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Dit willen we betekenen 

We zijn de sociaal bindende factor binnen de Woensdrechtse samenleving.  Wij faciliteren dat 

iedereen betrokken kan zijn en mee kan doen. We bieden kansen en dagen mensen uit eigen 

regie te voeren. Dat doen we samen met vrijwilligers en netwerkpartners en in lijn met de 

afspraken met onze opdrachtgever(s). Daarbij zijn we dichtbij en verbindend. 
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Het jaar 2020 gaat de boeken in als het jaar waarin we als samenleving met een enorme uitdaging te 

maken kregen. In maart gooide het coronavirus alles wat vanzelfsprekend was volledig in de war. 

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht toonde zich veerkrachtig, paste zich aan en ging verder. 

BWI was gewend haar dienstverlening rechtstreeks en fysiek in te richten. Door middel van 

spreekuren, (sport)activiteiten voor jongeren of de ontmoetingspunten in de verschillende 

dorpskernen. Toen in Nederland thuiswerken de norm werd, stond ook BWI voor de opgave om 

digitaal invulling te geven aan haar activiteiten. Dit zorgde in eerste instantie voor de nodige 

vraagstukken; “Hoe ondersteunen we onze kwetsbare (zorg)vragers? Hoe geven we activiteiten voor 

jongeren digitaal vorm? Hoe bewaken we de kwaliteit van onze dienstverlening?”  

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik ontzettend trots ben en veel bewondering heb voor de wijze 

waarop onze vrijwilligers en medewerkers met deze uitdaging zijn omgegaan. In samenwerking met 

andere organisaties, waaronder de gemeente Woensdrecht, MEE en WijZijn Traverse is hard gewerkt 

om een antwoord te vinden op alle vragen die op ons afkwamen. We hebben het maken van 

afspraken gedigitaliseerd, online (sport)programma’s opgezet en hebben de scholen en 

kinderopvang ondersteund bij de noodopvang van leerlingen. Dit alles naast de taken die we 

standaard ook uitvoeren. 

Ondanks alle uitdagingen, of misschien wel dankzij, is het ook een tijd geweest waarin we veel 

hebben geleerd en waarin technologische hulpmiddelen versneld zijn ingezet. Hulpmiddelen die 

waarschijnlijk niet snel meer uit onze organisatie zullen verdwijnen en waarmee we onze 

dienstverlening zo optimaal mogelijk in kunnen richten voor het welzijn van alle inwoners van onze 

gemeente. 

 

Mark Inja 

Directeur Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht 

Mei 2021 
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1.1 Samenstelling bestuur Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) 

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende drie leden: 

Willem Damme voorzitter 

Roy Krones penningmeester  

Edwin Rommens secretaris 

 

Het bestuur heeft via het directiestatuut de dagelijkse leiding van de organisatie gedelegeerd aan de 

directeur van de stichting de heer M.E. Inja. Momenteel zijn er twee plaatsen vacant voor leden. 

 

1.2 Hoofdlijnen  

In 2020 kwamen in het bestuur diverse thema’s en onderwerpen aan de orde. De focus van het 

bestuur was daarbij vooral gericht op:  

• Ontwikkeling meerjarenbeleidsplan 

• Doorontwikkeling ICT 

• Gezonde bedrijfsvoering 

• Huisvesting en verhuizing BWI 

• Integrale toegang – samenwerking partners 

• Verbreding takenpakket BWI 

• Ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers BWI 

• Zichtbaarheid en flexibiliteit BWI in coronatijd 

• Financiële rapportages 

• Jaarrekening 

• Begroting 

• Meerjarenbegroting 

• Subsidiebeschikkingen 

 

1.3 Governance  

Het bestuur nam nauwlettend kennis van externe ontwikkelingen inzake goed toezichthouderschap. 

In de visie is het belangrijk toezicht vooral proactief, nabij en betrokken in te vullen: wat zijn 

belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en wat is daarvan de betekenis voor de koers van Brede 

Welzijnsinstelling Woensdrecht.   

  

1.4 Personeelsvertegenwoordiging  

De PVT bestond eind 2020 uit 3 personen, te weten Lenny Winkel, Monique Heijnen en Jacky 

Jansens. Zij hadden periodiek overleg met de directeur.  

  

1. Organisatie en personeel 
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1.5 De vrijwilligersraad  

De vrijwilligersraad bestaat uit Leny Jansen, Willem van Herk en Astrid Vergeer. 

Begin maart vond een evaluatie plaats met de leden van de vrijwilligersraad en directeur Mark Inja. 

Terugkijkend op de periode sinds de oprichting in april 2018 kunnen we concluderen dat er veel werk 

is verzet. De rol van beleidstoetsing en belangenbehartiging van de vele vrijwilligers is met grote 

nauwkeurigheid en betrokkenheid uitgevoerd.  

Een blik op de toekomst werpend, lijken er de komende tijd geen grote veranderingen aan te komen. 

Omdat ook vanuit de achterban niet vaak (meer) een beroep wordt gedaan op de raad is het tijd om 

te beraden of het zinvol is om dit orgaan in leven te houden. Daarom is besloten om voorlopig in 

sluimerstand te gaan. Dat wil zeggen dat de leden bereikbaar blijven voor vragen vanuit de 

vrijwilligers en de organisatie.  

 

1.6 Klachtenregistratie  

In 2020 zijn er geen formele klachten ingediend.  

 

1.7 ANBI  

De Belastingdienst heeft BWI aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). BWI is als 

ANBI volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, 

levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling, die het 

algemeen belang dient. Hierdoor komt BWI in aanmerking voor vrijstelling van schenk- en 

erfbelasting. Schenkers kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften 

aan een instelling die een ANBI-beschikking van de Belastingdienst heeft. Voor vrijwilligers betekent 

het dat zij al een gift doen als ze de door hen gemaakte kosten niet declareren bij BWI. Ze kunnen dit 

dan benoemen als gift. Deze gift komt in aanmerking als gewone gift bij de aangifte IB. De vrijwilliger 

moet dan wel kunnen aantonen dat hij/zij en de instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:  

• De instelling is door de belastingdienst aangewezen als ANBI.  

• De instelling heeft een verklaring afgegeven dat betrokkene zich heeft ingezet als vrijwilliger.  

• De ANBI heeft een regeling getroffen, waardoor u in aanmerking komt voor een vergoeding.  

• De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.  

• De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.  

