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Een waypoint of routepunt  is een plaats op aarde, opgeslagen met coördinaten. Waypoints kunnen 
onderdeel zijn van een te volgen pad (trail) of van een afgelegde weg (tracklog). Waypoints kunnen 
worden opgeslagen in een database of in een GPS  om ze tijdens een reis op te zoeken. Sommige  
waypoints vallen samen met een baken. (BRON WIKIPEDIA HTTPS://NL.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/WAYPOINT)

Bij het ontstaan van Waypoint in 2003 is bewust 
gekozen voor de naam Waypoint. De initiatiefne-
mers hadden tot doel om jongeren die uit koers 
waren geraakt of dreigden te raken, te helpen 
opnieuw hun koers te bepalen en ze voor een korte 
of langere tijd te begeleiden om op koers te blijven. 
Inmiddels bestaat Waypoint vijftien jaar en hebben 
we verscheiden jongeren, maar ook ouderen met 
raad en daad mogen bijstaan. En nee, het is niet 
altijd met succes. Helaas lukt het vaak ook niet en 
moeten we dikwijls erkennen dat we machteloos 
staan tegenover het monster van verslaving. Geluk-
kig gebeuren er ook veel mooie dingen, zien we 
mensen en hun omgeving positief veranderen, dat 
geeft ons moed en vertrouwen om door te blijven 
gaan.

In dit jaaroverzicht geven we een beknopte terug-
blik op 2017 en kijken we vooruit naar de toekomst.
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VOORLICHTING, PREVENTIE EN STRAATWERK
Binnen de preventie richten we ons op de doel-
groep waar nog geen sprake is van risicogedrag. 
Hier geven we informatie en stimuleren we de 
doelgroep om een ‘gezonde’ mening te vor-
men. Door middel van weerbaarheidstrainingen, 
lessen, ouderavonden, cursussen leren wij ze 
vaardigheden aan om in de toekomst de juiste 
houding te kiezen ten aanzien van middelenge-
bruik. Tijdens de training leren jongeren vaardigheden om zich weerbaar op 
te stellen tegen onder andere groepsdruk en hoe om te gaan met emoties.

Bij voorlichting richten we ons op die groepen waar inmiddels wel sprake is 
van risicovol gedrag. De voorlichting heeft als doel om het middelengebruik 

af te laten nemen of te doen stoppen waar dit 
mogelijk is dan wel bepaald gedrag te doen 
veranderen. In de praktijk zijn voorlichting en 
preventie niet zelden aan elkaar gekoppeld of 
vindt voorlichting plaats naar aanleiding van 
een eerdere preventieles of bijeenkomst. 

Binnen het straatwerk richten we ons vooral 
op het aanwezig zijn daar waar de jeugd en 

jongvolwassenen zich bevinden. We richten ons dan met name op die plaat-
sen waar andere organisaties niet actief zijn 
en waar sprake is van zorgwekkend gedrag 
ten aanzien van het gebruik van alcohol of 
andere middelen. Ons uiteindelijke doel is 
dat jongeren zich op een positieve manier 
ontwikkelen tot volwassenen.  

Soms is er naar aanleiding van het contact 
op straat, thuis, op school, in de bar of tijdens 
een preventiebijeenkomst behoefte om het 
gesprek een vervolg te geven in een rustiger 
setting. We kunnen dan gebruik maken van 
een spreekkamer of de kickboksruimte op het 
kantoor van Waypoint. Ook beschikken wij over 
een ruime vergaderruimte die geschikt is voor 
groepsmeetings, preventiebijeenkomsten, cur-
susavonden en trainingen.

13x
preventielessen en 
voorlichting op het 
basisonderwijs

7x
preventie en 
voorlichting op het 
middelbaar onderwijs

4x
voorlichting 
aan groepjes 
jongeren

3x
preventie en 
voorlichting op het 
hoger beroepsonderwijs

176
meetings voor (ex)-
gebruikers, familie of 
direct betrokkenen
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Tijdens 43 preventiebijeenkomsten bereikten we meer dan 500 volwassenen 
en ruim 650 jongeren. Ongeveer 350 ouders ontvingen van ons een nieuws-
brief naar aanleiding van de preventieles in het basisonderwijs. 

