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Breed Welzijnsverband

Voorwoord
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Er dienen
zich nieuwe vrijwilligers aan en we raken
steeds meer gewend aan online contact.
Tegelijkertijd is de hunkering naar persoonlijk contact groot en kunnen velen niet
wachten om weer samen te komen.

A

nders, alles was anders in 2020.
Corona hield de wereld in zijn greep.
Voor de partners van het Breed Welzijnsverband, maar vooral voor de inwoners van Olst-Wijhe, waren de gevolgen voelbaar.

De missie van het BWV staat nog steeds als
een huis:
“Met een brede blik werken we samen aan
het welbevinden van alle inwoners van
Olst-Wijhe. We benutten energie uit de gemeenschap door ons te richten op talenten,
veerkracht en mogelijkheden van mensen.
Met aandacht voor elkaar.”

Van de een op de andere dag werden we geconfronteerd met maatregelen die velen van
ons nog nooit hadden meegemaakt. Onze
sociale contacten werden geminimaliseerd
en activiteiten stilgelegd. Met name voor
mensen die niet of nauwelijks een sociaal
netwerk hebben, mantelzorgers, ouderen,
jongeren en mensen die hun baan kwijtraakten, hakten de maatregelen er hard in.

Eigenlijk is deze in het licht van de coronacrisis alleen maar actueler geworden.
We weten echter inmiddels ook dat de
gemeente Olst-Wijhe voor een enorme
bezuinigingsopgave staat en dat het werk
van het BWV daardoor onder druk komt
te staan. Mogelijk zullen we taken moeten
afstoten, waardoor de veerkracht en energie van de lokale gemeenschap nog meer
aangesproken zullen worden.

Dat vroeg wat van de flexibiliteit, creativiteit
en wendbaarheid van onze medewerkers.
Zij hebben zich enorm ingezet om contact
te blijven houden met onze doelgroepen en
vrijwilligers. Dat betekende veelal individueel contact, telefonisch, WhatsApp of fysiek
op veilige afstand. Erg arbeidsintensief,
maar tegelijkertijd beantwoord met veel
dankbaarheid vanuit betrokkenen.

De toekomst is daarmee onzeker en dat
vraagt wederom om creativiteit en flexibiliteit van de inwoners en onze medewerkers.
Echter zoals van ons gewend, blijven we
vertrouwen houden in de toekomst.

Bij de aanvang van de pandemie was het
hartverwarmend om te zien hoeveel hulp er
vanuit de gemeenschap werd geboden om
hun dorpsgenoten bij te staan.
Met dat de pandemie bleef aanhouden en de
maatregelen werden verlengd, nam helaas
het enthousiasme af. Het bleek lastig om
vrijwilligers gemotiveerd te houden. Vaak
ook omdat ze zelf tot de risicogroep behoren
en voorzichtig zijn. Corona gaf ook ruimte
voor reflectie en dat betekende soms dat
vrijwilligers besloten om te stoppen.

Namens het BWV,

Bernard de Vries Robles, Mirjam Diderich
en Yvonne van der Heijden
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Wij kennen als BWV-partners allemaal de situatie dat je soms in contact komt door
een relatief kleine vraag. Wanneer je de moeite en tijd neemt om iemand beter te leren kennen, merk je dat je veel meer kan betekenen. Binnen het jongerenwerk werken we met verschillende methodieken. Voor de ene jongere werkt het één en voor
sommige jongeren zijn bijna alle methodieken helpend. Dit zie je bijvoorbeeld bij
het verhaal van Anouk*. We sluiten aan bij verschillende vormen van groepswerk
maar we begeleiden haar ook individueel zodat wij haar maatwerk kunnen bieden.
Aan jongeren wordt altijd verteld dat ze het jongerenwerk ten alle tijden mogen opzoeken of bellen/appen wanneer ze die behoefte weer hebben. WijZ houdt zelf
ook in de gaten of sommige jongeren meekunnen in het groepsaanbod. Om contact te kunnen houden en de meeste kans te hebben op een blijvend resultaat.

Een helpende hand bij een
180 graden ander leven

*gefingeerde naam

N

og maar drie jaar geleden is

Anouk* (13) samen met haar ouders
gevlucht

uit

Koerdistan.

