Bijlage 2

Sociaal programma Crabbehof
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De uitdaging
Crabbehof is geen gemakkelijke wijk. Er wordt al het nodige gedaan om de
betrokkenheid te vergroten. Niet altijd met opvallende resultaten. Toch is juist voor
Crabbehof de uitdaging bij uitstek om nu vol te houden en door te pakken. Alleen zo is er
reëel perspectief dat binnen enkele jaren het tij ten goede keert.
Crabbehof wordt pas vanaf 2015 geherstructureerd. Dat zet de leefbaarheid van de wijk
onder druk. Als we daar niets tegenover stellen, zal het imago verder verslechteren, zal
de binding van de bewoners met de wijk afnemen, en zullen gevoelens van onveiligheid
toenemen. Mensen die daar kans toe zien zullen in dat geval eerder geneigd zijn te
verhuizen. Dit betreft dan vooral bewoners met midden- en hogere inkomens, terwijl dat
een groep is die wij juist voor de wijk willen behouden.
Om uitstroom van mensen met midden- en hogere inkomens tegen te gaan en om
instroom van deze groepen te bevorderen is het belangrijk om ook in deze middengroep
te investeren. Niet als geïsoleerde activiteit, maar als activiteit met verbinding naar de
wijk en haar bewoners.
Beide benen op de grond
De onderwerpen Verloedering in de buurt en Overlast in de wijk score beiden negatief in
de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Om deze scores om te buigen is het nodig onze
aanpak gericht op schoon, heel en veilig consequent door te zetten.
Rond bewonersparticipatie doet zich een dilemma voor. De professionals hebben op
meerdere natuurlijke momenten in verschillende projecten goed contact met bewoners
van Crabbehof. Anderzijds tonen de bewoners zich weinig bereid zitting te nemen in een
bewonerscommissie, klankbordgroep of wat voor formele vorm van participatie dan ook.
Het dilemma is; moeten we streven naar een formele overlegvorm of is het verstandiger
ons te beperken tot het leggen van contacten tijdens natuurlijke momenten.
Bij alle plannen en ambities is het zaak om met beiden benen op de grond te blijven
staan, en alle projecten concreet uit te werken en waar mogelijk te voorzien van SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerde
doelstellingen. Hierbij hoort ook nadenken over manieren om de resultaten (de outcome)
op een betrouwbare manier te meten.
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Leren en bijsturen
De resultaten van evaluatie en herijking maken duidelijk dat het Sociaal Programma voor
een periode van drie jaar kan worden vastgesteld. Al werkende zullen we ideeën en
projecten blijven ontwikkelen om de verschillende routes naar sociale stijging te
versterken. We moeten ons niet blindstaren en laten ontmoedigen door de weerbarstige
praktijk, maar oog hebben voor succesvolle ontwikkelingen (state of the art) op het
terrein van de aanpak van achterstandwijken, en de tijd nemen om te leren van elkaar.
Uitgangspunt is om het Sociaal Programma jaarlijks op basis van opgedane ervaringen
en verkregen inzichten aan te scherpen.
Versterken en profileren van de voorzieningen
Van vitaal belang: in de komende jaren willen we de voorzieningen in de wijk versterken,
zodat ze een bredere functie krijgen. En, belangrijker, zichtbaarder en toegankelijker
worden voor de bewoners van Crabbehof. Met de betreffende directeuren zijn hierover al
afspraken gemaakt. Daarbij gaat het om de volgende zaken:
•
Het verpleeghuis Crabbehoff gaat zich meer richten op de wijk en is van plan om een
op de wijk gericht gezondheidscentrum te bouwen. In de toekomst kunnen de
wijkbewoners daar terecht met al hun vragen over gezondheid.
•
De bibliotheek wordt versterkt met de functie ‘leren’. De bedoeling hiervan is de
bibliotheek te laten functioneren als Wijkuniversiteit (te vergelijken met een
volksuniversiteit), waar bewoners terecht kunnen om te lezen en te leren.
•
Het buurthuis De Nieuwe Stoof blijft de locatie voor ontmoeten en activeren als een
soort huiskamer van Crabbehof.
•
De Wijkwinkel wordt het informatiepunt waar bewoners terecht kunnen met al hun
vragen over de wijk. In de Wijkwinkel wordt nagegaan wat de vraag precies inhoudt,
en worden bewoners doorverwezen naar organisaties die hen verder kunnen helpen.
•
Het winkelcentrum zorgt voor de nodige bedrijvigheid en levendigheid in de wijk.
Belangrijk is dat het winkelcentrum toegankelijk en aantrekkelijk blijft.
•
De scholen zijn de centra in de wijk voor de kinderen tot 12 jaar. Een mooi
voorbeeld is Stichting Pet’je af die op 15 november 2009 een weekendschool opent
in Crabbehof
•
De sport- en recreatievoorzieningen versterken.

Het sociaal programma voor Crabbehof is een veelzijdige aanpak die de wijk op een beter
niveau kan tillen.

Crabbehof: de moeite waard
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De stand van zaken
Evaluatie en herijking
Inleiding
De uitvoering van het Sociaal Programma Crabbehof 2008 – 2009 kwam pas laat in 2008
op gang. Hierdoor is in feite nog maar één jaar gewerkt aan de verbetering van de
leefbaarheid in Crabbehof.
In dat jaar is echter veel gebeurd. De projectorganisatie is op poten gezet, de
overlegstructuur functioneert goed en bijna alle projecten zijn gestart. Een aantal
voorbeelden ter illustratie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De projectorganisatie staat en de overlegstructuur functioneerd goed
De website www.crabbehof.nl en het logo “Mijn Crabbehof” zijn gelanceerd
De Wijkwinkel is geopend (trekt veel bewoners)
Maandelijks wordt er een interactieve wijkschouw georganiseerd (trekt veel
bewoners)
Er is een uitvoeringsteam gevormd voor opruim- en reparatiewerk in de wijk
(succesvol op het gebied van schoon, heel en veilig)
Het project Laat je kennen, dat is gericht op ondersteuning van mensen met
persoonlijke problemen is gestart
De overlast door jongeren in de Colijnstraat en omgeving wordt op een structurele
manier aangepakt
Er is een werkmakelaar aangesteld, die al ongeveer 25 bewoners aan werk heeft
geholpen
In wijkcentrum De Nieuwe Stoof worden veel verschillende activiteiten
georganiseerd (in het kader van meegaan, meedoen, meewerken)
Er is een aantal gezellige Crabbehof café’s georganiseerd (bijeenkomsten voor
professionals)

In Crabbehof hebben de corporaties de regie over de uitvoering van het Sociaal
Programma. Het afgelopen jaar maakt duidelijk dat deze opzet succesvol is. Zowel de
samenwerking onderling als de samenwerking met de gemeente is prima.
Het Sociaal Programma komt nu pas echt goed op gang. Uitgangspunt voor het nieuwe
Sociaal Programma is “behouden van het goede”. Dit betekent dat we bij het opstellen
van het Sociaal Programma 2010 – 2013 een zorgvuldige maar ook praktische afweging
hebben gemaakt aan de hand van een evaluatie van de activiteiten in het programma
2008 – 2009. Dit om de positieve energie die is voortgekomen uit de succesvolle
trajecten vast te houden.
Een ander uitgangspunt is dat wij ons willen richten op het stimuleren van positieve
ontwikkelingen. Natuurlijk helpen wij bewoners die problemen hebben, maar we willen
ons ook richten op hun kansen en talenten en op het organiseren van leuke dingen.
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In onze aanpak proberen we te zorgen voor een “lach op het gezicht”. Een goed
voorbeeld hiervan is de inrichting van de Wijkwinkel en de theateract tijdens de opening
van de winkel. Maar ook in de uitvoering van de projecten en tijdens de overleggen is er
plaats voor plezier, enthousiasme en creativiteit.
Streefcijfers leefbaarheid en Veiligheid
De doelstellingen van het Sociaal Programma 2008 – 2009 zijn vertaald in streefcijfers
voor leefbaarheid en veiligheid in 2009. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
resultaten van de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2009, afgezet tegen de
doelstellingen voor 2009 en de resultaten van 2005 en 2007.
De enquêtes waarop de scores voor 2009 zijn gebaseerd, zijn begin 2009 uitgevoerd. Het
Sociaal Programma liep toen nog maar heel kort. Het Sociaal Programma kan daarom
slechts beperkt van invloed zijn geweest op de gemeten scores. Uit de tabel is af te lezen
dat 5 van de 11 scores gelijk of hoger uitvallen dan de doelstelling. Dit betekent dat 6
scores achterblijven bij de streefcijfers .
Indicatoren

