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Voorwoord 
 

Het jaartal 2021 staat voor een jaar waarin we opnieuw vol met ambities startten. De basis is op orde 
en onze visie voor het jaar is duidelijk: “Samen doen wat kan”. Wij waren er klaar voor.  
In de zomer verandert helaas de wereld weer.  
Het vergt een groot aanpassingsvermogen voor onze inwoners, onze vrijwilligers en onze 
medewerkers. Grote activiteiten liggen weer even stil. Toch houden we wel contact via individuele 
gesprekken op afstand bij BWI, online of via een huisbezoek. En gelukkig bracht dit jaar ook veel 
moois.  

Wat vooral naar voren kwam bij ons team is dat onze identiteit toch echt wel intensiteit is. We 
werken met passievolle mensen die graag de mensen helpen. Juist door de openheid in gesprekken 
en de intensiteit bereiken we veel. We gaan allemaal voor de glimlach bij de ander op het gezicht. 
Betrokken, betrouwbaar en begripvol zijn de kernwaarden van BWI. Duidelijkheid hoort daarbij. Nee 
kan ook een antwoord zijn en vervolgens kijken we meteen naar wat wel mogelijk is. 

Dit kwam duidelijk naar voren in het tevredenheidsonderzoek, waarbij BWI een gemiddeld cijfer van 
een 8,5 scoort op de vraag “Hoe beoordeelt u de dienstverlening van BWI in het algemeen?”. Een 
fantastisch cijfer waar wij gepast trots op zijn. 

Al met al werd bevestigd hoe flexibel en creatief we zijn en voor wie we het allemaal doen. 

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat welzijnsorganisaties meer dan ooit nodig zijn. Dat het 
voorliggend veld een steeds belangrijkere rol zal moeten spelen om te voorkomen dat burgers te laat 
aan de bel trekken waardoor dure trajecten ingekocht moeten worden. BWI is dan ook een 
slagvaardige partner. 

Hartelijke groet,  

 

Mark Inja 

 

 
 
 
 
 
 
“Onze identiteit is intensiteit”. 
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Organisatie & Personeel 
 

Samenstelling bestuur Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI) 
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende vier leden:  
Willem Damme  voorzitter a.i. 
Roy Krones  penningmeester   
Edwin Rommens secretaris  
Jolanda van de Velde lid 
  
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 is er één plaats vacant voor een lid.  
 

Hoofdlijnen 
In 2021 kwamen in het bestuur diverse thema’s en onderwerpen aan de orde. De focus van het 
bestuur was daarbij vooral gericht op:  

• Doorontwikkeling ICT 
• Gezonde bedrijfsvoering 
• Inrichting en bemensing balie BWI 
• Integrale aanpak – samenwerking partners 
• Verbreding takenpakket BWI – Startpunt naar Werk 
• Ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers BWI 
• BWI in Coronatijd 
• Financiële rapportages 
• Jaarrekening 
• Begroting 
• Meerjarenbegroting 
• Subsidiebeschikkingen 
• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
• Invoering methodiek Positieve Gezondheid 

 

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.   
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Personeelsvertegenwoordiging 
De PVT bestond eind 2021 uit 3 personen, te weten Lenny Winkel, Monique Heijnen en Jacky 
Jansens. Zij hadden periodiek overleg met de directeur.  
 

De vrijwilligersraad  
De vrijwilligersraad bestaat uit Leny Jansen, Willem van Herk en Astrid Vergeer. Zowel Willem als 
Astrid zijn in de loop van 2021 gestopt. De vrijwilligersraad is sinds 2020 in sluimerstand. Leden zijn 
wel bereikbaar voor vragen vanuit vrijwilligers en de organisatie. Ook in 2021 zijn er geen vragen 
geweest. 

 

Klachtenregistratie 
In 2021 zijn er geen formele klachten ingediend.  

 

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 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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Medewerkers Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht 2021 
 

Naam Functie Fte Opmerkingen 

Inja, M.  Directeur 0.89 
 

Brouwers, S. 
Sociaal Cultureel Werker 3 
Buurtsportcoach 

0.44  

 

Jansens, J. 
Sociaal Cultureel Werker 3 Coördinator 
Sport en Bewegen/Buursportcoach 

1.00  
 

Elzakker, M. van 
Sociaal Cultureel Werker 2 Assistent 
Buurtsportcoach 

0.13 
Uit dienst per 1-8-
2021 

 Vliet, D. van der 

Sociaal Cultureel Werker 3 

Coördinator Startpunt Grip op Geld en 
Steunpunt Statushouders 

0.76 

Urenvermindering 
(-/-9) op eigen 
verzoek per 16-10-
2021 

Jansen, N. 

Sociaal Cultureel Werker 3  

Coördinator Startpunt Grip op Geld, 
Steunpunt Statushouders en Steunpunt 
Vrijwilligerswerk 

0.87 

Uitbreiding uren 
m.i.v. 01-10-2021  
3 uren tijdelijk en  
3 uren vast   

Esser, M. 

Sociaal Cultureel Werker 3  

Coördinator Steunpunt Mantelzorg en 
Senioren 

0.56 

 

Kaam, L. van  
Sociaal Cultureel Werker 3 Coördinator 
Steunpunt Mantelzorg, Senioren en 
CuKidS 

0.89 
 

Miltenburg, G. 
Sociaal Cultureel Werker 3 

Jongeren- en opbouwwerker 
1.00 

 

Meeuwisse, C. 
Sociaal cultureel werker 2 Welzijnswerker 
Startpunt Grip op Geld, Steunpunt 
Statushouders en Vrijwilligerswerk 

0.06 
In dienst per 16-
10-2021 

Portengen. I.  
Sociaal Cultureel Werker 3  
Coördinator Startpunt naar Werk, 
Werkmakelaar en Jobcoach 

0.66 
In dienst per 1-2-
2021 

Prop, T. 

Sociaal Cultureel werker 3 
Welzijnswerker Steunpunt Mantelzorg en 
Senioren 

0.06 

Ter ziekte-
vervanging in 
dienst per 16-9-
2021 
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Swagemakers, M. 
Sociaal Cultureel Werker 3 Coördinator 
To-Taalhuis en VVE 

0.56 
 

Gaal, R. van Secretarieel medewerker 0.44  

Wouters, V.  Administratief medewerker 0.08  

Bruijn, C. de Medewerker financiële administratie 0.56  

Heijnen, M. 
Medewerker financiële 
administratie/personeels-administratie 

0.50 
 

    

In 2021 zijn uit dienst getreden: 
Naam Functie fte Uit dienst per 

Elzakker, M. van Assistent Buurtsportcoach 0.22 01-08-2021 

Langenberg, S. Gebouwbeheerder K4 0.25 01-01-2021 

 

Leren en werken bij BWI 
BWI is een erkend SBB stagebedrijf. SBB is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste 
praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.  