• De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen en aan de ANBI 

schenkt.  
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1.8 Medewerkers Brede WelzijnsInstelling 2020 

Naam Functie Fte Opmerkingen 

S. Dekkers-Brouwers Buurtsportcoach 0.44  
 

J. Jansens 
Coördinator Sport en Bewegen 
Buurtsportcoach 

1.00  
 

M. van Elzakker Assistent Buurtsportcoach 0.22  

D. van der Vliet 
Coördinator Startpunt Grip op geld / 
Steunpunt Statushouders 

0.81 
 

N. Jansen 
Coördinator Startpunt Grip op geld / 
Steunpunt Statushouders / Steunpunt 
Vrijwilligerswerk 

0.83 
 

M. Esser 
Coördinator Steunpunt Senioren & 
Mantelzorg 

0.56 

Urenvermindering 
(-/-4) op eigen 
verzoek per 1-1-
2020 

L. Winkel-van Kaam 
Coördinator Steunpunt Senioren & 
Mantelzorg 
Cultuur 

0.89 
 

G. Miltenburg 
Jongerenwerker 
Coördinator Ontmoetingspunt 

1.00 
 

R. van Gaal  Secretarieel medewerker 0.44  

V. Wouters 
Administratief/secretarieel 
medewerkster 

0.08 

Urenvermindering 
(-/-1) op eigen 
verzoek per 22-01-
2020 

C. de Bruijn Medewerker financiële administratie 0.56  

M. Heijnen 
Medewerker financiële administratie / 
personeelsadministratie 

0.50 

Urenvermindering 
(-/-2) op eigen 
verzoek per 1-1-
2020 

S. Langenberg Gebouwbeheerder K4 0.25 
In dienst t/m  
31-12-2020 

D. Zelic Assistent jongerenwerker 0.04  

M. Inja Directeur 0.89  

M. Kweekel Coördinator vrijwilligerswerk 0.11 
Urenvermindering 
(-/-8) per 1-1-2020 

M. Swagemakers 
Coördinator To-Taalhuis & voor- en 
vroegschoolse educatie (vve) 

0.56 
 

 

  



   

9 
 

1.9 In 2020 zijn uit dienst getreden 

Naam Functie fte Uit dienst per 

D. Zelic Assistent Jongerenwerker 0.08 01-07-2020 

M. Kweekel Coördinator vrijwilligerswerk 0.22 01-07-2020 

E. Dymacz Assistent To-Taalhuis Oproepcontract 01-01-2020 

N. van den Eijnden Assistent To-Taalhuis Oproepcontract 01-01-2020 

 

1.10 Leren en werken bij BWI 

BWI is een door SBB erkend leerbedrijf en heeft elk jaar stagiaires van HBO en MBO. 

SBB is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.  

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te 

geven met uitzicht op een baan. 

 

Stagiair(e)s in 2020 waren:  

Naam Opleiding School Periode Uren 

T. Adriaansen Sport en Bewegen Scalda 04-09-2019 / 

21-06-2020 

80 uur totaal 

T. Prop Social Work HZ University 01-09-2020 / 

30-06-2021 

20 uur p/w 

S. Belloni Sport en Bewegen Scalda 01-12-2020 / 

18- 06-2021 

80 uur totaal 

S. Jaddi Marketing 

Communicatie 

Johan Cruyf 

College 

01-02-2020 / 

30-06-2020 

40 uur p/w 

M. Jacobs Social Work HZ University 01-09-2019 / 

30-06-2020 

20 uur p/w 

M. Sabander Social work HZ University 01-09-2019 / 

30-06-2020 

20 uur p/w 

D. Zeliç Social Work HZ University 01-09-2019 / 

30-06-2020 

20 uur p/w 

B. Smout Sportkunde  HZ University 06-10-2020 / 

30-06-2021 

20 uur p/w 

M. Goris Sport Johan Cruyf 

college 

01-10-2020 / 

17-07-2021 

20 uur p/w 
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1.11 Bedrijfsvoering: de essentie van BWI 

 

De nullijn gevonden 

Achter de schermen van BWI richt een toegewijd team zich aan een professionele en transparante 

bedrijfsvoering. In 2020 legde dat team de focus op de financiële huishouding. De nullijn is gevonden, 

de financiën zijn op orde en BWI heeft zijn slagvaardigheid bewezen. 

De financiën van BWI zijn, na een bezuinigingsoperatie die de gemeente Woensdrecht inzette, weer 

volledig op orde. Ondanks dat er moeilijke besluiten genomen moesten worden, zoals het laten gaan 

van twee waardevolle krachten, gaat BWI financieel gezond de toekomst in.  

De digitalisering in 2020 eiste dat investeringen in ICT en laptops voor de medewerkers eerder naar 

voren werden geschoven.  

Flexibiliteit was een andere kernwaarde voor BWI afgelopen jaar. In de initiatieven voor de 

samenleving en ook voor de eigen collega’s, vertelt Mark: “Onze medewerkers moesten veilig 

kunnen werken, dat was prioriteit. We zorgden voor mondkapjes, hygiëneproducten, werkschema’s, 

veilige werkruimtes, dingen die nodig waren om verantwoord thuis te werken, laptops, trainingen in 

ICT en online vergadermomenten. Onze collega’s hebben zich verantwoordelijk en initiatiefrijk 

getoond en zijn hun werkplezier nooit verloren. Dat was te zien in het ziekteverzuim: met 1,69% is 

dat nog nooit zo laag geweest. We hebben een topteam, waar we heel zuinig op zijn!” 

Ondertussen was er ook nog een verhuizing voor te bereiden. In december verruilde BWI het 

vertrouwde pand in de Kromstraat om haar intrek te nemen in het gemeentehuis. “We zijn erop 

vooruitgegaan. In de Kromstraat kwamen we spreekkamers tekort, en was het gehorig. Nu wordt er 

nog hard gewerkt aan de zichtbaarheid van BWI in de gemeenschappelijke ruimte met de 

bibliotheek. Ook wordt er in de nieuwe ruimte een balie gerealiseerd. Dit willen we zorgvuldig 

vormgeven, want de plek waar onze klanten binnenlopen moet immers uitnodigend zijn. We hebben 

ons in 2020 flexibel getoond en zijn in staat gebleken om onze functie uit te voeren in uitdagende 

omstandigheden. Het vertrouwen dat ons dat heeft gebracht – vanuit college en ambtenaren en 

vooral vanuit de samenleving – is heel veel waard.” 
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1.12 Verzuimontwikkeling 

 

 

 % 

Totaal verzuim 2020 1,69 

Waarvan kort Verzuim  (0 t/m 7 dagen) 0,08 

Waarvan middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) 1,07 

Waarvan lang verzuim (43 t/m 365 dagen) 0,54 

Waarvan extra lang verzuim (366  of meer) 0 
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1.13 Woord van het bestuur 

 

“Hoe transparanter, hoe beter” 

In zijn werkzame leven was hij financieel manager en in die rol wist hij veel conflictsituaties om te 

buigen tot een goede afloop. Zeven jaar geleden nam Roy Krones zitting in het bestuur van BWI, die 

hem inmiddels heeft leren kennen als een ‘financieel geweten’, dat “hoe transparanter, hoe beter”, 

als motto heeft. 

Roy Krones heeft in zijn jaren bij BWI de nodige zaken aangepakt en heeft het financieel beleid tot 

een succes weten om te vormen. In de beginjaren heeft hij gesleuteld aan de financiële 

verantwoording en ingezet op het verbeteren van het contact met de gemeente. Maar hij trof vooral 

een organisatie aan met betrokken personeel.  

“We hebben een directeur met open vizier, wederzijds begrip en vertrouwen en goede financiële 

mensen. De medewerkers in de werkvelden zien in hoe belangrijk het is om binnen budget te blijven 

en spannen zich in om overlap in activiteiten te voorkomen. En ook de contacten met de gemeente 

verlopen inmiddels prima. De wethouder is weliswaar kritisch, hij weet ook onze transparantie en de 

inzet van BWI op waarde te schatten.”  