Cr

Dord

Cr

Dord

Doel
Soc P

Cr

Dord

Monitor leefbaarheid en veiligheid

2005

2005

2007

2007

2009

2009

2009

5,8

7,6

5,9

7,5

6,1

5,7

7,6

Oordeel over de buurt (2)
Sfeer in de buurt (3)

5,8

6,9

6,0

6,9

6,2

6,2

7,0

Verloedering in de buurt (4)

4,7

4,9

5,5

5,2

5,2

5,5

5,3

Overlast in de buurt (4)

3,8

3,0

3,9

3,1

3,7

4,2

3,2

Leefbaarheid in de buurt (3)

6,1

6,9

6,2

7,0

6,4

6,3

7,1

Leefbaarheid in de buurt (2)

6,0

-

6,0

6,9

6,2

-

-

Woning (3)

6,9

7,6

6,9

7,7

6,9

7,3

7,8

Woonomgeving (3)

6,2

7,0

6,1

7,1

6,3

6,5

7,2

Voorzieningen in de buurt (3)

6,5

6,7

6,4

6,8

6,6

6,8

6,8

Veiligheid in de buurt (3)

5,8

6,7

5,9

6,9

6,1

6,2

7,0

Sociale samenhang in de buurt (2)

4,8

6,1

4,7

6,0

4,9

4,7

6,0

18%

16%

11%

16%

14%

13%

26%

Actieve inzet bewoners

Toelichting: (2) indicatorscore (hoe hoger, hoe beter), (3) rapportcijfer (4) indicatorscore (hoe lager, hoe beter)

Wat valt verder op?
•
Twee scores vallen lager uit dan in 2007, twee scores zijn gelijk gebleven en zeven
scores zijn hoger dan in 2007.
•
De score op het onderdeel Oordeel over de buurt valt tegen. Met een cijfer van 5,7 is
de score lager dan in 2007 en 2005, en bovendien ver beneden het gemiddelde van
Dordrecht als geheel (7,6).
•
Voor de indicatiescore Overlast in de buurt is de relatieve verslechtering ten opzichte
van 2007 en 2005 nog groter, evenals het verschil met de doelstelling.
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•

•
•

•

De score op het onderdeel Veiligheid in de buurt ontwikkelt zich positief: het cijfer is
flink hoger dan in 2007 en 2005. De ontwikkeling op het onderdeel Sfeer in de buurt
gaat daarmee gelijk op.
Eveneens positief is de ontwikkeling van het rapportcijfer voor het onderdeel
Leefbaarheid in de buurt.
Na een lichte terugval in 2007 ten opzichte van 2005 ontwikkelt de score voor het
onderdeel Woonomgeving zich opvallend positief met een stijging van 6,1 in 2007
naar 6,5 in 2009.
Ook valt de score Woning hoger uit dan in 2007 en 2005

Toelichting per speerpunt
Het Sociaal Programma 2008 – 2009 onderscheidt een aantal speerpunten. In deze
paragraaf lichten we de ervaringen en resultaten per speerpunt kort toe. Het gaat daarbij
om de volgende onderwerpen:
•
Activeren en bevorderen van sociale samenhang
•
Onderlinge overeenstemming over leef- en gedragsregels
•
Individuele problematiek
•
Schoon, heel, veilig en aantrekkelijk
•
Verbetering van het imago van wijk en buurten
•
Aandacht voor jeugd en jongeren
•
Werk en economie
Activeren en bevorderen van de sociale samenhang
Alle projecten onder deze noemer zijn gestart en lopen naar tevredenheid. In Crabbehof
zetten we vooral in op ontmoetingen met bewoners tijdens natuurlijke momenten. Zo is
het bijvoorbeeld veel makkelijker contact te leggen met ouders van kinderen tijdens
spelactiviteiten dan tijdens een georganiseerde ouderenavond. Het contact met de
bewoners is positief en de opkomst bij de activiteiten is goed. De deelnemers zijn ook
enthousiast, maar vooralsnog vertaalt dit enthousiasme zich niet in de
leefbaarheidcijfers. De indicator op het onderdeel Sociale Samenhang in de buurt blijft
steken op een magere 4,7.
Onderlinge overeenstemming over leef- en gedragsregels
Om te bereiken dat bewoners onderling overeenstemming bereiken over leef- en
gedragsregels organiseren we met wisselend succes zogenaamde portiekgesprekken. De
opkomst verschilt nogal per portiek of galerij. We zoeken nog naar mogelijkheden om de
portiekgesprekken aantrekkelijker te maken. Zo hebben we de aanduiding
‘portiekgesprek’ veranderd in ‘burengesprek’.
Het leveren van maatwerk bij de woonruimteverdeling, dat ook valt onder deze
speerpunt, is nog niet gestart. Momenteel doen we onderzoek naar hoe men dit in
andere steden aanpakt (bijvoorbeeld Utrecht en Rotterdam). Gelet op het grote aantal
sociaal zwakkeren in Crabbehof en de slechte score op het onderdeel Overlast in de buurt
is het belangrijk het komende jaar goed na te denken over een effectieve aanpak van dit
vraagstuk.
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Individuele problematiek
Veel inwoners van Crabbehof kampen met persoonlijke problemen. Het project Laat je
kennen is gericht op de aanpak van deze problemen en het benutten van kansen,
talenten en ambities. Laat je kennen kent drie trajecten: portiekgesprekken, bezoeken
van nieuwe huurders in de oude woonsituatie en het bezoeken van zittende huurders.
Het team bestaat uit huisbezoekers, een casemanager en een voorzieningenchecker. De
aanpak kent vier fasen: kennismaken, vertrouwen winnen, problemen en kansen
(mogelijkheden) bespreekbaar maken, en doorverwijzen.
Door op individueel niveau contact te leggen met de bewoners levert dit project een
waardevolle schat aan informatie op over hoe mensen het wonen en leven in Crabbehof
ervaren.
Schoon, heel, veilig en aantrekkelijk
Alle projecten die het Sociaal Programma 2008 – 2009 onder deze noemer beschrijft, zijn
gestart en lopen naar tevredenheid. Op het ogenblik wordt er hard gewerkt aan de wijk.
De maandelijkse interactieve wijkschouwen zijn een succes. Zo’n wijkschouw ziet er als
volgt uit: eerst hebben we een gezamenlijke maaltijd, waarbij we het verslag van de
vorige keer bespreken. Vervolgens beginnen we met de schouw, die bestaat uit een
rondgang door de buurt. Daarbij wordt gekeken naar zaken die gerepareerd moeten
worden of die verbetering behoeven. Van de wijkschouw wordt een fotoverslag gemaakt,
dat aan alle deelnemers wordt toegezonden. Ongeveer 90% van de meldingen die
voortkomen uit de wijkschouw wordt binnen 2 tot 3 weken afgehandeld door een
uitvoeringsteam. Verder pakt het uitvoeringsteam een groot aantal andere zaken op die
de medewerkers zelf op het spoor komen. Uitgangspunt daarbij is dat zij alles doen in
overleg met de bewoners.
Verbetering van het imago van wijk en buurten
Het imago van de wijk is niet best; zie daarvoor onder andere de score op het onderdeel
Oordeel over de buurt. En van een slecht imago ben je niet zomaar af. Één jaar is dan
ook te kort om daar verandering in te brengen. Toch vertrouwen we erop dat we door
positief te blijven communiceren over Crabbehof we het imago langzaam maar zeker in
positieve zin kunnen veranderen.
Aandacht voor jeugd en jongeren
De projecten die onder deze speerpunt zijn benoemd zijn allemaal gestart. De meeste
aandacht gaat daarbij uit naar de jongeren die overlast veroorzaken in de Colijnstraat en
omgeving. Verder is een aanvang gemaakt met het beter op elkaar afstemmen van
activiteiten in het kader van het jongerenwerk het opstellen van een geïntegreerd
activiteitenplan voor heel Crabbehof. Als leidraad hiervoor gelden de aanbevelingen uit
het onderzoeksrapport “Jeugd op straat” van Bling Samenlevingexperts. Bling heeft in
2009 een uitgebreid onderzoek gedaan naar het aantal jongeren op straat in Crabbehof
en hun gedrag.
Werk en economie
Om mensen zonder werk weer aan een baan te helpen, hebben we met groot succes een
werkmakelaar aangesteld. Veel bewoners van jong tot oud weten hem te vinden. Allen
met de grote wens om aan betaald werk te komen. Tot nu toe heeft de werkmakelaar al
25 mensen aan een baan kunnen helpen. Daarvoor onderhoudt hij contacten met vele
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organisaties en bedrijven. Niet alleen om aan vacatures te komen, maar ook voor het
opzetten van leer-/werktrajecten. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn
van de economische crisis voor de werkeloosheid.
De wijkeconoom heeft in 2009 een flink aantal ideeën geopperd om de bedrijvigheid in
Crabbehof te bevorderen. Voorbeelden zijn plannen voor het aantrekkelijker maken van
het winkelcentrum, het opzetten van een werkplaats voor vrouwen, het ontwikkelen van
bedrijvigheid in Crabbehof-Noord. In 2010 moet duidelijk worden of deze plannen
realiseerbaar zijn.
Proces evaluatie en herijking
De evaluatie en herijking is uitgevoerd in overleg met de bewoners, de professionals en
aan de hand van onderzoeksresultaten en rapporten.
Bewoners
Er is vooral veel en goed contact geweest met bewoners tijdens zogenaamde natuurlijke
momenten. Denk aan de bezoekers van wijkcentrum De Nieuwe Stoof en de Wijkwinkel,
de deelnemers aan de wijkschouw en de contacten van bewoners met het
uitvoeringsteam. Alle informatie die is verkregen tijdens deze natuurlijke momenten is zo
voor zover mogelijk meegenomen tijdens het proces van evaluatie en herijking.
Op 5 oktober 2009 hebben we een bewonersavond georganiseerd ter afsluiting van het
evaluatie- en herijkingsproces. Op deze leuke en positieve avond waren 20 bewoners
aanwezig. Het is bekend dat bewoners van Crabbehof weinig bereid zijn deel te nemen
aan geformaliseerde overleggen. Maar deze avond gaf hoop voor de toekomst.
Professionals
Tijdens een bijeenkomst op 1 september 2009 hebben we met de professionals
stilgestaan bij de uitvoering van het Sociaal Programma. Alle opmerkingen, suggesties en
informatie hebben wij zorgvuldig meegenomen tijdens het proces van evaluatie en
herijking.
De state of the art
Tijdens een proces van evaluatie en herijking is ook belangrijk om je heen te kijken. Wat
gebeurt er buiten Crabbehof, Dordrecht en Nederland? Wat is op dit moment de state of
the art bij de aanpak van achterstandswijken? Wij hebben ons laten inspireren door
onder andere de boekjes De vrijblijvendheid voorbij (sociale stijging in de praktijk), Stad
en wijk verweven en Stad en stijging (sociale stijging als leidraad voor stedelijke
vernieuwing).
Conclusies uit de evaluatie
De belangrijkste conclusies uit het proces van evaluatie en herijking zijn:
•
Het imago van Crabbehof is niet best. Wie wil er in Crabbehof wonen?
Aandachtspunt is de beeldvorming over de wijk. Niet alleen intern naar de bewoners
in de wijk maar juist ook extern naar iedereen buiten Crabbehof.
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•
•
•
•

