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..focussen wij ons meer op het preventieve karakter van het Jeugd- en Jongerenwerk. In 
samenwerking met het onderwijs in Barendrecht worden actuele thema’s in de klassen 
geagendeerd. Denk daarbij aan excessief geweld, sociale media, groepsdruk en middelengebruik. In 
deze lessen is een belangrijke rol weggelegd voor het Jeugd- en Jongerenwerk, het onderwijs én 
ouders.  

...ondersteunen wij samenwerking binnen het netwerk en invulling van netwerkstructuren. Denk 
daarbij aan de allianties als resultaat van het Welzijnskader en het Preventief Jeugdbeleid, het 
Sportakkoord en Preventieakkoord en een grote hoeveelheid gespecialiseerde structuren (platform 
statushouders, ketenoverleg dementie, et cetera). 

..organiseren wij gespecialiseerd aanbod voor jongeren in specifieke doelgroepen, zowel 
individueel als in groepsverband. De groepsbijeenkomsten van jongeren in een mantelzorgsituatie 
of jongeren die eenzaamheidsgevoelens ervaren, blijken een succes door het grote aantal 
deelnemers. Daarbij maken steeds meer jongeren, mede door de gevolgen van de COVID-19 crisis, 
gebruik van individuele jongerencoaching.  

..zetten wij in op vitaliteit en preventie. Door diensten aan te bieden in groepsverband, waarbij 
vitaliteit, beweging en gezondheid centraal staan, worden hogere zorgkosten en zware 
maatschappelijke problematieken voorkomen.  

..zien wij het toenemende belang van gezond ouder worden en de groei van vragen vanuit deze 
doelgroep. Onze diensten worden hierop voortdurend aangepast om inwoners zo vitaal mogelijk 
oud te laten worden.  

..weten wij dat vergrijzing een belangrijk aandachtspunt is. Wij informeren de doelgroep ouderen 
zo preventief en uitgebreid mogelijk in groepsverband en adviseren en ondersteunen hen waar 
nodig op individueel niveau. Dit vraagt meer inzet van vrijwilligers, meer expertise van professionals 
en meer samenwerking met het netwerk.  

..breiden wij ons dienstenaanbod, specifiek voor senioren, verder uit op basis van vragen en 
signalen uit de samenleving. Zo is de ontwikkeling van het Dienstencentrum aan de Windsingel een 
belangrijke locatie voor activiteiten voor senioren. Verder worden activiteiten ook steeds meer in 
andere wijken georganiseerd, om nóg dichter bij de doelgroep van dienst te kunnen zijn.  

In het welzijnswerk zien wij een aantal urgente signalen. De eenzaamheid onder alle 
doelgroepen neemt toe en de vergrijzing met de wens langer thuis te wonen vraagt een 
meer preventieve ondersteuning. Mantelzorgers zijn steunpilaren in veel sociale kringen en 
er wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. Daarnaast zien wij dat de kloof 
tussen armoede en rijkdom toeneemt. Dit vraagt aandacht en inzet door structurele 
investeringen in het behouden en versterken van het welzijn in Barendrecht.  
 
KijkopWelzijn is dé welzijnsorganisatie in de gemeente Barendrecht. Al jarenlang werken 
wij, samen met professionals, vrijwilligers en netwerkpartners, aan het welzijn en 
welbevinden in Barendrecht. Dit doen wij door te activeren, signaleren, verbinden, toeleiden 
en ondersteunen. Voor de komende jaren zien wij een aantal aandachtspunten en prioriteiten. 
Als KijkopWelzijn... 
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..zien wij de toenemende complexiteit van hulpvragen (van bijvoorbeeld mantelzorgers en 
schuldenproblematiek) waarbij voorheen vrijwilligers werden ingezet. Allereerst blijft het voorzien 
van informatie en deskundigheid van deze vrijwilligers een belangrijk speerpunt. Verder is het 
belangrijk om bij iedere vraag de afweging te maken of een vrijwilliger toegerust is om deze op te 
pakken, of dat professionele ondersteuning noodzakelijk is.  

..is wijkgericht werken, waar mogelijk, steeds belangrijker. Door de programmering te realiseren 
in bijvoorbeeld de buurtkamer in Vrijenburg en Dienstencentrum de Windsingel, kunnen steeds 
meer doelgroepen meedoen. In samenwerking met het netwerk, bijvoorbeeld in ’t Plein van de 
Bibliotheek AanZet, is dankzij een integraal aanbod steeds meer mogelijk in de wijken. De 
behoeften van inwoners wordt getoetst, bijvoorbeeld door  in samenwerking met Patrimonium een 
analyse van een buurt of wijk te maken. 

..zijn vrijwilligers onmisbaar. De diensten die wij aanbieden kunnen (deels) niet plaatsvinden 
zonder de inzet van vrijwilligers. Het werven van deze vrijwilligers en het aanpassen van onze 
ondersteuning aan hun wensen blijft een belangrijk speerpunt. Zo zijn trends zoals het flexibel 
inzetbaar willen zijn als vrijwilliger, de vergrijzing van het vrijwilligersbestand bij alle organisaties en 
het meer luisteren naar deze vrijwilligers belangrijk voor de komende jaren, om onze diensten op 
de beste manier te kunnen borgen.  

..erkennen en herkennen wij steeds meer jonge mantelzorgers. Enerzijds is de toenemende 
duur van het thuis wonen van personen met een ziektebeeld een belangrijke oorzaak. Daarbij zijn 
wij ook steeds actief in het netwerk op zoek naar deze jongeren. Door middel van coaching, 
lotgenotencontact en respijtactiviteiten weten deze jongeren ons te vinden en geven wij handvatten 
om de zorgtaken efficiënter en langer vol te houden, zonder zichzelf daarbij weg te cijferen.  

..blijven mantelzorgers onmisbaar in het werk dat zij doen. Hierin ondersteunen wij door 
bijvoorbeeld coaching, voorlichting en doorlopende respijtactiviteiten aan te bieden, onder andere 
om overbelasting te voorkomen. Mantelzorgers zijn vaak de belangrijkste schakel in een 
(langdurige) zorgsituatie. Als zij wegvallen komen daar als gevolg veel hogere zorgkosten bij kijken. 
Deze schakel op een zo gezond mogelijke manier in stand houden is belangrijk voor álle 
betrokkenen.  

..is de vergrijzing ook een signaal voor een toenemend aantal mantelzorgers, wat resulteert in 
een toenemende vraag naar diensten en ondersteuning. Dit vraagt meer van onze professionals en 
vrijwilligers, die de doelgroep zo goed mogelijk willen ondersteunen.  

..neemt de complexiteit van vragen bij de Vraagwijzer toe. Hierdoor dienen de professionals 
over nog meer expertise te beschikken met betrekking tot een breed scala aan onderwerpen.  

..zijn spreekuren op locatie onmisbaar voor zowel de cliënt als het netwerk. Door de Vraagwijzer 
als preventief voorportaal te profileren in het netwerk, kunnen cliënten daar altijd naar worden 
doorverwezen. De professional kan vervolgens de vraag afhandelen, of doorverwijzen in het 
netwerk omdat de professional een compleet overzicht heeft van beschikbare netwerkpartners. 

..is de toename van eenzaamheid, mede door de COVID-19 crisis, een steeds belangrijker 
vraagstuk. Wij zetten in om het aanbod van duurzame deskundigheidsbevordering voor de 
doelgroep en het netwerk te voorzien, evenals het vormgeven van het lokale akkoord Een tegen 
Eenzaamheid.  
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