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1. Identiteit en visie 
In dit verslag bieden we u inzicht in het verloop van onze activiteiten in het jaar 2015.  Het 

eerste jaar waarin we deze als Stichting Hart voor Breda Noord uitvoerden. Met frisse moed 

en nieuw elan werkten onze vrijwilligers samen met buurtbewoners aan dingen die de moeite 

waard waren. Het is ons een genoegen u mee te nemen in het overzicht daarvan.  

 

 ‘Hart voor Breda-Noord’ is een jonge, professionele vrijwilligersorganisatie in Breda-Hoge 

Vught. Opgericht om buurtgerichte activiteiten, eerst door de Mattheüskerk georganiseerd, 

voortgang te bieden en te bestendigen. Deze kerk werd in 2013 om financiële redenen 

genoodzaakt goedlopende activiteiten te verminderen of beëindigen. ‘Hart voor Breda Noord’ 

borgt met succes de voortgang. We zien onze plaats in de wijk met concentratie op de buurten 

Wisselaar en aangrenzende delen van Geeren Noord. Binnen een zogenaamde impulswijk met 

dermate grote kansarmoede dat beleidsmakers besloten tot een extra impuls voor de komende 

jaren. Wij willen daar een steentje in bijdragen. En kiezen ervoor dat de activiteiten vanuit een 

frisse blik doorgaan. Ze passen in die extra impuls die de wijk nodig heeft.  

 

Dankzij een goed verzorgd Visiedocument en Activiteitenplan voor de Jeugd vonden we voor 

2014 financiers ter ondersteuning.  Deze zagen hoezeer in de huidige sociaal-  economische 

context onze activiteiten bijdragen aan participatie van wijkbewoners in de maatschappij. 

Met de focus op kind, gezin én vrouwen werkt Hart voor Breda Noord  mee aan wijkopbouw. 

De speerpunten van ons project zijn tweeledig:  

 Enerzijds gericht op verbetering leefbaarheid en de sociale cohesie  

 Ander op het ontwikkelen van de eigen kracht van buurtbewoners.  

Zo zorgen we voor veilige speelplekken voor kinderen. We hulp bij de persoonlijke 

ontwikkeling van kinderen en vrouwen. Ook ontmoetingsmomenten voor deze al deze 

groepen waar netwerkvorming tot stand komt. Dat lukt ons behoorlijk goed omdat onze enige 

professionele kracht én een groeiend deel van de vrijwilligers zelf in de wijk wonen. 

 

Onze activiteiten begonnen vanuit de kerk in 2007. Daarna groeide onze bekendheid in de 

wijk bij bewoners, instellingen en beleidsmakers. We hebben intussen ruim 200 wijkbewoners 

leren kennen, waarvan 30 wekelijks bij ons over de vloer komen. Dankzij de betaalde inzet 

van onze professional ( 0,33 fte) hebben we ca. 25 vrijwilligers geactiveerd. Vanaf 2012 

hebben die meer dan 1200 vrijwilligersuren ingezet in de locale samenleving. Kernwoorden 

als groei,  relaties bouwen, echte noden signaleren staan nu centraal. In 2014 zijn we 

doorgegroeid en konden contacten leggen met nieuwe kinderen, gezinnen en vrouwen. 

Daarnaast observeren we scherp wat er in de wijk speelt en vangen signalen uit de 

samenleving op. We worden daarin scherper naarmate we langer we in de wijk present zijn.  

Zo kunnen we tijdig inspelen op ontwikkelingen.  Verder verdiepen we de relaties met de 

buurt door regelmatig bij de mensen thuis te komen  betekenisvolle netwerken op te bouwen.  

 

In het jaar 2014 koos ’Hart voor Breda-Noord’ er voor om de bestaande projecten te 

stabiliseren  met focus op de kernwoorden: delen, participeren en verdiepen van relaties. Dat 

jaar stond ook in het teken voor door-ontwikkelen van onze activiteiten en onze visie. We 

wilden zien wat ‘Hart voor Breda-Noord’ de bewoners van de wijk meer kan aanbieden om 

hun kansen te vergroten. Onze visie is: We willen wijkbewoners van Hoge Vught tot bloei 

brengen door hen persoonlijk te steunen, te stimuleren en onderling te verbinden in nieuwe 

netwerken. Met als inzet volledige participatie in de maatschappij. 

