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Inleiding 

In dit jaarverslag informeren we u graag over onze activiteiten in 2019. Wederom hebben we 

een forse uitbreiding  van de activiteiten kunnen realiseren en zo de verbetering van de sociale 

integratie van statushouders in de Krimpenerwaard kunnen realiseren. Samen met ruim 90 

vrijwilligers organiseerden we 315 bijeenkomsten voor statushouders in de Krimpenerwaard. 

Kenmerkend voor 2019 zijn de verdere ontwikkelingen voor het Taalstageproject en de 

hiermee samenhangende activiteiten, zoals deelname aan De Waardborrel en het initiëren 

van de Sociaal Bokaal Krimpenerwaard. 

De kracht van de samenwerking van 90 vrijwilligers met de professionals uit het sociaal 

domein heeft in 2019 geleid tot verbetering van de positie van statushouders in de 

Krimpenerwaard. 

Hoe dit is vormgegeven, leest u in dit jaarverslag. 

 

 

 

Het bestuur van Krimpenerwaard Intercultureel, 

Herman Stomphorst 

Wilbert van Straaten 

Jos Hoogerwaard 

 

 

 

Coördinator: Helma de Jong 

Taalstage : Wilbert van Straaten  
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Vrouwengroepen 

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. 

Tijdindeling voor de ontmoetingsgroep: 

• 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 

Tijdens de ontmoetingsochtenden in 2019 zijn zeer diverse onderwerpen behandeld.  

Educatief en creatief werden afgewisseld.  

Educatief   

✓ Mentale coaching, 2 programma’s  via Bewegen Werkt project 

✓ 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 

✓ Grip op de Knip voor anderstaligen 

✓ Politie, werkwijze in Nederland en bespreekbaar maken eer gerelateerd geweld 

✓ Wonen in Nederland, 21 tips voor een gelukkig leven met je buren 

✓ Museum bezoek in eigen woonomgeving 

✓ Huisarts  

✓ Dierenambulance 

Creatief 

✓ Schilder- of tekenworkshop 

✓ Bloemschikken, zeepketting, knutsel en plak activiteiten 

✓ Bezoeken van boerderij of natuurmuseum 
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In 2019 zijn er een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd met de verschillende 

vrouwengroepen in Haastrecht-Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk, Gouderak en 

Schoonhoven. Per kern werden de volgende ontmoetingen georganiseerd: 

Vrouwen-ontmoetingsgroep Aantal bijeenkomsten in 2019 

Stolwijk-Haastrecht 19 

Bergambacht 21 

Lekkerkerk 24 

Gouderak 18 

Schoonhoven 21 

Totaal 103 

 

Vrouwen-ontmoetingsgroep Deelnemers                    Gemiddeld aanwezig 

Stolwijk- Haastrecht  37                                                 22 

Bergambacht  28                                                 18 

Lekkerkerk  41                                                 25 

Gouderak  19                                                   6 

Schoonhoven  69                                                 31 

Totaal 194                                              102 

 

Via de vrouwen-ontmoetingsgroepen werden in dit jaar 10.506 contacten met de doelgroep 

gecreëerd. Daarnaast bezoeken de vrijwilligers de deelnemers ook thuis als daar behoefte of 

noodzaak voor is. Het laatste halfuur is specifiek voor vraag en antwoord. 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 

Leergeld en het Sport en Cultuurfonds. Doel hiervan is dat de cliënten uiteindelijk zelf de 

aanvragen kunnen indienen. 
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Mannengroepen 

In de gemeenten Bergambacht/Haastrecht/ 

Stolwijk en Lekkerkerk werden tevens mannen-

ontmoetingsgroepen georganiseerd. Totaal 

waren er 16 bijeenkomsten.  

De mannengroepen bespreken onderwerpen 

zoals, belastingzaken, solliciteren, CV update, 

mogelijkheden voor arbeidsparticipatie. 

