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Voorwoord

Met veel energie en creativiteit hebben de medewerkers van Ons zich in 2021 ingezet om de inwoners van 
Stede Broec te ondersteunen en bij te staan. De corona-crisis is nog niet voorbij of de volgende crisis dient 
zich aan: de oorlog in Oekraïne, waardoor er een grote stroom vluchtelingen onze kant op komt. Juist nu is 
het belangrijk om elkaar te ondersteunen. Juist in deze tijd is het van belang elkaar te ondersteunen. Samen! 
Met aandacht sterker! Het motto van Ons. 

Voor u ligt een verslag van de activiteiten en prestaties van Ons in 2021. Het afgelopen jaar heeft veerkracht 
en flexibiliteit van bezoekers, abonnees, klanten én medewerkers gevraagd. Met name de sociale en 
culturele activiteiten hebben te maken gehad met (corona gerelateerde) beperkingen. Het aantal bezoekers 
bij ’t Stadsplein is in 2021 slechts een fractie van het gemiddelde dat voor de corona-pandemie gewoon 
was. Meer hierover op bladzijde 17. Het aantal bezoekers bij Inventas is echter hoger dan vóór de corona-
pandemie. Een onmisbare schakel voor de jeugd in een tijd dat ‘samenkomen’ niet meer gewoon kan en aan 
veel regels moet voldoen. Door de doortastendheid van de medewerkers én de geboden mogelijkheid om ‘op 
maat’ aandacht te besteden aan de inwoners zijn mooie dingen bereikt voor de bezoekers én vrijwilligers! 
Zowel bij ’t Stadsplein als bij JC Inventas. In dit jaarverslag leest u hier meer over, kijkt u eens naar de vele 
complimenten en ontroerende berichten die medewerkers hebben ontvangen.

De sociaal emotionele ondersteuning voor onze klanten is in 2021 onverminderd doorgegaan. Vaak in 
aangepaste vorm maar de bereikbaarheid en beschikbaarheid is op peil gebleven. Hierbij is hard gewerkt aan 
het vormgeven van de ‘nieuwe toegang’ tot Jeugdzorg en WMO voor de inwoners. Samen met medewerkers 
van de gemeente zijn de processen optimaal ingericht en is eind 2021 gestart met een gezamenlijk team dat 
toegang verleent tot de specialistische zorg. Wat een mooi resultaat. Informatie en toegang tot Jeugdzorg en 
WMO is nu voor alle inwoners bereikbaar op een centrale plek in de gemeente. In 2022 zullen we dit verder 
uitrollen. 

Super trots zijn we op het resultaat van de tweejaarlijkse kwaliteitscontrole. De auditor was onder de indruk 
van de organisatie. Alle normen werden ruim behaald en in de rapportage is de waardering te lezen over 
de focus op kwaliteit op zowel procesniveau als individueel richting partners, klanten en medewerkers. 
Trots zijn we ook op ONZE ‘Jeugdprofessional van het jaar’. Joost Lieshout kreeg namens 63.000 andere 
jeugdprofessionals uit het land deze prijs. Joost is een kei in het vertalen van het verhaal van de jeugd in de 
taal van de professionele jeugdhulpverlening en vice versa. Hiermee krijgt Joost zowel de professionals als 
de jeugdigen in beweging. 

Waardering van de inwoners van Stede Broec:

Vanuit de klanttevredenheidenquêtes onder de cliënten van de Maatschappelijke Dienstverlening kregen we 
een prachtige 8,4. We zijn trots op wat dit jaar weer hebben neergezet!

Heel erg bedankt voor de hulp. Ik vond dat heel fijn. 

Wat goed dat jullie dit

organiseren in deze tijden! 

(n.a.v. koffietafel)

Bedankt weer voor 

de super service

en het leuke
aanbod!

Leuke locatie.

Gezellige kookworkshop 

meegemaakt.

Het was me wat ontschoten, maar bij deze nog 
ontzettend bedankt voor het mooie kerstpakket. 
We hebben al een aantal dingen buit gemaakt. 

Jullie hadden het leuk georganiseerd. 
Net op tijd, want nu mag er weer niet zo veel.
Goede Kerstdagen gewenst en hopelijk een 

gezond Nieuwjaar, ook voor Frank en andere 
medewerkers.