 

Drs. Ir. Joost Slagboom begeleidt ons project 12 uur per week, hij is ook maatschappelijk 

werker. 
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2. Activiteiten 

2.1.Inleiding 

In lijn met onze visie gingen we in 2014 door met een aantal laagdrempelige en buurtgerichte 

activiteiten, die de sociale samenhang bevorderen. Alles met veel inzet van onze vrijwilligers; 

steeds meer afkomstig uit de wijk maar ook van buitenaf.  

 

De volgende activiteiten worden achtereenvolgens toegelicht.  

 Activiteiten gericht op Leefbaarheid en netwerkvorming (2.2) 

 Activiteiten gericht op ontwikkelen van eigen kracht (2.3) 

 

2.2.Activiteiten op het gebied van leefbaarheid en netwerkvorming  

Om de buurtbewoners tot ontmoeting te brengen en daarmee de sociale cohesie te versterken 

deden we de volgende dingen. 

 

2.2.1. Kinderknutselclub 

 

Korte omschrijving doel en uitvoering  

De kinderknutselclub Breda Noord Oost is de enige kinderclub in de buurt Wisselaar. Het is 

een initiatief waarbij vanaf 2006 een aantal vrijwilligers tussen 14:00 en 15:30  een 

knutselmiddag organiseert voor de kinderen uit de buurt. Sinds Stichting Hart in 2014 de 

organisatie overnam is er een nieuwe vertaalslag naar de buurt gemaakt. Het team kreeg meer 

uit vrijwilligers uit de buur, waaronder iemand die de bekenstelling op een school op zich 

nam. Onze projectleider maakte altijd kort voor aanvang nog een ronde in de wijk om ouders 

en kinderen te wijzen op het programma. Verdere bijzonderheden zijn de volgende. 

 We boden gemiddeld 21 kinderen van 4 -12 jaar een gezellige middag waar ze een 

werkje maken dat ze mee naar huis nemen. Een trouwe kern kwam zeer geregeld.  

 Bijlage 1 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten per middag en gemaakte 

werkjes.  Naast de houthoek die nog steeds populair is (vooral bij de jongens) werkte 

een groep kinderen aan tafels aan andere werkjes. De leiding kon voor elke middag 

een nieuw werkje met ze maken.  

 De middagen zijn gehouden in de zalen van de Mattheüskerk of buiten op het veld  

 Per middag waren 6 a 7vrijwilligers betrokken 

 We zagen kinderen uit het hele etnische spectrum van de buurt 

 Naast het knutselen met de kinderen hebben we aandacht besteed aan respectvol met 

elkaar omgaan.   

 

Activiteiten en vakanties 

Ook in 2014 konden we kinderen uit Breda-Noordoost  (de Wisselaar, Geeren Noord en Zuid) 

in een veilige omgeving een creatieve middag aanbieden. De ouders konden zien welke 

voordelen het creatief bezig zijn met hun kinderen biedt. Regelmatig kwamen ze ook even 

over de drempel. Soms werd dat gevolgd door deelname van moeders aan onze 

participatiecursus. De kinderen die meededen weerspiegelden de diversiteit in de wijk. De 

vrijwilligers werden volop ingezet en voelden zich betrokken bij de uitvoering.  

 

Tabel 1 laat zien dat we 9 middagen konden organiseren.  
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2014  

9 

clubmiddagen Gem. 21 kinderen Maandelijks op de woensdagen 

Tabel 1: Overzicht kinderknutselclub 2014. 

 

Uitwerking enkele bijzonderheden  

 We houden rekening met de interesse van de jongens en meisjes en proberen werkjes 

te verzinnen die de kinderen zelfstandig maken.  

