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Introductie
Stichting Repair Café Teylingen (SRCT) organiseert sinds 2015 maandelijks
bijeenkomsten binnen de gemeente Teylingen. Onze vrijwilligers repareren samen
met de bezoekers kapotte spullen (elektronica, huisraad, kleding, fietsen, e.a.)
kosteloos. Sociale cohesie, kennisoverdracht en hergebruik staat hierbij centraal.
Tot oktober 2016 werden deze bijeenkomsten op wisselende locaties binnen de
gemeente Teylingen georganiseerd. Samen met de ambitieuze club van
vrijwilligers is SRCT inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan een Repair café.
Sinds augustus 2016 beschikken wij over een vast onderkomen: een voormalige
supermarkt aan het Hortusplein 14 in Sassenheim. Dit pand is omgedoopt tot
‘Ontmoetingswerkplaats de JoJo’. Hier worden doordeweeks nog veel meer
activiteiten ondernomen om huisraad een tweede leven te geven, hergebruik te
stimuleren, de deeleconomie aan te wakkeren en om buurtbewoners kansen te
bieden.
‘Ontmoetingswerkplaats de JoJo’ is samen met de vrijwilligers vanaf de grond af
aan opgebouwd tot een inspirerend, uniek en bruisend geheel. Onze
gebruiksovereenkomst voor het pand zal tot ongeveer eind 2022/begin 2023 lopen.
Daarna wordt het gebouw gesloopt.
De mogelijkheden en kansen die zich voordoen doordat wij over dit gebouw
beschikken, ontstaan vanuit het enthousiasme en de interesses van de vrijwilligers
en andere betrokkenen. De JoJo krijgt steeds meer gestalte en komt door
organische groei tot stand. Een gezamenlijk groeiproces, waardoor steeds nieuwe
inzichten ontstaan en kennis wordt opgedaan.
Sinds we in augustus 2016 de sleutel van de JoJo kregen, zijn we onze doelen op
een hoger niveau gaan waarmaken. Dat betekent dat we op structurele basis meer
impact maken op een duurzame leefomgeving, meer maatschappelijke
meerwaarde creëren en een ontmoetingsplaats vormen waar ‘de energieke
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samenleving’ zich kan ontplooien. We vullen de behoefte die is ontstaan vanuit de
samenleving door deze samen op te vullen en vorm te geven.
De Jojo is een schoolvoorbeeld als het aankomt op de kracht en het vermogen van
de samenleving om elkaar te ondersteunen waar nodig. Tekortkomingen samen op
te lossen en daarbij handen en voeten te geven aan de duurzaamheidsdoelen die
in onze regio worden nagestreefd.

De doelstellingen van SRCT
Voor de komende periode zetten wij ons in voor de volgende doelen:
●

Gebouwbeheer ‘de JoJo’
Als stichting beheren wij het gebouw en dragen wij zorg voor het zakelijke
gedeelte, zorgen we voor voorzieningen, het voldoen aan veiligheidseisen,
vergunningen en regelen de financiën. We coördineren de ontwikkelingen op de
werkvloer en sturen de ontwikkelingen met oog op het nastreven van onze visie
en doelstellingen.

●

Sociale cohesie en eenzaamheid tegengaan
Het bevorderen van de sociale cohesie, tegengaan van eenzaamheid en het
aanjagen van onderlinge interactie, ontmoeting, kennisdeling en samenwerking
tussen mensen uit alle lagen van de samenleving bereikbaar maken.

●

Duurzaamheid bevorderen
Milieubewustzijn en duurzaamheid stimuleren, circulaire economie aanjagen,
afvalpreventie met reparatie, hergebruik en delen van goederen, de
deeleconomie versterken en een groen netwerk bouwen. Tegengaan van de
wegwerpeconomie.

●

Re-integratie en resocialisatie
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of die om andere reden buiten de
maatschappij zijn komen te staan, een kans bieden om mee te kunnen doen en
hun waarde toe te voegen en kwaliteiten te benutten. Op weg helpen in het reintegratieproces en ruimte geven voor het ontdekken van talenten en ook
valkuilen.

