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OVER 2021
Wie zag aankomen dat niet alleen 2020 door corona overschaduwd zou 
worden, maar dat de impact op 2021 minstens zo groot zou zijn, heeft 
een vooruitziende blik gehad. Voor onze kwetsbare cliënten is het een 
extreem moeilijk jaar geweest. Des te meer heb ik enorme waardering 
voor alle collega’s die zich, soms met alle risico’s van dien, tot het 
uiterste hebben ingespannen om de zeer noodzakelijke hulp en zorg 
blijven te continueren. Al thuiswerkend zijn we toch weer met elkaar in 
een lockdown beland. Het doet wat met een mens, zeker met een club 
mensen die het best presteert met onderlinge sociale interactie. Eerlijk is 
eerlijk, ook op het behouden of verder vormen van de saamhorigheid en 
teamgeest binnen E25 zorg en welzijn hebben de maatregelen het nodige 
effect gehad. We hebben veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen 
en ook voor hen is het best gek en lastig geweest om in zulke tijden in 
te stromen. Het gevoel dat bij mij overheerst is echter dat we, ondanks 
alle kanttekeningen over het afgelopen jaar, altijd met elkaar zullen 
blijven beseffen dat de echt belangrijke zaken in het leven bestaan uit 
gezondheid, respect en vooral liefde voor je dierbaren en de kwetsbaren 
in de samenleving. Vanuit dat besef gaan we positief de toekomst in!

André de Vries
E25 zorg en welzijn
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inHOuD

Dit jaarverslag
is interactief. 

Kies een hoofdstuk 
en klik!
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WiE ZiJn WiJ?
Onze organisatie
E25 zorg en welzijn is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle 
bijdrage aan de samenleving kan leveren. Daarom is het onze missie om 
voor iedereen kansen te creëren en om degenen die dat nodig hebben 
hierbij te ondersteunen. Dit willen we bereiken door de zelfredzaamheid 
en ontwikkeling van onze cliënten te versterken en door de betrokkenheid 
richting elkaar en de omgeving te bevorderen.  

E25 staat voor verbinding met jong en oud, het is letterlijk de weg tussen 
Hoek van Holland en Palermo. Deze weg loopt deels langs onze roots, de 
plaatsen waar wij ooit als welzijnsclub gestart zijn. Maar de weg gaat 
verder, en via die weg willen wij de mensen blijven bereiken en 
ondersteunen waar nodig. 

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de 
behoeften van de diverse doelgroepen wordt er intensief samengewerkt 
met gemeenten, ketenpartners, zorgorganisaties, vrijwilligers-
organisaties en andere lokale initiatieven. Binnen E25 zorg en welzijn 
wordt er gewerkt met de volgende teams: 

•	 E25	jongerenwerk	
•	 E25	buurtsport	
•	 E25	coach	
•	 E25	koperen	kees	
•	 E25	muziekmeesters

WiE ZiJn WiJ
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WiE ZiJn WiJ

 directie/bestuur          centrale ondersteuning

raad van toezicht

Vanuit het team Centrale Ondersteuning worden 
de teams ondersteund op het gebied van 
kwaliteit & beleid, projecten, financiën, HRM, 
facilitair en PR & Communicatie. We hebben 
gekozen voor een organisatie structuur waarin 
de teams zelfsturend werken met de 
bijbehorende verantwoorde lijk  heid voor de 
teams en hun medewerkers. Team Centrale 
Ondersteuning heeft dan ook een onder-
steunende, adviserende rol richting de teams. 
Waar mogelijk bepalen en beslissen de teams 
zelfstandig, waar nodig kan ondersteuning 
worden gevraagd. Deze keuze leidt ertoe dat 
ons organigram eigenlijk niet aansluit bij de 
klassieke weergave. Om u toch een beeld te 
geven geeft dit organigram onze werkwijze het 
beste weer.
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Multifocale benadering 
We gaan uit van een innovatieve multifocale benadering waarbij de 
ondersteuning/hulpverlening uitgaat van “het totale mensbeeld’. Concreet 
houdt dat in dat we onze dienstverlening zo hebben ingericht dat een 
logische (maatwerk) verbinding wordt gemaakt tussen preventie/
voorliggend veld, begeleiding en behandeling. Wij zijn ervan overtuigd dat 
we daarmee niet alleen in het belang van de cliënt effectiever zijn, maar 
ook een forse efficiencyslag (kostenbesparing) kunnen maken doordat de 
zwaardere en daarmee vaak duurdere vormen van ondersteuning, 
kunnen worden geminimaliseerd. 

in de praktijk leidt dat bij een (gecompliceerde) zorgvraag tot zorgvuldige 
analyse van de situatie en wordt al dan niet middels de inzet van onze 
jongerenwerkers, buurtsporters theaterschool, muziekschool, of de in de 
woonplaats van de client aanwezige voorliggende voorzieningen, altijd 
eerst gekeken hoe op in dit (al gefinancierde) veld al veel latente 
zorgvraag kan worden afgevangen. Vervolgens wordt er gekeken of onze 
SKJ of BiG geregistreerde coaches/begeleiders een rol kunnen vervullen 
bij de ondersteuning. En last but not least worden onze psychologen, 
therapeuten of psychiater betrokken als een vorm van behandeling 
noodzakelijk blijkt te zijn. Deze behandeling staat dus nooit op zichzelf 
maar maakt deel uit van een totaal benadering.

Kwaliteit
E25 zorg en welzijn werkt uitsluitend met ervaren en geschoolde 
medewerkers. Deze medewerkers worden waar nodig ondersteund door 
onze gedragswetenschappers. Daarnaast heeft elk team specifieke 
vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering momenten. Door de 
samenwerking te zoeken met ketenpartners worden diverse expertises 
gekoppeld en kunnen we zo onze dienstverlening goed mogelijk laten 
aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroepen

Deskundigheidsbevordering
Om op de ontwikkelingen en veranderingen binnen de werkterreinen in te 
spelen, worden er door de teams diverse deskundigheidsbevorderende 
acties ondernomen. Dit kunnen workshops, trainingen, korte cursussen, 
intervisies, netwerkbijeenkomsten of andere kennisoverdracht 
bijeenkomsten zijn. indien er specifieke scholingsbehoeften zijn in een 
team kan er naast deze externe deskundigheidsbevordering momenten 
een beroep gedaan worden op de kennis en ondersteuning van de 
gedragswetenschappers. 

WiE ZiJn WiJ
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HKZ-certificering
Wij werken met een kwaliteitsmanagementsysteem en zijn hiervoor 
HKZ-gecertificeerd, gebaseerd op de iSO 9001 norm. Jaarlijks worden we 
door een externe onafhankelijke auditor getoetst om onze certificering te 
behouden. Zo waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening voor 
onze opdrachtgevers, cliënten, overheden en andere samenwerkings-
partners. 

Erkend leerbedrijf
E25 zorg en welzijn is een erkend leerbedrijf en gecertificeerd door de 
SBB. Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
studenten de gelegenheid te bieden om via een stage zicht te krijgen op 
het werkveld. Daarnaast werken we veel samen met vrijwillige 
organisaties en individuele vrijwilligers, iets waar we veel waarde aan 
hechten. E25 zorg en welzijn wil laten zien dat iedereen een actieve 
bijdrage kan leveren aan het versterken van de sociale cohesie én het 
optimaliseren van de leefbaarheid van de woonomgeving. Het vrijwilligers-
werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Om de verwachtingen van tevoren 
in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen, werken we met een 
wederkerig vrijwilligersbeleid.

