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1

INLEIDING DOOR VOORZITTER BESTUUR

Het Corona-jaar 2020 was turbulent. Een jaar van eenzaamheid, verwarring en ontreddering. Veel
activiteiten en contactmomenten moesten worden beëindigd. Bewoners van de wijken Pendrecht
en Zuidwijk in Slinge trokken zich terug in hun huizen. In deze lastige periode kon Seinpost Slinge
haar vuurtoren functie blijven vervullen, zij het op wat aangepaste manier.
De gemotiveerde teams van beide locaties hebben zich op allerlei manieren creatief ingezet in deze
nieuw situatie. Er werd een buddy-systeem opgezet om mensen een steun in de rug te bieden, er
zijn maaltijden en boodschappen rondgebracht, er werd een mobiel kinderatelier ingericht om
kinderen buiten op te kunnen zoeken, huiswerkbegeleiding werd op afstand verzorgd, enzovoorts.
Ondanks alle beperkingen bleef de vuurtoren haar licht verspreiden.
In de tussentijd is er intern ook veel gebeurd. Het bestuur verwelkomde haar nieuwe
penningmeester en bestaat nu uit vier leden. Tijdens een heisessie in een gezellige locatie in
Rotterdam-Zuid hebben bestuur en coördinatoren doelen en kaders verder aangescherpt zodat er
preciezer gestuurd kan worden op de selectie van activiteiten: Seinpost wil een thuishaven zijn voor
mensen die buiten de boot vallen en een brugfunctie vervullen naar ondersteunende instanties.
Verder worden verantwoordelijkheden die eerder vooral door het bestuur werden gedragen nu
steeds meer door de uitvoering opgepakt. Het bestuur is meer en meer op afstand betrokken. Een
verheugende ontwikkeling aangezien dit kwaliteit, eigenaarschap en gedeelde
verantwoordelijkheid verhoogt. Er is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de coördinatoren
van de beide locaties en langzamerhand worden ook fondsenwervende activiteiten door het
personeel van Seinpost opgepakt.
Al met al was 2020 een bewogen jaar waarin nogal
wat veranderde. Veranderingen zijn niet altijd
makkelijk, maar met een gezamenlijke focus op de
stip aan de horizon is verandering vaak een
verbetering. De ingezette koers zal in het jaar 2021
verder worden uitgebouwd. Voor de bewoners
van Slinge!
Netty Baan, voorzitter Stichting Seinpost Slinge
Maatschappelijk
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2 WAAR DOEN WE HET VOOR? EEN BLIK OP DE FEITEN
De wijken Pendrecht en Zuidwijk behoren bij de sociaaleconomisch zwakkere wijken van ons land:
er is meer armoede, meer werkeloosheid, meer ervaren eenzaamheid dan op andere plekken. Zie
ook de bijlage.
De gemeente Rotterdam onderkent de problematiek in Pendrecht en heeft voor deze wijk een
ontwikkelprogramma1 voor 2019-2022 opgesteld. Voor ons relevante doelen uit dit programma
zijn:
 Zelfredzaamheid bewoners verhogen door meer mensen aan het werk te krijgen.
 Werken aan een betere taalbeheersing.
 Mensen ondersteunen in hun gevoelens van hulpeloosheid.
 Jongeren ondersteunen om schooluitval te verminderen
 Meer huiswerkbegeleiding bieden
 De wijk schoner krijgen door voorkomen/ verminderen van zwerfvuil; daar de bewoners bij
inschakelen.
 Veiligheidsbeleving verhogen door focus op subjectieve factor
Ook voor Zuidwijk is er een ontwikkelprogramma. In dit programma wordt geconcludeerd dat met
name de ouderen zich niet langer prettig voelen in de wijk. Relevante doelen voor ons uit dit
programma van de gemeente Rotterdam zijn:
 Zelfredzaamheid bewoners verhogen door meer mensen aan het werk te krijgen.
 Mensen ondersteunen in hun gevoelens van hulpeloosheid.
 Er zijn meer activiteiten nodig voor oud & jong en op meer locaties.
 Positiever beeld van Huis-van-de-Wijk creëren.
 De wijk schoner krijgen door voorkomen/ verminderen van zwerfvuil; daar de bewoners bij
inschakelen.
 Jongeren ondersteunen om schooluitval te verminderen
 Meer huiswerkbegeleiding bieden
 Veiligheidsbeleving verhogen door focus op subjectieve factor
In de ambities van afgelopen jaar is er aandacht besteed aan vele van bovengenoemde punten die
vaak verergerd zijn door de pandemie.
De maatschappelijke tendens om steeds meer een beroep te doen op eigen kracht en
zelfredzaamheid is voor veel kwetsbare wijkbewoners niet of nog niet (en voor sommigen
misschien nooit) volledig haalbaar.
Mensen aan een baan helpen is vaak een stap te ver, een eerste stap is soms vrijwilliger worden
op Seinpost en daar leren hoe dat werkt in het arbeidsleven. De maatschappelijk werker vertelt er
meer over elders in dit verslag.
De hulpeloosheid van mensen is groter geworden, de taalachterstand is vermeerderd, scholen
waren vaak niet open en voor veel activiteiten moest een alternatief worden gezocht.

1

https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2019/wijken/wijkagendapendrecht/36-Wijkagenda-2019-2022-Pendrecht-wijkcomite-Pendrecht.pdf
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In het afgelopen jaar heeft de overheid ons aangewezen als een essentiële sociale voorziening
voor de wijk. Daar zijn we heel blij mee. We zetten ons iedere dag in voor mensen die doorgaans
een heel beperkt netwerk om zich heen hebben. Tegelijk willen we hen ook geen onverantwoorde
risico’s laten lopen.
Rekening houdend met de coronamaatregelen hebben we altijd gekeken wat we wel konden
doen en is het merendeel van onze activiteiten op aangepaste schaal blijven doorlopen. Dat doen
we op een verantwoorde manier: met mondkapjes, desinfectie van handen en oppervlakken en
op anderhalve meter afstand.
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3 IDENTITEIT EN VISIE
Het verhaal van Seinpost begint ergens in 2016. Dick van den Boogaart, protestants pionier,
gaat aan de slag in de wijken in Slinge. Hij spreekt met mensen in de buurt, luistert naar hun
verhalen, hoort hun vragen. Hij wordt de drijvende kracht achter tal van diaconaalmaatschappelijke initiatieven: hij begint een inloop, legt contacten met plaatselijke
middenstanders en organiseert een voedseluitdeling. Er komen buurtmaaltijden, kinderwerk,
een taalcursus en een winkel voor tweedehands kleding. Hij weet mensen in beweging te
brengen en bouwt een netwerk dat de handen ineen wil slaan voor de wijk. Seinpost is
geboren.