Bij deze hartelijk bedankt voor het mooie kerstpakket. Gezellige dagen en een gezond 2022

Ik vond het een 
ontzettend leuk 

kerstpakket !
Dankjewel!

Wilde even zeggen: Wat 

een prachtig kerstpakket. 

Er zit heel veel in en het 

bestaat niet uit van die 

onzindingen.

Altijd leuk, klaverjassen 

op vrijdag is mijn avond! 

Maar er zijn ook andere 

momenten en dingen te 

beleven. Van jong tot oud!!

Wat een mooi kerstpakket. Heel erg bedankt!

Een centrum met vele activiteiten 

die worden begeleid door ontzet-

tend leuke vrijwilligers, de mede-

werkers helpen je graag en voor 

iedereen is er wel wat te beleven.

Wat goed geregeld,

 de kinderen hebben 

genoten van alle

activiteiten.

Bedankt voor 

het mooie 

goed gevulde 

kerstpakket

Wat fijn dat dit door kan 

gaan er is al zo weinig 

te doen voor de jeugd.



Bijeenkomst vrijwilligers.

Kerstpakketten 
vrijwilligers uitdelen.

Teamuitje.
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1. Uitgangspunten en focus

Het jaarplan 2021 was het uitgangspunt bij de activiteiten, de resultaten kunt u lezen in dit jaarverslag. 
Binnen Ons Stede Broec hebben we twee pijlers, de volwassenen /senioren en jeugd en gezin, hierdoor zijn 
we in staat een aanbod te leveren voor de inwoners van jong tot oud. De thema’s die het afgelopen jaar extra 
aandacht hebben gekregen zijn profilering in de samenleving, interne professionalisering en positionering in 
de keten.

1.1 Personele bezetting

Ook in 2021 was er voor de basistaken een budget beschikbaar. Naast dit budget waren er budgetten 
beschikbaar voor de coördinatie voorschoolse voorziening, aanpak eenzaamheid en tijd voor respijt. 
Daarnaast werden er in 2021 verschillende projecten gestart binnen de organisatie. Er was het afgelopen jaar 
sprake van een stabiele personele bezetting en de tevredenheid onder het personeel was hoog.

Directeur-bestuurder
0,50 fte

Staf
1,49 fte

Volwassenen /
senioren
6,53 fte

Stationslaan
4,79 fte

JC Inventas
1,07 fte

’t Stadsplein
1,74 fte

Stationslaan
6,00 fte

Projecten
1,25 fte

Jeugd en gezin
7,07 fte

Organogram organisatie

Totaal fte 16,84.
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1.2 Vrijwilligers

Binnen de organisatie is een stabiele groep 
vrijwilligers actief. Eind 2021 zijn we met  
194 vrijwilligers een rijke organisatie.  
Naast de vele activiteiten is het traditionele 
eindejaarsfeest met alle vrijwilligers een 
gebeurtenis waar veel van hen naar uitkijken. 
Helaas was ook dit jaar een feest geen 
optie. Om de vrijwilligers toch een blijk 
van waardering te geven werd JC Inventas 
omgetoverd tot een kerstbeleving. Een prachtige 
ambiance waar alle vrijwilligers (jong en oud) met 
in achtneming van alle corona-maatregelen elkaar 
konden ontmoeten. Het was een groot succes, mensen 
waren blij en dankbaar. Het was duidelijk dat zij het onderling contact afgelopen jaar misten. Af en toe was er 
een traan, maar vooral een grote glimlach! Dit maakte dat het voor iedereen een mooie belevenis was. 

1.3 Ambities

Aan de ambities beschreven in het jaarverslag is hard gewerkt. Er lopen meerdere projecten die betrekking 
hebben op de keten van jeugdzorg en WMO en de samenleving. 
Hieronder volgt een schematische weergave van verschillende activiteiten en projecten die de eerste twee 
ambities onderschrijven.

Medewerkers

In 2021 is op verschillende niveaus in de organisatie nadrukkelijk nagedacht over de koers van Ons. 
De belangrijkste focuspunten voor de koers zijn:

	  Aandacht voor de voorkant van de zorg, focus op preventie en meer afhandelen in de nulde- en  
eerste lijn.

