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OVER 2020
Jaren zijn net mensen: ze zijn altijd bijzonder en soms zit er een heel speciale tussen. Dat geldt zeker voor 2020, het coronajaar. En we zijn er nog niet 
van af. Terugkijkend en ‘zoomend’ met collega’s draait het om één vraag: is het ons gelukt, ook in een jaar met zeer beperkt persoonlijk contact, te doen 
wat nodig is voor de mensen om wie het gaat? 

Ik heb de teamleiders van Buurtsport, Coach, Jongerenwerk, Theater en Muziek gevraagd of ze in hun terugblik op 2020 aandacht willen geven aan de 
extra meters die onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires het afgelopen jaar hebben gemaakt. Soms door zelfs hun eigen gezondheid op het spel te 
zetten. En bovenop de extra meters die ze toch al maken. Extra meters die we inmiddels, na al die jaren, eigenlijk gewoon van elkaar verwachten.

Veel leesplezier!
André de Vries



Welzijn E25 - jaarverslag 2020

INHOUD



Welzijn E25 - jaarverslag 2020

Er zijn. Er zijn voor de mensen om wie het ons te doen is. Om hen te 
helpen op eigen benen te staan, zelf keuzes te maken en hun leven 
weer te leiden alsof het van hen is. Omdát het hun leven is. En omdat 
het hún leven is. Een leven midden in de maatschappij, op school, op 
het werk, in de straat waar ze wonen. Een leven dat ze delen met hun 
buren, vrienden, familie en collega’s. 

Mens onder de mensen worden. Voor velen appeltje-eitje, voor 
sommigen de beklimming van de hoogste berg. Voor die mensen zijn 
we er. Dag en nacht. En voor die mensen werken we met iedereen en 
met elke organisatie samen - en doen we wat nodig is. 

Onze vijf teams Buurtsport, Coach25, Jongerenwerk, Muziek en 
Theater werken ook meer en meer met elkaar samen. Steeds vanuit 
het perspectief van de mensen voor wie we ons inzetten. Bij Centrale 
ondersteuning kunnen de vijf teams terecht met al hun vragen over 
projecten, geld, werving en personeel, facilitaire zaken en 
communicatie.

We gaan ervan uit dat je problemen het beste oplost waar ze ontstaan. 
Daarin zie je het leidende principe achter de wijze waarop we ons 
hebben georganiseerd: vertrouwen.

OVER ONS

Wie we zijn – en wat we 
met de Stichting Welzijn 
E25 willen betekenen - 
wordt duidelijk in wat we 
doen. En hoe we het doen.
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Over constante kwaliteit

Mensenwerk vraagt om mensen die weten wat ze doen, die je om een 
boodschap kunt sturen. Wie bij ons wil werken, is bereid zichzelf even 
weg te cijferen als dat moet, met open ogen en doelgericht. Die 
kwaliteit en alles eromheen willen we waarborgen, zodat onze 
opdrachtgevers, overheden en andere samenwerkingspartners weten 
wat ze aan ons hebben. Hiervoor werken we met een 
kwaliteitsmanagementsysteem dat voor de periode 2020-2024 
opnieuw HKZ gecertificeerd is, gebaseerd op ISO 9001. HKZ-
certificering staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector. 

Onze ervaren en goed geschoolde collega’s krijgen ondersteuning van 
een team van gedragswetenschappers. Ze organiseren intervisies 
waar de collega’s aan kunnen deelnemen waarbij casuïstiek besproken 
kan worden volgens de interventie methode onder begeleiding van de 
gedragswetenschapper. Naast de diagnostiek denken zij mee bij 
complexe casussen, ontwikkelingen en methodieken. Ze zijn sparring-
partner voor onze collega’s die dankzij hun feedback meteen hun 
kennisniveau op peil houden.

Vanaf 1 januari 2019 is de hernieuwde ‘Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling’ ingevoerd. Ook Welzijn E25 maakt consequent 
een melding bij Veilig Thuis als we vermoedens hebben van acute en 
structurele onveiligheid, door fysiek, psychisch en seksueel geweld of 
door verwaarlozing. In geval van twijfel kunnen onze mensen, voordat 

ze de melding maken, overleggen met de Aandachtfunctionaris 
Meldcode of met een van onze gedragsdeskundigen.  

Over onze mensen

In 2020 waren er 137 medewerkers met een contract aan ons 
verbonden, 8 vrijwilligers met een vrijwilligers contract, 20 overige 
vrijwilligers en 12 stagiaires.

Over Toezicht & Directie

Michel Koffeman, Voorzitter Raad van Toezicht
Steven Lensselink, Lid.
Paul de Vogel, Lid

De jarenlange samenwerking met Koperen Kees en Muziek Meesters 
Westland heeft medio 2020 een formeel karakter gekregen. We 
hebben nu officieel een team Theater en een team Muziek. Paul de 
Vogel, eerder in het bestuur van theater en muziek, is overgestapt naar 
de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn E25.

André de Vries, Directeur/Bestuurder

OVER ONS 
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BIJZONDERE 
PROJECTEN
Eerst mensen, 
dan de organisatie
Welzijn E25 doet wat nodig is. Een goede organisatie kan daarbij 
helpen en doet dat ook vaak. Daarom hebben we onze vijf teams, met 
‘centrale ondersteuning’. Maar soms zit een op zichzelf goede 
taakverdeling in de weg om te doen wat nodig is. Dan gaan we door 
roeien en ruiten – ook die van onszelf – om het voor elkaar te krijgen. 
Door ‘het gewoon te doen’ ontdekken we werkende weg hoe onze 
teams beter met elkaar kunnen samenwerken en wat ze van elkaar 
kunnen leren. Doen wat nodig is, houdt ons allemaal scherp. Die 
houding zorgt er ook voor dat sommige initiatieven aan ons blijven 
plakken en daarmee een blijvend project zijn geworden.

No Spang
Om onze visie op multifocale zorg handen en voeten te geven, is 
Coach25 in 2020 gestart met ‘No Spang’. Het is een vorm van
groepsbegeleiding die jongeren stimuleert te werken aan hun eigen 
doelen. Samen met anderen. In kleine groepjes maken ze kennis met

sport, cultuur, multimedia, theater, koken en andere activiteiten. Ze 
eten samen en als dat nodig is halen we hen op en brengen we hen
thuis. Onze coaches organiseren samen met de andere vier teams van 
Welzijn E25 specifieke activiteiten op het gebied van Sport, Muziek,
Theater, Multimedia. Er zijn 12 groepen gestart, met ongeveer 60 
jongeren. Ze kunnen zeven dagen per week, overdag en ’s avonds, 
meedoen met No Spangactiviteiten. De verwachting is dat er in 2021 
ongeveer 100 aanmeldingen in totaal zullen zijn.

Weerbaarheidstrainingen Koperen Kees
Coach25 werkt bij individuele begeleiding samen met een theater-
docent van Koperen Kees voor onder andere weerbaarheidstrainingen 
en gesprekstechnieken. Vanuit Koperen Kees kunnen jongeren ook in 
contact komen met een coach, als daar behoefte aan is.
 
