ze kleine verantwoordelijkheden te geven en met spullen te laten spelen waar ze
normaal niet mee mogen spelen. Ze voelen zich medeverantwoordelijk voor de club, en helpen
daarom ook graag mee. De plek is echt een soort huiskamer voor ze. Ze voelen zich veilig.
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Bij het brengen en halen ontmoetten ouders en kinderwerkers elkaar. Op die momenten maken de
kinderwerkers een praatje met de ouders en daaruit ontstaan goede contacten Ouders beleven met
elkaar dat dit een veilige plek is en dat ze hun kinderen hier graag brengen. In 2017 hebben we een
begin gemaakt aan de huisbezoeken. Sommige ouders zijn heel gastvrij en daar zijn goede relaties
mee opgebouwd.
Met andere ouders is het lastiger om een contact op te bouwen. Dan gaat de deur maar een heel
klein eindje open als je huisbezoeken doet. Of ouders roepen alleen even iets uit het raam, in plaats
van de deur open te doen. Ze schamen zich voor hun situatie. Ze schamen zich voor de armoede.
Alleen door vertrouwen op te bouwen, kun je bereiken dat je binnen wordt uitgenodigd.
Laagdrempelig zijn, hen het gevoel geven dat ze er mogen zijn, op die manier kan een
vertrouwensband worden opgebouwd.
De kinderclub heeft ook een signalerende functie. Als ouders dat willen wordt de maatschappelijk
werker ingeschakeld en wordt er naar een passende oplossing gezocht. Ook andersom wordt dat
gedaan. Zo had een moeder tijd nodig op woensdagmiddag en daarom is aangeboden om haar kind
hier op woensdag te brengen. Zo sluiten de verschillende activiteiten bij Seinpost Slinge op elkaar
aan, en kunnen we een volledige aanpak bieden.

G. is in 2018 via maatschappelijk werker doorverwezen naar de coördinator jeugdwerk. Er is met G.
individueel contact met de kinderwerker. Ze komt nu ook met haar broertje vaker naar de kinderclub
en ze gaat nu ook naar de tienerclub. De coördinator was ook contactpersoon voor de
maatschappelijk werker en zorgcoördinator van de school van G..
Ambities voor 2019
Meer goede en positieve relaties opbouwen met ouders wordt onze focus voor 2019. Op die manier
kunnen we ook direct hulp bieden als dat nodig is en voorkomen dat zwaardere problematiek
ontstaat die de ontwikkeling van de kinderen negatief beïnvloedt. Begeleiding bieden in het hele
gezinssysteem betekent dat je echt een verandering teweeg kunt brengen.
In 2018 is de kinder/jeugdwerker uitgevallen door langdurige ziekte. Daardoor zijn niet alle doelen
die we wilden bereiken gehaald. Tegelijk hebben we de beslissing genomen om afscheid te nemen
van twee kinderwerkers met een klein contract en te zoeken naar kinderwerkers die beter passen bij
de behoeften van de doelgroep.

2.7 TIENERCLUB
Aanbod:
Tienerclub was in 2018 voor een gedeelte op de dinsdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Dit is verplaatst
naar de woensdagen van 15.30-17.00 uur. Dit is gedaan in verband met personeelstekort en ook door
de roosters van de tieners. De opkomst is opgelopen van 7 tieners naar 15 tieners in 2018. Net zoals
bij de kinderclub starten we bij de tieners met gezamenlijk moment op de bank met een hapje en
wat te drinken. Voornaamste activiteiten waren koken en bakken. De activiteiten worden met de
jongeren afgestemd naar hun behoefte. Tieners vertellen veel over hun leven op school en over het
gebruik van sociale media.
Getallen:
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Totaal aantal
keren
Sportmiddag
Tienerinloop