	  Aandacht voor de opbouw van het team. Medewerkers zien elkaar minder door alle restricties.  
Ook zal er aandacht moeten zijn voor de samenwerking met de medewerkers van de gemeente.  
We vormen immers deels een gezamenlijk team voor de taken rond de toegang Jeugdzorg en WMO. 

Bovenstaande punten komen bij elkaar in een nieuwe kernwaarde voor onze organisatie:
‘Normaliseren’. Hierbij streven we als team na om te komen tot een preventievere aanpak.

We organiseerden in 2021 verschillende thema’s en bijeenkomsten, waarbij medewerkers werden betrokken 
bij de invulling van deze nieuwe kernwaarde.

Klanttevredenheid

Het gehele jaar door wordt de klanttevredenheid gemonitord. 
Het is mooi om te zien dat het cijfer stabiel blijft en onverminderd goed is.

0= zeer ontevreden
5= zeer tevreden

Het gemiddelde cijfer dat Ons Stede Broec heeft ontvangen 
is net als voorgaande jaren een reden om trots te zijn! 

Cijfer
dienst-

verlening
2021

8.4

Project Samenwerkingspartners Inhoud

Gezond ouder worden  
in Stede Broec

Ons Wijkteam, WonenPlus,
‘t Stadsplein, Gemeente, Woonschakel 
en Omring

Met elkaar plan van aanpak 
bedenken en uitvoeren, creëren 
van zorgzame buurt, met als start 
Plan Zuid

Welzijn Op Recept (WOR) Huisarts,  welzijnscoach en
’t Stadsplein

Een alternatief voor patiënten van 
de huisarts met psychosociale 
klachten. De huisarts verwijst door 
naar de welzijnscoach voor een 
begeleidend traject

Versterken eerste lijn Ons Wijkteam en Omring Voorbereiden start 2022

Samen uit elkaar Bemiddelaar vanuit Ons Wijkteam Een traject voor mensen in 
scheiding

Innovatieve psychiatrie Wijkteam met SPV-er van de GGZ en 
JBRA

Door deze samenwerking kunnen 
we leren van elkaars expertise. De 
verwachting is dat gezinnen beter 
ondersteund kunnen worden

Goede
sfeer

Lieve
collega’sveel 

kennis

Fijn team

Waardering
6

5

4

3

2

1

0

4,6 5
4

Kwaliteit 
gesprekken

Kwaliteit 
medewerker

Eigen persoonlijke 
ontwikkeling

Aantal
vrijwilligers

194

32

72

90

J.C. Inventas

‘t Stadsplein 

WonenPlus 
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2. De verschillende producten uitgelicht

2.1 Toegang

Met toegang bedoelen we de toegang tot zorg. Het was dit jaar weer een uitdaging om de toegang naar 
onze hulpverlening laagdrempelig te houden. Met veel creativiteit en inzet zijn we er in het tweede jaar vol 
restricties in geslaagd dit te doen. Met een zeer stabiele en enthousiaste groep vrijwilligers en medewerkers 
zijn activiteiten steeds weer aangepast aan de maatregelen.

JC Inventas heeft ook afgelopen 
jaar een belangrijke rol vervuld 
in de verbinding met de jonge 
inwoners van Stede Broec. 
Het jongerencentrum is 
nagenoeg het hele jaar open 
geweest. Dit is ook terug te 
zien in de vele activiteiten en 
de daarmee samenhangende 
bezoekersaantallen.  
Bij ’t Stadsplein zagen we een 
afname van bezoekers. Dit 
kwam deels door de restricties, 
maar ook is de populatie 
bezoekers kwetsbaarder. Deze 
mensen bleven hierdoor meer 
thuis.

2.2 Informatie en advies

In 2021 is er sprake van één 
loket voor zowel de WMO 
als de jeugdvragen. 
We zijn gestart met ‘team 
toeleiding’ hiermee is de 
samenwerking tussen 
wijkteam en consulenten 
een feit. We willen hiermee 
de wachttijden verkorten, 
meer in de eerste lijn 
afhandelen en uiteindelijk 
meer tevreden inwoners. 
De verandering zorgde voor 
een efficiëntere inrichting van 
het proces. De baliecontacten 
zijn hierdoor verminderd, maar 
dit komt ook doordat de 
inwoners sinds corona direct 
bellen met de medewerkers 
van het wijkteam.