3.1 VISIE
Waar het bestuur aan het begin van het jaar nadacht over ons werk bij Seinpost met behulp van
de Theory of Change, is het team op weg gegaan om haar drijfveren en waarden te onderzoeken.
Seinpost is een jonge organisatie in beweging. De afgelopen jaren hebben in teken gestaan van
groei en ontwikkeling. Aan het begin van het jaar heeft het bestuur de Theory of Change (hierna
ToC) uitgewerkt voor Seinpost. Met de ToC willen we:
 Laten zien welke impact we willen gaan maken en hoe we dat willen gaan doen
 Focus aanbrengen, het functioneert als een leidraad voor de dagelijkse uitvoering en een basis
om inspanningen en resultaten te monitoren en te reageren op ontwikkelingen
Visie: ieder mens is waardevol
Seinpost werkt vanuit de visie dat ieder mens waardevol is. We zijn er voor iedereen die buiten de
boot valt of dreigt te vallen. We willen een brug vormen naar de reguliere hulpverlening. We
geloven dat in vitaliteit van mensen en dat we die op vier manieren kunnen voeden.
1. Veerkracht door mentale en financiële gezondheid
Vanuit de presentie benadering zoeken we naar de talenten van onze bezoekers. We kijken met
hen samen waar die tot hun recht komen. We zetten stevig in op vrijwilligers uit de wijk.
Financieel maken we bewoners bewust van hun bestedingsgedrag. Mensen met beperkte
bestedingsruimte voorzien we van kleding en voldoende voedsel én tegelijk helpen we hen met
de financiële problemen. Kinderen willen we veerkrachtig laten zijn door hun probleem-oplossend
vermogen aan te spreken om zo goed te functioneren in de maatschappij. Begrip van ons
onderwijsstelstel is essentieel.
2. Energie door een goede fysieke gezondheid
Wij zoeken naar manieren om het fysieke energielevel van onze bezoekers te verhogen: met
maaltijden en lunches volgens de Schijf van Vijf en door met elkaar te bewegen. Dit geldt voor
jong en oud. Sinds kort werken we samen met een diëtiste aan bewustwording rond
ondervoeding bij ouderen. Met ons kinderwerk besteden we aandacht aan gezonde voeding en
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beweging. Bij ervaren futloosheid ondersteunen we wijkbewoners naar passende hulp, vaak via
een motivatietraject.
3. Motivatie door structuur en zinvolle dagbesteding
Binnen Seinpost stimuleren wij bezoekers ‘uit de stoel’ te komen. In de komende jaren verbreden
wij ons vrijwilligersprogramma waardoor wijkbewoners via vrijwilligerswerk stapjes zetten naar
een (deeltijd)baan of een passende vrijwilligersfunctie elders. Kwaliteiten (h)erkennen, de
persoon waarderen en hem/haar de mogelijkheden aanbieden om zich te ontwikkelen zijn daarbij
de tools. Door onze activiteiten die zich richten op ontmoeting en ontspanning vinden oudere
wijkbewoners een weg uit het isolement en is er een basis voor structuur en zinvolle
dagbesteding.
4. Verbondenheid door gezonde relaties en een netwerk
Seinpost wil een ontmoetingsplek zijn waar je terecht kan voor een babbeltje of voor een
activiteit, een plaats waar jij met andere kinderen kunt spelen en waar enthousiaste leiding tijd
maakt voor jou en jouw verhaal. Wij vinden diversiteit belangrijk en willen een plek zijn
waarbinnen je daarmee leert omgaan. Iedereen die zich aan onze omgangsregels houdt is
welkom: welke achtergrond je ook hebt. Daarom zijn er bij Seinpost legio mogelijkheden om
andere mensen te ontmoeten, met elkaar dingen te beleven, een onderdeel te zijn van een
gezellige gemeenschap, en een bijdrage te leveren aan evenementen en soms je zorgen even te
vergeten en gewoon plezier te hebben met elkaar.
3.2 METHODIEK EN BENADERINGSWIJZE
Als team hebben we ons in de loop van 2020 afgevraagd vanuit
welke gemeenschappelijke waarden wij ons werk wilden doen en
welke kernwoorden daarbij horen. Het teamproces leverde op dat
iedereen zich kan vinden in de grondwaarde “Liefde voor de ander”,
met daarbij horend drie pijlers (H)erkennen, Waarderen en
Ontwikkelen. We zien om naar de ander: her- en erkennen van
diens behoefte, waarderen hem als degene die hij is en scheppen
voorwaarden waarbinnen hij zich verder kan ontwikkelen. Dit is van
waaruit wij ons werk willen doen en dit is het richtinggevend kader
waarmee wij de komende jaren verder willen.
Seinpost als een gastvrije, veilige plek
Samengevat is waar wij voor staan: een gastvrije, veilige plek te zijn
voor de wijkbewoners van Pendrecht en Zuidwijk, waarbinnen zij
zich gezien weten ((h)erkennen), zich gewaardeerd voelen en
uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen.
Uitgangspunten hoe we werken
 We werken volgens de presentiemethodiek.
 Wij verwelkomen wijkbewoners bij onze activiteiten. Iedereen die zich aan de gangbare
omgangregels houdt is welkom. We werken volgens de presentiemethodiek: we zijn er.
 Bij ons zijn nadrukkelijk ook die mensen welkom die elders buiten de boot vallen.
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Door persoonlijke aandacht bouwen we aan relaties, omdat iedereen het waard is om gezien
te worden. Door die aandacht groeien mensen in eigenwaarde en leren positiever naar
zichzelf te kijken.
We (h)erkennen de uitdagingen waarmee onze bezoekers te maken hebben en ondersteunen
hen bij het zoeken naar een structurele oplossing. Indien nodig fungeren we daarbij als brug
naar reguliere (overheids)instanties of we zijn daar pleitbezorger bij.
We hebben een signalerende functie in de wijk en hebben de flexibiliteit om op veranderende
vragen een passend aanbod te realiseren, al dan niet met netwerkpartners samen.
We bieden een gevarieerd aanbod aan activiteiten, dat mensen uitnodigt uit de alledaagse
sleur of comfortzone te stappen en zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te behouden
of te krijgen.
We werken met medewerkers van een verschillende achtergrond, ervaring en
opleidingsniveau, waardoor de bezoekers kennis maken met verschillende rolmodellen die
ervoor zorgen dat hun blik op de wereld groter wordt. Door deze voorbeeldfiguren zien
bezoekers hoe het leven ook op een andere manier kan worden vormgegeven wat kan
stimuleren het zelf ook anders te gaan doen.
- Voor wie dat wil vormen wij een startplek voor verandering: naar betaald of vrijwillig
werk, naar sociale contacten, naar een succesvolle schoolloopbaan.
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4 TERUGBLIK AMBITIES EN FINANCIËN 2020
Als we kijken naar de ambities van afgelopen jaar dan hebben er een aantal te maken met de
verschillende activiteiten die we hebben gedraaid. Deze staan dan ook uitgewerkt bij
desbetreffende hoofdstukken. De evaluatie van organisatie brede ambities kunt u hier lezen. Het
woord ambities zullen we vervangen door doelen, die we vervolgens kunnen gebruiken in werken jaarplannen.
4.1 ORGANISATIE BREED
Ontwikkelen van meetinstrument
We willen graag meten welke impact onze activiteiten hebben bij de bezoekers zodat we deze
kunnen bijstellen waar nodig. Het Franciscusfonds heeft een meetinstrument ontwikkeld en gaat
dit in 2021 uitzetten bij verschillende organisaties. Het ontwikkelen van een goed meetinstrument
vraagt veel tijd en deskundigheid. We hebben daarom besloten dit uit te stellen tot volgend jaar
en gebruik te maken van de diensten van het Franciscusfonds.
Benoeming fondsenwerver
In het bestuur hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden en deze bestuursleden hebben
allen de taak op zich genomen een aantal fondsen te werven. Het bestuur streeft ernaar de
benodigde fondsen voortijdig aan te vragen en aan de hand van een reële begroting en
jaarplanning te weten wat nodig is. Het fondsenwerven is een tijdrovende zaak en het zou nog
steeds wenselijk zijn om deze taak uit te besteden. We blijven dan ook zoeken naar
mogelijkheden hiervoor in het nieuwe jaar.
Workshops persoonlijke ontwikkeling voor vrijwilligers
De eerste maanden van het jaar zijn er workshops gegeven rondom zelfbeeld en voor jezelf
opkomen. Verder hebben we dit jaar geprobeerd voor elke vrijwilliger een taak te vinden waar
hun talenten tot hun recht komen. We merkten dat het belangrijk was dat waar alles dicht ging,
Seinpost zoveel mogelijk open was. De vrijwilligers hadden een plek nodig waar ze werden
verwacht en iets konden betekenen voor elkaar, waar ze zich thuis voelden. Het werd heel
duidelijk dat dit een voorwaarde is voor persoonlijk welzijn en verdere persoonlijke groei. De
workshops worden volgend jaar weer opgepakt.
Gezamenlijkheid tussen locatie Pendrecht en locatie Zuidwijk vergroten
De twee locaties hebben een heel eigen aard en geschiedenis. Beide teams hebben de verbinding
gezocht door middel van onderling overleg en samenwerking. We zien dat bezoekers meer op
beide locaties komen, de herkenbaarheid is zichtbaar vergroot.
We hebben afgelopen jaar regelmatig en waar mogelijk specifieke activiteiten voor volwassenen
op beide locaties laten plaatsvinden, zoals een muziekmiddag of een workshop bloemschikken.
Ook met de kinderen zijn de medewerkers gezamenlijk ambulant gegaan in tijden dat er inpandig
niet gewerkt mocht worden. Ook blijven we op locatie Zuidwijk zoeken naar vrijwilligers uit de
doelgroep die mee kunnen draaien met de activiteiten.
Waar nodig worden teamleden op de andere locatie ingezet zodat er overal genoeg helpende
handen zijn en ze de sfeer en manier van werken leren kennen op beide locaties. Ook tijdens
team samenkomsten is er aandacht voor de gezamenlijkheid door bijvoorbeeld samen buiten te
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lunchen of een wandeling te maken in de buurt aan de hand van wat vragen om elkaar beter te
leren kennen.
De vrijwilligers van locatie Zuidwijk zijn ingezet om maaltijden te bezorgen die werden
klaargemaakt op locatie Pendrecht. Zo ontmoeten de verschillende medewerkers elkaar.
We proberen de gezamenlijkheid te benadrukken door beide locaties te benoemen als Seinpost
en het verschil te leggen in de wijken. We hebben het dus over Seinpost Slinge locatie Pendrecht
en locatie Zuidwijk. We merken dat het tijd gaat kosten om dit bij zowel de bezoekers als de
medewerkers te laten landen. Ook is er een gezamenlijk logo ontwikkeld, te zien in dit document.
Moestuinproject op beide locaties.
Een moestuinproject zoals bij de ambities stond beschreven blijkt lastig in de uitvoering omdat dit
vooral in de zomermaanden veel onderhoud nodig heeft. Totdat we een tuinman hebben
gevonden die hiervoor verantwoordelijk kan zijn dromen we nog even verder over dit plan.
Ondertussen zoeken we naar andere vormen van verbinding om mensen uit de buurt aan elkaar
te koppelen.
Taallessen
Taallessen hebben alleen plaatsgevonden in de eerste twee maanden van het jaar op locatie
Zuidwijk. Op locatie Pendrecht zijn ze vervallen doordat er genoeg aanbod is bij de kinderfaculteit
in de wijk Pendrecht om in deze behoefte te voorzien. Op locatie Zuidwijk wordt er bij de
huiswerkbegeleiding veel aandacht besteed aan begrijpend lezen en worden aanvullende
opdrachten gegeven om de taalontwikkeling te stimuleren.
Aanscherpen inzet op activiteiten
We streven naar een groter bereik in de wijk met onze activiteiten. We zoeken daarbij naar een
goede balans qua intensiteit van onze inzet.
 We gaan voor het vergroten van onze bezoekersaantallen van activiteiten waarin we
uitblinken.
 We kiezen bewust voor relatief intensieve en/of langdurige ondersteuning aan tieners om hen
goed voor te bereiden op de maatschappij en we zetten in op 40-60-jarigen met een veelheid
van problemen.
Om een scherpere koers te varen zijn in 2020 een viertal kernwaarden opgesteld.
 We bedienen mensen die overal buiten de boot vallen.
 We zijn er voor iedereen. Iedereen is welkom zoals hij is.
 We vervullen een (langere) brugfunctie naar de hulpverlening en reguliere instanties
 Ons werk komt op uit het christelijke geloof
4.2 SEINPOST SLINGE LOCATIE PENDRECHT
Aanleg terras en overkapping
In de zomer zijn er mooie picknicktafels aangeschaft met voldoende ruimte om afstand te kunnen
houden. Ook is er met een groep vrijwilligers van Stichting Present de tuin aangepakt zodat de
aanblik weer verzorgd is. Het komende jaar willen we graag de binnenkant van het gebouw
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aanpakken. Een nieuwe inrichting kan zorgen voor een frisse uitstraling waar bezoekers zich
welkom voelen, zo is gebleken op locatie Zuidwijk.
Overig
Er is gewerkt aan een gezonde lunch tijdens de inloop, er is kunst in de wijk gebracht, het
kinderatelier heeft zich ontwikkeld en er is een huiswerkgroep gestart. U kunt hier meer over
lezen in het vervolg van dit verslag.
4.3 SEINPOST SLINGE LOCATIE ZUIDWIJK
Benoeming (professioneel) kinderwerker
In maart is er een coördinator kinder- en tienerwerk aangenomen. Vele eerste ontmoetingen
verliepen buiten op het plein, via een huisbezoek of online en ook de huiswerkbegeleiding verliep
via videobellen. De uitvoerende activiteiten kwamen goed op gang na de zomervakantie. Er
ontstond een groep van ruim tien vrijwilligers en stagiaires die samen met deze coördinator het
werk heeft neergezet. Doordat er structuur ontstond en een goede programmering en
begeleiding kwam er een vaste groep van ongeveer 15 tot 20 op kinderen af.
Uitbreiding outreach
In tijden dat er geen activiteiten konden plaatsvinden is er veel huisbezoek gedaan en telefonisch
contact gezocht waardoor de kinderwerker de gezinnen goed kon leren kennen en in kaart kon
brengen. Regelmatig is bij deze gezinnen een knutselpakketje afgegeven met spullen voor
kinderen of voedsel voor het hele gezin.
Vernieuwing inrichting
Met behulp van een grote gift is het mogelijk geweest om de inrichting op te frissen. Met inzet
van zowel bezoekers als vrijwilligers zijn er veel Ikea meubels in elkaar gezet, zijn er vrolijke
kleuren verf op de muren aangebracht en planten neergezet. Het resultaat is een frisse en
uitnodigende huiskamer waar mensen vrolijk van worden, zo zeggen ze zelf. Door de
verschillende klussen die er te doen waren ontstonden er ontmoetingen tussen oude en jonge
mensen die anders nooit waren ontstaan. Elkaars talenten leren kennen en daar gebruik van
maken, tussendoor gezellig koffiedrinken en ondertussen een zinvolle bijdrage leveren aan de
inrichting, het kwam allemaal bij elkaar.
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Het komende jaar hopen we ons te kunnen richten op het terras. Zeker tijdens deze pandemie is
het wel mogelijk om buiten elkaar te ontmoeten. Een nieuwe inrichting zou hiervoor wenselijk
zijn. Ook het Kinderspeelcafé heeft een aantal nieuwe spullen kunnen kopen. Deze zijn vooral
ingezet voor de oudste kinderen die een eigen ruimte nodig hebben om zich met hun
leeftijdsgenoten te kunnen vermaken. Een werkbank om aan te timmeren en zagen en een
PlayStation met dans en race spel zijn de grootste uitgaven voor deze groep.