Aantal tieners
2
43

1

20
Varieerde per
week van 8 tot
15
12

Totaal aantal
medewerkers

Bijzonderheden

3
Per club 3

5

Impact:
We merken dat het heel belangrijks is dat er een veilige plek is voor de tieners. Ze voelen Seinpost
echt als hun plek en dat is een goede basis. De tieners die bij ons komen, komen uit gezinnen waar
moeder/ouders door omstandigheden weinig tijd kunnen of willen investeren in positieve manieren
om tijd met elkaar door te brengen. Het is winst als Seinpost dat kan bieden. Door de individuele
aandacht voor de tieners maar ook voor de manier waarop ze met elkaar omgaan krijgen de tieners
een alternatief wereldbeeld aangereikt.
Uitdaging:
We hebben in de afgelopen periode gemerkt dat de gemengde tienerclub niet ‘werkt’. Jongens en
meisjes van dezelfde leeftijd bevinden zich niet in dezelfde ontwikkelingsfase en hebben geen positieve invloed op elkaar als je ze bij elkaar zet met hetzelfde aanbod. Het is onze ervaring dat juist de
individuele contacten waardevol zijn, en dat tienermeiden zonder aanwezigheid van jongens opener
zijn over hun vragen en problemen.
Ambities voor 2019:
- aparte clubs opzetten voor jongens en meiden van 10 -16 jaar. Met gesplitste groepen kunnen we
meer aandacht besteden aan zelfbeeld, zelfwaardering, plek in de maatschappij, relaties, seksualiteit,
toegesneden op de issues waar de tieners mee zitten. Ook de overgang van groep 8 naar middelbare
school kunnen we sekse-specifiek goed begeleiden.
- voor meiden gaan werken met het programma Super Woman. Dit is een preventief, methodisch
groepsprogramma, met een themaspel en trainingen. Het groepsprogramma is erop gericht meiden
weerbaar te maken en hen te empoweren om zo een gezond zelfbeeld te vormen, hun talenten te
ontwikkelen en hun grenzen aan te geven. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het aangaan van
gezonde relaties. Vrouwelijke professionals en vrijwilligers spelen daarbij als rolmodellen een essentiële rol.
- sportactiviteiten voor de jongens zodat zij hun energie kwijt kunnen, onder leiding van een mannelijk rolmodel.
- vertrouwensrelaties: intensiveren van de impact door te bouwen aan stabiele en vertrouwelijke
relaties. Door intensief met hen op te trekken, in activiteiten afgestemd en vormgegeven op de
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manier zoals dat bij deze doelgroep past kunnen we dieper inwerken op de ontwikkeling en
langdurige steun bieden.
A. is er nog steeds, d.w.z. ze doet hier vanaf haar 12e/ 13e al vrijwilligerswerk in de keuken. Het is
belangrijk dat we binding met haar en haar moeder houden. Er is sprake van een ongezonde
moeder-dochter-relatie: moeder heeft LVB en heeft meer een vriendinnenrelatie met A. dan een
moeder-dochter-relatie, dat lijkt heel fijn, maar betekent dat ze haar dochter niet de kaders kan
bieden die ze nodig heeft, met alle consequenties die daarbij horen

2.8 HUISWERKBEGELEIDING
Aanbod:
Met het project Huiswerkbegeleiding geven we kansarme kinderen in Pendrecht en Zuidwijk tools
mee waarmee ze succesvol kunnen zijn in het Nederlandse schoolsysteem.
De huiswerkbegeleiding richt zich op taakaanpak en werkhouding, leerstrategieën ontdekken en
inzetten, plannen van taken en doorzetten als het moeilijk is. Daarnaast is het belangrijk dat ze hun
talenten ontdekken en aanspreken en een realistisch zelfbeeld ontwikkelen.
Huiswerkbegeleiding is er voor kinderen die behoefte hebben aan een rustige omgeving, of aan
mensen die hen helpen met het ontwikkelen van een goede huiswerkhouding, een juiste
werkaanpak, structureren van taken.
De begeleiding is voor kinderen van 6 t/m 18 jaar.
Getallen:
Pendrecht
2018
Aantal dagdelen
Aantal kinderen
Aantal vrijwilligers
Zuidrijk
Aantal dagdelen
Aantal kinderen
Aantal vrijwilligers

2018

Ambitie 2019
2
8
2

1
10
2
Ambitie 2019
1
8
2

Impact:
Voor de kinderen die naar de huiswerkbegeleiding zijn gekomen was de belangrijkste meerwaarde
dat er individuele aandacht was voor hun taken en aanpak van huiswerk. De begeleiders konden hen
op een rustige plek voordoen hoe je een taak aanpakt, hoe je informatie voor je werkstuk opzoekt op
internet, op welke manier je het best je huiswerk kan leren.
Kinderen en tieners groeien in zelfbeeld, kennis van eigen sterke en zwakke kanten.
Ze groeien in reflectieve vaardigheden, kritisch zijn op eigen werk, leerpunten benoemen en
leren doorzettingsvermogen, werken onder tijdsdruk, omgaan met fouten, plannen, taken structureren, oorzaak-gevolg denken.
Kinderen en tieners ontwikkelen sociale competenties: omgaan met emoties, samenwerken, sociale
structuren inschatten, anticiperen op gedrag van de ander. Hierdoor behalen ze betere resultaten op
school en maken meer kans op een goede stageplaats.
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Ambitie voor 2019
- leesbegeleiding aanbieden voor kinderen (groep 3 en 4), omdat daar de achterstanden ontstaan.
Achterstanden voorkomen is belangrijk zodat kinderen optimaal hun kansen benutten om goed te
presteren in andere vakken

2.9 OVERIGE ACTIVITEITEN
In 2018 hebben we een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd buitenom het reguliere aanbod.
Het gaat om:
-Kerstmarkt 2018
Op 22 december 2018 hebben we op Seinpost een kerstmarkt georganiseerd. Alle wijkbewoners,
ondernemers en organisaties in de wijk werden uitgenodigd om aanwezig te zijn en te participeren
met een kraam of verkooptafel. Binnen waren kramen met koopwaar, eten en drinken, creatieve
workshops, kinderactiviteiten. Buiten was een levende kerststal. Het was een heerlijke dag vol
ontmoeting en positieve energie. Wijkbewoners konden voor een klein bedrag een stand huren om
daar eten of spullen te verkopen. Er was livemuziek aanwezig (van een brassband uit de wijk) en er
was ruimte voor ontmoeting.