 

Mannen-ontmoetingsgroep Aantal bijeenkomsten 2019 

Bergambacht/Stolwijk/Haastrecht 10 

Lekkerkerk   6 

Totaal 16 

 

Mannen-ontmoetingsgroep Deelnemers          Gemiddeld aanwezig 

Bergambacht/Stolwijk/Haastrecht 23                                         8 

Lekkerkerk 21                                         6 

Totaal 44                                        14 

Bij de mannengroepen zijn 224 contactmomenten gerealiseerd.  

Tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen 

Bij de volgende regelingen zijn in 2019 gehonoreerde aanvragen gedaan via KIC (als 

intermediair) voor mensen die langer dan 2 jaar in de Krimpenerwaard wonen:  

Aanvraag Aantal 

Stichting Leergeld Kind passen/middelen 121 

Jeugd Sport en cultuurfonds   42 

Nationaal Fonds Kinderhulp   60   vakantie-pakketten 

Nationaal Fonds Kinderhulp 150   V&D - actie pepernoot 

IKVW Kindervakanties   18 

St. Jarige Job   10 

Baby pakketten     2 
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Taalstage  

In 2019 hebben we samen met de gemeente Krimpenerwaard de 

taalstagepilot voortgezet omdat er in 2018 positieve resultaten 

waren en taalstage in grote mate bijdraagt aan de integratie van 

statushouders in de Krimpenerwaard.  

De opzet is om statushouders, die nog in het traject van de 

inburgering zitten, “baanklaar” te maken door middel van een 

“taalstage” en verdere persoonlijke begeleiding. Hiermee zorgen we 

ervoor dat deze statushouders, zodra de inburgeringsscholing is 

voltooid, kunnen doorstromen naar een betaalde baan. Een 

taalstage is tijdelijk werken bij een bedrijf of instelling op vrijwillige 

basis, waarbij als voorwaarde geldt dat de statushouder veel 

Nederlands spreekt en het arbeidsethos in Nederland leert kennen. 

Bij voorkeur wordt een taalstage gezocht die past bij de ervaring, 

beroep en competenties van de statushouder zodat de statushouder tijdens de taalstage al 

informatie krijgt over de te volgen route naar een betaalde baan. Hierbij wordt nagegaan 

welke vaardigheden je dient te bezitten, welke diploma’s nodig zijn en welke bedrijven 

mensen zoeken. Wij bezoeken de statushouder en vragen naar competenties, vaardigheden, 

beschikbaarheid, interesses en toekomstplannen. We beoordelen dan ook de motivatie en 

taalvaardigheid. Vervolgens gaan we met behulp van ons netwerk van vrijwilligers op zoek 

naar een stage van minimaal een dag per week bij een bedrijf of instelling die past bij de 

statushouder. Als het lukt om de statushouder te plaatsen, begeleiden we hem ook tijdens de 

taalstage, en proberen hem na de stage verder te helpen met het zoeken naar betaald werk.   

In 2019 hebben we veel aandacht  besteed aan de statushouders met een grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt. Desalniettemin heeft een aanzienlijk deel toch een baan gevonden of is daar 

bijna klaar voor. We hebben veel bewondering voor de inzet en volharding van de deelnemers 

aan de taalstages want het is best moeilijk om je staande te houden in het Nederlandse 

bedrijfsleven. Ook wij hebben veel geleerd, zodat we in 2020 gaan proberen om nog meer en 

nog beter onze medelanders in de Krimpenerwaard te helpen met inburgering via een 

taalstage en als het lukt via een baan.  

Voortgang taalstages: 

Met de gemeente Krimpenerwaard is afgesproken om 20 taalstages te realiseren. Er zijn 
slechts 17 kandidaten aangemeld bij KIC. Ondanks dat we slechts 17 aanmeldingen vanuit de 
gemeente hebben ontvangen, hebben we voor 27 mensen een taalstage gerealiseerd waarvan 
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er 5 zijn doorgestroomd naar een betaalde baan. We verwachten bij meer aanmeldingen 
vanuit de gemeente effectiever te kunnen zijn. 

