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Eind 2019  heeft Trema Kinderopvang en Welzijn haar jaarplan voor 2020 vastgesteld. De eerste maan-
den worden als gebruikelijk besteed aan de afronding van het vorig (boek)jaar. Vanaf maart is de focus 
dan in zijn geheel gericht op het behalen van de geformuleerde doelen in het jaarplan. 

Half maart werden we echter, zoals eenieder, voor een enorme uitdaging geplaatst waarvoor geen en-
kel draaiboek bestond. Clichés zijn vaak waar en dat hebben we ervaren. Want: in tijden van crisis weet 
je wat je aan elkaar hebt en elke crisis biedt ook kansen. 

De overheid bepaalde deels het kader en de beperkingen en plaatste zowel de kinderopvang als de 
welzijnssector op de lijst van de vitale beroepen. De kunst was de dienstverlening van de kinderop-
vang en het sociaal werk aan te passen binnen de beperkingen en opgelegde maatregelen. Dat was 
in de beginperiode wat zoeken en onwennig, maar is dankzij een enorme inzet en betrokkenheid van 
alle medewerkers bij Trema goed gelukt. Voor wat niet mocht doorgaan zijn alternatieven bedacht. 
Het is geweldig te ervaren dat een basishouding van kijken naar mogelijkheden in plaats van de on-
mogelijkheden, je ver kan brengen.   

Zoals de zorgsector op extra waardering voor het dagelijks werk kon rekenen, hebben ook wij ervaren 
dat ons werk er echt toe doet. Kinderen en ouders misten de reguliere opvang en de pedagogisch me-
dewerkers - en vice versa - en de inwoners in ons werkgebied misten de ontmoetingen en activiteiten. 
Gedurende het jaar kwam er wat gewenning aan de nieuwe situatie waarin niet alles kon of mocht. Al 
met al hebben we er het beste van gemaakt. 

Met de gemeenten Altena en Geertruidenberg staan we als brede welzijnsinstelling gezamenlijk voor 
de opgave om vorm te geven aan de basisvoorzieningen in het sociaal werk. De wens blijft om rich-
ting een meerjarige financieringsafspraak te gaan om de basistaken te kunnen borgen voor een lan-
gere periode. Dit geeft meer zekerheid. Maar er zijn tekorten in de financiering van het sociaal domein 
bij beide gemeenten en als gevolg daarvan hebben we te maken met taakstellende bezuinigingsop-
drachten.  

“En plots zag de wereld er anders uit”
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Naast de inzet van de medewerkers van Trema is er een grote groep vrijwilligers betrokken bij de 
organisatie. Er meldden zich nieuwe vrijwilligers in de periode dat eigen werkzaamheden vanwege de 
lockdown uitvielen, maar ook hebben vrijwilligers vanwege eigen kwetsbaarheid hun inzet tijdelijk 
moeten staken. ‘Saamhorigheid en iets betekenen voor de ander’, dat is waar het om gaat bij vrijwilli-
gerswerk. 
 Dit jaarverslag geeft een overzicht van het afgelopen bijzondere jaar. Het laat niet alleen de waarde 
zien van Trema als organisatie, maar ook de betekenis van de medewerkers voor de inwoners van ons 
werkgebied. Naast veel leesplezier wens ik u allen een goede gezondheid en welzijn toe.

Marjolijn WilschutMarjolijn Wilschut
Directeur- bestuurder 

Trema Kinderopvang en Welzijn
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KINDEROPVANG

Wat als een rustig jaar begon, veranderde vanaf maart in een roerige tijd, waarin de kinderopvang tot 
twee keer toe te maken kreeg met een harde lockdown. De deuren gingen dicht en we boden slechts 
noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen of in kwetsbare omstandigheden. Een 
noodzakelijke en bijzondere situatie, waarin medewerkers inventief bleken en op zoek gingen naar 
mogelijkheden.  Locaties zijn opgeknapt, opgeruimd, of kregen een schilderbeurt. Medewerkers wa-
ren creatief in een aanbod om op afstand contact te houden met alle kinderen thuis. Kinderen kregen 
knutselpakketjes aan huis gebracht, speelden online quizzen met medewerkers en er zijn mooie film-
pjes gedeeld. Kortom, we zaten niet stil. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Naast de beproevingen van noodopvang en lockdown hadden we ook andere uitdagingen. Vanaf au-
gustus 2020 stond de uitbreiding van het gesubsidieerde aanbod van Voorschoolse Educatie naar 960 
uur per jaar voor de doelgroep peuters tussen 2,5 tot 4 jaar gepland. Deze uitbreiding heeft als doel 
om kansgelijkheid voor jonge kinderen te creëren en hun ontwikkelingsmogelijkheden te stimuleren. 
In de Gemeente Geertruidenberg, de locatie Rembrandtlaan in Raamsdonkveer, is na de zomervakan-
tie het VVE aanbod verhoogd naar 16 uur, 4 dagdelen per week. De openingstijden zijn, in afstemming 
met scholen, aangepast voor alle peuters, dus ook voor niet doelgroep peuters. 
De middaggroep is gesloten en er is een extra peutergroep geopend in de ochtend. Resultaat: Een uit-
gebreid aanbod voor VVE kinderen, een leegstaand lokaal ingericht en in gebruik genomen en meer 
rust op de locatie. 