Pendrecht en Zuidwijk
Totaal aantal events (buurtbarbecue, mu-

2018

Ambitie 2019
6

8

75
12

90
15

ziekavond, uitstap, kerstviering, kerstmarkt,
filmavond, paasbrunch, pinksterlunch)

aantal deelnemers
Gemiddeld aantal vrijwilligers per event

3. Onze wijkgerichte activiteiten op locatie ZuidRijk
3.1 Inloop
Aanbod:
In 2018 was er ZuidRijk op drie momenten per week inloop van 11.00 – 14.00 uur. Deze activiteit is
gestart in maart 2018. De inloopmomenten zijn ontmoetingsmomenten door en voor
buurtbewoners, alleenstaande moeders, eenzamen en/of geïsoleerde ouderen/ werklozen, thuis- en
daklozen, vluchtelingen. In de praktijk is de groep 55+ het grootst.
We voorzien hiermee in de behoefte van mensen aan ontmoeting, aan een plek waar ze kunnen
binnenlopen, een praatje kunnen maken, hun verhaal delen.
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Gemiddeld één keer per week bieden we tijdens de inloop een stukje dagbesteding in de vorm van
een creatieve of spelactiviteit of gesprek. De medewerkers en vrijwilligers zijn aanwezig tijdens de
inloop en schuiven aan tafel voor een gesprek. We leggen verbinding door ons betrokken te tonen
waardoor de mensen zicht veilig voelen om hun verhalen te delen.
De inloop vormt een laagdrempelige opstap naar de maatschappelijke hulpverlening.
Tijdens de inloop worden groenten en fruit uitgedeeld en kunnen de mensen een lunch gebruiken.
In de aanloopfase zagen we dat groepjes bezoekers sterk vasthielden aan hun veilige groep. Aan het
eind van het jaar zagen we dat men elkaar meer op ging zoeken en het gezelschap zich meer
mengde. De inloop voorziet in een behoefte die is ontstaan door het wegvallen van de Larenkamp in
Zuidwijk. Er is een deel van de bezoekers dat zich niet thuisvoelt in de vervangende huiskamer (in het
Middelpunt) en dat huiskamergevoel wel ervaart in Zuidrijk. Voor deze mensen is het fijn dat we een
veilige en gezellige plek kunnen bieden die hen een verzetje geeft in hun dagelijkse leven.

Getallen:
Zuidrijk
Totaal aantal inloopmomenten per jaar
aantal bezoekers per week
aantal vrijwilligers per inloopmoment

2018

Ambitie 2019
120
160
40
50
3
4

Impact:
Wijkbewoners weten dat er een veilige plek is binnen hun wijk waar ze terecht kunnen en waar ze
onvoorwaardelijke acceptatie ervaren ongeacht hun situatie, problemen, beperkingen of ziekte.
In de inloop ontmoeten bezoekers andere wijkbewoners en komen uit hun sociale isolement. De inloop is voor veel mensen de enige plek waar ze die dag iemand spreken. Sociale cohesie ontstaat
waar mensen elkaar kennen en spreken, gedeelde interesses ontdekken en ervaringen gaan delen.
We zien mensen uit verschillende bevolkingsgroepen binnenkomen en met elkaar in contact komen.
Bezoekers worden gestimuleerd tot actieve participatie: in ZuidRijk en Seinpost, in de wijk, in de samenleving. Elkaar ontmoeten en helpen versterkt de eigen kracht van mensen. Samen zijn we zoveel
sterker dan ieder voor zich.
Doordat mensen elkaar kennen vanuit de inloop ontstaat er herkenning als zij elkaar in de buurt tegenkomen en is de drempel om elkaar te groeten, aan te spreken, en te helpen lager
Door positief en toekomstgericht denken en handelen kunnen we een wending geven aan het leven
van wijkbewoners: je kunt hier binnenkomen als hulpvrager, doorgroeien naar initiatief-nemende
gast en zelfs naar vrijwilliger die anderen bemoedigt en versterkt
De vrijwilligers en medewerkers helpen mensen hun talenten en capaciteiten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen waar dat kan.
Door het bieden een luisterend oor kunnen we behoefte aan ondersteuning in een vroeg stadium op
het spoor komen, en vormt de inloop een laagdrempelige opstap waarmee inzet van zwaardere en
duurdere hulpverlening voorkomen kan worden.
In de inloop staan we open voor en stimuleren het gesprek over maatschappelijke thema’s en zingeving/spiritualiteit. Dit leidt soms tot mooie gesprekken tussen vrijwilligers en deelnemers. Vrijwilligers laten weten enorm gemotiveerd te blijven door kleine blijken van waardering die naar hen toe
worden uitgesproken.
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Ambitie voor 2019
Bij de inloop is het de uitdaging om mensen in hun kracht te zetten en hen niet alleen te zien als passieve deelnemers. Het betrekken van mensen bij het vrijwilligerswerk kan nog groeien. Daarnaast
kunnen de vrijwilligers zich nog meer bewust worden van hun taak om te bekrachtigen i.p.v. te zorgen.