Corona-voedselpakketten
Vanwege het Corona-virus waren er begin april meerdere voorzieningen 
gesloten of beperkt toegankelijk, zoals bijvoorbeeld de voedselbank. 
Vanuit Coach25 begeleiden en ondersteunen we gezinnen binnen 
Den Haag en omstreken die wekelijks afhankelijk zijn van de diensten 
en giften van de voedselbank. Door Corona was directe fysieke 
coaching of begeleiding niet mogelijk, terwijl de ondersteuning juist 

‘Ik ben wie ik ben, 
en dat mag hier’
Jongere No Spang Coach25



Welzijn E25 - jaarverslag 2020

toen zo gewenst was. Denk aan informatie en advies over de 
veranderende maatregelen, het zelf voorzien in de eerste levens-
behoeften en het zelf moeten oplossen van (nieuwe) ontstane 
problemen. In samenwerking met Fonds1818 hebben we tien 
gezinnen kunnen voorzien van voedselpakketten. Zo konden we het 
gat dat ontstaan was door het sluiten van de voedselbanken enigszins 
opvangen. Na vijf weken konden de voedselbanken weer open waar-
door de gezinnen daar weer terecht konden voor levens- en hygiëne-
middelen. Dankzij de medewerking van de lokale supermarkten zaten 
er elke week weer andere producten in de voedselpakketten die de 
gezinnen met enthousiasme en dankbaarheid in ontvangst namen.

Boetiek
Er zijn veel jongeren zonder geld voor fatsoenlijke kleding en passende 
schoenen. Een basisbehoefte waarin wij wilden voorzien. Een lege 
ruimte, veel gesjouw en liters behanglijm verder opende De Boetiek 
eind van het jaar haar deuren. Hier kunnen jongeren, getipt door hun 
coach, op hun gemak zoeken naar toffe kleding, schoenen, sjaals, 
petjes enzovoort. Alle kleding en schoenen komen van donateurs. 
We sorteren alles, en wassen en strijken de kleding als dat nodig is. 
In samenwerking met het Nationaal Fonds Kinderhulp bieden we ook
dameshygiënepakketten aan om de menstruatiearmoede te 
bestrijden.

BIJZONDERE PROJECTEN
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Team Jongerenwerk
In ons werk draait het om preventie. Voorkomen is beter dan genezen. 
We leggen contact met jongeren in hun leefwereld. Eerst de relatie 
opbouwen, dan wijzen we op kansen en mogelijkheden in de wereld 
om hen heen. Door onze nabijheid kunnen we jongeren aanspreken op 
hun gedrag en pikken we snel signalen op; hierdoor kan specialistische 
of andere hulp op tijd bijspringen. Samen met ouders, scholen, politie, 
hulpverlening en de buurt werken we aan een stevig sociaal netwerk. 
Het effect van alle inspanningen is dat jongeren zicht krijgen op hun 
eigen mogelijkheden en tegelijk verantwoordelijkheid nemen voor de 
keuzes die ze maken. Het is dan ook hun leven.

# Het jaar in vogelvlucht

Na de mooie ontwikkelingen, activiteiten en projecten in 2019 ging 
Jongerenwerk vol goede moed en met enorm enthousiasme aan de 
slag in 2020. Begin februari kwam er een gloednieuw ‘New 
Calisthenics’ toestel bij op het sportplein bij InBlik; daar kunnen 
jongeren samen buiten sporten en hun eigen workouts doen. En toen 
kwam Corona. 

Samen met de gemeente, handhaving en politie hebben we gekeken 

op welke manieren wij jongeren kunnen ondersteunen en aanspreken. 
Hoe kunnen we jongeren zich verantwoordelijk laten voelen voor 
kwetsbare, vaak oudere mensen in hun omgeving? En wat kunnen wij 
doen om hen te helpen om te gaan met alle spanningen rond Corona 
en de effecten ervan op hun dagelijks leven? 

In het voorjaar moest InBlik dicht, alle accommodatiegerichte 
activiteiten stopten en ook het ambulante werk werd aangepast. 
De maatregelen betekenden voor veel jongeren een flinke inperking 
op hun (sociale) leven, waar dat in hun levensfase juist zo ontzettend 
waardevol is. Hun wensen, behoeften en uitdagingen waren natuurlijk 
ook niet ineens weg. 

De oplossing was om activiteiten online te organiseren en tegelijk 
het ambulante werk in de buitenlucht te doen. Veilig voor de jongeren. 
En veilig voor ons. 

Samen met het Buurtsportteam hebben we elke week een ‘challenge 
of the week’ en een ‘workout of the week’ georganiseerd. Die daagden 
jongeren uit, ook onderling, en stimuleerden hen in beweging te blijven. 
Zo bleven we in contact met de jongeren en konden zij zelf via de 
online platformen ook met elkaar contact houden. 

Het ambulante werk ging gewoon door, op gepaste afstand en met 
beschermingsmiddelen. Ondersteund door het Buurtsportteam waren 
onze jongerenwerkers elke dag op straat. 

In juni mocht InBlik weer open: de jongeren hadden hun ontmoetings-
plek terug. Ze namen de vele maatregelen voor lief, zoals het van te 

WAT WE DOEN
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voren aanmelden, de tijdsloten respecteren en netjes de pijlen volgen. 
Met respect voor de 1.5 meter maatregel waren er ook weer activiteiten 
mogelijk. In de zomervakantie waren er meerdere nieuwe projecten en 
andere leuke initiatieven, bijvoorbeeld de ‘zomeractiviteiten’ en de 
‘pARTyweek’. 

Toen InBlik in december opnieuw dicht moest, hebben we meteen alle 
online activiteiten en challenges geïntensiveerd.

# Het is hun leven

In ons werk onderscheiden we accommodatiegericht werk – de 
jongeren komen naar ons toe – van ambulant werk – wij zoeken de 
jongeren op.

Ondanks alle coronamaatregelen kon het ambulante werk, in aan-
gepaste vorm, doorgaan. Jongeren mochten elkaar wel buiten 
ontmoeten. Dat maakte het mogelijk dat wij dáár onze rol pakten om 
jongeren te informeren en te ondersteunen. In samenwerking met het 
team Handhaving en de Politie was Jongerenwerk het eerste aan-
spreekpunt. Door intensief samen te werken konden we goed en snel 
inspelen op wat ze nodig hadden. Tegelijk konden we voorlichting 
geven over alles wat er speelde met Corona en wat voor hen belang 
was.

Accommodatiegericht werk lag door Corona maanden stil. Het 
Meidenwerk, After school, Mworks/JIP, Chef InBlik, UpSkills, de Open 
inloop, de Sportmiddag: alles moest stoppen. Als alternatief hebben 

we buitenactiviteiten georganiseerd waar jongeren bij konden aan-
sluiten. Zo waren er op verschillende locaties in Maassluis wekelijkse 
sportactiviteiten, vaak samen met het Buurtsportteam. Zo konden de 
jongeren elke dinsdag sporten bij het Cruijffcourt veld en op 
woensdagsmiddag in het Vrijheidspark.

# Kansen grijpen en creëren

Corona zat veel activiteiten, samenwerkingen en initiatieven in de weg. 
Met de focus op wat nog wél kon hebben we samen met ‘onze’ 
jongeren een paar mooie projecten op poten gezet.

