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De wereld om ons heen is veranderlijk 
Het is bijzonder hoe flexibel we zijn en ons steeds weer kunnen vormen 
naar de omstandigheden. Dat blijkt uit de jaren waarin we door Corona 
beperkt werden in ons (sociale) leven. Het heeft veel van ons gevraagd. 
Maar het heeft ons ook doen inzien wat écht belangrijk is. Er zijn voor 
elkaar. 
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Op het moment van dit schrijven is alles weer terug naar nor-
maal. Het is weer gezellig druk op straat, er zijn volop activi-
teiten in buurthuizen en we durven weer naar buiten. Zelfs het 
schudden van handen of een knuffel geven mag weer. Zo snel 
kan het gaan.

Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Er zijn mensen waarvoor 
dit niet vanzelfsprekend is. Die op een zijspoor komen te staan 
en waarvoor het lastig is om aan te haken en mee te doen. Het 
is belangrijk dat er aandacht blijft voor die mensen die buiten 
de boot dreigen te vallen. Van jongeren die zich eenzaam voe-
len tot ouderen met dementie. Van ouders met zorgen over de 
opvoeding tot mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. We 
ondersteunen waar nodig, vaak even, en soms wat langer. 
Dit doen we niet alleen. Want we geloven in samen. Samen in 
de buurt, dichtbij mensen zodat ze ons weten te vinden. Maar 
ook samen met gemeenten en onze partners waarbij we vorm 
geven aan een inclusieve samenleving. Samen verbeteren we 
de leefbaarheid in buurten en zetten inwoners in hun kracht. 
Met meer welzijn, hebben mensen minder zorg nodig en hou-
den we de maatschappelijke kosten beheersbaar. 

Ondanks het feit dat 2021 
een jaar was waarin we veel 
hebben moeten schakelen 
en improviseren, hebben we 
altijd de verbinding kunnen 
houden met inwoners. Soms 
op locatie op gepaste afstand, 
soms digitaal of telefonisch. 
Onze professionals zijn vanuit 
mogelijkheden blijven denken. Er is 
altijd een weg om de ander te berei-
ken, een gesprek te voeren of ondersteu-
ning te bieden. 

Trots ben ik op wat we het afgelopen jaar samen met inwoners, 
professionals, vrijwilligers en onze samenwerkingspartners 
hebben bereikt. Dit jaarbeeld is daar een mooie compilatie van. 
Ook intern hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd door 
processen te professionaliseren en onze eigen visie verder door 
te ontwikkelen. We hebben zeker niet stil gezeten en zijn klaar 
voor de toekomst waarin we samen nog meer mogelijk gaan 
maken zodat iedereen mee kan doen. Ik kijk er naar uit!

Ad van Rijen, bestuurder
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1. Waar we voor staan 

WijZijn Traverse Groep is een organisatie voor maatschappelijk welzijn. Wij geloven in de alle-
daagse kracht van mensen en van reeds bestaande krachten in stad, wijk, buurt en dorpskern. 
Die krachten in sociale samenhang verbinden en benutten is onze uitdaging. Wij zijn er voor alle 
inwoners, omdat iedereen er toe doet. Zo krijgen we samen meer voor elkaar!

Onze medewerkers zijn zichtbaar in wijken, buurten en kernen 
en zijn laagdrempelig benaderbaar. Wij zijn ‘de ogen en oren’ van 
de buurt en vormen samen met onze lokale partners een breed 
vangnet voor mensen die dreigen uit te vallen.

Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk. Daar waar 
kwetsbare mensen bedreigd worden in hun ontwikkeling of da-
gelijks bestaan, geven wij de belangen van deze inwoners altijd 
prioriteit. We pakken signalen op van kwetsbare inwoners, die 
we ondersteunen bij het vinden van oplossingen. Zo voorkomen 
we dat mensen uitvallen of een risico vormen voor anderen. 

In onze benaderingswijze gaan we uit van de eigen verantwoor-
delijkheid van mensen, ieder mens gebruikt zijn krachten en 
talenten om oplossingen te bereiken. We ondersteunen hen om 

deze kracht (opnieuw) te ontdekken en te benutten, gebruik ma-
kend van hun eigen sociale netwerk. We stimuleren inwoners om 
elkaar te helpen en iets terug te doen voor de samenleving.

Op basis van onze brede ervaring in het vrij toegankelijke veld, 
voeden wij de gemeenten proactief met signalen, trends en 
ontwikkelingen in het sociale domein. We kijken over grenzen 
van werksoorten heen, innoveren, werken samen en nemen deel 
in netwerken.      
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Wij zijn er voor alle 

inwoners, omdat 

iedereen er toe doet. 

“
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2. Kernwaarden

Samen sterk 
Wij werken in samenhang en verbinding met de ander. Samen sterk gaat verder dan 
samenwerken. Het gaat om samenhang brengen en verbinden van elkaars mogelijkheden. Dat 
geeft naast verdieping ook meerwaarde: 1 + 1 = 3. Het vertaalt zich in onze ambitie om een brede 
positie in te nemen in het vrij toegankelijke veld.

Verantwoordelijkheid 
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en – waar nodig - voor de ander. Verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet of 
nalaat, voor je eigen gedrag en voor de situatie waarvan je deel uitmaakt, betekent dat je iets doet met je mogelijkheden. Dat geldt 
niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor de inwoners die wij ondersteunen. WijZijn Traverse Groep gaat er van uit dat 
iedereen het recht heeft om zelf te bepalen hoe hij/zij het leven vorm wil geven en we hebben vertrouwen in ieders individuele 
potentie. Het is de rode draad in wat we doen.