Supportcoach
naast de goede zorg voor de mensen die we ondersteunen en begeleiden, 
staat ook het welbevinden van onze medewerkers hoog in het vaandel. 
Door medewerkers preventief te ondersteunen, proberen we te  helpen 
bij het behouden of vinden van de balans tussen werk en privé. Hiervoor 
is er in 2021 een Supportcoach aangesteld. De Supportcoach helpt, 
ondersteunt en biedt een luisterend oor aan de medewerkers die daar 
behoefte aan hebben. Dit kan gaan om werkgerelateerde zaken, maar 
ook thuissituaties. De Supportcoach is objectief en maakt geen onderdeel 
uit van de directie en/of stafmedewerkers.

Over onze mensen
in 2021 waren er 230 medewerkers met een contract aan ons verbonden, 
12 vrijwilligers met een vrijwilligerscontract, 20 overige vrijwilligers en 12 
stagiaires.

Toezicht & directie 2021
Michel Koffeman, Voorzitter Raad van Toezicht
Steven Lensselink, Lid
Paul de Vogel, Lid
André de Vries, Directeur/Bestuurder

WiE ZiJn WiJ
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BiJZOnDERE 
PROJECTEn
Eerst mensen, dan de organisatie. Dat is waar het bij E25 zorg en welzijn 
om draait. Daarom worden onze vijf teams versterkt door het team Centrale 
Ondersteuning. Door ‘het gewoon te doen’ ontdekken we werkende weg 
hoe onze teams beter met elkaar kunnen samenwerken en wat ze van 
elkaar kunnen leren. Ons motto om te 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. 

The Social Foodtruck
Een nieuw initiatief van E25 zorg en welzijn, uitgevoerd door team E25 
coach. Het biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
leer- en werkplek in onze foodtruck. Zij krijgen daar de kans om zich op 
allerlei manieren te ontwikkelen, weer in een ritme te komen en zich voor 
te bereiden op het werken in de horeca. The Social Foodtruck heeft een 
vaste plek in Wateringen en verkoopt een gezonde lunch tegen 
maatschappelijke prijzen. De lunch wordt bereid door onze eigen 
jongeren, onder begeleiding van een kok. Mochten er broodjes overblijven 
dan brengen wij die dezelfde avond nog langs bij gezinnen die het goed 
kunnen gebruiken. naast de vaste standplaats in Wateringen is het ook 
mogelijk om de foodtruck in te huren voor bijvoorbeeld een bedrijfslunch. 

BiJZOnDERE PROJECTEn
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nieuw logo
E25 zorg en welzijn heeft per 1 november 2021 een nieuw logo. na onze 
groei en alle ontwikkelingen van de afgelopen periode werd het tijd voor 
een fris, nieuw jasje.

Wij zijn al jaren een vaste partner in het bieden van verschillende 
zorgvormen. We introduceren daarom ook meteen een aanpassing aan 
onze naam, die wordt: E25 zorg en welzijn. Maar omdat E25 zo lekker 
klinkt, blijven we in de volksmond gewoon zo heten. 
Het idee achter ons nieuwe logo? De E25 in het logo staat voor verbinding, 
het is letterlijk de weg tussen Hoek van Holland en Palermo. Deze weg 
loopt deels langs onze roots, de plaatsen waar wij ooit als welzijnsclub 
zijn gestart. Maar de weg gaat verder, en via die weg willen wij de 
mensen blijven bereiken en ondersteunen waar nodig. 
Door E25 te combineren met de drie poppetjes uit ons oude logo laten we 
onze verbinding met jong en oud zien. De verbinding waar wij het als 
organisatie allemaal voor doen. De verbinding waar we trots op zijn. 
iedereen is welkom!

BiJZOnDERE PROJECTEn
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Jeugdhulp op school op het 
ViTA College
Een prachtige samenwerking: sinds augustus 2021 werkt team E25 coach 
intensief samen met het ViTA College in Gorinchem. naast de jongeren 
staan, dat is één van de belangrijkste punten voor de coaches bij E25 
coach. Bij ‘Jeugdhulp op School’ wordt er verbinding gelegd tussen de 
verschillende vormen van ondersteuning en zorg door instanties aan 
dezelfde kinderen en gezinnen. Zo kan er nauw samengewerkt worden 
tussen de school, jeugdhulpverlening en het samenwerkingsverband 
‘Passend Onderwijs’. De jongerencoaches van E25 zorg en welzijn zijn op 
vaste dagen aanwezig op school. Ze hebben dan afspraken met leerlingen 
voor coachende gesprekken, maar organiseren ook activiteiten om 
vaardigheden te oefenen of te zorgen dat leerlingen na afloop weer 
geconcentreerd kunnen werken in de klas. Er worden in verschillende 
groepjes actuele thema’s besproken, zoals de impact van de corona-
maatregelen voor de jongeren, social media of verdovende middelen. Ook 
worden deze momenten benut om over incidenten te praten die 
bijvoorbeeld op school plaatsgevonden hebben.

The Social Gym
inmiddels is het algemeen bekend en bewezen dat sporten en bewegen 
goed is voor het lichamelijke, mentale en sociale welzijn van mensen. 
Toch sporten veel mensen niet, wat de coaches van E25 coach ook bij een 
groot deel van onze cliënten constateerden. Bij sommige cliënten is de 
drempel te hoog om zich aan te melden bij een sportschool of vereniging. 
De reden hiervoor kan financieel, sociaal of psychisch zijn. Voor andere 
cliënten weerhoudt het alleen moeten sporten hen om structureel te 
sporten. 

Gym E25 is er voor eenieder die, om wat voor reden dan ook, geen 
aansluiting kan vinden in het reguliere verenigingsleven of bij reguliere 
sportscholen. De coaches van E25 coach nemen de deelnemers mee naar 
Gym E25 om samen (gratis) te sporten of om deel te nemen aan groeps-
lessen onder begeleiding van een sportdocent. Maar er worden ook 
trainingen gegeven, bijvoorbeeld op het gebied van weerbaarheid en 
zelfverdediging. Op deze manier worden de drempels verlaagd en kan er 
met behulp van een coach aan de persoonlijke doelen en een gezondere 
leefstijl gewerkt worden. Waar mogelijk wordt er toegewerkt naar het 
terugkeren naar een reguliere sportvereniging/ sportschool. 

Gym E25 is een ‘social gym’, dit houdt in: geen wachtlijsten, geen drukke 
sportschool, maar een veilige omgeving waar kinderen, jongeren en 
volwassenen samen met hun coach kunnen sporten.

BiJZOnDERE PROJECTEn



E25 - jaarverslag 2021

E25 JOnGEREnWERK
E25 jongerenwerk richt zich op het stimuleren en, waar nodig, 
ondersteunen van jongeren en jongvolwassenen bij de ontwikkeling naar 
volwassenheid. De kern van het ambulante werk is signaleren, 
informeren, adviseren, activeren en verwijzen. Het ambulante werk is 
zowel individueel als groepsgericht. Jongerenwerk biedt jongeren kansen 
om zich op verschillende manieren te ontwikkelen, met activiteiten die 
gericht zijn op het bevorderen van jeugdparticipatie, vorming en 
opvoeding, educatie en voorlichting. Dit vindt ambulant plaats of in onze 
vaste accommodatie: Jongerencentrum ‘inBlik’.