   

Kandidaten  Taalstage  Betaald werk  

17 statushouders 
aangemeld door 
gemeente 
Krimpenerwaard  

- 13 passende taalstage-plaatsen 
gerealiseerd (sommigen hebben een 
tweede taalstage gedaan)  

- 7 in ander integratietraject van de 
gemeente Krimpenerwaard geplaatst  

- 2 doorgestroomd 
naar een betaalde 
baan       

7 (ex) statushouders uit 
eigen netwerk van KIC-
ontmoetingsgroepen  

- 7 passende taalstage-plaatsen 
gerealiseerd  

- 3 doorgestroomd 
naar een betaalde 
baan  

   

Planning 2019 Taalstage gerealiseerd 2019 Betaald werk  

  20    27     5 

Taalmaatjes en taalonderwijs 

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 2019 heeft KIC zich aangesloten bij Taalpact 

Krimpenerwaard. Doel van het Taalpact is om 

laaggeletterdheid te herkennen en zo mogelijk terug te 

dringen. Geschat wordt dat in de Krimpenerwaard 

tussen de 5 en 10 duizend inwoners van 16 jaar en ouder 

moeite hebben met lezen en schrijven. Voor de 

bezoekers van onze ontmoetingsgroepen zullen we 

vanaf 2020 het programma van Stichting Lezen en 

Schrijven voor de taallessen gaan gebruiken. Hiervoor 

zal taalcoördinator Ingrid Rietveld met de diverse 

taalcoaches een cursus volgen. Met deze inzet kunnen 

de basisvaardigheden lezen en schrijven naar behoefte 

verder ontwikkeld worden. Uit onderzoek is gebleken dat 

het verwerven van een tweede taal sneller gaat als dit gecombineerd wordt met formeel en 

non-formeel taalonderwijs. 

KIC begeleidt, coacht en traint  in haar werkgebied in 2019 gemiddeld 43 taalmaatjes. 
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Meerdere keren per jaar is er een bijeenkomst voor taalmaatjes. Er wordt nieuwe informatie 

gedeeld en er is tijd voor uitwisseling van ervaringen. In 2019 heeft dit twee keer plaatsgevon-

den. De taalcoördinator Ingrid Rietveld houdt met ieder taalmaatje ook individueel contact. 

 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. 

Tijdens de zwemlessen zijn er 6 vrijwilligers actief in het water om de zwemmers zo goed 

mogelijk te begeleiden. Aan de stamtafel in de hal van het zwembad vinden gesprekken plaats, 

is de kinderoppas aanwezig en deelt kleurplaten uit, worden er koekjes en hapjes uitgedeeld 

uit zeer diverse landen, worden vragen gesteld en beantwoord over de ontmoetingsgroepen 

uit Schoonhoven, Bergambacht, Stolwijk, Haastrecht, Lekkerkerk en Gouderak. 

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 is op 

zaterdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur De Loete 

alleen toegankelijk voor vrouwen. Na evaluatie 

van seizoen 2019 hebben we besloten om in 2020 

hiermee door te gaan. De tijden zullen gewijzigd 

worden en er kan langer gezwommen worden. 

Ook komt er extra begeleiding. 

Behaalde zwemdiploma’s 2019    12 
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Ketenpartners 

KIC heeft in 2019 op verzoek van de gemeente Krimpenerwaard 11 keer deelgenomen aan 

het ketenoverleg, het taaloverleg. Deelnemers van dit overleg zijn KIC, bibliotheek, Vluchte-

lingenwerk, 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. 

Samenwerking ketenpartners 

In 2019 zijn er mooie stappen gemaakt in de samenwerking  met bovengenoemde  partijen en 

met de welzijnsstichtingen. We zien hierbij dat KIC een voortrekkersrol vervult bij de 

doelgroep statushouders en dat dit bij andere organisaties navolging vindt. Dit heeft er mede 

mee te maken dat  de doelgroep voor KIC uitsluitend (ex) statushouders betreft.  