Vanuit

Turkije lopend naar Griekenland
en

via

Duitsland

uiteindelijk

in

Nederland terechtgekomen. Sinds
twee jaar is ze woonachtig in OlstWijhe, waar ze een vrijwel 180
graden ander leven leidt dan in
Koerdistan.
Hier gaat ze naar school, iets wat
vroeger niet mogelijk was. Momenteel
groep 8 van de basisschool, mede om
de taal nog beter leren te beheersen
dan dat ze al doet. Na de zomer begint
ze op de Capellenborg in Wijhe. Bij
het noemen van de middelbare school
begint ze te stralen en lachen van oor
tot oor. Ja, daar kijkt ze wel naar uit.
Ook kan ze dan nog makkelijker in
contact komen met jongerenwerker
Annika (WijZ), met wie ze van alles
deelt.
Vanuit de basisschool werd er contact
gezocht met Maatschappelijk Werk De
Kern. Zij dachten dat de Rots & Water
Training,

een

weerbaarheidstraining,

wel goed zou zijn voor Anouk. Deze

6

Spelletjes bij activiteiten Wijz

training doet De Kern samen met de

die voor ons misschien heel normaal

jongerenwerkers

Annika:

lijken, maar die zij gelukkig met Annika

“Om elkaar te leren kennen voordat

& Jessica kon delen. Zij hebben haar

we de training gingen doen, heb ik met

hierin begeleid en geholpen met het

Anouk afgesproken in het park. Een

uitzoeken van zwemkleding.

van

WijZ.

neutrale plek. Eigenlijk was er gelijk al
een klik.” Annika vertelde Anouk onder

Anouk

zit

ook

bij

een

lokale

meer over de verschillende activiteiten

voetbalvereniging

ze

graag

die WijZ organiseert voor jongeren.

naar toe gaat, ondanks dat ze er

Misschien zat er ook wel iets voor haar

wordt gepest. Vanwege dat ze uit het

tussen.

buitenland komt, is haar vermoeden.

waar

Anouk is echter een meid die niet op
Anouk is al een vertrouwd gezicht voor

haar mondje is gevallen. Zo durft ze de

Annika en collega Jessica. Als enig

pesters wel aan te spreken: “Ik kom

kind zijn de activiteiten van WijZ een

uit het buitenland, leer Nederlands en

soort ontspanningsmoment voor Anouk

doe mijn best. Waarom doen je dit?”

om even uit het huis te kunnen zijn,

Een vraag die meestal onbeantwoord

even onder leeftijdsgenoten. Bij bijna

blijft. Ook hierin is Annika haar steun

alle activiteiten is ze wel aanwezig.

en toeverlaat. Samen zijn ze in gesprek

“Ik ben bij de Girls Only geweest en

gegaan met de vereniging over het

de chill out (jeugdopvang). Ik vind het

pestgedrag. Nu gaat het beter.

heel gezellig. Zo maken we er slijm en
versieren we cupcakes.”

Met Anouk gaat het wel goedkomen. Haar
vader doet inmiddels vrijwilligerswerk

Als we het hebben over wat deze

bij ut Huus en leert op deze manier de

activiteiten en Annika & Jessica voor

Nederlandse taal. “Als ik hem soms iets

haar betekenen, draait ze zich naar

vraag, dan antwoord hij soms zelfs in

Annika toe. “Jullie helpen mij echt

het Nederlands tegen mij,” lacht ze.

vaak,”

had

Haar moeder komt wat minder buiten

Anouk nog nooit gehad, dus wat voor

de deur, maar Anouk hoopt dat daar

zwemkleding je nodig hebt en waar

binnenkort verandering in komt. Dat

je dat kan kopen, was allemaal nieuw

zou ze heel fijn vinden. Als we Anouk

voor haar. Ook voor haar ouders. En

tenslotte vragen waar ze echt naar

hoe werkt dat als je ongesteld bent

uitkijkt, is haar antwoord heel simpel:

en gaat zwemmen? Allemaal vragen

“van de zomer zwemmen”.

zegt

Anouk.

Zwemles
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“IK KREEG PANIEKAANVALLEN”
Annelies Brink

I

ets lekkers voor bij de koffie,

“Om Annelies toch te helpen, zochten

fruit, melk, brood, eieren, kaas,

we contact met ut Huus of zij een

avondeten, toiletpapier, waspoeder.

vrijwilliger

Zo, het boodschappenlijstje is weer

boodschappen voor mevrouw wil halen.

gevuld. Even naar de supermarkt.

Door de korte communicatielijnen en

Het klinkt zo simpel, maar helaas

goede samenwerking is deze hulpvraag

niet voor Annelies Brink uit Olst.

binnen enkele dagen ingevuld”, legt

beschikbaar

hebben

die

Herma Spoolder van Evenmens OlstWijhe uit.

“Ik krijg paniekaanvallen als ik in
de winkel ben. Ik doe gewoon mijn
boodschappen, maar zodra ik in de rij

Annelies is blij met de vrijwilliger en

ga staan bij de kassa en moet wachten,

diens inzet. Een mooie bijkomstigheid:

dan begint het. Ik krijg angst, sla dicht

Ze heeft af en toe weer iemand om

en wil gewoon alles meteen laten vallen

‘een bakkie’ mee te doen. En door

en weg. Ik heb daarom iemand nodig

het

die mij helpt met boodschappen doen.