●

Re-integratie en resocialisatie
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of die om andere reden buiten de
maatschappij zijn komen te staan, een kans bieden om mee te kunnen doen en
hun waarde toe te voegen en kwaliteiten te benutten. Op weg helpen in het reintegratieproces en ruimte geven voor het ontdekken van talenten en ook
valkuilen.
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●

Armoedebestrijding
Armoede tegengaan, dragelijker maken door te geven en te delen, een plek te
bieden waar geldgebrek geen rol speelt en geen invloed heeft op de omgang.
De taboe rondom armoede wegnemen en gelijke kansen creëren.

●

Talentontwikkeling en het delen van kennis
Talenten in mensen naar boven halen en ruimte bieden zich hierin te
ontwikkelen, zoektocht naar talent ondersteunen en mensen met bepaalde
talenten in te zetten. Delen van kennis en het leren van elkaar.

●

Integratie statushouders
Statushouders betrekken bij activiteiten in de JoJo, kennis laten maken met
onze samenleving, mensen te laten ontmoeten. Ondersteuning bij nieuwe
beroepskeuze, leertrajecten bieden, betrekken bij activiteiten.

●

Dagbesteding
In samenwerking met GGZ Rivierduinen dagbesteding bieden, onder
professionele begeleiding cliënten een mogelijkheid bieden iets te kunnen
betekenen binnen hun vermogen. Gelegenheid aan cliënten bieden op sociaal
gebied ook buiten de instelling contacten te leggen en samen te werken met
mensen buiten de instelling.

●

Creatieve en culturele expressie
Ruimte bieden om creatieve en culturele expressie te kunnen uiten. Ruimte om
te experimenteren en samen te werken waardoor mooie dingen ontstaan.
Workshops organiseren en andere activiteiten ontplooien.

●

Continuïteit nastreven
Op moment dat we deze locatie moeten verlaten, willen we op een nieuwe
locatie onze activiteiten voortzetten. Het leggen van contacten en onderzoeken
van de opties naar een geschikte ruimte is het komende jaar daarom essentieel.
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Doelgroepen
De doelgroepen die SRCT weet te betrekken bij de activiteiten in de JoJo, is
ontzettend breed, waardoor mensen uit verschillende lagen van de samenleving bij
elkaar worden gebracht.
De doelgroepen zijn wel te onderscheiden in verschillende categorieën:
● Vrijwilligers: De vrijwilligers zijn vertegenwoordigd vanuit de hele
samenleving, jong of oud, en van iedere afkomst is welkom om zich aan te
sluiten bij het team vrijwilligers. Deze club is erg divers en ontzettend krachtig
en veelzijdig dankzij de samenwerking. Achtergrond kan variëren van een
afstand tot de arbeidsmarkt (bijstand, Wajong, ziektewet of
arbeidsongeschikt, werkloos, enz.), mensen die leven in eenzaamheid,
vluchtelingen, gepensioneerden, mensen die om wat voor reden dan ook niet
mee kunnen doen in de samenleving, mensen die iets willen betekenen voor
de maatschappij tot aan mensen die graag de kans pakken om
samenwerking en initiatieven te ontplooien.
● Bezoekers: Bezoekers van SRCT en de JoJo komen zowel uit de directe
omgeving als uit de regio en komen uit alle lagen van de samenleving.
Bezoekers hebben uiteenlopende redenen om ons te bezoeken. Als ze iets
willen laten repareren, spullen komen halen of brengen, een activiteit
bijwonen, maar ook gewoon vanwege de behoefte aan gezelligheid. Voor de
een is het gewoon een bezoekje, voor de ander geeft het kleur aan de dag of
kan het zelfs uitkomst bieden in nood.
● Gebruikers van onze ateliers, werkplaatsen of ruimtes die hun activiteiten
hier ontplooien of hun creatieve expressie ten uitvoer komen brengen, vaak
uit zich dat in onderling samenwerking en heeft het een wisselwerking.
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Werkzaamheden en realisatie van de doelstellingen
Strategie en toekomst
Onze doelstellingen kunnen deze beleidsperiode weer optimaal worden
nagestreefd, dankzij het hebben van de vaste locatie aan de Hortusplein. In deze
voormalige supermarkt kan continuïteit worden geboden, die de uitwerking van de
doelstellingen van SRCT daadwerkelijk in het hart van de samenleving voelbaar
maakt en ook werkelijk maatschappelijke meerwaarde weet te brengen binnen de
gemeente Teylingen en in de Bollenstreek.
We zijn dan ook voornemens om na de sloop van ons huidige onderkomen, hoe dan
ook door te gaan en ons te vestigen op een nieuwe locatie. Er lopen nu vergaande
gesprekken en procedures, waarbij we aanspraak maken op een gebouw binnen de
gemeente Teylingen waar we De JoJo kunnen voortzetten. Hiervoor hebben we de
nodige adviseurs, waaronder 50 adviesuren van Arcadis (gewonnen tijdens het
Pitchen voor Impact traject) en een adviseur vanuit de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNHM). Daarnaast volgen we cursussen en verbreden we onze
kennis op hoog niveau om een vervolgstap te kunnen realiseren. Mocht de locatie
die we op dit moment op het oog hebben niet doorgaan, zijn er ook andere opties
die verder onderzocht worden. We willen hoe dan ook door!
Realisatie van de doelstelling
De stichting tracht in de periode 2021-2022 haar doelstellingen te verwezenlijken
door:
●