Samenwerking 
Praktijk Ondersteuner 
Huisarts (POH) en 
huisartsen

Wijkteam Ons en POH-ers van de 
huisartsen

Versterken verbinding tussen 
wijkteam, huisartsen en POH

Wijk GGD Ons Wijkteam, Woonschakel, huisarts, 
thuiszorg, GGD, buurtbewoners

Onderzoeken of de wijk GGD-er 
een bijdrage kan leveren bij de 
ondersteuning van personen met 
onbegrepen gedrag. Met betrokken 
partijen wordt een integrale aanpak 
gerealiseerd om escalaties te 
voorkomen

Samenwerken in de 
doorgaande leerlijn

Ons Wijkteam, basisscholen, 
kinderopvang, peuterspeelzalen en GGD.

Hier wordt gewerkt aan een goede 
verbinding tussen de domeinen 
zorg, onderwijs en kinderopvang.

Schoolmaatjes Inventas, Martinus College en 
onderwijsplan

Jongerenwerk met specifieke 
aandacht voor minder bereikbare 
jeugd op het Martinus College

Project Plan Zuid Ons Wijkteam, Inventas en jongeren uit 
de wijk

Via jongerenparticipatie werken 
aan een verbeterde sociale cohesie 
in de wijk Bovenkarspel Zuid

Voorschools advies team Ons Wijkteam, peuterspeelzalen, 
kinderopvang en ouders

Interventies waarbij de expertise 
vanuit het wijkteam wordt 
ingezet bij kinderopvang en 
peuterspeelzalen en zo nodig in de 
thuissituatie van deze kinderen

Ontwikkeltafel Ons Wijkteam, verloskundigen, 
kraamzorg, GGD, kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen

Samenwerkingsverband van alle 
betrokken partijen in de keten 
rondom het jonge kind

Project Samenwerkingspartners Inhoud

Bezoekers J.C. Inventas en ’t Stadsplein

4.280
6.062

14.239

5.264

J.C. Inventas

‘t Stadsplein

 2020 2021

20.000

15.000

10.000

5.000

0

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
  2020 2021

Totaal aantal bezoekers aan de balie, 
telefonische contacten en via email:

6.794

3.925
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2.3 Preventie

Preventie is één van de basistaken van onze organisatie. De sociaal-culturele activiteiten bij JC Inventas 
en 't Stadsplein hebben hier een belangrijke taak in. Vanuit deze locaties is de drempel naar de wijkteams 
lager. Doordat we allemaal binnen één organisatie werken is er een vanzelfsprekende verbinding en weten de 
medewerkers elkaar goed te vinden.

2.4 Ondersteuning

Als blijkt dat het geven van informatie en advies niet voldoende is bieden wij verdere ondersteuning. Hierbij is 
de eigen kracht altijd het uitgangspunt en blijven we naast de cliënt staan. Bij beëindiging van specialistische 
hulp kan de cliënt, als dat nodig is, verdere ondersteuning ontvangen van Ons Stede Broec.
Het totaal aantal nieuwe aanmeldingen is ten opzichte van 2020 gedaald. Vooral de aanmeldingen van jeugdigen 
blijft achter, we zien hier een daling van 41% ten op zichte van vorig jaar. Doordat scholen en sportcentra 
regelmatig gesloten waren is het waarschijnlijk dat de signalerende functie vanuit daar minder benut is.

Gemiddeld in portefeuille
Ondanks hierboven genoemde daling in aanmeldingen stijgt het aantal klanten in de portefeuille 
ondersteuning. Gemiddeld bevat deze portefeuille 426 klanten, 240 jeugdigen en 186 volwassenen. De 
uitstroom van klanten in 2021 was beduidend lager dan in 2020. Hiervoor zijn twee verklaringen. De 
ondersteuningsvraag is vaker complex, ondersteuning op meerdere leefgebieden. En er wordt minder 
doorverwezen naar de tweede lijnszorg en meer door het wijkteam ondersteund. Dit is goed te zien in de 
grafiek, doorverwijzingen naar de tweede lijn blz 13.