Missie Veteraan
Samen met het Vlogteam van het Jongerenwerk en in het kader van 
de Nationale Veteranen dag zijn er Veteranen uit Maassluis 
geïnterviewd. Hen werd het hemd van het lijf gevraagd: Hoe is het om 
een veteraan te zijn? Hoe is het om zo lang van huis te zijn? Wat mis je 
het meest van thuis als je op missie bent? De mooi documentaire die 
ervan is gemaakt, genaamd ‘Missie Veteraan’ kun je hier bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=eNyjbjgkHek&t=690s
 
Zomeractiviteiten
Omdat op vakantie gaan er deze zomer niet in zat, hebben we samen 
met meerdere partijen in Maassluis, gedurende de zomervakantie 
wekelijks activiteiten, workshops en een inloop georganiseerd voor 
jongeren van 6 tot 18 jaar. Het draaide allemaal om je talent ontdekken 
en kennismaken met kunst en cultuur. En zo konden we elkaar blijven 
ontmoeten. De deelnemers konden van maandag t/m zondag uit 

WAT WE DOEN  Team Jongerenwerk
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meerdere activiteiten kiezen, passend bij hun leeftijd. Je had de 
kidsclub (6-12jaar), een meidenavond, sport & spel, skateactiviteiten en 
natuurlijk de open inloop. En een breakdance workshop, een 
drumworkshop, een graffitiworkshop, capoeira clinic, acrobatiek 
workshop en een masterclass theater. Gemiddeld deden er 15 
(workshops) tot 50 (losse activiteiten) deelnemers per activiteit mee.

pARTyweek 2020
De laatste week van de zomervakantie, van woensdag 26 tot vrijdag 28 
augustus, veranderden Theater Koningshof en jongerencentrum 
INBLIK in creatieve doe-en ontdekkingscentra voor kinderen. Kinderen 
van 6 t/m 12 jaar konden drie ochtenden lang meedoen met workshops 
en speelse activiteiten om kennis maken met theater, dans, muziek, 
sport en spel, koken en andere creatieve uitingen. We hebben deze 
workshops en andere activiteiten samen met het Jeugdtheaterhuis 
Zuid-Holland, Muziek@Maassluis, DanceCompagny M’Joy en de 
Bibliotheek Maassluis georganiseerd.

Wij namen de sport en spel- en kookonderdelen voor onze rekening. 
De kinderen konden bij InBlik heerlijk koken met elkaar, telkens een 
warm en een koud gerecht. Daarnaast was er ook buiten een sport- 
en spel  - activiteit, dat deden we samen met het Buurtsportteam. 
Per ochtend waren er vier workshopsrondes, met 15 deelnemers per 
ronde. In totaal hebben er bij InBlik zo’n 350 kinderen mee gedaan met 
de activiteiten.

Instagrammable wall
Toen ons van de zomer werd gevraagd of kunstenaar Rolf de Bakker 
een muurschildering mocht maken op de muur van InBlik, hoefden we 

niet lang na te denken. Immers, twee vliegen in één klap: Maassluis 
wordt kleurijker en jongeren kunnen daaraan meedoen. Bijvangst: we 
willen jongeren graag warm maken voor kunst en cultuur. Een eerder 
succes was er in 2019 voor het E25 Vlog-team toen de Jongeren 
Cultuurprijs Maassluis won. Ze maakten - onder veel meer – de 
documentaire ‘Voel jij je Maassluizer?’. 

Op de buitenmuur van het gebouw van E25 werden er twee heel grote 
vleugels geschilderd, met daarboven de tekst: Spread your wings and 
see how far you can fly! Meteen werden er foto’s met bezoekers van 
E25 van gemaakt. Na het succes van de buitenmuurschildering volgde 
al snel een binnenmuurschildering. Nadat een bezoeker aangaf 
eigenlijk nog een bal te missen, werd deze alsnog toegevoegd aan de 
muurschildering. Het is mooi om te zien hoe de jongeren op die manier 
betrokken raken en interesse krijgen in kunst.

Instagrammable wall

WAT WE DOEN  Team Jongerenwerk
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Team Buurtsport
We vinden dat kinderen van 4 tot en met 18 jaar toegang moeten 
hebben tot activiteiten die een gezonde levensstijl mogelijk maken of 
stimuleren. Jong geleerd, oud gedaan. We verzorgen op en rondom 
alle basisscholen in Maassluis de sportactiviteiten, zowel onder als 
na schooltijd. Voor schoolsporttoernooien en andere sportieve 
evenementen verspreid over het jaar, werken we nauw samen met 
sportverenigingen of andere sportaanbieders.

# Het jaar in vogelvlucht

Alle scholen dicht, niemand wist hoe lang. Hoe konden we de 
kinderen tóch laten sporten en bewegen, op een veilige manier en 
met respect voor alle maatregelen? Onze digitale kanalen boden de 
oplossing. Elke week verstuurden we, in samenwerking met onder 
ander Jongerenwerk, aansprekende opdrachten waarmee de kinderen 
thuis aan de slag konden. We hadden een ‘Spel van de week’ , ‘Trick 
of the week’, ‘Work-out of the week’ en een onvervalste ‘Sport-Bingo’. 
Later kwam daar ook de ‘Buurtsport Fitness Challenge’ bij. Al die 
activiteiten deelden we onze website en op Instagram, inclusief uitleg, 
voorbeelden en de benodigde spelkaarten. Om er voor te zorgen dat 
álle kinderen bereikt werden, stuurden de groepsleerkrachten van de 
scholen de informatie door naar hun ouders.

WAT WE DOEN  Team Buurtsport
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Op de woensdagmiddagen hebben we in het Vrijheidspark 
verschillende sportactiviteiten georganiseerd waaruit de kinderen 
konden kiezen; zo konden ze lekker blijven sporten met elkaar. Mei 
bracht versoepeling. We wilden inspelen op de van school tot school 
verschillende behoeften en wensen. Daarom hebben we samen met de 
scholen de invulling van het sportaanbod bepaald. Ze konden kiezen uit 
‘het oude aanbod handhaven’, ‘uren flexibel inzetten’ of ‘extra wijk-
activiteiten organiseren voor de klassen die niet naar school gaan’.

Na de zomervakantie waren alle activiteiten weer in volle gang, met 
halve klassen, dat wel. De lockdown in december bracht de digitale 
lessen terug, aangevuld met sportactiviteiten buiten, voor zover die 
mogelijk waren en altijd met respect voor de maatregelen. Net als de 
Gezondheidsdag kon ook Sportexperience niet doorgaan. Met ‘Sporten 
tijdens de lockdown’ konden kinderen drie dagen op verschillende 
plekken in Maassluis buiten sporten.

Het was een moeilijk jaar met tegen de verdrukking in leuke en 
vernieuw(en)de activiteiten en samenwerkingen. Dat wij niet alle 
prestatieafspraken hebben gehaald is vervelend, maar voor de kinderen 
is het echt zuur dat veel sportactiviteiten niet door konden gaan.

Samen met de scholen en andere partners bieden we iedere schoolweek 
een ‘vast’ programma aan: Bewegingsonderwijs is een belangrijk vak op 
school. De gymles bevordert de motorische ontwikkeling van kinderen en 
door te bewegen worden ze actiever en fitter. We geven op alle scholen in 
Maassluis meerdere gymlessen per week. Dat de kinderen zo kennis-
maken met allerlei sporten vergroot de kans dat ze er ook buiten de 
gymles iets mee willen. Daar spelen wij weer op in met pauzesport, een 
naschools aanbod en wijk activiteiten.