●
●

●
●

●

Het openstellen van de JoJo op doordeweekse dagen met een bezoekers
functie, waarbij de JoJo gerund wordt door de vrijwilligers. Men kan meedoen
naar eigen vermogen en op de afdeling waar men zich thuis voelt. Tijdens en
ook buiten openingstijden kunnen dingen worden georganiseerd.
Verdere samenwerkingsverbanden aan te gaan, zowel onderling met inwoners
als met bedrijven en instellingen, door samen te werken, elkaar versterken in
het realiseren van de doelen die we voor ogen hebben.
Het bereiken van mensen die elders in de maatschappij buiten de boot vallen of
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben opgelopen doen we door deze mensen
te betrekken bij activiteiten, waarbij onderling de samenwerking aan wordt
gegaan en men door mee te doen zich nuttig en waardevol kan inzetten.
Re-integratie bevorderen door mensen te laten doen waar ze goed in zijn en dit
verder ontwikkelen tot men zich weer kan en wil inzetten voor de samenleving.
De Weggeefwinkel; dit is een aanjager voor de deeleconomie, zorgt voor
voldoende aanloop van bezoekers in de JoJo en is een uitkomst voor arme
mensen. Daarnaast voegt het een element toe met een concept dat uniek is in
deze regio. De weggeefwinkel bevorderd hierbij het duurzamer gebruik van
spullen. Het werk in de winkel biedt daarbij een sociale rol, die door vrijwilligers
wordt vervuld.
Onderbrengen van de houtwerkplaats van GGZ Rivierduinen. Door de
dagbesteding komen de cliënten van de GGZ regelmatig in aanraking met
andere vrijwilligers, bezoekers en buurtbewoners en kunnen beide partijen
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●