Crisismanagement 

In 2019 is KIC nauw betrokken geraakt bij een ernstige crisissituatie in Haastrecht. Door de 

vertrouwenspositie die de KIC-coördinator van Haastrecht reeds met het gezin had 

opgebouwd werd de aangeboden hulp door het gezin en de familie aanvaard en 

gerespecteerd. 

Door de ernstige noodsituatie was het functioneren van het gezin ernstig verstoord en was 

het noodzakelijk om deze vertrouwenspersoon als crisisregisseur in te zetten. In nauwe 

samenwerking met de crisisregisseur van de gemeente Krimpenerwaard werden diverse 

instanties ingeschakeld en per gezinslid werd een plan gemaakt voor begeleiding. Deze 

maatschappelijke en financiële begeleiding van het gezin is gestart  in augustus 2019 en wordt 

vervolgd in 2020. 

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.  

In  overleg met diverse woningbouwverenigingen zijn de volgende projecten opgestart. 

• Tuinenproject Groen Wonen Stolwijk en QuaWonen  1  
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• Burenavonden QuaWonen en Groen Wonen   2  

• Voorlichting Wonen in Nederland      2 

Tevredenheid statushouders inburgering enquête 

In mei 2019 hebben we in samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard door studenten 

van de CHE een onderzoek laten uitvoeren onder 70 statushouders. De aanleiding van dit 

onderzoek is de vraag vanuit ‘Krimpenerwaard Intercultureel’ wat de tevredenheid van de 

statushouders is over de diensten die de organisatie levert. Tegelijkertijd wil de organisatie 

graag weten wat verbeterd kan worden aan de dienstverlening. In overleg met de gemeente 

Krimpenerwaard hebben we het onderzoek breder getrokken en is de tevredenheid van de 

respondenten over zeven verschillende organisaties gemeten waarmee statushouders in 

contact komen. Hier geven we de managementsamenvatting weer uit het betreffende 

onderzoek. Het gehele onderzoeksrapport is op te vragen bij onze organisatie. 

 Managementsamenvatting 

Hoofdvraag: ‘Hoe tevreden zijn de statushouders over de sociale integratie? De statushouders 

beoordelen de sociale integratie gemiddeld met een 8,4. Dit cijfer is het gemiddelde van de 

cijfers die respondenten gaven aan de volgende organisaties die betrokken zijn bij de 

integratie van statushouders. De verbeterpunten die het meest zijn gegeven aan 

onderstaande organisaties: 

Organisatie Verbeterpunten 

Gemeente 

Krimpenerwaard 

1. Het inburgeringstraject stopt al bij A2 niveau. Dit niveau is te laag volgens veel 

respondenten om de maatschappij in te gaan. Het moet naar minimaal B1 volgens 

veel statushouders. 

2. Veel statushouders willen meer begeleiding bij het zoeken van werk. 

3. Reactie op een (aan)vraag duurt vaak erg lang 

Vluchtelingenwerk 

Nederland 

De verbeterpunten van Vluchtelingenwerk Nederland zijn erg gevarieerd. Voor 

specifieke verbeterpunten verwijzen we u naar het volledige verslag. 

Krimpenerwaard 

Intercultureel 

1. Meer (Nederlandse) vrijwilligers zoeken die aanwezig willen zijn bij 

bijeenkomsten, zodat er meer aandacht is voor de statushouders. Hierdoor word 

er meer Nederlands gesproken, is er meer contact met Nederlanders en leren 

statushouders meer van de Nederlandse Cultuur. 

2. Statushouders hebben veel moeite met de Nederlandse taal, misschien kan 

Krimpenerwaard Intercultureel een grotere rol innemen in de ontwikkeling van de 

Nederlandse taal.   