In 2019 kreeg BWI te maken met een bezuinigingsoperatie. De doelstelling was om 2020 hoe dan ook 

met een positief resultaat af te sluiten en daar is BWI ook in geslaagd. Dat BWI haar doel ondanks 

alles wist te behalen stemt Roy Krones bijzonder trots: “Ondanks alle beperkingen heeft BWI zich 

meer dan uitstekend gemanifesteerd binnen het sociale domein. De wethouder heeft al laten weten 

daar trots op te zijn, dat kan ik alleen maar beamen. De verhuizing heeft daaraan bijgedragen. Nu 

BWI een gebouw deelt met de gemeente is de onderlinge drempel weg, en de noodzaak daarvoor 

was groot. Niet alleen door de coronacrisis, maar ook door de gelden die de overheid toekent aan 

gemeenten voor bijvoorbeeld jeugdzorg en WMO, verwacht ik dat BWI in de toekomst voor 

uitdagingen zal blijven komen te staan. De organisatie en haar processen zijn er klaar voor en wij als 

bestuur ook. Als we kritisch blijven, met elkaar in overleg blijven gaan en scherp letten op hoe we het 

gemeenschapsgeld dat aan ons wordt toegekend kunnen inzetten, dan kunnen we trots blijven op 

BWI.” 
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2.1 Steunpunt Mantelzorg 

 

Gewoon nabij zijn 

Nabij zijn was ineens niet meer vanzelfsprekend en toch slaagde het Steunpunt Mantelzorg hier ook 

in 2020 in. Mantelzorgers waren vanwege Covid-19 nog nooit zo hard nodig. BWI toonde zich 

innovatief en bleef zich inzetten om hen een helpende hand te kunnen bieden. Zo goed en zo kwaad 

als het ging. 

“Onze ruim 700 mantelzorgers hadden het moeilijk in 2020”, zeggen Marga Esser en Lenny Winkel 

van het Steunpunt Mantelzorg, “we zagen drama’s met overlijdens en mensen die niet op een 

“normale” manier afscheid konden nemen. Het echte leed zat in kleinere dingen: de dagbesteding 

viel vaak weg en dat betekende dat de mantelzorger de zorg overdag zelf moest opvangen. Veel 

mantelzorgers voelden zich machteloos. Zij wrongen zich in allerlei bochten om de persoon die ze 

verzorgen te beschermen voor alle besmettingsrisico’s. En hoe leg je als mantelzorger bijvoorbeeld 

aan een dementerende uit dat hij of zij niet meer mag kroelen met de kleinkinderen?”   

Toch staan we voor al onze mantelzorgers klaar.  

De respijtzorg die het Steunpunt Mantelzorg gewend was te bieden, viel door alle beperkingen 

grotendeels weg in 2020. Activiteiten voor de jonge mantelzorgers konden met wat aanpassingen 

gelukkig wel doorgaan. Zo konden zij in september een dag gaan zeilen met de Bergse 

zeeverkennersgroep Karel Doorman. Met Corona werden het aantal inloopcontacten minder, na de 

verhuizing in december is het voor velen nog even zoeken. Vrijwilligers van het Steunpunt 

Mantelzorg werden wat verder op afstand gehouden, of zetten zélf hun activiteit tijdelijk op een laag 

pitje om zo besmettingsrisico te vermijden.  

Toch was het Steunpunt Mantelzorg altijd nabij. Niet – helaas niet – met een fysieke arm om de 

schouder, wel met een luisterend oor. Op anderhalve meter afstand, in de tuin of desnoods 

telefonisch of online. “Een luisterend oor is wat mantelzorgers vaak het hardste nodig hebben. Het 

afgelopen jaar zijn veel mantelzorgers tot tranen geroerd, omdat ze zich door ons gehoord voelden 

en gewoon even hun verhaal kwijt konden. Dat was erg mooi. Zo konden zij toch verder met een 

glimlach op het gezicht.” 

 

CIJFERS 2020 

Mantelzorger geregistreerd  31 dec 2020 totaal 777, waarvan 40 jonge mantelzorgers 

Uitgeschreven 60 personen: ingeschreven 109 personen 

Activiteiten jonge mantelzorgers; 

Pleisterplaats jonge mantelzorgers wekelijks tot en met maart, hierna gestopt i.v.m. corona 

Voor jonge mantelzorgers 5 ontspanningsactiviteiten gedaan; djembé, zeilen, frietjes eten, 

speurtocht en Klimbos. 

  

2. Onze diensten 
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2.2 Steunpunt Senioren 

 

Terug naar de basis 

In een periode waarin er veel veranderde in de wereld om ons heen, werd het een uitdaging om te 

kijken hoe onze dienstverlening wel door kon gaan. De creativiteit van het Steunpunt Senioren werd 

zichtbaar. 

De ouderenwerkers van BWI concludeerden vorig jaar dat de 75-plusser in de gemeente 

Woensdrecht zich prima weet te redden. In 2020 lagen de kaarten er in sommige gevallen anders bij. 

Ouderenwerkers Lenny Winkel en Marga Esser begrepen de pijn van hun doelgroep.  

“Terug naar de basis”, zo omschrijven ouderenwerkers Marga en Lenny hun 2020. De plotse 

coronacrisis en de angst voor het virus, die bij vele ouderen leefde, maakte dat de hulpvragen bij  

 terugliepen. “Er was angst”, zeggen Lenny en Marga, “en terecht. Voor ouderen viel er heel veel 

weg: niet alleen bezoeken aan onze activiteiten, maar ook de gesprekken bij de koffiecorner of zelfs 

de nabijheid van kinderen en kleinkinderen. Dat hulpvragen niet meer gesteld worden, betekent niet 

dat de behoefte er niet meer is. Dat maakte 2020 voor ons een uitdaging.” Daarom besloten de 

drijvende krachten achter het Steunpunt terug te gaan naar de basis en in te zetten op hun 

creativiteit om de ouderen in de gemeente te kunnen blijven ondersteunen. 

Lenny en Marga probeerden op de veranderde situatie in te spelen door de rollen als het ware om te 

draaien. In plaats van wachten op hulpvragen van senioren, besloten zij zelf contacten te leggen en 

te onderhouden met de ouderen waarvan hun zorgvraag reeds bekend was bij BWI. 

De vele ambitieuze initiatieven en bijeenkomsten die de ouderenwerkers voor 2020 hadden gepland, 

moesten vaak weer worden verschoven en uiteindelijk worden afgezegd, omdat fysieke 

samenkomsten verboden waren, vrijwilligers afhaakten of de doelgroep zich er niet prettig bij 

voelde. “Het gevoel van veiligheid was bij veel mensen even weg. Bij onze doelgroep, maar ook bij 

vrijwilligers die vaak ook al wat ouder zijn en tot de risicogroep horen.  

Het was vaak een kwestie van organiseren, aanpassen aan nieuwe regelgeving, in een nieuwe vorm 

gieten en zorgen dat contacten warm bleven”, vertellen Marga en Lenny, “het was niet altijd 

makkelijk, we hebben er wel een goed gevoel aan over gehouden hoe we uiteindelijk mensen toch 

hebben kunnen blijven ondersteunen.”  

Na de eerste lockdown nam de vraag om huisbezoeken – die eindelijk weer mogelijk waren - snel 

toe, samen met het aantal gebruikers van de maaltijdservice dat zelfs behoorlijk steeg. Vanwege de 

maatregelen van het RIVM was het voor veel vrijwilligers van 70+ niet mogelijk om de maaltijden 

rond te brengen. In samenwerking met deze vrijwilligers werd er gekeken naar wat er wél mogelijk 

was. Ondertussen maakten de regels het voor buurtsportcoach Jacky mogelijk om met eenzame 

ouderen te gaan wandelen – “sommige ouderen waren letterlijk maanden niet buiten geweest!” 
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Het initiatief werd genomen om een belcirkel op te richten. Op deze manier hadden de senioren een 

welkom praatje en konden de vrijwilligers hun steentje bijdragen op een andere manier. 