E25 jongerenwerk werkt vanuit vijf doelstellingen: 

•	 Toeleiding	naar	vrijetijdsbesteding,	opleiding	en/of	werkontwikkeling.
•	 Zelfredzaamheid	en	eigen	kracht	versterken	door	te	werken	aan	het		
 zelfvertrouwen en zelfbeeld en door inzicht te geven in de eigen rol en  
 de invloed op de wereld om de jongeren heen.
•	 Bestrijding	van	jeugdoverlast	en	een	bijdrage	leveren	aan	veiligheid.
•	 Aantrekkelijk	vrijetijdsaanbod	aanbieden.
•	 Vroegsignalering	en	ondersteuning	

E25 JOnGEREnWERK



Werkwijze 
E25 jongerenwerk werkt met een brede aanpak gericht op gedrags-
beïnvloeding en het creëren van sociale verbindingen met leeftijds-
genoten, buurtbewoners en diverse organisaties. Het bevorderen van 
persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke 
participatie behoren eveneens tot de brede aanpak. Het aanbod kenmerkt 
zich door een mix van laagdrempelige recreatieve en (semi)educatieve 
activiteiten. 

2021 in vogelvlucht
Waar corona in 2020 als een rode draad door het jaar liep, was dit helaas 
ook het geval in 2021. Van januari tot juni is inBlik dicht geweest en zijn de 
accommodatie gerichte activiteiten niet doorgegaan. 

De maatregelen betekenen voor veel jongeren een flinke inperking op 
hun (sociale) leven, waardoor we als E25 jongerenwerk hebben ingezet op 
meer ambulant werk, activiteiten in de buitenruimte en contact via social 
media. Op deze manier konden de jongerenwerkers alsnog contact 
onderhouden en op een veilige manier een luisterend oor zijn voor de 
jongeren. Tijdens de lockdown is sport een belangrijk middel geweest om 
jongeren te bereiken. Om dit goed te organiseren zijn E25 buurtsport en 
jongerenwerk hand-in-hand met elkaar opgetrokken. De goede 
samenwerking is de aanleiding geweest van een reorganisatie waarbij 
beide teams vanuit inBlik werken en steeds meer als één team fungeren.

Projecten
naast de activiteiten en projecten die we al doen hebben we enkele 
nieuwe projecten opgezet. Deze projecten zijn over het algemeen opgezet 
naar aanleiding van de resultaten die naar voren kwamen uit de jaarlijkse 
enquête.

Accommodatiegericht en ambulant werk
in ons werk onderscheiden we accommodatiegericht werk – de jongeren 
komen naar ons toe – van ambulant werk, waarbij wij de jongeren 
opzoeken. Ondanks alle coronamaatregelen kon het ambulante werk, in 
aangepaste vorm, doorgaan. Jongeren mochten elkaar wel buiten 
ontmoeten. Dat maakte het mogelijk om dáár onze rol te pakken om 
jongeren te informeren en ondersteunen. in samenwerking met het team 
Handhaving en de Politie was E25 jongerenwerk het eerste aanspreek-
punt. 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 betrekking tot 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 aansluiten. 
Zo waren er op verschillende locaties in Maassluis wekelijkse sport-
activiteiten, vaak samen met het buurtsportteam. Hierdoor konden de 
jongeren elke dinsdag sporten bij het Cruyff Court veld en op 
woensdagmiddag in het Vrijheidspark. 

E25 - jaarverslag 2021
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Projecten in de buitenruimte
uit de enquête onder de jongeren kwam naar voren dat er meer behoefte 
was aan sport. Een belangrijke stap die E25 jongerenwerk heeft gezet is 
om de samenwerking aan te gaan met de Cruyff Foundation. Daaruit zijn 
de Summer Games en het Boulahrouz Jongerenplein 14 ontstaan.
De Summer Games hebben als doel jongeren sportief, energiek en met 
een positieve mindset de coronaperiode door te laten komen. Het gaat 
hierbij om lokale activiteiten die zich richten op de jeugd van 13 - 27 jaar. 
in de zomervakantie heeft het jongerenwerk gebruik kunnen maken van 
deze subsidie om in de zomervakantie zes donderdagavonden een 
gevarieerd aanbod aan te kunnen bieden met onder andere: Kickboxen, 
Pannakooi, Bootcamp, Archery Tag en een Stormbaan. Per keer was het 
bereik ruim 40 deelnemers.

Het Boulahrouz Jongerenplein 14 is aangelegd op het plein voor inBlik. Op 
deze manier kunnen jongeren altijd komen sporten bij de accommodatie. 
De aanleg van het plein is volledig gesubsidieerd door Stichting Fonds 
Schiedam Vlaardingen, gemeente Maassluis (door middel van het 
Sportakkoord), DuraVermeer en de Cruyff Foundation zelf omdat Khalid 
Boulahrouz zich heeft verbonden aan het plein als ambassadeur. Als 
tegenprestatie hebben we in de zomervakantie zeven dagen per week een 
‘Open Sportinloop’ georganiseerd.

E25 JOnGEREnWERK
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Voor jongeren
uit de enquête onder jongeren bleek ook dat veel jongeren geen baan, 
stage of school meer hadden. Vanuit deze behoefte is de Sollicitatie Muur 
ontwikkeld. Wekelijks wordt de muur voorzien van vacatures voor zowel 
stages, bijbaantjes of vast werk. Via de Sollicitatie Muur kunnen de 
jongeren een QR-code scannen voor een sollicitatietraining. Dankzij de 
Sollicitatie Muur hebben we meerdere jongeren aan een vaste baan 
gekregen. in het kader van jongerenparticipatie is E25 jongerenwerk de 
samenwerking met het Albeda aangegaan. Gedurende tien woensdagen 
achter elkaar konden acht studenten van Sport & Recreatie (niveau 1) van 
het Albeda in Maassluis een dag lang meelopen met de jongerenwerker 
of de buurtsportcoach. Aan het einde van dit traject zijn we met twee 
studenten een leer-werktraject aangegaan.

Op het gebied van cultuur hebben we een samenwerking opgezet met 
Theater Koningshof. Wekelijks biedt Quardin Music Academy een rap 
masterclass aan waar ruim 30 jongeren aan deelnemen. 

Door jongeren
na het succes van de documentaires ‘Missie Veteraan’ en ‘Voel jij je 
Maassluizer?’ is het vlogteam dit jaar bezig om de documentaire ‘Voel jij 
je Maassluizer?’ in jongereneditie te maken. in de documentaire geven de 
jongeren een inkijkje in hun leven in Maassluis.

“Dankzij de 
Sollicitatie Muur 

hebben meerdere 
jongeren een vaste 

baan gekregen.”

