
VOORWOORD 
 
In deze Nieuwsflits laten 
we diverse samenwerkings-
partners aan het woord. Zij 
vertellen over hun werk en 
over wat zij kunnen bete-
kenen voor u als inwoner 
van de gemeente Woens-
drecht. Veel verschillende 
onderwerpen komen aan 
bod. Het laat zien hoe breed 
het ‘sociaal domein’ is en 
hoeveel inzet er is van al die 
medewerkers en vrijwilligers samen. 

Zo gaat het over schuldhulpverlening, mantelzorg en taalprojec-
ten. Over wat u zelf kunt doen om een woninginbraak te voor-
komen. Maar ook over het aanvragen van de energietoeslag en 
het mooie compliment dat we kregen tijdens het bezoek van de 
staatssecretaris als het gaat om JeugdzorgPlus.

Lees mee en zie hoe wij er samen zijn voor u. 

Lars van der Beek
Wethouder sociaal domein

BOODSCHAP JEUGDZORGPLUS AAN 
STAATSSECRETARIS VAN OOIJEN

Op 1 juni jl. bracht staatssecretaris Van Ooijen van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport een bezoek aan Woensdrecht. Bij 
Almata sprak hij over JeugdzorgPlus met de moeder van één 
van de jongeren die verblijft bij deze gesloten instelling, met 
jongeren zelf, de directie en één van de wethouders uit de 
regio. Een helder tegengeluid tegen een negatieve beeldvor-
ming.

De aanleiding van het bezoek van de staatssecretaris was een 
ingezonden brief van de betreffende moeder in dagblad Trouw. 
Ze reageerde op de negatieve manier waarop JeugdzorgPlus 
eerder dit jaar in het nieuws kwam. Gesteld werd dat deze vorm 
van jeugdzorg eerder schade zou aanrichten bij jeugdigen, dan 
dat het goed voor hen is. Zij ervaart dit anders en herkent de 
verhalen van hekken rondom gebouwen, deuren die op slot 
gaan en privacy die wordt afgenomen niet. In haar brief nodigde 
ze staatssecretaris Van Ooijen uit om een kop koffie te komen 
drinken en haar verhaal en de herkenning van anderen hierop 
met hem te delen. Op 1 juni jl. vond dit koffiemomentje daad-
werkelijk plaats. 

Partnerschap 
Het bezoek van de staatssecretaris was een mooie gelegenheid 
om de samenwerking tussen de gemeenten en Almata onder 
de aandacht te brengen. In onze regio wordt JeugdzorgPlus 
niet op grote schaal ingekocht. In plaats daarvan zijn we een 
partnerschap aangegaan met Almata. Zo kunnen we een betere 
regie op de zorg voeren en de zorg nabij onze jongeren organi-

seren. Jeugdhulpregio West-Brabant West, waar de gemeente 
Woensdrecht onderdeel van uitmaakt, doet dit samen met de 
jeugdzorgregio’s Zeeland en West-Brabant Oost.

Perspectief en kleinschaligheid
Door de expertise die Almata in huis heeft vroegtijdig in te 
zetten, proberen we om een JeugdzorgPlus-plaatsing te voor-
komen. Als dit toch de enige mogelijkheid blijkt, dan kijken 
of we dit zo kort mogelijk kunnen houden door jongere een 
perspectief te bieden en de zorg en de begeleiding op de groe-
pen te verbeteren. Een onderdeel hiervan is het kleinschalig 
aanbieden van JeugdzorgPlus. Hiervoor hebben we samen een 
plan opgesteld met als doel om eind 2023 nog maar 32 plaatsen 
JeugdzorgPlus nodig te hebben. Uit cijfers van Almata blijkt dat 
we al aardig op weg zijn: het aantal plaatsen is gedaald van 63 
in 2019 naar 39 in het eerste kwartaal van 2022. 