4.4 IMPACT VAN ONZE ACTIVITEITEN
Seinpost Slinge Maatschappelijk wil er zijn voor kwetsbare wijkbewoners. Wij zetten in op
ontmoeting tegen individualisering. Wij gaan naast de mensen staan in de bureaucratie waarin ze
vaak verstrikt zijn. Wij geven aandacht en steun en kijken niet op de klok omdat het aantal
minuten per cliënt verstreken is.
In 2020 is de impact van het werk in is tijdens de Corona-crisis erg goed zichtbaar geworden. De
vaste kern van bezoekers bij inloop en maaltijden is een hechte groep geworden en ze misten
elkaar.
We zijn niet voor één gat te vangen. De afgelopen periode hebben we andere activiteiten ingezet
om toch maatschappelijk actief te zijn. Denk aan:
 Inzet van buddysysteem. De vaste bezoekers zijn gekoppeld via het buddysysteem met
vrijwilligers om het meeleven te bevorderen.
 Huiswerkbegeleiding op afstand. Online is er veel huiswerkbegeleiding georganiseerd. Bij
aanhoudende problemen kregen kinderen 1-op-1 begeleiding.
 Uitdelen van laptops. Zeker in de eerste golf zijn we gestart met het uitdelen van laptops voor
kinderen, zodat zij überhaupt thuis onderwijs kunnen volgen.
 Kinderen buiten opzoeken (mobiel kinderatelier). De afgelopen tijd is een mobiele bakfiets
ontworpen om kinderen buiten op te zoeken.
 Maaltijdbezorging. In plaats van eten op locatie Zuidwijk of Pendrecht bezorgen wij eten aan
huis.
 Thuisbezoek in plaats van inloop.
Bezoekersaantallen
Als we kijken naar de bezoekersaantallen van afgelopen jaar dan is dat door de pandemie niet te
vergelijken met die van vorig jaar. De maanden maart en april konden we inpandig helemaal geen
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activiteiten draaien, de rest van de maanden waren we gedeeltelijk open. Er zijn alternatieven
gezocht om mensen te ontmoeten. Er vallen er aan aantal dingen op:
 In plaats van kinder- en tienerclub in ons pand hebben we kinderen en tieners ambulant
opgezocht.
 Het aantal bezoekers van de inloop en de maaltijden zijn teruggebracht naar maximaal 20
personen (vrijwilligers tellen mee in de maximale hoeveelheid van 30), we voeren strenge
triage bij binnenkomst. Bij nog striktere maatregelen wijken we op locatie Pendrecht uit naar
een grotere kerkzaal. We kunnen zo onze activiteiten blijven waarborgen.
 We hebben minder nieuwe bezoekers ontmoet in de inloop en op de maaltijden, maar het is
gelukt onze vaste bezoekers te blijven ontmoeten.
 In plaats van ontmoeting op onze verschillende locaties hebben we mensen ontmoet bij de
deur, bij het wegbrengen van maaltijden of aan de telefoon via onze buddy’s. Daardoor is het
aantal bezoekers dat inpandig is geregistreerd een stuk lager.
 De steun aan gezinnen vond vooral plaats tijdens het wegbrengen van maaltijden, omdat daar
de mogelijkheid was om een praatje met mensen te hebben en te peilen wat er nodig was.
Ook konden we daar tegelijkertijd extra voedingsmiddelen meegeven indien dat wenselijk
was.
 Het aantal kinderen dat huiswerkbegeleiding heeft kunnen krijgen is gestegen doordat dit
online door kon gaan en er op locatie Pendrecht een nieuwe groep is gestart in november
 Het bezoek aan de kledingwinkel van locatie Zuidwijk is laag. De vrijwilliger die de winkel
draaide is helaas overleden.
 Het gebeurt regelmatig dat er mensen aan de deur komen met een vraag. Vaak is een
luisterend oor of een doorverwijzing genoeg, soms wordt er voor hen gebeld of een afspraak
gemaakt bij het maatschappelijk werk.
Locatie Pendrecht = P Locatie Zuidwijk = Z
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Kinderen
Volwassenen

Activiteit

Keer
per w.

Kinderclub
Kinderspeelcafé
Tienerclub
Meidenclub
Jongensclub
Huiswerkbegelei
ding
Ambulant
Workshops
Uitjes
Inloop

1
1
1
1
1
4

Inloop (vanaf aug
1 x per week)
Maaltijden

3

Maaltijdbezorgin
g

1

Maaltijden
(Vanaf half juli 1
keer per week)
Extra bijzondere
maaltijd

2

Post, signalering
& doorverwijzing
Steun kwetsbare
gezinnen
Kledingwinkel

1

2

2

2

Praktische hulp

Muziekles
Taalles

1
1

P

Z

Gem. aantal bezoekers
per week in de
maanden jan, feb en
sep-dec
± 10
± 15
±8
6 Na de zomer ± 20
10 tot half maart open
10-30

Weken
open

Unieke
bezoekers

25
25
25
25
10
25 Z, 8 P

35
70
40
40
15
85

± 15 vanaf zomer
± 10
± 10
Jan-feb 70/ Mrt-april
dicht/ Mei-okt 50/ Oktdec 40
Jan-feb 70 /Mrt-juli
dicht/ aug- dec 25
Jan-feb 80/ Maart
gesloten/ Half juli-half
okt 30
April- half juli 80-100
maaltijden/ Half oktdec; 80 maaltijden
Jan-feb 80/ Maart
gesloten/ Half juli- half
okt 15-30
Barbecue; 2 keer/
Maaltijd met muzikale
omlijsting; 4 keer
10 mensen per week

20
6
42

30
30
50
± 60

30

± 60

22

± 60

22

80-100

22

± 60

6

40

± 30 gezinnen

22

15

Jan-feb 50/ Mrt-april
gesloten/ Mei- dec 10
± 1 was per week/ ± 20
keer douchen per jaar/ 5
á 10 persoonlijke
verzorging jan-feb
Januari en februari; 10
Januari en februari; 8

42

± 90
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4.5 TERUGBLIK FINANCIËN
De jaarrekening van Stichting Seinpost Slinge over 2020 is opgesteld door Visser & Visser
Accountants.
Voor een volledig overzicht is hieronder een grafiek opgenomen met de inkomsten en uitgaven
sinds de oprichting van Stichting Seinpost Slinge. Het valt op dat de kosten de afgelopen jaren
stevig zijn toegenomen én de inkomsten per jaar verschillen. Het bestuur heeft de keuze gemaakt
om de kosten terug te dringen en te werken aan verduurzamen wat er nu is opgebouwd.

bedrag in €

Inkomsten en uitgaven
€ 450.000
€ 400.000
€ 350.000
€ 300.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 100.000
€ 50.000
€2016

2017
Kosten

2018

2019

2020

Inkomsten

Figuur 1. Inkomsten en uitgaven Stichting Seinpost Slinge

In 2020 is er ook een negatief resultaat gerealiseerd. Het stichtingsvermogen is per 31 december
2020 €15.357. Het bestuur betreurt het negatieve resultaat. Afgelopen jaar is er meer inzicht
gekomen in de financiën van de stichting én ook de maatschappelijke output. Zo is er o.a. meer
zicht gekomen op de kostenverdeling binnen de stichting. In 2019 is er relatief veel nieuw
personeel aangetrokken, wat tot fors hogere vaste lasten heeft geleid in 2020. Het bleek niet
eenvoudig om meer inkomsten binnen te halen in 2020. Voor het bestuur is duidelijk geworden
dat het wenselijk en noodzakelijk is om in te zetten op een duurzame stabiele organisatie. We
zetten daarom in op minder inzet van betaald personeel in 2021. In paragraaf 8.4 beschrijven we
de verdere (financiële) professionalisering van onze organisatie in 2021.

Jaarverslag Seinpost | www.seinpostslinge.nl | info@seinpostslinge.nl

15

5 BLIK OP HET KINDER- EN TIENERWERK
5.1 TERUGBLIK IN DE SPIEGEL
Veel van de kinderen en tieners die ons bezoeken worden tweetalig opgevoed. Vanwege de
wisselende openingstijden van scholen afgelopen jaar hebben de kinderen veel thuisgezeten.
Regelmatig ontbrak het hen aan een rustige plek om hun huiswerk te maken en ruimte om te
spelen. Scholen zijn een leerschool voor het leven waar je op een veilige plek kan leren omgaan
met grenzen, relaties, etc. Er ontstond steeds meer behoefte aan ruimte om te spelen met allerlei
materialen en met elkaar en aan het oefenen met de Nederlandse taal en aan begeleiding met
huiswerk. We hebben geprobeerd hier zoveel mogelijk in tegemoet te komen door in kleine
groepen te werken die zich van tevoren moesten aanmelden. Ook hebben we de kinderen buiten
opgezocht.
Onze resultaten in 2020
Door middel van een hele flexibele inzet van de kinder- en tienerwerkers en een intensieve
communicatie met scholen en ouders is het gelukt om:
 Kinderen en tieners ambulant te ontmoeten op pleinen.
 Kinderen en tieners de mogelijkheid te bieden buiten hun huis te kunnen ontspannen en
anderen te ontmoeten.
 Door te gaan met het kinderatelier.
 Kinderclub te draaien in de maanden januari, februari en september t/m december.
 Door middel van videobellen contact te hebben met tieners. Dit contact was mogelijk doordat
er al langere tijd relationeel wordt gewerkt. Op deze manier konden tieners hun hart luchten
en de tienerwerkers peilen hoe het met hen ging en wat ze nodig hadden.
 Huiswerkbegeleiding aan te blijven bieden, online en in kleine groepen op afspraak.
 Op locatie Pendrecht een huiswerkgroep te starten.
 Gezinnen bezoeken aan huis en knutsel- en voedselpakketten langsbrengen.
Bij een huisbezoek kom ik erachter dat het gezin niet rond kan komen. De vader is kapper en
omdat de kappers gesloten zijn kan hij niet werken. Hij zou uitbetaald moeten krijgen maar in
de praktijk gebeurt dit niet of veel later. Ze hebben geen inkomen en zijn ten einde raad. De
moeder wil eigenlijk voor haar buren niet weten dat ze een tekort hebben aan alles. Daarom
vraag ik een kennis of ze wat spullen wil brengen. Zo hoeft ze zelf niet langs te komen.
Gelukkig ligt op Seinpost de voorraadkast vol met etenswaren die we niet kunnen gebruiken
omdat er geen maaltijden worden geserveerd. Zo wordt het voedsel toch nog goed gebruikt.
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5.2 KINDERCLUB
Er wordt op woensdagmiddag met de kinderen gegeten, geknutseld, (buiten) gespeeld, kunst- en
bakactiviteiten ondernomen en op locatie Pendrecht kunst gemaakt in het kinderatelier. Tijdens
de kinderclub ontmoeten kinderen van verschillende scholen en leeftijden elkaar, leren omgaan
met kinderen van verschillende achtergrond, krijgen grenzen, leren spelen met verschillende
materialen en hebben in de verschillende medewerkers rolmodellen die ze anders nooit zouden
ontmoeten. Hier wordt dus hard gewerkt aan burgerschap. Sociale vaardigheden leren, bevestigd
worden in wie je bent en mag zijn, je talenten ontdekken, het draagt hier allemaal aan bij.
Vanwege de lockdown moeten kinderen zich opgeven als ze naar de kinderclub willen komen.
Daarom moeten we soms nee verkopen aan kinderen die wel willen komen maar zich niet
hebben opgegeven. Een van de ouders; “ Mijn kinderen zijn echt verdrietig nu ze niet kunnen
komen, ze kijken de hele week uit naar de woensdag omdat er dan kinderclub is.”
Ook wordt hun blik op de wereld vergroot. Dat gebeurt heel letterlijk doordat ze in andere wijken
van de stad komen en daardoor bijvoorbeeld voor het eerst van hun leven dieren zien of een
museum bezoeken. Picknicken in een park of een bezoek aan een manege en Monkey Town
bleken heel blik verruimend. Door de pandemie
konden we weinig andere plekken bezoeken maar
ze staan komend jaar zeker weer op de planning.
Om ook aan anderen te denken zijn er kaartjes
ontworpen die zijn gepost aan bv bezoekers die
ons niet konden bezoeken. Er is vuil geprikt in de
straat.
Door verschillende medewerkers te ontmoeten
met diverse achtergrond en opleiding leren
kinderen zien hoe het leven op een andere
manier ingevuld kan worden.
Een van de kinderwerkers is alleenstaande moeder en werkt op Seinpost. Veel kinderen
vertellen haar dat ze bij hun moeder wonen en hun vader ergens anders woont. Als de
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kinderwerker dan zegt dat zij ook moeder is maar ook een baan heeft, zijn ze heel verbaasd,
dat hebben ze nog nooit mee gemaakt. Voor verschillende kinderen is het de eerste keer dat
ze iemand ontmoeten die alleenstaande moeder is en een betaalde baan heeft. Een mooi
voorbeeld van hoe het ook kan.
In de zomer is er een mobiele kar in elkaar geknutseld die op de pleinen heeft gezorgd voor
creatieve activiteiten en voor sport en spel. En zijn er workshops gehouden door externen.