Bewoners en professionals zijn van mening dat we op de goede koers zitten en deze
moeten continueren. We richten we ons op de juiste zaken binnen Crabbehof.
We kunnen doorgaan op de ingeslagen weg, dat wil zeggen het Sociaal programma
doorzetten en het aanscherpen waar het nodig en mogelijk is.
Het contact met de bewoners van Crabbehof is gelegd. We moeten nu krachtig
doorpakken om zo de negatieve spiraal te doorbreken.
Niet alle aandacht moet uitgaan naar de sociaal zwakkeren. Maar we moeten ons
ook richten op de midden- en hogere inkomens. Een van de doelstellingen uit het
Sociaal Programma is immers het tegengaan van de selectieve uitstroom van
midden- en hogere inkomens. Uitgangspunt is dat deze groep een wenkend
perspectief biedt aan de zwakkere.
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3
Programma 2010 - 2013
Het Sociaal Programma voor 2010 – 2013 is opgesteld op basis van het eerder
beschreven evaluatie- en herijkingsproces. Uitgangspunt daarbij is doorgaan op de
ingeslagen weg, aanscherpen daar waar nodig en een accentverschuiving naar de
middengroepen.
De projecten zijn ingedeeld aan de hand van de vier routes (ladders) tot sociale stijging.
Deze ladders zijn: onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt en vrije tijd. Omdat uit het
Wijkprofiel gezondheid (december 2008) blijkt dat het slecht gesteld is met de
gezondheid in Crabbehof hebben wij als vijfde ladder “Gezondheid” toegevoegd.
In Crabbehof zijn wij nog maar net (in 2008) gestart met de uitvoering van het Sociaal
Programma. Dit betekent dat er veel geïnvesteerd moet worden in een aantal
basisvoorwaarden, zoals schoon, heel en veilig. Vandaar dat het Sociaal Programma vijf
projecten kent die niet direct zijn onder te brengen onder één van de routes (ladders) tot
sociale stijging. Dit zijn basisprojecten die van groot belang zijn voor het herstel van de
leefbaarheid in Crabbehof. Met andere woorden het zijn projecten waar we nu (nog) niet
zonder kunnen. Deze projecten staan beschreven in de paragraaf Basisprojecten.
Voornaamste instrument om de stand van zaken en veranderingen daarin te meten, is de
Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. De volgende meting vindt plaats in 2011. Daarom
zijn bovengenoemde doelstellingen vertaald in de volgende streefcijfers voor leefbaarheid
en veiligheid.
Indicatoren

Crabbehof

Crabbehof

Crabbehof

Doel

Monitor leefbaarheid en veiligheid

2005

2007

2009

2011

Oordeel over de buurt (2)

5,8

5,9

5,7

6,0

Sfeer in de buurt (3)

5,8

6,0

6,2

6,2

Verloedering in de buurt (4)

4,7

5,5

5,5

5,0

Overlast in de buurt (4)

3,8

3,9

4,2

3,5

Leefbaarheid in de buurt (3)

6,1

6,2

6,3

6,4

Leefbaarheid in de buurt (2)

6,0

6,0

-

6,2

Woning (3)

6,9

6,9

7,3

7,0

Woonomgeving (3)

6,2

6,1

6,5

6,5

Voorzieningen in de buurt (3)

6,5

6,4

6,8

6,8

Veiligheid in de buurt (3)

5,8

5,9

6,2

6,2

Sociale samenhang in de buurt (2)