E25 JOnGEREnWERK
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E25 BuuRTSPORT
Wanneer kinderen en jongeren gemakkelijker kunnen sporten en 
bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij het veldje om de 
hoek, op school en het verenigingsleven, worden zij gestimuleerd tot een 
actieve en gezonde leefstijl. Door de inzet van de buurtsportcoach creëren 
we een brede aanpak sport-onderwijs-buurt. Op deze manier brengen we 
de jeugd in beweging en worden er constant verbindingen gelegd tussen 
sport(verenigingen), scholen en de wijk. Het E25 buurtsportteam zet zich 
in voor het:

•	 Stimuleren	van	een	gezonde	en	actieve	leefstijl;	
•	 Vergroten	van	de	leefbaarheid	op	straten	en	pleinen;	
•	 Stimuleren	van	de	ontwikkeling	van	motorische	vaardigheden;	
•	 Doorverwijzen	naar	het	verenigingsleven;	
•	 Stimuleren	van	de	bewonersparticipatie;	
•	 Stimuleren	van	het	zelfvertrouwen;	
•	 Opzetten	van	de	ketenaanpak	met	partners;	
•	 Creëren	van	een	laagdrempelig	sport-	en	spelaanbod	voor	alle		 	
 doelgroepen. 

E25 BuuRTSPORT
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Werkwijze
We vinden dat kinderen van 4 - 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. De 
sportactiviteiten bestaan uit gymlessen, pauzesport, school gelieerde 
activiteiten (zoals kleutergym, MRT, et cetera) en naschoolse (wijk)
activiteiten. 

naast deze sportactiviteiten worden er drie sportevenementen 
georganiseerd en organiseren we schoolsporttoernooien met de 
sportverenigingen.

2021 in vogelvlucht
Het afgelopen jaar heeft het buurtsportteam vele activiteiten 
georganiseerd in Maassluis. in de eerste helft van 2021 speelde corona 
helaas nog een prominente rol tijdens de activiteiten. Zo konden sommige 
schoolsporttoernooien niet doorgaan, gingen gymlessen niet door en 
waren we zelfs een tijdje dicht. Hoewel het veel creativiteit vergde van 
onze collega’s, zijn de buurtsporters erg actief geweest. De gym en 
kleutergymlessen werden naar buiten verplaatst, het stoepranden werd 
met voorrondes georganiseerd op verschillende scholen om te voorkomen 
dat er te grote groepen tegelijk samen waren, de speelgym werd naar 
buiten verplaatst en de Koningsspelen werden in april georganiseerd op 
drie verschillende scholen. 

E25 BuuRTSPORT

Daarnaast is begin 2021 ook de focus gelegd op het GLi-project, de 
Gecombineerde Leefstijl interventie. uit het Sportakkoord kwam naar 
voren dat er in Maassluis behoefte is aan sport voor volwassenen met 
overgewicht. Door in kleine groepjes en met een vaste docent te werken, 
merkten we dat de drempel om te beginnen met bewegen wat lager was 
voor de deelnemers. Hoewel dit een andere doelgroep is dan waar de 
buurtsporters zich in eerste instantie op richten, klikte het vanuit beide 
kanten en hebben we besloten dit ook in 2022 voort te zetten.

Gelukkig kwamen de meeste versoepelingen rond de zomer en konden 
we in samenwerking met E25 jongerenwerk de gehele zomer zeven 
dagen per week een programma organiseren! 
na de zomervakantie konden we de lessen weer binnen voortzetten. 
Doordat niet alles open was, waren de activiteiten van buurtsport 
drukbezocht. Met name de speelgym in de Wethouder Smithal was 
een groot succes. Met gemiddeld 75 deelnemers per week is dit 
de drukstbezochte activiteit geweest in 2021, met als uitschieter 90 
deelnemers in één week. in oktober kon gelukkig ook het eerste 
schoolsporttoernooi plaatsvinden. 

Helaas ging nederland na de voorjaarsvakantie weer deels op slot en 
werd binnensporten buiten de reguliere schoollessen verboden. Hierdoor 
is de speelgym weer naar buiten verplaatst en is de Sport Experience 
vervangen sportactiviteiten, drie dagen per week in de kerstvakantie. 
Kortom, 2021 was een jaar waarin er veel van de creativiteit van eenieder 
werd gevraagd, er nieuwe activiteiten zijn opgestart en oude activiteiten 
zijn geprofessionaliseerd. Voor 2022 zijn er weer veel nieuwe plannen 
waar we met veel plezier en enthousiasme naar uit kijken! 
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Projecten
Zomerprogramma zomervakantie 
Wij vinden dat iedereen gedurende het hele jaar moet kunnen blijven 
bewegen, ongeacht factoren als leeftijd, afkomst, financiële situatie, et 
cetera. Daarom heeft het buurtsportteam deze zomer samen met het 
jongerenwerkteam een sportprogramma aangeboden in en rondom 
inBlik. Van maandag tot en met zondag konden de kinderen overdag 
komen bewegen. Voor de zomervakantie is het buitenplein omgetoverd 
tot het Boulahrouz Cruyff Plein, waarna er freeplayers en schaakstukken 
zijn aangeschaft om het plein multifunctioneler te maken. Samen met 
verschillende organisaties en verenigingen in Maassluis is er een 
programma gecreëerd met diverse activiteiten voor de jeugd. Wanneer de 
kinderen vijf verschillende activiteiten hadden bijgewoond, kregen ze een 
waterfles, zodat we niet alleen sport maar ook een gezonde levensstijl 
promoten.

Schoolhandbaltoernooi 
nadat veel schoolsporttoernooien de afgelopen anderhalf jaar niet door 
konden gaan door corona, konden we in oktober 2021 weer genieten van 
het schoolhandbaltoernooi bij H.V. unitas ’63! Bij bijna alle toernooien 
worden alleen scholen uit Maassluis uitgenodigd, dit jaar mochten echter 
de Maaslandse basisscholen ook aansluiten bij het handbaltoernooi. Met 
ongeveer 200 aanmeldingen werd het een goed bezochte toernooidag. 
naast de toernooiwinst is er nog een extra prijs: de fairplay-prijs. Wij 
als buurtsportteam stimuleren sportief gedrag zowel binnen als buiten 
het veld. Het team dat zich gedurende de toernooidag het sportiefst heeft 
gedragen, won deze prijs.

E25 BuuRTSPORT



Koningsspelen 
Hoewel veel evenementen het afgelopen jaar niet doorgingen, hebben de 
jongerenwerkers in samenwerking met de Teamplayers op verschillende 
scholen Koningsspelen georganiseerd. in dit jaarverslag lichten we de 
Koningsspelen bij de Kindertuin even uit. in de ochtend kwamen de 
leerlingen uit groep 3 t/m 5 naar buiten om verschillende spellen te 
doen. De dag werd geopend met de openingsdans van de Koningsspelen. 
Daarna werden er kleine groepjes gemaakt, waarin de leerlingen 
alle spellen langsgingen en soms alleen of tegen andere teams een 
wedstrijdje speelden. in de middag kwamen de oudere groepen naar 
buiten en werd het programma herhaald. Het was een geslaagde dag, de 
kinderen zijn sportief bezig geweest!
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Stoepranden
Op de scholen in Maassluis werden er in de week van 11 t/m 21 mei 
voorrondes gespeeld voor de officiële toernooidag op 27 mei. Tijdens de 
gymlessen, speelgym of de wijkactiviteiten konden de kinderen van 6 - 14 
jaar meedoen aan de voorrondes. De winnaars van al deze voorrondes 
waren op 27 mei uitgenodigd om bij H.V. unitas’ 63 de Maassluise finale 
te spelen. naast het stoepranden, kregen de deelnemers en het publiek 
de kans om een handbalclinic te volgen of Archery Tag te spelen op het 
naastgelegen grasveld. Zo was het voor zowel deelnemers als publiek 
mogelijk om sportief bezig te zijn gedurende de hele middag.

