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Jaarverslag 2021

Inleiding
In dit jaarverslag informeren we u graag over onze activiteiten in 2021. Ook dit jaar werden
we geconfronteerd met het Covid-19 virus. Veel van de ontmoetingsmomenten zijn daardoor
via Zoom verlopen. Onze uitdaging was om via Zoom de inburgering en integratie voort te
zetten, ook al konden we niet fysiek bij elkaar komen. Onze focus lag op het contact houden,
het organiseren van Zoom bijeenkomsten en huisbezoeken . De eerste echte activiteit waarbij
we met meerdere mensen in de open lucht bij elkaar kwamen was wereldvluchtelingendag
op woensdag 16 juni. Na de zomervakantie werden de ontmoetingen en contacten met de
doelgroep weer fysiek onderhouden.

Hoe dit alles in 2021 is vormgegeven, leest u in dit jaarverslag.

Het bestuur van Krimpenerwaard Intercultureel,
Herman Stomphorst
Wilbert van Straaten

Coördinator: Helma de Jong
Taalstage:
Wilbert van Straaten
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Ontmoetingsgroepen
De kerntaak van KIC is het bevorderen van sociale integratie. Cruciaal hiervoor zijn de
ontmoetingsgroepen, waar we ons richten op het leren en integreren van (ex) statushouders
in de eigen woonomgeving. Er worden afzonderlijke ontmoetingsgroepen voor vrouwen en
voor mannen georganiseerd.
Tijdindeling voor de ontmoetingsgroep voor vrouwen:
• 09.30 – 10.30 uur
specifiek onderwerp
• 10.30 – 11.30 uur
taalles in 2 groepen, beginners of gevorderden
• 11.30 - 12.00 uur
vraag en antwoord, aanmeldingen en doorverwijzingen
Zoom bijeenkomsten:
Fysieke bijeenkomsten:

6 januari – 9 juni
16 juni – 30 december

In 2020 zijn we gestart met het organiseren van Zoombijeenkomsten. Samen met de
deelnemers is het programma Zoom op de telefoon of computer geïnstalleerd en werd
aangeleerd hoe men kon deelnemen aan de zoombijeenkomsten. Enkele deelnemers volgden
ook al zoombijeenkomsten van de inburgeraar Alsare. In 2021 werden er tot 9 juni
Zoombijeenkomsten georganiseerd.
Tijdens de fysieke ontmoetingsmomenten in 2021 zijn er zeer diverse onderwerpen
behandeld. Educatief en creatief werden afgewisseld.
Educatief











Mentale coaching
Uitleg regelingen voor mensen met laag inkomen in de Krimpenerwaard
Cito-toets, wat houdt het in en wat zijn de gevolgen
Logopedie, herkennen achterstanden taalontwikkeling kinderen
Pedagogie, opvoedvraagstukken i.s.m. Kwadraad
Politie, werkwijze in Nederland en bespreekbaar maken eer gerelateerd geweld
Wonen in Nederland, 21 tips voor een gelukkig leven met je buren
Huisarts
Dierenambulance

Creatief
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 Schilder- of tekenworkshop
 Bloemschikken, knutsel en plak activiteiten
 Bezoeken van boerderij of natuurmuseum
Vrouwengroepen
In 2021 is er een nieuwe vrouwengroep gestart in Gouderak. Dit kwam voort uit de vraag voor
begeleiding van een nieuw gezin te huisvesten gezin in Gouderak. Via de ontmoetingsgroep is
de begeleiding van dit gezin opgestart in samenwerking met Vluchtelingenwerk. In 2021 zijn
de volgende fysieke bijeenkomsten georganiseerd met de verschillende vrouwengroepen in
Haastrecht-Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk, Gouderak en Schoonhoven. Per kern werden
het volgend aantal ontmoetingen georganiseerd:
Vrouwen-ontmoetingsgroep
Stolwijk-Haastrecht
Bergambacht
Lekkerkerk
Schoonhoven
Internationale vrouwendag
Krimpenerwaard
Totaal

Aantal ZOOM bijeenkomsten
V
11
V
6
V
4
V
12
V
1 met 60 deelnemers
M
3
37

Vrouwen-ontmoetingsgroep
Stolwijk-Haastrecht
Bergambacht
Lekkerkerk
Schoonhoven
Totaal

Aantal bijeenkomsten
8
9
9
9
35

Vrouwen-ontmoetingsgroep
Stolwijk- Haastrecht
Bergambacht
Lekkerkerk
Schoonhoven

Deelnemers
32
21
35
65

Gemiddeld aanwezig
18
16
23
25

De vrijwilligers bezoeken de deelnemers ook thuis als daar behoefte of noodzaak voor is. Het
bezoeken van de ontmoetingsgroepen is laagdrempelig en hierdoor ontstaat een eenvoudige
manier om hulp te bieden bij allerlei vragen. De vrijwilliger monitort, adviseert of, en welke,
doorverwijzing noodzakelijk is. Tijdens het vraag en antwoord moment worden ook direct via
de laptop gezamenlijk met de client aanvragen ingediend voor eenvoudige regelingen zoals
-4-
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Leergeld en het Sport en Cultuurfonds. Doel hiervan is dat men uiteindelijk zelf de aanvragen
kunnen indienen.