Kinderatelier
Kunst is een communicatievorm en een goed middel om identiteit te ontdekken en ontwikkelen.
Kunst kan ook goed veranderingen in de samenleving en in jezelf zichtbaar maken. Uitdrukking
geven aan gedachten en gevoelens is een basisvoorwaarde voor meedoen in de samenleving. Om
mee te kunnen doen of een standpunt in te kunnen nemen moet je jezelf kunnen uiten. De
kinderen die bij de club komen zijn nog niet erg gewend zichzelf uit te drukken in beeld, laat staan
hier dan ook nog over te praten. Ze hebben de neiging elkaar na te doen en ‘anders kiezen’ is vaak
iets wat erg spannend is. In het kinderatelier kunnen ze ontdekken dat de wereld veel groter is
dan ze dachten en dat het heel leuk kan zijn je eigen grenzen te verleggen. Alle onderwerpen uit
het leven komen spelenderwijs aan bod. Daarnaast krijgen de kinderen de kans verschillende
technieken te leren. Schilderen op een groot doek, werken met klei, digitale technieken, met een
fotocamera door de wijk lopen.
Het is een aanvulling met wat ze op school krijgen aangeboden en thuis vaak niet hebben met als
verschil dat er veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor hun eigen proces. Het kunnen
uitproberen en ontdekken wat bij hen past en de stimulans van de begeleiding zorgt ervoor dat
kinderen hele nieuwe kanten van zichzelf ontdekken die ze anders niet hadden gezien.
Een van de kinderen uit een Turks gezin komt regelmatig naar het kinderatelier. In het begin
gedraagt ze zich best asociaal, ze is duidelijk een kind van de straat. Creatief bezig zijn doet
haar goed en een plek voor zichzelf waar ze even kan kletsen, dat heeft ze duidelijk nodig. Ze
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wordt rustiger en is meer open naar mij toe. Ze voelt zich gezien. Op een gegeven moment wil
moeder niet meer dat ze komt, ze is bang voor Corona besmettingen. Vanwege financiële
problemen loopt het meisje een folderwijk. Tussen het folderen door komt ze even langs. Ze
heeft thuis iets creatiefs gemaakt en wil het even laten zien.

Er zijn onder andere een aantal kinderen van speciaal onderwijs die deze club bezoeken. Zij
hebben een korte spanningsboog en kunnen het goed volhouden met de afwisseling van creatief
werken en bewegen. Door met twee kinderwerkers deze club te draaien kan worden voldaan aan
de behoeftes van deze kinderen. Kinderen uit speciaal onderwijs hebben goede begeleiding nodig,
deze kan niet worden gegeven door elke vrijwilliger of stagiaire.
In de zomer is er gestart met een creatieve activiteit waarbij kinderen kunst hebben gemaakt bij
de mobiele kar. Op de kar stond de vuurtoren van Seinpost uitgebeeld en de kinderen hebben
kunstwerken gemaakt die op de toren werden gehangen. Hun manier om te laten zien hoe ze licht
konden laten schijnen in de wijk en dat uitgebeeld op canvas doeken.
Aan de hand van deze vragen waren de kinderen aan het werk bij de vuurtoren fietskar;
Waar woon je? Wat is er voor moois te zien in Pendrecht en Zuidwijk?
Waar zou jij een licht op willen schijnen? Wat zou jij in de spotlight willen zetten?
Welk plekje of ding kan wel wat meer licht gebruiken?
Na een creatieve zomer in de buitenruimte is in het najaar de tijd genomen om een mooie
expositie te organiseren met alle resultaten die de kinderen hebben gemaakt. Deze kunstwerken
zijn opgehangen in de verschillende etalages van winkeliers in de omgeving. Belangrijk is dat de
kinderen zich eigenaar voelen van het project en zien dat zij input kunnen geven op hun
leefomgeving en invloed en input kunnen leveren in het gebied.
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5.3 TIENERCLUB
Deze club is echt een ontmoetingsplek waar verschillende groepen tieners elkaar tegenkomen. De
overgang van basisschool naar middelbare school is erg groot. Tieners komen in een ander deel
van de stad op een vaak veel grotere school met een ander leersysteem. Ze zitten bovendien in
een enorme ontwikkeling op fysiek, mentaal, sociaal en psychisch gebied. Het ontdekken wie je
bent, bij wie je wil horen, welke plek je hebt in een groep, het leren omgaan met groepsdruk, de
hormonen die gaan werken, het hoort erbij maar vraagt om een goede begeleiding.
Tieners komen bij ons waar ze normaal gesproken naar school zouden gaan. De groep bestaat
eigenlijk uit twee hele verschillende groepen, een deel ontwikkelt zich op straat en wordt ruwer in
gedrag en taal gebruik en een deel is rustig en teruggetrokken en uit zich minder expressief.
Door zowel inpandig als op het plein activiteiten aan te bieden proberen we beide groepen te
bedienen en contact met hen op te bouwen. De activiteiten bestaan vooral uit sport en spel.
Ook met tieners is het van belang andere plekken te bezoeken dan die bekend zijn bij hen. De
kunsthal is bezocht, de klimhal, een bouwspeelplaats, er is vuilnis geprikt en er was een
rondleiding in de Pauluskerk.
Bij een bezoek aan de Pauluskerk over ongedocumenteerd zijn krijgen de tieners een
rondleiding en wordt er verteld hoe het is om in Nederland te wonen zonder
verblijfsvergunning. Velen hadden hier nog nooit van gehoord en stonden met open monden
te luisteren. Dat je dan veel dingen niet mag en het behoorlijke gevolgen heeft op je leven
daar waren ze diep van onder de indruk. Hun eigen leven is ook niet altijd ideaal maar
hiermee vergeleken valt dat nog best wel mee.
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5.4 MEIDENCLUB

Tieners hebben de neiging zich aan te passen aan de groep waar ze zich in bevinden. Je dan
anders gedragen vraagt van je dat je zeker bent van je zelf en het vraagt om een veilige plek
om dat uit te proberen. Zo is daar Desiree, ze heeft vaak een andere mening dan de rest en
durft die ook te uiten, ze laat dat ook zien in haar kledingstijl. Bij ons is het blijkbaar veilig
genoeg om dat te kunnen doen, mooi om te zien.
Op deze club komen een deel van de tieners uit de tienerclub. Er wordt veel inhoudelijk gewerkt
met de programma’s van You!nG die gaan over thema’s uit de tienerwereld; Zelfbeeld, relaties en
vriendschappen, talentontwikkeling en maatschappij, lichamelijkheid en seksualiteit. Een avond
begint altijd met ontmoeting en gezamenlijk eten, daarna is er tijd voor gesprek naar aanleiding
van een van bovenstaande thema’s. Na de zomer is er een enorme aanwas van meiden waardoor
de groep nu uit ongeveer 15-20 meiden bestaat die elke week present zijn. Door de meiden in
kleine groepjes te verdelen en bij elke groep een medewerker te zetten is het mogelijk alle
meiden de aandacht te geven die ze nodig hebben.
Tijdens een van de vele app gesprekken wordt er behoorlijk gepest en gescholden. Bij de
eerstvolgende meidenavond gaan we hierover in gesprek. We pakken een papieren tafelkleed
en vragen iedereen zijn handtekening erop te zetten als teken dat je wilt helpen er een
gezellige meidenclub van te maken en daar je best voor gaat doen. Als iedereen zijn
handtekening erop heeft gezet pak ik het tafelkleed en scheur het aan stukken. “Dit gebeurt
er als jullie lelijk over elkaar praten, dan gaan die contacten tussen elkaar kapot. Hoe kunnen
we dit nu weer heel maken? “De meiden proberen alle stukken weer aan elkaar te lijmen
maar je blijft de kreukels en scheuren zien. Ze zijn onder de indruk en beseffen de impact van
wat ze doen. De weken daarna is het een stuk gezelliger, ook op de app groep.
Tijdens de avonden zien de meidenwerkers dat er sprake is van andere behoeftes bij de meiden,
waar ze graag ook individueel mee aan de slag zouden willen. Sommige meiden voelen zich niet
lekker in een grote groep en blijven weg, sommige meiden zijn eenzaam en depressief, sommigen
hebben thuis problemen, etc.
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Een van de meidenwerkers heeft net haar opleiding als jongerencoach afgerond en zou hier graag
iets mee gaan doen. Komend jaar zoeken we daarom naar een aantal extra vrijwilligers die met
deze meiden kunnen werken en voor een deel de groep kunnen draaien waardoor er tijd is om
ook individueel met deze meiden aan de slag te gaan.
Een van de meiden heeft slecht zicht, kan niet goed zien en valt daarom wat buiten de groep.
De meidenwerker spreekt apart met haar af en vraagt wat ze leuk vindt om te doen. Ze
werken samen aan een mini theetuin in de tuin bij Seinpost. Op veel terreinen van het leven
heeft dit meisje hulp nodig, maar dit kan ze zelf! Dat het lukt om zelfstandig iets te doen zorgt
ervoor dat ze groeit in zelfvertrouwen. Individuele aandacht waar het kan doet wonderen.
Ook met de meiden zijn er uitjes geweest, naar de bouwspeelplaats en de manege, er kwam een
goochelaar en fotograaf, er is gebokst en er was een beauty middag. Ook hebben ze een escape
room bezocht met als thema social media waarbij ze in gesprek gingen over de gevaren van
internet en hun eigen Instagram nog eens met andere ogen werd bekeken.
Bij het thema zelfbeeld vindt een fotoshoot plaats door een echte fotograaf. Uren zijn de
meiden bezig om goed vastgelegd te worden. “Hoe kijk je naar jezelf ?” is een belangrijke
vraag in deze levensfase en je ziet de onzekerheid weerspiegelen in hun spiegelbeeld. Een
meisje durft te zeggen dat ze zichzelf best lelijk vindt. Als de meiden eromheen dat horen
reageren ze direct door te zegen dat ze haar wel mooi vinden. Je ziet haar denken; “ Zou het
echt?”

5.5 JONGENSSPORTCLUB
Met een groep jongens van 10 tot 14 jaar is er de eerste twee maanden van het jaar elke week
gesport in een gymzaal in de wijk Pendrecht. Een deel van deze jongens hebben we vervolgens
ontmoet bij het ambulante sport en spel maar omdat de sociaal cultureel werker zijn aandacht
ging richten op de maaltijdbezorging konden we dit niet voortzetten. Toch vinden we het ook
belangrijk speciaal voor deze doelgroep een aparte activiteit te starten. Voor het komende jaar
gaan we daarom op zoek naar een andere organisatie waar we deze jongens aan kunnen
overdragen.
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5.6 AMBULANT WERKEN
Doordat het een aantal maanden niet mogelijk was om
inpandig te werken zijn de medewerkers meer ambulant
aan de slag gegaan. Met behulp van een mobiele fietskar
hebben we sport en knutselspullen meegenomen naar de
pleinen om kinderen daar te ontmoeten. Op de pleinen
komen kinderen die niet inpandig aan activiteiten mee
willen doen, dus we ontmoeten daar een heel andere
groep kinderen. Ook hier ontmoeten we vaak kinderen
met gedragsproblemen die duidelijke regels en structuur
nodig hebben, het is daarom ook fijn om medewerkers te
ontmoeten van andere organisaties en samen met hen het
buitenprogramma af te stemmen.
5.7 HUISWERKBEGELEIDING
Op locatie Zuidwijk hebben zoveel mogelijk op twee dagen in de week twee groepen per middag
kunnen draaien. In de eerste maanden was dat met ongeveer 20 kinderen, tijdens de lockdown
digitaal met ongeveer 5 kinderen, na de zomer groeide dit tot 70 verschillende kinderen waarvan
er 10 tot 30 per week langskwamen. In de zomer hebben we vooral contact gehouden met de
kinderen door middel van recreatieve
activiteiten.
Tijdens huiswerkbegeleiding komen er vooral
kinderen uit groep 5,6 en 7, er komen
ongeveer 10 kinderen per keer. Komend jaar
hopen we meer kinderen te werven voor de
jongere groepen omdat we merken dat er
veel behoefte is aan ondersteuning van taal
en rekenen. Hoe jonger we hier mee kunnen
beginnen hoe beter de resultaten.
Kinderen die naar huiswerkbegeleiding
komen hebben verschillende behoeftes,
sommigen hebben vooral de rust en structuur nodig om hun huiswerk te kunnen maken, anderen
hebben veel uitleg nodig omdat hun taalbegrip niet voldoende is en weer anderen kunnen zich zo
moeilijk concentreren dat ze continu individuele aandacht nodig hebben.
De vrijwilligers hebben hele verschillende taken. Waar de een vooral gastvrouw is kan de ander
goed de rust bewaren en structuur bieden en weer een ander de materie uitleggen. Een goede
mix van deze kinderen en vrijwilligers is van belang om aan ieders behoefte te kunnen voldoen.
Op locatie Pendrecht is in november met een groep begonnen. Dat dit ook in een behoefte
voorziet bleek al snel toen de groep voor het einde van het jaar al uit een stuk of 10 kinderen
bestond. De kinderfaculteit die in de wijk Pendrecht staat biedt ook huiswerkbegeleiding, maar
gaat zich vooral richten op tieners. We hopen dat een samenwerking met hen kan leiden tot een
goede doorstroom.
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Op school wordt er sinds najaar 2020 bijles gegeven op bepaalde scholen. Een van de
vrijwilligers vertelt dat de kinderen ondanks dat, toch blijven komen bij Zuidwijk, omdat ze het
daar leuker vinden. Natuurlijk is het doel van huiswerkbegeleiding bij ons om de kinderen
vooruit te helpen. Maar het moet ook zeker een plek zijn waar een prettige, veilige en
positieve sfeer hangt. Een plek waar kinderen kunnen groeien in zelfvertrouwen. En dat blijkt
het te zijn.