Innovatie
Overige JeugdzorgPlus-instellingen in het land geven aan in de 
problemen te komen door de afbouw van het aantal plaatsen 
en door de wijze van financiering niet toe te komen aan trans-
formatie en innovatie. Doordat wij een partnerschap aange-
gaan zijn, gekozen hebben voor lumpsum financiering en een 
gezamenlijke visie en ambities hebben vastgesteld, is het gelukt 
om transformatie en innovatie in gang te zetten. Staatssecre-
taris Van Ooijen heeft aangegeven onder de indruk te zijn van 
wat we hier samen hebben neergezet. Namens het college is 
wethouder Lars van der Beek nauw betrokken bij jeugdhulp en 
JeugdzorgPlus.

ENERGIETOESLAG

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met 
een laag inkomen krijgen daarom een eenmalige energietoe-
slag van de overheid. Inwoners van de gemeenten Woens-
drecht, Steenbergen en Bergen op Zoom met een inkomen tot 
120% van de bijstandsnorm, ontvangen hiervoor 800 euro per 
huishouden.

De ISD Brabantse Wal heeft deze eenmalige toeslag automa-
tisch uitgekeerd aan huishoudens die bekend zijn omdat ze 
bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangen. 
Als u nog niet bekend bent bij de ISD maar wel aan de voor-
waarden voldoet, dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen 
via www.antwoordop.nl. 

U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij het ISD-loket in 
het gemeentehuis in Hoogerheide. Meer informatie vindt u op 
www.woensdrecht.nl/energietoeslag.

EXTRA TAALGROEPEN TO-TAALHUIS

Vanaf de start, 4,5 jaar geleden, krijgt het To-Taalhuis weke-
lijks vragen van volwassenen die de Nederlandse taal willen 
leren of verbeteren. Dit voorjaar is de vraag groter dan 
gemiddeld. Dit komt met name door de nieuwe inwoners van 
Woensdrecht afkomstig uit Oekraïne.

Vanaf het begin is een enthousiaste docent van Curio en 
een groep zeer betrokken Taalvrijwilligers verbonden aan het 
To-Taalhuis. Menig kind en volwassene heeft het plezier gehad 
met één van hen de eerste stappen in de Nederlandse taal te 
zetten. 

Onlangs zijn op 4 extra dagdelen 2 bevlogen Taalvrijwilligers, 
afkomstig uit het onderwijs, gestart met 2 nieuwe Taalgroepen. 
Deze groepen bestaan uit verschillende nationaliteiten die 
samen in een prettige sfeer fanatiek met elkaar aan de slag zijn 
gegaan.

Extra Taalvrijwilligers altijd welkom
Met het uitbreiden van de Taalgroepen in de loop van de jaren, 
is ook het aantal Taalvrijwilligers meegegroeid. Steeds op het 
juiste moment melden zich dames en heren om mede-inwo-
ners van Woensdrecht verder te helpen in de Nederlandse taal. 
Elke Taalvrager en elke Taalvrijwilliger ontvangen we met open 
armen en koppelen we aan een passende Taalgroep. Ook inte-
resse? Neem contact op met het To-Taalhuis!  

DUIDELIJKE TAAL

Als we om ons heen kijken, zien we overal teksten. Vaak zijn 
deze onnodig ingewikkeld. Daarom hebben de gemeente 
Woensdrecht en het Taalpanel van het To-Taalhuis de Direct 
Duidelijk Deal ondertekend. Sinds de uitrol buigt een Taalpa-
nel met o.a. ervaringsdeskundigen zich over overheidsteksten. 

Het Taalpanel heeft al diverse brieven van ambtenaren gekre-
gen over bijvoorbeeld armoede, ruimtelijke ontwikkelingen, 
huwelijksvoltrekkingen, aanvraag huishoudelijke hulp, leerlin-
genvervoer en de website. 

Na een sessie met de ‘schrijver’ wordt een zo helder mogelijke 
‘hertaalde’ nieuwe versie aangeboden. Het streven is steeds de 
nieuwe versie duidelijk en prettig leesbaar te maken voor de 
ontvanger en achteraf voor minder vragen zorgt.