Mannengroepen
In 2020 zijn we in oktober begonnen om samen met Het Huis van Noort ook voor Schoonhoven
een mannengroep te starten. Dit hebben we in 2021 beperkt kunnen voortzetten. We kunnen
de zaal van het Huis van Noort op de ’s-Heerenbergstraat in Schoonhoven gebruiken voor de
samenkomst. Vrijwilligers van KIC en Huis van Noort organiseren de ontmoetingen. Door de
weer aangescherpte Coronamaatregelen konden we elkaar maar een keer fysiek ontmoeten,
via Zoom ontmoeten we elkaar tot het weer in levende lijve kan.
Mannen-ontmoetingsgroep
Mannengroep Krimpenerwaard in Huis van Noord
Totaal

Aantal bijeenkomsten
3
3

Taalstage voortgang naar nieuw project Participatie en Coaching
In 2018 is KIC gestart met een taalstage project waarbij voor statushouders, die nog in de
inburgeringsfase zitten, naast hun school ook een stageplek wordt gezocht bij een bedrijf dat
past bij de (toekomstige) mogelijkheden en competenties van de statushouder en waar
mogelijk ook aansluit bij de eerdere werkervaring en opleiding. Vanuit het taalstageproject
2018-2019 is voor ruim 40 statushouders een plek gevonden, 10 daarvan zijn ook
doorgestroomd naar een betaalde baan. De belangrijkste doelstelling van dit project was om
de statushouder zo snel mogelijk ‘op te leiden’ voor een volwaardige participatie in onze
samenleving. KIC heeft voor de Taalstage een externe kracht, Wilbert van Straaten, ingehuurd.
We zijn in maart 2020 gestart met een nieuw project “Participatie en coaching” waarbij we
van de gemeente Krimpenerwaard opdracht krijgen om individuele statushouders te
begeleiden naar een baan, of ze baan-klaar te maken, afhankelijk van situatie van de
statushouder. Na een uitgebreide intake wordt samen met de casemanager van de gemeente
en de statushouder een plan van aanpak gemaakt met een doel, looptijd (3, 6 of 9 maanden)
en werkwijze. Naast coaching en begeleiding door de participatiecoach van KIC kunnen er ook
extra taalmaatjes ingezet worden voor vaktaal. Een aanvullende cursus of opleiding kan ook
onderdeel (of einddoel) zijn van het traject. Het is de bedoeling dat de statushouder zelf actief
deelneemt, maar natuurlijk waar nodig hulp en begeleiding krijgt van KIC en de gemeente
Krimpenerwaard. Vanwege Corona heeft het project in 2020 een valse start gehad maar we
hebben vanaf september 2020 volop doorgezet om zoveel mogelijk statushouders te helpen
aan een plek waar ze kunnen leren en participeren en uiteindelijk door middel van een baan
-5-
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volwaardig kunnen deelnemen in onze maatschappij, dat is al gelukt voor 8 deelnemers in
2021.

Voortgang taalstages:
Kandidaten

Trajecten in 2021

35 kandidaten

•

Aangeleverd vanuit de
Gemeente
Krimpenerwaard

•
•

27 kandidaten Taalstage
gerealiseerd
10 kandidaten naar betaald werk waarvan
7 kandidaten duurzaam uit de bijstand met
Voltijd baan
3 kandidaten niet succesvol vanwege
fysiek/mentale problemen

•

7 kandidaten/statushouder
Uit netwerk KIC

•
•

42

3 kandidaten Taalstage/ vrijwilligerswerk
gerealiseerd
1 kandidaat duurzaam uit de bijstand met
voltijd baan

Trajecten afgerond in 2021
42

Betaald
werk

10

1

666

Alfa groep
In 2021 zijn we in samenwerking met de bibliotheek
een Alfa-groep gestart, het programma loopt door
tot juni 2022 een evaluatie vindt dan pas plaats. De
doelgroep is statushouders die geen formele
taallessen meer hebben en voldaan hebben aan de
inburgeringsverplichting, maar die zich nog niet of
nauwelijks kunnen uitdrukken in de Nederlandse
taal. De deelnemers moeten echter wel leerbaar zijn.
Het doel van het programma is om de deelnemers
naar een zo hoog mogelijk niveau van
spreekvaardigheid te brengen. Het doel is dat
mensen zich in alledaagse situatie op basaal niveau
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kunnen redden qua spreekvaardigheid. Daarnaast helpt het programma deze mensen uit
hun isolement te halen door meer contact te kunnen maken en hun netwerk te vergroten.