Betrouwbaar en integer
Wij doen waar we voor staan. Als organisatie hebben we een onafhankelijke rol naar inwoners, 
gemeenten en andere stakeholders. Betrouwbaarheid en integriteit is nodig om invulling te 
kunnen geven aan die rol. We zijn geloofwaardig en transparant in de samenwerking met anderen 
en in het delen van kennis, ervaringen en trends.



Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die 
uitgaat van veerkracht en eigen regie. Het gaat over prettig en 
veilig leven, het vermogen je aan te passen, eigen regie, veer-
kracht, participatie en zingeving. Deze bredere kijk op gezond-
heid draagt bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Het 
gaat uit van wat iemand zelf wil en belangrijk vindt en bevor-
dert daarmee zowel gezondheid, als het welbevinden. 

Deze manier van denken en handelen is voor het sociaal werk 
niet nieuw. Er wordt in onze dagelijkse praktijk al vaak van-
uit dit gedachtegoed gewerkt en het sluit aan bij de andere 
methodieken die gebruikt worden. We weten dat de impact 
van een probleem meerdere levensgebieden kan raken. Het 
gedachtegoed helpt om goed te kijken en te luisteren, maar ook 
om cliënten te gidsen naar verbeterstappen die bij hen passen. 
Daarnaast biedt het een ‘gezamenlijke taal’ zodat we goed kun-
nen afstemmen, bijvoorbeeld met het medisch domein. Welzijn 
op Recept is daar een mooi voorbeeld van waarin huisartsen 
samenwerken met welzijnscoaches.

Onze ambitie is om Positieve Gezondheid de komende jaren 
een prominente plek te geven zowel intern als extern. Het 
invullen van het spinnenweb van Positieve Gezondheid is voor 
iedereen beschikbaar om te gebruiken, cliënten, vrijwilligers  

en medewerkers. Het is een goede manier om te reflecteren 
op ieders vitaliteit. We vinden het belangrijk om hier aandacht 
voor te hebben.  

In 2021 hebben veel professionals en vrijwilligers (gemeente 
Roosendaal) de basistraining Positieve Gezond-
heid gevolgd. Daarnaast zijn meerdere 
medewerkers opgeleid tot trainer 
van Positieve Gezondheid. Op 
die manier zorgen we voor 
kennisoverdracht bin-
nen onze organisatie 
zodat we de visie 
breder kunnen 
uitdragen en 
toepassen.

3. Positieve Gezondheid
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LICHAAMSFUNCTIES



•  Nood-/Crisisopvang  •  Langdurige opvang  •  Preventieve inzet

Aantal lopende trajecten Klanttevredenheid

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

94

46

5

145

269.309
inwoners 

We behaalden opnieuw het 
Kwaliteitslabel Sociaal Werk. 
Een tastbaar bewijs voor 
vakmanschap en efficiënte 
sociale dienstverlening.

Inwoners in ons werkgebied 

Een derde van de jongeren vindt 
via jongerenwerk hulp voor het 
oplossen van hun problemen.

Bron Hogeschool van Amsterdam 
‘Ontwikkelingsmogelijkheden in 
het jongerenwerk’ mei 2020.

KWALITEIT WERKGEBIED

JONGERENWERK

•  Vóór ondersteuning     •  Na ondersteuning

4,2

7,4

4. Cijfers Jaarbeeld 2021
MEDEWERKERS

VRIJWILLIGERS

STAGIAIRES

702

30

184
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Aantal trajecten individuele ondersteuning (AMW) Aantal trajecten per leefgebied
bron: KTO

•  Financiën•  Lichamelijke gezondheid•  Psychische gezondheid•  Sociale relaties•  Werk, opleiding en activiteiten•  Wonen en leefbaarheid•  Zingeving

762

748

226

441

233

249

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

KLANTTEVREDENHEID •  Vóór ondersteuning     •  Na ondersteuning

BERGEN OP ZOOM

6,1

8,0

ROOSENDAAL

5,4

7,2

RUCPHEN

5,9

7,4

STEENBERGEN

4,4

7,4

THOLEN

6,0

7,3

WOENSDRECHT

5,2

8,0

BERGEN OP ZOOM

ROOSENDAAL

RUCPHEN

STEENBERGEN

THOLEN

WOENSDRECHT

1067

74
366

498

432
123

101 2661
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5. 2021 in thema’s
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De mentale gezondheid van Nederlanders is 
tijdens de Coronacrisis achteruitgegaan, zo 
blijkt uit een onderzoek van het CBR in 2021: 
28 procent voelde zich vaker eenzaam. Angst, 
somberheid en stressgevoel kwamen bij 20 á 
25 procent meer voor. Met name jongeren en 
alleenstaande ouderen hebben het mentaal 
zwaar gehad. De impact was en is nog steeds 
groot. Maar hoe ondersteun je mensen als er 
veel beperkingen zijn? Aan het woord Miranda 
van Geel, gebiedsmanager in de gemeenten 
Steenbergen, Woensdrecht en Tholen.