Twee Syrische jongens, gevlucht uit oorlogsgebied, zitten 2 groepen lager in de klas dan qua
leeftijd zou passen. Ze zijn het ijverigst van iedereen. Ze komen een keer in de week maar
willen graag twee keer komen. Ze willen een 10 halen voor hun topografie. En dat niet bij één
toets. Nee, iedere topografietoets beogen ze een topscore. Ze overhoren elkaar. En, als ze
alles in onze ogen al lijken te weten, oefenen ze nog door met de spelling. Pas als volle
perfectie is bereikt, zijn ze tevreden.
Dit zijn de kinderen die geen duwtje nodig hebben. Ze zijn zelf enorm gemotiveerd.
Maar er zijn ook andere verhalen.
Een moeder wil graag dat haar kind bij ons komt en meldt dat hij veel positiviteit nodig heeft.
Op school gaat het niet altijd goed. Hij loopt volgens de juf met verschillende vakken achter,
onder andere bij rekenen.
Al snel merken we wat moeder bedoelt. De jongen neemt iedere omgevingsprikkel in zich op
en raakt snel afgeleid. Hij is graag gezellig met zijn vriend in gesprek, maar huiswerk doen lukt
hem niet goed meer. Wanneer we hem apart zetten en één op één begeleiden, zien we wat
hij kan. Hij wil snel door alles heen, klaar zijn, spelen. Hoofdrekenen gaat hem zo goed af dat
hij nog sneller wil dan hij kan. Hij maakt slordigheidsfouten, maar hoofdrekenen kan hij!
Als ik bij de overdracht aan moeder zeg dat haar zoon zo sterk is in hoofdrekenen, zegt
moeder ‘Zie je wel! Hoor je dat! Je krijgt een compliment!’. Moeder vertelt me dat ze zo blij is
dat een ander ook ziet wat zij zelf in haar kind ziet: potentie en talent.

5.8 ONZE AMBITIES VOOR 2021
Het komende jaar wordt er gewerkt aan de volgende doelen;
 De leefwereld vergroten door kinderen mee te nemen naar andere plekken in de stad
 Positieve rolmodellen inzetten; kinderen kennis laten maken met mensen uit alle lagen van de
samenleving.
 Normen en waarden bijbrengen, omgangsvormen leren die anders zijn dan kinderen nu
kennen en deze in kaart brengen.
 Identiteitsontwikkeling. Jezelf leren ontdekken en zijn. Hierin hebben kinderen voorbeelden
nodig, nog meer als ze tiener worden.
 Voortzetting en professionalisering van de huiswerkbegeleiding op beide locaties.
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Gestructureerd gebruik maken van vrijwilligers en stagiaires, zodat er meer jeugd kan worden
ondersteund door vrijwilligers en stagiaires goed toe te rusten.
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6 BLIK OP HET VOLWASSENENWERK
6.1 TERUGBLIK IN DE SPIEGEL
Normaal gesproken zijn er op Seinpost op bijna alle dagen volwassenen te vinden voor een kopje
koffie en een praatje, een maaltijd of andere activiteit. Na de eerste lockdown hoorden we van
veel ouderen dat ze eenzaam waren en erg weinig mensen meer ontmoetten. Contact opnemen
met hen was van levensbelang. Een praatje aan de deur bij het bezorgen van een maaltijd,
informeren naar gezondheid en de aanwezigheid van een netwerk, het informeren over
teststraten of het dragen van mondkapjes, het doen van een boodschap, de mensen leefden er
letterlijk van op. De eenzaamheid bracht grote schade aan de fysieke en mentale gezondheid van
onze bezoekers. Ergens verwacht of gemist worden was van groot belang om het vol te houden in
deze bijzondere periode.

Tijdens een belrondje om aan mensen door te geven dat de inloop weer open gaat valt het
me op dat alle mensen die ik op een vast nummer bel direct opnemen. De meesten zitten op
de bank vlak naast de telefoon met de televisie aan, verlegen om een praatje. De enige reden
om van de bank te komen is het uitje naar de supermarkt, dat dan ook echt een uitje is. Alleen
een mededeling doen is dan ook niet mogelijk, de gelegenheid van een luisterend oor wordt
uitgebuit en het wordt een lange belronde. Gelukkig verspreidt het nieuws zich snel en is de
inloop snel weer gevuld. Wat bijzonder om iedereen weer in het echt te ontmoeten!
Onze resultaten in 2020
Vanwege de pandemie hebben we flink moeten omdenken naar wat wel haalbaar was, daarbij
rekening houdend met het advies voor horeca van de overheid en vaak in overleg met de
gebiedsmanager van Rotterdam Zuid. Wat is er gelukt;
 Er is veel inloop gedraaid in aangepaste vorm. Mensen moesten zich van tevoren opgeven en
de openingstijden waren twee keer een uur in plaats van een tijdsblok van drie uur.
 Gezonde lunch tijdens de inloop. Er zijn allerlei varianten aangeboden met zoveel mogelijk
groenten en fruit. Er was soep en gekookte eieren met een lopend buffet. Er kwamen soms
wel 50 mensen op af.
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Maaltijd bezorging aan huis voor zo’n 70 huishoudens vanaf maart met uitzondering van de
maanden september en oktober.
Het uitdelen van voedselpakketten. Bij Seinpost hebben we het afgelopen jaar een stijging
gezien van mensen die behoefte hebben aan een noodpakket/voedselpakket. We krijgen
wekelijks mensen die we voorzien van voedsel (vlees /groente/brood) omdat ze anders geen
eten hebben voor hun kinderen en zichzelf.
Het wekelijks uitdelen van brood en groenten die we krijgen van supermarkt Plus.
Een buddy systeem waarbij vrijwilligers aan bezoekers zijn gekoppeld die regelmatig contact
met hen zoeken voor een praatje, een boodschap, een bezoekje, wat informatie of een ritje
naar de dokter.
De kledingwinkel op locatie Pendrecht is opengebleven.
Huisbezoeken waarbij iets eetbaars of creatiefs werd aangeboden. Door de kinderclubs zijn
kaarten gemaakt, er zijn boodschappenpakketten langsgebracht, een kopje koffie bij de deur is
aangeboden.
In de zomer is er vier keer buiten gegeten op de
verschillende pleinen bij de locaties met muzikale
bijdrage van een artiest. Ook is er twee keer een
barbecue georganiseerd. Er kwamen bij elkaar 170
bezoekers op af.
In samenwerking met Serve the City (samen 010)
hebben we rondom Pasen meer dan 30 ouderen en
kwetsbaren een hart onder de riem gestoken; samen
met de Paashaas hebben we mooie bossen tulpen
uitgedeeld.
Via “Coalitie erbij” hebben we de gelegenheid gekregen om de ouderen extra in het zonnetje
te zetten, voor beide locaties hebben we heerlijke Fish en Chips en een middagje
bloemschikken kunnen verzorgen.
Het maandelijkse avondje uit waarbij we bezoekers een ontspannen avond bezorgen vond dit
jaar alleen plaats in januari en februari.
Een vader met zijn drie kinderen is aangemeld door een basisschool in de buurt voor het
ontvangen van een voedselpakket. De afgelopen tijd komt hij dit wekelijks ophalen. Ook krijgt
hij wekelijks de maaltijd thuisbezorgd voor zijn hele gezin en krijgen de kinderen af en toe een
knutselpakket. Het is niet makkelijk om toe te geven dat je het niet redt, maar op deze manier
is het nog even vol te houden. Omdat ik hen wekelijks ontmoet en ze ook nog op school
tegenkom als ik mijn eigen kinderen ophaal, herkennen ze mij en spreken me aan met
buurman.

6.2 INLOOP
De inloop biedt mensen de gelegenheid aan wijkbewoners om een kopje koffie te drinken en
elkaar te spreken. Soms wordt er een spelletje gedaan, soms wat in elkaar geknutseld, af en toe is
er een bingo. In tijden dat het mocht was er een lunch die steeds gezonder werd gemaakt. Na de
eerste lockdown was de inloop een van de eerste activiteiten die weer kon draaien omdat je ook
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op anderhalve meter kan koffiedrinken en bij kan praten. Een pracht mogelijkheid om mensen
letterlijk in beweging te krijgen en uit hun eenzaamheid te halen. Menselijk contact was een van
de belangrijkste dingen die we konden faciliteren tijdens deze pandemie.
Op locatie Zuidwijk was het opvallend dat er nieuwe bezoekers kwamen vanwege de contacten
met ouders van kinderen die het speelcafé of de huiswerkbegeleiding bezochten.
6.3 MAALTIJDEN
Voor alleenstaanden en gezinnen wordt er twee keer per week op beide locaties een maaltijd
geserveerd van twee of drie gangen. Bezoekers betalen per keer 3,50 euro. De opkomst is stabiel.
Terwijl ik een aantal mensen opbel om te vragen of ze ook een maaltijd thuisbezorgd willen
hebben barst iemand in huilen uit. “ Ik mis jullie al zo en als ik dan in mijn eentje een maaltijd
van jullie op ga zitten eten dan mis ik jullie nog erger! Ik kook dan liever zelf, het is het enige
dat ik nog kan doen in deze tijd. “
Vanaf maart was het niet meer mogelijk samen te eten en zijn we begonnen met het bezorgen
van maaltijden. Vanaf half juli tot half oktober hebben we weer een à twee keer per week een
maaltijd aangeboden, daarna moesten we helaas weer over op het bezorgen van de maaltijden.