3.2 Maaltijden
Aanbod:
Op donderdag- en vrijdagavond tussen 18.00 en 19.30 uur bieden we aan wijkbewoners een gezond
driegangenmenu voor een lage prijs aan (wijkbewoners betalen €3,50 eigen bijdrage). Hier kunnen
(eenzame) mensen elkaar ontmoeten, leren kennen en verbinden. De maaltijden worden verzorgd
door vrijwilligers.
Getallen:
Zuidrijk
Gemiddeld aantal deelnemers
maaltijden per week
aantal vrijwilligers per maaltijd
Kerstviering, paasbrunch en bbq

2018

Ambitie 2019
40

50

5
50 a 70 bezoekers

5

Impact:
Gezond eten bevordert de fysieke gezondheid van de bezoekers, maar is ook positief van invloed op
de mentale gezondheid, doordat bezoekers uit hun huis komen en in een sociale context genieten
van een gezonde maaltijd. Een aantal bezoekers van de maaltijden geeft aan dat ze maar twee per
week een warme maaltijd eten, nl op de dagen dat ze in Seinpost komen eten..
Door middel van het maaltijdproject maken we verbinding tussen jongeren (vrijwilligers) en ouderen
(bezoekers), tussen actieve en inactieve buurtbewoners die op een andere manier niet snel met elkaar in contact komen
Met het maaltijdproject bieden we zinvolle activiteit voor vrijwilligers: jongeren uit risicogroepen,
mensen met een uitkering die een tegenprestatie moeten doen, we zetten talenten van buurtbewoners in. Gasten voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer en gang van zaken tijdens de maaltijden.
Ze gaan voor elkaar zorgen, bv in de gaten houden wanneer iemand niet komt, en gaan langs om te
kijken of iemand ziek is. Dus: doorbreken van sociaal isolement en groei van sociale cohesie
Uitdaging:
Ambitie 2019:
- professionaliteit team vergroten (HACCP), en een kok aanstellen voor maaltijden op Zuidrijk

3.3 Tweedehands kledingwinkel
Aanbod:
In onze tweedehands kledingwinkel kan iedereen terecht voor dames/heren en kinderkleding tegen
kleine prijsjes. Zo helpen we voedselbankcliënten of bezoekers in schuldhulpverleningstraject. Je
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kunt hier kleding kopen, kleding inbrengen of meehelpen als vrijwilliger bij het verwerken, sorteren
en verkopen onder leiding van een professionele kracht. Via onze contacten met een kledingatelier
kunnen we twee keer per jaar een kledingverkoop organiseren van kwalitatief goede nieuwe kleding.
Bewoners krijgen de mogelijkheid om voor kleine prijzen nieuwe actuele kleding te kopen.
Getallen:
Zuidrijk
Totaal aantal openstellingen per jaar
Gemiddeld aantal cliënten per week

2018
100
20

Ambitie 2019
120
30

Impact:
Het is een stukje ontspanning dat vrouwen met een heel laag gezinsinkomen bij ZuidRijk kunnen
snuffelen tussen kleding die ze wel kunnen betalen. Het biedt een stuk gezamenlijk plezier en ontspanning.
In de kleinschalige en vertrouwelijke sfeer van de kledingwinkel raken vrouwen makkelijker met elkaar in gesprek over hun persoonlijke omstandigheden, gezinsproblematiek of opvoedingsvragen.
Deze ontmoetingen en de gesprekken die daaruit voortkomen, bieden de mogelijkheid dat Seinpost
op een andere manier iets voor deze personen kan betekenen.
-Vanuit de maatschappelijke ondersteuning worden cliënten doorgeleid naar de kledingwinkel met
een aanbeveling om gratis kleding te verstrekken in noodsituaties, wat we dan ook regelmatig en
ruimhartig doen.
Ambitie voor 2019:
Opening van de kledingwinkel continueren en nog meer klanten laten profiteren van het kledingaanbod. We werken hiermee heel direct aan armoedebestrijding.
Bij voldoende vrijwilligers meer openingstijden aanbieden
Kledingwinkel als laagdrempelige opstap om over je problemen te praten: vrijwilligers daarop toerusten, zodat ze gevoelig zijn voor behoefte aan gesprek, en leren doorverwijzen naar maatschappelijke
ondersteuning.