“Voor de sociaal werkers was het in 2021 ‘roeien met de riemen 
die er zijn’. Inloopspreekuren waren er niet altijd maar er kon-
den dan wel gesprekken plaatsvinden op afspraak op locatie 
of digitaal. In sommige gemeenten, waaronder Woensdrecht, 
gingen onze professionals op de fiets op huisbezoek. Dat werd 
door inwoners op prijs gesteld. Sommige mensen waren ang-
stig om in publieke ruimtes te komen. Met alle maatregelen (de 
1,5 meter en mondkapje) voelde het anders en was de fysieke 
afstand groot. Ik ben blij dat we juist in die moeilijke tijd veel 
voor inwoners hebben kunnen betekenen. De sluiting van het 
buurthuis was best wel ingrijpend. Dat wekelijkse clubje of 
koffiemoment geeft structuur en iets om naar uit te kijken. Dat 
werd gemist. Veel dingen die voorheen heel vanzelfsprekend 
waren, zijn we veel meer gaan waarderen. Maar ook hebben 
meer mensen naar elkaar omgekeken en hulp geboden als dat 
nodig was. Onze vrijwilligers zijn enorm waardevol geweest 
het afgelopen jaar. Ze gingen met mensen in gesprek, even een 
bezoekje, een wandelingetje of een boodschap brengen. Ook 
heeft het DigiPunt inwoners kunnen helpen met het installeren 
van de CoronaCheck app. Het zijn juist die kleine dingen die 
enorm belangrijk zijn en voorkomen dat iemand in een sociaal 
isolement terecht komt. Samen hebben we, ondanks alle maat-
regelen, veel mensen bij kunnen staan in deze toch lastige tijd.”

5.1 Impact Corona



Om de sociale voorzieningen beter aan te 
laten sluiten bij de directe leefomgeving 
van de inwoner is het van belang om 
anders naar de vragen en behoeften van 

inwoners te kijken. Niet meer eenzijdig 
en vanuit verschillende kokers en 

financieringsstromen, maar juist op 
maat, integraal en daardoor ook 

klantvriendelijker en efficiënter. 
WijZijn Traverse Groep zoekt 

binnen elke gemeente steeds 
naar verbinding, binnen 
én buiten de organisatie, 
om inwoners efficiënter en 
effectiever te ondersteunen.

5.2 Inwoner centraal

WijZijn Traverse Groep12



13Jaarbeeld 2021

Sociale kernteams in Steenbergen

In 2020 is het Kerngericht werken geïntroduceerd in de ge-
meente Steenbergen. Elke kern heeft een sociaal kernteam. In 
deze teams werken onder andere gemeente, bewoners, zorg en 
welzijnsorganisaties, de wijkzuster, jongerenwerk en politie sa-
men. Bewoners kunnen terecht met vragen en problemen zoals 
financiële problemen, opvoedingsvragen en ondersteuning op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wijkbewoners kunnen 
ook ideeën aandragen gericht op de leefbaarheid in de wijk of 
omdat zij een steentje willen bijdragen door anderen te helpen.

Dat deze aanpak werkt, kan Sociaal werker Jessy van Hooy-
donck beamen. “Het is fijn dat verschillende organisaties in de 
gemeente Steenbergen elkaar steeds beter weten te vinden. 
Hierdoor kunnen we vragen van bewoners gezamenlijk oppak-
ken. Bovendien weten we heel goed wat er leeft in de buurt 
en kunnen we signalen snel oppikken. Voor veel mensen was 
Corona een eenzame tijd. In die periode kwamen we via het 
welzijnswerk in contact met een jong volwassen vrouw die nog 
thuis woonde en heel weinig mensen zag. Ze vond het lastig om 
in beweging te komen. Samen zijn we gaan kijken naar passend 
werk en activiteiten. Inmiddels heeft zij via het netwerk werk 
gevonden en komt ze veel vaker buiten. Het is mooi om te zien 
hoe dat steuntje in de rug zoveel verschil kan maken en mensen 
weer in hun kracht kan zetten.” 



Inwonersondersteuning 
Roosendaal  

Sinds oktober 2020 kunnen inwoners uit de gemeente Roosen-
daal met vragen terecht bij Inwonersondersteuning Roosen-
daal. Dit kunnen vragen zijn over werk en meedoen, zelfstandig 
wonen en leven, gezin en relaties, geldzaken en regelgeving, 
mantelzorg of onafhankelijke cliëntondersteuning. De integrale 
toegang is gericht op het verstrekken van informatie en advies 
en het verkrijgen van een eerste beeld van de ondersteunings-
behoefte. Aan de hand van de vraag wordt het vervolg bepaald, 
bijvoorbeeld het bieden van lichte vorm van begeleiding door 
IOR of het toeleiden naar, al dan niet, vrij-toegankelijke zorg 
individueel of collectief in de wijken.

“Samen met MEE West-Brabant hebben we de ondersteuning 
van inwoners in Roosendaal op unieke wijze geregeld. Eén 
toegang voor alle vragen, dat is het uitgangspunt. Op die ma-
nier voorkomen we dat mensen van ‘het kastje naar de muur 
worden gestuurd’. Onze professionals voeren de eerste oriënte-
rende gesprekken met inwoners. 

Zij bellen ons vaak op het moment dat het even niet mee zit en 
ze zelf geen uitweg zien. Dat kan gaan over schulden, rela-
ties maar het afgelopen jaar zien we ook veel hulpvragen die 
betrekking hebben op financiën en op eenzaamheid bij zowel 
jong als oud. Inwonersondersteuning Roosendaal vind je ook 
in de wijk- en buurthuizen in alle kernen van de gemeente. We 
willen zo dicht mogelijk bij inwoners staan zodat de drempel 
om problemen bespreekbaar te maken klein is. Door op tijd aan 
de bel te trekken, kunnen we inwoners helpen om weer zelf de 
regie te krijgen over hun leven.”

14 WijZijn Traverse Groep



Zoom-In in Bergen op Zoom

Binnen Zoom-In bedenken wijkbewoners en organisaties bin-
nen zorg, welzijn en wonen samen oplossingen waarin mensen 
meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen betekenen. Waar hun 
vraag centraal staat en niet het aanbod van organisaties. Sa-
men werken ze aan een wijk waar ze zich veilig voelen en waar 
ze zelf mee kunnen doen. Zoom-In is in 2019 gestart in twee 
wijken in Bergen op Zoom: Gageldonk en Warande.