In het kader van voorlichting vonden er met 228 
jongeren onder de achttien gesprekken plaats 
en was er via WhatsApp 245 keer contact met 
jongeren. Met 107 jongvolwassenen was er een 
gesprek en 119 maal contact via WhatsApp of 
SMS.

Met het straatwerk bereikten wij 
ca. 500 jongeren tot achttien jaar 
en ca. 200 jongvolwassenen. 61 
keer maakten jongeren naar aan-
leiding van het contact op straat 
gebruik van ons aanbod voor een 
weerbaarheidstraining of moun-
tainbikeclinic.

In 34 gevallen gaf het gesprek met de jongere op 
straat aanleiding tot een gesprek met ouders, vriend of 
vriendin. Viermaal werd gekozen voor de preventieve 
inzet van een buddy en in bijna alle gevallen werden 
drugstesten verstrekt als preventiemiddel.

Door middel van diverse redactionele artikelen in 
magazines en plaatselijke kranten en de wekelijkse 

berichten op social media bereik-
ten we het hele jaar door tientallen 
tot honderden jongeren en vol-
wassenen.

Waypoint 
is 24 uur per  

dag bereikbaar voor  
de verslaafde en  
zijn/haar naasten  
voor vragen en  

advies.

243x
telefonisch contact 
met een gebruiker, 
naaste of betrokkene

55
drugstesten 
verstrekt/
uitgevoerd

231x
motiverende 
gespreksvoering 
met (ex-)gebruiker

31
bezoeken aan 
(ex-)gebruikers 
in detentie

67x
adviesgesprek met 
naaste, familie of 
werkgever
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Notitie:
In 2018 heeft het ketenoverleg een andere invulling gekregen 
en is de frequentie omlaag gegaan naar 4x per jaar. De nieuwe 
opzet van het ketenoverleg heeft als doel onderlinge samen-
werking binnen de keten te bevorderen en om kennis en erva-
ringen te delen. Voor nieuwe meldingen omtrent zorgmijders 
organiseert en faciliteert Waypoint waar nodig een rondetafel-
overleg. 
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ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN NAZORG
Waypoint werkt, waar het nodig en mogelijk is, samen met diverse zorg-
partners op Urk om de zorg rondom een gebruiker en zijn/haar netwerk zo 
efficiënt mogelijk te organiseren. Met als doel dat de betrokkene uiteinde-
lijk de zorg krijgt die men nodig heeft.

10x organiseerde Waypoint of werden we uitgenodigd voor een ronde-
tafelgesprek/-multidisciplinair overleg.

9x vond er een doorverwijzing plaats naar 1e, 2e lijnszorg of andere specia-
listische zorg.

8x organiseerden wij het ketenoverleg, waarbij ketenpartners aanschuiven 
om de zorgmijders op Urk in kaart te brengen en te overleggen wie waar 
actie kan ondernemen.

Voor 14 personen boden we praktische ondersteuning bij het vinden van 
huisvesting, werk of (medische) zorg.

2x bidstond voor verslaafden, de naasten en het werk van Waypoint.
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“Door de meetings ben 
ik in staat om het vol te 
houden, niet te drinken.”

NAAR AANLEIDING VAN 
EEN MEETING

Quotes

STUDIE, TRAINING EN 
TOERUSTING PERSONEEL
We volgden 14 trainingen/bijeenkomsten in het kader van permanente educatie en 
bezochten diverse klinieken en specialisten.

NAAR AANLEIDING VAN 
EEN PREVENTIE-
BIJEENKOMST

“Bedankt voor het heldere verhaal. 
Vanavond zijn mijn ogen geopend, 
ook welke verantwoording ikzelf 
heb naar mijn kinderen toe.”

“Ik heb vanavond besloten 
om vanaf nu zelf geen 
alcohol meer te gebruiken 
of in huis te halen.”

“Dit verhaal zouden 
meer mensen moeten 
horen.”