 Uit de presentielijsten blijkt dat de kinderen komen uit heel het etnische spectrum van 

de wijk 

 

                       
 

2.2.2. Buurtmaaltijden 

 

In ons Visiedocument 2014-2016 staat dat we willen komen tot het opzetten van 4 

buurtmaaltijden per jaar. Bedoeld voor heel de wijk. We hopen daar in 2016 werkelijk mee te 

kunnen beginnen. Op weg daarheen heeft onze Stichting als pilot verschillende van haar 

vrijwilligers ingezet bij maaltijden op de eerste zondag van de maand in de Mattheuskerk.  Dit 

is een activiteit van de kerk waarbij onze vrijwilligers de maaltijden coördineren en zorgen 

voor een rooster van degenen die koken.  

 

De pilot is een succes. Want daar ontmoeten buurtbewoners en mensen van de Mattheuskerk 

elkaar in ontspannen sfeer. In 2014 zijn er 11 gehouden met gemiddeld 20-30 deelnemers; 

onder hen zien we 7 – 13 buurtbewoners die regelmatig terugkomen.  

 

 
 

We beseffen dat de organisatie van buurtmaaltijden voor de hele buurt meer gaat vragen.  
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2.3.Activiteiten gericht op het ontwikkelen van eigen kracht. 

 

2.3.1. Maatschappelijke dienstverlening 

 

Vanaf 2007 is in de Mattheüskerk het maatschappelijke inloopspreekuur voor buurtbewoners 

gehouden. Onze maatschappelijk werker biedt daar samen met opgeleide vrijwilligers een 

luisterend oor voor ze. En waar mogelijk ondernemen we met hen acties die meer perspectief 

bieden
1
. Dat stuk dienstverlening is door Hart voor Breda Noord overgenomen in 2014.  

Uiteraard hebben we de buurt, onze cliënten en de diverse instanties uit ons netwerk daarover 

aan het begin van het jaar ingelicht.   

 

In de praktijk veranderde er weinig voor de cliënten. Ze kwamen op hetzelfde spreekuur en 

ontmoeten dezelfde dienstverleners. En ook de nieuwe opzet bood hen de mogelijkheid voor 

een afspraak voor een ander tijdstip. De geboden zorg is laagdrempelig, multicultureel 

getoonzet en vanuit het hart.  

 

In 2014 zagen we dat de problematiek nog steeds intensief is. Het aantal cliënten daalde licht 

ten opzichte van het jaar ervoor; dat geldt ook het aantal contacten per client. Maar niet 

problemen waarmee we in aanraking kwamen. Bij ons bracht de economische crisis weer 

buurtbewoners met veel hulpvragen. We boden het volgende.  

 Luisteren; met nadrukkelijk aandacht vanuit het hart. We hebben en nemen de tijd 

voor mensen. Dat schept vertrouwen wat onmisbaar is voor effectieve dienstverlening.  

 We helpen problematiek ontrafelen, doen zo vaak een soort voorwas voor de 

instellingen en verwijzen zo nodig door. De laatste jaren groeide de groep voor wie we 

wat meer bieden.   

 Indien van belang bellen we direct even met een instantie. Als het nodig is beperkt 

onze hulp zich tot gidsfunctie naar andere instellingen. Er zijn opvallend veel meer 

doorverwijzingen in 2014 vergeleken met andere jaren; met name naar Bureau Sociale 

Raadslieden Breda dat goed wijkgericht opgezet is en onze cliënten goed helpt.  

 De helft van onze cliënten loot een kort traject bij ons. Daarnaast is er een groep die 

wat langer en meer aandacht krijgt. Gemiddeld kwamen onze cliënten ongeveer 6,8 

maal met ons in contact. Dat is iets minder dan in 2013 (7,4 maal).   

 We werken met een professioneel datasysteem waarin we alleen gegevens verzamelen 

voor begeleiding en doorverwijzing. Halverwege het jaar gingen we op een nieuw en 

moderner systeem over. Privacy wordt gewaarborgd.  

 Waar nodig hebben we cliënten thuis bezocht en aandacht aan de hulpvraag gegeven. 

Dat past binnen onze outreachende wijze van werken . 