Lian van Zuijlen en Hafid Tahiri zijn vanuit WijZijn Traverse 
Groep betrokken bij Zoom-In. “Wanneer een bewoner langs-
komt gaan we in gesprek. We bekijken de situatie en onder-
steunen om weer zelf de regie te krijgen. Wat wil ik, kan ik zelf, 
heb ik nodig en kan ik terugdoen voor de wijk, dat staat in onze 
aanpak centraal. De lijntjes zijn kort waardoor we makkelijk 
kunnen schakelen bijvoorbeeld met de gemeente, de woning-
bouwvereniging, de politie of de thuiszorg. We doen het écht 
samen. Door te praten mét, in plaats van over bewoners, ont-
staan er mooie initiatieven en blijkt er in de praktijk veel meer 
mogelijk als we het samen oppakken. Bovendien biedt deze 
vorm van samenwerking een duidelijke toegang: er is één plek 
in de wijk waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen. 
Laatst was er een man die na onze gesprekken aan de slag is ge-
gaan als vrijwilliger. Toch uniek hoe iemand die zelf hulp heeft 
ontvangen ook een ander kan helpen.”
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In onze overtuiging begint een sterke sociale basis vooral lokaal. Vitale 
wijken (kernen of buurten) maken vitale inwoners, en andersom. Door 
juist te investeren in de infrastructuur van de lokale woon- en leefom-
geving kunnen inwoners tegen lagere kosten een betere individuele 
(positieve) gezondheid ervaren en collectief meer betrokkenheid. Dit 
vraagt een gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging 
van wonen, welzijn en zorg door gemeenten en partners, maar nadruk-
kelijk ook met en door de actieve betrokkenheid van inwoners. Middels 
creatieve en vernieuwende oplossingen, passend bij de behoeften van 
bewoners.

5.3 Vitale wijken



Broedplaats Langdonk Roosendaal  

In 2021 is de voormalige Goede Herder kerk in de wijk Lang-
donk in Roosendaal getransformeerd tot een broedplaats voor 
de wijk. Een plek van en voor wijkbewoners, waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan tal van activitei-
ten. Het idee voor de broedplaats is in 2018 ontstaan vanuit een 
samenwerking van lokale organisaties in de wijk. Judith van 
Gastel is sinds 2021 betrokken bij de Broedplaats en heeft de 
kerk, samen met bewoners, opgeknapt en ingericht.

“De Broedplaats is een ontmoetingsplek waar bewoners en 
professionals elkaar op een laagdrempelige manier treffen 
en terecht kunnen voor informatie, ondersteuning, inspraak, 
co-creatie en inspiratie. Het is mooi om te zien dat jong en oud 
elkaar leren kennen en met elkaar het gesprek aan gaan. Er 
ontstaat een andere dynamiek en dat is voelbaar in de wijk. 
Misschien wel het allerleukste aan de Broedplaats is dat bewo-
ners het ervaren als een soort huiskamer van de wijk. Je kunt 
binnenlopen wanneer je wilt, een kopje koffie drinken, de krant 

lezen en er is ook een speelhoek voor kinderen. Hier ontstaan 
mooie initiatieven en activiteiten vanuit de interactie met 
elkaar. Doordat het heel laagdrempelig is, weten steeds meer 
mensen de weg te vinden. We gaan in gesprek met bewoners 
ook over de uitdagingen waar ze mee te maken krijgen. Vaak 
liggen de oplossingen voor het grijpen in hun directe omgeving 
of sociale netwerk maar zijn ze zich hier niet van bewust. Door 
hen die weg te wijzen, te ondersteunen en de regie te geven, zie 
je dat mensen opbloeien.”

16 WijZijn Traverse Groep
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In Nederland werken zo’n 5,5 miljoen mensen als vrijwilliger. Deze 
mensen, van jong tot oud, maken dagelijks het verschil voor een an-
der. Ook voor WijZijn Traverse Groep zijn vrijwilligers onmisbaar. Meer 
dan 700 vrijwilligers zijn aangesloten bij de organisatie. De vrijwilligers 
lezen voor, bemiddelen bij burenruzies of helpen mensen met hun ad-
ministratie. Ze geven computerhulp, doen klusjes of boodschappen. Ze 
praten met kwetsbare mensen in de wijk, geven voorlichting op school 
of helpen bij opvoedvragen. 

5.4 Voor elkaar

Vrijwilligers Wonen+ 

Lynn van Oers en Cecilia Segers van Wonen+, onderdeel van 
WijZijn Roosendaal, werken met meer dan 70 vrijwilligers. 
“Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar om inwoners te bereiken 
en te helpen. Het werk dat zij doen is enorm waardevol voor 
een ander en voor zichzelf. We zien dat vrijwilligers bevlogen 
zijn. Het werk draagt bij aan het plezier in het leven. Je hoort 
ergens bij, het geeft structuur aan de dag en je blijft leren door 
andere mensen te ontmoeten en steeds nieuwe ervaringen op 
te doen in wisselende situaties. Zonder vrijwilligers kunnen we 
niet zoveel mensen helpen. Elke vrijwilliger heeft een andere 
rol. De ene vrijwilliger gaat wandelen of is een maatje, de ander 
helpt bij het DigiPunt of is vrijwillig coördinator. Voor ons zijn 
de vrijwilligers als collega’s. Samen bereiken we meer mensen.”
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Het belang en de waardering voor 
vrijwilligers

Er zijn verschillende redenen waarom mensen zich aanmelden 
als vrijwilliger, zo stelt Marieke Loos, HR Adviseur. “Dit kan zijn 
vanuit sociale motieven: contacten opbouwen, netwerken met 
anderen, zelf minder alleen of geïsoleerd zijn. Ook persoonlijke 
motieven kunnen meespelen: ervaringen opdoen of competen-
ties ontwikkelen. Sommige mensen doen vrijwilligerswerk van-
uit idealistische motieven: ze willen bijvoorbeeld een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid in de buurt.”
 