Naast het hertalen van brieven, zet het Taalpanel ook in op 
bewustwording. Bijvoorbeeld door het delen van de belangrijk-
ste schrijftips. Het is namelijk belangrijk dat briefschrijvers (bin-
nen de gemeente en andere organisaties) bij elke brief weten 
wie de ontvanger is en welke boodschap men wil overbrengen. 

VERTALEN MET BEGRIP HELPT 
NIEUWKOMERSKINDEREN

Voor kinderen (en ouders) die naar een nieuwe school gaan, is 
dat altijd spannend. Voeg daar een taalbarrière aan toe en de 
onzekerheid is compleet. Vooral in de beginperiode, wanneer 
de kennis van de Nederlandse taal onvoldoende is, kan er 
onnodige miscommunicatie en onduidelijkheid ontstaan. 

Regelmatig komt er bij het To-Taalhuis dan ook een verzoek 
voor een tolk binnen vanuit bijvoorbeeld het onderwijs, maar 
ook van maatschappelijk werk, consultatiebureau, kinderop-
vang of de ouders zelf. 

Voor de meest gangbare talen heeft het To-Taalhuis vaste tol-
ken die niet alleen letterlijk tolken maar juist ook de context en 
verschillen met bijvoorbeeld het onderwijs in het moederland 
kunnen duiden. Juist dit Vertalen met Begrip, zoals het wordt 
genoemd, zorgt vaak voor een ‘Aha-erlebnis’ en nuttige extra 
informatie voor de gesprekspartners. 

Zo bevordert dit het welbevinden van het kind en de ouder, 
maar ook voor de aanvrager is het fijn en belangrijk dat ieder-
een elkaar goed begrijpt.

VOORKOM WONINGINBRAAK

Op 15 juni jl. was het 
European Focus Day. 
Een initiatief om aan-
dacht te besteden aan 
de preventie van wonin-
ginbraken. Ook in de 
gemeente Woensdrecht 
deden we hieraan mee.

Politie, gemeente, jon-
gerenwerker, boa en 
buurtpreventie trokken 
gezamenlijk door alle 
kernen met de zogenaamde ‘voetjesactie’. Vanuit het perspec-
tief van een inbreker werd gekeken naar woningen en voertui-
gen. Wanneer er een deur of raam open stond, werd gekeken 
of er iemand aanwezig was en werd met de bewoner over de 
risico’s gesproken. Was er niemand thuis, dan werd er  een 
papieren voetstap achtergelaten.

Wat kunt u zelf doen om woninginbraak te voorkomen? 
Tijdens de actie werden opvallend vaak openstaande ramen 
en/of deuren of niet afgesloten garages en schuurtjes aange-
troffen. Dit soort gelegenheden worden snel aangegrepen door 
inbrekers. Ook als u maar even weg bent, sluit goed af en zorg 
voor een bewoonde indruk. Meer tips vindt u bijvoorbeeld op 
www.politie.nl/informatie/tips-om-woninginbraak-te-voor-
komen of www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak. 
Of informeer eens naar de mogelijkheden van een alarmsy-
steem of het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

SCHULDHULPVERLENING 

Veel Nederlanders worstelen om rond te komen. Dit komt 
deels omdat de woonlasten en energiekosten hoog zijn, 

maar het kan ook het gevolg zijn van een scheiding of andere 
persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een ver-
standelijke beperking. Problematische schulden vormen een 
groeiend probleem in onze samenleving en hebben een grote 
invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Het is 
belangrijk om hier aandacht voor te hebben zodat mensen op 
tijd hulp zoeken. 