Ze onderhielden vooral veel – heel veel – telefonisch contact met hun doelgroep en hoorden ze ook 

daar de impact die de coronacrisis had: “We zagen heus ook optimistische ouderen. Het 

overheersende beeld was dat mensen wel hulp wilden, maar het dan uiteindelijk toch niet 

aandurfden. We hebben veel leed gezien, veel senioren hebben hier ook in berust en zij hebben hun 

kracht getoond door flexibel met de situatie om te gaan.” 

Verder is er door het Steunpunt Senioren ingezet op het onderhouden van samenwerkingsverbanden 

met partners. Informatieve bijeenkomsten en vergaderingen werden zoveel mogelijk online 

voortgezet. Er is hard gewerkt om de lijntjes kort te houden en de dienstverlening zo goed mogelijk 

te laten verlopen. “We streven ernaar om te handelen op korte termijn en dat wordt door onze 

senioren dankbaar ontvangen.” 
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2.3 Maaltijdservice 

De ouderenadviseurs organiseren verder de maaltijdservice. Wekelijks hebben klanten de keuze uit 

ca. 20 verschillende maaltijden. De vrijwilligers bezorgen de maaltijden aan huis, ze kijken of het 

goed gaat en maken een gezellig praatje. 

 

 

CIJFERS 2020 

Maaltijdgebruikers : 

 1 januari 2020 waren dit er 75 per 31 december 2020 in totaal 83 

Gestopt in 2020 in totaal  37 klanten, nieuwe klanten in 2020 45 klanten 

Aantal hoofdgerechten: 13.695 
Aantal soepen: 2.719 
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2.4 Startpunt Grip op geld  

 

Volle kracht vooruit! 

Innovatie is misschien wel hét woord van 2020. Er werd volop ingezet op het digitaliseren van 

processen en werkwijzen. En daar ging het Startpunt Grip op geld van BWI in mee. Een – al eerder 

gepland – online reserveringssysteem leidde tot een flinke toename van het aantal aanmeldingen. 

Grip op geld ging op volle kracht vooruit! 

Coördinatoren Dimphie van der Vliet en Nick Jansen van het Startpunt Grip op geld zijn zeer tevreden 

met het nieuwe online reserveringssysteem dat voor hen werd ontwikkeld. “Dat systeem neemt 

duidelijk een drempel weg en een ingeplande afspraak maakt dat mensen weten dat we ruim de tijd 

voor ze hebben en dat we ons hebben kunnen voorbereiden op hun komst”, stelt Dimphie. We zien 

duidelijk het effect: in 2020 openden zo’n 60 nieuwe dossiers. Dat is ruim drie keer zoveel dan in 

andere jaren. Dat mensen die in geldproblemen zitten vaak nauwelijks energie hebben om op zoek te 

gaan naar een oplossing, zien we al jaren. Het is dus heel fijn dat we het makkelijker hebben kunnen 

maken om hulp te vragen.  

Het Startpunt Grip op geld werkt met een fors team van vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn opgeleid tot 

budgetcoach. Ondanks dat de crisis voor de nodige aanpassingen zorgde, is het Startpunt erin 

geslaagd het spreekuur altijd door te laten gaan! “Veel van onze vrijwilligers voelden zich er, gezien 

de maatregelen, niet prettig bij om het contact aan te gaan”, zeggen Dimphie en Nick, “dus hebben 

we die spreekuren zelf gedraaid, met hulp van onze stagiaire Tessa. Soms digitaal, maar ook veel één 

op één, op gepaste afstand. Lichaamstaal zien, is heel belangrijk. En gepast nabij zijn is voor ons 

essentieel. Het harde werken heeft geloond, want het toonde ons wel aan hoe waardevol het 

Startpunt Grip op geld is. Het feit dat wij onpartijdig en niet emotioneel betrokken zijn en de weg 

weten in een woud van regels doet veel. Dat we gewoon een luisterend oor bieden doet nog veel 

meer. Zeker nu hebben mensen behoefte om hun verhaal kwijt te kunnen en zich gesteund te 

voelen.” 

Na de verhuizing was het voor het Startpunt Grip op geld wel even zoeken naar het “BWI-gevoel” in 

het ontmoetingscentrum. “Dat missen we nog”, zeggen Nick en Dimphie, “we zien dat onze cliënten 

soms wat verloren lopen, en dat is zeker niet de bedoeling. Ondanks de nieuwigheid en verandering, 

zullen de mensen zich hier ook thuis gaan voelen. Daar gaan we voor zorgen! Onze cliënten moeten 

zich welkom voelen en durven vertrouwen op de relatie die ze met ons hebben. Een kostbaarder 

geschenk dan hun vertrouwen kunnen ze namelijk niet geven. Dat is voor ons waardevoller dan al 

het geld op de wereld.” 
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Cijfers 2020: 
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Naast de spreekuren, afhandelingen per mail en vele persoonlijke gesprekken heeft Startpunt Grip 

op geld onder andere nog 10.000 wegwerpmondmaskers en 1.800 stoffen mondmaskers uitgedeeld, 

als een van de eerste uitgiftepunten menstruatiearmoede geholpen te bestrijden, een volledige 

kinderkamer inclusief kleertjes ingericht voor een moeder met baby in nood. 6 gezinnen geholpen bij 

Stichting Babyspullen, 9 gezinnen aangemeld bij de Voedselbank, 1.079 warme maaltijden uitgedeeld 

in de gemeente en 360 kersttaarten, 5 zendingen met nieuwe boeken voor ons 

Kinderzwerfboekenstation mogen ontvangen, 52 kinderen blij gemaakt met een cadeaubon van 20 

euro van actie Pepernoot, 100 kinderen geholpen schoolspullen te kopen met een pas van 50 euro, 

150 ouderen een hart onder de riem gestoken met een 'ik denk aan je"-box met o.a een waardebon 

van 25 euro van Albert Heijn en 10 euro van Etos. 41 kinderen aangemeld bij Jeugdfonds Sport & 

Cultuur en 61 gezinnen met 131 kinderen zijn geholpen via Stichting Leergeld. Van diverse 

noodfondsen totaal € 4.350 mogen ontvangen voor dringende, hoogstnoodzakelijke kosten.  

Het aantal afdoeningen in spreekuren is nagenoeg gelijk gebleven ondanks Corona. Financiële 

problemen gaan niet weg door een pandemie. 
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2.5 To-taalhuis 

 
Taalwerk blijft maatwerk 
 
Van elke discipline van BWI werd in 2020 flexibiliteit geëist. Het To-taalhuis is al sinds de oprichting in 
2018 flexibel volgens Coördinator Monique Swagemakers: “Wij doen wat mensen willen.”  
 

Door te doen wat mensen willen, geeft het To-taalhuis ze wat ze nodig hebben om taalvaardiger te 
worden. Binnen de gemeente Woensdrecht is dat nog steeds nodig. Is het niet omdat de 
laaggeletterdheid in de gemeente vrij hoog is, dan toch zeker omdat de coronacrisis dreigde mensen 
en kinderen met een taalachterstand aan het zicht te onttrekken. Juist op die momenten komt 
het To-taalhuis in actie.  
 