“In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet gaven we vrijwilligers op 
donderdag 30 september 2021 een podium. Tijdens de talk-
show ‘De kracht van vrijwilligers’ op ZuidWest TV, ging Maarten 
van den Boom in gesprek met vrijwilligers en professionals. 
Persoonlijke verhalen van mensen die dagelijks het verschil 
maken voor een ander. Wat is hun drijfveer, waar halen zij 
voldoening uit en welke betekenis heeft vrijwilligerswerk voor 
hen? Caroline Maat, coördinator bij het Vrijwilligers Informatie 
Punt, kwam met het idee voor deze talkshow waarmee we onze 

waardering uitspreken naar onze vrijwilligers door hen een 
podium te bieden. De persoonlijke verhalen van de vrijwilligers 
waren veelzeggend. Tamara Vroon, Julia Sacharias, Fleur van 
de Watering, Elva Lilja Horsthuis en Ben Spijker vertelden vol 
trots over hun werk als vrijwilliger en de betekenis die het heeft 
in hun leven.”



Vrijwilliger aan het woord

Tamara Vroon werkt als vrijwilliger bij het Dienstenloket en het 
DigiPunt van WijZijn Steenbergen. Ze had nooit gedacht dat dit 
werk haar zo veel voldoening zou geven. 

 “Toen ik 39 jaar was, stond ik op het punt om weer wat meer te 
gaan werken als administratief medewerker. Mijn kinderen wa-
ren al wat ouder en hadden mij minder nodig. Toen werd er bij 
mij een hersentumor ontdekt waaraan ik geopereerd moest wor-
den. Mijn leven stond ineens op z’n kop en de verwachtingen die 
ik had, moest ik bijstellen. Door de tumor en de operatie kostte 
alles wat ik deed heel veel energie. Mijn gezin draaiende houden 
was al een hele opgave. Uiteindelijk werd ik afgekeurd. Dat hakt 
er wel in. Wat blijft er dan nog over. Naarmate ik het een plaats 
had gegeven, begon het toch te kriebelen. Ik wilde iets met mijn 
leven, maar wat? Ik kwam in contact met een medewerker van 
het Vrijwilligers Informatie Punt en toen is het eigenlijk heel snel 
gegaan. Het werk als vrijwilliger bij het Dienstenloket en het Digi-
Punt is mij op het lijf geschreven. Ik ben echt een ‘mensen mens’. 
In de gesprekken neem ik de tijd, dat vind ik belangrijk. Laatst 
was er een jong stel uit Roemenië die ik heb geholpen met de 
inschrijving voor een huurwoning. Ze waren zo blij met de hulp 
dat ze een bos bloemen voor mij hebben gekocht. De waardering 
van mensen is enorm groot. Hoewel een betaalde baan voor mij 
geen optie is, kan ik op deze manier écht iets voor een ander 
betekenen. Bovendien heb ik enorm veel geleerd op sociaal vlak. 
Ik neem het verhaal van een cliënt nu niet meer mee naar huis 
en kan veel beter loslaten.”
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Binnen het jongerenwerk staat talentontwik-
keling steeds meer centraal. Door de nadruk 
op talenten te leggen worden jongeren geprik-
keld om zich in te spannen, verder te leren en 
initiatieven te nemen. Bovendien versterkt 
het hun gevoel van eigenwaarde en verwer-
ven ze competenties die nodig zijn om een 
bijdrage te leveren aan de samenleving. Tij-
dens de pandemie, waarin veel jongeren zich 
eenzaam voelden, waren deze activiteiten 
cruciaal.

5.5 Talentontwikkeling



21Jaarbeeld 2021

Graffitiproject Steenbergen

Dominique McNelly is sinds 1 april 2021 werkzaam als jon-
gerenwerker bij WijZijn Steenbergen. Zij ging met jongeren 
aan de slag met een graffitiproject. “Coronatijd was voor veel 
jongeren een uitdaging. Ze zaten thuis en hadden weinig con-
tact. Uitgaan, met elkaar chillen of naar de sportschool, alles 
stond on-hold. In maart gingen enkele jongeren aan de slag 
met graffiti. Van daaruit ontstond het idee om het jeugdhonk 
in de Wipstraat in Steenbergen te verfraaien. De wand van het 
jeugdhonk zat tot voor kort onder de, niet altijd even fraaie, 
graffiti. Met steun in de rug van de gemeente Steenbergen en de 
ondersteuning van WijZijn Steenbergen veranderde die muur in 
een kunstwerk, gemaakt voor en door jongeren. 

Graffiti-artiest Mervyn van der Meij uit Bergen op Zoom heeft 
meegewerkt aan het project. Hij heeft het ontwerp gemaakt 
en leerde de deelnemende jongeren de benodigde technieken 
aan. Er werd gewerkt in kleine groepen vanwege de corona-
maatregelen. Het project heeft de jongeren veel zelfvertrouwen 
gegeven. Samen hebben ze dit voor elkaar gekregen en hun 
talenten ontdekt. En het resultaat is heel bijzonder, een stukje 
kunst in Steenbergen. We zijn er trots op.”
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YouthGoals Roosendaal

YouthGoals is ontstaan uit het landelijk concept Maatschappe-
lijke Diensttijd waarbij jongeren zich vrijwillig inzetten voor een 
ander. Na Bergen op Zoom, zijn we in 2021 in Roosendaal met 
YouthGoals van start gegaan. Daarbij werken we samen met het 
Jan Tinbergen College en OMO Scholengroep Tongerlo.  