“Wij vinden dat iedereen 
gedurende het hele jaar 

moet kunnen blijven 
bewegen, ongeacht factoren 

als leeftijd, afkomst of 
financiële situatie.”
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E25 COACH
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. De eerste 
stap ligt hierdoor bij de jongeren en vanuit die houding versterken we hun 
zelfredzaamheid. We werken samen aan het behalen van hun doel: 
mensen onder de mensen worden. Het is onze missie om hiervoor te 
doen wat nodig is. Onze coaches zijn daarom dag en nacht bereikbaar. 
Binnen E25 zorg en welzijn helpen we elkaar om de coaching handen en 
voeten te geven, via bijvoorbeeld sport en leefstijl, theater en muziek en 
jongerenwerk 2.0. En als het nodig is, halen we hulp van buiten. 

2021 in vogelvlucht
Helaas stond 2021 ook nog in het teken van de grip die corona op de 
samenleving had. Van lockdown naar lockdown, wel/niet vaccineren, het 
speelde bij onze kwetsbare doelgroep en de collega’s helaas een grote en 
negatieve rol. De behoefte aan persoonlijk contact werd hierdoor zo 
mogelijk nog groter. Omdat jeugdhulpverlening als essentieel beroep 
wordt gezien, konden we ons werk, ook op dat vlak, zo goed en kwaad als 
het ging “gewoon” doen. 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 

E25 COACH
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Maatwerk 
E25 coach 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.

liepen op, individuele problematiek nam toe, veel andere hulpverlening 
werkte op afstand of voorzieningen waren niet beschikbaar. Mede 
hierdoor kreeg E25 coach een groot aantal nieuwe aanmeldingen in 2021. 
We hebben extra ondersteuning geboden waar dat nodig was. Bijvoor-
beeld door digitale flyers te maken 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 boden de coaches advies en praktische hulp 
aan gezinnen die in quarantaine. 

De enorme groei die E25 coach in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt 
geeft ons een dubbel gevoel. We zijn aan de ene kant trots dat onze 
werkwijze wordt gewaardeerd en steeds meer bekend raakt. Maar aan 
de andere kant maken we ons grote zorgen over de, zeker in 2021, 
toegenomen sociale en maatschappelijke problematiek onder jongeren en 
binnen gezinnen én over de tekorten in de jeugdzorg. 

E25 COACH

Begeleiding vanuit jeugdwet
individuele ambulante begeleiding, groepsbegeleiding (no Spang), 
gezinsbegeleiding en GGZ-zorg (psychische diagnostiek, therapie en 
behandeling). 

Begeleiding vanuit de WMO 
Ambulante ondersteuning voor (jong)volwassenen. 

individuele begeleiding via projecten/samenwerkingen. 

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.

“naast de jongeren 
staan, dat is één van de 

belangrijkste punten voor de 
coaches bij E25 coach.”
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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 bij betrokken zijn, blijft onze coach het aanspreek-
punt voor cliënten, waardoor ze zelf ook het overzicht en de regie houden. 
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.

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 reclasse-
ringstrajecten, vooral van cliënten met een complexe problematiek 
(verslaving, verstandelijke beperking, verstoorde gezinsrelaties of een 
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 
statushouders.
individuele begeleiding via projecten en samenwerkingen geven we vorm 
in onderstaande  initiatieven: 

 Binnen EnverE25 werken E25 jongerenwerk en de jongerencoaches  
 van E25 coach samen met opvoedondersteuners 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 onder steunt  
 ook bij hulpvragen over het groeien naar zelfstandigheid, gericht op  
 jongeren of jongvolwassenen tot 27 jaar.

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

 Met iPTA (integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid) begeleiden  
 we kwetsbare jongeren met een LVB en (risico op) delinquent   
 gedrag naar werk of school. Het doel hiervan is het bieden van een  
 beter perspectief dan de straat of criminaliteit. Dit project voeren   
 twee van onze coaches uit in Schiedam. 

 Team Veilig is een onderdeel van E25 coach en begeleidt deelnemers  
 bij wie mogelijk sprake is van een onveilige setting. De    
 begeleiding is gericht op het voorkomen van recidive en ernstige   
 overlast op straat en het realiseren dat de deelnemers zelfstandig   
 kunnen deelnemen aan de samenleving. Door de inzet van twee   
 coaches op één deelnemer kunnen zij intensiever worden begeleid  
 en kan de veiligheid voor zowel deelnemer als coach beter worden  
 gewaarborgd. 

 in de samenwerking met het veiligheidshuis bespreken wij   
 jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie. Jeugd waar de  
 gemeente zich zorgen om maakt. Deze jongeren worden wekelijks  
 besproken tijdens diverse veiligheidsoverleggen, waar samen met  
 de uitvoerende partijen veiligheidsafspraken worden gemaakt. E25  
 zorg en welzijn is één van de uitvoerende partijen. Wij coachen deze
 jongeren in de praktijk.

E25 COACH
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We blijven innoveren 
E25 coach staat altijd open voor nieuwe uitdagingen, betere werkwijzen, 
interessante ontwikkelingen en bijzondere projecten. 
Ons Team Aanmelding en Advies hebben we in Team DABB (Diagnostiek 
Aanmelding Behandeling en Begeleiding) samengevoegd met het team 
van gedragswetenschappers, vaktherapeuten, behandelcoaches en 
psychodiagostisch medewerkers. Waar dit informeel al gebeurde, biedt 
team DABB vanaf 1 januari 2021 ook officieel diagnostiek en 
behandelingen aan in verschillende regio’s. 

Voorbereiding ZVW 
DABB is voornamelijk ontstaan met de behoefte om cliënten die wij in 
begeleiding hebben ook de diagnostiek en behandeling te kunnen bieden. 
Deze cliënten stonden vaak op een lange wachtlijst of voelden zich meer 
op hun gemak bij E25 coach. E25 coach wil in haar diagnostiek en 
behandeling vooral de cliënt voorop en centraal stellen, door aan te 
sluiten bij zijn of haar behoefte. 

in deze werkwijze wordt ook het systeem betrokken, zodat de jongere er 
ook daadwerkelijk mee verder kan. Hier kwamen wij er al snel genoeg 
achter dat er ook ouders en anderen in het systeem zijn die onze hulp 
kunnen gebruiken, om zodoende er voor te zorgen dat het hele systeem 
verder kan. Om deze reden is er gestart met diagnostiek en behandeling 
in het kader van de ZVW. 

E25 COACH



Zoals dat gaat bij E25 zorg en welzijn 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.
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Andere voorbeelden van innovatie binnen E25 coach zijn:

 Binnen E25 coach hebben we onze teams ingedeeld in kleinere   
 eenheden. Elk team heeft een teamcoach die, waar nodig,    
 ondersteunt 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. Op enkele praktijkscholen in Gorinchem   
 verzorgen we zowel individueel als groepsgewijs jeugdhulp. Dit past  
	 goed	binnen	ons	idee	van	multifocale	zorg;	we	kunnen	er	zowel		 	
 preventieve en laagdrempelige als zwaardere jeugdhulp en GGZ   
 inzetten, allemaal in onderlinge samenhang. 