Helaas zag ook het To-taalhuis het aantal bezoekers en actieve vrijwilligers in 2020 afnemen. Veel 
begeleiding verplaatste zich naar een online omgeving, maar de mogelijkheid tot fysieke begeleiding 
bleef voor mensen die online lastige uit de voeten kunnen. “In de eerste lockdown hebben we veel 
scholen kunnen helpen bij het online krijgen van kinderen”, vertelt Monique, “er zijn kinderen 
waarvan je weet dat zij de hele dag alleen thuis zijn, juist hen wil je online kunnen terugzien. In dat 
verband is het ook goed dat we ouderbetrokkenheid nog beter op de agenda hebben weten te 
krijgen in de trajecten met scholen. Taalproblemen – en andere problemen – bij kinderen, vinden 
immers vaak hun oorsprong bij ouders.”  
 

Het To-taalhuis was in 2020 betrokken bij het project “Kansrijk Schakelen”, dat leerlingen tussen de 
10 en 14 jaar begeleidt naar het voortgezet onderwijs en bij een “nieuwkomersklas” in Bergen op 
Zoom waarin kinderen, die minder dan 2 jaar in Nederland wonen zo goed mogelijk klaarstoomt voor 
het Nederlandse onderwijs.  
Tijdens de To-taalfit Zomerweken werden zo’n 35 kinderen, in samenwerking met de bibliotheek en 
de buurtsportcoach, fysiek én online begeleid om zo hun taalniveau op peil te houden.  
Dat gebeurde allemaal, terwijl een groep vrijwilligers zich boog over het hertalen van gemeentelijke 
brieven, om zo een heldere communicatie in algemene zin te bevorderen.  
“Afgelopen jaar deden we veel dingen anders”, zegt Monique, “en dingen uitvinden of je 
dienstverlening uitbreiden is goed. Ook al is het geboren uit een situatie die we liever niet zouden 
zien, elke verbetering van je dienstverlening moet je omarmen. Maatwerk werkt, dat weet iedereen 
die het To-taalhuis kent.” 
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2.6 Steunpunt Statushouders 

 

Een jaar van verbinding 

 

In 2020 vonden 15 statushouders een huis in de gemeente Woensdrecht. Door de coronacrisis werd 

er weinig verhuisd en kwamen er helaas weinig huizen beschikbaar, waardoor uiteindelijk drie 

statushouders niet konden worden gehuisvest. Vorig jaar al anticipeerde het Steunpunt 

Statushouders van BWI op een stijgend aantal aanvragen. Door de coronacrisis bleef die stijging uit. 

Zo werd 2020 een wat rustiger jaar, waarin het Steunpunt Statushouders zich meer kon focussen op 

wat belangrijk is naast een dak boven het hoofd.  

De coronacrisis heeft op iedere burger een flinke impact, zo ook bij de statushouders. Een specifiek 

probleem was de angst die de coronacrisis onder statushouders teweegbracht. Gelukkig hadden de 

vrijwilligers van het steunpunt voldoende tijd en geduld om die angst wat weg te kunnen nemen. 

Dimphie: “Die angst is logisch. Statushouders zagen mensen hamsteren en dachten terug aan de 

oorlogssituaties waar ze zelf uitkomen, die begonnen ook met hamsterende mensen. Maar hoe moet 

je hamsteren als je geen geld hebt? En hoe weet je wat er aan de hand is als je de taal niet spreekt? 

Daar lag een taak voor ons: van de persconferenties hebben we via onze kanalen de vertaling 

gedeeld en we hebben huisartsen geïnformeerd over het bestaan van vertaalde informatie.”  

Juist in een jaar waarin het maken van sociale contacten erg lastig was, bleef het Steunpunt zich 

inzetten om statushouders zich welkom te laten voelen en vooral te kijken naar wat wel kan. Nick: 

“Wij bouwen aan relaties, en dat heeft soms mooie resultaten. Zo kon een statushouder in 2020 aan 

de slag met het onderhoud van het sportpark van ODIO in Ossendrecht. Als team maken we zo het 

verschil. We leggen uit wat rechten en plichten zijn. We kijken naar zinvolle dagbesteding en 

stimuleren het om Nederlands te durven spreken. We leveren vooral maatwerk, door begrip te 

hebben in situaties waarbij het anders loopt dan verwacht. En een gesprek van mens tot mens heeft 

iedereen op z'n tijd toch eens nodig.”  

 

En in deze sociale ondersteuning en dit maatwerk konden ook de vrijwilligers hun steentje blijven 

bijdragen.  “Wij zijn bijzonder trots op onze vrijwilligers. Ook in coronajaar 2020 hebben ze zich 

keihard ingezet voor onze statushouders. Juist vanwege corona voelden ze de verbondenheid en de 

noodzaak om mensen te helpen als de rest van de wereld lijkt te sluiten.”   
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2.7 Jongerenwerk 

 

“Ik laat ze niet vallen” 

 

Naarmate de coronacrisis langer duurt worden jongeren steeds meer gezien als een groep die hard 
wordt getroffen door de beperkende maatregelen. Jongerenwerker Gert Miltenburg van BWI 
Woensdrecht zag de signalen ook in zijn werkveld en maakte de situatie waar mogelijk beter. 
 

“Vooral jongeren ouder dan 17 jaar hebben veel last van de coronamaatregelen”, stelt Gert.  
Hij zag ook zijn rol als jongerenwerker in 2020 veranderen. Meer dan ooit werd hij een luisterend oor 
en een adviseur, die zich soms ook genoodzaakt zag om buiten de vaststaande kaders van zijn functie 
te opereren. 
 

In 2019 kon Miltenburg nog trots melden dat het aantal overlastmeldingen waarmee 
jongerenwerkers aan de slag moesten was gedaald tot 25, terwijl er dat een jaar eerder nog 52 
waren. “In 2020 was er niet meer overlast dan in 2019”, zegt Miltenburg, “maar we merkten wel dat 
de overlast zichtbaarder was omdat veel mensen thuis waren. Ik zag ook dat jongeren op zoek gingen 
naar “andere” hangplekken, in de bossen of in garageboxen. Gelukkig is de samenwerking met 
politie, handhavers en scholen beter dan ooit.” Miltenburg maakte zich sterk om, ondanks alle 
beperkingen, zijn straatwerk te blijven uitvoeren. Vaak merkte hij dat jongeren grote moeite hadden 
met het bewaren van afstand en het in acht nemen van de juiste groepsgrootte. Hij hield kinderen 
met een moeilijke thuissituatie in het vizier en zorgde dat ze via hun school terecht konden bij de 
noodopvang of – indien nodig – bij een jeugdprofessional. 
 

2020 stond voor Gert Miltenburg vooral in het teken van signaleren en helpen waar dat kon. “Er 
waren heel veel hulpvragen en ze waren heel divers. Veel jongeren zijn hun bijbaan kwijtgeraakt of 
konden geen stageplek vinden. Er waren niet altijd veel opties, wel kan ik altijd meekijken en 
luisteren. In sommige gevallen kon ik de jongeren ook doorverwijzen naar ons startpunt Grip op geld. 
Dat het aantal vrijwilligers door de coronacrisis afnam was jammer, want ik heb de helpende handjes 
met momenten erg gemist. Ik zag jongeren geestelijk achteruitgaan. Ze missen hun sociale 
contacten, hebben “last” van hun ouders thuis en het thuisonderwijs eist z’n tol, zeker nu ze niet 
kunnen sporten. Ook de onzekerheid rond het openen of sluiten van de scholen had grote effecten. 
En de momenten waarop oma’s en opa’s “opgesloten” zaten in verpleeghuizen liet de jongeren niet 
onberoerd. Regelmatig bereikten mij ook berichten van oudere jongeren die in de problemen 
raakten. Een 25-jarige hoort niet bij onze doelgroep, maar als er een probleem is, bel ik er wél aan. Ik 
laat ze niet vallen! Dat was in 2020 belangrijker dan ooit.” 
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Cijfers 2020 

 

Lasergamen 161 kinderen 

 

meldingen:  

86 waarvan 7 officieel via de gemeente of servicelijn. 