Annelies nu ook geen zorgen meer

Iemand die een auto heeft en zodra ik

over

zo’n aanval heb, mij zo mee kan nemen

het ziekenhuis. Als ze het zelf niet

naar huis.”

geregeld krijgt, kan ze terugvallen op

contact

met

Evenmens

heeft

vervoersondersteuning

naar

de vervoersvrijwilligers van Evenmens.
Dat geeft haar een gerust gevoel.

Beter Thuis Wonen, waar Annelies onder
begeleiding is, signaleert deze behoefte
om samen met iemand boodschappen

“Het is erg mooi om te zien dat vele

te doen. Vanwege fysieke beperkingen

vrijwilligers zich het afgelopen jaar,

kan mevrouw zelf maar een klein stukje

ondanks de coronacrisis, zo belangeloos

lopen en pleinvrees helpt dan ook niet

hebben ingezet voor de medemens”,

mee. Daarom wordt contact gezocht

besluit

met

waardevol. De geboden ondersteuning

Evenmens

Olst-Wijhe.

Na

het

Herma.

“Dat

van

van Evenmens blijkt helaas dat samen

(kwetsbare) mensen, prettig kunnen

boodschappen

leven,

is

vanwege

de

niet

haalbaar

langer

zorgt

ontzettend

intakegesprek met de zorgcoördinator
doen

vrijwilligers

is

thuis

ervoor

kunnen

dat

wonen

en mee kunnen blijven doen aan de

coronamaatregelen.

samenleving.”

Supermarkten kampen daarnaast met
extreme drukte in hun bezorgdiensten.
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Vanuit het algemeen maatschappelijk werk van De Kern ligt, naast de continue samenwerking met de partners, ook de expertise in methodisch begeleiden. Dit en het systemisch en
oplossingsgericht werken, groepswerk en faalangstreductie dragen bij aan het hanteerbaar
maken van de problemen waar mensen in hun leven mee te maken hebben en krijgen. Mensen uitnodigen daar in alle veiligheid aandacht voor te nemen en te ontvangen, is een enorm
belangrijke pijler van het AMW, daarmee ook het BWV. Deze expertise en methodische begeleiding heeft ook bij het verhaal van Simone* een belangrijke rol gespeeld.
*fictieve naam

Na 30 jaar weer
op eigen benen
w

ij deden alles samen. We

één van haar kinderen. Simone krijgt

gingen samen bridgen, uit eten.

lichamelijke klachten en stapt daarom

En opeens kreeg ik een brief onder

naar haar huisarts. Die maakte zich

mijn neus geschoven, dat hij niet

zorgen en verwijst haar door naar De

meer verder wilde met mij.”

Kern voor het echtscheidingsspreekuur,

“

waar Anne Marie Kers haar begeleidt.
Achterafgezien

vallen

er

natuurlijk

dingen op z’n plek, maar voor Simone*

Simone: “Ik ben blij dat ze bestaan. Ik

(midden 70) kwam ‘de mededeling’ uit

wist niet dat er zo’n netwerk als De Kern

het niets. “Ik zag het niet aankomen.

was. Liever natuurlijk nooit geweten,

Onze

zoals

maar nu vertel ik aan iedereen die in

het jaren geleden was. Wij leefden

eenzelfde situatie zit over het bestaan

inmiddels meer als broer en zus samen,

ervan.” Simone was niet getrouwd en

maar ik had er vrede mee. Hij was

ligt dus niet in een echtscheiding, maar

mijn maatje en ik dacht dat we samen

volgens Anne Marie maakt dat niets

naar het bejaardenhuis zouden gaan.”

uit voor het echtscheidingsspreekuur.

Het huis stond op naam van hem en

“Iemand moet nog steeds het huis

er stond weinig vastgelegd op papier,

uit, juridische zaken moeten geregeld

dus hoe nu verder? En als dat nog

worden, dus ook voor hen is er dit

niet genoeg is, ontvalt haar ook nog

spreekuur.”

relatie

was

niet

meer
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eigen benen te staan en hoe geef je
vorm aan deze nieuwe rol? Mevrouw is
erg blij met de hulp die Anne Marie biedt.
“Alleen al dat ze er is, is geruststellen.
Ik hoef maar ergens mee te zitten en
dan kan ik haar zo opbellen.”
Hoewel veel mensen een ervaring als
dit liever achter gesloten deuren laat
plaatsvinden, deelt Simone juist graag
haar ervaring. “Ik moet het delen, want
dan praat ik het van mij af.” Gelukkig
heeft ze een handjevol mensen om zich
heen met wie zij het kan delen. Mensen
Er

vindt

een

adviesgesprek

eenmalig
plaats

met

van de kerk, handwerkclub en zo nog

gratis

wel een paar vrienden en kennissen.

een

Haar kinderen die verder weg wonen

advocaat. Zo werd er gekeken naar

wil ze hier niet mee belasten. Wel heeft

het samenlevingscontract en wat er

Anne Marie contact met hen gelegd om

verder juridisch bij komt kijken bij het

af te stemmen over de verhuizing. “Ik

verbreken van deze relatie. Verder helpt

ga niet gauw klagen, als ik fysiek maar

Financiën de Baas de administratie
op

orde

te

brengen.