 Er zijn veel jongeren zonder geld voor fatsoenlijke kleding en   
 passende schoenen. Een basisbehoefte waarin wij willen voorzien.
 
De Boetiek
De boetiek is een plek waar de jongeren, getipt door hun coach, op hun 
gemak kunnen zoeken naar toffe kleding, schoenen, sjaals, petjes, et 
cetera. 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 menstruatie-armoede te bestrijden. 

E25 COACH

Vestigingen E25 coach

Stoelmatter 2  Wateringen (hoofdkantoor)
Oder 10  Den Haag
Beresteinlaan 2  Den Haag
Raam 184  Gouda
Polanerbaan 13E  Woerden
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E25 KOPEREn KEES 
Wie denk jij dat je bent? 
Dat is misschien wel de meest spannende vraag en het mooiste 
onderzoek dat je doet als je theater maakt. in de huid kruipen van een 
ander, een rol spelen, of juist helemaal jezelf zijn. Jij kan alles zijn bij 
Theaterschool Koperen Kees! Door middel van toneellessen, bewegings-
lessen, muziek- en zanglessen voor kinderen en volwassenen werken wij 
aan creativiteit, ontplooiing van talenten, inleving en samenwerken, maar 
ook aan zelfvertrouwen en presentatie. 

Theaterschool Koperen Kees is er voor iedereen. We vinden het heel 
belangrijk dat de lessen voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht het 
inkomen. Daarom zijn wij aangesloten bij Kindpakket Westland en de 
Westlandpas. 

Al ruim dertig jaar leren kinderen, jongeren en mensen met een 
(verstandelijke) beperking bij ons alles over theater maken. Spelender-
wijs werken ze aan hun zelfvertrouwen, ontwikkelen ze hun inlevings-
vermogen en ontdekken ze hun talenten en creativiteit. Wie meedoet aan 
een voorstellingsgroep speelt ook in een echt theater. in de lessen leren 
ze toneelspelen, bewegen, zingen en teksten doorgronden. Maar theater 
maken is in de eerste plaats ontzettend leuk: waar anders beleef je de 
mooiste verhalen vol avonturen?

E25 KOPEREn KEES



2021 in vogelvlucht
na een start met een grote diversiteit van lessen en volop enthousiaste 
aanmeldingen, zag het jaar er hoopvol uit. December zorgde opnieuw 
voor een lockdown, een lange lockdown dit jaar. Voor de reeds gestarte 
lessen was het geen probleem en kon er per direct online lesgegeven 
worden. Doordat de lockdown voor theaterlessen tot ruim midden mei 
heeft geduurd, heeft dit behoorlijk gedrukt op de hoeveelheid lessen van 
dat jaar. Enkele cursussen werden al in april gestart en buiten gegeven. 
in samenwerking met de scouting konden we gebruikmaken van de 
buitenruimtes en zo door het mooie weer al vroeg buiten lesgeven. 
Half mei mocht de theaterschool weer starten met lessen in het pand. 
Elke jaargroep had nog zes weken om een eindpresentatie te realiseren 
en helaas was dat ook dit jaar niet haalbaar in het theater. Theaterschool 
Koperen Kees is omgebouwd tot theater en iedereen mocht twee 
personen uitnodigen voor de eindpresentaties. niet ideaal, maar elke 
leerling heeft zijn moment gehad – en daar gaat het om. De eindvoor-
stellingen zijn feestelijk afgesloten met een mooi aangeklede buitenfoyer 
met drankjes, hapjes en een heuse ijscokar. 

E25 KOPEREn KEES

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 jaar, 12 - 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 allerlei cursussen voor kinderen organiseert  
 op basisscholen.

 in opdracht van Cultuurweb geven we jaarlijks ‘verdiepingstrainingen’,  
 dat zijn: Kunstkracht 55+, verdiepingstrainingen voor het basis -  
 onderwijs en verdiepingstrainingen voor het voortgezet onderwijs.  
 Daarnaast geven we weerbaarheidstraining en individuele  trainingen  
 ‘Theater als middel’ (samen met E25 coach ontwikkeld en uitgevoerd). 

 De 65+ theatercursus die in 2020 is gestart met een enthousiaste   
 groep 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, E25  
 muziekmeesters en Westland Cultuurweb mee in het samenwerkings-  
 project ‘PuuR! Cultuur’. Samen bieden we lessen aan in theater, dans,  
 muziek en beeldende kunst. Daarnaast heeft Theaterschool Koperen  
 Kees vijf vaste jaargroepen die naar een eindvoorstelling toewerken. 

“Theater maken is als een 
laboratorium vol onderzoeken: 
het heeft vaak de meest gekke 

en leuke uitkomsten.” 
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Projecten 
Theater is als een laboratorium
Theater maken is als een laboratorium vol onderzoeken: het heeft vaak de 
meest gekke en leuke uitkomsten. Dat onderzoek werd dit jaar niet alleen 
veel door de spelers gedaan, maar ook heel veel door de organisatie. 
Want hoe blijf je innovatief, verrassend, creatief en nieuw binnen de 
beperkingen die er op dat moment zijn? Theaterschool Koperen Kees 
heeft er alles aan gedaan om de deelnemers te blijven verrassen en 
prikkelen door diverse nieuwe projecten en initiatieven te ontwikkelen.

Theater als middel 
Theater biedt een leuke en inspirerende manier om in een korte tijd 
bewustwording te creëren en (indirect) te oefenen met nieuw gedrag. 
Theaterschool Koperen Kees begeleidt kinderen en jongeren daar waar 
nodig en gewenst is. in overleg ontwikkelen Koperen Kees en E25 zorg en 
welzijn de juiste begeleiding. Zowel individueel als in groepsverband, 
zoals bij ‘no Spang’. 

Theaterles via het digibord
Theaterschool Koperen Kees kwam zelfs via het digibord de klassen in. 
Samen met de docenten zorgden we ervoor dat groepen kinderen 
theaterles kregen – en dat op meerdere scholen. Via digitale wegen gaven 
we ook lessen aan groepen thuis, zodat de kinderen toch met elkaar 
konden spelen.

E25 KOPEREn KEES
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Online kerstfilm
Vanwege corona mochten de groepen van het Herman Broerencollege 
(speciaal onderwijs), al vrij vroeg niet meer met elkaar mixen. Om toch 
een kerstgevoel met elkaar te kunnen krijgen, heeft Koperen Kees 
digitale lessen ontwikkeld om uiteindelijk een eigen kerstfilm te maken. 
na het instuderen van diverse scènes, live gegeven via het digibord, 
werden er opnames gemaakt en zijn deze verwerkt tot een eigen Herman 
Broerencollege kerstfilm. in totaal hebben vijf groepen en vijf 
theaterdocenten meegewerkt aan deze film. Alle leerlingen hebben de 
film in de klas kunnen kijken en zo hun kerst op school kunnen vieren.