*de overige meldingen komen van een buurtbewoner die bijna dagelijks meldde aan gemeente en 

mij. 

Meldingen zijn wel geteld en geregistreerd. Ze gingen over 1 locatie waar alle aandacht voor is. 

 

 
  

 

Individuele casussen: 

27 vragen. 

Waarvan 11 langere trajecten waren (meerdere afspraken). 

7 doorverwijzingen naar partners. 

3 ondersteuningsvragen vanuit ouders (2x drugs, 1x school en dagbesteding) 

2 veilig thuis meldingen 

4 out-reachende gesprekken i.v.m. jongeren en achterstanden. 
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2.8 Buurtsportcoaches 

 

Out-of-the buurtsportbox 

Ze gingen op YouTube, ze hielpen bij de hoogste nood in de kinderopvang en dachten mee over de 

veiligheid van sporten. De buurtsportcoaches van BWI dachten in 2020 out-of-the-box. Met een 

geweldig resultaat. 

Tot maart was het leven van de buurtsportcoaches als gewoonlijk. Alle clinics, naschoolse sport- en 

culturele activiteiten gingen gewoon door. Toch was buurtsportcoach Jacky Jansens niet verrast door 

de eerste maatregelen: “Je kon aanvoelen wat er zou gaan gebeuren. Ik wist toen ook dat er vrij snel 

een noodopvang voor kinderen zou komen. Daar moesten wij in meedoen, vond ik, omdat wij veel 

kinderen met een “rugzakje” kennen en weten hoe belangrijk het is om hen in beeld te houden. We 

zijn er blind ingesprongen. Binnen twee weken zaten er 50 kinderen op de crisisopvang. Wij gaven 

daar sportlessen. De kinderen konden hun energie kwijt en dat was soms hard nodig. Zo hebben we 

tot mei meegedraaid. Een uitdaging daarin was wel dat we ons ook moesten bewijzen als 

huiswerkbegeleider, en dat is niet ons vak. Begeleiding van de scholen was er niet. Wat erg jammer 

was. Dat wij out-of-the-box moesten denken, heeft ons dit jaar veel gebracht.”  

Gelukkig voor de buurtsportcoaches bracht het mooie zomerweer van 2020 legio mogelijkheden om 

buiten – coronaproof – aan de slag te gaan. Dat begon met de Youtube-sportlessen die Max van 

Elzakker en Suzanne Brouwer opnamen. Die filmpjes werden gretig bekeken in de gehele gemeente 

Woensdrecht. Voor Jacky Jansens betekende het dat hij als schakel tussen het veiligheidsteam van de 

gemeente en sportverenigingen op zoek ging naar de beste mogelijkheden om sporten veilig te 

beoefenen. Ondertussen bedacht hij met zijn collega’s een basketbalchallenge als alternatief voor 

het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi en verzorgde hij clinics veldrijden als alternatief voor het 

scholenkampioenschap. “Ondertussen onderzochten we ook wat de mogelijkheden waren voor 

ouderensport, boden we in de tweede lockdown noodopvang voor de leerlingen van het 

Zuidwesthoek College en dachten we mee met allerlei nieuw initiatieven als freerunning en 

ontwikkelden we scenario’s voor de toekomst. Want in de toekomst, dan krijgen we het nog heel 

druk.”   
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2.9 Vrijwilligerscoördinatie  

 
Meevaren op de golven 
 
Vrijwilligerswerk is binnen de gemeente Woensdrecht al jaren in beweging, in 2020 was die 
beweging wel erg onvoorspelbaar. Meebewegen, wat bij de taak van de vrijwilligerscoördinator 
hoort, werd meevaren op de deinende golven.  
 
Aan het begin van 2020 stond de inzet van BWI voor vrijwilligers er goed voor, vertelt Nick: “Onze 
vacaturebank had een mooie update ondergaan, we hadden een prachtige nieuwjaarsborrel met een 
opkomst van zo’n 100 vrijwilligers en we hadden het eerste, interessante vrijwilligerscollege gepland 
staan voor april. En toen kwam alles – dus ook het verenigingsleven - ineens keihard tot stilstand. Het 
ging echt in één klap van 100 naar 0. 
 

In de nieuwe realiteit die de coronacrisis bracht moest Nick voor zijn vrijwilligers de weg vinden. Hij 
praatte veel, beluisterde elke persconferentie en zorgde dat hij op de hoogte bleef van de razendsnel 
veranderende regels. Hij vertaalde die regels in nieuwsbrieven, zodat ze ook voor de ongeveer 100 
vrijwilligers die BWI onder haar hoede heeft duidelijk bleven. Ook organiseerde hij 
een enquête onder verenigingen om vragen te inventariseren en bood hij handvaten aan vrijwilligers 
die kampten met vragen over hun veiligheid of welzijn. Verder leidde hij het initiatief ‘Heel 
Woensdrecht Belt’ – bedoeld om mensen die door de coronacrisis vereenzaamden te helpen – met 
zijn collega’s in goede banen. “Er was maar een handjevol mensen dat daar gebruik van maakte”, 
zegt Nick, “maar evengoed was dat handjevol mensen er wel mee geholpen.” 
 

Ondertussen zag Nick Jansen de vraag naar “digitale vrijwilligers” bij verenigingen in rap tempo 
stijgen. “Verenigingen hadden behoefte aan vrijwilligers die online konden helpen bij hun ICT, hun PR 
en hun sociale media”, zegt hij, “daar konden we veel hulp bieden. We hebben ook de 
Thuisadministratie nieuw leven in geblazen. De aanwas groeide omdat veel mensen liever één 
vrijwilliger op bezoek kregen dan dat ze naar ons gebouw moesten komen. In die behoefte konden 
we goed voorzien.” Ondertussen bekleedden twee gastvrouwen via een project dat BWI met ISD en 
WVS doorliep een werkervaringsplaats bij BWI. “Eén van die dames is al doorgestroomd naar een 
reguliere baan”, zegt Nick. 
 

Al met al denkt Nick Jansen dat hij het bootje van zijn vrijwilligers in 2020 vrij goed wist te sturen. 
“Maar”, zegt hij, “het werk hoopt op. Als het verenigingsleven straks weer losbarst is er veel te doen. 
Helpende handen zijn altijd welkom. Bovendien hebben we na onze verhuizing ook nog de taak om 
te zorgen dat onze vrijwilligers zich bij ons weer net zo welkom voelen als in de Kromstraat en dat 
gaat zeker lukken.” 
 

 

Cijfers 2020  

Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft dit jaar vrijwilligerspresentjes uitgereikt aan vrijwilligers die 

normaliter op de Samenlevingsdag worden uitgenodigd. 

Op deze manier heeft BWI namens het gemeentebestuur 800 vrijwilligers bedankt voor hun inzet. 