 Er is nadrukkelijk ruimte voor zingevingaspecten; als de cliënt ermee gediend is 

verwijzen we door naar de Mattheüskerk (pastorale aandacht door Outreachteam) 

 

                                                 
1
 In deze dienstverlening deden ook twee tot maatschappelijk dienstverlener opgeleide vrijwilligers mee. 
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Overzicht van geboden hulp  

Tabel 2 en enkele figuren maken onze maatschappelijke dienstverlening in 2014 inzichtelijk. 

Een beknopte toelichting daarop geeft meer bijzonderheden.  

 

 2014 2013 2012 

Totaal aantal cliënten 42 46 47 

Cliënten voor wie we eerste zorgloket waren 13 13 14 

Cliëntcontacten totaal 284 339 337 

Gemiddeld aantal contacten per cliënt 6.8 7.4 7.2 

Externe doorverwijzingen  75 57 22 

Aantal landen van herkomst cliënten 13 9 16 

Tabel 2. Overzicht maatschappelijke dienstverlening 2014 

 

 
Figuur 1. Problematiek cliënten maatschappelijke dienstverlening. 

 

 
Figuur 2. Afkomst clienten maatschappelijke dienstverlening  
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Tabel 3. Externe doorverwijzingen maatschappelijke dienstverlening  

 

De tabel en de figuren geven aanleiding tot de volgende conclusies, uitleg en toelichting 

 De problematiek blijkt heel gevarieerd. De vraag naar psychosociale aandacht valt 

meest op en we spelen daar op in. Hulp vanuit het hart staat hoog in ons vaandel. Maar 

daarnaast waren de vragen naar hulp bij schulden. gezinsproblematiek en zorg 

prominent. We konden een aantal ouderen ondersteunen in de veranderingen van de 

zorg in 2015 waar in 2014 reeds op geanticipeerd moest worden. Vaak was voor hen 

WMO zorg of voortzetting daarvan bij de gemeente Breda aan de orde.  

 Ook zoeken naar werk, invullen formulieren en vragen rond uitkeringen vroegen veel 

aandacht. De buurt Wisselaar –en in groter verband de wijk Hoge Vucht- kent relatief 

veel marginale gezinnen.  

 Voor een aantal clienten zijn we eerste zorgloket.  

 Het aantal externe doorverwijzingen laat zowel onze gidsfunctie zien; het is grote dan 

vorig jaar. Daarnaast komt het voort uit het feit dat we af en toe casemanager waren 

van cliënten met intensieve problematiek.  

  Verschillende cliënten vonden via ons de weg naar verdere hulpverlening; dan waren 

we eerste zorgloket. We verwezen door naar Voedselbank, IMW. Sociaal Team Breda 

Noordoost,  Sociale Raadslieden, Stichting Wij, Sociale Dienst/ Atea Groep,, het 

project Budgetcoaches en andere instellingen.  

 Uit het hele spectrum van de wijk komen mensen naar dit stukje dienstverlening. 

Opvallend is het grote aantal mensen uit Turkije, Marokko en de Antillen. Het feit dat 

sinds 2012 regelmatig buurtbewoners afkomstig uit Marokko, Turkije bij ons kwamen 

illustreert dat Moslims steeds beter de weg naar ons vinden.  

Externe doorverwijzingen 2014     

Sociale Raadslieden   13 

Voedselbank   12 

Atea Groep   12 

Sociaal Team Breda Noordoost   4 

WMO Gemeente Breda   3 

Belastingdienst   3 

Budgetcoaches   2 

Juridisch Loket   2 

Jeugdsportfonds    2 

Politie   2 

Team psychosociale hulp bij schulden IMW    2 

Mr Schulz, advocate   2 

Vincentius Vereniging    2 

Loket Wegwijs    1 

Stichting Leergeld   1 

GGZ Breda   1 

GGZ De Hoop   1 

Huisarts   1 

Wijkverpleegkundige   1 

IND   1 

Kredietbank   1 

Maatschappelijk werk Oosterhout   1 

Leger des Heils Kledingbeurs   1 

Open Inloop Francicuskerk   1 

Vakantiekamp minder bedeelde gezinnen   1 

Totaal   73 
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Casus I maatschappelijke dienstverlening 

Op ons spreekuur kwam een mevrouw die met ons deelde dat er schulden en achterstanden 

waren. Toen we doorvroegen bleek dat de situatie ernstig was; door grote huurachterstanden  

dreigde een rechterlijk bevel tot uithuis zetting. We hebben de mevrouw op de ernst ervan 

gewezen en contact met de wooncorporatie en een incassobureau gezocht. Vervolgens is het 

gezin met grote urgentie aangemeld bij het team psychosociale hulp bij schulden van het IMW. 