3.4 Kinderclub
Aanbod:
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur zijn kinderen uit de wijk in de leeftijd van 4 tot 10 jaar
welkom in ZuidRijk. Hier ontmoeten ze kinderen van hun eigen school en andere scholen, ze sporten,
spelen, koken en genieten van gezelligheid onder begeleiding
Getallen:
Zuidrijk
Aantal dagdelen per week
Aantal kinderen per week
Aantal medewerkers (inclusief

2018

Ambitie 2019
1
15
4

2
20
5

vrijwilligers, stagiaires)
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Impact:
Ons kinderwerk vervult de 10 taken in het kader van het Internationale Verdrag inzake de Rechten
van het Kind. (samen opvoeden, talentontwikkeling, signalering en preventie, gezondheid, meedoen,
participatie en burgerschap, kinderen zijn medeburgers, ontmoeting en sociale cohesie, duurzame
intergenerationele relaties, spelen).
Kinderen uit ‘kansarme’ gezinnen hebben een plek waar ze uitgedaagd worden om hun energie op
een positieve manier te besteden, waar ze met andere kinderen spelen, zich aan spelregels leren
houden, leren omgaan met winnen en verliezen.
Zij leren sociale vaardigheden door middel van activiteiten, workshops en ontspanning (waarbij we
letten op structuur, veiligheid).
Zij krijgen positieve rolmodellen en identificatiefiguren. Heel belangrijk voor kinderen die vaak opgroeien zonder vader of voorbeeld van maatschappelijk succesvolle integratie in samenleving en arbeidsproces
Zij worden uitgedaagd om met hun talenten aan de slag te gaan (knutselen, koken, tekenen) en leren
genieten van de positieve resultaten van inzet en doorzettingsvermogen.

H. schiet aan het eind van de middag een bal in de tuin van een buurtbewoner.
Hij durft niet aan te bellen en wil meteen naar huis. Zijn vader komt ook om
hem op te halen. “Maar juf, we hebben toch zoveel ballen. H., ik vind elke bal
belangrijk, net zoals elk kind belangrijk is. Ik ga met je mee. ” Zo lukt het de medewerker hem te overtuigen en hij belt aan. De buurtbewoner blijkt een aardige
meneer te zijn en H. is erg opgelucht en trots.
Tijdens een spel in twee groepen moeten de kinderen een ballon kapottrappen
waarin een uitdagende opdracht inzit zoals: doe een minuut lang een aap na,
doe een dansje met een ander kind. De anderen worden gestimuleerd om hun
groepsgenoot aan te moedigen. A. vindt de opdracht om een liedje te zingen
veel te spannend “Juf, ik doe het niet”’ Maar dan springt F. op: ‘Kom, we doen
het samen.’
Uitdaging:

Ambitie voor 2019:
We hebben ervaren hoe belangrijk het is te bouwen aan relaties. We kiezen daarom voor kwaliteit
boven kwantiteit. Langdurige en intensieve relaties opbouwen met kinderen en hun ouders vergroot
de impact van ons werk, het bouwen aan relaties kost tijd en beschikbaarheid. Daarom zetten we
voor 2019 niet in op groei in kwantiteit, maar op het intensiveren van contacten die er zijn en het
bouwen aan stabiele en vertrouwelijke relaties. Door intensief met jongeren op te trekken in spel,
crea-activiteiten, gesprekken, delen van leefwereld, kunnen we dieper inwerken op de ontwikkeling
en langdurige steun bieden.
- Voorleesochtenden opzetten (in samenwerking met de lokale bibliotheek) voor (jonge) kinderen
(3 t/m 7 jaar)met hun ouders. Daarmee wordt de woordenschat van kinderen vergroot en versterken
we een positief beeld van lezen. Daarmee dragen we bij aan een taalontwikkeling die past bij de
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leeftijd van het kind.
- Het is het doel dat kinderen zich gezien voelen en gekend. Dit willen we onder andere bereiken
door soms met kinderen individueel activiteiten te doen. Kinderen blijken hier enorm van te kunnen
genieten. Tegelijkertijd is het een punt van aandacht; we moeten nadenken hoe we het vier-ogen
principe toe kunnen blijven passen zodat veiligheid en transparantie gegarandeerd zijn.
- koffie-ochtenden voor de ouders van jonge kinderen. Op deze ochtenden kunnen ervaringen worden gedeeld en kan onder leiding van een professional doorgepraat worden over opvoed-issues. Uit
gesprekken met ouders (in inloop of bij maatschappelijk werk) weten we dat hier behoefte aan is,
maar het blijkt moeilijk om een vorm te vinden die voor ouders prettig is.
Daarom is het belangrijk vooraf onderzoek te doen onder de doelgroep en in samenspraak met hen
te zoeken naar een goed tijdstip en passende werkvorm.
- ouders als vrijwilliger bij de activiteiten die worden aangeboden. Juist hún talenten en ervaringen
zien wij als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de wijk. Met het
doen van vrijwilligerswerk zijn zij ook een belangrijk rolmodel voor hun kinderen.