 

Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft in totaal in 2020 27 vrijwilligers bemiddeld. 
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2.10 Vooruitblik op 2021: Startpunt naar Werk 

 
BWI maakt er werk van! 
 
BWI zit niet stil, dat bewijst de komst van een nieuwe dienstverlening. Per 1 februari 2021 maakt het 
Startpunt naar Werk deel uit van het dienstenaanbod van BWI. Jobcoach en werkmakelaar Ilse 
Portengen maakt er werk van om mensen te ondersteunen in hun proces op zoek naar aansluiting 
met de arbeidsmarkt. 
 
Dit nieuwe Startpunt is er niet alleen voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of die 
een hulpvraag hebben over werk in het algemeen. Ook bedrijven en organisaties die zich willen 
inzetten om meer betekenisvol te ondernemen zijn bij Ilse aan het juiste adres.  
 
In haar rol als jobcoach richt ze zich op het adviseren en begeleiden van inwoners die graag willen 
werken of meer bezig willen zijn. “Bewustwording van obstakels en het wegnemen van verlammende 
emoties” noemt Portengen onderdeel van haar werkwijze. “Door het wegnemen van belemmerende 
emoties ontstaat er ruimte, en die is nodig om kansen zichtbaar te laten worden en weer regie te 
krijgen over de situatie. Zo vinden we altijd mogelijkheid om (meer) aansluiting te krijgen met de 
arbeidsmarkt”.    
 
De werkmakelaar in haar zoekt contact met organisaties met een sociaal hart die hun bedrijf open 
willen stellen en mensen een kans willen geven op een (nieuwe) werkervaring.  
Ondanks haar verschillende rollen in dit geheel is het uiteindelijke doel voor Ilse glashelder: “Een 
optimale bedrijfs- arbeids- en mensontwikkeling mogelijk maken voor alle betrokkenen.” 
 
Het plan voor 2021 is om bovenstaande vorm en invulling te gaan geven. Hierbij ligt de nadruk op 
duidelijke uitleg en communicatie. “We willen een welkom gevoel geven en goed zichtbaar en 
toegankelijk zijn voor alle inwoners en organisaties met een vraag over werk”. 
 

 
 
  



   

35 
 

3.1 WMO Adviesraad: Ertoe doen  

Binnen de gemeente Woensdrecht voorziet de WMO Adviesraad het college van gevraagd en 

ongevraagd advies over alles dat zich afspeelt binnen het sociale domein. BWI is een frequente 

gesprekspartner van de WMO Adviesraad. Voorzitter Jos Ernst vertelt hoe die gesprekken verlopen 

en waar ze over gaan. 

“Zonder BWI zouden burgers veel vaker tegen een bureaucratische muur aanlopen. BWI neemt die 

barrière weg en helpt burgers op weg naar de ondersteuning die ze nodig hebben. De rol van BWI is 

niet te onderschatten”, zegt voorzitter Jos Ernst van de WMO Adviesraad. Als bruggenbouwer tussen 

burgers en gemeente is het voor elk lid van de WMO Adviesraad belangrijk om zo veel mogelijk 

informatie op te halen in de maatschappij. Ernst beschouwt BWI als een orgaan dat “midden in de 

samenleving” staat. Daarom spreekt hij regelmatig met directeur Mark Inja. “Mark kan ons vertellen 

waar BWI staat, wat lopende zaken zijn en hoe het beleid in elkaar steekt. Bovendien staat BWI dicht 

bij het publiek. De medewerkers zien en horen dingen, die ook voor ons nuttig kunnen zijn. Dat zijn 

belangrijke zaken die wij kunnen koppelen aan de accenten die wij belangrijk vinden. Die gesprekken 

vinden altijd plaats in een bijzonder goede sfeer, waarin altijd ruimte is voor frisse, nieuwe ideeën. 

Het contact met BWI kan niet beter.” 

Ernst concludeert verder dat BWI in 2020 niet heeft stilgezeten. “BWI is een bijzonder proactieve 

organisatie, met de juiste mensen op de juiste plek”, zegt hij, “dat horen we ook steeds van de 

wethouder. Het is fijn om zo’n organisatie in de gemeente te hebben. Door de coronacrisis is het 

belang van een goed netwerk, en vooral het belang van goede zichtbaarheid duidelijker geworden 

dan ooit. Daarom is het een goede zaak dat BWI verhuisd is, een punt waarop wij lang hebben 

aangedrongen. Wij vinden dat die verhuizing naar het gemeentehuis de zichtbaarheid van BWI zeer 

ten goede komt.” 

Maar op het vlak van zichtbaarheid is voor BWI ook nog winst te behalen, denkt Ernst. “Zelf woon ik 

in Woensdrecht. De activiteiten in het 't Blickvelt en het participatiecafé staan hier op ieders netvlies, 

maar BWI is toch minder bekend.” Ernst meent dat de herkenbaarheid wordt vergroot door 

aanwezig te zijn in de kernen. “Hoe meer mensen je kennen, hoe meer mensen je de juiste hulp kunt 

bieden, hoe meer ambassadeurs je hebt. Dat is de beste reclame, dan doe je ertoe. Dat doet BWI al 

en het kan altijd beter.” 

  

3. Wat anderen zeggen over BWI 
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3.2 Interview met een jonge mantelzorger 

Activiteiten voor jonge mantelzorgers: afleiding en ontspanning  

"Je kunt gewoon even lekker jezelf zijn en plezier maken met elkaar." 

BWI organiseert regelmatig activiteiten waar jonge mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en even 

gewoon onbezorgd plezier kunnen hebben.  

Wij gingen hierover in gesprek met de 18-jarige Samantha uit Ossendrecht.  

Samantha is het mantelzorgen gewend. Zij groeide op in een gezin, waar er wat extra hulp en zorg 

nodig is voor haar oudere broer. Naast het vervullen van veel huishoudelijke taken om haar ouders te 

ontlasten, is ze ook een groot voorbeeld en rolmodel voor haar broer. Ondanks dat ze zichzelf niet 

altijd als mantelzorger ziet en de taken en zorg die ze verleent vanzelfsprekend vindt, is het 

tegelijkertijd vaak een uitdaging om het mantelzorgen te combineren met een studie en het sociale 

leven van een jongvolwassene. 

“Het heeft wat moeite gekost, maar inmiddels heb ik geleerd om prioriteiten te stellen. Wat is nu het 

belangrijkste? Soms is dat thuis meehelpen, maar op andere momenten moet ik eerst voor mezelf 

zorgen of zorgen dat mijn opleiding niet lijdt onder het mantelzorgen. Het is voor mij ook belangrijk 

om leuke dingen met vrienden te blijven doen. 

Wanneer ik veel vrije tijd heb en thuis zie dat er hulp nodig is dan doe ik veel extra dingen. Ook 

wanneer het eigenlijk niet mijn taak is, voel ik me er toch een beetje verantwoordelijk voor. Ik zorg 

wel dat ik daarna echt iets heel anders en iets voor mezelf ga doen.” 

 

En precies in dat stuk, om naast de zorg voor haar broer ook tijd voor zichzelf in te plannen, kwam 

BWI in beeld. Via de ambulante zorg die haar broer ontving, kreeg Samantha de tip om eens te gaan 

luisteren bij BWI en kwam ze terecht bij Lenny van het Steunpunt Mantelzorg. Zij raadde haar aan 

om eens een kijkje te nemen bij de activiteiten die speciaal georganiseerd worden voor jonge 

mantelzorgers. Dit kent een breed aanbod van sportmiddagen, een middag naar het Klimbos tot het 

decoreren van taarten of een online escaperoom in de coronaperiode.  