De gemeente Altena bood kinderopvangorganisaties de gelegenheid om deze wijziging door te voe-
ren op de locaties binnen de gemeente vanaf 1 januari 2021. In aanloop naar deze datum hebben wij 
de laatste maanden van 2020 gebruikt om de overige VVE locaties gereed te maken. 

tweetwee
lockdowns

werkgroepwerkgroep
kwaliteit

vve aanbodverhoogdverhoogd

actieveactieve
bijscholing
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Kinderopvang is een vak!
Pedagogische kwaliteit staat hoog in het vaandel. Afgelopen jaar hebben wij daarom wederom 
ingezet op het scherp houden hiervan. Er stond een interactieve inspiratie-avond met interessante 
thema’s voor medewerkers op de rol; maar helaas gooide corona roet in het eten. De pedagogisch 
coaches hebben vervolgens ingezet op individuele coaching aan de hand van een thema: sensitieve 
responsiviteit, ontwikkelingsstimulering, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen en res-
pect voor autonomie. Medewerkers werken hiervoor iedere 2 maanden een verdiepende opdracht uit. 
Blijven leren en ontwikkelen; kinderopvang is een vak!

De pedagogisch coaches startten in 2020 met het ontwikkelen van speelgoed en inrichtingsbeleid 
wat in 2021 verder geïmplementeerd wordt. Zo blijft er oog voor de inrichting van de groepen en 
gebruik van materialen. Bij iedere leeftijd hoort een inrichting en materialen die passen bij de behoef-
ten van het kind. Medewerkers worden ondersteund bij het inrichten van de groepen, het creëren van 
uitdagende hoeken, en de keuze van speelmateriaal. Zo is op locatie de Roubosstraat in Werkendam 
een extra voorschool groep ingericht en heeft BSO de Esdoornlaan in Sleeuwijk een geweldige meta-
morfose ondergaan. 

Medio 2020 namen zes medewerkers een diploma in ontvangst voor de opleiding GPM 4 (pedago-
gisch medewerker niveau 4), startte een groep medewerkers met de VVE basisopleiding en rondden 
twaalf mensen de KIJK-training (observatie- en registratiesysteem ten behoeve van de ontwikkeling 
van het kind) af.

Locatie de Richter in Werkendam opende, in navolging op de locatie de Esdoornlaan in Sleeuwijk, een 
BOEK-start locatie in aansluiting met de bibliotheek en is een training Voorleescoördinator gepland 
voor vier medewerkers. 

Veiligheid en kwaliteit
Ook op het gebied van veiligheid is in 2020 veel in kaart gebracht; Onze facilitair coördinator zette 
grote stappen in de digitalisering van het systeem voor Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 
op de locaties en de organisatie van BHV- en EHBO-opleidingen voor medewerkers en de borging 
daarvan op alle locaties. 

Eind 2020 is een werkgroep Kwaliteit samengesteld, bestaande uit pedagogisch medewerkers, 
assistent leidinggevenden en de divisiemanager. Deze werkgroep is gestart met het herijken van het 
Kwaliteitshandboek, zodat afspraken, protocollen en beleid weer up-to-date onderdeel zijn van het 
werk in 2021.  

Intensivering samenwerking externe partners
2020 is ook ingezet op intensievere samenwerking met externe partijen. De pedagogisch coaches 
investeren in het contact met GGD, CJG  en intern begeleiders op basisscholen in het belang van de 
doorgaande ontwikkelingslijn. En met resultaat, want partijen weten elkaar steeds beter te vinden. 

