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Op de B&A van 24 juni j.l. sprak de organisatie van Uniek Barendrecht, een Stichting die mensen met 
een uitkering ondersteunt met kleding en andere kleine goederen, de gemeenteraadsleden toe.   
Tijdens dit zomerreces bracht EVA een werkbezoek aan deze stichting in hun winkelpand aan de 
Talmaweg 107 in Barendrecht.  
Wij troffen hier een prachtige locatie waar mensen met een uitkering niet alleen de mogelijkheid 
hebben om een klein aantal keer per jaar een beroep te doen op een kledingstuk, maar waar zij ook 
voor weinig geld speelgoed en andere kleine goederen konden kopen.  
Daarnaast heeft de Stichting inmiddels een heel kleine market waar levensmiddelen goedkoop 
kunnen worden gekocht die supermarkten hebben geschonken en worden er fietsen opgeknapt en 
uitgeleend, verkocht of weggegeven. Ook deze fietsen worden door mensen aangeboden.  
 
Vooropgesteld dat het natuurlijk bedenkelijk is dat sommige mensen in Nederland dusdanig weinig 
te besteden hebben dat zij afhankelijk zijn van dit soort initiatieven om mee te kunnen doen, 
moeten wij constateren dat dit een bewezen succesvol initiatief is.  
Succesvol in de zin dat het met de producten voorziet in een behoefte, maar ook succesvol omdat 
het mensen die hier vrijwillig werken een plek biedt waar zij in een beschermde en vertrouwde 
omgeving arbeidsritme kunnen opdoen, structuur biedt en erbij horen. Het is dus een volledig 
“duurzame en inclusieve organisatie”. 
 
Het verbaasde ons niet dat ook mensen uit Albrandswaard hun weg hier naartoe hebben gevonden. 
Er zijn momenteel ongeveer 175 Albrandswaarders verbonden aan Uniek. Ook SWA werkt nog wel 
eens samen met deze stichting.  
 
 

1. Hoe ziet het college het belang van deze organisatie? 

Net als alle initiatieven op dit vlak heeft ook deze organisatie een kleine vaste bijdrage nodig om te 
kunnen bestaan. Albrandswaarders profiteren nu wel van het bestaan van deze plek, maar de 
gemeente Albrandswaard draagt hier niets aan bij. Twee vragen hierover.  

2. Wat is het voor u waard dat deze organisatie blijft bestaan? 
3. Is het mogelijk dat er, bijvoorbeeld vanuit de gedachte van wederkerigheid, een structurele 

bijdrage komt per cliënt, vanuit de gemeente Albrandswaard en Barendrecht in ruil voor 
een stukje ondersteuning van mensen die in armoede leven en in ruil voor de mogelijkheid 
hier mensen te plaatsen die veel ondersteuning nodig hebben om een (betaald/onbetaald) 
werkplek te vinden? 

 