 

“De eerste activiteit waar ik aan meedeed was een gezellige sportmiddag met andere jonge 

mantelzorgers. Voor mij was het nog even de kat uit de boom kijken, maar het was fijn om er even 

tussenuit te zijn en niet na te hoeven denken over mijn thuissituatie. Een andere activiteit was het 

decoreren van taarten. Daar was het al makkelijker om contact te leggen. Het was heel gezellig om 

andere jonge mantelzorgers te leren kennen. 

Het fijnste aan de activiteiten die BWI aanbiedt, vind ik de afleiding. Dat je even niet bezig bent met 

mantelzorger zijn. Je hoeft even niet te denken aan hoe het thuis is en wat er allemaal nog moet 

gebeuren, maar je kunt gewoon even lekker jezelf zijn en plezier maken met elkaar.” 

Naast de welkome afleiding, kan je bij BWI terecht voor een luisterend oor. 

“Wanneer je even in een dip zit, kun je altijd een berichtje sturen of bellen voor ondersteuning. Het is 

fijn om een steunpunt te hebben waar je op terug kan vallen.” 

Op de vraag of ze nog tips heeft voor andere jonge mantelzorgers, geeft Samantha aan dat balans 

heel belangrijk is. Balans tussen het mantelzorgen en tijd voor jezelf nemen en dingen ondernemen 

die je leuk vindt.  

“Ga na wat voor jou belangrijk is en vergeet zeker niet te doen wat je leuk vindt. 

Het is ook belangrijk om voor een ander te zorgen, maar daarvoor moet je jezelf wel eerst overeind 

zien te houden. Verlies je eigen behoeften niet uit het oog! Wanneer je de focus kunt blijven leggen 

op dingen die je leuk en belangrijk vindt, dan komt het wel goed.” 
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3.3 Samenwerking met Buitenschoolse opvang 

 

BWI zet mensen en organisaties in hun kracht 

 

BWI ging in gesprek met Lisette Kamphuis van LPS-Jongleren over hun samenwerking die in het jaar 

2020 een andere wending nam.  

Waar de samenwerking eerst bestond uit het aanbieden en geven van sportactiviteiten of workshops 

op de buitenschoolse opvang, werd deze intensiever vanwege het uitbreken van het COVID-19-virus. 

De samenwerking nam een vlucht op het moment dat de buurtsportcoaches van BWI zijn 

ingesprongen bij het opzetten van de noodopvang voor (kwetsbare) kinderen en kinderen van 

ouders met een cruciaal beroep. 

Er moest noodopvang worden gerealiseerd voor kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 12 jaar. De 

medewerkers van LPS-Jongleren waren het wel gewend om hele dagen opvang te voorzien, maar 

tijdens de lockdown kwam er een heel nieuw aspect bij kijken, namelijk de huiswerkbegeleiding 

vanwege het thuisonderwijs.  

Pedagogisch beleidsmedewerker Lisette Kamphuis van LPS-Jongleren zag het aantal kinderen binnen 

de noodopvang oplopen. Door de snelgroeiende groep, die deels bestond uit kinderen met een 

problematische thuissituatie of gedragsproblematiek, werd het Lisette vrij snel duidelijk dat het ging 

wringen. Het werd te druk en tegelijkertijd werden door de basisscholen steeds meer kwetsbare 

kinderen aangemeld. Al snel rees de vraag wie de opvang van deze kinderen moest gaan regelen. Na 

veel omwegen via gemeente en jeugdhulpverlening is de taak uiteindelijk bij de kinderopvang 

terecht gekomen. Toen is besloten om de noodopvang te gaan splitsen.  

In Hoogerheide is er opvang voor de kinderen zonder bijkomende problematiek opgezet, waarbij 

BWI-buurtsportcoach Jacky Jansens op de ochtenden insprong in het programma. 

Zijn collega's Max van Elzakker en Susanne Brouwers draaiden mee op de locatie in Ossendrecht, 

waar de kinderen met een extra hulpvraag werden opgevangen. 

Lisette fungeerde hierin als contactpersoon tussen de basisscholen, medewerkers van de opvang en 

BWI. Er kwamen ook kinderen in beeld die voorheen nooit op de opvang waren geweest en dus ook 

niet bekend waren bij de medewerkers. Lisette won achtergrondinformatie over hen in, om te 

kunnen bepalen welke ondersteuning ieder kind precies nodig heeft. 

 

“Samen met de buurtsportcoaches van BWI is het nieuwe aanbod aan de kinderen in de noodopvang 

vrij snel in een vaste structuur gegoten.” En dit ging verder dan sport alleen. “Het begon al 's 

morgens vroeg met het ontvangen van de kinderen, voorzien van eten en drinken, begeleiden van 

buitenspel en vrij spelen, maar ook huiswerkbegeleiding. Verder hebben de buurtsportcoaches 

overige activiteiten bedacht en uitgevoerd, zoals koekjes bakken met de kinderen.” 

Door deze samenwerking is er een kijkje in andermans keuken ontstaan, waarbij er winst was voor 

alle betrokken partijen. BWI heeft kunnen leren van de pedagogische aanpak, waar de medewerkers 

van LPS-Jongleren werden ondersteund met extra helpende handen. Ouders waren zeer dankbaar 

voor hoe snel deze opvang werd gerealiseerd. Maar de meeste opbrengst werd gerealiseerd voor de 

kinderen, die door het sluiten van de scholen plotseling hun hele structuur kwijtraakten. Zij bloeiden 

op de opvang weer op, na een belastende periode van thuisonderwijs en een constant samenzijn 

met enkel het eigen gezin.  
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Op de vraag welke wens Lisette heeft voor de samenwerking met BWI in de toekomst, geeft ze als 

antwoord dat ze het aanbieden van naschoolse activiteiten wil blijven voortzetten, maar graag wel 

aan een bredere doelgroep. ”Ook de kinderen die niet al met de BSO bekend zijn, moeten vrij kunnen 

deelnemen aan allerlei activiteiten. Dit is belangrijk voor een brede talentontwikkeling. Hierbij 

ontdekken zij welke talenten ze hebben en worden de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals 

samenwerken, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen verdiept.” Dit informele 

leren is zeker zo belangrijk als het vergaren van kennis, zoals dat op school gebeurt. 

Het uitgangspunt waar Lisette en het team van LPS-Jongleren mee werken is; “Laat de kinderen zelf 

doen wat ze zelf kunnen doen.” “Laat ze zelf dingen ontdekken en proberen. Ondertussen observeer 

je of het goed gaat en wat het kind zelf kan en waarbij het nog hulp nodig heeft.”  

En hierin ziet ze een duidelijke overeenkomst met de werkwijze van BWI. Zo omschrijft Lisette BWI 

Woensdrecht met woorden als ondersteunen, faciliteren, meedenken en de ander op weg helpen. 

“Wat ik heel sterk vind is dat BWI niet altijd direct in de uitvoering gaat zitten, maar dat ze mensen 

op weg helpen om het uiteindelijk weer zelf te kunnen doen. Mensen en organisaties proberen in 

hun kracht te zetten. Ik denk dat dat de essentie is van wat BWI doet.” 

 

 