Alle scholen bieden het gehele schooljaar pauzesport aan tijdens één of 
meerdere lunchpauzes per week. Dat gebeurt op het schoolplein, 
begeleid door een Buursport coördinator of coach of door een stagiaire 
van Welzijn E25. De kinderen kiezen zelf of ze mee willen doen. Naast 

# Sporten en bewegen kun je overal

Dit is wat we organiseren en begeleiden:

’De kinderen zijn 
enthousiast en alle 
leerlijnen komen aanbod’
Directeur basisschool, Maassluis

Binnenschoolse activiteiten
Gymles (groep 3 t/m 8), pauzesport en schoolactiviteiten.

Buitenschoolse activiteiten
Wijkactiviteiten, speelgym en Speelgym+

Evenementen
Sportexperience, Gezondheidsdag, Cruijffcourt 6 VS 6

WAT WE DOEN  Team Buurtsport
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gymlessen en pauzesport hebben scholen een extra sport aanbod 
onder- of na schooltijd. Wat precies hangt af van hun behoeftes en de 
mogelijkheden. Zo zijn er op meerdere scholen kleuter gymlessen; 
sommige scholen ervoor om uren op te sparen voor een evenement of 
sportdag. De buitenschoolse activiteiten organiseren we altijd op een 
centrale in de wijk, een grasveld naast de school, het schoolplein, het 
Cruijffcourt of in het park. Door sportactiviteiten laagdrempelig aan te 
bieden, kunnen alle kinderen aansluiten en samen sporten.

Tijdens de Speelgym kunnen alle kinderen van 4 - 10 jaar in drie 
sporthallen in Maassluis ‘vrij’ sporten. Het is dé plek om lekker met 
vrienden en vriendinnetjes te kunnen spelen en sporten, er komen 
wekelijks ruim 100 kinderen op af.

De Sportexperience is een begrip in Maassluis. We organiseren dit 
evenement in de Kerstvakantie, samen met de sportverenigingen die 
clinics verzorgen. Daar maken de kinderen kennis met verschillende 
sporten en kunnen ze eventueel lid worden van een verenging. Het 
Cruijffcourt 6 VS 6 toernooi kon niet doorgaan, maar direct na de 
zomervakantie hebben we een kleinschalig evenement – er waren 
ongeveer 50 kinderen - georganiseerd op het Cruyff court, met een 
springkussen en verschillende sporten.

Tijdens de Gezondheidsdag krijgen kinderen op een leuke en speelse 
manier voorlichting over gezonde voeding en beweging. Ze kunnen 
onder andere een stormbaan over ze volgen workshops met een 
gezond thema.

# Nieuwe ronde, nieuw kansen

Ons team is er altijd alert op om in bijzondere projecten en samen met 
andere organisaties sporten en bewegen te stimuleren. We houden 
dan niet strikt vast aan onze jonge doelgroep: 

 In april zijn we samen met Senioren Welzijn Maassluis zogeheten  
 ‘Balkon-beweeglessen’ gestart. De buurt sport coaches staan   
 onderaan de flats met een microfoon en een muziekbox; op hun  
 balkon doen mensen mee met de workout. Op vijf locaties deden  
 elke week ruim 100 senioren mee.

 Onze buurtsportcoaches hebben jongerenwerkers geholpen met  
 ambulante rondes. Elke dag een rondje langs alle hotspots en   
 pleintjes. Het doel was om kinderen en jongeren te wijzen op hun  
 gedrag en de geldende coronamaatregelen. Samen met Jongeren -  
 werk zijn de wekelijkse digitale activiteiten bedacht, voor zowel de  
 jonkies (4 t/m 12 jaar) als de pubers (12 t/m 18 jaar).

 Tijdens de zomervakantie hebben we samen met Jongerenwerk de  
 vervangende activiteit voor de speelgym in het Vrijheidspark door - 
 gezet naar een ‘vaste’ sportactiviteit op woensdagmiddag. Kinderen  
 konden kiezen tussen hockey, voetbal, basketbal, slagbal ofhandbal  
 en spel vormen als trefbal, pionnenroof en ‘iemand is hem niemand  
 is hem’. Voor elke activiteit waren er tussen de 5 en 15 deelnemers.

WAT WE DOEN  Team Buurtsport
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Team Coach25

We ondersteunen en stimuleren kwetsbare jongeren en (jong) 
volwassenen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Onze belofte 
aan hen is dit: werk hard en wij doen nog harder ons best voor jou. 
Onze coaches zijn dag en nacht bereikbaar. Jij bepaalt. Altijd. Of bijna 
altijd. Kun je nog niet lopen, dan dragen we je. Wil je rennen, dan rijden 
we voor je uit. Het is jouw leven. Vanuit die houding versterken we hun 
zelfredzaamheid. Hun doel is ons doel: mensen onder de mensen 
worden. Onze missie: doen wat nodig is. Daarvoor gaan we door roeien 
en ruiten. Regels zijn er voor mensen, niet andersom. Binnen Welzijn 
E25 helpen we elkaar om de coaching handen en voeten te geven, via
bijvoorbeeld sport en leefstijl, theater en muziek en jongerenwerk 2.0. 
Niet alles past, als het nodig is, halen we hulp van buiten.

# Het jaar in vogelvlucht

Eerst hebben we enkele weken zoveel mogelijk op afstand gewerkt. 
De meesten gaven echter de voorkeur aan persoonlijk contact. Omdat 
jeugdhulpverlening als essentieel beroep wordt gezien, konden we ons 
werk gewoon doen, met respect voor de bekende beperkingen. In het 
enkele geval dat onze medewerker of de cliënt door persoonlijke 
omstandigheden wél een risico liep, hebben we een andere oplossing 
gezocht.

Vooral de sluiting van de scholen en de beperkte mogelijkheden tot 
sociale contacten vielen veel cliënten erg zwaar. Spanningen in 

gezinnen liepen op, individuele problematiek nam toe en veel andere 
hulpverlening werkte op afstand of voorzieningen waren niet 
beschikbaar. Mede hierdoor kreeg Coach25 een groot aantal nieuwe 
aanmeldingen in 2020.

We hebben extra ondersteuning geboden waar dat nodig was. 
Bijvoorbeeld door digitale flyers over hoe gezinnen het thuis fijn met 
elkaar kunnen houden. We hebben ook een flyer verspreid over de 
risico’s van huiselijk geweld, mishandeling en cybercriminaliteit gericht 
op jongeren. Daarnaast hebben we gezinnen in nood ondersteund met 
onder andere voedselpakketten en hebben de coaches gezinnen die in 
quarantaine moesten hierbij advies en praktische hulp geboden.

De enorme groei van Coach25 in de afgelopen jaren geeft ons een 
dubbel gevoel. We zijn trots dat onze werkwijze wordt gewaardeerd en 
steeds meer bekend raakt. Maar we maken ons grote zorgen over de, 
zeker in 2020, toegenomen sociale en maatschappelijke problematiek 
onder jongeren en binnen gezinnen.