Gunstige ontwikkeling
In totaal zijn in 2021 door het wijkteam 50 mensen doorverwezen naar de tweede lijnszorg. Bij de volwassen 
klanten is het aantal doorverwijzingen stabiel ten opzichte van vorig jaar. Bij de jeugd zien we een daling van 
73 doorverwijzingen in 2020 naar 36 in 2021.  Deze daling ondersteunt de eerder genoemde verklaringen 
voor de beperkte uitstroom in 2021.

2.4.1  Volwassenen en senioren
Het aanbod voor volwassenen en senioren binnen Ons Stede Broec wordt verzorgd door ’t Stadsplein, 
WonenPlus en het Wijkteam volwassenen en senioren. Samen verzorgen zij verschillende activiteiten, 
trainingen en ondersteuning. Alle drie hebben ze een eigen maar soms ook gezamenlijk netwerk. Denk 
hierbij aan Geriant, huisartsen, Seniorenraad, praktijkondersteuners en diverse sociaal-culturele centra in de 
omgeving.

Sinds 2016 is het aanbieden van een respijtvoorziening een vast onderdeel geworden binnen onze 
maatschappelijke dienstverlening. Een respijtvoorziening houdt in dat er wordt gezocht naar een oplossing 
voor de mantelzorger om de belasting van zorg te verminderen. De grootste groep klanten meldt zichzelf aan, 
net als voorgaande jaren komt een klein deel via ketenpartners of huisarts. Onderstaande grafiek geeft de 
metingen weer vanuit de CSI matrix, een gevalideerde vragenlijst om de mate van belasting te meten.

We voeren een startmeting uit en een meting aan het eind van de respijtvoorziening. Hierbij zien we een 
daling van 75% bij de kolom ‘zeer zwaar overbelast’. Bij ‘overbelast’ is de daling na inzetten van hulp 69%. Het 
aantal ‘nog niet overbelast’ is hierdoor bij de tweede meting logischerwijs gedaald met 73%, een resultaat 
waar we heel trots op zijn!

Belasting bij aanvang Belasting na afronden

aantal % aantal %

Zeer zwaar belast 8 20 2 5

Overbelast 26 65 8 20

Nog niet overbelast 6 15 22 55

Nog niet Afgerond 6 15

Verhuisd naar elders 2 5

Totaal 40 40

Nieuwe aanmeldingen jeugd en volwassenen

2020

2021

Jeugd Volwassenen

104
170146

174

200

150

100

50

0

Aantal gemiddeld in portefeuille

Jeugd Volwassenen

240
186229

162

300

250

200

150

100

50

0

2020

2021

 Doorverwijzingen naar tweede lijn

2020

2021

Jeugd Volwassenen

36

14

73

15

80
70
60
50
40
30
20
10

0



Pilot wijk GGD van start.
Start team toeleiding.

Weerbaarheids-
training.

Zwerfafval challenge Stede Broec 
organisatie 't Stadsplein en Inventas.

Dialoogsessie
besluitvormers
Plan Zuid.
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Binnen het Wijkteam volwassenen en senioren lopen er naast individuele trajecten ook verschillende 
projecten. Hieronder een drietal uitgelicht die we het afgelopen jaar zijn gestart.

Welzijn op Recept
Ons Stede Broec is, met subsidie van ZonH, de pilot ‘Welzijn op Recept’ gestart samen met huisarts Kreuger. 
Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. Er wordt vanuit de positieve 
gezondheid een traject aangeboden aan de patiënt-cliënt. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te 
schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach van  
Ons Stedebroec werkt vanuit ’t Stadsplein en heeft korte lijnen met de huisarts en het wijkteam waardoor  
er sprake is van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren waarbij de patiënt/
inwoner en zijn leven centraal staat.

Langer gezond thuis wonen in Stede Broec
Dit is een project waarbij Ons Stede Broec actief aanhaakt. Het is een initiatief vanuit de gemeente, Omring, 
Woonschakel en reguliere zorgaanbieders. Het streven is om de inwoners van Stede Broec zo lang mogelijk 
gezond thuis te laten wonen. Er is gekozen om daar vorm aan te geven door de ontwikkeling van de 
‘zorgzame buurten’. Dit zijn levendige buurten met een diverse leeftijdsopbouw, woonvormen en woningen 
die passen bij de verschillende behoeften. De rol van Ons Stede Broec is mee te denken, de mensen in de wijk 
te begeleiden en activiteiten te organiseren die vanuit de werkgroep naar voren komen.