3.5 Overige activiteiten
Paasbrunch en barbecue tijdens Pinksteren:
Op de christelijke feestdagen organiseren we een ontmoetingsmoment waarbij wijkbewoners uitgenodigd worden om met een gezellige brunch of barbecue zo’n dag feestelijk te vieren. Voor wie
daarin geïnteresseerd is bieden we een stukje zingeving aan op deze dagen.

Kick-off:
Feestelijke opening
Op zaterdag 15 september 2018 vond de feestelijke opening van ZuidRijk plaats. Wijkbewoners en
organisaties uit de wijk waren uitgenodigd om dit mee te maken. Michiel Grauss, wethouder van Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg verrichtte de openingshandeling. Voor de volwassenen was er een hapje en drankje. Voor de kinderen waren er spelletjes en creatieve activiteiten
georganiseerd. We sloten af met een gezellige barbecue waaraan zo’n 200 wijkbewoners deelnamen.
Kerstmarkt
Op 22 december 2018 hebben we op ZuidRijk een kerstmarkt georganiseerd. Alle wijkbewoners, ondernemers en organisaties in de wijk werden uitgenodigd om aanwezig te zijn. Binnen waren kramen
met koopwaar, kleding, eten en drinken, creatieve workshops, kinderactiviteiten. Buiten was een
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levende kerststal. Wijkbewoners konden voor een klein bedrag een stand huren om daar eten of
spullen te verkopen. Er was livemuziek aanwezig (van een brassband uit de wijk) en er was ruimte
voor ontmoeting. De markt werd goed bezocht en de sfeer was heel gezellig.

Pendrecht en Zuidwijk
Totaal aantal events (buurtbarbecue, mu-

2018

Ambitie 2019
6

8

75
12

90
15

ziekavond, uitstap, kerstviering, kerstmarkt,
filmavond, paasbrunch, pinksterlunch)

aantal deelnemers
Gemiddeld aantal vrijwilligers per event

4. Ons team
4.1 Betaalde medewerkers
Pionier Dick van den Boogaart is full-time op de werkvloer aanwezig en een natuurlijk aanspreekpunt
voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Hij is in dienst van de PGRZ (Protestantse Gemeente
Rotterdam-Zuid). Sinds 1 december 2017 is er een coördinator op Pendrecht aangesteld die deze taken gedeeltelijk en geleidelijk van hem overneemt als voorbereiding op het wegvallen van Dick als
coördinator (i.v.m zijn pensionering in juni 2019).
In de uitvoering van de activiteiten zijn verder vrijwilligers en stagiaires betrokken.

Functie

Werkdagen

Aantal uren
Pendrecht

Aantal fte
Pendrecht

Algemeen coördinator 1
Algemeen coördinator 2

Zo/di/woe/do/vrij
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Aantal
Aantal FTE
uren
Zuidrijk
Zuidrijk
0,58 fte
15
0,42 fte

Di/woe/do/vrij

20

0,56 fte
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Maatschappelijk
hulpverlener
Kinderwerker (met
coördinerende taken)
Kinderwerker 2
Tienerwerker
Kok
totaal

Di/woe/do

12

0.33 fte

Di/ woe/do

20

0.56 fte

Woe/do
Di
do/vrij

8
8
8
97

0,22 fte
0.22 fte
0.22 fte
2,69 fte

15

0,42 fte

4.2 Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen de ruggengraat van Seinpost Slinge. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en bij
elke activiteit zetten vrijwilligers zich in. In totaal hebben in 2018 zo’n 100 vrijwilligers zich ingezet
om de activiteiten van Seinpost Slinge mogelijk te maken. Een groot gedeelte komt uit de wijken
Pendrecht en Zuidwijk zelf en is na het bezoeken van een van de activiteiten enthousiast geworden
om zelf ook een steentje bij te dragen. De effecten van het werken met vrijwilligers die als bezoeker
binnen komen zijn: toename participatie, versterken van eigen kracht en bevorderen van de sociale
cohesie in de wijk.
Een belangrijk doel van Seinpost is om wijkbewoners in de kracht te zetten. Dat wordt gehaald
doordat vrijwilligers uit de wijk komen en ingezet worden. Dit heeft een positief effect. Vrijwilligers
nemen mensen uit de wijk mee. Vrijwilligers zijn zelf minder eenzaam, ervaren voldoening in hun
werk en maken persoonlijke groei mee.
In ZuidRijk is er een enthousiaste groep vrijwilligers betrokken bij de activiteiten die daar worden georganiseerd; Inloop, maaltijden, kinderwerk. De vrijwilligers komen uit de wijk of zijn via de plaatselijke kerk in aanraking gekomen met het werk op ZuidRijk. Ze vormen een stabiele groep van zo’n 65
personen. De uitdaging ligt in het actief betrekken van de bezoekers bij de activiteiten waarbij ze als
vrijwilliger aan de slag gaan. We zien dat op bescheiden schaal gebeuren.