Alles moest in enkele dagen plaatsvinden om uithuis zetting nog te voorkomen. Inmiddels vond 

het rechterlijke vonnis plaats maar dankzij de inzet van dit team werd hen door de 

wooncorporatie nog een kans gegeven. En die kans is aangegrepen waardoor ze in hun huis 

mochten blijven.  

 

2.3.2. Onze participatiecursus 

 

Dinsdagochtendgroep 

Vanaf najaar 2009 bieden we op hun verzoek op dinsdagochtend conversatielessen aan een 

groep Turkse vrouwen; deze bleken al snel in een behoefte te voorzien. Daarmee zijn we de 

volgende jaren wekelijks doorgegaan. Toen de verplichting daartoe voor mensen van Turkse 

afkomst in 2011 verviel bleef er toch een groep de lessen bijwonen. Met hen zijn we in 2012 

doorgegaan.  

 

In 2014 nam Hart voor Breda de organisatie van deze cursus met nieuw elan over. Het aantal 

ingeschreven cursisten nam in de loop van het jaar toe van 8 tot 15.       

                           

Enkele bijzonderheden zijn de volgende. 

 Op dinsdag van 9.00 -11.30 wordt er Nederlandse les gegeven 

 De cursisten zijn allemaal vrouwen, die de Nederlandse taal willen leren. Ook onze 

vrijwilligers die ochtend zijn allemaal vrouwen.  

 De cursisten komen  uit verschillende landen en brengen hun eigen cultuur mee. Ze 

zijn afkomstig uit: Kameroen, Nigeria, Senegal, Indonesië, Marokko, Brazilië, Japan, 

Turkije. De sfeer is dynamisch en vrolijk.  

 In de loop van 2014 steeg het aantal ingeschreven cursisten naar 15. Sommige 

vrouwen volgen een korte periode de lessen en anderen proberen elke week te komen. 

 Op 38 ochtenden is er les gegeven. Tijdens de schoolvakanties en in de maanden juli 

en augustus was er een onderbreking. Van januari tot en met juni ging het om 21 

lessen en van september tot en met december om 16 lessen. Gemiddeld waren er   5 - 8  

vrouwen; het aantal steeg in de loop van het jaar.  

 Er zijn twee groepen 

Een beginnergroep (A) en een gevorderde groep (B) 
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Groep A;   2- 5 cursisten                                                                                                                         

Er wordt gewerkt aan woordenschat. Zoveel mogelijk woorden leren kennen en die woorden 

gaan begrijpen in de context.  Ook proberen we volledige  zinnen te maken. Schrijven en  

spreken is hierbij belangrijk. We maken gebruik van Beter lezen, samen lezen, N2T 

Website: www.taalklas.nl ,    www.jekanmewat.nl,   www.taalvoorhetleven.nl 

 

Groep B ; 5-10 cursisten 

Uitbreiding van de woordenschat, grammatica van de Nederlandse taal. Het begrijpen van 

de Nederlandse taal is een onderdeel. 

Website: www.NT2.nl 

Ook kwamen vrouwen uit andere landen zoals Marokko, Indonesie, Brazilie, Cameroun en 

Senegal. Ze komen elke dinsdagochtend tijdens de schooltijden bijelkaar. Ze beginnen om 

9:15 als de kinderen op school zijn en eindigen om 11:30 zodat moeder hun kinderen op tijd 

kunnen ophalen.  

 

In tabel 4 geeft de samenvatting van hoe we in 2014 aan de slag gingen met onze cursisten.   

 

Participatiecursus Mattheüskerk  14 januari – 9 dec.  

