
‘Iedereen heeft het wel eens lastig’ Koffieochtenden voor 
ouders van een 
bijzonder kind

MEE organiseert samen met 
Steunpunt Mantelzorg Wouden-
berg een doorlopende gespreks-
groep voor ouders (verzorgers) van 
bijzondere kinderen uit Wouden-
berg en directe omgeving. De 
groep is bedoeld voor ouders van 
kinderen met ASS, ADHD, 
hoogbegaafdheid, hoog sensitief, 
een lichamelijke- of verstandelijke 
beperking. Kortom: bijzondere 
kinderen die speciale aandacht 
behoeven. De bijeenkomsten 
bieden ruimte voor herkenning en 
uitwisseling van ervaringen. Ook 
wordt er regelmatig een onder-
werp behandeld ter ondersteuning 
bij de zorg en opvoeding. Er is 
vanuit MEE begeleiding aanwezig, 
de groep heeft echter geen 
hulpverlenend karakter. Het 
ontmoeten van lotgenoten en het 
uitwisselen van ervaringen staat 
centraal. De koffieochtenden zijn 
gepland op donderdagochtend 23 
mei en 20 juni van 10.00 tot 11.30 
uur in het Cultuurhuis in Wouden-
berg, Dorpsstraat 40. Informatie 
en aanmelden bij MEE via 
035-3030165 of per mail naar 
woudenberg@mee-ugv.nl.
 

Rouwcafé
Humanitas Eemland organiseert in 
samenwerking met de Kleine 
Schans op zondagmiddag 23 juni 
voor de tweede keer een Rouwca-
fé in Woudenberg. Dit Rouwcafé 
vindt plaats in De Voorhof, Nico 
Bergsteijnweg 139, van 13.30 tot 
16.00 uur. Een Rouwcafé is geen 
café, maar is een plek waar 
belangstellenden en lotgenoten 
kunnen samenkomen om stil te 
staan bij het verlies van een 
dierbare. Een spreker belicht een 
aspect van rouw, bijvoorbeeld 
rouw en de invloed op je gezond-
heid of heel praktisch, het huis is 
zo leeg en donker als ik thuiskom. 
Het Rouwcafé is altijd op zonda-
gen in een informele sfeer. De 
toegang is gratis en iedereen is 
welkom. U kunt uiteraard altijd 
iemand meenemen.
 

Ontmoetingsgroep 
voor jongeren met 
autisme
Het jongerenwerk van Wouden-
berg en Leusden hebben de 
handen ineen geslagen en starten 
op 21 mei met een ontmoetings-
groep voor jongeren van 14 tot 19 
jaar met autisme. Eén keer per 
twee weken op dinsdagmiddag 
van 16.00 uur tot 17.30 uur in 
Fort033 in Leusden. Informatie via 
Anouk Koster: AK@Jeugdpunt.nl 
of 06-12895434 (ook WhatsApp).
 

Ouder & Kind 
Woudenberg

Iedere eerste woensdag van de 
maand is er in de Voorhof een 
Ouder & Kind café, georganiseerd 
door Humanitas Eemland. Tijdens 
deze ochtenden kunnen ouders, 
verzorgers en opa’s en oma’s 
andere opvoeder ontmoeten 
terwijl de kinderen spelen. Iedere 
bijeenkomst staat in het teken van 
een thema. Op 5 juni verzorgt 
Marianne ter Maat van Humanitas 
een bijeenkomst ‘Peuters 
opvoeden is topsport’. De 
volgende bijeenkomst is op 3 juli. 
Verschillende kinderopvang 
organisaties uit Woudenberg zijn 
dan aanwezig. Aanmelden is niet 
nodig, je kunt gewoon langsko-
men tussen 9.30 uur en 11.00 uur 
met of zonder kind.