Stagiaires 2021 
Naam Opleiding School Periode Uren 

S. Belloni Sport en Bewegen Scalda 07-10-2021/      
17-06-2022 

560 uur totaal 

K. Louwerse Social Work HZ University of 
Applied Sciences 

01-09-2021/22-
07-2022 

760 uur totaal 

H. Overduin Social Work HZ University of 
Applied Sciences 

06-09-2021/30-
06-2022 

760 uur totaal 

W. Sturm  Sport en Bewegen Scalda 17-09-2021/08-
07-2022 

560 uur totaal 

M. de Bruyn Sociaal Juridische 
Dienstverlening 

Hogeschool 
Inholland 
Rotterdam 

30-08-2021/16-
01-2022 

32 uur p/w 

M. Goris 

 

Coördinator 
sportinstructie, 
training en coaching 

Curio 13-09-2021/29-
07-2022 

270 uur totaal 

B. van Eekelen Social Work 

 

Curio Sociaal 
werk 

02-02-2021/02-
02-2022 

32 uur p/w 
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Mitchell, Kim en Hannah. Een deel van de stagiairs in 2021. 
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Bedrijfsvoering: de essentie van BWI  
Digitalisering 
2021 stond voor een groot deel in het teken van veilig thuiswerken en digitalisering. Op ICT-gebied 
waren er veel ontwikkelingen. In het eerste half jaar zijn voorbereidingen getroffen voor de migratie 
van ons CRM-systeem en is het voorwerk verricht om de maaltijdvoorziening volledig te digitaliseren. 

In het tweede half jaar hebben de omzettingen plaats gevonden met als positief resultaat dat we al 
onze diensten op eenzelfde wijze kunnen registreren. Verder is in dit half jaar de website in een 
nieuw jasje gestoken waardoor onze diensten nog beter vindbaar zijn voor de inwoners. 

Communicatie 
Het zichtbaar zijn en blijven is voor het sociaal werk van essentieel belang. Vindbaar zijn voor 
inwoners. Ook in 2021 hebben we hiervoor gezorgd via advertenties en wekelijks posten op een van 
de sociale media kanalen. Hiernaast zijn er diverse artikel en activiteiten in de publiciteit verschenen. 
Flyers met contactgegevens zijn herijkt. Hiernaast heeft de interne communicatie de nodige 
aandacht gehad. Hiervoor hebben we diverse overlegstructuren gevormd en zijn nieuwsbrieven voor 
de vrijwilligers opgesteld. 

Kwaliteit 
Voor december 2021 stond hercertificering kwaliteitslabel Sociaal Werk op de planning. Deze heeft 
BWI in verband met alle Corona perikelen verschoven naar het vierde kwartaal van 2022. 

Financiën 
Jaarlijks stelt BWI een jaarverslag op, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Na vaststelling 
wordt deze verantwoording openbaar gemaakt via onze website. Dit document inclusief de financiële 
verantwoording wordt tevens gebruikt als verantwoording voor de besteding van de ontvangen 
subsidie en als zodanig aangeboden aan onze opdrachtgever, het college van B&W van de gemeente 
Woensdrecht.  

Door goede monitoring hebben we 2021 met een klein positief resultaat afgesloten.  

 

 

 
 
 
“Wij worden blij van de 
transparantheid in de financiën 
van BWI Woensdrecht. Dat is 
niet alleen van het afgelopen 
jaar. Dat is een proces van een 
aantal jaren”. 
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Verzuimontwikkeling  
 

 

In de laatste maanden van 2021 hadden we te kampen met enkele langdurige ziektegevallen. 
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Woord van het bestuur  
BWI is laagdrempelig en klantvriendelijk. Het is belangrijk dat we continu de mensen kunnen 
bedienen. We breiden elke keer de bekendheid uit, we zijn betrokken, betrouwbaar en begripvol. We 
zoeken zaken uit en geven een antwoord. We werken met korte lijnen en bewaken onze grenzen in 
hoever we kunnen gaan met onze dienstverlening en verwijzen zo nodig door naar hulpverleners. 
Wel dienen we rekening te houden met de grens van onze capaciteit en middelen. We denken graag 
mee hoe het voorliggend veld ten volle kan worden benut. Zo is er in 2021 Startpunt naar Werk erbij 
gekomen. Vernieuwing van BWI borgen we, waarbij we met beperkte middelen steeds de gemeente 
verder ondersteunen. Het is belangrijk als bestuur van BWI mogelijke knelpunten zo snel mogelijk op 
te lossen en snel te schakelen waar nodig. 

De bekendheid van BWI is verder uitgebreid. Gedurende de gehele Coronaperiode is BWI altijd 
bereikbaar geweest voor de burger in nood, spreekuren werden anders ingericht en zodra we 
signaleerden dat veel mensen moeite hadden om hun QR-code te krijgen, werd een nieuw spreekuur 
opgericht. Mond-tot-mondreclame is de beste reclame. Mensen kennen ons steeds beter, komen 
graag terug en vertellen het verder. 

We zijn duidelijk. We gebruiken begrijpelijke taal om kort en krachtig uit te leggen waar kansen 
liggen. BWI is een stichting om trots op te zijn. 

Willem Damme 
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Onze diensten  
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Steunpunt Mantelzorg  
In 2021 zijn in totaal 763 mantelzorgers geregistreerd, waarvan 694 al meerdere jaren. Afgelopen 
jaar waren er 69 nieuwe intakes. Wat opvalt is dat we bij de complexere casuïstiek van de mantelzorg 
ondersteuning veelal multidisciplinair werken. 

Activiteiten mantelzorgers 
Mantelzorg compliment  
Tijdens 12 uitgiftemomenten konden de mantelzorgcomplimenten opgehaald worden, 500 
complimenten zijn uitgedeeld.  

Dag van de mantelzorg  
Op 3 momenten hebben we een maaltijd aangeboden. Hieraan hebben 75 mantelzorgers 
deelgenomen. Het was 2x een lunch en 1x een diner. De samenkomst was goed bezocht en vooral 
gewaardeerd. Ook het feit dat er ’s avonds een activiteit mogelijk was, was een reden om blij te zijn 
een keer mee te kunnen doen. Velen gaven aan het persoonlijk contact en de waardering fijn te 
vinden.  

Klein geluk voor mantelzorgers  
Workshop om mantelzorgers in hun kracht te zetten. Een avondbijeenkomst met een opkomst van 
10 personen. We hebben veel positieve reacties gekregen.  