●

●
●

●

elkaar ongedwongen ontmoeten en inspireren. De professionele begeleiding
van de cliënten, draagt tevens bij aan supervisie tijdens de openingstijden.
Faciliteren van Ontmoeten door doen. Koffiecorner met inloop (i.s.m. GGZ
Rivierduinen) waarbij mensen uit alle lagen van de samenleving samen worden
gebracht en onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen plaatsnemen.
Met workshops en activiteiten samen bezig zijn.
Door het ontwikkelen van diverse soorten ateliers en werkplaatsen kan onderling
ervaring en kennis worden gedeeld en van elkaar worden geleerd. Elkaar
inspireren en stimuleren bij projecten om het beste uit jezelf te halen of juist om
hulp te vragen bij de uitvoering van een idee; culturele en creatieve expressie.
Hier bieden wij ruimte voor.
Diverse soorten activiteiten organiseren. Cursussen, workshops en
bijeenkomsten. Activiteiten toegankelijk maken voor iedereen, dus ook voor
mensen onder de armoedegrens.
Met statushouders wordt samen gezocht naar een bezigheid waarbij zij zich
goed voelen of waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Wanneer daar
behoefte aan is en er is een geschikt persoon beschikbaar, koppelen we een
vaste coach voor begeleiding.
Door samen De JoJo vorm te geven en dit slooppand vanaf de grond af aan op
hebben gebouwd, ingericht en te onderhouden hebben we een mooie plek
neergezet waar we komend jaar optimaal gebruik van zullen maken. Waar we
veel van elkaar leren, saamhorigheid creëren en een bepaalde sfeer scheppen,
waarin kansen liggen en men elkaar kan versterken.

Projecten
Ontmoetingswerkplaats de JoJo
De JoJo is momenteel ons grootste project, tevens is dit de aankomende periode de
uitvalsbasis voor al onze activiteiten. De JoJo is een ontmoetingswerkplaats, wat
samen is opgebouwd en ingericht en altijd in beweging is. De interactie die hier
ontstaat, kan voor sommigen erg belangrijk zijn en hiermee weer een doel geven
aan hun leven. Voor anderen is het een uitlaatklep om creativiteit in kwijt te kunnen
en weer een ander komt er, om gewoon lekker bezig te kunnen zijn of samen te
kunnen zijn.
Daarnaast hebben wij met deze ontmoetingsplek de basis kunnen leggen voor de
energieke samenleving, die hierbij zelf het heft in handen neemt. Zowel op sociaal
als op duurzaam gebied vullen we een leegte op. We kunnen de circulaire economie
van onderaf aanjagen door hergebruik, reparatie en delen van spullen binnen
handbereik te brengen voor inwoners van de gemeente.
De werkplaatsen en onderdelen in de JoJo zijn opgezet met een bepaalde visie van
toegankelijkheid en samenwerking. Op basis van betrokkenheid en inzet van
vrijwilligers met een bepaalde passie, hobby of kennis van een onderwerp zijn
diverse afdelingen opgezet en uitgegroeid.
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Huidige onderdelen van de JoJo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vaste Repair Café opstelling (ook doordeweeks bemand)
Weggeefwinkel
Houtwerkplaats (door GGZ Rivierduinen)
Fietsenwerkplaats
Computerwerkplaats
Naaiatelier
Creatieve ateliers
Koffiecorner ‘ontmoeten door doen’ (GGZ Rivierduinen i.s.m. SRCT)
Makerspace
Elektrolab
Fotostudio

De komende tijd zullen we ook nieuwe activiteiten ontplooien, in samenwerking
met andere organisaties. Onder andere een wekelijks vrijwilligersspreekuur i.s.m.
Welzijn Teylingen. Ook met het Meedenkersnetwerk en Stichting Lumen kijken we
naar een manier om onze bezoekers en vrijwilligers ook op sociaal
maatschappelijk niveau nog beter te kunnen ondersteunen.
Activiteiten
●
●
●
●
●
●
●
●

Vrijwilligers inzetten
De bezoekersfunctie waarborgen
Faciliteren van de ruimte voor uiteenlopende doeleinden
Workshops, cursussen en bijeenkomsten organiseren
Samenwerkingsverbanden aangaan
Netwerk verder uitbreiden en samenwerken
Onze reputatie en impact verder opbouwen
Mogelijkheden voor een volgende locatie verkennen