Wijk GGD
De afgelopen jaren zijn er meer meldingen van overlast door verwarde personen in Stede Broec. Hierbij is 
iedere situatie anders en vereist maatwerk. De werkwijze die tot nu toe werd gehanteerd leek onvoldoende 
effectief om tijdig ondersteuning te bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. Om deze reden heeft de 
gemeente Stede Broec, met subsidie van ZonMw, ervoor gekozen een pilot te draaien met een wijk-GGD’er 
gesitueerd bij Ons Stede Broec, het lokale wijkteam. De bedoeling van deze pilot is te onderzoeken of de  
wijk-GGD’er hierin een oplossing kan zijn.

Het project heeft gelopen van februari tot oktober en vanuit de bevindingen en resultaten kunnen we spreken 
van een groot succes! Uiteindelijk zijn er 22 aanmeldingen geweest waarbij alle cliënten hulp accepteerden en 
waarvan ruim de helft bij het wijkteam is gebleven voor verdere ondersteuning. Hiermee is gespecialiseerde 
zorg (tweede lijn) voorkomen. Bij vier cliënten was er al een aanbieder betrokken en deze zijn daar voor 
verdere ondersteuning gebleven. Hopelijk kunnen we in 2022 voor een doorstart gaan, met een andere naam 
maar met dezelfde ingrediënten.

Regie van casus na afloop

Geen vervolg

wijkteam

Leviaan 

Pittig

Buro FLO

WMO aanvraag 

wijkverpleging

GGZ13

3

1

1

1

1
1

1

Regie van casus
na afloop

2021
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WonenPlus
WonenPlus is een onderdeel binnen Ons Stede Broec. Zij bieden méér dan 
ondersteuning met praktische hand- en spandiensten. Ze staan ook voor een 
luisterend oor, saamhorigheid, medeleven, een stukje gezelligheid en helpen 
eenzaamheid tegen te gaan. WonenPlus heeft een stabiele groep van enthousiaste 
en bevlogen vrijwilligers. Het aantal abonnees is nagenoeg gelijk gebleven.

De klussen zijn in 2021 ondanks corona doorgegaan, al dan niet op aangepaste manier. Hieronder 
een overzicht van de activiteiten van 2021. De woningcoöperatie de Woonschakel ondersteunt de 
werkzaamheden van WonenPlus financieel. Daar tegen over staat dat huurders van de Woonschakel 
een gereduceerd abonnementstarief betalen. In het overzicht is onderscheidt gemaakt tussen abonnees 
die wel of niet bij de Woonschakel huren.

Maatjesproject 2021
De koppeling van een vrijwilliger aan een klant noemen we het maatjesproject. De vrijwillige maatjes zijn het 
afgelopen jaar contact blijven houden met de klant. 
De groep die een maatje ontvangt blijft stabiel met voorgaande jaren.

Abonnees Vrijwilligers

Aantal vrijwilligers en abonnees
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’t Stadsplein
In het afgelopen jaar is weer heel duidelijk geworden dat 
een sociaal-cultureel centrum als ’t Stadsplein onmisbaar 
is binnen een gemeente. Hieronder vallen natuurlijk ook de andere buurthuizen en centra, waar een goede 
verbinding mee is. Een middagje klaverjassen, biljarten, sjoelen, koken of knutselen was niet meer zo 
vanzelfsprekend. Koffiedrinken met vier personen op 1,5 meter afstand was heel veel weken het maximaal 
haalbare. Onze medewerkers hadden geregeld huilende mensen aan de telefoon die gewoonweg bang 
warenom sociaal contact te maken. Het zijn geen hoogtepunten, maar ook dit mag niet onbenoemd blijven. 

Er waren ook veel mooie momenten. Als giechelende pubers stonden de klaverjassers voor de deur toen er 
weer voor het eerst gekaart mocht worden! Een opgelaten stemming van vreugde en blijdschap. 
“We mogen weer hè?” en “Ik ben zo blij dat we nu wel door kunnen gaan” zijn veel gehoorde opmerkingen 
van het afgelopen jaar.