Edwin van Hoogstraten is Maatschappelijk werker bij WijZijn 
Traverse Groep en werkzaam in Woensdrecht. Hij spreekt dage-
lijks mensen die door schulden in de problemen zijn gekomen. 
“Wat doe je als je je rekening niet meer op tijd kunt betalen, 
je aanmaningen krijgt of de deurwaarder op de stoep staat? 
Veel mensen praten er niet over. Ze stellen het uit om hulp te 
zoeken. Ons advies is om bij geldproblemen op tijd aan de bel 
te trekken en hulp te zoeken. 

Op die manier kunnen we samen voorkomen dat de geldproble-
men problematische schulden worden.” 

Zelf de regie terug
“Geldproblemen staan heel vaak niet op zichzelf”, zo stelt 
Edwin. “Als maatschappelijke werker kijk ik breder, wat speelt 
er in de thuissituatie, op het werk, in relaties. Het doel is dat 
mensen weer regie krijgen over hun leven. Samen maken we 
een plan zodat ze weer grip krijgen op hun geldzaken. We 
werken daarbij nauw samen met de gemeente, de kredietbank 
en het Grip op Geld-team van Brede Welzijnsinstelling Woens-
drecht (BWI).” 

Meer informatie: www.wijzijnwoensdrecht.nl 

NIEUWS VAN BWI WOENSDRECHT – 
STEUNPUNT MANTELZORG

Het Steunpunt Mantelzorg van BWI Woensdrecht is er voor 
veel verschillende soorten mensen. 

Jonge mantelzorgers
Groei jij op met iemand in jouw gezin die een beperking heeft, 
chronisch ziek is of psychiatrisch kwetsbaar is? Ben je tussen de 
4 en 24, dan noemen we jou een jonge mantelzorger. Je houdt 
steeds rekening met de ander, past je aan, hebt het vaak druk-
ker dan vriendjes of vriendinnetjes, moet je thuis meehelpen? 
Meld je aan bij het Steunpunt Jonge Mantelzorgers van BWI. 
Wij organiseren regelmatig leuke ontspannende activiteiten 
voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

Mantelzorgers
Lever je meer dan gebruikelijke zorg aan een naaste en heb je 
soms behoefte aan een luisterend oor, iemand die met je mee 
kan denken, hulp bij het organiseren van de juiste zorg, iemand 
die je advies kan geven? Dan ben jij een mantelzorger. Meld je 
aan bij het Steunpunt Mantelzorg van BWI Woensdrecht. Wij 
organiseren ontspannende en informatieve bijeenkomsten of 
kunnen persoonlijk met je in gesprek gaan. 

Ondersteuningsgroepen
BWI Woensdrecht heeft verschillende ondersteuningsgroepen.

Voor partners van mensen met dementie:
Heb je een partner met dementie en weet je soms niet hoe 
je er mee om moet gaan? Heb je vragen over wat er allemaal 
gebeurt, wat je kunt verwachten en heb je behoefte om meer 
te weten over dementie? Meld je dan aan voor de ondersteu-
ningsgroep. We komen zeven keer bij elkaar in groepsverband.

Voor kinderen van mensen met dementie:
Heb je een ouder met dementie, loop je soms vast in het verde-
len van de zorgtaken en zit je vast tussen werk/zorg/kinderen? 
Wil je meer weten over dementie, met anderen je ervaring 
delen of heb je behoefte aan een luisterend oor? Meld je dan 
aan voor de ondersteuningsgroep. We komen vier keer bijeen 
op maandagavond in de bibliotheek in Hoogerheide.

Vrijwilligers gevraagd
Wil jij graag mantelzorgers ondersteunen? zijn op zoek naar 
mensen die graag omgaan met ouderen, kinderen en vol-
wassen. Jij kunt samen met iemand boodschappen doen, 
wandelen, fietsen, koffie drinken, uitstapjes maken, oppas-
sen etc. Zie jij dit zitten? Meld je dan aan als vrijwilliger 
bij Steunpunt Vrijwilligerswerk van BWI Woensdrecht via:  
vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl
 
Meer informatie 
Mail Lenny Winkel via l.winkel@bwiwoensdrecht.nl of 
bel (0164) 672 049.
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