 

Activiteiten jonge mantelzorgers 
Zeilen met jonge mantelzorgers  
Brabantse Wal brede activiteit waar deelnemers uit Woensdrecht hebben aangesloten. 
Samenwerking met Zeeverkenners Karel Doorman uit Bergen op Zoom. 

Laser gamen 
Brabantse Wal brede activiteit uitgevoerd door onze buurtsportcoaches Jackie en Max. 

Mountainbiken  
Brabantse Wal brede activiteit uitgevoerd door onze buurtsportcoaches Suzanne en Max. 

Pompoenen versieren 
Brabantse Wal brede activiteit uitgevoerd door Eline en Lenny. 

Taartjes versieren 
Brabantse Wal brede activiteit uitgevoerd door Eline en Lenny. 
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In voor mantelzorg thuis 
Het project “In voor mantelzorg thuis” is afgerond en heeft een doorstart gemaakt. Er zijn 2 pijlers 
die doorstarten: e-learning voor professionals en vrijwilligers en het communicatiesysteem 
OZOverbindzorg. 

E-learning 
Een e-learning module wordt ontwikkeld in samenwerking met Theo Ybema (Creative Learning 
Professional). Deze e-learning wordt aangeboden aan professionals en vrijwilligers die met en voor 
mantelzorgers werken. Het doel is dat professionals en vrijwilligers de mantelzorger herkennen en 
erkennen en, zo nodig, een goede doorverwijzing kunnen geven. Dit jaar is er extra input gegeven 
aan alle medewerkers van Bravis ziekenhuis. 

OZOverbindzorg 
Er loopt een pilot met een aantal mantelzorgers om te kijken of we dit communicatiesysteem verder 
kunnen uitrollen op de Brabantse Wal. De bedoeling van het systeem is dat de mantelzorger 
regiehouder is en alle betrokken partijen rondom de zorg/zorgvrager verbonden zijn, zodat iedereen 
inzicht heeft in de taken en acties van de andere betrokkenen. 

Er is naar aanleiding van dit project een paar keer een netwerkactiviteit geweest om de neuzen 
allemaal dezelfde kant op te houden en te informeren over 
ontwikkelingen/vernieuwingen/innovaties op het gebied van mantelzorgondersteuning.  
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Steunpunt Senioren 
 

 

In 2021 zijn in totaal 932 senioren geregistreerd, waarvan 63 nieuwe intakes.  

We hebben in 2021 205 huisbezoeken afgelegd met als gespreksonderwerp intake, advisering en 
ondersteuning. Daarnaast hebben we veel persoonlijke contacten tijdens de inloop gehad.  

Bijzonderheden 

• Toename vragen, signalen over eenzaamheid 
• Toename aanvragen persoonsalarmering 
• Onrust rondom maaltijdvoorziening 
• Coördinatoren ervaren na verhuizing naar het gemeentehuis minder contact met de klanten 

en het lijkt ook wel of niet alle (kleine) vragen meer bij ons terecht komen. Daar we geen 
zicht meer hebben op de inloop, horen we ook de kleine vragen niet meer waar we vroeger 
op af gingen. 

 

Activiteiten 

Kleintje koffie  
In samenwerking met Alzheimer West-Brabant hebben we ‘kleintje koffie’ georganiseerd, een 
laagdrempelige manier om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in contact te komen. In 
de opstartfase hebben we 4 bijeenkomsten gerealiseerd met een gemiddelde opkomst van 3 tot 6 
personen. Reacties van mantelzorgers en mensen met dementie zijn positief.  

Je kunt me gerust een geheim vertellen 
In samenwerking met Matzer theaterproducties hebben we de voorstelling “Je kunt me gerust een 
geheim vertellen” ten tonele gebracht. Het betrof een middag en avondvoorstelling waar nog lang 
door de bezoekers over is nagepraat. Per voorstelling waren er ongeveer 75 bezoekers.  

Huisbezoeken 
Dit jaar hebben we de huisbezoeken gelukkig kunnen vormgeven met inachtneming van de juiste 
voorzorgsmaatregelen.  

Een aantal activiteiten zijn kleinschaliger opgezet, zodat ze toch doorgang konden vinden. Daarnaast 
hebben we nog veel telefonische contacten gehad of per e-mail informatie en advies gegeven.   
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Maaltijdservice 
In 2021 is het bestellen van maaltijden gedigitaliseerd. Dit was voor velen een behoorlijke 
aanpassing. Inmiddels zijn de klanten eraan gewend geraakt of hebben zij hulp gekregen van 
vrijwilligers bij het bestellen. Opvallend is dat nieuwe klanten het vrijwel allemaal zelf regelen via een 
eigen computer of netwerk. Door de digitalisering was er een grote terugloop in gebruikers, gelukkig 
lijkt zich dat te herstellen. We hebben momenteel 57 klanten die gebruik maken van de 
maaltijdservice. 
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Startpunt Grip op geld 

 

In de loop der jaren is het aantal gesprekken fors toegenomen. In bovenstaande en onderstaande 
tabellen zijn de afspraken voor het Corona-QR spreekuur nog niet meegenomen. 

 

Uit dit overzicht blijkt dat je samen er vaak nog wel uitkomt, als alleenstaande (ouder) is het fijn hulp 
en ondersteuning te vinden. 

 

Vooral senioren weten ons steeds beter te vinden. Zeker als iemand fijn geholpen is met de QR-code 
is de drempel om terug te komen voor andere hulp een stuk kleiner geworden. 
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Hoogerheide kent steevast de meeste hulpvragers, Huijbergen het minste.  
Dit is deels verklaarbaar door het relatief kleine aantal sociale huurwoningen. 

 

Ook in 2021 weer veel nieuwe aanmeldingen: 65 

 

 

Toeslagen, Sociale Dienst, Belastingsamenwerking, Zorgverzekeringen, Kindregelingen en vele andere 
zaken komen tijdens de spreekuren aan bod. Opvallend is de stijging bij Huisvesting, Energie die in 
het laatste kwartaal hoger ligt dan anders. 
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Het blijft belangrijk overzicht te houden of een klant aanklopt op het juiste adres en zo nodig door te 
verwijzen. 

 

Mensen met een uitkering komen voor de meeste regelingen in aanmerking, dit maakt ook dat er 
meer gebruik gemaakt wordt van Startpunt Grip op geld. 