6.4 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING




Signaleren en doorverwijzen; Mensen komen bij de coördinator binnenwandelen met
uiteenlopende vragen en poststukken. Zij helpt bij het afhandelen en (indien nodig) pleegt
telefoontjes en/of verwijst door naar instanties. Dit voorziet in een behoefte. Het is nooit
bewust aangeboden; mensen komen gewoon met hun vragen en worden geholpen.
Steun aan kwetsbare gezinnen; Het netwerk van de volwassenen omvat ook de kinderen,
samenwerking met scholen, multiproblematiek en de veiligheid thuis. Gezinnen vragen om
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een heel andere aanpak dan ouderen of alleenstaanden. Daarom benoemen we het apart.
Tijdens de lockdown is er veel contact gezocht met gezinnen, telefonisch of via huisbezoeken.
De kledingwinkels met tweedehands kleding zijn 2 of 3 keer per week geopend, gelijktijdig
met de inloop. Er kan kleding gekocht worden voor een klein (symbolisch) bedrag. De kleding
krijgen we van inwoners van Rotterdam die het zelf niet meer willen dragen, plus twee keer
per jaar van een bevriende winkel, die aan het eind van het seizoen kleding geeft. We merken
dat wijkbewoners het heerlijk vinden om in de kledingwinkel te shoppen, omdat dit in een
doorsnee winkel voor hen onmogelijk is. Op locatie Zuidwijk is de vrijwilliger overleden
waardoor de winkel in het najaar gesloten is gebleven. Alleen voor de kerst zijn alle
kledingrekken de kast uit gehaald zodat de bezoekers allemaal een setje winterkleren konden
meenemen.
Weggeefkast; Een plek waar mensen goede spullen kunnen weggeven of meenemen.
De spullen die we, naast kleding, ontvangen van inwoners uit Rotterdam en waar we niet
speciaal iemand voor weten leggen we op de weggeef kast of tafel. Hier wordt tijdens de
inloop en maaltijden gebruik van gemaakt al is het nog steeds wel zo dat mensen makkelijker
iets pakken dan dat ze iets aanbieden.
Voedsel uitdelen; er wordt wekelijks voedsel van de PLUS en brood van de plaatselijke bakker
uitgedeeld.
Praktische hulp; Op Pendrecht is een wasmachine en douchegelegenheid beschikbaar. De
wasmachine op Pendrecht wordt gebruikt door wijkbewoners, die op dat moment geen
wasmachine hebben. De maatschappelijk werkster bekijkt samen met de bezoeker wat
mogelijkheden zijn om zelf aan een wasmachine te komen. De douche wordt gebruikt door
dak- en thuislozen.
Op Zuidwijk kunnen bezoekers van de Inloop, ééns per maand, een kappers-, manicure- en/of
gezichtsbehandeling krijgen.

6.5 MAATSCHAPPELIJK WERK
Sinds eind september 2019 heeft Seinpost Slinge een Hbo-opgeleide maatschappelijk werker in
dienst. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale
omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen
en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.
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In het afgelopen jaar heeft de maatschappelijk werker haar 16-urige werkweek gebruikt voor de
volgende taken:
 Begeleiding van individuele bewoners en indien mogelijk toeleiding naar reguliere
hulpverlening. Dat laatste wanneer de reguliere hulpverlening mogelijkheden heeft om de
bewoner goed te ondersteunen en wanneer de bewoner ervoor open staat.
 Empowerment van bewoners.
 Toerusting van vrijwilligers in groepsbijeenkomsten. Dit laatste hadden we al vaker willen
doen, maar in groepen bijeenkomen is vanwege de coronamaatregelen niet lang mogelijk
geweest.
Individuele buurtbewoners weten, los van de inloop en andere activiteiten het maatschappelijk
werk te vinden door:
 Mond-tot-mond reclame
 Doorverwijzing van House of Hope (vaak nadat het wijkteam naar hen verwees)
 Doorverwijzing van DOCK (nota bene: twijfelachtig of dat de bedoeling is)
De maatschappelijk werker heeft het haar hele periode bij Seinpost druk gehad met individuele
bewoners. Opvallend is dat er in het najaar van 2020 een viertal Franstalige cliënten zijn
gekomen, dat de maatschappelijk werker zich redt in het Frans vertelt zich door. Ook zijn er zeven
zogenaamde bankslapers binnengekomen, dat zijn mensen die geen eigen woonruimte hebben,
maar wel bij vrienden/familie logeren zonder zich daar te mogen inschrijven. Een reden hiervoor
kan zijn dat we op locatie te bezoeken zijn, terwijl de reguliere hulpverleners vrijwel allemaal
telefonisch hun werk doen. Verder blijkt het wijkteam thuisloosheid niet per definitie als een
complex probleem te zien, terwijl dat in onze ogen vrijwel altijd wel zo is. Ook bankslapers zijn
vaak werkloos, hebben geen kans op bijstand vanwege het feit dat ze nergens ingeschreven staan,
kunnen vaak geen postadres regelen vanwege een beperkte financiële draagkracht in hun sociale
netwerk, ervaren veel stress en hebben psychische klachten. Deze mensen worden niet geholpen
door het wijkteam en komen daarom bij ons aankloppen.
Daarnaast verwijzen ook collega’s van Seinpost individuen door naar het maatschappelijk werk.
De eerste drie maanden van 2020 heeft Erica, een maatschappelijk werker uit Zuid-Afrika, die in
Nederland kwam wonen, als vrijwilliger een aantal cliënten (38 afspraken) voor haar rekening
genomen. Zij wilde de Nederlandse taal beter spreken en het maatschappelijk werk hier leren
kennen door mee te draaien. Het was heel fijn een kundige collega en sparringpartner te hebben
voor onze maatschappelijk werker. Samen hebben zij ook een aantal bijeenkomsten voor de
vrijwilligers gedaan rond zelfbeeld en voor jezelf opkomen.
De coördinator van Seinpost Slinge heeft 13 afspraken maatschappelijke ondersteuning gedaan.
Weliswaar heeft zij geen opleiding in die richting, maar wel een hoop gezond verstand. Onze
maatschappelijk werker heeft zelf afgelopen jaar 780 afspraken gehad van gemiddeld een uur.
4,7% van de afspraken gaat niet door omdat de bewoner niet komt, vanwege ziekte, andere
prioriteiten of door de afspraak gewoon te vergeten.
Bij zo’n 60% van de cliënten is er sprake van multi problematiek: er spelen problemen op diverse
levensgebieden. Het gaat onder andere om vragen rondom financiën, administratie, scheiding,
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school of werk, verslaving, juridische kwesties, zelfredzaamheid, verhuizing, verblijfsvergunning
en rouw.
Voor het merendeel van deze bewoners geldt dat zij wantrouwend staan ten opzichte van
reguliere instanties en dat doorverwijzen niet gaat zonder een ‘lange brug’: een motivatietraject
richting reguliere instanties, gebruikmakend van de vertrouwensrelatie die de bewoner heeft met
onze maatschappelijk werker. Zij maakt gebruik van methodische tools als presentiebenadering,
meervoudige partijdigheid, triades, oplossingsgericht werken en empowering. Onze
maatschappelijk werker spreekt andere instanties aan op hun verantwoordelijkheden.
Het komende jaar wordt er gewerkt aan de volgende doelen:
 Het bestand inhoudelijke samenwerkingspartners uitbreiden, zodat doorverwijzen efficiënt en
laagdrempelig mogelijk wordt.
 Een signalerende functie hebben binnen de wijk Pendrecht: welke situaties vallen op? Daarin
past het Seinpost andere (overheids)instanties te betrekken en te kijken wie wat kan doen om
de situatie te verbeteren.
 Een herverdeling van de 16 uur maatschappelijk werk: 12 uur per week blijft voor individuele
casuïstiek, en 4 uur per week gaan naar overstijgende en groepsactiviteiten. Onder die laatste
valt een wekelijks uur voorlichting/training over een onderwerp dat
bezoekers/vrijwilligers/wijkbewoners aangaat.
Casuïstiekvoorbeelden:
Een 44 jarige moeder met 4 tienerdochters woont al jaren bij haar broer op zolder. Het zijn
zogenaamde bankslapers. Het is moeder gelukt een bijstandsuitkering voor zichzelf te regelen
(wel met kostendelersnorm) en gelukkig is haar broer daarvan niet de dupe, omdat hij werk
heeft. Moeder kwam al in 2019 bij mij, omdat ze zelf ernstig ziek was geworden en haar
artsen haar zeiden dat het beter is niet meer op de grond te slapen. Een urgentie-aanvraag
wilde de woningbouwvereniging niet doorzetten naar de SUWR, omdat mevrouw zelf geen
woning bezat en dat daarvoor de voorwaarde was. Omdat het ook de maatschappelijk werker
zelf niet lukte de woningbouwvereniging in beweging te krijgen, heeft zij een brief aan de
wethouder geschreven en die heeft een gemeentelijke ambtenaar mee laten kijken. Na vier
maanden lukte het de woningbouwvereniging op directieniveau mee te krijgen en intussen
heeft mevrouw een urgentieverklaring op grond van haar medische situatie.

Een 60 jarige vrouw kreeg te horen dat haar woning gesloopt zou gaan worden en dat ze
moest verhuizen. Ze zat net in de schuldsanering, was herstellend van een jarenlange
depressie en derhalve psychisch kwetsbaar en had geen noemenswaardig netwerk om haar te
helpen. Door samen met haar in overleg te gaan met de budgetbeheerder bleek hij bereid
tijdelijk wat meer over te nemen aan financiële regelzaken voor haar, zodat zij haar energie
kon richten op de verhuizing zelf. We hebben voor haar vrijwillige klussers en de verhuizing
geregeld. Zoals dat bij verhuizingen gaat waren er hier en daar tegenvallers, maar is het zo
goed als af en is mevrouw psychisch niet achteruit gegaan.
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Een 29 jarige Marokkaanse vrouw raakt zwanger van haar vriend. Hij zegt tegen haar dat het
haar verantwoordelijkheid is en vertrekt, met onbekende bestemming. De vrouw heeft een
geschiedenis van mishandeling waardoor haar sociale netwerk beperkt is. Ze wil heel graag
het kind krijgen, maar heeft ondersteuning nodig bij het regelen van spulletjes en het geld
daarvoor. We krijgen van de Caritas een gift voor haar waardoor ze zonder zich in schulden te
steken de benodigdheden voor haar dochtertje kan kopen. We zijn gezellig op kraambezoek
geweest, op anderhalve meter, maar met een hoop lekkers, zoals het de Marokkaanse
gastvrijheid betaamt.

Een 72 jarige man heeft een aantal jaar geleden als gevolg van financiële problemen viermaal
boodschappen gestolen in de supermarkt. Zijn traject bij reclassering is misgelopen omdat
deze meneer een beperking heeft en niet komt als hij er het nut niet van inziet. Daarom kwam
er een hoger beroep en zocht de advocaat van meneer contact. Meneer komt bij ons op de
inloop en ook bij de maatschappelijk werker als hij ergens een vraag bij heeft, dus de advocaat
hoopte dat de maatschappelijk werker een rapportage wilde schrijven over meneer, in de
hoop dat het de rechter zou bewegen geen vrijheidsbenemende straf op te leggen. Zo gezegd,
zo gedaan. Ook heeft de maatschappelijk werker samen met de advocaat contact gezocht met
de reclassering om te vragen of zij het contact met meneer kon overnemen vanwege de al
bestaande vertrouwensrelatie. De reclassering wilde meewerken, maar de rechter besliste
anders. En meneer? Die gebruikte zijn wekelijkse telefoonbeurt vanuit detentie om Seinpost
te bellen voor een praatje.