“Jongeren die meedoen aan YouthGoals dragen niet alleen hun 
steentje bij aan de maatschappij, ook leren ze hun talenten 
ontdekken. De bedoeling is dat jongeren zelf met een idee ko-
men voor een project met een maatschappelijke impact”, aldus 
projectleider Jessica Don. “Jongeren leggen contact met elkaar 
en leren daarnaast hoe ze moeten netwerken met organisaties 
om zo hun project op te zetten. Daarbij krijgen ze begeleiding 
van ons. Uiteindelijk moeten de jongeren zo’n tachtig uur 
volmaken. Ze mogen dus zelf kiezen hoe ze deze tijd 
invullen.” 

“Dit jaar waren er 62 deelnemers die het traject 
hebben afgerond en in november zijn er 44 
nieuwe deelnemers gestart. Veel van hen kozen 
voor een opdracht met ouderen.

 Dat was in Coronatijd best lastig omdat we afstand moesten 
houden. Toch bedachten ze daarvoor creatieve oplossingen. 
Bijvoorbeeld een actie met persoonlijke kaarten om mensen 
een warme groet te geven. Er waren ook enkele leerlingen die 
een graffitiworkshop organiseerden voor mensen met demen-
tie. Anderen organiseerden een leuke spelletjesmiddag voor de 
gezinnen van buurtgezinnen in speeltuin het Vrouwenhof. In 
een tijd waarin er veel beperkingen waren, zagen veel jongeren 
kansen om toch iets te doen.”



Steunpunt Brabantse Wal

In september 2021 is het Steunpunt Brabantse Wal van start 
gegaan. Jongerenwerker Melissa Akkaya van WijZijn Traverse 
Groep en jeugdpreventie-coördinator Aafke Bakx (GGZ WNB) 
gingen op toerbeurt langs alle scholen in Steenbergen, Bergen 
op Zoom en Woensdrecht. Om daar op het schoolplein of in de 
kantine, het gesprek aan te gaan. En te horen wat er leeft.
“Door de pandemie kampen meer jongeren met psychische 
problemen. Denk daarbij aan angst, depressie, eenzaamheid 
maar ook mishandeling in de thuissituatie. Ze konden in die 
periode nergens met hun verhaal terecht. Normaal stappen 
ze naar een decaan of vertrouwenspersoon. Dat ging niet of 
nauwelijks. Docenten hadden het vaak al druk genoeg met het 
organiseren van het onderwijs. Met dit steunpunt was er een 
aanspreekpunt voor jongeren waar ze met hun verhaal terecht 
konden. Dat werkt preventief. Hoe eerder je een jongere helpt, 
hoe kleiner de kans dat ze vastlopen en aankloppen voor psy-
chische hulp. Soms waren een paar gesprekken al voldoende 
om iemand weer op weg te helpen.”
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Welzijn op Recept

Huisartsen zien relatief veel mensen met psychosociale pro-
blemen op het spreekuur. Klachten als vermoeidheid, pijn in 

de nek, maar ook stress, angst en somberheid heb-
ben lang niet altijd een medische oorzaak. 

De huisarts kan deze mensen vaak 
niet de best passende hulp geven. 

Welzijn op Recept is een alter-
natief voor deze groep. 

De welzijnscoach is een vast dagdeel op locatie bij de huis-
arts aanwezig. Zij bespreekt met elke deelnemer zijn of haar 
wensen en mogelijkheden. Zo gaan ze samen op zoek naar een 
passende activiteit.

Nadine Schut is naast maatschappelijk werker in de wijk, ook 
welzijnscoach. “Via de huisarts of praktijkondersteuner worden 
patiënten naar mij doorverwezen. Ik neem dan contact op en 
leg kort uit waarom ze zijn doorverwezen. Dan wordt er een 
kennismakingsgesprek ingepland waarbij ik uitgebreid in ga op 
het probleem of de vraag. Samen met de patiënt ga ik op zoek 
naar een activiteit die ervoor kan zorgen dat iemand zich beter 
voelt. Laatst was er een patiënt die naar de huisarts ging voor 
antidepressiva, maar de depressiviteit kwam vooral voort uit 
eenzaamheid. In plaats van medicatie voor te schrijven, ben ik 
met haar in gesprek gegaan. Door wekelijks aan te sluiten bij 
een bijeenkomst met bewoners uit de wijk heeft ze nu weer iets 
om naar uit te kijken en doet ze veel nieuwe contacten op. De 
depressieve gedachten zijn daarmee meer op de achtergrond 
komen te staan. De reacties van patiënten zijn heel erg positief. 
Ze vinden het fijn dat ik de tijd neem om met hen in gesprek 
te gaan. Ook vragen de huisarts en praktijkondersteuner mij 
geregeld om advies. Zo zijn we er samen om patiënten verder te 
helpen. Daarmee is dit ‘recept’ veel meer dan een medicijn.”

Het bieden van integrale ondersteuning, gericht op alle levensdomeinen 
van mensen, behoort tot de kern van de huidige transformatie binnen 
zorg en welzijn. Het sociaal en medisch domein trekken daarin steeds 
meer gezamenlijk op. Bijvoorbeeld als het gaat om psychosociale proble-
matiek, zoals eenzaamheid, gebrek aan zingeving of verwaarlozing. 

5.6 Sociaal en medisch domein
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Ondersteuning mantelzorger

WijZijn Traverse Groep en het Bravis Ziekenhuis werken samen 
in de ondersteuning van mantelzorgers. Beide organisaties 
vinden het belangrijk dat zorgverleners niet alleen oog hebben 
voor de betrokkenheid van de mantelzorger, maar ook voor 
hun gezondheid. Mantelzorgers zijn namelijk onmisbaar. Op 10 
november 2021, de dag van de Mantelzorg, werd dit bij zorg-
professionals van Bravis extra onder de aandacht gebracht. Zij 
ontvingen een mantelzorgbewustwordingspakket. 