4,8

4,7

4,7

5,0

18%

11%

13%

18%

Actieve inzet bewoners

Toelichting: (2) indicatorscore (hoe hoger, hoe beter), (3) rapportcijfer (4) indicatorscore (hoe lager, hoe beter)
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Basisprojecten
Deze paragraaf beschrijft de projecten die niet direct zijn onder te brengen bij één van
de ladders tot sociale stijging. In de fase waarin we nu verkeren zijn deze projecten
echter van groot belang zijn voor het herstel van de leefbaarheid in Crabbehof. Het gaat
hierbij namelijk om basisvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat je met andere
zaken aan de slag kunt. De projecten voor het komende jaren zijn:
Laat je kennen
Laat je kennen is voornamelijk gericht op de aanpak van individuele problematiek. In een
persoonlijk gesprek worden de persoonlijke leefomstandigheden van een bewoner
geïnventariseerd, om vervolgens te adviseren over mogelijke oplossingen van problemen
of het benutten van kansen en ambities. In feite is Laat je kennen een project waarmee
bewoners (die willen) naar de juiste ladder tot sociale stijging worden geleid.
Laat je kennen heeft drie doelen:
•
Terugdringen van sociale en economische uitsluiting en achterstanden
•
Opsporen en adequaat (helpen) oplossen van problemen in huishoudens
•
Inventariseren, vastleggen en ondersteunen van kansen en ambities van bewoners.
Laat je kennen kent drie deeltrajecten:
•
Huisbezoeken in de oude woonsituatie bij toekomstige huurders
•
Portiekgesprekken (ter kennismaking of voor het afspreken van leefregels)
•
Huisbezoeken bij zittende huurders
Voorgenomen activiteiten:
•
Per jaar 200 huisbezoeken bij nieuwe huurders in de oude woonsituatie
•
Per jaar 50 portiekgesprekken
•
Per jaar 400 huisbezoeken bij zittende huurders
Beoogde effecten:
•
Afname van individuele problematiek (onder andere schulden)
•
Verbetering van de zelfredzaamheid van bewoners
•
Verbetering van de leefbaarheid binnen een portiek of galerij
Laat je kennen is te vergelijken met het project Achter de voordeur, dat bekend is uit
Wielwijk. Laat je kennen in Crabbehof heeft echter een bredere en iets andere opzet dan
Achter de voordeur. Mede daarom is voor een ander naam gekozen: Laat je kennen!
Uiteraard werken we samen met Wielwijk en Nieuw Krispijn om van elkaar te leren en
waar mogelijk efficiencyvoordelen te benutten.
Schoon, heel, veilig en aantrekkelijk
Een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een
leefbare wijk. Hierin investeren draagt bij aan vertrouwen bij bewoners in de toekomst
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van (het wonen in) Crabbehof. En die toekomstverwachting werkt door in de sociale
betrokkenheid en samenhang.
In 2009 heeft het uitvoeringsteam (een samenwerkingsverband van de wijkbeheerders
van corporaties en de gemeente) al veel goed werk verzet. Om nog betere resultaten te
behalen is professionalisering en structurering noodzakelijk. Daarbij bestaat uitdrukkelijk
de wens is om de huidige opzet van het team te handhaven.
Met ingang van 2010 wordt daarom de volgende opzet gehanteerd.
De gebiedsmanager Stadsbeheer start een structureel overleg met als thema Schoon,
Heel en Veilig (SHV). In dit overleg participeren diverse organisaties en diensten die
actief zijn in Crabbehof. Het SHV-overleg moet gaan bijdragen aan het slagvaardiger en
doeltreffender uitvoeren van de opdracht vanuit het Sociaal Programma, en daarmee aan
het realiseren van de doelstelling.
Verder worden projecten gebundeld en qua in uitvoering verbreed. Samenstelling en
werkwijze van het uitvoeringsteam blijven ongewijzigd, maar het team werkt voortaan
vanuit de het SHV overleg. Voor uitwerking zie het SHV jaarplan 2010.
Taken SHV overleg:
Coördinatie van het project Schoon, heel en veilig in de wijk Crabbehof, acties breder
oppakken, campagnes opzetten, communicatie en rapportage.
Voorgenomen activiteiten in 2010:
•
Opzetten en uitvoeren van een schoonmaakcampagne (koppelen aan de
wijkschoonmaakdagen)
•
Het organiseren van 2 wijkschoonmaakdagen
•
Maken van afstemmingsafspraken over de inzet van BST
•
Maken van afstemmingsafspraken over de inzet van groenbeheer
•
Maken van afstemmingsafspraken over de inzet van de Stichting Wijk voor Wijk
•
Ieder kwartaal rapporteren over de stand van zaken en financiën
•
12 keer per jaar een interactieve wijkschouw organiseren
•
In overleg met de bewoners verfraaien van drie plantsoenen
•
Kleinschalige projecten (aanpassen parkeerplaatsen of voet en fietspaden)
Taken Uitvoeringsteam:
• Op een proactieve wijze aanpakken van zaken die bijdragen aan het realiseren van de
doelstelling van Schoon, Heel en Veilig
• De bewoners betrekken bij de uitvoering hiervan.
Beoogde resultaten in 2010:
•
Afhandelen van ten minste 90% van de meldingen uit de interactieve wijkschouwen
•
Afhandelen van ten minste 90 % van de meldingen via de wijklijn
•
Afhandelen van ten minste 90% van de meldingen in de Wijkwinkel
Beoogde effecten:
•
Merkbare schonere, hele en veiligere omgeving
•
Vergroten van het gevoel van veiligheid bij de bewoners
•
Toename van het aantal bewoners dat zich actief inzet voor de wijk
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Verbeteren imago van de wijk
Het imago van Crabbehof is laat veel te wensen over. Om in de toekomst nieuwe
doelgroepen te kunnen aantrekken en om selectieve uitstroom van hogere inkomens
tegen te gaan, is verbetering van het imago noodzakelijk. Eveneens is het van belang om
de huidige bewoners te laten zien dat in Crabbehof wordt geïnvesteerd in woningen,
woonomgeving en leefbaarheid.
In 2009 is het ‘merk’ en bijbehorende logo Mijn Crabbehof met succes gelanceerd. Het
logo symboliseert enthousiasme, kansen, kleur, duidelijkheid en vrolijkheid. Dit zijn ook
de kernbegrippen in onze communicatie. De komende jaren gaan we verder op de in
2009 ingeslagen weg. Daarbij hanteren we de volgende communicatiestrategie:
•
Verbeteren van het imago. Niet alleen in de wijk (intern) maar juist ook buiten de
wijk (extern).
•
Crabbehof positief positioneren door het communiceren van succesverhalen.
•
Aanmoedigen participatie van bewoners, ondernemers en overige partijen.
•
Bewoners en professionals informeren over ontwikkelingen in de wijk.
•
Kiezen voor een positieve en vrolijke, maar tegelijkertijd realistische benadering.
Een lach op het gezicht!
•
Inspelen op de actualiteit.
Activiteiten:
•
Onderhouden van de website
•
Opzetten van een community website
•
Ten minste vier keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen met succesverhalen uit de
wijk
•
Ten minste twee vrolijke activiteiten organiseren om de participatie en
betrokkenheid van bewoners en ondernemers te stimuleren
•
Opzetten en/of begeleiden van één wijkoverstijgend evenement
Beoogde effecten:
•
Vergroten van het thuisgevoel
•
Bewoners zijn trots op de eigen wijk
•
Verbetering van het imago van Crabbehof bij de bewoners van de wijk, de
professionals en doelgroepen potentiële toekomstige bewoners
Uitwerken concept Wijkwinkel
Bewoners van Crabbehof weten de Wijkwinkel goed te vinden. Om echter alle bewoners
naar behoren te kunnen helpen en/of doorverwijzen, moet het concept van de Wijkwinkel
verder worden uitgewerkt. Daarmee moet voor de bewoners duidelijk worden met welke
vragen ze er terecht kunnen en wat er vervolgens met hun vraag gedaan wordt
(terugkoppeling en overdracht).
In de Wijkwinkel (in het winkelcentrum) moeten alle bewoners van Crabbehof terecht
kunnen met al hun vragen op het terrein van werk, welzijn, wonen, buitenruimte en
veiligheid. Deze ambitie willen we realiseren door instellingen waarnaar vaak wordt
doorverwezen spreekuur te laten houden in de Wijkwinkel. Van groot belang hierbij is dat
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de medewerkers van de wijkwinkel in staat zijn vragen die gesteld worden, voldoende te
verhelderen. Daarvoor is nodig dat zij via dóórvragen op zoek gaan naar de vraag achter
de vraag.
Het concept van de Wijkwinkel willen we verder te ontwikkelen volgens het model van de
One Stop Shop uit Engeland. Hiervoor hebben wij onder andere contact met de
wijkwinkel in de Rotterdamse wijk Pendrecht te Rotterdam, die is opgezet volgens de
One Stop Shop formule. Deze wijkwinkel draait al enkele jaren met groot succes.
De belangrijkste uitgangspunten zijn:
•
Laagdrempeligheid: iedereen moet binnen durven stappen om informatie, advies of
met een hulpvraag
•
Iedereen moet zich welkom voelen
•
Vraaggericht aanbod: het aanbod aan informatie en diensten is afgestemd op de
vragen en behoeften van de bewoners.
Activiteiten:
•
Opstellen van een uitgewerkt concept voor de Wijkwinkel in Crabbehof
•
Partijen benaderen voor het houden van spreekuren
•
Voor zover nodig aanpassen van de inrichting
•
Operationaliseren van de nieuwe opzet
•
Opzetten en uitvoeren van communicatie en PR over de vernieuwde opzet
•
2500 bezoekers per jaar ontvangen en verder helpen
Beoogde effecten:
•
Bewoners weten waar ze met hun vragen en problemen terecht kunnen
•
Bewoners maken gebruik van de mogelijkheden die de wijkwinkel biedt
•
Bewoners voelen zich gehoord en serieus genomen
Centraal activiteiten budget / Bewonersinitiatieven
De kosten van activiteiten en uitvoeringskosten voor de projecten worden uit het centraal
uitvoeringsbudget gefinancierd. De projectleider beheert dit budget en kent
doelbudgetten toe op basis van concrete plannen. Ook kleinschalige initiatieven van
bewoners worden uit dit budget gefinancierd. Voor grotere bewonersinitiatieven is dit
jaar binnen het Sociaal Programma geen geld begroot. Dit omdat financieringsaanvragen
voor dergelijke bewonersinitiatieven kunnen worden ingediend bij de Regiegroep
Bewonersinitiatieven, waar voor dit soort zaken een apart budget beschikbaar is.
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Vooruitkomen in het onderwijs
Een leven lang leren! Hiermee wordt bedoeld dat het behalen van een schooldiploma niet
meer voldoende is om te kunnen meekomen in de maatschappij. Zo hebben veel ouderen
op school nooit geleerd om te gaan met computers of Internet. Bij deze ladder tot sociale
stijging gaat het om het aanbieden van leertrajecten (cursussen, trainingen en
workshops) voor bewoners. Leertrajecten die bewoners beter in staat stellen zich te
oriënteren en te redden in de zich snel ontwikkelende maatschappij. De projecten voor
de komende jaren zijn:
Afstemming onderwijs in Crabbehof
Om deze ladder te versterken wordt een werkgroep samengesteld met de sleutelfiguren
van organisaties die actief zijn binnen in het onderwijs. Met als doel:
•
Inventariseren en afstemmen van alle onderwijsmogelijkheden in Crabbehof.
•
Het bedenken, uitvoeren en afstemmen van mogelijke oplossingen om het onderwijs
in Crabbehof te verbeteren.
Aandachtspunten zijn:
•
Het SIS programma. Voor de kinderen wordt via de basisscholen een SIS
programma aangeboden. Dit is een programma na school met als doel om, naast
ontspanning (sport een spel) extra vaardigheden aan te leren. Bijvoorbeeld
toneellessen, samenspelen, muziek en dans.
•
Bevorderen participatie van ouders bij het onderwijs.
•
De Weekendschool. Op 15 november opent Stichting Pet’je af een weekendschool.
Beoogde effecten
•
Meer onderwijsmogelijkheden voor jong en oud.
Wijkuniversiteit
In samenwerking met Wielwijk en de bibliotheek Crabbehof wordt een Wijkuniversiteit
opgezet. Het concept Wijkuniversiteit is het beste te vergelijken met een
Volksuniversiteit. Doel is het creëren van een laagdrempelige locatie met een
cursusaanbod dat perfect aansluit op de vraag van de bewoners uit beide wijken.
De beoogde doelgroep zijn alle bewoners die iets willen leren of zich op een of andere
manier willen ontwikkelen. De Wijkuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht
vooropleiding, leeftijd of achtergrond. Het cursusaanbod is niet alleen gericht op de
sociaal zwakkeren uit de wijk, maar ook op de maatschappelijke middengroep.
De Wijkuniversiteit wordt gevestigd in de bibliotheek. De bibliotheek groeit daarmee uit
tot een inspirerend lees-, leer- en ontwikkelcentrum. De medewerkers van de bibliotheek
gaan een actieve rol vervullen in de Wijkuniversiteit. Daarnaast zal de collectie van de
bibliotheek mede worden afgestemd op het cursusaanbod van de wijkuniversiteit. Zo
versterken spelen, lezen en leren elkaar.
Uitgangspunten voor het cursusaanbod zijn:
•
Aansluiten op de behoeften van de bewoners.
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•
•