Corona 
Tijdens een speciaal opgezet Corona-QR-spreekuur zijn 122 mensen, veelal ouderen, geweest. Vaak 
was dit een eerste kennismaking met BWI. Ook op andere momenten zijn er mensen geholpen om 
een QR-code te verkrijgen. Deze zijn helaas niet geregistreerd. 
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Noodfonds 
In 2021 hebben we 20.000 mondkapjes uitgedeeld, via Voedselbank hebben we een jaar lang 35 
vrouwen en meisjes geholpen aan menstruatieproducten, we hebben 150 ‘ik denk aan je’-doosjes 
aan ouderen uitgereikt met daarin nuttige producten (kalender, gefrankeerde wenskaarten, 
mondmaskers, desinfectiegel, pen, een waardebon van 25 euro voor AH en 10 euro voor Etos), we 
hebben een gezin in een andere gemeente geholpen met incontinentiemateriaal waardoor zij wat 
geld over hielden voor eten, we hebben 100 schoolspullenpassen van 50 euro uitgereikt aan 
kinderen in armoede en meer dan 2.000 zelftesten verdeeld. Dit alles namens het Armoedefonds. 53 
Fashioncheques voor tieners van 150 euro, 836 euro voor een naamswijziging van twee kinderen en 
600 euro ten behoeve van winterkleding en 53 cadeaubonnen van actie pepernoot met een waarde 
van 25 euro via Kinderhulp. 139 kledingvouchers van 75 euro namens Herwonnen Levenskracht. We 
hebben 1.213 euro mogen ontvangen van het Asselbergfonds voor onder andere de kosten van een 
invalideparkeerplaats (213 euro). Kortom: 32.599 euro is zo via noodfondsen bij mensen in armoede 
terecht gekomen en daar komen nog mondkapjes, zelftesten, maandverband en 
incontinentiemateriaal bij. 

Verder zijn de vrijwilligers en coördinatoren van Startpunt Grip op geld intermediair van Stichting 
Leergeld de Brabantse Wal. In 2021 is er voor 59 gezinnen een beschikking Maatschappelijke 
Participatie Schoolgaande Kinderen afgegeven voor in totaal 121 kinderen. Stichting Leergeld heeft in 
Woensdrecht totaal 17.116,36 euro besteed in 2021. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
“Als de klant stapje voor stapje met meer 
vertrouwen en wat blijer door het leven kan,  
maak je het verschil in iemands leven”. 
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To-taalhuis  

 

 

Eind 2021, 3,5 jaar nadat het To-Taalhuis is toegevoegd aan de VVE activiteiten in de gemeente 
Woensdrecht, is de balans opgemaakt. Dit alles is gevisualiseerd in Taal in Woensdrecht. Van meet af 
aan staat preventie van het jonge kind centraal met als belangrijkste pijlers:  

• het kind  
• de ouder/volwassene 
• de (voor)school 

 

Voor elk van deze pijlers zijn activiteiten ontwikkeld en/of verdiept. Dit doen we samen met 
professionals, docenten en enthousiaste taalvrijwilligers op verschillende niveaus en allerlei 
momenten in de week. 

Activiteiten voor kinderen 

Taalrups Thuis 
Gemiddeld worden het hele jaar door een 15-tal kinderen thuis of op school begeleid door een 
taalvrijwilliger. 

Taalrups is TOP 
Elke week gaat een taalspecialist van het To-Taalhuis samen met (bewust) een kleine groep ouders 
en kinderen (5 – 10) gericht aan de slag met de Nederlandse taal. 

Taalfeestje Taalrups 
In 2021 is het een aantal keer niet doorgegaan. De 3 keer dat het wel lukte, deden tussen de 50 en 60 
kinderen mee.  

To-Taalfit zomerweken 
Sinds Corona vinden in de 2e en 3e week van de zomervakantie de To-Taalfit zomerweken plaats. 
Jaarlijks komen 35 kinderen vol enthousiasme naar de To-Taalfit zomerweken. 

Peuterparade 
Iedere laatste woensdag van de maand wordt in en door Bibliotheek Hoogerheide aan een klein 
groepje peuters voorgelezen.  

Activiteiten voor volwassenen 

(Digi)taal leren of verbeteren 
Ondanks Corona hebben we een 50-tal (veelal anderstalige) taalvragers toch aan een lesgroep of 
taalvrijwilliger kunnen koppelen. 

Duidelijke taal 
Na het ondertekenen van de Direct Duidelijk Deal van de Gebruiker Centraal wordt met kleine 
stapjes het belang van duidelijke taal in woord en geschrift onder de aandacht gebracht.  
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In samenwerking met de afdeling communicatie van de gemeente is in 2021 gestart met het 
verhelderen/vertalen van websiteteksten en brieven van verschillende afdelingen. 

Tolken 
In 2021 wordt steeds vaker (ongeveer wekelijks) gevraagd naar een tolk. Voor belangrijke gesprekken 
tussen kind, ouder en school zijn een aantal ex-cursisten van het To-Taalhuis beschikbaar. Vooral 
scholen, het consultatiebureau en Wij Zijn Traverse zien het grote voordeel van elkaar echt spreken 
en begrijpen tijdens gesprekken die er toe doen (intake, oudergesprek enz.). 

Activiteiten voor scholen 

Ter ondersteuning van het VVE beleid is ook aan de scholen gedacht. 

Logopedisch spreekuur 
Maandelijks worden door de scholen kinderen aangemeld voor het logopedisch spreekuur van Auris. 
Een logopediste van Auris screent een kind op de eigen school wat als prettig en laagdrempelig wordt 
ervaren. Het advies van Auris kan zijn: nog even aankijken – logopedie – bezoek aan het audiologisch 
centrum – komt vanzelf goed. Ook tijdens het tweede Coronajaar is dit vrijwel iedere maand door 
kunnen gaan, wat betekent dat zo’n 30 kinderen en dus ook hun ouders en leerkracht verder zijn 
geholpen.  

Thuis in Taal 
Een van de speerpunten van het VVE beleid vormt ‘Ouderbetrokkenheid’ een lastig onderwerp waar 
met de aanpak Thuis in Taal door de club van Actief Ouderschap een nieuwe ‘dimensie’ aan wordt 
gegeven. Het doel is meer te richten op routines en de situatie thuis en van daaruit activiteiten met 
ouders op te starten. Oftewel zoals Actief Ouderschap zegt: van ouderbetrokkenheid naar 
leerkrachtbetrokkenheid. 7 scholen en 2 kinderopvangorganisaties doen mee aan dit traject. 

 

 

 
 
 
 
“Plezier in mijn werk krijg ik door uitdagingen aan 
te gaan en ze goed 'op te lossen', dingen voor 
elkaar te krijgen en daardoor mensen blij te 
maken”. 
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Steunpunt Statushouders 
 

 

 
 
 
 
 
“Ik heb veel geleerd en de ruimte gehad om 
mezelf te ontwikkelen, ik voel mij hierin gesteund 
door mijn collega`s”. 