“Mantelzorgers zijn de spil in de zorg en het welzijn van hun 
naaste. Tijdens het regelen van de zorg na ziekenhuisopname 
wordt vaak pas duidelijk hoe overbelast de mantelzorger is 
door de zorg. Wanneer hier sprake van is, is het belangrijk dit 
bespreekbaar te maken met de mantelzorger. Soms blijkt dat 
het besef er wel is, maar dat ze niet weten bij wie of waar ze 
voor hulp moeten aankloppen. Het streven is een goede door-
verwijzing te realiseren van Bravis naar de Mantelzorg Onder-
steuning in de verschillende gemeenten zodat de mantelzorger 
bij ontslag een warme landing maakt,” aldus Marloes Rutten, 
adviseur Mantelzorg bij Mantelzorg Ondersteuning Bergen op 
Zoom en Caroline Hermans, transferverpleegkundige bij het 
Bravis ziekenhuis.
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Samenwerking van groot belang bij 
de nazorg Corona

Het belang van goede nazorg bij Corona is door de zorg- en 
welzijnssector erkend. Nazorg die niet alleen medisch is, maar 
waarbij integraal gekeken wordt naar alle gevolgen van de ziek-
te. Het transmuraal samenwerkingsverband WestWest startte 
in augustus 2021 een onderzoek waarbij een inventarisatie is 
gemaakt van het aanbod aan nazorgmogelijkheden bij acht or-
ganisaties waaronder het Bravis Ziekenhuis, GGD West-Brabant, 
Groenhuysen, huisartsen Coöperatie West-Brabant, Surplus 
zorg, tanteLouise, TWB en WijZijn Traverse Groep. Tevens is ge-
keken naar de wijze van communiceren en zijn de verbeterpun-
ten benoemd. Trainée Liz Bloemheuvel was hierbij betrokken.

“Op het gebied van nazorg Corona is er voldoende aanbod en 
aandacht vanuit de verschillende organisaties. Met betrekking 
tot de samenwerking en afstemming zijn er in de evaluatie 
verbeterpunten benoemd. Zo kunnen het medisch en sociale 
domein in de nazorg elkaar nog meer versterken. Eenzaamheid, 
sociaal isolement en mentaal welbevinden zijn thema’s waar 
in de nazorg aandacht voor moet zijn en dan is het van belang 
om gebruik te maken van elkaars kennis en mogelijkheden. Het 
regionale netwerk kan daarbij actiever worden ingezet. Het is 
belangrijk om de beschikbare expertise te gebruiken en onder-
ling te communiceren ten behoeve van een holistische en per-
soonsgerichte benadering van de cliënt. Deze punten worden 
meegenomen in de toekomstige samenwerking.”
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Als dakloze heb je geen (t)huis waar je je kunt terugtrekken en veilig 
kunt voelen. Het CBS schat dat het aantal dak- en thuisloze mensen in 
Nederland sinds 2009 meer dan verdubbeld is naar bijna 40.000 men-
sen. In een welvarend land als Nederland is dat onacceptabel. In cen-
trumgemeente Bergen op Zoom zet WijZijn Traverse Groep zich door 
middel van een brede aanpak op alle leefgebieden in om dak- en 
thuislozen weer een thuis en een toekomst te bieden.

5.7 Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Met ‘de brede aanpak’ is er een ontwikkeling op gang gekomen 
waarmee WijZijn Traverse Groep de ondersteuning aan mensen 
in de maatschappelijke opvang veel flexibeler en mensgerichter 
vorm kan geven. We spreken niet over cliënten, maar met onze 
gasten. We werken samen aan hun herstel. Zij geven aan wat en 
wie zij nodig hebben om in beweging te komen en hun dromen 
waar te maken.
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Eropaf-team

De maatschappelijke opvang is er als er echt geen andere mo-
gelijkheid meer is dan op straat slapen. Idealiter blijft iemand 
hooguit drie maanden voordat hij of zij doorstroomt naar een 
zo zelfstandig mogelijke woonplek. De realiteit is vaak anders. 
Als dakloze, ook in de maatschappelijke opvang, ben je vooral 
bezig met overleven. Terwijl het werken aan herstel en een 
stabiele woonsituatie motivatie en ontzettend veel energie van 
iemand vraagt. Vanuit maatschappelijk-, maar vooral vanuit 
menselijk oogpunt is het van groot belang om te voorkomen 
dat iemand dakloos wordt. WijZijn Traverse Groep heeft daar-
voor het ‘eropaf-team’. Aan het woord Hester van der Graaf.

“Er is in Nederland een steeds grotere groep mensen die 
buiten de boot van onze samenleving valt. De taak van het 
eropaf-team is om kwetsbare en zorg mijdende mensen te vin-
den, te binden en dan vooral te doen wat echt nodig is. We den-
ken los van de bestaande kaders en regelgeving en proberen 
andere organisaties en professionals zover te krijgen om daarin 
mee te werken. Door het inzetten van ervaringsdeskundigen 
ontstaat herkenning en vertrouwen. Want wie begrijpt jou nou 
beter dan diegene die hetzelfde heeft meegemaakt?”