WAT WE DOEN  Team Coach25

‘Fijn dat ik je altijd 
kan bellen of appen’  
Jongere Coach25
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Vanuit de jeugdwet bieden we individuele begeleiding aan cliënten tot 
18 jaar. Van leren solliciteren en oefenen met werkvaardigheden tot 
complexere vraagstukken. Alles gebeurt met één coach en één plan. 
Ook als er andere partijen betrokken zijn, blijft onze coach het aan-
spreekpunt voor cliënten, waardoor ze zelf ook het overzicht houden. 
Het is hun leven. Binnen de groepsbegeleiding zijn we ‘No Spang’ 
(= maak je niet druk) gestart, waar jongeren in kleine groepjes aan de 
slag gaan met hun eigen doelen. Omdat No Spang ook een goed 
voorbeeld is van de samenwerking tussen onze Teams, bespreken we 
het elders in dit jaarverslag, zie ‘Bij ons draait het om jou’.

Binnen de forensische zorg richt onze ambulante begeleiding zich op 
cliënten met een justitiële titel. Onze nadruk op het bevorderen, 
behouden of compenseren van zelfredzaamheid vergroot het succes 
van reclasseringstrajecten, vooral van cliënten met een complexe 
problematiek (verslaving, verstandelijke beperking, verstoorde gezins-
relaties, negatief sociaal netwerk).

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we voor 
(jong) volwassenen (18+) ambulante ondersteuning in het verlengde 
van de jeugdwet vanaf 18 jaar. Dankzij enkele meertalige coaches 
hebben we inmiddels veel ervaring met het begeleiden van status-
houders.

Individuele begeleiding via projecten/ samenwerkingen geven we vorm 
in een drietal initiatieven:

 In het in 2020 gestarte EnverE25-Team werken Jongerenwerk  
 en de jongerencoaches van WelzijnE25 samen met opvoed-

Begeleiding vanuit jeugdwet
Individuele ambulante begeleiding, Groepsbegeleiding (No Spang), 
gezinsbegeleiding, GGZzorg (psychische diagnostiek, therapie en 
behandeling).

Begeleiding vanuit de WMO
Ambulante ondersteuning (jong) volwassenen.

Individuele begeleiding via projecten/samenwerkingen
EnverE25, Plusgroep, IPTA.

# Maatwerk en anders niet

Coach25 richt zich op de uitvoering van de geïndiceerde jeugdzorg, 
Wet maatschappelijke ondersteuning en forensische zorg. Daarnaast 
bieden we in verschillende gemeentes op maat gemaakte trajecten en 
projecten aan.

Team Aanmelding en Advies
Het eerste contact om de hulpvraag helder te krijgen en de juiste 
coach te koppelen.

Forensische zorg
Ambulante begeleiding van mensen met een justitiële titel.

WAT WE DOEN  Team Coach25
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 ondersteuners van Enver. In Maassluis helpen ze gezinnen met
 kinderen, jongeren en/of jongvolwassenen die, individueel of   
 als gezin, lichte hulpvragen hebben over opvoeden of opgroeien.  
 Het EnverE25- team ondersteunt ook bij hulpvragen over het   
 groeien naar zelfstandigheid (van een jongere of jongvolwassene  
 tot 27 jaar).

 Pluscoaching is een maatregel vanuit de ‘aanpak voortijdig   
 schoolverlaten’ in regio Haaglanden. Het doel van pluscoaching  
 is het voorkomen van schooluitval. We werken aan gedrags -   
 verandering, versterken de vaardigheden van jongeren, vergroten  
 protectieve factoren of organiseren gespecialiseerde vervolghulp.

 Met IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid) bege  
 leiden we kwetsbare jongeren met een LVB en (risico op) 
 delinquent gedrag naar werk of school. Doel is het bieden van  
 een beter perspectief dan de straat of criminaliteit. Dit project  
 voeren twee van onze coaches uit in Schiedam.

# We blijven altijd op zoek

Coach 25 staat altijd open nieuw uitdagingen, betere werkwijzen en 
interessante ontwikkelingen & bijzondere projecten. We noemden al 
No Spang (zie ‘Bij ons draait het om jou’, elders in dit Jaarverslag).

Ons Team Aanmelding en Advies hebben we in Team DABB 
(Diagnostiek Aanmelding Behandeling en Begeleiding) samengevoegd 
met het team van gedragswetenschappers. Waar dit informeel al 
gebeurde, biedt team DABB vanaf 1 januari 2021 ook officieel 
GGZbehandeling aan in verschillende regio’s.

 Binnen Coach25 hebben we onze teams ingedeeld in kleinere   
 eenheden. Elk team heeft een teamcoach die waar nodig onder -  
 steunt en stuurt op de kwaliteit van ons werk.

 We hebben ons werkgebied uitgebreid met Holland Rijnland. Hier  
 bieden we sinds juli 2020 een breed scala aan jeugdhulpverlening  
 en jeugd-GGZ producten aan.

 In de regio Zuid-Holland Zuid zijn we een nieuw project gestart:   
 Jeugdhulp op school. Binnenenkele praktijkscholen in Gorinchem  
 verzorgen we zowel individueel als groepsgewijs jeugdhulp. Dit   
 past goed binnen ons idee van multifocale zorg; we kunnen er   
 zowel preventief en laagdrempelig aanbod als zwaardere jeugd  -  
 hulp en GGZ inzetten, in onderlinge samenhang.

 Er zijn veel jongeren zonder geld voor fatsoenlijke kleding en   
 passende schoenen. Een basisbehoefte waarin wij wilden voorzien. 

‘Lekker aanpakken en 
er gewoon voor gaan’
Jeugdbeschermer Den Haag

WAT WE DOEN  Team Coach25
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‘Door jou ben ik sporten 
leuk gaan vinden’
Jongere Coach25

De boetiek is een plek waar de jongeren, getipt door hun coach, op hun 
gemak kunnen zoeken naar toffe kleding, schoenen, sjaals en petjes 
etc. Alle kleding en schoenen komen van donateurs. We sorteren alles, 
en wassen en strijken de kleding als dat nodig is. In samenwerking 
met het Nationaal Fonds Kinderhulp bieden we ook dameshygiëne-
pakketten aan om de menstruatiearmoede te bestrijden. 

Zoals dat gaat bij Welzijn E25 zijn er ook voor de boetiek nog dromen 
voor in de toekomst. Zo zijn we nu bezig met het ontwikkelen van 
verhuispakketten. Voor als jongeren zelfstandig gaan wonen. Als we 
nog verder gaan met dromen willen we uiteindelijk een plek worden 
waar jongeren naar toe kunnen komen om even op adem te komen en 
waar we ze even heerlijk in de watten kunnen leggen.

WAT WE DOEN  Team Coach25
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ideaal maar wel een feestje om weer samen theater te maken!

Met het Westland theater De Naald op slot, heeft elke groep bedacht 
hoe er toch een eindvoorstelling kon komen. Sommige groepen 
hebben zelf een film gemaakt, waarbij scènes online werden uit-
gespeeld en opgenomen. En alle jaargroepen van 6 t/m 12 jaar hebben 
korte scènes gespeeld in het bos. Ouders konden langs de scènes van 
hun kinderen in kleine groepen een theatrale wandeling maken, 
feestelijk afgesloten met limonade en lekkere warme poffertjes, 
geserveerd vanuit de Foodtruck van Welzijn E25. Bij sommige groepen 
was het haalbaar een improvisatievoorstelling voor de ouders (twee 
per leerling) te spelen. Waar dit niet haalbaar was zijn de eind-
presentaties gehouden via livestreams die iedereen online kon volgen.