Totaal aantal cursisten 15  

Aantal conversatielessen 38 

Aantal vrijwilligers dat de cursus 

aanbood  5 

Gemiddeld aantal cursisten per ochtend  5-8 

Tabel 4. Overzicht participatiecursus 2014 dinsdagochtendgroepen 

 

    
 

2.3.3. Huiswerkbegeleiding. 

 

Ons Actiteitenplan voor de Jeugd geeft aan dat we najaar 2015 met huiswerkbegeleiding 

willen beginnen. Hart voor Breda Noord besloot echter een jaar eerder met een pilot te 

beginen. We zagen de noodzaak om hiermee voor kinderen en tieners uit de buurt hun 

toekomstperspectief te vergroten. Zo maakten we in september 2014 een bescheiden begin 

waaruit duidelijk werd dat dit het volgende najaar op grotere schaal vervolg verdient. Tabel 5 

laat zien hoe de pilot verloopt.  

 

Ingeschreven 

cursisten 

Aantal middagen 

vanaf 15 09 2014 

Aantal vrijwilligers Aantal aanwezige 

cursisten per middag 

10  15 5 1-8; gemiddeld 4,2 

Tabel 5. Pilot huiswerkbegeleiding in 2014 

 

 

http://www.taalklas.nl/
http://www.jekanmewat.nl/
http://www.taalvoorhetleven.nl/
http://www.nt2.nl/
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Daarbij is het volgende toe te lichten 

 Vanuit onze contacten in de wijk hebben we enkele ouders en kinderen uitgenodigd 

van wie we wisten dat ondersteuning bij het schoolwerk van belang is. Toen die 

kinderen kwamen zijn er meer gevolgd.  

 We betrekken bewust van meetaf de ouders erbij en proberen ook gaande het proces 

contact met hen te houden. Alle kinderen zijn van allochtone afkomst. We zien een 

probleem bij sommige allochtone ouders dat ze niet goed weten hoe ze hun kinderen 

moeten steunen in het onderwijsproces. Soms is de taal een probleem maar nog vaker 

onbekendheid met het onderwijssysteem.  

 We hebben een document gemaakt dat in het kort uitlegt wat we met de kinderen 

willen doen en wat onze huisregels zijn. Dat nemen we met de ouders en de kinderen 

door en we vragen een van ouders dat te ondertekenen. Ook vragen we op een 

inschrijfformulier om aan te geven waar moeite liggen en wat ze met de cursus willen 

bereiken.  

 Er doen kinderen mee van groep 4 van de basisschool tot klas 2 HAVO en alles daar 

tussen in. Dat vraagt maatwerk zodat iedereen op zo’n middag aan zijn trekken komt. 

 Onder de ingeschreven leerlingen zijn er 5 meisjes en 5 jongens.  

 Ze mogen allerlei hulpmiddelen gebruiken. Van kladpapier tot onze PC´s  waarop ze 

beurtelings mogen oefenen op speciale websites. Soms met een inlogcode via de 

school. We hebben gemerkt dat er veel goede sites zijn om vakken te oefenen.  

 We begonnen contact te zoeken met twee basisscholen in de wijk. Die contacten 

willen we in 2015 uitbouwen en nagaan op welke terreinen onze opzet iets toevoegt 

aan het bestaande aanbod op de scholen.  

 Kort samengevat gebeurt elke middag het volgende.   
Samen met de leerling aan de gang gaan 
Kinderen die dat nodig hebben rustig hun huiswerk laten maken 

Aanleren van een vreemde taal 
Leren omgaan met huiswerk en taken 
Waar nodig huiswerk overhoren 
Nederlandse taal en begrijpend lezen komen telkens aan de orde 
Ook rekenen en wiskunde komen vaak aan bod. Vaak leren we basisbewerkingen aan  

Voorbereiden van een proefwerk of toets 

Zelfvertrouwen van de leerling vergroten 

 

    
 

Kerstcadeautjes voor kinderen uit behoeftige gezinnen 

In november werden we benaderd door Childmas foundation, een groep HBO studenten van 

AVANS Hogeschool om mee te doen met hun actie voor kerstcadeautjes voor kinderen uit 

behoeftige gezinnen. Vanuit onze contacten in de wijk kennen we verschillenden van die 

kinderen en zo konden we kort voor het kerstfeest op onze locatie 9 gezinnen met in totaal 26 

kinderen blij maken met een kerstcadeautje. Door de ouders met de kinderen bij ons 

opgehaald.  
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2.4.Evaluatie en bezinning  

 Onze activiteiten blijken in een behoefte te voorzien. 