Buurtgezinnen 
matcht vraag- en 
steungezinnen
WOUDENBERG Voor ieder gezin is 
het wel eens lastig om alle ballen in 
de lucht te houden. Hulp vragen 
doen we niet zo gemakkelijk meer 
en dat moet anders vinden Jan Hof-
stede, lid van het Sociaal Team van 
de Kleine Schans en Constanja de 
Vries, coördinator van Buurtgezin-
nen. De twee treffen elkaar regel-
matig in Woudenberg en delen de 
visie dat hulp niet iets is dat inge-
kocht wordt, maar iets is wat we ge-
woon doen. Niet alleen met profes-
sionals, maar met het hele dorp.
Buurtgezinnen is sinds begin 2018 
actief in Woudenberg en zoekt 
steungezinnen voor gezinnen met 
een vraag. Vaak zijn er in het vraag-
gezin extra zorgen voor één van de 
kinderen of ouders, waardoor het 
zwaar is om het gezin draaiende te 
houden. Een steungezin kan dan 
uitkomst bieden door bijvoorbeeld 
met één van de kinderen af en toe 
iets leuks te doen. ,,Dat klinkt als 
iets heel kleins”, aldus Constan-
ja. ,,En dat is het ook. Maar het ef-
fect ervan rijkt zo veel verder. Een 
moeder met drie jonge kinderen die 
soms letterlijk handen tekort komt, 
heb ik onlangs gematcht aan een 
steungezin dat af en toe één van de 
kinderen een middagje meeneemt. 
Deze moeder heeft dan even tijd 
om bij te komen en de zaken op een 
rijtje te zetten. Dat voorkomt dat ze 
overbelast raakt. Daarnaast is er 
een extra persoon in het leven van 
deze moeder en kinderen.”
Jan: ,,We bespreken bij een intake 
voor het Sociaal Team tegenwoor-
dig standaard welke mogelijkheden 
Buurtgezinnen biedt. Er kloppen 
geregeld gezinnen bij de Kleine 

Schans aan met een opvoedvraag. 
Voor veel van deze gezinnen zou 
een steungezin enorm helpend 
zijn.” Lang niet iedereen vindt het 
gemakkelijk om hulp te vragen, zo 
ervaren Jan en Constanja. Dat heeft 
volgens hen verschillende redenen. 
Constanja: ,,Mensen hebben toch 
vaak het gevoel dat ze het zelf moe-
ten kunnen rooien allemaal. Daarbij 
komt ook nog eens dat wanneer je 
om hulp vraagt, dat toch een beet-
je ‘de vuile was buiten hangen’ is. 
Juist in een dorp vindt niet iedereen 
dat een prettig idee.” Jan vult aan: 
,,Ouders willen niet het gevoel heb-
ben dat ze falen. Dus als zij moeite 
hebben met een situatie, wat zegt 
het dan over hen als een andere 

niet-professional daar wel gewoon 
mee om kan gaan? Die gedachte, 
daar moeten we echt van af. Ieder-
een heeft het wel eens lastig, dat is 
hartstikke normaal.”
Constanja is als coördinator van 
Buurtgezinnen verantwoordelijk 
voor het matchen van vraag- en 
steungezinnen. Om deze gezinnen 
te vinden, is ze ook continu aan het 
netwerken. ,,Hoe groter de vijver 
is waaruit we kunnen vissen, hoe 
sneller we een goede match kunnen 
maken.” Die match is cruciaal. Op de 
vraag hoe zo’n match tot stand komt, 
lacht Constanja. ,,Vooral op gevoel. 
Dat is ook het mooie aan Buurtge-
zinnen, het is geen wiskunde.” Vaak 
zijn een steun- en vraaggezin heel 

verschillend. Daar zit dan ook de 
kracht, beaamt Jan. ,,Het verrijkt 
enorm voor beide gezinnen. Men 
zit toch vaak in zijn eigen wereldje 
en juist door kennis te maken met 
een gezin uit een heel andere we-
reld krijg je nieuwe inzichten. Dat is 
waardevol voor zowel het vraagge-
zin als het steungezin.”
,,Inzet van buurtgezinnen, de ge-
sprekken die Constanja bij tal van 
organisaties en informele netwer-
ken voert en de samenwerking met 
de Kleine Schans zetten we geza-
menlijk in op waarin het vragen om 
hulp als het je even boven het hoofd 
groeit vanzelfsprekend is. Niet op 
basis van professie, maar op basis 
van menselijkheid.’’

 p Buurtgezinnen is sinds begin 2018 actief in Woudenberg en zoekt steungezinnen voor gezinnen met een vraag. 
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‘We kunnen nu beter adviseren’
De Kleine Schans 
en Werk & 
Inkomen onder 
één dak
WOUDENBERG Bij de Kleine Schans 
werken mensen met diverse exper-
tises. De afdeling Werk & Inkomen 
valt onder de gemeente Wouden-
berg, maar is gehuisvest bij de Klei-
ne Schans. Robin van ’t Loo, sinds 
maart 2017 één van de drie klant-
managers Werk & Inkomen voor 
Woudenberg, vertelt: ,,De Coöpera-
tie is opgericht om de inwoner nog 
beter van dienst te kunnen zijn. 
Sinds de oprichting van de Kleine 
Schans werken verschillende afde-
lingen beter samen. Problemen spe-
len vaak op verschillende gebieden. 
Omdat iedereen onder een dak zit 
kan er tijdens een afspraak van bij-
voorbeeld het sociaal team een col-
lega van Werk & Inkomen aanschui-
ven bij vragen op financieel vlak.”
 