 

In 2021 hebben we 12 inburgeringsplichtigen, 7 kinderen, 2 niet-inburgeringsplichtigen gehuisvest en 
begeleidt bij de integratie in de gemeente Woensdrecht. 

Het participatieverklaringstraject is door 12 mensen succesvol afgerond. 

In samenwerking met ISD Brabantse Wal hebben we in een intensief ZIP (zelfredzaamheid in 
participatie)-traject langer gevestigde statushouders geactiveerd en richting een baan geholpen. De 
knowhow van ISD in combinatie met de vertrouwdheid van BWI leidde tot intensieve gesprekken, 
waarbij mensen enorm gemotiveerd werden om steeds meer mee te doen in de maatschappij en 
steeds zelfredzamer te worden.  

In samenwerking met gemeente en ISD zijn de voorbereidingen getroffen om de nieuwe wet 
inburgering te implementeren. Het is fijn om mee te mogen denken. 

Door de begeleiding kwam in 2021 geen enkele statushouder voor op achterstandslijsten. 
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Jeugd & Jongeren  
 
“Allereerst wil ik gezegd hebben trots te zijn op mijn doelgroep! Ondanks dat er soms overlast was 
van groepen jongeren, hebben ze zich enorm goed aan weten te passen aan de onzekere tijd, de 
maatregelen, het niet kunnen sporten, online onderwijs etc.”, aldus Gert Miltenburg. 

 

Het was een raar jaar met veel onzekerheden, onduidelijkheden en lockdowns. 
Dit heeft veel gevolgen gehad voor de activiteiten en werkzaamheden van het jongerenwerk. 
Veel van de activiteiten van het jongerenwerk mochten geen doorgang hebben, alternatieve 
activiteiten werden opgezet en moesten soms helaas ook worden afgeblazen door het aanscherpen 
van de Coronaregels. 
Extra straatrondes en oog hebben voor nieuwe tendensen, eenzaamheid, radicalisering was ineens 
erg belangrijk. Met vlagen waren er grote groepen op straat te vinden (20+ jongeren in een groep) 
tijdens aangescherpte regels was het juist erg rustig op straat. Ik heb vaak met respect een discussie 
kunnen voeren met jongeren en heb vaak verbaasd gestaan over de argumenten en de 
inhoudelijkheid van de vragen. Verveling was veel voorkomend en overlast ging hier vaak mee 
samen. 
Mensen moesten meer thuis werken en zien dus ook meer van elkaar, ze hebben meer “last” van 
elkaar en hebben geen uitlaatklep waardoor de lontjes steeds korter werden. Dit uitte zich in verbaal 
zijn naar elkaar bij overlast. 

Er zijn 33 meldingen jeugdoverlast die doorgezet zijn naar het jongerenwerk vanuit de servicelijn. 
Het meeste aantal van deze meldingen zijn van van één persoon (Philomenahof) of georganiseerde 
meldingen van buurtbewoners van Dokter van de Karplein. De jongerenwerker is geen 
meldingsverantwoordelijke, hij krijgt wel alle meldingen jeugd in CC binnen. 
 
Daarnaast zijn er 9 meldingen (buiten de overlegvormen) vanuit de wijkagenten gemeld, met de 
vraag mee te kijken of contact te leggen. Carnaval Ossendrecht, Odio Ossendrecht, Moretusbos 
Putte, Eendenvijver Putte, bloemenbuurt Hoogerheide, Haviksberg Hoogerheide, Fortuinstraat 
Woensdrecht, Oostlaan Hoogerheide. 
 
Er is door het Buurtpreventie Hoogerheide een zorg geuit over een 2-tal jongeren en hun 
thuissituatie. Het jongerenwerk heeft dit opgepakt en contact gelegd met deze jongeren. Er was geen 
hulpvraag en ook de geuite zorgen heb ik na een gesprek met deze jongeren niet. Contact is wel 
gebleven, er zijn geen acties uitgezet of nodig geweest. 
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Binnen de gemeente zijn er op dit moment 3 overlast gevende groepen. Dat zijn de jongeren van het 
Dokter van de Karplein, die elders een plekje aan het zoeken/verwerven zijn. Je ziet de overlast bij 
bijvoorbeeld de Haviksberg toenemen na acties op het Dokter van de Karplein. 
 
Het Philomenahof heeft in de speeltuin een vaste groep welke voor de melders overlast veroorzaken. 
Daarnaast is de parkeerplaats een overlastplek waar heel veel wisselende jongeren komen. 
Met de jongeren in de speeltuin is goed contact en een deel komt regelmatig naar de inloop. 

De jongeren op het parkeerterrein zijn van diverse leeftijden, allen 18+ (met auto’s) uit de diverse 
kernen van onze gemeente alsook jongeren uit Bergen op Zoom en Steenbergen. De samenstelling 
van de groep wisselt voortdurend. Dit maakt dat, ondanks het feit dat er met de jongeren wel 
contact is,  de aanpak van de overlast hier erg lastig is.  
Jongeren hangen hier niet structureel. Ze zijn bijvoorbeeld ook in Bergen op zoom of in een van onze 
andere kernen te vinden. Een aantal van deze jongeren zijn in beeld bij mijn collega jongerenwerkers 
en heeft extra aandacht vanuit bijvoorbeeld de politie. De overlast bestaat uit vooral geluid (gillen, 
toeteren, harde muziek, of met piepende banden scheuren). Daarnaast wordt er veel gesproken over 
dealen en drugsgebruik. Het bijzondere is hier wel dat er slechts 1 melder is en er eigenlijk buiten 
incidenten (die door school gemeld worden) geen meldingen zijn. 
 
Er zijn dit jaar veel individuele vragen geweest. Kleine vragen en ook grote vragen. 
Er zijn een 7-tal jongeren geweest die moeilijk aan een stageplaats konden komen. We hebben deze 
jongeren tips en adviezen gegeven, waardoor het vinden van een stageplek wat gemakkelijker werd.  
3 jongeren hebben we terug naar stagecoördinator van school verwezen, omdat door de lockdowns 
mogelijke stageplaatsen hun deur moesten sluiten. 
 
Verder zijn er regelmatig gesprekken geweest met jongeren die hun bijbaan kwijt zijn geraakt door 
de Corona. Dit was vooral het geval bij jongeren die in de Horeca werkten. Regelmatig heb ik 
jongeren gewezen op vacatures, vakantiebaantjes etc.  
 