Gericht op sociale stijging en zelfredzaamheid.
Variatie in onderwerpen en moeilijkheidsgraad.

Voor iedere cursus wordt gezocht naar de best passende docent, waarbij het ook
mogelijk is dat bewoners elkaar lesgeven. Zo is het denkbaar dat een bewoner die veel
verstand heeft van fotograferen en die dit wil delen met andere bewoners, geschikt is om
als docent een cursus fotografie te geven. Zo’n cursus kan dan door de Wijkuniversiteit
worden georganiseerd.
In 2010 wordt het concept wijkuniversiteit nader uitgewerkt. Om alvast ervaring op te
doen, gaan we echter ook zo snel mogelijk met een beperkt aantal cursussen van start.
Om een en ander in gang te zetten, wordt een kwartiermaker aangetrokken.
Activiteiten:
•
Aantrekken van een kwartiermaker
•
Uitwerken van het concept voor de Wijkuniversiteit
•
Inventariseren van de behoeften, en samenstellen van een passend cursusaanbod
•
Werven van docenten
BeoogdeeEffecten:
•
Toename van het aantal bewoners dat op de één of andere manier is gaan lezen of
leren
•
Verbetering van de zelfredzaamheid van bewoners
Wijktheater
Dit theaterproject wordt opgezet en begeleid door Cees Bavius en Pieta Bot van BAF
(Bureau d’Arts sans Frontières). Cees Bavius en Pieta Bot hebben in Dordrecht (o.a.
Wielwijk) al meerdere keren met succes een theaterproject geleid.
Om de uitstroom van midden- en hogere inkomens tegen te gaan en om instroom van
deze groepen te bevorderen, moet ook in deze middengroep worden geïnvesteerd. En
dan niet via geïsoleerde activiteiten, maar met activiteiten die bijdragen aan de
verbinding met de wijk en haar bewoners.
Een medaille heeft twee kanten. Aan de ene kant is het belangrijk dat deze groep een
‘stem’ krijgt en zich laat horen en kennen op een zodanige manier dat zij weerklank en
erkenning vindt. Dus niet zuur of cynisch, maar met humor en ontroering. Aan de andere
kant is het nodig dat bewoners uit deze groep ook de andere bewoners leren kennen en
herkennen. Bijvoorbeeld door de mooi vormgegeven verhalen van anderen te horen, zien
en voelen. Want (levens)verhalen kunnen verschillend zijn, emoties zijn universeel. In de
universele emotie zit de herkenning, waardoor de angst voor en weerstand tegen het
onbekende afneemt. Dit theaterproject is bedoeld om deze manier van uitwisseling
tussen verschillende bewonersgroepen concreet gestalte te geven.
Uitgangspunten:
•
Het betrekken van alle bewonersgroepen, met inbegrip van degenen met midden- en
hogere inkomens
•
Het gebruik van creatieve, aansprekende en aanstekelijke werkvormen
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•
•