Promen 1. De statushouders praten op de werkvloer weinig of geen Nederlands. Ze willen 

graag meer Nederlands leren op het werk.   

Bibliotheek 

Krimpenerwaard 

1. Statushouders willen zoveel mogelijk taal leren, er is vraag naar extra taallessen.  
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2. Andere tijdstippen taalcursussen (ook ‘s avonds voor de mensen die overdags 

werken) 

Taalschool Alsare 1. Alle verschillende taalniveaus zitten bij elkaar in de klas. De kwaliteit van het 

onderwijs daalt hierdoor. 

Welzijnsstichting   Geen verbeterpunten, maar respondenten hebben ook weinig contact met deze 

organisatie. 

Dit onderzoek geeft voldoende aanknopingspunten voor alle genoemde organisaties om de 

dienstverlening op de gewenste aandachtspunten te verbeteren. KIC zal in 2020 meer inzetten 

op taalonderwijs en meer vrijwilligers die aanwezig zijn bij de activiteit ‘ontmoetingsgroep’. 

We betreuren het wel dat gemeente Krimpenerwaard geen opvolging heeft gegeven aan deze 

enquête door met alle genoemde partijen het verslag te bespreken. Hierdoor zou het proces 

van inburgeren en integreren in de Krimpenerwaard enorm verbeterd kunnen worden en 

toonaangevend in de regio worden. 

Sociaal Bokaal Krimpenerwaard 

Op 3 oktober organiseerde de gemeente Krimpenerwaard een 
motiemarkt voor inwoners en raadsleden. Tijdens deze motiemarkt 
biedt 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  zullen we het jaarthema “Statushouder aan het werk” kiezen. Het doel is om 
verbinding tot stand te brengen tussen werkgevers in de Krimpenerwaard die geconfronteerd 
worden met een tekort aan arbeidskrachten enerzijds en statushouders die graag willen 
werken anderzijds. Via de wil van veel ondernemers om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen en deze bokaal willen we in samenwerking met de gemeente en de 
ondernemerskringen een aantal activiteiten gaan ontwikkelen die bijdragen aan een beter 
evenwicht.  

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 
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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 hebben we in 2019 naar meer mogelijkheden 

gezocht om sporten voor de deelnemers mogelijk te maken. Het blijkt dat er vanwege 

budgettaire redenen zeer weinig aan sport wordt deelgenomen.   

 

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.) 

 

In 2019 zijn de volgende sportactiviteiten voor de doelgroep georganiseerd: 

• Zwemmen voor vrouwen -  wekelijks 

• Bewegen op muziek samen met KDO Lekkerkerk -  wekelijks 

• Wandelgroep Schoonhoven -  wekelijks 

• Samenloop voor Hoop Lekkerkerk, tweedaags wandelevenement met 30 deelnemers 

uit achterban van KIC 

• Per ontmoetingsgroep 4x per jaar een sportactiviteit door Team Sportservice 

Krimpenerwaard 

• Sportevenement voor kinderen – 2x per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 zullen we verder uitbreiding zoeken in: 

• Sportevenementen voor kinderen in de vakantie periode 

• Sportmogelijkheden voor vrouwen bij sportscholen 

• Zwemlessen voor mannen 

• Sportbudget voor volwassen aankaarten bij Gemeente Krimpenerwaard 



Jaarverslag 2019 

 
 

- 13 - 

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 

2019  gemiddeld 16 kinderen geholpen met het huiswerk verdeeld over 2 groepen. 