Een 34 jarige man wordt beschuldigd door zijn vrouw van huiselijk geweld. Meneer is bekend
bij Seinpost en komt voor regelzaken weleens bij onze maatschappelijk werker, die bij hem
een vorm van autisme vermoedt. Meneer komt na een paar dagen voorarrest helemaal
overstuur bij de maatschappelijk werker. Hij is het overzicht kwijt in alle mensen die nu
betrokken zijn qua hulpverlening en heeft een contactverbod met zijn gezin. De
maatschappelijk werker spreekt met hem af dat ze deze weken met hem zal meekijken en
hem alles zal uitleggen in woorden die hij begrijpt. Samen zoeken we contact met zijn
advocaat. De advocaat herkent het vermoeden van de maatschappelijk werker dat we te
maken hebben met een man die (ongediagnosticeerd) sociaal en wellicht ook cognitief
beperkt is. De advocaat vraagt de maatschappelijk werker een rapportage te maken. De
maatschappelijk werker wijst de advocaat erop dat zij geen diagnoses mag stellen maar wel
kan omschrijven hoe meneer reageert. Dat heeft, aldus de advocaat na de zitting, bijgedragen
aan een voorwaardelijk sepot en aan het door de rechter aangedragen hulpverleningsaanbod.
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6.6 ONZE AMBITIES VOOR 2021
Het komende jaar wordt er gewerkt aan de volgende doelen;
 een gevarieerd aantal nieuwe individuele bezoekers ontvangen. We hopen op 30 nieuwe
individuele bezoekers per jaar bij de inloop en 20 nieuwe bezoekers bij de maaltijden.
 maandelijks een tweetal activiteiten aanbieden, die bezoekers uitdagen en plezier geven.
 gestructureerd gebruik maken van vrijwilligers en stagiaires, door hen goed toe te rusten.
 een vrijwilligersprogramma aanbieden, waarbij inloop-en maaltijdvrijwilligers op wie dat van
toepassing is en die daartoe gemotiveerd zijn stap voor stap toewerken naar een betaalde
baan of vrijwilligerswerk elders.
 tweewekelijks een avondactiviteit organiseren, gericht op ontspanning en ontmoeting.
 bezoekers een gezonde lunch aanbieden.
 als de maatregelen dat toelaten zullen we onze maaltijden op locatie weer hervatten.
 eenmaal in de maand wordt de maaltijd ‘aangekleed’ met muziek, of een activiteit.
Ontmoeting en ontspanning mogen centraal staan.
 de schijf van vijf speelt een belangrijke rol in de samenstelling van het menu. We betrekken de
wijkdiëtiste bij het uitrollen hiervan.
 de sociaal cultureel werker inzetten op beide locaties.
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7 NETWERKEN
Afgelopen jaar hadden we elkaar als netwerkpartners meer dan ooit nodig om tegemoet te
kunnen komen aan alle hulpvragen die ontstonden. De eenzaamheid van mensen nam toe, de
zelfredzaamheid van de mensen nam af en de taal-en leerachterstanden van de kinderen werden
groter. Gelukkig vonden we veel mogelijkheden om samen te werken, ook al konden we elkaar
vaak niet fysiek ontmoeten. De beleidsadviseurs van gemeente Rotterdam waren bereid om mee
te denken op welke manier we er konden zijn voor de buurt.
Zo maar wat voorbeelden;
 De supermarkt Plus en de bakker leverden opnieuw veel voedingsmiddelen die we aan
bezoekers uit konden delen die dat nu nog harder nodig hadden.
 Kerken, Nieuw Netwerk Rotterdam en de Unie van Vrijwilligers leverden veel vrijwilligers.
 Stichting Present is een aantal keren met een groep jonge mensen langs geweest om ons heel
praktisch te helpen om de tuin op te ruimen en schoon te maken.
 Met andere inloophuizen zoals House of Hope, Thuis in West, Goud van Noord en De Brug is
contact om te overleggen wanneer we open kunnen en op welke alternatieve manieren.
 Er is regelmatig contact met de verschillende basisscholen uit de buurt om af te stemmen wat
nodig is voor de kinderen en hoe we kunnen aansluiten.
 Er is overleg met het wijkteam en Dock om de zorg voor ouderen te overleggen.
 Met oudejaarsdag heeft de tienerwerker samen met medewerkers van Dock/TOS en
wijkagenten in de avond de kinderen en tieners beziggehouden en daarmee het NOS-journaal
gehaald.
 Samen met Serve the City zijn er rond Pasen en Hemelvaart attenties voor de buurt verzorgd.
 De wijkacademie heeft cursussen gegeven over opvoeden aan de ouders en de onwijze
moeders hebben regelmatig een vergadering in ons gebouw.
Partners
Centrum Jeugd & Gezin
Onwijze Moeders
Basisscholen, KDV en PSZ

Aard van samenwerking
Advies en doorverwijzing, ouderbegeleiding
Netwerk van ouders en hulpverleners
Samenwerking met ouderconsulenten voor nieuwe
activiteiten en werving.
Stichting JOZ (Jongeren op Zuid)
Contact met elkaar over wat er speelt in de wijk
Wijkacademie (netwerk ouders en
Uitwisseling over opvoeding, bevorderen van
jongeren)
samenhang in de wijk
Jong Burger Blauw (buurtwacht van politie Faciliteren van activiteiten en bevorderen van
met probleemjongeren)
verbinding in de wijk
Gemeente Rotterdam
Beleidsadviseurs volwassenwerk en jeugd
Kinderfaculteit
Samenwerking en afstemmen activiteiten kinder- en
jongerenwerk
Wijkteam en wijkverpleegkundige
Hulp, advies, netwerkbijeenkomsten
Dock
Cursussen, vrijwilligers, hulpverlening
TOS
Samenwerking
Wijknetwerker gemeente Rotterdam
Verbinding tussen zorgvragers en zorgaanbieders
Centrum Jeugd & Gezin
Ouderbegeleiding
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Kredietbank Rotterdam
Voedselbank
Energiecoach
Wijkagent
Wijkconciërge
Woningcorporaties

Doorverwijzing voor schuldhulpverlening
Aanmelding en doorverwijzing
Pendrecht aardgasvrij maken
Veiligheid en verbinding in de wijk
Beheer en milieu in de wijk
Verwijzing van bezoekers, contact over vastgoed in de
wijk, kunstprojecten
Kerken (Credokerk, Bethelkerk, Open
Pastoraat, verbinding in de wijk, leveren van
Hofkerk, Seinpost Kerkelijk, Serve the City) vrijwilligers
Supermarkten
Voedseloverschotten en vaste leveranciers
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Doorverwijzing en advies bij Maatschappelijk werk.
Pameijer
Inloophuis in Zuidwijk, gezamenlijke bingo en
bezoekers
Perspectief
Verslavingszorg en psychiatrie in Zuidwijk
Buurtwacht
Veiligheidsnetwerk van burgers, met als uitvalsbasis
ZuidRijk
MOB
Verhuurder en gezamenlijk gebruiker van het pand,
gezamenlijke bezoekers
Winkeliersvereniging
Samenwerking bij maaltijdverstrekking in vrijwilligers
en hulpmiddelen, contacten tussen kinderen en de
buurt
Nieuw Thuis Rotterdam
Hulp bij het regelen van een verblijfsvergunning, via
maatschappelijk werk
ROS
Hulp aan ongedocumenteerden, via maatschappelijk
werk
Unie van Vrijwilligers
Vrijwilligers
Rotterdammers voor elkaar
Vrijwilligers
Nieuw Netwerk Rotterdam
Vrijwilligers
St. Present
Leggen verbinding tussen verschillende groepen die
iets voor elkaar betekenen in een maatschappelijk
project
Albeda college
Stagiaires
Hoornbeeck helpt
Stagiaires
Guido de Bres, Wartburg College
Stagiaires
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8 DE ORGANISATIE
We werken met een divers team van 9 betaalde krachten, goed voor 4,10 fte en maar liefst 85
vrijwilligers. Vrijwilligers en professionals werken samen in het kinder- en tienerwerk rond onze
inloopochtenden, bij onze maaltijden en bij de maatschappelijke ondersteuning die onze
wijkbewoners nodig hebben. Het mag duidelijk zijn dat vrijwilligers belangrijk zijn in onze
organisatie, daarom willen we goed nadenken over hoe we hen het beste kunnen vinden, binden
en behouden en dat beschrijven in een vrijwilligersbeleid.
8.1 BESTUUR
Het bestuur van de Seinpost Slinge bestaat uit bestuurders die onbezoldigd hun werkzaamheden
verrichten.
Voorzitter:
Netty Baan
Secretaris:
Anja van Voorst
Penningmeester: Aad van ‘t Hof
Bestuursleden:
Michiel Bontenbal

8.2 LOCATIE PENDRECHT
Op de locatie Pendrecht werken 7 betaalde
krachten:
 een algemeen coördinator
 een kok
 een sociaal-cultureel werker
 drie jeugdwerkers
 een maatschappelijk werker
Er zijn 25 vrijwilligers die met name de
inloop, de maaltijden en de kledingwinkel
begeleiden. Deze vrijwilligers komen uit de
wijk en behoren vaak zelf tot de doelgroep.
Professionele begeleiding van de vrijwilligers
is noodzakelijk en tijdsintensief. Meer en
meer willen we wijkbewoners stimuleren via
vrijwilligerswerk bij ons stappen te zetten in
de richting van een baan of een vrijwillige functie elders. Tijdens het werk bij ons willen we
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van verschillende soorten
workshops. Komend jaar hoopt de maatschappelijk werker daar tijd voor vrij te kunnen maken.
De inhoudelijke activiteiten worden begeleid door de professionals, al dan niet geholpen door
MBO-stagiaires.
8.3 LOCATIE ZUIDWIJK
Op de locatie Zuidwijk werken 2 betaalde krachten:
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een algemeen coördinator
een jeugdwerkcoördinator

In Zuidwijk draaien 60 vrijwilligers de inhoudelijke activiteiten. Ze zijn in meerderheid afkomstig
uit de Bethelgemeente en worden geholpen door MBO/HBO-stagiaires en moeders van kinderen.
De coördinatoren houden het overzicht en initiëren en implementeren nieuwe initiatieven.
Het is de wens meer vrijwilligers uit de wijk en uit de doelgroep te gaan inzetten.
In december liet één van de vrijwilligers weten dat ze moest stoppen als vrijwilliger, omdat ze
ander vrijwilligerswerk aangeboden had gekregen. Ze kon daar meer uren maken en zo een
fijne vergoeding binnenhalen. Ik baalde ervan omdat dit één van de vrijwilligers was die bijna
alle kinderen bij naam kent, kinderen ophaalt van school om hen naar ons te brengen en die
het laatste kwartier de kinderen zo leuk mee laat doen met bewegingsspellen dat kinderen
niet meer naar huis willen. Na een aantal weken was het dan ook fantastisch nieuws toen ze
ons vertelde toch te willen blijven. De reden? Ze miste de kinderen en vond de sfeer zo fijn bij
ons.

8.4 PROFESSIONALISERING IN 2021
In 2021 zetten we de professionalisering van onze organisatie voort.
Aanscherpen organisatorische inrichting
Seinpost komt uit een situatie waarin het bestuur zowel over beleid als over uitvoering de regie
voerde. In feite functioneerde het bestuur als uitvoerend manager en werd het dagelijkse werk
grotendeels door het bestuur bepaald. Seinpost wil het jaar 2021 gebruiken om deze situatie om
te buigen, in overeenstemming met de code goed bestuur2. Dat wil zeggen dat de werkvloer in
toenemende mate verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid krijgt. Het bestuur zal meer op
afstand betrokken zijn en zich beperken tot richting geven, inspireren en faciliteren.
De coördinatoren van beide locaties zullen een andere rol krijgen. Er zal proactief strategisch-,
financieel en personeelsbeleid gemaakt moeten worden voor de lange- en korte termijn. Een
proces wat tijd en energie zal gaan kosten, omdat men dit tot nu toe niet gewend was. Mogelijk
impliceert dit een verandering in het personeelsbestand, het aannemen of het afscheid nemen
van mensen.
Toewerken naar een financieel gezonde organisatie
Seinpost wil een financieel gezonde organisatie zijn. Dit betekent:
 Een lean en mean organisatie met een zo hoog maatschappelijk rendement. Om financieel
gezond te zijn, maken we dit jaar keuzen om de (personeels)kosten te verlagen en onze
contracten elders af te sluiten of contracten stop te zetten.

2

https://www.kennisbankfilantropie.nl/docs/handig-voor-stichtingen/code-wijffels-goedbestuur.pdf?sfvrsn=2#:~:text=Het%20advies%20is%20opgesteld%20door,organisatie%20van%20landelijk%
20wervende%20goededoelenorganisaties.