Maken van een voorstelling op verrassende wisselende plaatsen, waardoor het
project op een positieve manier in de belangstelling komt te staan
Het project draagt bij aan het verbeteren van het imago van de wijk

Activiteiten:
•
Interviews afnemen en verhalen optekenen
•
Op- en uitbouwen van netwerken in de wijk
•
Deelnemers werven
•
Maken van de voorstelling ‘Alleen de bomen zijn nog van toen’
•
Uitwerken verdere presentatie/voorstellingen, verspreid over een langere periode en
op verschillende locaties
•
Geven van een slotvoorstelling
Beoogde effecten:
•
Bewoners uit de middengroep voelen zich gezien, gehoord en begrepen
•
Verbetering van het imago van Crabbehof
•
Meer begrip voor ‘anderen’

Vooruitkomen op de arbeidsmarkt
Bij deze ladder tot sociale stijging gaat het er uiteraard om zoveel mogelijk bewoners uit
de wijk te helpen aan werk, een opleiding, of een leer-/werkplek. Hierbij hoort ook het
bieden van hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf of inkomen verwerven uit een
andere vorm van arbeid dan werk in loondienst (bijvoorbeeld als ZZP’er). De projecten
voor het komende jaar zijn:
Inzet van een werkmakelaar
De werkmakelaar richt zich op:
•
Het begeleiden van bewoners, al dan niet met een uitkering, naar (betaald) werk.
•
Het begeleiden van moeilijk bemiddelbare probleemjongeren naar een bijbaan,
vakantiewerk of stageplek.
•
Het opzetten en/of begeleiden van leer-/werkprojecten.
Dit
•
•
•
•
•

doet hij door:
Actief werkzoekenden te werven.
Actief te zoeken naar bedrijven met vacatures.
Samen te werken met andere professionals binnen zijn aandachtsgebied.
Relevante netwerken en contacten op te bouwen en te onderhouden.
Knelpunten te signaleren en op te heffen.

Beoogde resultaten:
•
Werkmakelaar aangesteld voor 24 uur per week
•
Per jaar een uitstroom van 25 uitkeringsgerechtigden
•
Per jaar 75 dossiers nieuw in behandeling genomen
•
Per jaar twee leer-/werktrajecten opzetten en begeleiden
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Effecten:
•
Een kleiner aantal werkelozen in Crabbehof.
•
Minder (probleem)jongeren op straat
Inzet van een wijkeconoom
Doel van dit project is het versterken en vergroten van de economische dynamiek in
Crabbehof. Het project wijkeconomie wil dit bereiken door het ondernemerschap te
versterken (door training en coaching), en door te zorgen voor de juiste
randvoorwaarden. In het kader van dit project zal worden onderzocht welke initiatieven
de komende jaren in samenwerking met andere partijen kunnen worden genomen om de
wijkeconomie te stimuleren. Daarbij wordt gedacht (en in sommige gevallen al gewerkt)
aan:
•
De (toekomstige) ontwikkeling van het winkelcentrum in Crabbehof.
•
Het opzetten van een werkplaats voor vrouwen.
•
Het ontwikkelen van bedrijvigheid in het Springplankgebied (Crabbehof-Noord).
•
Het ontwikkelen van ondernemerschap in de welzijn- en zorgsector
•
Het ondersteunen van de ZZP’ers in Crabbehof
Beoogde effecten:
•
Meer variatie in bedrijvigheid in de wijk

Vooruitkomen op de woningmarkt
Bij deze route (ladder) tot sociale stijging gaat het om het maken van een gewenste
wooncarrière. Klimmen op de woonladder voltrekt zich niet voor iedereen via een zelfde
patroon. De stappen die mensen zetten op de woonladder zijn sterk afhankelijk van hun
levensloop. Zo kan een gezin een wooncarrièrestap maken door te verhuizen naar een
groter huis (of van huur naar koop). Voor een ouder stel is kan een wooncarrièrestap
juist betekenen dat ze kleiner gaan wonen, of van koop- naar een huurhuis gaan.
De ladder ‘woningmarkt’ is vanuit het Sociaal Programma niet of maar heel moeilijk te
beïnvloeden. Dat komt doordat diversiteit in woningtypes alleen kan worden bereikt via
structurele hervormingen. Dergelijke fysieke ingrepen zijn in Crabbehof pas na 2015 aan
de orde.
In Crabbehof bestaat voor huurders wel de mogelijkheid om door te stromen naar een
(goedkope) koopwoning, al dan niet volgens het Te Woon concept. Het beleid van de
corporaties is namelijk opgericht het te koop aanbieden van een groot aantal
huurwoningen.
Het komende jaar gaan we wel onderzoeken of het mogelijk is meer maatwerk te leveren
bij het verdelen van de beschikbare woonruimte . Dit gaan we doen via het project
Maatwerk woonruimteverdeling.
Maatwerk woonruimteverdeling
Het project Maatwerk woonruimteverdeling is er opgericht meer rekening te houden met
de sociale inpasbaarheid van nieuwe huurders in hun nieuwe woonomgeving (portiek,
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galerij, complex, straat of buurt). Om deze ambitie te realiseren gaan we op zoek naar
methoden die elders in het land al met succes zijn toegepast (Utrecht en Rotterdam).
Activiteiten:
•
Uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden voor het leveren van maatwerk bij
woonruimteverdeling en inventariseren van succesvolle werkmethoden daarvoor
•
Uitwerken van een werkmethode voor maatwerk bij woonruimteverdeling in
Crabbehof
•
Besluitvorming (najaar 2010)
Beoogde effecten:
•
Het maken van een zorgvuldige afweging of in Crabbehof maatwerk woonruimte
verdeling wenselijk is. En zo ja, hoe en in welke mate we dit willen toepassen.