N. komt als bezoekster in de inloop. Na verloop van tijd geeft ze aan te willen helpen met
koffie schenken en andere taken . Nu is ze gastvrouw geworden tijdens de inloop. Op de
dankjewel-avond voor vrijwilligers komt haar zus mee die aangeeft hoe enthousiast
Noura is als ze over de inloop vertelt.

S. komt uit Syrië en is gevlucht naar Nederland. Ze wil graag Nederlands leren en zou willen gaan werken. Als ze met haar kinderen naar het speelcafé komt biedt ze aan om te
helpen. Ze vindt het heerlijk om de kinderen te verzorgen met eten en drinken en ondertussen oefent ze het Nederlands tijdens de instructie aan de kinderen. Inmiddels heeft ze haar
inburgeringsexamen gehaald en loopt ze stage in de hoop daarna werk te vinden. Helaas
kan ze daardoor niet meer helpen bij het speelcafé, maar voor haar zijn dit mooie stappen.
En haar kinderen blijven komen, dus houdt ze contact.
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Ambitie 2019:
- stabiliteit brengen in het vrijwilligersteam zodat de continuïteit gewaarborgd blijft en de algemeen
coördinator meer toekomt aan haar kerntaak. We merken dat er vrij veel verloop is in het vrijwilligersaanbod, doordat mensen verhuizen, een baan krijgen, een opleiding moeten gaan volgen enz.
Gelukkig blijven er ook nieuwe vrijwilligers binnenkomen. Het is een uitdaging om met inzet van oude
en nieuwe vrijwilligers de stabiliteit te houden in het werk. Het is tevens een uitdaging om een goede
mix te hebben van hoger en lager opgeleide vrijwilligers, zodat vrijwilligers van elkaar kunnen leren
en de begeleiding ook op de werkvloer gebeurt. Dit is belangrijk omdat we merken dat de algemeen
coördinator nu heel veel uren in begeleiding van de vrijwilligers moet steken en te weinig toekomt
aan kerntaken zoals: het professionaliseren van de organisatie, het onderbouwen van werkwijzes en
good practices met beschrijving en protocollen.
- een pool opzetten van vrijwilligers die mensen thuis ophalen voor de maaltijd als ze niet meer
mobiel genoeg zijn om zelfstandig te komen. We missen soms mensen die trouw bezoeker van de
maaltijden waren en we vinden het een goed teken dat mensen het opmerken als er gasten niet
meer komen. Het kan een vrije keus zijn, maar vaak blijkt het zo dat het een gedwongen beslissing is,
omdat de betreffende persoon niet meer mobiel genoeg is en dolgraag wel zou willen.
We proberen met inzet van andere bezoekers een regeling te maken waarbij mensen die graag willen
komen, opgehaald en thuisgebracht kunnen worden.

4.3 Stagiaires
In 2018 hebben we 5 stagiaires geplaatst bij maatschappelijke hulpverlening, inloop, kinder- en
tienerwerk. Zij zijn begeleid door de coördinator van de betreffende activiteiten. WE kunnen per
periode 2 stagiaires Social Work en 2 stagiaires Pedagogisch werk plaatsen. In het interne
stagedocument beschrijven we regels en verwachtingen.
Hoornbeeck helpt
Ook is er een samenwerking tot stand gekomen met de studentenorganisatie Hoornbeeck Helpt van
het MBO Hoornbeeck College. Hoornbeeck Helpt is een initiatief waarbij studenten zeer diverse
activiteiten ondernemen ten behoeve van kwetsbare bewoners in de wijk. Elke woensdag assisteren
een aantal Hoornbeeck studenten van Hoornbeeck Helpt bij het kinderspeelcafé.
Doel is om deze activiteiten te continueren en waar mogelijk uit te breiden.

4.4 Handboek medewerkers
Het bestuur heeft een handboek opgesteld waarin alle belangrijke informatie over de organisatie van
de Stichting is opgenomen. Dat handboek is beschikbaar voor nieuwe medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires en bevat onder andere een gedragscode. Daarnaast is er een intern stagedocument opgesteld dat stagiaires duidelijkheid geeft over het hoe en wat van de organisatie
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4.5 Samenwerking overige partijen
Als Seinpost Slinge hebben we onze eigen plek in het welzijnsaanbod in Pendrecht. Daarnaast hebben
we echter regelmatig contacten met andere partijen, om zo een sterk aanbod te bieden. In onderstaande tabel staan de organisaties met wie Seinpost Slinge regelmatig samenwerkt.
Organisatie
Wijkteam/Vraagwijzer
Vitaal Pendrecht:
Stichting Dock
House of Hope
Wijkagent
Wijkregisseur
Mbo’s: Albeda &
Hoornbeeck
HBO: CHE
Basisscholen in de wijk.