 Kinderclub, huiswerkbegeleiding en participatiecursus dienen respectievelijk heel het 

spectrum van kinderen uit de wijk en die moeders voor wie het Nederlands nog zwak 

is en die alleen in een groep met andere vrouwen de taal willen leren.  

 Gezien het aantal clientcontacten is er blijvende belangstelling voor onze 

buurtgerichte maatschappelijke dienstverlening en delen mensen veel problematiek 

met ons.  

 Uit onze betrokkenheid bij buurtmaaltijden van de Mattheuskerk blijkt dat dit een 

effectief middel is tot contact met de de buurt en onderlinge ontmoeting van 

buurtbewoners.  
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3. Medewerkers en organisatie 

3.1. Projectleider 

Joost Slagboom begeleidt onze vrijwilligers als maatschappelijk werker bij de uitvoering van 

het project. Dat houdt in betrokkenheid bij de werving, coaching en begeleiding van 

vrijwilligers, externe contacten, geregelde bezinning en rapportage. Hij maakt gebruik van 

zijn kennis en ervaring als zendeling in Afrika en pionier bij het opzetten van soortgelijke 

projecten in andere steden.
2
 Sinds 2009 ligt zijn taak geheel in Breda. Vanaf het begin is er 

samenwerking met een slagvaardige stuurgroep die concreet betrokken is in de 

besluitvorming rond ons project.  

3.2. Vrijwilligers 

Het project draait bijna geheel op vrijwilligers. Ook in 2014  waren er vrijwilligers van buiten 

Breda. Zij zijn intussen goed ingewerkt en voelen zich op hun plek in hun taken. Daarnaast 

valt de toenemende betrokkenheid van vrijwilligers uit de buurt op. Tabel 6 biedt een 

overzicht. Het totaal aantal vrijwilligers eind 2014 bedroeg 22.  

  

 2014 2013  

Kinderknutselclub 8 8  

Maatschappelijke dienstverlening 3 3  

Participatiecursus 5 5  

Pilot Buurtmaaltijden 2   

Pilot Huiswerkbegeleiding 5        

Geregelde PR 3 3  

    

 Tabel 6. Aantal vrijwilligers per activiteit in 2011 en 2012   

3.3. Coördinatoren 

De groei bij verschillende activiteiten onderstreepte het belang om vrijwilligers te betrekken 

bij de coördinatie van de verschillende activiteiten. Actieve coördinatoren zijn er bij de 

knutselclub, huiswerkbegeleiding en de participatiecursus.  

3.4. Stichtingsbestuur en stuurgroep 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid van dit project lag in 2013 nog bij 

de Mattheüskerk die besluiten nam ten aanzien van de voortgang van het 

werk. In de tweede helft van 2013 lag Stichting Hart voor Breda op de 

tekentafel; er werd in de laatste maanden een website voorbereid. Een 

Stichtingsbestuur werd samengesteld dat in samenwerking met de 

projectleider een projectplan en logo maakte en contacten legde met een 

Fondswervingbureau. Zodoende werd de basis gelegd voor een gedegen organisatie en 

financiële borging van het project. Dankzij dit alles konden alle activiteiten in 2014 met 

nieuwe elan konden voortgaan. En nieuwe activiteiten opgezet worden. Zo kon in de loop van 

2014 een begin gemaakt worden met huiswerkbegeleiding voor jongeren uit de buurt.  