Jaarverslag Seinpost | www.seinpostslinge.nl | info@seinpostslinge.nl

37



Voldoende (gegarandeerde) inkomsten. De afgelopen jaren is Seinpost grotendeels
afhankelijk geweest van enkele fondsen. Dit jaar willen we daar verandering in brengen door:
o In te zetten op spreiding van fondsen
o Andere inkomsten te genereren (o.a. huurinkomsten & giften)
o Na te denken over andere inkomstenstructuur (vb. meedoen met gemeentelijke
aanbestedingen of juist particuliere investeringen)

Overige organisatie brede ambities voor 2021
 In 2020 is het bestuur van samenstelling veranderd. Drie leden zijn afgezwaaid, waarvoor twee
nieuwe leden zijn toegetreden. Er wordt momenteel gezocht naar een vijfde persoon.
 De organisatiestructuur willen we herschrijven met heldere taakomschrijvingen voor iedere
medewerker.
 We willen minder activiteitgericht en meer vraaggericht gaan werken door middel van het
gebruik van jaarplannen en werkplannen per doelgroep.
 Onze website is toe aan een grondige revisie.
 We willen onze omgangsregels helder omschrijven, voor zowel medewerkers als bezoekers.
 Omdat vrijwilligers belangrijk zijn in onze organisatie willen we goed nadenken over hoe we
hen het beste kunnen vinden, binden en behouden en dat beschrijven in een
vrijwilligersbeleid.
 We willen ons team middels teambuilding en focus op ieders kwaliteiten nog meer een
geoliede machine maken, die elkaar wederzijds kunnen opvangen en vervangen indien nodig.
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BIJLAGE: WIJKANALYSE PENDRECHT EN ZUIDWIJK
De wijken Pendrecht en Zuidwijk behoren bij de sociaaleconomisch zwakkere wijken van ons land:
er is meer armoede, meer werkeloosheid, meer ervaren eenzaamheid dan op andere plekken.
De Slinge loopt door beide wijken heen. Na de Tweede Wereldoorlog stampte men in korte tijd
een ruime en vrij groene woonomgeving met flats en arbeiderswoningen uit de grond voor de
vele arbeiders die naar Rotterdam kwamen. De wijk is helaas snel verpauperd. Tijdens
economische vooruitgang verhuisden veel Rotterdammers naar dorpen rond de stad. Er ontstond
grote leegstand, die werd opgevuld door gastarbeiders uit allerlei landen. Er is nu sprake van
sterke segregatie tussen generaties en culturen.

8.5 PENDRECHT
Voor Pendrecht zijn statistieken beschikbaar die inzicht geven in de situatie3.
Bevolkingsgroei
Deze buurt heeft ruim 12.000 inwoners. Het inwonersaantal groeide in
het afgelopen jaar met 6%.

3

Veel sociale huur

Ca. 30% van de bewoners heeft een eigen woning, de rest is
huurwoning; het aandeel sociale huurwoningen in Pendrecht is 56%,
terwijl dat in Rotterdam gemiddeld 44% is. De gemiddelde WOZwaarde van een woning in Pendrecht is € 125.000; daarmee behoort
deze wijk tot de onderlaag van alle wijken in Nederland

Relatief een hoge
werkloosheid

De balans tussen inwoners en werkenden is 15%; Rotterdam-breed is
dit gemiddeld 37%.

Relatief laag
inkomen

Het gemiddelde inkomen per inwoner in Zuidwijk is € 18.400. Dit is laag
vergeleken met het gemiddelde in Rotterdam (€ 24.100), terwijl
Rotterdam landelijk de armste grote stad is.

Hoge
migratieachtergrond

Ruim 70% van de bevolking van Pendrecht heeft een migratieachtergrond. Meer dan 60% is Turks, Marokkaans, Surinaams of

Tenzij anders vermeld komen de statistieken uit wijkprofiel.rotterdam.nl en uit allecijfers.nl
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Antilliaans. Het team van Seinpost ervaart dat deze groepen sterk naar
binnen gekeerd zijn.
Veel eenzaamheid en langdurig zieken
Van de bewoners van Pendrecht geeft 60% aan een drinker te zijn, terwijl 30% aangeeft een roker
te zijn. Voor Rotterdam zijn dit redelijk gemiddelde getallen. Het aantal rokers is wel bijna 50%
hoger dan het Nederlands gemiddelde. Verontrustend is het aantal langdurig zieken. Ruim een
derde van de volwassenen (19-65 jaar) geeft aan langdurig ziek te zijn, terwijl 59% van de ouderen
(65+) hetzelfde aangeeft. In Pendrecht zijn veel eenpersoonshuishoudens; 57% is ongehuwd, 11%
is gescheiden en 4% is verweduwd. Dit is een indicatie voor veel eenzaamheid in de wijk.
Wijkprofiel 2020 Pendrecht
Naast deze statistieken meet de gemeente
Rotterdam in het wijkprofiel ook zaken die
de buurt betreffen, zoals de fysieke index, de
veiligheidsindex en de sociale index. In de
buitenste ring staan de objectieve scores,
gebaseerd op onderzoek van de gemeente
Rotterdam. In de binnenring staan de
subjectieve indexcijfers, die weergeven hoe
bewoners hun wijk ervaren. Opvallend is dat
in Pendrecht de subjectieve werkelijkheid
significant negatiever is dan de gemeten
werkelijkheid.
De subjectieve fysieke index (die gaat over
de woonbeleving) is bijvoorbeeld 72, wat ver
onder het Rotterdamse gemiddelde van 100
ligt. De gemeten fysieke index is echter 99,
wat redelijk gemiddeld is. De beleefde
veiligheid is zelfs 33, terwijl de objectieve index groen tot donkergroen kleurt. De sociale index
(die gaat over de kwaliteit van leven) is 60, terwijl de gemeten index 89 is. Kortom: de beleefde
werkelijkheid van de inwoners van Pendrecht is veel negatiever dan de objectieve werkelijkheid.
Voorzieningenniveau redelijke op orde en hoge mate binding
De voorzieningen in de wijk vormen het enige thema waar de bewoners positiever over zijn dan
de gemeten werkelijkheid. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de ruim opgezette tuin-achtige
wijk zoals deze bedoeld is.
Het vandalisme in de wijk is behoorlijk lager dan het gemiddelde in Rotterdam, hoewel de
bewoners dit niet zo ervaren.
De gemeten binding in de wijk is vrij hoog (111). Bekend is dat veel van de eerste bewoners nog
steeds in de wijk wonen. Tegelijk wordt de segregatie sterk ervaren. De diverse
bevolkingsgroepen leven naast elkaar, niet met elkaar.
Ontwikkelprogramma vanuit gemeente Rotterdam
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De gemeente Rotterdam onderkent de problematiek in Pendrecht en heeft voor deze wijk een
ontwikkelprogramma4 voor 2019-2022 opgesteld. Voor ons relevante doelen uit dit programma
zijn:
 Zelfredzaamheid bewoners verhogen door meer mensen aan het werk te krijgen.
 Werken aan een betere taalbeheersing.
 Mensen ondersteunen in hun gevoelens van hulpeloosheid.
 Jongeren ondersteunen om schooluitval te verminderen
 Meer huiswerkbegeleiding bieden
 De wijk schoner krijgen door voorkomen/ verminderen van zwerfvuil; daar de bewoners bij
inschakelen.
 Veiligheidsbeleving verhogen door focus op subjectieve factor
8.6 ZUIDWIJK
Ook voor Zuidwijk5 zijn statistieken beschikbaar:
Bevolkingsgroei
Het inwonersaantal groeide in het afgelopen jaar met 11% naar
13.500 inwoners
Veel sociale huur

Ca. 20% van de bewoners heeft een eigen woning, de rest is
huurwoning; het aandeel sociale huurwoningen in Zuidwijk is 66%,
terwijl dat in Rotterdam gemiddeld 44% is.

Relatief een hoge
werkloosheid

De balans tussen inwoners en werkenden is 16%; Rotterdam-breed
is dit gemiddeld 37%.

Relatief laag inkomen

Het gemiddelde inkomen per inwoner in Zuidwijk is € 19.200. Dit is
laag vergeleken met het gemiddelde in Rotterdam (€ 24.100),
terwijl Rotterdam landelijk de armste grote stad is.

Gelijkmatige
De wijk onderscheidt zich van de andere wijken in Charlois door een
bevolkingssamenstelling gelijkmatige bevolkingssamenstelling qua leeftijd. 44% van de
bewoners is van niet-Westerse afkomst. Het team van Seinpost
ervaart dat deze groepen sterk naar binnen gekeerd zijn.
Lage beleefde
werkelijkheid

De objectieve werkelijkheid is veel positiever dan de door burgers
beleefde werkelijkheid (wijkprofiel 2020). De index woonbeleving is
72 (gemeten 99); veiligheidsbeleving is 33 (gemeten 90) en kwaliteit
van leven is 60 (gemeten 89).

Hogere waardering
samenredzaamheid

De samenredzaamheid wordt hoger gewaardeerd dan de
zelfredzaamheid, ondanks de segregatie. Waarschijnlijk duidt dit
erop dat er een hoge binding is binnen de verschillende
bevolkingsgroepen.

Actieve bewoners

De wijk heeft een kern van actieve bewoners, die zich inzet voor de
eigen buurt of als vrijwilliger bij een club of organisatie.

4

https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2019/wijken/wijkagendapendrecht/36-Wijkagenda-2019-2022-Pendrecht-wijkcomite-Pendrecht.pdf
5

Tenzij anders vermeld komen de statistieken uit wijkprofiel.rotterdam.nl en uit allecijfers.nl
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Wijkprofiel 2020 Zuidwijk
Ook voor de buurt Zuidwijk is er een wijkprofiel
2020 beschikbaar van de gemeente Rotterdam.
De gebiedscommissie bekritiseert de gemeente
Rotterdam dat de situatie op sommige punten
rooskleuriger wordt voorgesteld dan zij is, en dat
de metingen m.b.t. met name de fysieke index
niet juist zijn.
Hogere samenredzaamheid dan zelfredzaamheid
De voorzieningen in de wijk vormen ook in
Zuidwijk het enige thema waar de bewoners
positiever over zijn dan de gemeten
werkelijkheid.
De samenredzaamheid wordt hoger gewaardeerd
dan de zelfredzaamheid, ondanks de segregatie.
Waarschijnlijk duidt dit erop dat er een hoge binding is binnen de verschillende
bevolkingsgroepen.
De situatie in Zuidwijk lijkt ongunstiger dan in Pendrecht
Een onderzoeker6 concludeert begin 2020: De naoorlogse wederopbouwwijk Zuidwijk staat qua
veiligheid en leefbaarheid op een kantelpunt. De ooit zo sociaal hechte en groene tuinwijk in het
zuiden van Rotterdam kent al jaren een neerwaartse spiraal van vervuiling, geweld en
criminaliteit. De veelal goedkope en kleine woningen hebben vooral decennialang kwetsbare
huurders met lage inkomens aangetrokken. Mensen met allerlei sociale problemen, maar ook
illegalen of criminelen met heel andere bedoelingen zijn in de wijk terecht gekomen. En dat
terwijl mensen met een hoger inkomen juist zijn weggegaan. Als er geen integraal plan van
aanpak voor Zuidwijk komt zal de afbreuk aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk
onherstelbaar zijn’.’
Ontwikkelprogramma vanuit de gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam onderkent de problematiek in Zuidwijk en heeft voor deze wijk een
ontwikkelprogramma7 voor 2019-2022 opgesteld. In dit programma wordt geconcludeerd dat met
name de ouderen zich niet langer prettig voelen in de wijk. Relevante doelen voor ons uit dit
programma van de gemeente Rotterdam zijn:
 Zelfredzaamheid bewoners verhogen door meer mensen aan het werk te krijgen.
 Mensen ondersteunen in hun gevoelens van hulpeloosheid.
 Er zijn meer activiteiten nodig voor oud & jong en op meer locaties.
 Positiever beeld van Huis-van-de-Wijk creëren.
 De wijk schoner krijgen door voorkomen/ verminderen van zwerfvuil; daar de bewoners bij
inschakelen.
 Jongeren ondersteunen om schooluitval te verminderen
 Meer huiswerkbegeleiding bieden
 Veiligheidsbeleving verhogen door focus op subjectieve factor

6

'Zuidwijk op zeker', onderzoek van Chris Collaris voor vakblad 'De Architect', februari 2020
https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2019/wijken/wijkagenda-zuidwijk/39-Wijkagenda-2019-2022-Zuidwijk-enZuidrand.pdf
7

Jaarverslag Seinpost | www.seinpostslinge.nl | info@seinpostslinge.nl

42