 

 

Speciale activiteiten 
 

Maand Aktiviteit 

Januari • Manifest vrijwilligers Gouda 

Februari • Project Bewegen werkt voor vrouwen opstarten 

• Project Wereld vrouwen opstarten 

• Afname enquêtes bij 70 respondenten Inburgering 

Maart • Internationale vrouwendag 

• Kom binnen bij bedrijven  

• Sportdag voor kinderen Sporthal Haastrecht 

• De Waard aan Tafel van RTV Krimpenerwaard  

• Internationale vrouwendag 2019 

• NL-doet project Tuinen Stolwijk 

April • Vrijwilligers diner  SWOS, VW en KIC waarderingsprijs 2018 

Mei • Ruimte voor vrouwen kunst project Lekkerkerk 

• KIC Gouderak met kinderen naar Plaswijckpark 

Juni • Wereld Vluchtelingendag 20 juni in samenwerking met 
Vluchtelingenwerk en SWOS 

• Samenloop voor Hoop Lekkerkerk  Tweedaags wandelevenement 
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Juli • IKVW Kindervakanties 

• Adidas sporttassen actie Krimpenerwaard 

• Porsche rondrit voor kinderen 

Augustus  

September  

Oktober • Vrijwilligersmarkt Gouda 

November • Banenmarkt Gouda 

• Ondernemersbijeenkomst Waardborrel Schoonhoven 

December • Taalpact werkconferentie 

• V&D actiecodes via actie pepernoot Nationaal Fonds Kinderhulp 

• Goudse Schouwburg Bright Side of Life 

• Open Coffee Krimpenerwaard 

• Kerstmaaltijd intercultureel Bergambacht 

Website, sociale media, nieuwsbrief 
 

Website 

De website van KIC is http://www.krimpenerwaardintercultureel.nl. De informatie die we hier 

beschikbaar stellen, slaat duidelijk aan. We zien dat de belang-stelling groeit, met name 

binnen de Krimpenerwaard maar ook zelfs van erbuiten. 

Statistiek van de website: 

Indicator Aantal  

Paginaweergave 2019 5.093 

Paginaweergave 2018 4.210 

Paginaweergave 2017 3.982 

  

Bezoekers 2019 1.447 

Bezoekers 2018 1.475 

Bezoekers 2017 1.255 

 

Whatsapp 

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. 

http://www.krimpenerwaardintercultureel.nl/
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Whatsapp-groep Deelnemers 

Vrouwen  

Zwemmen Hofstee 65 

Zwemmen leiding 10 

Zwemmen na B-diploma 8 

Zwemmen  De Loete Haastrecht 23 

Lekkerkerk ontmoetingsgroep 41 

Bergambacht ontmoetingsgroep 28 

Stolwijk/ Haastrecht ontmoetingsgroep 37 

Gouderak ontmoetingsgroep 19 

Gouderak leiding ontmoetingsgroep 6 

Schoonhoven ontmoetingsgroep 69 

Schoonhoven wandelgroep 14 

Schoonhoven vervoer KIC  10 

Schoonhoven leiding ontmoetingsgroep 6 

Mannen  

Lekkerkerk 23 

Bergambacht/Haastrecht/Stolwijk 21 

  

Bestuur 5 
 

Facebook 

Van de activiteiten die KIC ontwikkelt worden doorgaans in overleg met de deelnemers 

berichten op de Facebookpagina geplaatst.  

Indicator Waarde 2018                    Waarde 2019 

Aantal berichten          91                                       136         

Berichtbereik  24.243                                  44.849 

Berichten bereik per maand gemiddeld   2.020                                    3.737 

Bereik per bericht gemiddeld      270                                        329 

KIC berichten gedeeld door anderen                                                     145 

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 

In 2019 werden 6 nieuwsbrieven samengesteld en digitaal verzonden. 

Nieuwsbrief Aantal 

Naar vrijwilligers KIC 93 

Naar externe belangstellenden 94 
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Bestuur 

Het bestuur van KIC heeft 10 keer vergaderd. 

Het bestuur heeft besloten om uitbreiding te zoeken in een klankbord groep. Deze groep zal 

in 2020 gevormd worden en zal bestaan uit (ex) statushouders. De klankbordgroep bestaat uit 

minimaal 4 personen en een evenwichtige verdeling hebben tussen mannen, vrouwen en land 

van herkomst. Daarnaast zal de klankbordgroep  4 x per jaar vergaderen en het bestuur 

voorzien van de juiste informatie over het beleid van KIC en alles wat met het 

inburgeringsproces en integratie statushouder Krimpenerwaard te maken heeft. 