Het Tjilp festival, helemaal in kannen en kruiken met deze editie een 
grote rol voor bibliotheek Westland, moest zich beperken tot online 
workshops en voorstellingen. Nieuwe cursussen konden we niet 
opstarten en lessen bij de kwetsbare doelgroepen gingen ook niet 
meer live. Zo was 2020 een theaterseizoen met lege plekken in een 
anders goed gevulde agenda.

Team Theaterschool 
Koperen Kees
Al ruim dertig jaar leren kinderen, jongeren en mensen met een 
(verstandelijke ) beperking bij ons alles over theater maken. In de 
lessen leren ze toneelspelen, bewegen, zingen en teksten doorgronden. 
Spelenderwijs werken ze aan hun zelfvertrouwen, ontwikkelen ze hun 
inlevingsvermogen en ontdekken ze hun talenten en hun creativiteit. 
Wie meedoet aan een voorstellingsgroep speelt ook in een echt 
theater. Maar spelen en theater maken is in de eerste plaats ont-
zettend leuk: waar anders vind je gemene heksen, stoere ridders, oude 
opa’s, knappe prinsessen, gekke dieren, bazige juffen en sjieke 
koningen?!

# Het jaar in vogelvlucht

Na een vliegende start met een grote diversiteit van lessen, zette 
corona alles stil. Gelukkig kunnen we goed improviseren. Via zoom 
bleef het mogelijk om met elkaar scenes te ontwikkelen en theater te 
maken. Binnen twee weken pakten alle reeds gestarte lessen online de 
draad weer op. Op Koperen Kees TV (ruim 3500 keer bekeken) waren 
naast de lessen ook allerlei activiteiten online te volgen; thuis werd er 
volop gewerkt aan creatieve opdrachten.

Mei bracht even versoepeling: binnen de theaterschool creëerden we 
meteen twee lokalen, ieder met een eigen ingang. Die deelden we zo in 
dat iedereen op 1,5 meter afstand de lessen kon volgen. Er kwam ook 
een corona-proof speelruimte waar we elke scene konden spelen. Niet 

WAT WE DOEN  Team Theaterschool Koperen Kees

‘Ik wil zo graag eens spelen 
dat ik kan auto rijden, 
met theater kan dat!’
Deelnemer Buitengewoon groep
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Theaterschool Koperen Kees is er voor steeds meer mensen, in en 
buiten het Westland:

 Voor kinderen en jongeren hebben we peuterlessen, kleuterlessen,  
 lessen voor 4 - 6 jaar, 6 - 9 jaar, 9 - 12, 12 tot 15 jaar en 15+, in   
 zowel jaargroepen als korte cursussen

 We geven wekelijks theaterlessen op basisschool De Regenboog in  
 Naaldwijk.

 We geven kunst na school lessen voor Westland Cultuurweb dat  
 elk seizoen buiten schooltijd op basisscholen allerlei cursussen  
 voor kinderen organiseert.

 In opdracht van Cultuurweb geven we jaarlijks ‘verdiepings-
 trainingen’: Kunstkracht 55+, verdiepingstrainingen basisonderwijs
  en voorgezet onderwijs. Daarnaast geven we weerbaarheids  
 training en individuele trainingen ‘Theater als middel’ (samen met  
 Coach25 ontwikkeld en uitgevoerd)

 De theatercursus die in 2020 is gestart met een enthousiaste   
 groep speciaal voor 65 jaar en ouder, is uitgegroeid tot een vaste  
 lesgroep (online of op 1,5 meter)

 Voor jongeren met een beperking, buitengewone Westlanders   
 die een beetje extra aandacht nodig hebben, doen we met Dance  
 For you, Muziekmeesters Westland en Westland Cultuurweb mee  
 in het samenwerkingsproject PUUR! Cultuur. Samen bieden we 
 lessen aan in theater, dans, muziek en beeldende kunst. Daarnaast  
 heeft Theaterschool koperen kees 5 jaargroepen.
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# theater maken is samenwerken

Koperen Kees werkt graag mee aan bijzondere projecten. Samen 
spelen is vaak een doel op zich, maar het kan tegelijkertijd ook een 
middel zijn. We helpen professionals, bijvoorbeeld welzijns-
medewerkers, om met theater mensen te activeren, hun creativiteit 
aan te spreken en letterlijk fysiek in beweging te komen.

‘Toen was geluk heel gewoon’
Binnen dit overkoepelende thema hebben vier kunstvakdocenten ieder 
een activiteit met een eigen subthema ontworpen: schilderkunst bij 
‘Gezelligheid & Koffie’, kunsttaarten maken bij ‘Feest’, een liefdes-
gedicht schrijven bij ‘De Liefde’ en boeketten tekenen bij ‘Bloemen’. 
Het is een coproductie samen met Westland Cultuurweb ontwikkeld 
voor Kunstkracht 55+, als alternatief voor lessen die men eerder op 
locatie gaven in diverse zorgcentra. Livelessen waren onmogelijk, 
daarom heeft een professionele filmmaker voor alle activiteiten 
instructiefilmpjes gemaakt. Welzijnsmedewerkers kunnen daarin 
precies zien hoe ze de activiteit stap voor stap moeten uitvoeren met 
de bewoners. ‘Onze’ Ome Cor introduceert op zijn eigen, humorvolle 
wijze elk filmpje. Hij is de naamgever van ons theater  project ‘Ome 
Cors kroeg’ dat we speciaal voor Kunstkracht 55+ hebben ontwikkeld 
en al op diverse locaties heeft gedraaid. In de filmpjes zingt Ome Cor 
liedjes die aansluiten op de thema’s. En hij introduceert meteen de 
kunstdocent van de week. Die vertelt vervolgens wat de deelnemers 
gaan maken. Naast de instructie filmpjes krijgen de deelnemende 
locaties ook per activiteit een toolbox met alle benodigde materialen. 
Theaterschool Koperen Kees heeft dit project mede ontwikkeld/ en 
ontworpen en verantwoordelijk geweest voor de setdressing / decor, 
regie en tevens uitvoering van de scènes van Ome Cor.

‘Writing your story’
Vanaf begin 2020 is er intensief contact geweest met een aantal 
mensen van twee klassen Taalmaatjes in de bibliotheek van Naaldwijk. 
In een aantal groepsbijeenkomsten en -lessen zijn een zevental deel-
nemers direct betrokken geraakt. Met hen zijn half maart individuele 
gesprekken gevoerd om hun levensverhaal te vertellen. Na de lock-
down zijn deze gesprekken en individuele ontmoetingen digitaal 
voort gezet. Net voor de zomervakantie was er een fysieke bijeenkomst 
om samen hun verhalen te finetunen en de richting te bepalen voor het 
eindresultaat. Zo raakten nog een aantal nieuwe deelnemers met hun 

verhalen betrokken. In oktober, november konden we de uitkomsten 
van het project bespreken. De uitkomst was dat we de verhalen als 
een theaterscript uitbrengen. Geanonimiseerd, zodat deze in de 
collectie van de bibliotheek kan worden opgenomen en zo openbaar 
wordt voor theatermakers om te spelen. Het script wordt in 2021 
gepubliceerd.