 

 

                                                 
2
 Als zendeling in Afrika (1985-1995) doorliep drs. Joost Slagboom een leerschool in de omgang met andere 

culturen. Hetzelfde geldt zijn betrokkenheid als pionier bij het opzetten van projecten in 5 probleemwijken in 

andere steden (Apeldoorn Zuid, Apeldoorn NO, Amsterdam Kolenkitbuurt, Rotterdam Tarwewijk en Rotterdam 

Katendrecht) 
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4. Samenwerking in beeld 

4.1. Opbouw netwerk 

De Stichting heeft zich in 2014 op de kaart gezet en de organisatie van de activiteiten geheel 

op zich genomen. Het bestuur heeft zich samen met de projectleider zich ingezet op een goede 

relatie met de stedelijke overheid en goede contacten met andere medespelers in de buurt.  

 

Een kennisgeving over de nieuwe opzet begin 2014 resulteerde in een opleving van allerlei 

contacten die de samenwerking bevorderd heeft.  

Er is contact gezocht met de college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Breda 

De projectleider ging deelnemen aan het wijknetwerk Breda Noord Oost dat eind 2014 ook bij 

ons vergaderd heeft. Dat bevorderde bekendheid en hielp om effectief in te spelen op de 

nieuwe ontwikkelingen binnen de WMO die meestal aangeduid worden de kanteling. Hij  

bezocht enkele instellingen op locatie om toelichting en uitleg te geven over de nieuwe  opzet.  

Maatschappelijk diaconaal is er regelmatig contact tussen vertegenwoordigers van  

 

 De RK parochie Breda Noord (Open Inloop)  

 Het Leger des Heils Breda (Raad en Daad Balie) 

 Andere organisaties die we ontmoeten doordat we deel uitmaken van het platform 

Marge in Beeld2. 

 

De slotalinea biedt een overzicht van de maatschappelijke samenwerkingspartners  

4.2. Maatschappelijke samenwerkingspartners  

In 2014  hadden we voor buurtbewoners contact met de volgende instellingen of organisaties. 

Daaruit blijkt hoe ons project met onze vrijwilligers een plek kreeg binnen het netwerk van 

zorg en hulpverlening in Breda.  

 

 De wijkagenten in Breda Noordoost  

 Het STOB (steunpunt ongedocumenteerden) 

 Drie  advocates die zich bezighouden met vreemdelingrecht, familierecht en sociale 

advocatuur 

 Loket Wegwijs van de gemeente Breda 

 Gemeentelijke Sociale Dienst en Atea Groep 

 Wijknetwerk Breda Noordoost 

 Gemeentelijke Kredietbank 

 IMW/ Sociale Raadslieden 

 Voedselbank 

 De IND 

 Vincentius Vereniging  

 Stichting Weggeefwinkel 

 Stichting HIBO  

 De kerken Augustinus Parochie Breda Noord, Leger des Heils en enkele 

migrantenkerken 

 Stichting Oog voor Breda.  

 Project Budgetcoaches Breda 
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Bijlage 1: Overzicht activiteiten Kinderknutselclub Breda Noordoost in 2014. 
     

  
Op locatie: Mattheuskerk 
multifunctionele zaal   Jaarprogramma 2014 

     

  Datums Wat is gedaan Aantal kinderen  Aantal vrijwilligers  

1 22-1-2014 Houthoek en papierknutselwerk 22 7 

2 19-2-2014 Houthoek en strijkkralen 17 8 

3 19-3-2014 Houthoek en schilderen 23 7 

4 3-4-2014 Houthoek en vlieger maken 23 8 

5 21-5-2014 Houthoek en aanleren haakwerk 22 6 

6 18-6-2014 Spelletjes gedaan; ook buiten. 20 5 

7 8-10-2014 Houthoek en vriendschapbandje 24 6 

8 19-11-2014 Houthoek en vrij plakken en knippen 22 6 

9 10-12-2014 Houthoek en kerstwerkje 20 6 

   Gem. 21 Gem. 6  a 7 

     

     

     

  

Vrijwilligers worden begeleid  
door projectleider   
Joost Slagboom   
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Maatschappelijke 

dienstverlening 

(3) 

 

 

Bijlage 2: Activiteiten in 2014. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichtingsbestuur Hart 

voor Breda Noord  (3) 

 

Participatiecursus  

(5) 

 

Stuurgroep 

(4) 

Kinderknutselclub 

(8) 

Huiswerkbegeleiding 

(5) 

 