Tjilp Voorjaarsverhalen
Tjilp Voorjaarsverhalen is een nieuw samenwerkingsproject vanuit 
Bibliotheek Westland, theaterschool Koperen Kees en E25 
muziekmeesters. Via een livestream vanuit de bibliotheek in Wateringen 
werden er muziek- en theaterverhalen gespeeld door docenten van 
Theaterschool Koperen Kees en E25 muziekmeesters. Deze 
Voorjaarsverhalen waren vooral gericht op de jonge doelgroep vanaf 2 
jaar. Elke dag een nieuw thema, waarbij de kinderen vanuit huis mee 
konden dansen en zingen.

Het Tjilp Festival
Het Tjilp Festival heeft dit jaar een aangepaste vorm gekregen: er werden 
buiten theaterworkshops georganiseerd. Zo vond er, in het klein, toch nog 
een Tjilp Festival plaats.

E25 KOPEREn KEES

Zomervakantieweken 
Samen met E25 muziekmeesters en Dance for You hebben we het 
programma voor de zomervakantieweken georganiseerd. Kinderen 
werkten in de zomervakantie binnen een week naar een theaterproductie 
toe, gericht op spel, muziek en dans. Ze werkten met elkaar werkten naar 
een eindpresentatie, die bezocht kon worden door twee personen per 
deelnemers. De rest van alle opa´s en oma´s konden meekijken via de 
livestream. Dit jaar waren er twee zomervakantieweken met in totaal 62 
deelnemers. Alle kinderen van wie de ouders aangesloten zijn bij de 
Voedselbank kunnen jaarlijks gratis deelnemen. 

nieuw dit jaar waren de PuuR! Vakantieweken met in totaal 37 deel-
nemers met een (verstandelijke) beperking. Twee weken vol theater, 
dans, muziek en beeldende kunst, waarbij we naar een eindfilm hebben 
toegewerkt.

“Om toch een kerstgevoel 
met elkaar te kunnen 

krijgen, heeft Koperen Kees 
digitale lessen ontwikkeld 
om uiteindelijk een eigen 

kerstfilm te maken.”
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E25 
MuZiEKMEESTERS
in het Westland werkt een grote groep enthousiaste muziekdocenten bij 
E25 muziekmeesters. Alle muziek-educatieve specialisaties zijn 
vertegenwoordigd;	onderwijsinstellingen,	maatschappelijke	organisaties	
én particulieren kunnen voor muziekles en muziekprojecten bij 
muziekmeesters terecht. 

Er worden laagdrempelige muzieklessen georganiseerd voor jonge 
kinderen verspreid over het Westland, maar ook projecten in het sociaal 
domein en projecten in het onderwijs. De muziekdocenten van E25 
muziekmeesters verzorgen samen presentaties en concerten. Ze maken 
inspirerende momenten waar leerlingen elkaar ontmoeten en samen 
optreden. 

Muziekmeesters is altijd betrokken bij muzikale evenementen in het 
Westland. We willen laten zien – en vooral laten horen! – dat iedereen bij 
ons zijn of haar muziekdroom kan waarmaken.

2021 in vogelvlucht
De pandemie had heel 2021 invloed op het muziekonderwijs. Tijdens de 
lange lockdown in het eerste kwartaal waren alle lessen online. Met veel 
fantasie zijn de docenten aan de slag gegaan om de beginnende 

E25 MuZiEKMEESTERS
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leerlingen toch iéts te kunnen bieden in de groepslessen. in deze periode 
heeft muziekmeesters dagelijks een online Sing-in én een Kleuter-
muziekles gemaakt om aan mee te doen met het gezin, de opvanggroep 
of de schoolklas. Voor oudere kinderen stonden er nieuwe filmpjes en 
muziekquizzen online. Gelukkig konden alle cursussen in mei weer live 
plaatsvinden. 

Gezamenlijk zingen was in de ban. Dankzij een bijdrage van de 
Westlandse Korenfederatie en Westland Cultuurweb heeft muziek-
meesters de online tool Jamulus beschikbaar gemaakt voor de 
Westlandse koren, inclusief de ondersteuning in het gebruik ervan. Voor 
ouderen thuis of in woonzorgcentra is de filmserie ‘Zing mee’ gemaakt.

Het PuuR! Orkest had vanwege haar kwetsbare deelnemers twee lange 
lockdowns. Van mei tot en met oktober kwam het orkest wel wekelijks bij 
elkaar.

De zomer was een geslaagde periode. Met twee volle vakantieweken 
hebben we een kleine 60 deelnemers bereikt. Ook de PuuR! Vakantie-
week met dagelijkse muziekworkshops was een groot succes. 

in september 2021 zagen we voor het eerst effect van de pandemie op de 
leerlingenaantallen. individuele lessen werden afgezegd omdat de kans 
op online les nog groot was en men daar niet meer zo’n zin in had. Ook de 
verplichte CoronaCheck heeft volwassenen tijdelijk doen stoppen. “We 
wachten even tot het voorjaar”, hoorden we vaak. De nPO gelden 
(nationaal Programma Onderwijs) voor het onderwijs leidden tot veel 
aanvragen voor muziekdocenten op school. De meeste aanvragen hebben 
we kunnen bedienen met docenten, maar ook daar vielen weer veel 
lessen uit vanaf eind november.

Muziekmeesters heeft in 2021 toch concerten, presentaties en 
voorstellingen met leerlingen weten te organiseren, helaas met maar 
weinig live publiek. Alles werd gestreamd en zo kregen alle concerten 
toch veel belangstelling. De docentenband is een feit geworden. in 
wisselende samenstelling spelen ze een concert of verzorgen ze de 
begeleiding van de verhalenverteller.

Kunst na School, de zesweekse cursussen na school, zijn uitgebreid met 
dank aan de overname van Popschool Westland. We hebben DJ-lessen 
aan ons pakket toegevoegd, de benodigde DJ-sets aangeschaft en hier 
een nieuwe docent voor aangetrokken.

E25 MuZiEKMEESTERS

“in het Westland werkt een 
grote groep enthousiaste 

muziekdocenten bij 
E25 muziekmeesters.” 
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Daar zit muziek in

E25 MuZiEKMEESTERS

Online omgeving en/of lessen op 
Muziekmeesters Online

Kijken & Meedoen 
0 - 4 jaar    4+

Kijken & Aan de Slag 
8+ 

Plus Aanbod
14+    volwassenen

PuuR! Cultuur 
Alle leeftijden

Concerten en Presentaties 
Alle leeftijden 

Onze docenten 
Alle leeftijden 

Groepslessen, bandjes, ensembles 
Jeugd 12+    Volwassenen

PuuR! Maatwerk, PuuR! Orkest 
Mensen met een beperking 

Onderwijs docenten inzet
Primair onderwijs

Korte Oriëntatie cursussen, laagdrempelige instroom
Kinderen 0 - 12 jaar

Sociaal domein projecten 
Ouderen    statushouders

Kunst na school 
Primair onderwijs    in school    na school

Projecten, concerten  
Alle leeftijden

Ondersteuning individuele lessen 
Alle leeftijden
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Projecten 
Begin oktober, tijdens Westland Ontmoet, heeft het PuuR! Orkest haar 
eerste concert gegeven. Het was een groot succes. Een volle Oude Kerk in 
naaldwijk, meezingend publiek en staande ovaties. 