Welzijn E25 - jaarverslag 2020
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‘Wat geweldig dat jullie 
de lessen online geven, 
de bewoners vinden het 
geweldig!’
Verzorgende woonhuis, na eerste online les.
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Voorstelling ‘De gedachten van Floor’
Floor is een perfectionist, ze wil alles goed doen en is streng voor 
zichzelf. Floor volleybalt, houdt van dieren en van schrijven. Ze is 
regel matig vrolijk, maar het lijkt alsof ze minder vrolijke dagen heeft. 
Ze vind het lastig om contact te maken met klasgenoten, ze heeft vaak 
het idee dat ze niet goed genoeg is. Langzamerhand nemen deze 
gedachten van Floor de overhand. Deze voorstelling wordt momenteel 
gemaakt voor en door de jongeren. De voorstelling, die gaan spelen 
binnen het voortgezet onderwijs, gaat over depressies onder jongeren, 
het herkennen daar van en bespreek baar maken. Doordat er geen live 
lessen gevolgd konden worden, werken we verder aan de voorstelling 
zodra dit weer live kan.

Zomervakantieweken
Dit project doen we samen met Muziekmeesters Westland. Kinderen 
werken in de zomervakantie binnen een week naar een theater-
productie gericht op spel en muziek. Dit jaar waren er twee zomer-
vakantie weken met in totaal 37 deelnemers. Alle kinderen waarvan de 
ouders aangesloten zijn bij de voedselbank, kunnen jaarlijks gratis 
deelnemen.

’Ook al is het niet live, 
het is iedere week weer 
een feestje om achter 
de laptop te kruipen!’
Ouder leerling, voorstellingsgroep 9 -12 jaar
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Want ouders en kinderen samen, met heel veel zingen, dat kon echt 
niet. Ook het Tjilpfestival en diversen concerten zijn gecanceld, net als 
de cursussen die we normaliter op scholen geven. Enkele zijn herstart 
zodra de scholen weer open mochten, maar veel cursussen zijn niet 
afgemaakt.

Het steekt dat we weliswaar het afgesproken aantal leerlingen hebben 
bereikt, maar dat we niet zijn toegekomen aan het aantal uur dat ze 
muziekles zouden krijgen. Het noodgedwongen ontwikkelen van digitale 
vaardigheden en mogelijkheden heeft geleid tot een structurele plek 
van ‘online’ binnen het muziek aanbod.

# Daar zit muziek in

Team Muziekmeesters Westland
Muziekmeesters Westland is een collectief van ervaren en enthousi-
aste muziekdocenten. In ons team zijn alle educatieve specialisaties 
vertegenwoordigd. Zo kunnen we een complete muziekschool voor-
zien en les geven in de kinderopvang, in het onderwijs en in het sociaal 
domein. Daarnaast verzorgen de docenten presentaties en concerten 
met elkaar en/of met leerlingen. Uiteraard zijn we betrokken bij orga-
nisaties en muzikale evenementen in het Westland. We willen laten 
zien – en vooral horen! – dat iedereen van muziek kan genieten en 
er samen naar kan luisteren. En natuurlijk hoe mooi het is om samen 
muziek te maken.

# Het jaar in vogelvlucht

Muziek maken doe je vaak samen, die interactie maakt het bijzonder. 
Corona. Hoe kan je muziek maken als je niet bij elkaar mag komen? Al 
snel zag ‘Muziekmeesters Online’ het licht. Dit team van vijf docenten 
ontwikkelde met de teamleider een online aanbod voor kinderen thuis, 
zowel te gebruiken voor de vrije tijd als voor het thuisonderwijs. En 
alle docenten gingen direct online verder met alle 1 op 1 lessen. Zo 
hoefden de deelnemers zo min mogelijk muziek te missen, hielden ze 
contact met hun docenten en hun groepsgenoten. Met respect voor de 
maatregelen.

Ook voor de geplande concerten, presentaties en voorstellingen heb-
ben we telkens een passende oplossing gevonden; dankzij livestreams 
en opnames konden er een paar ‘gewoon’ doorgaan. Soms lukte het 
niet: Spelen met muziek en Concerten voor Ukkies gingen niet door. 

Korte Oriëntatie cursussen
Kinderen 0 - 12 jaar    Jeugd 12+    Volwassenen

Groepslessen en bandjes
Kinderen 4 - 12 jaar    Jeugd 12+    Volwassenen

Mensen met een beperking 
PUUR Maatwerk    PUUR Orkest

Onderwijs / Sociaal domein
Kunst na school    Impuls muziekonderwijs

Projecten
Losse projecten, presentaties, concerten en uitvoeringen

WAT WE DOEN  Team Muziekmeesters Westland
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De korte Oriëntatiecursussen hebben we zoveel mogelijk aangeboden 
in een online leeromgeving. Met open source MOODLE is een 
‘cursusfabriek’ opgezet met categorieën voor specifieke doelgroepen:

  Kijken & Meedoen 0 - 4 jaar
  Kijken & Meedoen 4+
  Kijken & Aan de Slag 8+
  Plus Aanbod 14+ en volwassenen
  Concerten en Presentaties
  PUUR! Cultuur
 Onze docenten

Vanaf september zit er een betaalfunctie op MOODLE; een online les 
kost 2 of 3 euro. De online lesjes zijn geschikt gemaakt als onderdeel 
van het thuisonderwijs voor het PO. De lessen op film voor 0 - 4 jaar 
zijn gericht op ouders en kinderen thuis en voor de opvang waar de 
kinderen van ouders met noodzakelijke beroepen zitten.

De groepslessen en bandjes zijn gestopt in maart 2020, deels op-
gestart (alleen kinderen en jongeren) in september en in december 
weer gestopt.

Het PUUR Orkest voor mensen met een beperking startte in januari 
2020. Na enkele avonden met 6 deelnemers groeide het snel naar 11 
deelnemers. Iedereen was verdrietig dat we stopten in maar. Vanwege 
de gezondheidsrisico’s is het pas weer in september opgestart. Door 
quarantaines van woonzorglocaties of klachten bij deelnemers zelf 
waren er hierbij helaas veel afwezigen. In december moesten we weer 
stoppen. Voor de scholen worden er korte cursussen en groepslessen 
gegeven onder en na schooltijd. Zo komt iedereen met muziek in 
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aan  raking, ook kinderen uit een minder muzikale omgeving. Daarnaast 
organiseren we diverse muzikale activiteiten in bijvoorbeeld verzorgings-
 huizen. Dankzij MOODLE konden bewoners en hun verzorgers nog 
steeds genieten van het samen muziek maken en luisteren.

Naast het standaard muziekaanbod organiseren we concerten, uit-
voeringen en festivals. Het Tjilpsfestival, in samenwerking met onze 
theaterschool Koperen Kees, het Halloweenconcert en de Kerst-
concerten zijn uitgegroeid tot muzikale hoogtepunten van het jaar.
Naast alle grote concerten en uitvoeringen organiseren we ook nog 
losse projecten zoals ‘spelen met muziek’ en ‘Concerten voor Ukkies’. 
De allerkleinsten (0-4 jaar) kunnen zo spelenderwijs kennis maken met 
muziek.