Nieuwe pilotprojecten
Bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties hebben meer dan eens bewezen
om, zowel bewust als onbewust, sociale en maatschappelijke vraagstukken op te
lossen en tekortkomingen in de samenleving het hoofd te bieden. De overheid is
steeds vaker op zoek naar oplossingen vanuit het veld en schrijft daarvoor
challenges, prijsvragen of subsidietenders uit om pilotprojecten te onderzoeken. In
de JoJo lopen er in de periode 2021 en 2022 twee van dergelijke pilots met een
invulling voor deze actuele vraagstukken. De uitkomsten van deze pilots kunnen we
straks ook zelf inzetten voor verbeteringen en professionalisering.
● Subsidietender algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners Duinen Bollenstreek
Vanuit de vijf gemeenten in deze regio werd op basis van cliëntenonderzoek gezocht
naar algemene voorzieningen voor kwetsbare inwoners die beter aansluiten op de
behoefte van deze doelgroep. Tevens een gewenste versterking van het
maatschappelijke
voorveld
om
zo
ook
kosten
te
besparen
op
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maatwerkvoorzieningen. Dat sluit exact aan op wat we bij de JoJo doen en ons
projectplan kwam als beste uit de bus in de subsidietender. Hiermee hebben we
extra budget (21.000,-) gewonnen voor de komende twee jaar om de JoJo te
upgraden en meer met deze doelgroep te kunnen bieden. Maar hiermee krijgen we
ook een erkende positie binnen het sociaal domein, wat nieuwe mogelijkheden
biedt.

● Prijsvraag Rijkswaterstaat voor gemeente om een Circulair
Ambachtscentrum te ontwikkelen
Het 'Circulaire Ambachtscentrum' is benoemd tot icoonproject in de landelijke
uitvoeringsagenda Circulaire Economie. Een plek waar repareren, hergebruik en
levensduurverlenging van spullen en materialen centraal staat. In verbinding met het
onderwijs, de milieustraat en het sociaal domein. Gemeente Teylingen blijkt hierdoor
opeens koploper te zijn omdat hier al sinds vier jaar zo'n plek is; de JoJo. Via een
prijsvraag vanuit Rijkswaterstaat om pilotprojecten op te zetten, heeft Lisa de Blok
voor de gemeente een ontwikkelbudget van 50.000 euro gewonnen met het
projectplan voor een Circulaire Ambachten Hub. De JoJo speelt hier als partner een
belangrijke rol in deze Ambachten Hub en fungeert als basis. Hierbij zijn o.a. De
Maregroep, de milieustraat, de afdeling Onderwijs en Arbeidsmarkt,
Bollenstreekhout, De Groene Uitdaging en Circulaire makers betrokken. Deze pilot
loopt ook de komende twee jaar en zal mooie ontwikkelingen teweeg brengen.

Organisatie-structuur
De stichting heeft een ANBI status, die we ook de komende periode zullen
behouden.
Samenstelling van het bestuur
● Stan van Gemert: bestuursvoorzitter
● Lisa de Blok:
secretaris
● Marian Waasdorp: penningmeester
Financiering
SRCT ontvangt geen subsidies van de gemeente of van een andere
overheidsinstantie. We draaien op basis van donaties, giften, sponsoring en de
verkoop van opgeknapte artikelen, zoals fietsen. Tevens ontvangen wij een
tegemoetkoming in de gebruikskosten door GGZ Rivierduinen voor de
houtwerkplaats.
De uitgaven, houden we zo laag mogelijk. Dit zodat we wat reserves kunnen
opbouwen voor de aankomende verhuizing.
Geen winstoogmerk
Wij zijn een non-profit organisatie met een ANBI status. SRCT beoogt niet het maken
van winst. Alle inkomsten uit donaties, giften en andere inkomensbronnen komen
ten goede van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.
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Beloningsbeleid
SRCT keert geen beloningen uit voor werk dat wordt verricht ten bate van de
stichting. Wel werkt onze Stichting met onkostenvergoedingen, mochten er kosten
worden gemaakt door een vrijwilliger. Bijvoorbeeld gemaakte reiskosten voor het
ophalen van goederen, gereedschap, reparatiemateriaal of voorraad-artikelen
(zekeringen, garen, stekkers enz.) die zijn aangeschaft.
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