Schuldhulpverlening 

Bijna alle dak- en thuislozen hebben één ding gemeen: ze 
hebben geen geld meer voor een dak boven hun hoofd. Mensen 
in de maatschappelijke opvang hebben heel vaak schulden en 
zelfs problematische schulden. Voor de doorstroom naar een 
eigen woning is een stabiele financiële situatie nodig. De rea-
liteit is dat mensen binnenkomen zonder inkomen, bankreke-
ning, zorgverzekering of identiteitsbewijs. Dat allemaal op orde 
krijgen kost tijd en doorzettingsvermogen en intussen stapelen 
de schulden zich op. Hulpverleners binnen de maatschappe-
lijke opvang hebben financiële basiskennis, maar het regelen 
van problematische schulden en budgetbeheer is specialisten-
werk en vergt heel veel tijd. Ook het aanmelden voor reguliere 
schuldhulpverlening is een intensief traject, waar onze gasten 
ondersteuning bij kunnen gebruiken. Daarom is er binnen de 
brede aanpak het ‘schuldhulpverleningsteam’. Carlijn van Bem-
melen is één van de aanspreekpunten binnen dit team.

“Door onze specialistische inzet vanuit de brede aanpak 
hebben wij de tijd en expertise om de gast naar een stabiele 
financiële situatie te helpen op het eigen tempo van de client. 
Hierbij werken we regelmatig samen met bewindvoering en an-
dere ketenpartners en zoeken we naar passende oplossingen. 
Trajecten zijn vaak langdurig en intensief.”
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Specialistische zorg

In de maatschappelijke opvang zijn er steeds meer mensen met 
ernstige psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Het ‘team 
specialistische zorg’ biedt intensieve begeleiding en ondersteu-
ning aan de individuele gasten én aan professionals. Daardoor 
zijn er minder onveilige situaties, kan een gast sneller doorstro-
men naar een stabiele woonplek én worden wachtlijsten voor 
de maatschappelijke opvang voorkomen. Jolijne Pilanen geeft 
een toelichting.

“Je ziet in de maatschappelijke opvang mensen die al zoveel 
hebben ingeleverd. Maar die kwetsbaarheid van mensen wordt 
nog niet altijd herkend. Met het team specialistische zorg kijken 
we vanaf het begin wat er aan de hand is zodat we kunnen 
voorkomen dat situaties uit de hand lopen. We bieden onze 
collega’s inzicht en kennis: waarom reageert iemand zoals 
hij reageert? Het herstel van de gast is ons uitgangspunt, niet 
‘beheersing’ van zijn of haar gedrag. Het mooie aan de brede 
aanpak is dat we, los van bestaande structuren en gebaande 
paden, ruimte krijgen om het juiste te doen. Daardoor voelen 
gasten zich gezien en gehoord en krijg je commitment om te 
werken aan herstel.”

Welkracht 

Vanuit onze expertise op het gebied van specialistische zorg, 
zijn in 2021 de eerste verkennende gesprekken gevoerd om 
invulling te geven aan gespecialiseerde GGZ-zorg in de wijk. 
Onder de naam Welkracht heeft deze nieuwe dienstverlening 
vorm gekregen. Welkracht gaat vanaf januari 2022 door de 
zorgverzekeraar vergoede zorg bieden aan mensen met een 
psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek die 
op meerdere levensgebieden uitdagingen ervaren. De nauwe 
samenwerking met het welzijns- en maatschappelijk werk, 
woningbouwcorporaties en huisartsen maakt de behandeling 
van Welkracht aanvullend aan de ondersteuning en zorg die op 
dit moment in de wijken wordt geboden. Naast behandeling, 
maakt de organisatie de verbinding naar ondersteuning op 
andere gebieden waaronder schuldhulpverlening en financiën, 
wonen en activiteiten. Juist door deze integrale benadering 
zorgen we zo samen voor een duurzaam herstel.
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Met data kunnen we 

vroegtijdig knelpunten 

signaleren en hier op 

inspelen

“
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WijZijn Traverse Groep gelooft in het gebruik van data in het 
voorliggend veld en heeft samen met Winvision gekeken hoe 
hier met een datastrategie invulling aan gegeven kan worden. 
Eldad Verhagen, Manager Bedrijfsvoering, is hier vanaf de start 
bij betrokken samen met Mieke Krijger, Adviseur Informatie-
voorziening, en Jan Broeders, Adviseur Data en Informatie.
“Door vroegtijdig knelpunten bij inwoners te signaleren, 
kunnen we adequaat inspelen op hulpvragen. Datagedreven 
werken is hierbij noodzakelijk. Dit geldt zowel voor verantwoor-
ding naar gemeenten, als voor het bieden van hoogwaardige 
en optimale ondersteuning aan inwoners. Met data kan WijZijn 
de stand van zaken in gemeenten in kaart brengen en aantonen 
waar problemen ontstaan. Deze data is waardevol om preven-
tief in te zetten op de zorg die nodig is. Als de data aantoont dat 
in wijk x bijvoorbeeld veel schuldenproblematiek voorkomt, 
kan WijZijn daar extra capaciteit op inzetten en hierop reageren. 

In de huidige situatie is dit vaak gebaseerd op een onderbuikge-
voel in plaats van harde feiten.”

“Afgelopen jaren hebben we de eerste stappen gezet voor het 
bepalen van de datastrategie en is er een leidraad, in de vorm 
van een boekje, ontwikkeld. Met de uitwerking van business-
vragen kunnen we deze strategie geleidelijk opschalen en de 
organisatie hierin laten groeien. Hierdoor zijn we in staat om 
proactief in te spelen op voorkomende problematiek in ge-
meenten en leveren we een belangrijke bijdrage aan de trans-
formatie van het Sociaal Domein.”

5.8 Datagedreven werken

Data kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vroegsignalering in het sociaal domein. Hoe 
eerder problemen worden gesignaleerd, hoe sneller en beter mensen geholpen kunnen worden. 
Hiermee voorkomen we dat veel mensen een beroep moeten doen op de WMO-gelden en ge-
meenten voor grote uitgaven komen te staan. 
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