Alle kinderen uit de korte cursussen, die in januari en februari online 
verder moesten, zijn na de lockdown uitgenodigd op een grote live 
instrumentenparade en Play-in. De kinderen zijn met een route door 
Maesemunde langs zo’n 20 muziekdocenten/muziekinstrumenten gegaan 
en hebben met hun gitaar of keyboard meegespeeld in een Play-in. Het 
was een geweldige dag. Helaas nog wel zonder ouders, het duurde lang 
voordat er weer ouders mee mochten naar de lessen.

Elk jaar zijn er meerdere einduitvoeringen. Dan laten alle muzikanten 
zien wat ze hebben geleerd. Dit jaar was een nieuw idee ontstaan om alle 
kinderen die nog maar kort (2 jaar of minder) op muziekles zitten hun 
eigen einduitvoering te geven: “De Beginners Marathon”. in een enorme 
halve cirkel zaten de kleintjes klaar. De muziek stroomde van links naar 
rechts, camera’s erbij, livestream aan, iedereen kon het meemaken!
in december traden voor het eerst de nieuwe bands met leerlingen op. 
Tien jongeren hebben les in bandjes van verschillende samenstellingen. 
Een mooi netwerkje waarin ze eigen songs schrijven, er steeds weer 
nieuwe jongeren bij zoeken en mooie muziek maken.

E25 MuZiEKMEESTERS
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FEiTEn En CiJFERS
Activiteiten

 Gymles op 12 scholen (waarvan 1 school deels 
 een eigen leerkracht heeft) 

 min. 1x p.w. pauzesport per school    
 min. 1x p.w naschools aanbod per school 
 Speelgym op de woensdagmiddag (3 locaties) 

Activiteiten 
 Kleutergym 
 Organisatie schoolsporttoernooien 
 Organisatie evenementen 
 Pleinwacht 
 GLi-interventie 

Activiteiten
 Ambulant werk
 Extra activiteiten
 Ambulante gesprekken
 EnverE25

Bereik
 Wekelijks gemiddeld bereik 190 jongeren excl. ambulant 
 Cijfers open inloop tijdens corona dat we open waren erg druk 

 (circa 50 deelnemers per activiteit). Gemiddeld ruim 100 jongeren per week 
 Kidsclub & open sport inloop 30 deelnemers per week
 Chef inBlik 8 deelnemers per week
 Rapgroep 30 deelnemers per week

Bereik
 Speelgym: 130 kinderen p.w   
 Wijkactiviteit: 10 - 30 kinderen p.k   
 Seniorensport: 6 deelnemers p.w 

Tevredenheid
 100%* * op basis van 4/11 respondenten.

Activiteiten
	 Cursussen;	83	
	 Lessen;	767	 					 	 			
 31 trainingen/workshops  
 11 eindvoorstellingen   
 3 festivals 
 3 eindfilms 

Activiteiten
 Diagnostiek & behandeling
 Begeleiding individueel     
 Begeleiding groep
 Gezinsbegeleiding  
 WMO
 Jeugdhulp op school

Bereik
 Cursisten: 2459 
 Trainingen/workshops: 400 deelnemers  
 Eindvoorstellingen/online presentaties: 2820 
 Bezoekers festivals: 132 
 Bezoekers voorstellingen: 533 
	 Kijkers	eindfilms;	710	

innovatie
 The Social Foodtruck
 Gym E25
 ZVW

Bereik
 Jeugdwet: 719  
 WMO:  71
 Forensisch: 57  
 Pluscoach: 45
 iPTA: 20
 EnverE25: 43

innovatie 
 DJ-lessen, aanschaf DJ-Gear  
 Beat & Bass lessen 

Activiteiten
 2957 lesuren tot 21 jaar (vrije tijd en kinderopvang) 
 46 lesuren Kunst na School 
 200 lesuren inkoop (onderwijs) 
 200 lesuren impulsscholen 
 100 uur vakantieactiviteiten 
 13 Presentaties/voorstellingen 

Bereik
 Cursussen: 634 kinderen tot 21 jaar  
 Vakantieactiviteiten en voorstellingen: 950   

 bezoekers 
 MMOnline: 722 accounts 
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      Realisatie 2021  Begroting 2022
   
      x € 1.000   x € 1.000 
 
Geïndiceerde zorg     7.094    7.177
Subsidies      879    784
Overige baten     865    463
Totaal baten     8.838    8.424

Personeelskosten     7.457    6.656
Overige kosten     994    1.448

Totaal lasten     8.451    8.104
  
Resultaat uit normale   387      320
bedrijfsuitoefening

SAMEnVATTinG BEGROTinG
De begroting 2022 voor E25 zorg en welzijn ziet er (op hoofdlijnen) als volgt uit:
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OVER 2022 
En VERDER
Op het moment dat ik dit mag schrijven, lijkt het er gelukkig op dat corona 
de greep op onze samenleving langzamerhand verliest. De focus kan 
daardoor nog meer op de doorontwikkeling van onze multifocale aanpak 
worden gericht. Ons leidende principe is en blijft immers ‘het totale 
mensbeeld’. Concreet houdt dat in dat we onze dienstverlening zo hebben 
ingericht dat er een logische (maatwerk) verbinding wordt gemaakt tussen 
preventie, begeleiding en behandeling. Wij zijn ervan overtuigd dat we 
daarmee niet alleen in het belang van de cliënt effectiever zijn, maar ook 
een forse kostenbesparing kunnen realiseren doordat de zwaardere, en 
daarmee vaak duurdere, vormen van ondersteuning kunnen worden 
geminimaliseerd. Of het nu gaat om inzet vanuit de Jeugdwet, onze 
gesubsidieerde preventieve activiteiten, de WMO, Jeugdhulp op School, 
Forensische	begeleiding	of	GGZ;	alle	door	te	ontwikkelen	en	nieuw	te	
starten diensten worden langs deze lijn vormgegeven. 

We hopen oprecht dat onze sector, onze opdrachtgevers en onze financiers 
met ons samen deze beweging willen maken. Het valt niet altijd mee om 
de belemmeringen weg te nemen die financiering en bureaucratische 
structuren vaak veroorzaken. Gelukkig kunnen we bij gemeenten/over-
heden en collega-organisaties op steeds meer medestand rekenen!

André de Vries
E25 zorg en welzijn

“Het geheim van 
vooruit komen is 

beginnen met lopen”
 (Dag Hammerskjöld)



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@e25.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.

E25 zorg en welzijn
Stoelmatter 2
2292 JL Wateringen
T 085 0043644
info@e25.nl 

E25 jongerenwerk
inBlik
De Vloot 208
3144 PK Maassluis
T 010 7607136
jongerenwerk@e25.nl 
 E25 buurtsport

inBlik
De Vloot 208
3144 PK Maassluis
T 010 7607136
buurtsport@e25.nl 

E25 koperen kees
‘s-Gravenzandseweg 109
2671 JL naaldwijk
T 0174 730756
info@koperenkees.nl

E25 muziekmeesters
Maesemunde
Koningin Julianaweg 160
2691 GH ‘s-Gravenzande
T 0174 352125
info@muziekmeesterswestland.nl

E25 coach
Hoofdkantoor
Stoelmatter 2
2292 JL Wateringen
T 085 1301870
aanmeldingenadvies@e25.nl

E25 - jaarverslag 2021

www.e25.nl

http://www.e25.nl
www.e25.nl
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