# Hoogtepunten en leermomenten

Elk jaar is er een einduitvoering. Dan laat alle muzikanten zien wat ze 
hebben geleerd. De online versie zonder publiek was een enorm 
evenement. Zo was er een compilatie van leerlingen die zichzelf thuis 

’Mijn complimenten voor 
een superleuk online concert! 
We hebben genoten! ’
Ouder van viool leerling, 2020
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UIT DE PRAKTIJK  Team Muziekmeesters Westland

filmden terwijl ze een bepaald muziekstuk speelden. Van een optreden 
in de grote zaal is een film gemaakt. Weer andere leerlingen speelden 
live in de stream van het concert; hier kwamen alle films, opnames en 
live optredens bij elkaar. Het concert van ruim een uur kon iedereen 
vanuit huis volgen.

 In augustus zijn er meer vakantieactiviteiten georganiseerd dan  
 voorgaande jaren. De Muziek&Theatervakantieweken zaten nu   
 twee keer helemaal vol. Ook de eindpresentaties gingen door, voor  
 beperkt publiek. Wie er niet bij kon zijn, beleefde het online mee.
 In augustus waren er in Maesemunde dagelijks kleinschalige   
 activiteiten in de ochtend.

 Westland Ontmoet is al jaren een evenement waarbij muziek hét  
 onderdeel van elkaar ontmoeten is. In juni 2020 hebben we door  
 de versoepelingen de organisatie ervan opgepakt, samen met Vitis,  
 PKN Naaldwijk en Vluchtelingenwerk. In september waren er een  
 week lang kleinschalige activiteiten in de Oude Kerk, met muziek  
 door leerlingen en docenten. We hebben ongeveer 100 bezoekers  
 kunnen begroeten.

 Corona heeft de digitale vaardigheden en mogelijkheden van   
 docenten een enorme boost gegeven. Met een klein team is vanaf  
 november de ontwikkeling verder opgepakt. De online mogelijkheden  
 voor muziekles zijn verder uitgewerkt en voor de toekomst werken  
 we aan geïntegreerde lesvormen waarin we fysieke lessen   
 combineren met online ondersteuning of verdieping.
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FEITEN EN CIJFERS
Activiteiten

 Gymles op 11 scholen
 min. 2x p.w. pauzesport per school
 min. 2x p.w naschools aanbod per  

 school

Tevredenheid
 100%* 

* op basis van 4/11 respondenten.
Buurtsport  

Activiteiten
 Ambulant werk 
 Online challenges
 Extra activiteiten
 Ambulante gesprekken
 EnverE25

Bereik
 Ambulant: 7 rondes per week
 Online Challenges: 2125 likes
 Extra activiteiten: 5 per week
 EnverE25: 117 gesprekken

Bereik
 Speelgym: 100 kinderen p.w
 Wijkactiviteit: 15 - 30 kinderen p.k
 Seniorensport: 100 deelnemers p.w.

Tevredenheid
 Meting vindt plaats in 2021Jongerenwerk  

Activiteiten
 Cursussen: 1182 lessen
 42 trainingen
 11 eindvoorstellingen
 3 festivals
 6 voorstellingen
 Koperen Kees TV

Bereik
 Cursisten: 3112
 Trainingen: 400 deelnemers
 Eindvoorstellingen/online presentaties: 1129
 Bezoekers festivals: 300
 Bezoekers voorstellingen: 420
 Koperen Kees TV: 3500 bezoekers

Innovatie
 MM Online

Activiteiten
 3186 lesuren tot 21 jaar 
 7 presentaties, voorstellingen, festivals

Bereik
 Cursussen: 537 kinderen tot 21 jaar
 Festivals: 600 deelnemers
 MM online: 460 accounts

Muziekmeesters  
Westland   

Theaterschool  
Koperen Kees   

Tevredenheid
 Clienttevredenheidcijfer 7,8

Innovatie
 No Spang
 Team DABB
 Jeugdhulp op school
 De Boetiek

Coach25  

Bereik
 Jeugdwet: 479 
 WMO: 72 
 Forensisch: 18 
 Pluscoach: 62 leerlingen
 IPTA: 23
 EnverE25: 80
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OVER 2021 
EN VERDER
We blijven doen wat nodig is. Hoe dat moet, begrijpen we steeds beter: 
niet in hokjes en beperkingen denken, maar uitgaan van de mogelijk-
heden en de gestelde doelen scherp in het oog houden. Zo verleggen 
we steeds onze grenzen en die van de mensen voor wie we in touw zijn. 

Onze professionaliteit en tomeloze inzet alleen is niet voldoende om 
ook in de toekomst te kunnen doen wat nodig is. Daarom zullen we ons 
blijven inzetten voor slimme aanpassingen in de financiering van ons 
werk. Het is belangrijk dat ‘onze sector’ die invoert zonder grote
systeem  wijzigingen, want daar komt alleen maar administratieve en 
technologische ellende van. En bij alles wat we doen, moeten we blijven 
denken vanuit het perspectief van de mensen die wij met ons allen 
ondersteunen.

En nu eerst corona de wereld uit, te beginnen uit Nederland!
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      Begroting 2021  Realisatie 2020 
   
      x € 1.000   x € 1.000 
 
Subsidies      962    1.055 
Inkoop Jeugdwet, WMO    3.458   4.023
en Forensische begeleiding
Overige baten     117   
Totaal baten    4.537   5.078

Personeelskosten     3.400   2.643 
Overige kosten     938    2.247
Totaal lasten    4.338   4.890 
  
Resultaat uit normale   199    188 
bedrijfsuitoefening

SAMENVATTING BEGROTING
De begroting 2021 voor Stichting Welzijn E25 ziet er (op hoofdlijnen) als volgt uit:



CONTACT

Heeft u na het bekijken van dit jaarverslag nog vragen? 

Raadpleeg dan onze website voor alle informatie over de aparte teams, de sociale media kanalen of andere belangrijke informatie. Als u daar niet 
het juiste antwoord vindt, kunt u telefonisch contact opnemen via 085- 0043644 of via info@welzijne25.nl

Heeft u een vraag voor een specifiek team of wilt u meer informatie, dan kunt u ook direct contact opnemen met het team via de onderstaande 
contactgegevens.

Welzijn E25
Stoelmatter 2
2292 JL Wateringen
T 085 0043644
info@welzijne25.nl
www.welzijne25.nl

Jongerenwerk
InBlik
De Vloot 208
3144 PK Maassluis
T 010 5916855
info@welzijne25.nl
www.welzijne25.nlBuurtsport

Inblik
De Vloot
3144 PK Maassluis
085 0043644
Info@welzijne25.nl
www.buurtsportzuidholland.nl

Theaterschool
Koperen Kees
‘s-Gravenzandseweg 105a
2671 JL Naaldwijk
T 0174 730756
info@koperenkees.nl
www.koperenkees.nl

Muziekmeesters Westland 
MFC Maesemunde
Koningin Julianaweg 160
2691 GH ‘s-Gravenzande
T 0174 352125
info@muziekmeesterswestland.nl
www.muziekmeesterswestland.nl

Welzijn E25 - jaarverslag 2020

Coach25
Stoelmatter 2
2292 JL Wateringen
T 085 1301870
info@coach25.nl
www.coach25.nl
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Bedankt voor het lezen van ons jaarverslag! 

Houdt onze website in de gaten 
voor al het nieuws in 2021.

Welzijn E25 - jaarverslag 2020
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