Het is voorgekomen dat er jongeren op de achterstandslijsten stonden. Mochten jongeren niet 
reageren op het aanschrijven vanuit de gemeente en de jongere bij mij bekend is, leg ik contact met 
de jongere en verwijs ik de jongere door. Dit jaar zijn dit er 2 geweest (21 en 24 jaar). Na het contact 
leggen en doorverwijzen gaat de jongere over naar een collega of andere instantie en wordt er 
buiten contact niet veel van het jongerenwerk gevraagd. 
 
Het aantal jongeren dat gestopt is met hun opleiding is het afgelopen jaar gestegen. Veel jongeren 
konden de motivatie, concentratie niet opbrengen om digitaal onderwijs te volgen. Soms was het 
probleem de drukte in de thuissituatie, vaker de eerder genoemde argumenten. 
Ik ben met deze jongeren het gesprek aangegaan, veel jongeren hadden een baan gevonden. Een 
enkeling wist niet zo goed wat hij/zij wilde. We hebben gesprekken gehad over de diverse 
mogelijkheden, het belang van een diploma (startkwalificatie). Ik heb aangeboden waar nodig mee te 
kijken met deze jongeren. Ze lijken de situatie zelfstandig of met hun netwerk samen op te lossen. Ik 
hou hier een vinger aan de pols en vraag in de diverse groepen regelmatig naar uitval of baanverlies.  

 
Eenzaamheid 
We horen op tv etc. veel over eenzaamheid en dat dit bij jongeren gegroeid zou zijn. 
Het lastige is dat deze jongeren moeilijk te bereiken zijn, en ook bij weinig mensen in beeld zijn. Wij 
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proberen oog te hebben voor deze kinderen en jongeren en maken dit ook bespreekbaar in de 
diverse groepen. We vragen de jongeren oog te hebben voor anderen en eventueel signalen aan mij 
door te geven. Wij hopen dat het netwerk of netwerkpartners eenzame jongeren melden, zodat we 
iets voor deze jongeren kunnen betekenen. 
 
Signalen 
Jongeren zijn minder gaan sporten en meer gaan gamen, ook zijn er meer jongeren gaan gamen.  
Eenzaamheid komt vaker voor en zit veel meer verborgen. 
Jongeren lopen meer met sombere gedachten. 
De financiële situatie van sommige jongeren is verslechterd door Corona. 
Er zijn meer jongeren gestopt met hun opleiding. 
Meer middelengebruik onder jongeren (evenals bij volwassenen). 
Mensen hebben een veel korter lontje. 
Mensen zijn verward door de grote stroom (des)informatie en de vele veranderingen. 
 

Activiteiten 
In januari hebben we vanuit de Coronasubsidie Wintergames 161 kinderen, in diverse groepen en in 
de diverse kernen, buiten een leuke lasergame activiteit aan kunnen bieden. 
Daarnaast hebben we Archery attack kunnen spelen. Buiten de lockdowns heeft de reguliere inloop 
gedraaid in Putte en Hoogerheide. We zien in Putte een lichte krimp van het aantal deelnemers en in 
Hoogerheide zagen we voor de laatste lockdown een groei. We merken dat we meer moeite moeten 
doen om jongeren naar activiteiten te krijgen. We hebben het afgelopen jaar regelmatig gehoord dat 
(kwetsbare) mensen ook angstig zijn en sommige kinderen daarom niet naar activiteiten mogen 
komen. We hebben constant gekeken naar aanpassingen en hebben nieuwe activiteiten uitgewerkt, 
die wellicht wel zouden kunnen. Vaak werden we ingehaald door de aanscherping van de 
maatregelen. Via diverse kanalen hebben we kinderen en jongeren wel gewezen op leuke activiteiten 
in de omgeving en hebben we voor iedere kern een fotospeurtocht gemaakt. 
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Sport & Bewegen 
In 2021 is er door onze buurtsportcoaches veel aandacht besteed aan het ondersteunen van 
organisaties en sportverenigingen die meer als ooit tevoren geraakt werden door de Corona-
maatregelen. Wat kunnen en mogen we nu was dan ook een veel gestelde vraag. 

Uiteraard waren de buurtsportcoaches in 2021 ook zichtbaar in de diverse kernen, op de pleintjes, op 
de sportvelden, in de sporthallen, in de scholen maar ook bij de kinderopvang. Waarbij ze een 
bijdrage aan gezondheid, sportiviteit, veiligheid, leefbaarheid en saamhorigheid. Met een beetje 
sportieve competitie waar dit past. Sparren en samenwerken doen we graag. 2021 was een jaar met 
vele bestaande nieuwe activiteiten/ evenementen. De vertrouwde jaarlijks terugkerende 
sportstimulans activiteiten in de kernen werden aangevuld met uitermate succesvolle e-games, 
lasergames en (kids) triatlon activiteiten. 

Heel Woensdrecht beweegt, ook in Coronatijd, was dan ook de boodschap. Voor jong tot oud, al dan 
niet met een beperking en ongeacht geloof, status, afkomst, cultuur of seksuele gerichtheid. Wij 
willen ons onderscheiden, maar we doen niet aan onderscheid, is dan ook een van de mooie quotes 
van één van de buurtsportcoaches. 

 

 
 
 
 
 
“Mijn zingeving is: gelukkig zijn, andere mensen 
gelukkig maken. En dat kan ik iedere dag kwijt 
binnen mijn werk”. 
 

 

Activiteiten 

Naschoolse activiteiten in de kernen Hoogerheide, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht 
26 bijeenkomsten gehouden met een gemiddeld aantal kinderen van 20 – 32 per groep/bijeenkomst. 
Activiteiten waren o.a. hockey, voetbal, boogschieten, e-games, lasergames etc.. 

Met hierbij een grote uitschieter van 180 kinderen die bereikt zijn bij de kids-triatlon.  
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Tai Chi Tao 
40 lessen met 16 deelnemers per les in het Kloosterhof. 

Mixsport kinderen met obesitas 
10 clinics en een kookles voor 25 kinderen. Dit in samenwerking met GGD en een diëtiste. 

Mixsport Ouderen 
Zowel 40 lessen in de Drieschaar als in het Kloosterhof ieder met een deelnemersaantal van 16 
deelnemers. Deze doelgroep kan helaas niet doorstromen naar een reguliere vereniging. 
Wel een zeer groot succes waardoor we deze activiteiten verder uitbreiden naar Putte. Waar in 2022 
2 nieuwe groepen van 16 personen zijn gestart. 

Zit tai Chi Tai 
We hebben 40 lessen kunnen geven aan de deelnemers. In de Coronaperiode zijn deze lessen buiten 
doorgegaan met dank aan de Volksabdij. 