Vooruitkomen in de vrije tijd
Bij deze ladder tot sociale stijging gaat het om het aanbieden van voldoende activiteiten
en mogelijkheden (kansen), met als ultieme doelstelling:
•
Bewoners ontwikkelen hun eigen capaciteiten, interesses en netwerken.
•
Bewoners in staat stellen van hun hobby of sport hun werk te maken: van
breedtesport naar topsport, van vrijwilligerswerk naar vast werk, van interesses in
de muziek, cultuur en multimedia naar een baan.
Aantrekkelijke activiteiten in de vrije tijd zijn natuurlijk ook winkelen en het buiten
spelen, sporten en recreëren. Het aantrekkelijk maken en houden van het winkelcentrum
en de ontwikkeling van de spoorstrook als recreatiezone zijn dan ook twee hele
belangrijke ontwikkelingen in de wijk. Deze activiteiten vallen echter buiten de strekking
van dit Sociaal Programma maar zijn opgenomen in het fysieke uitvoeringsprogramma
Crabbehof.
De projecten voor het komende jaar zijn:
Prettig binnen en buiten spelen
Het project Prettig binnen en buiten spelen richt zich op het bevorderen en begeleiden
van het spelen van kinderen van 4 tot 12 jaar. De te organiseren spelactiviteiten, die
vooral buiten plaatsvinden, bevorderen gezond opgroeien: bewegen, gezonde voeding,
sociale vaardigheden, leren samenspelen en zinvolle vrijetijdsbesteding. Ouders en
omwonenden worden actief bij de spelactiviteiten betrokken. DWO professionals voeren
samen met stagiaires en vrijwilligers de activiteiten uit. Er is samenwerking en
afstemming met Bureau Sportstimulering, GGD, basisscholen en corporaties.
Activiteiten:
•
Jaarlijks 120 spelactiviteiten (van circa 2,5 uur) in de buitenruimte
•
Per kwartaal een weekendactiviteit (van circa 2 uur)
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Beoogde effecten:
•
Positieve beïnvloeden van prettig buiten spelen, gezond gedrag en sociale
competenties
•
Meer positieve betrokkenheid van kinderen en ouders bij hun woonomgeving
Jongeren Action sport
Het project Jongeren Action Sport is gericht op het bevorderen van sportbeoefening door
jongeren van 12 tot en met 19 jaar. Doel hiervan is via sportbeoefening bij te dragen
aan zinvolle vrijetijdsbesteding, aan de ontwikkeling van sociale competenties, en door
het bevorderen van sportief gedrag bij te dragen aan de leefbaarheid in de wijk.
Jongeren Action Sport doet dit door via gedragsgerichte sociale interventies actief
beweeggedrag te bevorderen en een sociale omgeving te creëren die hieraan bijdraagt.
Activiteiten:
•
Organiseren van 6 avondactiviteiten voor en door jongeren tijdens de Urban Street
Tour
•
Organiseren van 4 zomeractiviteiten
•
Opzetten van 4 sportbuurtverenigingen
Beoogde resultaten:
•
40% van de jongeren in Crabbehof doet mee aan Action Sport activiteiten
•
5% toename van jongeren uit Crabbehof die in verenigingsverband sporten
Beoogde effecten:
•
Jongeren vertonen gezonder en sportiever gedrag
•
Jongeren hebben een zinvolle dagbesteding
Coördinatie jongerenwerk Crabbehof
Dit project richt zich op de coördinatie van het jongerenwerk in Crabbehof. Het
jongerenwerk in Crabbehof wordt uitgevoerd door verschillende instellingen: de Twern,
DWO, Bureau sportzaken, en Woonbron (vanuit Punt de Wereld).
Om jongeren de kans te geven vooruit te komen in hun vrije tijd is er behoefte aan een
betere afstemming van de inzet en het aanbod van verschillende partijen. Hiervoor wordt
een ervaren jongerenwerker als coördinator aangetrokken. Zijn of haar taak is onder
andere het uitwerken van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport “”Jeugd op straat”
van Bling Samenlevingexperts
Activiteiten:
•
Werven van een ervaren jongerenwerker
•
Organiseren van een structureel afstemmend overleg met de andere partijen op het
terrein van sociaal cultureel werk en de politie
Beoogde resultaten:
•
Een afgestemd programma-aanbod in Punt de Wereld
•
Een afgestemd programma-aanbod in heel Crabbehof
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Beoogde effecten:
•
Minder (hang) jongeren op straat
•
Meer jongeren met een zinvolle dagbesteding (hobby, sport, enzovoort)
•
Het gezichtsveld van jongeren verbreden
Aanpak overlast Colijnstraat en Jongerenwerk Punt de Wereld
De overlast in de Colijnstraat en omgeving is al jaren een punt van zorg. Ondanks de
vele goede initiatieven die woningcorporatie Woonbron in samenwerking met andere
parijen heeft genomen, neemt de overlast (met name in de nacht) niet merkbaar af.
De overlast op straat is niet op te lossen zonder een zeer intensieve samenwerking
tussen alle partijen die op dit gebied actief zijn. In 2009 is de regiegroep Crabbehof
Noord opgezet om de overlast, met name in de Colijnstraat, gestructureerder dan
voorheen aan te pakken. In deze regiegroep zitten de volgende partijen: politie,
Woonbron, Foyer, het Sociaal Programma, de gemeente (voor BEKE aanpak en
Antillianenbeleid), en het DAT-team. De voorzitter van de regiegroep is de
gebiedsmanager Dordrecht West. De regiegroep stuurt op de volgende drie aspecten:
•
Regie op overlastbestrijding in de buitenruimte
•
Regie op de Foyer en Punt de Wereld
•
Afstemming van alle initiatieven, plannen en wensen in deze buurt
Vanuit het Sociaal Programma wordt in samenwerking met Woonbron en de Foyer het
jongerenwerk vanuit Punt de Wereld aangestuurd en gecoördineerd.
Beoogde resultaten:
•
Voldoende jongerenwerkers beschikbaar voor Punt de Wereld.
•
Een op de doelgroep afgestemd programma-aanbod in Punt de Wereld.
•
Afstemming met het jongerenwerk voor geheel Crabbehof
•
Een actieve rol bij de BEKE aanpak.
Beoogde effecten:
•
50% minder overlastmeldingen bij de politie
•
Minder overlast veroorzakende jongeren op straat
•
Jongeren (die willen) zicht geven op een betere toekomst
Ondersteuning bij opzet Activeringscentrum door DWO
Het Activeringscentrum richt zich op het activeren van mensen die onvoldoende
deelnemen aan de samenleving. Vaak zijn dit mensen die kampen met (persoonlijke)
problemen, die de realisatie van hun wensen in de weg staan.
Niet zelden blijkt een combinatie van bijvoorbeeld taalachterstand, schuldenproblematiek
en opvoedingsproblematiek te leiden tot een sociaal isolement. De aanpak van het
Activeringscentrum is gericht op herstel van de regie over het eigen leven. Bewoners
worden aangemoedigd weer actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dit
verbetert niet alleen de persoonlijke situatie, maar heeft ook een positief effect op de
sociale cohesie en leefbaarheid in Crabbehof.
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Om deze ambitie te realiseren heeft de DWO een gefaseerde, uitnodigende aanpak
ontwikkeld binnen het dienstencluster activering.
Tot voor kort werden sociaal geïsoleerde bewoners vooral geholpen via het bekende
Meegaan, Meedoen en Meewerken. Uitgangspunt bij het opzetten van het
Activeringscentrum is dan ook de integratie hierin van Meegaan, Meedoen en
Meewerken.
Een relatief grote groep bewoners van Crabbehof dreigt de regie over het eigen leven
kwijt te raken of is die al kwijt. Het is dan ook van groot belang dat DWO het
Activeringscentrum snel kan realiseren. Vandaar de ondersteuning vanuit het Sociaal
Programma.
Beoogde resultaten:
•
Een goed functionerend Activeringscentrum
•
Een toename met 20% van de deelname van bewoners aan diverse activiteiten
Beoogde effecten:
•
Meer bewoners met een zinvolle dagbesteding (hobby of vrijwilligerswerk)
•
Doorbreken van isolement
•
Toename van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van de bewoners

Verbeteren van de gezondheid
In december 2008 schreef de GGD Zuid-Holland Zuid het wijkprofiel Gezondheid in
Crabbehof. Dit wijkprofiel geeft inzicht in de gezondheidstoestand van de bewoners van
Crabbehof in vergelijking met de bewoners van de andere wijken van Dordrecht.
De conclusie van het wijkprofiel luidt als volgt.
“ In vergelijking met Dordrecht als geheel scoren de inwoners van Crabbehof significant
slechter op de ervaren gezondheid, geven ze aan meer aan chronische ziekten te lijden
en voelen ze zich over het algemeen psychisch ongezonder. Kinderen in groep twee zijn
in psychisch opzicht een stuk ongezonder dan kinderen in de rest van Dordrecht, Het is
aannemelijk dat de gezondheidssituatie zonder ingrijpen niet verbetert. In dit opzicht is
vooral de slechte score bij het psychisch functioneren, overgewicht en in relatie hiermee
bewegen en voeding bij de jeugd reden tot zorg voor de toekomst. “
Alle reden dus om in Crabbehof een extra route (ladder) tot sociale stijging “Gezondheid”
te benoemen. Dit is bovendien geheel in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan
gezondheid in Dordrecht van de gemeente Dordrecht. Daarin staat namelijk dat een van
de opgaven is om via een wijkgerichte aanpak te werken aan het verminderen van
gezondheidsverschillen.
De projecten voor het komende jaar zijn:
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Afstemming gezondheid in Crabbehof
In Crabbehof zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande op het gebied van gezondheid.
De belangrijkste zijn:
•
Crabbehof is aangewezen als woonservicezone
•
Zorggroep Crabbehoff heeft plannen voor het bieden van extramurale zorg en wil
zich meer richten op de wijk
•
Zorggroep Crabbehoff heeft plannen voor het bouwen van een multifunctioneel
gezondheidscentrum aan de Groen van Prinstererweg
•
De thuiszorgorganisaties Opmaat en Internos werken aan de terugkeer van de
wijkverpleegkundige in Crabbehof
Om alle ontwikkelingen op het terrein van gezondheid goed op elkaar af te stemmen zal
een werkgroep worden geïnstalleerd, waarin naast sleutelfiguren van de betrokken
organisaties gemeentelijke beleidsmedewerkers op het gebied van gezondheid en
maatschappelijke ondersteuning zitting nemen. Deze werkgroep krijgt een drieledige
taak:
•
Inventariseren en afstemmen van alle zorgvoorzieningen, plannen en initiatieven in
Crabbehof en daarbuiten (bijvoorbeeld ziekenhuis)
•
Het monitoren van de gezondheidstoestand van de bewoners van Crabbehof
•
Bedenken, uitvoeren en afstemmen van mogelijke oplossingen en initiatieven om de
gezondheid van de inwoners van Crabbehof te verbeteren
De
•
•
•
•

belangrijkste pijlers waar de werkgroep zich op richt zijn:
Toegankelijke zorg door samenwerking en afstemming met de eerstelijnszorg
De ontwikkeling van de woonservicezone
Preventie en gezondheidsbevordering in algemene zin
Verbetering van de fysieke omgeving (in verband met de relatie tussen fysieke
omgeving/gezondheid)