Neighbourly

Samenwerking
Het doorsturen van mensen die hulp nodig hebben. Wederzijds.
Het doorsturen van mensen die hulp nodig hebben. Wederzijds. Ook
sturen wij mensen naar hun spreekuur voor juridisch advies.
Zij sturen mensen door die een tegenprestatie moeten doen.
We krijgen advies van hen in het organiseren en leiden van ons
wijkcentrum.
Regelmatig een bespreking over sociaal-maatschappelijke zorgen.
Regelmatig een bespreking over hulpbehoevende mensen of zorgen.
Met deze scholen hebben we contact voor stagiaires.
Met deze school hebben we contact voor stagiaires en onderzoek.
We halen kinderen op voor de clubs, en hebben incidenteel overleg
met professionals op de school als dat gevraagd wordt en ouders
daarvoor toestemming geven.
Organisatie die voedselverspilling tegengaat, bemiddelt tussen
ondernemers en vrijwilligersorganisaties
Daar werken we mee samen voor mensen in de schuldsanering.

Gemeentelijke
kredietbank
Sociale dienst gemeente Daar werken we mee samen voor bepaalde hulpvragen van
Rotterdam
wijkbewoners.
Armoedebestrijding

Vanuit dit netwerk ontvangen we informatie en trainingen.

Advocaat Willem de
Voet

Een jurist uit ons netwerk die we kunnen benaderen voor juridisch
advies.

5. Ambities en beleidsvoornemens 2019 voor Pendrecht en ZuidRijk
Na onze mooie groei in 2018 hebben we de volgende bestuurlijke beleidsvoornemens voor 2019:
We willen in Pendrecht een stabiel professioneel team garanderen met een algemeen coördinator
die in staat is om de organisatie te leiden in een volgende fase en die de medewerkers aanstuurt om
de activiteiten uit te voeren zoals past bij doelstellingen en kernwaarden van de organisatie. Dit
vraagt veel van medewerkers, want Seinpost is een jonge en dynamische organisatie.
De belangrijkste ambities van het bestuur zijn om in Pendrecht zo’n stabiel team te hebben staan en
in ZuidRijk een team te starten dat gaat bouwen aan een stabiele toekomst op de werkvloer.
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De vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd, maar geven ook aan maximaal belast te worden. De uitdaging
is dus om vrijwilligers te ontlasten en hen datgene te laten doen waar ze goed in zijn en blij van
worden.
Om dit te faciliteren en de lijnen uit te zetten voor deze situatie is het nodig dat er een dagelijks leidinggevende op de werkvloer is (op beide locaties) die zich bezig kan houden met de grote lijnen van
de organisatie.
Ook ZuidRijk heeft een betaalde coördinator nodig waarop we kunnen bouwen en die de dagelijkse
leiding in handen heeft.
Een andere uitdaging is voor ZuidRijk om nieuwe doelgroepen te vinden en te weten welke behoeften er nog zijn vanuit de mensen in de wijk. De vaste groep die nu in ZuidRijk komt zouden we graag
willen verbreden. Daarvoor is echter eerst de genoemde stabiliteit nodig. Hoewel dit indruist tegen
onze passie voor de wijk, dwingen we onszelf om eerst de bestaande situatie te stabiliseren en te onderbouwen met methodieken en praktische richtlijnen.
Om dit te bereiken stellen we voor de jaren 2020 – 2023 een meerjarenbeleidsplan op, dat samen
met een meerjarenbegroting een stuk continuïteit en stabiliteit gaat brengen in de organisatie en
sturing op langere termijn mogelijk maakt.
Deze beleidsvoornemens worden in de praktijk vertaald in de concrete acties:
- Het bouwen van een stevige organisatie in zowel Pendrecht als ZuidRijk.
- Organisatie Pendrecht en ZuidRijk met elkaar synchroniseren
- Evenementen voor in de schoolvakanties organiseren
- Tienerwerk meer laten aansluiten op behoeften tieners
- Verdieping aanbrengen in kinder- en tienerwerk , door toe te spitsen op doelgroep
tienerjongens en tienermeiden
- Goede en diepgaande relaties met ouders van kinderen/tieners opbouwen, middels het
moeder-dochterproject
- Huiswerkbegeleidingproject opzetten in ZuidRijk
- Taalaanbod nog meer afstemmen op de behoefte van de doelgroep
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