Tevens is dit van belang om input te geven aan de gemeente Krimpenerwaard over de nieuwe 

inburgeringswet 2021.  

Financiën 

De vele activiteiten leiden ook tot stevige kosten. In 2019 werd dan ook meer uitgegeven dan 

dat er binnen kwam. Het verlies vaan € 3.324 werd ten laste van de bestemmingsreserves 

gebracht.  

Overzicht van Baten en lasten 2019 

 2019 2018 

   

Baten   

Gemeente Subsidie  €          54.000   €          51.364  

Giften en Sponsoren  €            2.300   €            2.424  

Overige Baten  €            6.151   €            4.281  

Totaal Baten  €          62.451   €          58.069  

   

   

Lasten   

Salarissen en Premies  €          27.723   €          23.585  

Ontmoetingsactiviteiten  €          15.033   €          15.181  

Taalstages  €          18.516   €          19.991 

Overige kosten  €            4.502  €               217  

Totaal lasten  €          65.775   €          58.974  

   

Resultaat  €          -3.324   €             -905  

 



 

 

Balans per ultimo 2019 

 

Activa 2019 2018 

 

Passiva 2019 2018 

Transportmiddelen € 2.255  
 

Bestemmingsreserve Gemeente € 13.201 € 15.125 

    

Bestemmingsreserve Giften en Sponsoren € 12.188 € 12.588 

Debiteuren € 235 € 10.000 

 

Crediteuren € 6.248 € 11.526 

Liquide Middelen € 33.730 € 33.949 

 

Overige Schulden € 4.584 € 4.710 

       

 

€ 36.221 € 43.949 

  

€ 36.221 € 43.949 
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Overzicht ontmoetingsmomenten 

 

# Groep 
 

aantal   
  

 
    

 

1 Lekkerkerk V 24 
  

2 Schoonhoven V 21 
  

3 Bergambacht V 21 
  

4 Stolwijk/Haastrecht V 19 
  

5 Gouderak V 18 
  

6 Lekkerkerk M 6 
  

7 Stolwijk/Haastrecht M 10 
  

 
Totaal aantal bijeenkomsten 

 
  119 

 

      

8 Zwemmen V 41 
  

9 Gymnastiek Lekkerkerk V 37 
  

10 Wandelgroep Schoonhoven V 13 
  

11 Huiswerkklas kinderen  
 

37 
  

 
Totaal specifiek doel bijeenkomsten     128 

 

      

12 Taalstage bijeenkomsten 
    

 
Manifest Vrijwilligers Gouda 30-jan 1 

  

 
Bewegen werkt opstart 5-feb 1 

  

 
RTV opname Op weg naar werk 22-feb 1 

  

 
Kom binnen bij bedrijven 11-15 maart 11-12-13 mrt 3 

  

 
NL-doet Tuinenproject Stolwijk 15-mrt 1 

  

 
Vrijwilligermarkt Gouda 12-okt 1 

  

 
Banen markt Gouda 7-nov 1 

  

 
Waardborrel 20-nov 1 

  

 
Goudse Schouwburg Bright Side of Life 7-dec 1 

  

 
Open koffie corner Krimpenerwaard 10-dec 1 

  

 
Totaal taalstage bijeenkomsten     12 

 

      

13 Bijzondere bijeenkomsten  
    

 
Internationale Vrouwendag 8-mrt 1 

  

 
Wereld vluchtelingen dag 20-jun 1 

  

 
Samenloop voor Hoop Lekkerkerk 29-30 juni 2 

  

 
Sporten kinderen Haastrecht 11-mrt 1 

  