NAAR AANLEIDING VAN 
VOORLICHTING AAN 
OUDERS/PARTNERS

“Bedankt voor het 
luisterende oor en je 
advies, het geeft mij weer 
even lucht.”

“Ik was echt ten einde raad, 
nu krijg ik weer hoop dat het 
misschien wel goed komt.”

“Eindelijk iemand 
die mij begrijpt.”

“Wij bidden voor jullie.” 

“Respect voor het 
werk dat jullie doen.”

VANUIT DE SAMENLEVING
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KRINGLOOPWINKEL WAYPOINT
Bij de oprichting van de winkel in 2005 was het doel in de eerste plaats werk-
plekken te creëren voor (ex-)gebruikers en inkomsten te genereren om het 
preventie- en straatwerk te kunnen financieren. Anno 2018 bieden we niet 
alleen werkplekken aan voor onze eigen doelgroep, maar is Kringloop Way-
point uitgegroeid tot een volwaardig werk- en leerbedrijf waarbinnen plaats is 
voor vrijwilligers, dagbesteding, stage- en werkervaringsplaatsen.

In 2017 boden we plek aan:

9 personen voor dagbesteding

19 personen voor het uitvoeren van een taakstraf

3 personen voor een werkervaringstraject

37 leerlingen voor een snuffelstageplaats

2 Hbo-studenten voor een stagetraject

76 personen voor vrijwilligerswerk

Wij geloven dat mensen en goederen een tweede kans verdienen om 
(opnieuw) tot hun recht te komen en geliefd te worden. Met de kringloopwin-
kel hebben wij een plek gecreëerd waar mensen de ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen en hun bestemming te vinden, maar waar ook goederen en 
nieuwe (her)bestemming vinden.

Middels de winkel willen we een positieve bijdrage leveren om hergebruik 
van goederen te bevorderen en zo de afvalberg te verminderen.

Door het verlenen van een kringloopvergunning aan Waypoint stimuleert de 
gemeente Urk de zelfstandigheid van Stichting Waypoint Urk en is er uitein-
delijk minder subsidie nodig om het preventie- en straatwerk te kunnen uit-
voeren. 

Inkomende goederen 2017

Meubels en klein huisraad 310.200 kg

AEEA    45.900 kg

Textiel    121.751 kg

Totaal    477.851 kg 

Doorgezette goederen naar andere goede doelen en hulporganisaties  29.500 kg

Afval geschikt voor recycling:

Glas/keramiek  7.730 kg

Plastic   2.000 kg

Hout/metaal  32.312 kg

Elektrische app.  14.680 kg

Papier/karton  22.050 kg

Totaal   78.772 kg

Restafval   20.830 kg

Aantal adressen ophalen goederen 1475

“Het is hier fijn, iedereen is ook zo 
aardig tegen mij. Altijd even een 
praatje en hoe is het nu met je?” 

“Als ik de Waypoint niet had, 
zat ik nu thuis dood te gaan.”

“Ik ben altijd weer 
blij als het weekend 
voorbij is en ik naar 
Waypoint kan.”

QuotesVAN VRIJWILLIGERS VAN 
DE KRINGLOOPWINKEL
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CIJFERS IN BEELD 
Resultaten organisatie
Het gezamenlijk resultaat van Kringloopwinkel Waypoint en Waypoint  
preventie-/straatwerk over 2017 bedraagt  € 1.582,– negatief tegenover  
€ 18.215,– negatief  in 2016.

Resultaten Waypoint preventie- en straatwerk

2017 2016

Baten

Subsidie €  25.144,- €  23.205,-

Giften €  34.820,- €  55.141,-

Totaal €  59.964,- €  78.346,-

Kosten € 225.875,- € 251.853,-

Resultaat - € 165.912,-    - € 172.526,-

Resultaten Waypoint kringloop

2017 2016

Baten

Opbrengsten winkel € 333.339,- € 314.972,-

Overige inkomsten €  60.031,- €  52.511,-

Totaal € 393.370,- € 367.483,-

Kosten € 229.040,- € 213.172,-

Resultaat € 164.330,- € 154.311,-
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