Echter,

goed blijf.”

daar

houdt de begeleiding niet op. Simone
woont

momenteel

nog

samen

Simone woont momenteel nog in Olst,

met

maar haar sociale netwerk zit vooral

haar ex, waardoor Anne Marie ook

een dorp verderop. Om haar netwerk

als bemiddelaar het stel begeleidt.

verder aan te sterken en te vergroten,

“Mijn belangrijkste taak is in dat geval

is er contact gelegd met BWV-partner

onafhankelijk zijn. Ik probeer orde te

ut Huus om op zoek te gaan naar een

scheppen in de chaos en afspraken met

maatje in de buurt. “Mij lijkt het leuk

hen te maken, zodat zij het allebei nog

om straks samen mijn huisje in te

uit kunnen zitten totdat hun wegen echt

richten. Of met de trein een dagje op

scheiden.” Simone is druk op zoek naar

pad.” Haar maatje heeft zij nog niet

een woning. Zelfs bekenden uit een

ontmoet, maar de afspraak staat.

dorp verderop tippen haar elke keer
als ze weten dat er een seniorenwoning
binnenkort vrijkomt. En Anne Marie
heeft samen met Simone regelmatig
contact met de sociale woningbouw om
een passende woning te vinden.
Bij het verbreken van een 30-jarige
relatie komen niet alleen praktische
regelzaken aan bod, maar ook verlies
en rouwverwerking. Je komt weer op
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De medewerkers van het Breed Welzijnsverband merken het bijna dagelijks. Als mensen
zich melden met een probleem of vraag, zit er een wereld achter. Taalachterstand leidt
vaak tot problemen bij het invullen van formulieren, waardoor bijvoorbeeld toeslagen
misgelopen worden of een bezoek aan een arts bemoeilijken, omdat je niet goed kan
uitleggen waar je last van hebt.
Dan is het mooi om te zien dat de medewerkers van Financiën de Baas, Taalpunt, ut
Huus en andere collega-organisaties elkaar goed weten te vinden en gezamenlijk tot
een aanpak komen.
Ook bij Sandra* pakte dat goed uit. Belangrijk hierbij was dat één medewerker
het contact hield en zorgde voor de inzet van vrijwilligers en collega’s van andere
organisaties. Zo werd ieders expertise en talent benut en is hiermee een inwoner van
onze gemeente weer onderdeel van de samenleving en doet mee.
Van belang is om ook in de toekomst vanuit één medewerker van het BWV vinger aan
de pols te houden en daarmee het opgebouwde vertrouwen in stand te houden. De
inzet is dan ook vaak voor een langere periode, maar kan wel gaandeweg in omvang
worden afgebouwd. Ook aandacht voor de vrijwilligers die zijn ingezet is van groot
belang. Signaleren zij andere of nieuwe problemen? Hebben zij ideeën hoe het talent
van de hulpvrager ingezet kan worden? Is de belasting van de vrijwilliger in balans?
Dat zijn ook punten van aandacht voor de medewerkers van het BWV.
*fictieve naam

WEER MEEDOEN

S

Daarom werd, in overleg met haar,

andra, alleenstaand, is sinds

enkele jaren woonachtig in het

maatschappelijk

buitengebied van onze gemeente.

ingeschakeld

In het leven van Sandra zijn er meer

ondersteuning.

werk

voor

De

Kern

psychisch-sociale

dan genoeg drempels. Of misschien
die

Na de beëindiging van het traject met

zij heeft moeten beklimmen. Zo

maatschappelijk werk werd in overleg

heeft zij helaas moeten ervaren

met

hoe het is om je eigen dochter te

regelmatig bezocht wilde worden door

overleven. Een ervaring die je niet

welzijn van ut Huus voor ondersteuning

in de koude kleren gaat zitten.

en om haar verhaal kwijt te kunnen.

Naast deze rouwverwerking heeft

Ze

Sandra ook een gezondheidsstrijd

gesprekken met een hulpverlener of

met borstkanker aan moeten gaan,

welzijnsmedewerker nodig te hebben,

met succes gelukkig.

maar meer haar hart kunnen luchten

beter

gezegd

bergtoppen,

Sandra

gaf

besproken

hierbij

aan

of

ze

niet

nog

zozeer

en met iemand dingen ondernemen.
Naast het opdoen van sociale contacten

Ofwel;

kan Sandra wel ondersteuning in de

de

(financiële)

ingeschakeld.