Wandelgroepen ouderen 
Wekelijks uitvoering aan gegeven. Tijdens de Coronaperiode hebben we in kleine groepen 
gewandeld.  

Rots & watertrainingen 
4 groepen, 8 bijeenkomsten per groep van 12 deelnemers. 

Lasergamen 
Ossendrecht 30 deelnemers, Huijbergen 30 deelnemers, Putte 20 deelnemers,  Hoogerheide 50 
deelnemers. 

 

       

 

  



43 
 

Valtraining ouderen 
In 2021 was de valtraining voor ouderen, gegeven door FysioFaster, weer een groot succes.  
10 bijeenkomsten in het Kloosterhof met 12 deelnemers. 

Schoolbasketbaltoernooi 
In samenspraak met de scholen is dit op individuele basis uitgevoerd. 

Schoolsportmix 
Dobbelsteen elke week een nieuw klas. Van groep 3 t/m 8. Gestart in september 2021. 
St. Marie elke week een nieuw klas. Van groep 1 t/m 8. Gestart in september 2021. 

Sportclinics/ inloop Putte en Hoogerheide 
40 bijeenkomsten per kern:   
in Putte zijn er gemiddeld 40 deelnemers en in Hoogerheide is het gemiddeld aantal deelnemers 20. 

Sportinstuif kinderen met een handicap 
40 clinics op jaarbasis in Putte (de Biezen) en 20 in Hoogerheide (Kloosterhof). 
Activiteiten die het hele jaar goed hebben kunnen doordraaien aangezien veel van de deelnemers 
zogezegd in een bubbel leefden. 

Fitness activiteiten voor mensen met een beperking 
In 2021 hebben we 40 x Anytime Fitness en 40 x sport & Slankstudio met deze doelgroep kunnen 
bezoeken. 

Voetbal voor kinderen met een handicap 
In samenwerking met Odio wordt er wekelijks (circa 40 weken in het jaar) voetbaltraining gegeven 
aan kinderen met een handicap. Een superactiviteit waarbij we in 2022 streven naar deelname aan 
voetbalwedstrijden. 

Individuele begeleiding ouderen/ kinderen naar een sportvereniging  
25 ouderen en kinderen hebben we naar een sportclub kunnen begeleiden/ bemiddelen.  

Individuele begeleiding kinderen met “probleemgedrag” 
In 2021 10 trajecten in dit kader uitgevoerd.   

In de Coronatijd Zomerschool mede vormgegeven en ondersteuning geboden bij het ZuidWesthoek 
College. 

Jeugdfonds sport & cultuur 
Alle kinderen in de gemeente Woensdrecht moeten kunnen meedoen, niemand buitenspel! Vaak 
betalen ouders de sport en/of cultuuractiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk 
is probeert het Jeugdfonds sport & cultuur bij te springen. Zij zorgen ervoor dat kinderen die graag 
willen sporten of deelwillen nemen aan cultuuractiviteiten, lid kunnen worden van een sport- of 
cultuurvereniging. 
In 2021 heeft Startpunt Grip op geld als intermediair 51 aanvragen verzorgd. 

Uniek Sporten 
De buurtsportcoaches van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht werken al lange tijd samen met de 
aanliggende gemeenten betreffende Uniek Sporten. Buursportcoaches kennen elkaar.  
Zij zijn op de hoogte van elkaars sportaanbod en houden korte lijntjes wat betreft kennisuitwisseling.  
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Vrijwilligerswerk 
 
Vrijwilligersvacaturebank 
BWI werkt al enkele jaren met de vrijwilligersvacaturebank. De vacaturebank is te vinden via de 
website van BWI. Op de vacaturebank kunnen vrijwilligersorganisaties/sportverenigingen vacatures 
plaatsen. Waarna de vrijwilligerscoördinator individuele gesprekken voert met potentiële kandidaten 
die zich bij BWI aanmelden voor vrijwilligerswerk. BWI streeft er altijd naar dat er een passende 
plaats wordt gevonden en ondersteunt de kandidaat door een warme doorverwijzing. Tevens voert 
de vrijwilligerscoördinator, indien noodzakelijk, adviesgesprekken met potentiële vrijwilligers. 

 

Tabel aanmeldingen 

Totaal  

Vrijwilliger 29 

Totaal  29 

 

 

Leeftijd 

 
Totaal 

t/m 17 jaar 0 

18-29 jaar 3 

30-39 jaar 8 

40-49 jaar 4 

50-59 jaar 3 

60-69 jaar 9 

70+ 2 

Totaal 29 
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In 2021 hebben we ondanks de Corona periode 29 mensen kunnen plaatsen bij 
vrijwilligersorganisaties.   

 

Vrijwilligersbedankdag 

Vrijwilligers bedanken in 2021 was een bijzondere opgave. Lastig aangezien fysiek ontmoeten niet 
mogelijk was. Gelukkig hebben we, in samenwerking met de gemeente Woensdrecht, alle 
vrijwilligers toch nog een klein beetje in het zonnetje kunnen zetten en hebben hen kunnen 
bedanken voor al het werk wat zij weer belangeloos hebben verricht.   

 

 

 
 
 
 
 
“De verhalen die ik hoor bij het steunpunt 
vrijwilligerswerk geven mij soms kippenvel. Dat 
onze maatschappij soms zo hard is en niet 
bevorderlijk is voor het individu dat problemen 
heeft. Vaak wordt er alleen maar gekeken wat 
iemand niet kan. Gelukkig kijken we bij BWI naar 
wat wel kan”. 
 

 

 

“Ik heb zeker het idee dat ik met dit werk iets 
bijdraag aan mooie, goede of belangrijke dingen. 
Het belangrijkste voorbeeld van het afgelopen jaar 
is het uitdelen van de vrijwilligerspresentjes. Hoe 
blij mensen hiervan kunnen worden voor het werk 
wat ze doen”. 
 

  
 

 
  



46 
 



47 
 

 

  



48 
 

Startpunt naar Werk  
 

Aantal aanmeldingen 46 waarvan 26 ISD en 20 hulpvragen (inloop) 
Aantal bemiddelingen 51 waarvan 35 ISD en 16 hulpvragen (inloop) 

bestaande uit warme overdracht binnen het netwerk, plaatsen 
bij werkgevers en op overige activiteiten zoals taal, sport & 
bewegen, fietsles etc.   