Taalonderwijs NT2
Taalpact

Het Taalpact is een bindende afspraak tussen relevante partijen, om samen te werken aan
het bevorderen van basisvaardigheden van inwoners van de Krimpenerwaard. KIC richt zich
als deelnemer van het Taalpact uitsluitend op NT2 groep.
In 2021-2024 richten we ons met het taalpact op 5 actielijnen:
•

Geld

•

Gezondheid

•

Gezin en Jeugd

•

Werk

•

Domein overstijgend

Deze onderwerpen komen terug in het jaarprogramma KIC 2021.
Tijdens de taallessen van KIC maken we gebruik van de woordkaarten van Stichting Lezen en
Schrijven. Dit materiaal is specifiek voor het verbeteren van de spreekvaardigheid van NT2
groep. Veel opdrachten worden in spelvorm uitgevoerd. Zo kunnen deelnemers op een
ontspannen manier ervaren hoe leerzaam het is om woorden te herhalen Het doel is om de
woordschat van deelnemers te vergroten en na de corona tijd de woorden weer te herhalen.
Op alle ontmoetingsgroepen is in 2021 gewerkt met de woordkaartenset. Ook werden de
Woordkaarten gebruikt door diverse taalmaatjes en hun cliënten.

Sagénn
Sagénn

De gemeente Krimpenerwaard heeft een contract met Sagénn afgesloten. Hierdoor kunnen
deelnemers in de Krimpenerwaard gratis taallessen volgen. De taalprogramma’s van Sagénn
zijn gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal op de onderdelen lezen, luisteren,
spreken en schrijven in de context die passend is voor de cursist. Na een speciale
voorlichting door Sagénn op de ontmoetingsgroepen zijn er 36 deelnemers opgegeven voor
Taallessen bij Sagénn. De intake en aanmelding verliep op de ontmoetingsgroepen van KIC.
-7-
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Doel van de deelnemers is het verbeteren van de Nederlandse taal om op termijn betere
kansen te creëren op de arbeidsmarkt. Door het succes van de aanmeldingen is Sagénn er
nog niet in gestart om alle deelnemers te laten starten. In Schoonhoven en Bergambacht zijn
speciale groepen gestart. In Lekkerkerk wachten we nog op de start van de groep.

Taalmaatjes

Voor de kernen Haastrecht, Gouderak, Stolwijk en Bergambacht verzorgt KIC het toewijzen
van taalmaatjes aan statushouders. Voor de andere kernen verzorgt de bibliotheek het
toewijzen van taalmaatjes.
In 2021 begeleidde, coachte en trainde KIC in haar werkgebied gemiddeld 20 taalmaatjes. Het
taalonderwijs heeft in 2021 niet het niveau bereikt zoals we dat graag zouden willen. Sommige
taalmaatjes onderhielden contact via Whatsapp bellen of via Facetime.
In dit jaar is er 1 keer een bijeenkomst voor taalmaatjes georganiseerd. Er werd nieuwe
informatie gedeeld en er was tijd voor uitwisseling van ervaringen. De taalcoördinator Ingrid
Rietveld houdt met ieder taalmaatje ook individueel contact.
Taalonderwijs
Taalonderwijs

Voor het taalonderwijs op de ontmoetingsgroepen werden zowel de woordkaarten sets van
“Lezen en Schrijven” gebruikt als de methode Spreektaal van “Het begint met taal”. De laatste
organisatie versterkt taalvrijwilligersorganisaties bij het organiseren van taal coaching aan
anderstaligen. Hier maken we dankbaar gebruik van.
Gebruikte materialen , boekjes van
•

spreektaal 1, ( niveau 0- A1) de module Eten en Drinken

•

spreektaal 2, ( niveau A1-A2) de modules Gezondheid, Werk, Wonen

De deelnemers krijgen een eigen schrift en oefenen zowel spreekvaardigheid als
schrijfvaardigheid.

Samenwerking sociale partners
Inloophuis Haastrecht en huiswerkklas

In Haastrecht ondersteunen we het inloophuis met middelen en bemensing. Twee keer per
jaar is er een kledingbeurs. Hiernaast verzorgt Annemieke Bosman een huiswerkklas voor
kinderen van statushouders. Wekelijks (met uitzondering van de schoolvakanties) werden in
-8-
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2021 gemiddeld 16 kinderen geholpen met het huiswerk verdeeld over 2 groepen. Vanaf
september zijn de huiswerkklassen weer fysiek bij elkaar gekomen.
In 2021 werd de huiswerkklas 14 keer georganiseerd.
Ketenpartners

KIC heeft in 2021 op verzoek van de gemeente Krimpenerwaard 10 keer deelgenomen aan het
ketenoverleg, het taaloverleg. Deelnemers van dit overleg zijn KIC, bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Alsare (inburgeringsschool in Bergambacht) en de casemanager integratie
statushouders van de gemeente Krimpenerwaard. Doel van dit overleg is om de activiteiten
van de genoemde organisaties met betrekking tot statushouders op elkaar af te stemmen en
zo goed mogelijk te coördineren. Indien nodig, wordt er een individuele casus doorgesproken.
Daarnaast nemen we deel aan het Statushouder overleg met de welzijnsstichtingen en diverse
andere organisaties die bij de casuïstiek rond statushouders zijn betrokken.
Crisismanageme
Crisismanagement
ismanagement

Regelmatig worden we geconfronteerd met een crisissituatie. Het functioneren van een gezin
is dan ernstig verstoord en is het noodzakelijk om professionele organisaties zoals GGD,
Maatschappelijk werk, Jeugd en gezin of Veilig Thuis in te schakelen. In 2021 waren er 6 crisis
situatie waarbij KIC betrokken was en een actieve rol speelde in begeleiding.
Wonen

Wonen lijkt vanzelfsprekend, maar in onze visie vraagt wonen een actieve inzet. Het is zorgen
voor jezelf, zorgen voor je huis en je tuin, het omgaan met je buren en je geld en het omgaan
met mensen in je eigen woonwijk. Daarom hechten we er belang aan dat (nieuwe)
statushouders kennismaken met hun buren en de wijk waarin men woont leert kennen.
•
•
•

Burenavond met Vluchtelingenwerk en woningbouw
Voorlichting Wonen in Nederland
Direct overleg, 1 op 1, met woningbouwverenigingen

4
2
5

We werken bij de voorlichting Wonen met de methode “Wonen in Nederland in 21 tips” en
“Oh ja …. De buren.”

Tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen
Bij de volgende regelingen zijn in 2021 gehonoreerde aanvragen gedaan via KIC (als
intermediair) voor mensen die langer dan 2 jaar in de Krimpenerwaard wonen:

-9-
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Aanvraag
Stichting Leergeld Kind passen/middelen
Jeugd Sport en cultuurfonds
Nationaal Fonds Kinderhulp Actie Pepernoot
Nationaal Fonds Kinderhulp / speciale noden
Nationaal Fonds Kinderhulp vakantietassen
Nationaal Fonds kinderhulp bioscoop bonnen
IKVW Kindervakanties
Gezinsvakantie ’s
St. Jarige Job
Baby pakketten

Aantal
113
20
255
17
50
50
17
4
10
3

Door de lockdown en de noodzaak tot het volgen van thuisonderwijs kwamen er relatief veel
specifieke aanvragen binnen voor kinderen die een bureau of een complete inrichting van een
kinderkamer nodig hadden. Er werden 17 aanvragen gedaan voor complete kinderkamerinrichtingen en deze werden gehonoreerd door Nationaal Fonds Kinderhulp. De bestellingen
werden online gedaan en na thuisbezorging van de goederen werden deze door de gezinnen
zelf in elkaar gezet. Via Whatsapp werd ondersteuning geboden.

Sociaal Bokaal Krimpenerwaard
Na het initiëren van de Sociaal Bokaal Krimpenerwaard in 2019 en het vervolg in 2020 kon dit
jaar actief begonnen worden met het enthousiasmeren van werkgevers en statushouders.
Wat er aan vooraf ging;
Op 3 oktober 2019 organiseerde de gemeente Krimpenerwaard een motiemarkt voor
inwoners en raadsleden. Tijdens deze motiemarkt bood de gemeenteraad een podium om
kennis en invloed van bewoners en organisaties beter te benutten. KIC lanceerde daar het
idee om een Sociaal Bokaal Krimpenerwaard in te stellen en deze jaarlijks uit te reiken aan de
ondernemer die het meest heeft bijgedragen aan de sociale doelen van de gemeente
Krimpenerwaard. De Motie ‘Sociaal Bokaal Krimpenerwaard’ is unaniem door de
gemeenteraad aangenomen. In 2020 is het project Sociaal Bokaal verder uitgewerkt en is er
een samenwerking ontstaan met WaardZaam.
WaardZaam is een groeiend netwerk van ondernemers in de Krimpenerwaard die duurzaam
ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Hun doel is om met elkaar duurzaamheid in
de Krimpenerwaard te versnellen. Sociaal ondernemerschap is een belangrijk onderdeel van
de doelstellingen van WaardZaam. Jaap van der Laan, voorzitter van WaardZaam, is zeer
vereerd om de organisatie van de Sociaal Bokaal te mogen uitvoeren namens de gemeente
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Krimpenerwaard.
Diverse
ondernemersorganisaties, zoals LTO, BIZ
Schoonhoven, winkeliers Krimpenerwaard
en Ondernemerskring Krimpenerwaard zijn
bij dit initiatief betrokken.
In 2021 lag de focus op werkgevers die een
bijdrage leveren aan de participatie van
statushouders. Voorwaarde voor de Sociaal
Bokaal is dat zij in de Krimpenerwaard
wonen. WaardZaam heeft voor dit thema de samenwerking gezocht met Krimpenerwaard
Intercultureel. KIC en WaardZaam gaan met werkgevers in gesprek over de kansen om
statushouders te laten participeren in hun bedrijf.
Werkgevers kunnen een stageplek, een werkervaringsplaats of een baan aanbieden aan
statushouders. Krimpenerwaard Intercultureel zal zowel de werkgever als de statushouder
begeleiden in dit proces.
Werkgevers in de Krimpenerwaard, die een statushouder helpen, maken kans op de Sociaal
Bokaal. Een onafhankelijke jury zal in het najaar die werkgever kiezen die zich het meest
ingezet heeft voor statushouders. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de extra stappen
die de werkgever heeft gezet om een statushouder een werkplek te bieden en hoe
vernieuwend en inspirerend de werkgever omgaat met diversiteit binnen de organisatie.
In 2021 zijn op verzoek van werkgevers van 16 kandidaten Statushouders het profiel van
werkzoekende op onze website geplaatst. Zo worden mensen zichtbaar en kunnen
werkgevers zoeken naar de geschikte kandidaat. De samenwerkende organisaties willen met
een gezamenlijke inspanning meer statushouders aan het werk krijgen.
Totaal hebben 14 bedrijven/instellingen uit de Krimpenerwaard deelgenomen. De Sociaal
Bokaal zet in op diversiteit en dat kun je aan de deelnemende bedrijven al zien want die zijn
divers: een kaasboerderij, een bouwbedrijf, een kapper, twee scholen, een museum, een
bloemist, een technisch productiebedrijf, een hovenier, een ICT bedrijf, een cateraar en een
zwemschool. Bij al deze werkgevers hebben statushouders de kans gehad hun talent en inzet
te tonen.De uitreiking van de Sociaal Bokaal Krimpenerwaard heeft op 10 februari 2022
plaatsgevonden.

Bewegen en sport
- 11 -
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Bewegen met Team Sportservice Krimpenerwaard

In 2018 zijn we gestart met het project Bewegen Werkt voor vrouwelijke statushouders. De
gemeente Krimpenerwaard signaleerde dat er meer geïnvesteerd dient te worden in de
arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders die verder van de arbeidsmarkt afstaan. De
focus ligt te veel bij de ‘kansrijke’ groep, waardoor de kwetsbare groep van vrouwelijke
statushouders nog niet voldoende ondersteund wordt richting (arbeids)participatie.
In combinatie met het Bewegen Werkt project blijven we zoeken naar meer mogelijkheden
om sporten voor de deelnemers mogelijk te maken. Het blijkt dat er vanwege budgettaire
redenen zeer weinig aan sport wordt deelgenomen. We vragen aandacht voor dit probleem
bij de Gemeente Krimpenerwaard en hopen dat Het volwassenfonds voor sporten ook in de
Krimpenerwaard te realiseren is.
Verwachte positieve resultaten bij de deelnemers:
• Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt
• Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
• Uitbreiding van het sociale netwerk
• Meer structuur in dag- en weekindeling
• Verbeterd totaal welbevinden (zelfvertrouwen, motivatie, etc
Omdat ook kinderen van mensen met een beperkt inkomen niet vanzelfsprekend is om te
sporten organiseren we in samenwerking met Team Sportservice Krimpenerwaard
Sportinstuif voor kinderen.
In Stolwijk, Lekkerkerk en Schoonhoven is in de maand oktober 3x een sportevenement
georganiseerd.
Zwemlessen

Sinds 2016 verzorgt KIC zwemlessen voor vrouwelijke statushouders uit de Krimpenerwaard.
Het betreft hier vrouwen uit vluchtelingengezinnen die in het land van herkomst nooit hebben
leren zwemmen. In zwembad De Hofstee in Bergambacht wordt elke maandagmorgen van
9.30 tot 11.00 uur in twee groepen zwemles gegeven door bevoegde zweminstructrices. Meer
dan 50 vrouwen nemen hieraan deel en er bestaat nog steeds een wachtlijst. De financiering
voor deze lessen is afhankelijk van het vinden van fondsen en projectsubsidies bij externe
partijen.
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In 2019 is KIC gestart met een pilot
in samenwerking met Team
Sportservice Krimpenerwaard en
zwembad De Loete om ook in de
zomerperiode als De Hofstee niet
beschikbaar is het vrij zwemmen te
kunnen
aanbieden
voor
de
doelgroep.
In de maanden juni, juli en augustus
was op zaterdagmorgen van 9.30 tot
10.30 uur De Loete alleen
toegankelijk voor vrouwen. Dit is ook
in 2020 en 2021 doorgegaan. De tijden waren gewijzigd en er kon langer gezwommen
worden. Ook was er extra begeleiding.

Indicator
Aantal zwemlessen 2021
Aantal zwemmen conditie
Zwemdiploma A behaald
Zwemdiploma B behaald
Zwemdiploma C behaald

Aantal
14
14
5
5
1

Sportakkoord 2020

KIC zal zich inspannen om zoveel mogelijk Statushouders naar sport te begeleiden. Alle
intenties hiertoe staan in het sportakkoord. Stichting Krimpenerwaard Intercultureel en
Kwadraad Maatschappelijk Werk worden expliciet genoemd, als zijnde de partijen die ervoor
gaan ijveren om vluchtelingen en andere nieuwkomers, mede in het kader van hun
inburgering en integratie, deel te laten nemen aan sport. KIC heeft hiervoor al 5 activiteiten
opgezet:
1.
2.
3.
4.
5.

Sport- en speelmiddagen voor kinderen met Team Sportservice Krimpenerwaard
Beweeglessen met gymnastiekvereniging KDO in Lekkerkerk
Zwemlessen voor vrouwen in De Hofstee Bergambacht
Vrij zwemmen voor vrouwen in zwembad De Loete Haastrecht
Wandelgroep in Schoonhoven en Lekkerkerk
- 13 -
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Waarderingsprijs voor KIC Young Ones
Dat het werk van KIC gewaardeerd wordt blijkt ook uit de uitreiking van de waarderingsprijs
2021 door de gemeente Krimpenerwaard. Het opzetten van KIC Young Ones werd met de
waarderingsprijs van € 1000,- beloond.
De jongste loot van de KIC organisatie viel in de
prijzen.
Jonge
statushouders
in
de
Krimpenerwaard vinden het lastig om in contact
te komen met leeftijdgenoten. Daardoor is er
veel eenzaamheid. KIC startte daarom een
nieuwe ontmoetingsgroep in Schoonhoven voor
jongeren van 16-24 jaar. Nederlandse jongeren
ontmoeten statushouders en helpen met allerlei
vragen over huis, studie en vrijetijdbesteding. Er
worden relaties opgebouwd en verbindingen gemaakt. De bijeenkomsten vinden plaats in de
Upperroom boven de Dorcas, Achterwetering in Schoonhoven.

Speciale activiteiten
Item
Leergeld aanvragen
Wereld Vluchtelingendag
IKVW kindervakantie
Jeugd sport en cultuurfonds
Noodhulp aanvragen Nationaal
fonds kinderhulp
Babypakket
Vakantietassen Nationaal fonds
kinderhulp (4-12 jaar )
Bioscoop bonnen > 12 jaar
Actie Pepernoot
Speurtocht Krimpenerwaard

Aktiviteit
133
• 155 deelnemers in 5 kernen
• 17 deelnemers begeleidt
• 20
• 17
•
•

3
50

•
•
•

50
255
In 5 kernen
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Promotiefilm Vaccinatie
Krimpenerwaard
Promotiefilm vrijwilligerswerk
Krimpenerwaard
Promotiefilm Sociaal Bokaal
Kom binnen bij bedrijven
12 deelnemers
Sociaal bokaal bijeenkomsten
Taalpact Krimpenerwaard
Woningbouw vereenigingen overleg
Matrassen Perfect home shop
Sagenn Taalcursus
Kerst pakketten

•

1

•

1

•
•

4
5 bedrijven

•
•
•
•
•
•

16
5
3
1 activiteit, 22 nieuwe matrassen
36 aanmeldingen en deelnemers
135 New Generation kerstpakketten uitdelen

Website, sociale media en communicatie
In 2020 was het erg belangrijk om (online) in contact te blijven met vrijwilligers, professionals
en mensen met een migratie achtergrond waarvoor KIC actief is.
Het aantal geplaatste berichten en vertalingen in de Whatsapp-groepen is enorm gestegen.
Het voordeel van de Whatsapp-groep per woonkern is dat de vragen gezien worden door de
betreffende coördinatoren, dat de vragen soms in moedertaal worden gesteld, beantwoord
kunnen worden in dezelfde taal en daarna vertaald en besproken worden in de groep.
Belangrijke berichten aangaande informatie van Rijksoverheid over de Corona-beperkingen
werden in de Whatsapp-groepen gedeeld en besproken. De dagen daarna volgde dan een
vertaling in het Arabisch of Tygrinja. Er is gebleken dat de informatie van de persconferenties
van het kabinet niet altijd goed begrepen werd en diverse malen herhaald en besproken
dienen te worden voordat het duidelijk is voor de achterban. Tevens merken we dat de
gangbare media niet gebruikt worden als informatiebron en referentiekader om beslissingen
af te wegen.
Website

De website van KIC is http://www.krimpenerwaardintercultureel.nl
In 2020 is de website geheel vernieuwd en beter ingericht op de toekomst. De informatie die
we hier beschikbaar stellen, slaat duidelijk aan. We zien dat de belangstelling groeit, met name
binnen de Krimpenerwaard maar ook zelfs van erbuiten.
Statistiek van de website:
Indicator

Aantal
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Paginaweergave 2021
Paginaweergave 2020
Paginaweergave 2019
Paginaweergave 2018
Paginaweergave 2017

9.789
6.534
5.093
4.210
3.982

Bezoekers 2021
Bezoekers 2020
Bezoekers 2019
Bezoekers 2018
Bezoekers 2017

3.838
2.196
1.447
1.475
1.255

Whatsapp
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KIC maakt gebruik van Whatsapp voor communicatie tussen deelnemers en leiding van de
ontmoetingsgroepen. Na inschrijving als deelnemer van een KIC-activiteit wordt men
toegevoegd aan de Whatsapp-groep. Mededelingen over de aard van de aankomende
activiteit en opgave of deelname gebeuren via Whatsapp. Voor sommige deelnemers is dat
nog lastig, maar de berichten worden goed gelezen en men reageert bij een vraagstelling.
Whatsapp-groep
Vrouwen
Zwemmen Hofstee
Zwemmen leiding
Zwemmen na B-diploma
Zwemmen De Loete Haastrecht
Lekkerkerk ontmoetingsgroep
Bergambacht ontmoetingsgroep
Stolwijk/ Haastrecht ontmoetingsgroep
Gouderak ontmoetingsgroep
Gouderak leiding ontmoetingsgroep
Schoonhoven ontmoetingsgroep
Schoonhoven wandelgroep
Schoonhoven vervoer KIC
Schoonhoven leiding ontmoetingsgroep
Schoonhoven ik heb wat ik wil wat
Alfagroep
Mannen
Lekkerkerk
Bergambacht/Haastrecht/Stolwijk
Schoonhoven
KIC Young Ones
Bestuur

Deelnemers
49
8
8
23
45
26
43
18
6
73
18
10
6
51
13
19
19
20
24
4

Facebook Insta en LinkedIn
Van de activiteiten die KIC ontwikkelt worden doorgaans in overleg met de deelnemers
berichten op Facebook en Insta geplaatst.
Voor de Sociaal Bokaal zijn berichten geplaatst op LinkedIn.
Uit de reacties en het totaal berichtenbereik blijkt dat de berichten goed gelezen en
ontvangen worden. Dit draagt positief bij aan de beeldvorming van, en over, de doelgroep
waar KIC actief voor is.

Nieuwsbrief
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In 2021 werden 3 nieuwsbrieven samengesteld en digitaal verzonden.
Nieuwsbrief
Naar vrijwilligers KIC
Naar externe belangstellenden

Aantal
95
133

Bestuur
Het bestuur van KIC heeft 10 keer vergaderd.
Nieuwe Inburgeringswet.
Met ingang van de nieuwe wet Inburgering (juli 2021) ontstaan de volgende drie routes:
1) B1-route: veruit de grootste groep inburgeraars zal deze route volgen. Binnen de
nieuwe inburgeringswet is de taal-eis verhoogd van niveau A2 naar B1. Ook wordt
inburgering gecombineerd met participatie, zoals (vrijwilligers)werk.
2) Onderwijsroute: de route is voor jongeren tot 28 jaar. Het is een voltijdstraject van
ongeveer 2 jaar. Inburgeraars studeren af op taalniveau B1 en krijgen een aantal
noodzakelijke vakken.
3) De Z-route (zelfredzaamheidsroute): deze route is voor inburgeraars met een lage
leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n 2 jaar, gericht op het zelfstandig
kunnen meedraaien in de maatschappij. Deze route wordt niet afgesloten met een
examen, maar is volbracht na een eindgesprek met de gemeente en het behalen van
een minimale urennorm van 1.600 uur.
Het bestuur van KIC verwacht dat de statushouders in de Onderwijsroute makkelijker hun
weg gaan vinden in de Krimpenerwaard. Natuurlijk willen we deze groepen ook steunen en
mee laten doen aan onze ontmoetingen. De statushouders in de Z-route en de B1 -route
krijgen het moeilijker en deze groep willen we extra gaan helpen. Onze stichting heeft de juiste
middelen en mensen om dit te kunnen doen.
We gaan dit als volgt organiseren:
•
•

•
•

Verbeteren kennis van onze vrijwilligers
Gemeente Krimpenerwaard motiveren om mensen uit de B1-route via het participatie
coaching/taalstage traject aan te melden. Of via nog te ontwikkelen trajecten
mogelijkheden scheppen voor deze groep.
Hulp en inzet van oudkomers (al succesvol geïntegreerde statushouders)
Benutten van Netwerk KIC
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•
•

Benutten van centrale positie KIC in sociaaldomein voor schakelen met andere
hulpverlenende instanties
Statushouders uit de Z-route via de casemanager van de gemeente Krimpenerwaard
verplicht laten deelnemen aan de ontmoetingsgroepen van KIC

Klankbordgroep
Vanuit het bestuur leeft sterk de behoefte om direct de beleidsvoornemens, besluiten en
actuele vraagstukken en de gevolgen daarvan te bespreken met onze doelgroep, de
statushouders. Vanuit deze gedachte hebben twee statushouders vanaf 2019 zitting gehad in
het bestuur. In de praktijk bleek dit niet ideaal waardoor de meer technische kant (denk aan
financiën, compliance en personeelsbeleid) van het besturen te weinig aandacht kreeg. Op de
beleidsdag van 7 maart 2020 is hierover met het bestuur nagedacht en is besloten dat het
bestuur bijgestaan zou moeten worden door een klankbordgroep welke op vastgestelde
momenten met het bestuur overleg heeft om zo samen tot een breed gedragen beleid te
komen.
In de klankbordgroep moet een goede man/vrouw verhouding (50/50) zijn en bij voorkeur
neemt er vanuit elke kern een statushouder deel aan de klankbordgroep. We streven naar een
goede mix wat betreft land van herkomst.
De klankbordgroep zal minimaal 4 keer per jaar vergaderen, waarbij de notulen gedeeld
worden met het bestuur en een vertegenwoordiging van het bestuur zal ook tijdens (een deel
van) de vergadering worden uitgenodigd.
De klankbordgroep moet onafhankelijk kunnen fungeren en moet hiervoor ook de middelen
aangereikt krijgen van de stichting. De klankbordgroep kan, zodra deze goed georganiseerd
en geütiliseerd is, ook andere organisaties in het sociaal domein voorzien van advies en visie.
Deze groep is in 2021 gevormd en bestaat uit (ex) statushouders. De klankbordgroep bestaat
uit 6 personen met een evenwichtige verdeling tussen mannen, vrouwen en land van
herkomst.

In 2021 heeft de klankbord groep 2x vergaderd en het bestuur van informatie voorzien over
inburgering en voortgang.
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Financiën
Jaarrekening 2021
Balans
Activa
Transportmiddelen
Debiteuren
Overlopende activa
Liquide Middelen

Passiva
Bestemmingsreserve Gemeente
Bestemmingsreserve Noodhulp
Algemene Reserve
Belastingen
Overige Schulden

2021

2020

1.128
0
400
46.614
48.142

1.691
4.650
8.350
26.551
41.242

2021

2020

12.372
15.210
1.564
3.331
15.664
48.142

13.172
13.760
4
3.415
10.892
41.242

2021

2020

55.000
1.450
32.086
88.536

55.000
1.571
14.788
71.359

2021

2020

45.264
2.081
24.149
14.831
86.325

42.455
8.263
9.996
9.098
69.812

2.211

1.547

Winst en Verlies
Opbrengsten
Gemeente Subsidie
Giften en Sponsoren
Overige Baten
Totaal Baten

Kosten
Personeelskosten
Ontmoetingsactiviteiten
Taalstages
Overige kosten
Totaal lasten
Resultaat
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Toelichting op de jaarrekening
Het resultaat wordt als volgt toegekend aan de bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve Gemeente
Bestemmingsreserve Noodhulp
Algemene Reserve

2020
€ 13.172
€ 13.760
€4
€ 26.936
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in
€ 60.161
€ 1.450
€ 26.925
€ 88.537

uit
€ 60.961
€ 0,00
€ 25.365
€ 86.325

2021
€ 12.372
€ 15.210
€ 1.564
€ 29.147
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Overzicht ontmoetingsmomenten

#
1
2
3
4
5
6
7
8

Groep
Lekkerkerk
Schoonhoven
Bergambacht
Stolwijk
Haastrecht
Gouderak
Schoonhoven/ Krimpenerwaard/ Mannengroep
Schoonhoven/ Krimpenerwaard/ KIC Young Ones
Totaal aantal fysieke bijeenkomsten

8

Zwemmen Bergambacht
Zwemmen Haastrecht De Loete
9 Gymnastiek Lekkerkerk
10 Wandelgroep Schoonhoven
Wandelgroep Gouderak
11 Huiswerkklas kinderen
Totaal specifiek doel fysieke bijeenkomsten

aantal
V
V
V
V
V
V
M
M

9
9
9
4
4
10
3
6
54

V
V
V
V
V

14
14
15
15
10
14
82

12 Burenavond
13 Alfa Groep 6 deelnemers

4
20

Totaal aantal fysieke groepsontmoetingen
Totaal aantal Zoom meeting ontmoetingen
Subtotaal m.b.t. doelstelling subsidie

160
37
197

14 Crisismanagement
Schuldhulp

6
3

14 Trainingen vrijwilligers
Taalmaatjes training
Groep coördinatoren overleg
Zwembegeleiders overleg
Coördinatoren overleg afzonderlijke kernen
Totaal overleg

1
8
2
10

15 Bestuur
Beleid vergadering
Bestuursvergaderingen (jan-dec)

21

1
10
11
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# Groep
16 Sector bijeenkomsten
Ketenpartners overleg gemeente Krimpenerwaard
Welzijnsoverleg welzijn statushouder
Sociaal beleidskader overleg
Participatie coaching

aantal
11
2
2
2
17

Subtotaal indirecte bijeenkomsten
Totaal aantal indirecte inspanningen voor doelgroep
Totaal aantal inspanning

49
246

Afgesproken doelstelling voor de subsidie van de gemeente Krimpenerwaard bedroeg 100
ontmoetingen in 2021

Ten slotte
Het jaar 2021 was opnieuw een lastig jaar door de COVID crisis waar iedereen mee te maken
had. Als bestuur zijn we dankbaar voor de vele activiteiten die we desondanks hebben
kunnen ontplooien. Op het moment dat we dit schrijven zijn we druk bezig met de
ondersteuning van de gemeente met de opvang van Oekraïners in de Krimpenerwaard. Dit
legt een enorm beslag op onze organisatie. Tegelijk laat het prachtig zien waar onze
organisatie toe in staat is qua kennis en netwerk. In 2022 willen wij met deze positieve
energie gaan voor het welzijn van vluchtelingen in de Krimpenerwaard. De uitdagingen die
de nieuwe Wet Inburgering geeft, gaan we dan ook graag aan.
Wij danken al onze medewerkers, vrijwilligers, gemeente en ketenpartners voor de goede
samenwerking! Samen dragen we bij aan het ‘thuisgevoel’ van statushouders in de
Krimpenerwaard!
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Accountantsverklaring
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