Hierop

administratie

werd

gebruiken.

Financiën

de

een

maatje.

Vriendendienst

Hierop
uit

werd

Deventer

Baas

signalen

Sandra heeft ook een hond. Door

op waardoor zij aan Minie (ut Huus

gezondheidsproblemen is haar hond

welzijn) vroegen om op huisbezoek te

te sterk voor haar geworden om lange

doen. “Ik heb geïnventariseerd waar

wandelingen mee te maken. Inmiddels

haar wensen en hulpvragen liggen.

is

Eén daarvan was sociale contacten

gevonden die haar hier structureel mee

opdoen en ze bridgete heel graag.”

helpt.

ingeschakeld.

Zij

pikten

ook

hier

een

vrijwilliger

voor

Minie dacht gelijk aan vrijwilliger Ton
Peters, ook een bridgeliefhebber. Hij

“Doordat je vaker komt, signaleer je

is vervolgens bij haar langs geweest

ook en bespreek je ook met de persoon

en

waar de behoeften liggen, zegt Minie.

heeft

haar

meegenomen

naar

Het mooie van deze samenwerkingen

bridgebijeenkomsten.

is dat er telkens geluisterd werd naar
Samen bridgen betekende veel voor

wat Sandra op dat moment nodig had,

Sandra, maar Minie merkte dat ze

wat haar wensen waren. En op basis

nog erg veel moeite had met o.a. de

daarvan is er elke keer weer een andere

rouwverwerking

inzet geweest.”

van

haar

dochter.
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Echtpaar gesterkt door
mantelzorgondersteuning
en inzet van vrijwilligers
“Het is zo fijn dat ze er elke keer weer voor me zijn”

E

plannen we een telefonisch gesprek

en echtpaar op leeftijd zorgt
inmiddels

of huisbezoek in voor een luisterend

volwassen kinderen. Dochter heeft

oor, het geven van informatie/advies

diabetes en een zenuwaandoening

of om de weg te helpen zoeken in

en zoon woont onder begeleiding.

zorgenland. Vooral nu meneer ook

Nu de leeftijd steeds meer begint

gezondheidsklachten heeft, is het extra

te tellen en ook fysieke klachten

belangrijk dat mevrouw de kracht blijft

om de hoek komen kijken, wordt de

houden om de zorg vol te houden voor

ondersteuning voor beide kinderen

haar gezin.”

al

jaren

voor

hun

steeds zwaarder. Ook zijn er veel
zorgen. Om het echtpaar bij te

In

overleg

met

staan en te zorgen dat ze in balans

Wijkverpleegkundige van de thuiszorg

blijven, is de mantelzorgconsulent

heeft Evenmens besproken hoe ze in deze

van Evenmens Olst-Wijhe al enige

situatie verder kunnen samenwerken

jaren betrokken.

om

mevrouw

de

zoveel

Coördinerend

mogelijk

te

ontlasten. Lianne: “Samenwerking en
is

korte lijnen tussen informele en formele

waardevol. Daarom is het belangrijk

zorg is belangrijk om het welzijn van

dat mantelzorgers niet twijfelen om

de mensen te bevorderen en ook om

hulp te vragen als dit nodig is”, legt

elkaar als organisaties waar mogelijk

consulente Lianne Mulder uit. “Door de

aan te vullen en te ondersteunen.

zorg te delen, kunnen ze steun ervaren

Gezamenlijk zoeken we dus naar de

en kracht vinden om door te gaan.

best passende ondersteuning voor dit

Daarom zoeken wij regelmatig contact

echtpaar.”

“De

met

zorg

het

van

mantelzorgers

echtpaar.

Wanneer

nodig
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De Kern heeft Evenmens benadert om

doen. Ontspanning is namelijk hard

voor mevrouw een vrijwilliger te zoeken

nodig om weer nieuwe energie op te

om wat ontspanning en afleiding te

doen. Doordat er nu nog meer taken

bieden zodat zij zelf overeind blijft.

op mevrouw afkomen, is het belangrijk

“Uit

haar erop te blijven wijzen dat ze ook

onze

gesprekken

werd

snel

duidelijk dat er veel zorgen waren

voor haarzelf moet zorgen.”

over het vervoer naar het ziekenhuis.
Vooral nu er geen eigen auto meer is.