Mooie resultaten / 
anekdotes 

Enkele dagen voor kerst kwam een man bij BWI aan de balie die zonder 
werk was geraakt. Hij had als schilder gewerkt. Met de wintermaanden 
waren de opdrachten zodanig teruggelopen dat er geen werk meer voor 
hem was. Meneer kwam uit Syrië en vond het ingewikkeld om zelf nieuw 
werk te zoeken. Waar moest hij werk zoeken? En hoe pak je zoiets aan? 
Hij wilde vooral betaald werk om goed voor zijn gezin te kunnen zorgen, 
daarom verwees het Startpunt naar Werk hem naar het werkcentrum 
voor bemiddeling naar betaald werk. Maar met de wetenschap dat er de 
dagen voor kerst weinig beweging is op de arbeidsmarkt dacht ik, laten 
we vanuit het Startpunt naar Werk toch een rondje bellen voor de beste 
man, want een goede schilder hoeft eigenlijk niet thuis te zitten in deze 
tijd. En met de feestdagen is dit al helemaal geen fijn vooruitzicht! Na 
vele telefoontjes was daar ineens de sympathie van Bouwgroep de Nijs – 
Soffers die meneer zeker een kans wilde bieden. Meneer mocht direct 
komen proefdraaien, hiermee kreeg hij weer een stip op de horizon. Het 
proefdraaien mondde al snel uit in een betaalde baan en hiermee begon 
hij aan een heel mooi nieuw jaar.   

Een Afghaanse dame werd bij het Startpunt naar Werk aangemeld door 
ISD voor sociale activering. Veel familie van haar zat in Afghanistan en zij 
maakte zich enorm veel zorgen vanwege de oorlogssituatie daar. Omdat 
mevrouw de taal nog niet zo machtig was, zag ze er enorm tegenop om 
bij een bedrijf te gaan werken. Samen zochten we naar een oplossing. 
Mevrouw bleek het Afghaanse restaurant te kennen in haar woonplaats. 
Samen zijn we daar gaan kennismaken. Binnen het restaurant wordt 
overal Nederlands gesproken, dit vond ze lastig maar wel een goede 
oefening. De wetenschap dat mevrouw in geval van nood kon terugvallen 
op de Afghaanse eigenaresse in haar eigen taal gaf haar toch de moed 
het te gaan proberen. Inmiddels werkt ze bij Restaurant Parwaan nu een 
half jaar in de keuken en leert ze daar de kneepjes van het vak. Het gaat 
zo goed dat het bedrijf zelfs op termijn een in dienst name zou willen 
overwegen. Mevrouw zelf is het meest blij dat ze met haar werk afleiding 
heeft gevonden van de nare situatie in haar thuisland. Een leuke 
bijvangst is dat de man van de restaurant eigenaresse een naaiatelier 
heeft en ook hij mensen een kans wil bieden in het kader van sociale 
activering binnen zijn bedrijf. Inmiddels is er bij hem dan nu ook iemand 
gestart. Een mooie dubbele match! 
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Meerwaarde om vanuit 
BWI te werken 

BWI heeft een goede naamsbekendheid waardoor er veel mensen 
aankloppen met hulpvragen. Soms liggen deze op een ander gebied dan 
werk, maar komt gaande het gesprek ook de behoefte aan een bezigheid 
ter sprake, dan kan er intern doorverwezen worden naar het Startpunt 
naar Werk; en vice versa. Zo kunnen we breed inzetten en samenwerken 
op alle leefgebieden. De locatie van BWI is daarbij erg centraal en 
toegankelijk voor iedereen. Tot slot is het tussen de boeken van de 
bibliotheek een kleurrijke en ontspannende omgeving om met de 
mensen neer te strijken en laagdrempelig in gesprek te gaan.  
 

Signaleringen: 
Wat gaat er goed? 

Steeds meer mensen weten de weg naar het Startpunt naar Werk te 
vinden. Daarbij heeft het lokale ‘ons kent ons’ een goede uitwerking. 
Werkgevers zijn lokaal snel en soms eerder geneigd om inwoners uit hun 
eigen kern op weg te helpen.    
 

Signaleringen:  
Wat kan er beter? 

Meer doorverwijzingen vanuit MEE, Maatschappelijk werk, WMO etc.  
 

 

 

 

 

 

 
“Door iedere dag weer blanco te starten, geduld 
te hebben en (ook) kleine succesjes te waarderen. 
Soms is het 2 stappen achteruit en 1 vooruit. Maar 
uiteindelijk leren we ervan en gaan we vooruit. 
Vallen, opstaan, kroontje recht zetten en samen 
weer doorgaan. Het wordt nog leuker wanneer de 
klant zelf zijn/haar ontwikkeling gaat zien.  
Het is helpend dat we bij BWI los van de hulpvraag 
altijd verder kijken of we op andere leefgebieden 
nog iets kunnen betekenen: BWI kijkt verder dan 
de neus lang is en zorgt zo voor maximaal 
welzijn”. 
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Vraagpunt 
In de loop van 2021 is er een echte balie gerealiseerd voor Vraagpunt BWI. Deze balie wordt bezet 
door mensen die een werkervaringsplek nodig hebben. Het is een pittige functie. Het sociale domein 
van de gemeente Woensdrecht kent veel aspecten, de vragen zijn dan ook heel divers. Het is mooi 
mensen te zien groeien en uiteindelijk te zien uitstromen richting een baan.  

 

 
 

“Ik ben blij met mijn werkervaringsplaats bij BWI Woensdrecht. Ik wil andere mensen inspireren om 
uit de negatieve spiraal van ziekzijn te komen en te ontdekken wat allemaal nog wél kan. Werken 
doet een mens zo goed!” 
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Onderzoek klanttevredenheid 
 

                  

Wat jullie over ons zeggen:

 

 

                                                                                   

          

8,5  

Wat vind jij van ons? 
Dit vroegen we aan onze partners en bezoekers. 
153 mensen hebben de enquête ingevuld. Wij 
vroegen o.a. hoe tevreden ben je over ons, de 

kunde van de medewerkers en vrijwilligers en of 
er nog  tips waren. Aan iedereen die de vragenlijst 

heeft ingevuld: DANK JE WEL! 

Dit klanttevredenheidsonderzoek is 
niet eenmalig. Om de vinger aan de 

pols te houden, vragen wij 
tweejaarlijks aan onze klanten en 

partners hoe zij onze 
dienstverlening ervaren. 

Fijne 
communicatie

 

Soms zouden 
we wel wat 
langer met 

jullie blijven 
praten 

Leuke 
activiteiten 

voor jong en 
oud 



  
 
 
 

 

BWI Woensdrecht 
Huijbergseweg 3 
4631 GC  Hoogerheide 
0164 672 049 
info@bwiwoensdrecht.nl 
www.bwiwoensdrecht.nl 
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