De afdeling Werk & Inkomen is 
vooral bekend van de bijstandsuit-
kering. Van ’t Loo is blij dat ze nu bij 
de Kleine Schans zit. ,,Wat bijvoor-
beeld voorheen nog wel eens ge-
beurde, was dat er door iemand van 
het sociaal team werd gezegd een 
bepaalde toeslag of bijstand aan te 

vragen en dat wij die dan vervolgens 
af moesten wijzen, omdat iemand 
daar dan net geen recht op bleek te 
hebben. Dat is voor iedereen heel 
teleurstellend. Door direct in een 
gesprek aan te schuiven, kunnen we 
mensen veel beter adviseren.”
Door omstandigheden kan het ge-
beuren dat iemand tijdelijk niet kan 
rondkomen. Dat kan bijvoorbeeld 
komen door een scheiding, lang-
durige werkloosheid, verlies van 
een partner of vanwege psychische 
problemen. ,,De bijstand is echt een 

laatste vangnet”, aldus Van ‘t Loo. 
,,Pas als iemand geen aanspraak 
kan maken op de ziektewet of een 
WW-uitkering en als er geen inko-
men van een werkende partner of 
inwonende andere volwassene is, is 
er de bijstand.”
 
Van ’t Loo: ,,Uitgangspunt van de 
bijstand is altijd dat het een tijdelijke 
situatie is. Uiteindelijk willen men-
sen het liefst hun eigen geld verdie-
nen. Als dat om wat voor reden dan 
ook niet gaat, voorkomen we met de 
bijstand dat iemand helemaal zon-
der inkomen komt te zitten en daar-
door bijvoorbeeld in de schulden 
raakt.’’ In sommige gevallen komt 
het voor dat iemand nooit meer 
volledig kan werken. In dat geval 
wordt gezocht naar alternatieven; 
wat kan iemand nog wel? ,,Ik had 
eens een cliënt die niet meer kon 
werken. Wat ze echter nog wel kon, 
was als gastvrouw optreden tijdens 
de maandelijkse bijeenkomsten van 
de lotgenotengroep. Dat voelde voor 
haar heel waardevol, ze was ergens 
verantwoordelijk voor en droeg op 
deze manier toch haar steentje bij. 
Dat wil echter niet zeggen dat we 
mensen niet helpen met het vinden 
van werk. Het tegenovergestelde 
doen we eigenlijk. We werken nauw 
samen met twee organisaties, Am-
fors en Workfast, die beiden veel 

contacten hebben met werkgevers 
en mensen heel intensief kunnen 
ondersteunen bij het vinden én het 
houden van werk. Beide organisa-
ties hebben hun eigen expertise, 
Workfast is gespecialiseerd in het 
begeleiden van statushouders en 
Amfors richt zich op de overige kan-
didaten die wat extra ondersteuning 
kunnen gebruiken.”
Van ’t Loo hoopt dat mensen zich 
eerder melden voor advies of in-
formatie. ,,Helaas zien we nog heel 
vaak dat mensen pas bij ons aan-
kloppen als het echt niet meer gaat. 
Dat is jammer, want vaak blijkt dan 
iemand wel recht had op bepaalde 
toeslagen of bijzondere bijstand. 
En ook als dat niet zo blijkt te zijn, 
zijn er tal van fondsen en initiatie-
ven waar men een beroep op kan 
doen.” Stichting Burgerinitiatieven, 
de Voedselbank, IDH Schuldhulp-
maatjes, de Formulierenbrigade, 
Jeugdfonds de Boom. Het zijn zo-
maar een aantal organisaties die 
iets kunnen betekenen voor mensen 
die soms moeite hebben met rond 
komen. ,,Omdat er veel verschillen-
de regelingen zijn en daarnaast nog 
tal van andere initiatieven, is het zo 
belangrijk dat mensen zich bij ons 
melden. In een gesprek kunnen we 
dan de hele situatie bekijken en een 
gericht advies geven op de individu-
ele situatie.’’

 p Robin van ’t Loo.
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