Mevrouw beaamt dit: “In de gesprekken

We

vervoersvrijwilliger

heb ik echt de mogelijkheid om even te

gevonden, waarmee het echtpaar een

ontladen. En omdat zij op de hoogte zijn

goede klik heeft. Dit gaf al direct meer

van de hele situatie voel ik me gesterkt

rust in huis. Voor mevrouw is een

wanneer ik vragen heb. De vrijwilliger

vrijwilliger gevonden die even met haar

zorgt voor heerlijke afleiding. Het is zo

een wandeling kan maken, een extra

fijn dat ze er elke keer weer voor me

luisterend oor kan zijn of wat leuks kan

zijn.”

hebben

een
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ROTS & WATER TRAINING

J

essica staat op en maakt van

haar

linkerhand

borsthoogte.

op

aanraking gekomen met deze training.

rechterhand

Annemiek heeft de volledige opleiding

een

Haar

Via Annemiek van De Kern zijn zij in

vuist

omheen.

gevolgd en is dus officieel gecertificeerd

Vervolgens maakt ze een kleine

trainer. Jessica en Annika waren zo

buiging naar voren toe. “Dit is

enthousiast en hebben zichzelf ook

hoe wij al onze Rots en Water

laten opleiden. Tevens een mooie kans

Trainingen beginnen. Het is een

tot samenwerking als BWV-partners.

vorm

naar

Het is niet zomaar een training. “Tijdens

elkaar en noemen dat dan ook de

de opleiding hebben wij alle oefeningen

Respectgroet.” WijZ Jongerenwerk

uit de Rots en Water Training zelf gedaan

en maatschappelijk werk De Kern

die wij ook met de leerlingen doen. Het

geven Rots en Water Trainingen

kon emotioneel vrij heftig zijn”, zegt

in

Annika. “Ik zag volwassenen tijdens

vouwt

ze

van

er

zachtjes

respect

Olst-Wijhe

aan

tonen

schoolgaande

jeugd uit het basis- en voorgezet

een

onderwijs.

psycho-fysieke

Jeugdtrauma’s die naar boven kwamen.

training waarbij de weerbaarheid

Maar het is ook goed dat het gebeurt,

en sociale vaardigheden van de

want hierdoor beseffen wij ook goed

jeugd wordt vergroot.

wat een oefening met de leerlingen kan

Een

oefening

in

tranen

uitbarsten.

doen. En hoe belangrijk het dus is om
‘Rots’ staat voor jezelf opkomen, jezelf

vroegtijdig problemen aan te pakken,

kunnen verdedigen en in jezelf kunnen

zoals pestgedrag.”

vertrouwen. ‘Water’ staat voor rekening
houden met een ander en je in kunnen

Eén

van

leven in andere mensen. “Door elkaar

ontspanningsoefening

op deze manier te groeten, laat je zien

leerlingen op de grond moeten liggen

dat je vertrouwen kunt hebben in elkaar

met een pittenzak over hun gesloten

en respect hebt voor de ander” legt

ogen.

jongerenwerker Jessica uit. “Je kan de

oogkussens.

training ook niet geven aan leerlingen

Jessica: “Aan het begin zijn de leerlingen

zonder jezelf kwetsbaar op te stellen,”

misschien iets wantrouwend en doen

voegt collega Annika toe.

zij hun ogen open, maar hoe vaker we

De

de

oefeningen

oefening

is

een

waarbij

de

heet

dan

ook

de oefening deden, hoe prettiger ze de
oefening zelf ook vonden. Er werd zelfs
meerdere keren om gevraagd.”
Er

zijn

ook

een

weerbaarheidsoefeningen
dames

zelf

ook

spannend

paar
die

de

vinden.

Jessica: “Er was een jongen in de
Annemiek (De Kern) & Annika (WijZ)
met de ‘Respectgroet’

Er kwamen signalen dat er op een basisschool in de gemeente behoefte was aan deze
training. In een klas ontstonden veel groepjes en er werd relatief veel gepest. Vanuit school
is er contact gezocht met De Kern. Samen hebben maatschappelijk werker Annemiek (De
Kern) en jongerenwerkers Jessica en Annika (WijZ) deze training met de klas gedaan.
De BWV-collega’s vullen elkaar mooi aan tijdens de training. Annemiek heeft haar
expertise in het geven van de training en Jessica & Annika brengen hun eigen ervaring
mee in het werken met jongeren. Voorafgaand aan de training worden de ouders bij een
informatieavond op de hoogte gesteld van wat ze met de leerlingen gaan doen. Het is
cruciaal om hen hierin te betrokken, zodat zij ook meegaan in de groei van hun kind. Bij
het vertellen wat er tijdens de training wordt gedaan en wat het met de leerlingen doet,
beginnen Annika & Jessica beiden te stralen.
“Wij zien dat jongeren na het volgen van een Rots en Water Training zelfverzekerder zijn,
hun grenzen beter kunnen aangeven en deze ook beter kunnen bewaken. Als trainers
zijn wij trots dat wij hier een bijdrage aan kunnen leveren en we hopen natuurlijk dat de
jongeren er veel baat bij hebben in hun verdere leven.” - Annika, Jessica & Annemiek