’t Stadsplein is meer maatwerk gaan bieden. Zowel voor bezoekers als vrijwilligers is gezocht naar een 
passende invulling. Binnen onze organisatie is de benaderingswijze 'positieve gezondheid' geïntroduceerd. 
Een werkwijze die ook door de welzijnscoach bij 't Stadsplein gehanteerd wordt. Het resultaat hiervan is 
niet alleen terug te vinden in de individuele gesprekken in het kader van welzijn op recept maar ook in het 
programma van 't Stadsplein dat hierdoor nog beter aansluit bij de bezoekers.

Enkele activiteiten die niet onbenoemd mogen blijven

Spelletjesmiddag Iedere dinsdagmiddag gezellig samen spelletjes spelen. Deze 
activiteit is ontstaan uit de Positieve Huiskamer. 

Witamy, poolse inloop Twee Poolse dames helpen landgenoten met allerlei vragen die zij 
hebben (werk, school, vertalen, etc.).

Arabisch spreekuur Nehal en Nansy zijn zeer betrokken bij mensen van Arabische 
komaf. Denk aan vertalen, uitleggen van tradities en gewoontes, 
doorverwijzen naar formulierenhulp of Nederlandse conversatie. 
Of gewoon een praatje in eigen taal. 

Vrij biljarten Sinds 2021 kan er ook vrij gebiljart worden. ’s Morgens een paar 
uurtjes gezellig met een vriend of goede kennis. Deze activiteit is 
enorm gegroeid. 

Zomerprogramma voor kinderen In de zomer van 2021 hebben JC Inventas en ’t Stadsplein een 
zomerprogramma neergezet speciaal voor kinderen. 
De activiteiten zijn goed bezocht. 

Yoga Groot succes! Direct volle groep. 

Qi Gong Cursus van september ’21 – december ’21. 

Wandelen zonder drempels Dit wandelproject is opgezet tijdens de lockdown begin 2021.
Heppie en Speurwandeling, het doel van dit project is om mensen te 
motiveren naar buiten te gaan en anderen te ontmoeten

Fietslessen ’t Stadsplein verzorgd al jaren fietslessen, maar dit jaar is het weer 
opgebloeid. Er zijn twee nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Met z’n 
drieën begeleiden ze twee deelnemers. 
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Kookworkshop.

Brusjesdag.

Buitenspeeldag.

Regenboogtaart 
LHBTI - 't Stadsplein.

Hobbyinstuif 't Stadsplein pasen.

Peperkoekhuisjes
kinderworkshop.

Halloween 
Inventas.

Zomeractiviteiten 
't Stadsplein en 
Inventas.

2.4.2 Jeugd
Het aanbod voor jeugd binnen Ons Stede Broec wordt verzorgd door JC Inventas en Wijkteam jeugd en gezin. 
Samen verzorgen zij de verschillende activiteiten, groepstrainingen en de ondersteuning. 
Allebei hebben ze een eigen en soms een gezamenlijk netwerk, denk hierbij aan scholen, Halt, GGD en andere 
lokale organisaties.

Binnen het wijkteam Jeugd en gezin lopen er naast individuele trajecten ook verschillende projecten. 
Hieronder een drietal uitgelicht die het afgelopen jaar zijn gestart.

Samen uit elkaar
Ons Stede Broec is aangewezen om het project ‘Samen uit elkaar’ uit te voeren vanuit de regionale 
transformatieagenda. Samen uit elkaar biedt (ex-)partners met kinderen begeleiding om de onderlinge 
communicatie te verbeteren. De gesprekken worden begeleid door betrokken bemiddelaars met ruime 
ervaring. De bemiddelaar is onafhankelijk en houdt nadrukkelijk rekening met de belangen en wensen van 
ouders en kinderen.
De opzet van dit project heeft als uitgangspunt om vanuit de preventie te handelen en hierdoor kosten te 
besparen. We streven ernaar te voorkomen dat partners en eventuele kinderen terecht komen in de tweede 
lijn. Dat lijkt met dit project goed gelukt.