Beoogde effecten:
•
Het uiteindelijk resultaat moet zijn dat de bewoners van Crabbehof qua gezondheid
vergelijkbaar zijn met het gemiddelde in Dordrecht.
Doe ff gezond
‘Doe ff gezond’ richt zich op het bevorderen van gezond leefgedrag onder kinderen van 4
tot 12 jaar in Crabbehof. Het plan grijpt in op twee gebieden:
•
Bijbrengen van kennis en een juiste attitude over lichaamsbeweging en gezonde
voeding
•
Het veranderen van beweeg- en voedingsgedrag en ervoor zorgen dat de sociale
omgeving hieraan meewerkt
Om
•
•
•

dit te bereiken worden 6 deelprojecten uitgevoerd:
Sport onder schooltijd (sportkennismakingsclinics op de basisscholen)
Sport na schooltijd (sportactiviteiten voor kinderen direct na schooltijd)
Sportbuurtwerk (instuif sportactiviteiten voor de kinderen uit de wijk)
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•
•
•

Sportdagen (organiseren van verschillende toernooien en sportdagen verspreid over
het gehele jaar )
Straatvoetbaltoernooi
Gezonde School (dit is een project in samenwerking met de GGD)

Beoogde resultaten:
•
60% van de doelgroep doet mee aan ten minste twee projectactiviteiten
•
minimaal 5 sportverenigingen nemen deel aan het project
•
15% van de ouders doet mee aan ten minste twee participatieactiviteiten
•
Een goed programma naschoolse sportactiviteiten
Beoogd effect:
•
Ouderen en kinderen kiezen actief voor een gezonde voeding en meer
lichaamsbeweging

Organisatie
Projectorganisatie
De projectorganisatie verandert nauwelijks in vergelijking met vorig jaar. Ook volgend
jaar hebben in Crabbehof de corporaties de regie over de uitvoering van het Sociaal
Programma. Natuurlijk mag niet onvermeld blijven dat per 1 januari 2010 de fusie tussen
Interstede en Progrez een feit is. De nieuwe naam is Trivire.
De projectleider legt maandelijks in een opdrachtgeversoverleg verantwoording af aan de
opdrachtgevers namens Woonbron en Trivire. Aan dit opdrachtgeversoverleg nemen
naast de corporaties ook de vertegenwoordigers van de sectoren MO en SO van de
gemeente deel.
De link tussen het Sociaal Programma en de Projectgroep Crabbehof Fysiek is geborgd
door deelname van minimaal één van de opdrachtgevers en de projectleider aan de
Projectgroep Crabbehof Fysiek.
Wel anders dan vorig jaar is dat per route (ladder) tot sociale stijging een werkgroep aan
de slag gaat om de betreffende route in kaart te brengen en waar mogelijk
verbetervoorstellen te formuleren. Deze werkgroepen zullen bestaan uit de sleutelfiguren
van de belangrijkste partijen die actief zijn op de betreffende route. De uitdaging voor de
werkgroepen is om te kijken van breed (de ‘state of the art’ van de wijkaanpak) tot smal
(wat kunnen we concreet in de wijk doen).
Hoe een en ander verder is georganiseerd maakt het organigram op de volgende
bladzijde duidelijk.
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Organigram Sociaal Programma Crabbehof
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Huisvesting
De projectorganisatie Crabbehof werkt vanuit de Wijkwinkel in het winkelcentrum (Van
Oldenbarneveltplein 84 – 86). Dit is een geweldige locatie, goed bereikbaar, in het
centrum van de wijk en een professionele uitstraling. Ook de komende jaren blijven we
vanuit de Wijkwinkel opereren.
Personele bezetting
Het projectteam bestaat uit een projectleider (28 uur per week), een managementassistent (24 uur per week) en een communicatiemedewerker (28 uur per week). Sinds
kort is het team uitgebreid met een telefoniste/receptioniste (36 uur per week). Deze
mevrouw was werkeloos en is via de sociale dienst bij ons terecht gekomen. We
ontvangen voor haar een loonkostensubsidie die voor 90% de salariskosten dekt.
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4
De investering
De financiering
De financiering van het Sociaal Programma 2010 -2013 is in onderstaand schema in
beeld gebracht. De begroting van het Sociaal programma bedraagt € 1.775.000 per jaar.
Dit bedrag wordt voor ongeveer 2/3 zijnde € 1.100.000 per jaar gefinancierd door de
corporaties. En voor ongeveer 1/3 zijnde € 550.000 door de gemeente.
De overige € 125.000 komt uit het bedrag dat de gemeente heeft gereserveerd voor
fysiek ingrijpen. Dit bedrag is bestemd voor schoon, heel, veilig en aantrekkelijk. Zie
hiervoor ook het fysieke uitvoeringsprogramma Crabbehof.
De verdeling tussen de corporaties is Trivire 60% en Woonbron 40%. Respectievelijk is
dit € 660.000 en € 440.000.

Jaar

Gemeente
sociaal
€

2010

550.000

125.000

440.000

660.000

1.775.000

2011

550.000

125.000

440.000

660.000

1.775.000

2012

550.000

125.000

440.000

660.000

1.775.000

1.650.000

375.000

1.320.000

1.980.000

5.325.000

Totaal

Opmerking:

Gemeente
Fysiek
€

Woonbron

Trivire

Totaal

€

€

€

1) De 375.000 Gemeente fysiek komt uit het fysiek uitvoeringsprogramma.
2) Per jaar wordt er een werkbegroting opgesteld.

Output
Alle projecten werken we concreet uit doormiddel van een projectformulier. In deze
formulieren worden de concrete en meetbare resultaten (output) per project
aangegeven. Bijvoorbeeld voor het project Laat je kennen is het aantal huisbezoeken een
concreet resultaat. Deze projectformulieren dienen als basis voor de drie maandelijkse
rapportage over de output.
Outcome
De outcome van het Sociaal Programma meten we via met de Monitor Leefbaarheid en
Veiligheid. En verder aan de hand van andere onderzoeken zoals over gezondheid,
inkomen of jongeren.
Financiën
Alle drie de organisaties voeren hun eigen financiële administratie. Per kwartaal wordt
door Trivire de resultaten verzameld en een kwartaaloverzicht opgesteld. In dit
kwartaaloverzicht worden de uitgaven vergeleken met de begroting. In 2009 heeft deze
aanpak goed gewerkt.
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Rapid Assesment program van Arcadis
Het is nog steeds lastig om een directe relatie te leggen tussen de projecten en
bijbehorende activiteiten en het effect op de outcome doelstellingen en de onderlinge
invloed van projecten op elkaar. In 2010 willen wij aan de slag met het (RAP) rapid
assesment program van Arcadis. Deze methodiek moet ons in staat stellen om nog beter
de effecten en resultaten van onze inzet te kunnen meten.

Werkbegroting Sociaal Programma 2010
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