groep, vrij introvert, aan de beurt
voor het ‘straatje lopen’. Hierbij moet
een leerling in een rechte lijn op mij
aflopen door een straat van mensen
die links en rechts van hem staan
en

allemaal

nare

opmerkingen,

geen scheldwoorden, naar hem toe
roepen. Ik hield mijn hart vast. Maar
hij liep recht op mij af, liet zich niet
afleiden en gaf mij een high five. Ik
kreeg er zelf ook enorm veel energie
van. Ik was zo trots!”
Aan het eind van elke training is het
bekende ‘plankje doorslaan’. Symboliek
voor iets kunnen doen waarvan je
misschien niet had verwacht dat je

vrijkomt als het

het kon of juist iets wat je heel graag

plankje

wilt bereiken. Voordat de kinderen het

vinden Jessica en

plankje doorslaan kunnen zij dan ook

Annika altijd geweldig

iets op het plankje tekenen. Dit kan

om te zien.

breekt,

een droom zijn, maar misschien ook
iets waar ze graag verandering in willen

De training is vooral bedoeld voor

zien of afscheid van willen nemen.

klassen, maar het is ook mogelijk om

Voordat ze het plankje dooslaan met

individueel de training te volgen in

hun vuist, schreeuwen ze: “Ik wil het,

groepsverband. Door corona hebben

ik kan het, ik doe het!”

ze een tijd geen rots en water training
wel

kunnen geven, maar de behoefte en

spannend, ook voor ons. Maar we

vraag blijft nog steeds bestaan. “Zodra

hebben nog nooit gehad dat het iemand

het weer kan, gaan wij aan de slag. Wij

niet is gelukt.” Vooral de ontlading die

staan te popelen.”

“Het

is

voor

iedereen

altijd
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DE KRACHT VAN DE KORTE LIJNEN

D

Breed

en gaat naar school.” Een drukke meid

Welzijnsverband bewijst zich wel als

dus die tevens de Nederlandse taal vrij

het gaat om het verhaal van Anna*.

vlot heeft opgepakt en redelijk goed

Annemiek (maatschappelijk werk

verstaat en spreekt. “Ze had een aantal

De Kern): “Via de WMO hadden wij

praktische vragen. Ze zou graag op

een aanmelding gekregen van een

kamers willen, maar wist ook niet hoe

jonge vrouw, 20 jaar. Ik had haar

het zat met DUO en studiefinanciering.

gesproken en vond het een beetje

Ondanks dat ze de taal best redelijk

een zoekplaatje om te vinden wat

machtig is, is het voor haar nog wel

ze nodig had.”

een hele klus om opdrachten die ze van

e

kracht

van

het

school krijgt voldoende in te leveren.
Dan is het fijn om het in de groep te

Dus een taalmaatje o.i.d. zou misschien

kunnen ‘gooien’ en te sparren met

wel handig zijn voor haar. En iemand

elkaar. Anna is een aantal jaren geleden

waar ze met haar vragen terecht kan,

gevlucht naar Nederland en heeft de

een maatje in zijn algemeenheid. Dat

eerste paar jaar alleen doorgebracht

was nog niet de concrete vraag van

in verschillende asielzoekerscentra. In

haar, maar wel vanuit Beter Thuis

2018 is ze herenigd met haar gezin

Wonen.”

en

uiteindelijk

in

onze

gemeente

komen te wonen. Ze heeft ook nog een

Door het in de groep gooien, kwamen

jongere zus en drie jongere broertjes

de diverse disciplines van het Breed

in de basisschoolleeftijd. Beter Thuis

Welzijnsverband

Wonen was al meerdere uren per week

“Uiteindelijk ben ik via Minie (ut Huus)

betrokken bij het gezin voor de ouders

bij het Taalpunt terecht gekomen. Er is

en één van de broertjes.

een taalmaatje geregeld en daardoor

mooi

samen.

deed deze jonge vrouw even mee aan de
“Ze had een entree opleiding afgerond,

leesclub. Jongerenwerk is een paar keer

zit in het begin van een zorgopleiding

betrokken geweest qua financiën, DUO

op

en opties kamerbewoning bekijken.”

het

MBO,

loopt

stage

in

een

verzorgingstehuis en krijgt online les

Wat zo ontzettend fijn is in de gemeente Olst- Wijhe, is dat de lijnen kort zijn en dat de
manier van werken er één is van continue samenwerking en afstemming tussen gemeente
en haar partners.
Door de korte lijnen binnen het BWV, weet deze jongedame bij wie ze met welke vragen
terecht kan. Hierdoor wordt haar zelfstandigheid en welbevinden vergroot. Ze leert op
eigen benen te staan, maar ook tijdig hulp te vinden indien nodig.
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IJsselsportdag 2020
(foto: Arenda-Jan Lozeman)