Eind 2021 is namelijk gebleken dat de helft van de aanmeldingen binnen het wijkteam is gebleven voor 
begeleiding. Van deze tien cliënten zijn er eind 2021, vier met succes afgerond, de andere zes lopen nog door 
in 2022 

Schoolmaatjes
Schoolmaatjes is een project waarbij de jongerenwerkers van JC Inventas leerlingen op school begeleiden 
door leuke activiteiten na schooltijd met ze te ondernemen. Ze organiseren voor een vaste groep leerlingen 
sport- en spelactiviteiten, gastlessen, bedrijfsbezoeken en excursies. 
Hierbij maken leerlingen mooie stappen in het ontwikkelen van hun sociaal emotionele vaardigheden (binnen 
en buiten school). De leerlingen werken tijdens deze activiteiten aan communicatie, motivatie, geloof in 
eigen kunnen, omgaan met conflicten, persoonlijke ontwikkeling, presenteren, reflecteren, relaties bouwen, 
samenwerken en talent ontdekken. Schoolmaatjes is er voor alle leerlingen van alle niveaus.
Jongeren worden op deze manier uitgedaagd om beter in contact te komen met kinderen binnen en buiten de 
school. Schoolmaatjes bouwt een brug tussen leerlingen onderling en leerlingen en hun omgeving. 
Het project was succesvol en zal volgend jaar ook uitgerold worden op de Praktijkschool.
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gebleven

Naar tweede lijn 
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Musical doornroosje Geregisseerd en uitgevoerd door jongeren voor gezinnen en kinderen. 
Er waren 7 voorstellingen met totaal 225 bezoekers.

Halloween aciviteit Georganiseerd door 2 studenten van het Horizon College. Inventas was 
omgetoverd tot spookhuis, wat een groot succes was.

Elke schoolvakantie Activiteitenweken georganiseerd om kinderen en jongeren de mogelijkheid 
te geven iets leuks te doen in de vakantie.

Start team toeleiding jeugd 
Na een lange periode van voorbereiden zijn we 4 november 2021 gestart met team toeleiding Jeugd. Dit is 
onderdeel van de herinrichting van de toegang Jeugdzorg en WOMO in Stede Broec. Het uiteindelijke doel 
is dat de inwoner sneller en effectiever geholpen wordt vanuit de ‘bedoeling’ en er minder vanuit regels en 
systemen wordt gedacht.

Team toeleiding Jeugd bestaat uit twee jeugdconsulenten van de gemeente en twee jeugdmedewerkers van 
Ons Stede Broec. Zij zijn enthousiast van start gegaan. Ze verdelen de binnenkomende aanvragen. Hierbij 
kijken we eerst welke aanvragen opgepakt kunnen worden binnen het aanbod van Ons. Vervolgens worden de 
aanvragen verdeeld over deze vier medewerkers. Wanneer dit project goed verloopt is de volgende stap ook 
team toeleiding Volwassenen te starten, oftewel de WMO. Een grote stap na een lang proces van voorbereiden!

JC Inventas
Het afgelopen jaar kon de jeugd bij JC Inventas terecht. JC Inventas heeft 
weinig last ondervonden van de maatregelen, er bleef voldoende ruimte om 
klaar te staan voor onze jeugd. Onder het motto ‘Voel je thuis’ werden er ook 
dit jaar activiteiten georganiseerd voor én door jongeren. Met de twee vaste 
medewerkers en de jongeren zijn we ook dit jaar op zoek gegaan naar nieuwe 
ideeën, trends en ontwikkelingen. JC Inventas streeft naar een huiselijke sfeer 
waarin iedereen welkom is. 

Naast een superleuke uitgaansplek is JC Inventas ook een erkend en bekend leerbedrijf. Met kwalitatieve 
goede en boeiende stageplekken helpen zij jongeren aan een diploma. 

Enkele activiteiten die niet onbenoemd mogen blijven

Uitreiking spel door de burgemeester.

Licht-geluid en theaterklas 
Martinus college, inventas.

Buitenspeeldag 2021



 

 

 Ons Wijkteam Jeugd en gezin

 Ons Wijkteam Volwassenen en senioren

 Ons WonenPlus

   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.onsstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ’t Stadsplein 

   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum J.C. Inventas 

   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties


