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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
De snelweg A20/E25 loopt door het hele werkgebied van onze stichting. Een weg verbindt. 

Dat doen wij ook met ons werk. 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

In Schiedam werken we mee aan het project Supercoach, dat als doel heeft het 

maatschappelijk perspectief van risicojongeren te verbeteren door hen actief te benaderen, 

te begeleiden naar werk of opleiding, en tegelijkertijd de stressfactoren in hun leven aan te 

pakken. Eén van onze coaches werkt als Supercoach voor dit project.  

We zijn tot nu toe met name in Maassluis, Midden-Delfland en de regio Haaglanden actief. 

 

We verzorgen: 

 Regulier jongerenwerk in Maassluis en Midden-Holland: we organiseren 

activiteiten die gericht  zijn op het bevorderen van jeugdparticipatie, vorming en 

opvoeding, educatie en voorlichting. Op deze manier bieden we jongeren kansen 

om zich op verschillende manieren te ontwikkelen.  

 Buurtsport-coaching: 8 coaches verzorgen op 17 basisscholen en 2 voortgezet 

onderwijsscholen in Maassluis en Midden-Delfland sportactiviteiten voor in de 

pauzes, gymlessen en naschoolse activiteiten. 

 Individuele coaching: 20 tot 25 coaches geven individuele begeleiding aan 

jongeren met problemen. De coaches ondersteunen de jongeren (en evt. het gezin 

waaruit ze komen) bij het creëren en benutten van kansen. We zijn hiervoor 

gecontracteerd door de 10 Haaglanden- gemeenten en hebben separate 

subsidieafspraken met Maassluis, Midden- Delfland en Schiedam. 

 

We zijn in 2008 ontstaan uit een fusie van enkele organisaties gericht op jongerenwerk. We 

zijn ons daarna gaan verbreden. De intensivering van individuele coaching zijn we 3,5 jaar 

geleden vorm gaan geven, o.a. in het kader van de transitie en transformatie van de 

jeugdzorg. 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Allereerst: we werken professioneel en vanuit ons hart. 

We zijn goed in transformeren: vernieuwen en innoveren. Zo verbinden we met 

buurtsport/jongerenwerk en coaching de werelden van behandeling en preventie. 

Daarnaast hebben we een no-nonsense aanpak: we gaan uit van de kwaliteiten van 

mensen, nemen niet over, maar gaan direct naast de cliënt staan en met hem/haar samen 

aan de slag. Resultaten maken we daarbij concreet. We zijn ook goed in drempels verlagen: 

we hebben makkelijk contact met ‘moeilijk-bereikbare’ jongeren.  

Kort samengevat is het eigenlijk:   

 We denken vanuit kansen. 

 We denken vanuit kinderen/jongeren en, 

 We kunnen goed verbinden. 

Onze ervaring met het verbinden van preventie en behandeling, geeft ons het vertrouwen 

dat we dat ook op andere terreinen kunnen. Zo werken we aan het inbedden van onze 

methodiek in de GGZ, om een sluitende keten rond mensen met verward gedrag te 

realiseren. Ook kijken we, met als insteek intergenerationeel denken, naar de 

mogelijkheden van een sluitende keten voor ouderen.  
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4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
We werken al samen met verschillende organisaties en verbinden. We willen in Schiedam 

graag nog meer organisaties leren kennen, ook in de GGZ en rondom ouderen, om zo 

sluitende ketens te kunnen realiseren.   

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Het allerbelangrijkste: we koppelen terug naar de doelgroep (bijvoorbeeld met de 

ZelfRedzaamheidsMatrix) en evalueren met de doelgroep.  

Ook koppelen we altijd intensief terug naar opdrachtgevers: zijn de concrete resultaten die 

we hebben afgesproken behaald, waarom wel/niet? Daarnaast zijn we HKZ-gecertificeerd. 

Dit betekent onder meer dat periodiek klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd. 

En dat we de PDCA-verbetercyclus toepassen: plan, do, check, act. 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
In Schiedam bereiken we momenteel de jongeren van het Supercoach-project. Dat zijn er 

ca. 40. In ons hele werkgebied bereiken we veel meer jongeren: 

 We doen 150 individuele trajecten per jaar. 

 We bereiken duizenden basisschoolleerlingen met buursport-coaching. 

 We bereiken vele jongeren in buurten en wijken met ons jongerenwerk. 

 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Ons jongerenwerk is outreachend. Om jongeren te bereiken, gaan we de straat op, maar 
hebben we ook intensief contact met politie, handhaving, winkeliersverenigingen en 
zelfhulporganisaties. We sluiten bovendien aan op de belevingswereld van jongeren: zo 
hebben we een vlog-team en zetten we social media in. We bereiken jongeren ook door 
sport en cultuur voor hen te ontsluiten. En we draaien werkgelegenheidsprojecten, zoals 
een Skate- & Fun-shop (in samenwerking met Stroomopwaarts).  

Doordat we met buurtsport-coaching op veel basisscholen werken, kennen veel jongeren 

ons al als ze eenmaal in het voortgezet onderwijs zitten. 

Jongeren die gebruik maken van individuele coaching, komen bij ons binnen via 

verwijzers, zoals huisarts en Wijkteam. Daarnaast hebben we een Pluscoach-traject waarbij 

coaches op ROC’s spreekuur houden. En worden er individuele afspraken met gemeenten 

gemaakt, waaronder het project Supercoach. 
 
 
 

Stichting Welzijn E25 
Adres:           Kastanjedal 2, 3142 AP  Maassluis 

Contactpersoon:           André de Vries (directeur/bestuurder) 

E-mail:           advries@welzijne25.nl 

Tel:            085 – 130 1870 (algemeen) / 06 – 305 82 027 (André) 

Website:            http://welzijne25.nl/ 
Omvang organisatie:     circa 60 professionals en circa 20 vrijwilligers  
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