“NIETS DOEN WAS GEEN OPTIE”
Paul Balstra

Bewegen, spelen, competitie, je grenzen verleggen. Het komt allemaal aan de orde
tijdens het IJsselsportkamp dat al een aantal jaren door ut Huus wordt georganiseerd. Zij
doet dat in samenwerking met WijZ jongerenwerk, het basis- en voortgezet onderwijs, de
kinderopvang en (sport)verenigingen. Doel is om kinderen te laten ontdekken dat sport,
spel, muziek, dans etc. leuk zijn. Maar ook om ze te laten ontdekken wat samenwerken
betekent en uit je “comfortzone” te stappen, door bijvoorbeeld iets te doen waar je
eigenlijk bang voor bent. En als je je angst overwonnen hebt, te ervaren hoe dat voelt en
wat dat doet met je zelfvertrouwen.
Voor de medewerkers is het een laagdrempelige manier om met de kinderen in gesprek
te komen en ze te verleiden om bijvoorbeeld te gaan sporten of muziekles te nemen.
Of om van hen te horen waar ze mee zitten en op weg te helpen om hun probleem aan
te pakken.
Het is de bedoeling om het IJsselsportkamp vanaf 2022 weer in volle omvang uit te
voeren. Dan zijn het ook meerdere dagen en geeft dat de kinderen en de medewerkers
meer ruimte om de gestelde doelen te behalen. De ervaringen van de afgelopen jaren
leren ons dat een dergelijk kamp van waarde is, niet alleen voor ontspanning, maar ook
om laagdrempelig in contact te komen met een groot aantal kinderen en hun ouders uit
de gemeenschap.
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“NIETS DOEN WAS GEEN OPTIE”
Paul Balstra

E

de

gemeente een pannakooi staan. En

vakantie weer een paar dagen je

puur bij toeval hoorde ik dat Mirthe

schoolvriendjes

een

van WijZ, die vaker helpt bij het

paar weken vakantie. Lekker een

IJsselsportkamp, dansles geeft. Dus ik

duik

heb haar gelijk benaderd.”

lke

laatste

in

het

week

van

spreken

na

zwembad,

diverse

sport-, spel- en beweegactiviteiten
en

Tijdens het IJsselsportkamp komen de

overnachting. En de ouders nog

raakvlakken van WijZ jongerenwerk

even een paar dagen ‘rust’ voordat

en de werkzaamheden van Paul mooi

de school weer gaat beginnen. Dat

samen. Jongerenwerk in de dagelijkse

zijn

de

voor

omgang met de doelgroep en Paul

het

IJsselsportkamp.

Inmiddels

die tijdens de gymles ziet wat het

een vaste prik voor (basisschool)

motorisch vermogen van een kind is.

kinderen uit Olst-Wijhe.

“Tijdens het IJsselsportkamp gaat het

doen

met

een

basis

bonte

avond

ingrediënten

vooral om het plezier hebben in sporten
Corona gooide bijna roet in het eten,

en bewegen, maar ook de kinderen in

maar

contact brengen met nieuwe sporten.”

niet

helemaal.

“Niets

doen

was geen optie,” zegt Paul Balstra,
combinatiefunctionaris
Huus

en

(CF)bij

verantwoordelijk

voor

ut

Ondanks de ‘beperkingen’ was er voor

de

de 86 aanwezige kids een mooi divers,

organisatie. Dat het anders ging worden

tevens

vernieuwend

programma

dan normaal, was al wel snel duidelijk.

neergezet. Zo heeft Sportcentrum Leef!

“Ik had voorheen geen restricties. Dit

samen met Daan Damveld freerunning

keer hadden we rekening te houden

georganiseerd, er was een stormbaan,

met 1,5 meter afstand houden, overal

Mirthe (WijZ) gaf een dansworkshop

desinfectie aanwezig, noem maar op.”

en er was een 6-kamp. Ook ouders

Ook het aanbod werd anders. Zo werd

hebben mooi bijgesprongen om de

het geen IJsselsportkamp, maar een

IJsselsportdag te realiseren. “Ook was

IJsselsportdag.

er darten dat werd begeleid door eigen
ouders. Kinderen waarvan de ouders

Waar voorheen met meer externe, maar

meehielpen,

wel lokale, sport- en beweegaanbieders

korting deelnemen aan

een mooi programma werd neergezet,

de

werd er nu meer ingesprongen op

Een mooie manier

de

bestaande

van omgaan met

de

de

talenten

binnen

organisatiepartners.

de
“Van

zomer

konden

IJsselsportdag.”

vernieuwde

omstandigheden.

hadden we op een paar plekken in de
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Paul Balstra

met