 
Ruimte voor vrouwen Lekkerkerk 8-mei 1 

  

 
Ruimte voor vrouwen Lekkerkerk 22-mei 1 

  

 
Kindervakantie weken bijeenkomst IKVW juli 1 

  

 
Adidas sport tassen juli 1 
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# Groep 
 

aantal   
Kerstmaaltijd Bergambacht 25-dec 1 

  

 
Porsche rijden voor kinderen Haastrecht juli 1 

  

14 Burenavond 
 

2 
  

 
 Totaal bijzondere bijeenkomsten     13 

 

      
 

Subtotaal m.b.t doelstelling subsidie       272       

15 Trainingen vrijwilligers 
    

 
Taalmaatjes training 25-jul 1 

  

 
Alle groepscoordinatoren overleg 21-jun 1 

  

 
Zwembegeleiders  overleg 12-dec 1 

  

 
Taalpact werkconferentie 

 
1 

  

 Coördinatoren overleg afzonderlijke kernen  10       
14 

 

16 Bestuur 
    

 
Beleid vergadering 7-sep 1 

  

 
Bestuursvergaderingen jan-dec 10 

  

 
Motiemarkt Sociaal Bokaal dec 1 

  

    
12 

 

      

17 Sector bijeenkomsten 
    

 
Casus overleg gemeente Krimpenerwaard 11 

  

 
Welzijnsoverleg welzijns statushouder 

 
3 

  

 
Crisis overleg gemeente Krimpenerwaard 3 

  

    
17 

 

      
 

Subtotaal indirecte bijeenkomsten     43 
 

      
      

 
Totaal aantal inspanningen voor doelgroep     315 

 

TOTAAL ONTMOETINGEN IN 2019 315 

 

Afgesproken doelstelling voor de subsidie van de gemeente Krimpenerwaard bedroeg 100 

ontmoetingen in 2019. 
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Ten slotte 

Om door een ringetje te halen. Een uitdrukking die veel gebruikt wordt om iemand te 

complimenteren die er keurig uitziet. In dit nawoord wil ik dat ook doen. Niet vanwege 

kleding, of een prachtige verzorging. Hiermede wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd 

aan Krimpenerwaard Intercultureel door een ringetje halen. 

Want wat is er in 2019 ontzettend veel gebeurd! In de ontmoetingsgroepen voor vrouwen en 

mannen. Bij het zwemmen. Ruim 20 mensen hebben een taalstage of een baan gevonden via 

Krimpenerwaard Intercultureel. En vele anderen zijn hard onderweg om een baan te vinden. 

Maar ook alle andere hoogtepunten als het zomerkamp, de Samenloop voor Hoop, 

Wereldvluchtelingendag en de Sociaal Bokaal. Alle activiteiten zijn om door een ringetje te 

halen. 

En daarom is het gepast om alle vrijwilligers te bedanken voor de inzet voor (ex) 

statushouders. Ook alle samenwerkende partijen als de gemeente, vluchtelingenwerk, 

welzijnsorganisaties en Bibliotheek willen wij danken voor de samenwerking met hetzelfde 

doel: Het welzijn van de statushouder in de Krimpenerwaard. En last but not least, de  

statushouders zelf, wat hebben zij in 2019 weer een mooie stappen gezet. Wat er met elkaar 

gepresteerd is, is om door een ringetje te halen! 

Het is prachtig om hier met elkaar van 

te genieten. Dankbaar kunnen we dan 

ook het jaar 2019 afsluiten. Extra 

groot is de verrassing als dit ook bij 

anderen opvalt. In december  kregen 

wij van ChristenUnie Krimpenerwaard 

de KrimpenerwaardeRING. Een 

prachtig blijk van waardering voor de 

inzet van onze stichting en alle 

betrokkenen voor de statushouders.  

Als bestuur sluiten wij hier graag bij aan. Onze dank voor de medewerkers, vrijwilligers, 

statushouders en samenwerkende partners is groot! 