Ook wordt in sommige kernen de samenwerking met school verder geïntensiveerd. In de kern Wer-
kendam is ingezet op verdere samenwerking met CBS het Baken en locatie de Richter. Dit resulteert 
in de nabije toekomst in een integraal kindcentrum. Ook in Raamsdonksveer is op locatie Krijgsman-
geerde in samenwerking met BS de Ruif een kindcentrum  in ontwikkeling. In 2021 krijgt de visie van 
Trema op de aansluiting bij het onderwijs verder vorm in samenwerking met gemeente en onderwijs. 
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ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

Met de noodzakelijke maatregelen in acht genomen, heeft het maatschappelijk werk in 2020 op volle 
toeren gedraaid. Waar mogelijk is beeldbellen ingezet als middel voor begeleiding en waar noodzake-
lijk konden cliënten op afspraak komen op locatie. Waar huisbezoek normaal gesproken een gangbare 
vorm van dienstverlening is, was het afgelopen jaar een uitzondering. 

De coronamaatregelen hadden en hebben grote impact op gezinnen en alleenstaanden, wat de maat-
schappelijk werkers terugzagen in de hulpvragen. Ondanks de aangepaste vorm van dienstverlening 
is de cliëntwaardering voor de hulpverlening met een 8,3 net zo goed als in 2019. 

Gemeente Geertruidenberg
Hoewel een groot deel van het jaar de inloopspreekuren geen doorgang konden vinden, bleven 
cliënten zich melden aan de deur. Met iedere cliënt is een persoonlijke afspraak gemaakt zodat we 
op een veilige manier hulp konden bieden. De vraag was echter onverminderd hoog. Sterker nog, de 
gemeente en andere zorgaanbieders verwezen klanten naar het maatschappelijk werk omdat wij 
beschikbaar waren. Thuiswerken was voor de maatschappelijk werkers in Geertruidenberg geen optie.

Ontwikkelingen
Het aantal arbeidsintensieve en complexe hulpvragen neemt toe. Er worden veel mensen met een 
niet-Nederlandse achtergrond naar het algemeen maatschappelijk werk doorverwezen. Wat opvalt is 
dat deze cliënten vooral moeite hebben met bepaalde (praktische) zaken zoals financiën, huisvesting, 
zorg etcetera. Deze hulpvragen kosten relatief veel tijd qua uitzoekwerk, begrijpelijk informeren en 
praktisch regelen. 

De wachttijden voor de GGZ zijn dusdanig lang dat cliënten tussentijds naar het maatschappelijk werk 
worden verwezen. Daarnaast worden niet alle cliënten meer in behandeling genomen door de GGZ 
(te complex, niet-behandelbare problematiek). Ook deze cliënten komen bij maatschappelijk werk 
terecht. Deze groep blijft onder begeleiding bij het maatschappelijk werk, waardoor sprake is van lan-
gere doorlooptijden. De landelijke stuurgroep GGZ heeft een Plan van Aanpak ingediend bij 
staatssecretaris Blokhuis, waarmee de GGZ nauwere samenwerking wil met het Sociaal Werk zodat 
deze cliënten beter geholpen worden en de wachttijden verkorten. 

Gemeente Altena
Ook in de gemeente Altena kwamen veel cliënten op doorverwijzing van andere organisaties bij ons 
terecht omdat die partijen van huis uit niet de hulp konden bieden die noodzakelijk was. In korte tijd 
is het maatschappelijk werk bedreven geworden in digitale hulpverlening. De budgetcursus voor 
jongeren is online gegeven en de assertiviteitstraining hebben we in eerste instantie afgebroken, 
maar vervolgens in een grotere ruimte alsnog aangeboden. 

“Als ik jullie (maatschappelijk werk) niet had gehad, dan had ik het niet gered… 
was ik er niet meer geweest.”

- cliënt,cliënt, aan het woord

toename
hulpvragenhulpvragen
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Ontwikkelingen
We signaleren een toenemend aantal mensen dat dak- en thuisloos is. Het gaat hier om mensen 
van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. We hebben de samenwerking met Stichting 
Maatschappelijke Ondersteuning en woonzorgadvies geïntensiveerd. Daarnaast zien we, juist nu veel 
hulpverlening digitaal wordt geboden, dat een groot aantal mensen moeite heeft met het gebruik van 
digitale middelen. De samenleving is voor veel cliënten te ingewikkeld geworden. We zien daardoor 
ook meer eenzaamheid. 

In de aanpak Vroeg Eropaf, waarbij mensen met betalingsachterstanden in een vroeg stadium actief 
worden benaderd door het maatschappelijk werk, hebben we steeds vaker te maken met jonge 
jongens met flinke schulden. 

Feiten uit de praktijk
• Voor de psycho-sociale hulp bij schulden werken we, in lijn met besluitvorming door gemeente 
 Altena, sinds 2020 samen met Kredietbank Nederland en niet meer met Kredietbank 
 West-Brabant.
• De online budgetcursus is gevolgd door een onbekend aantal deelnemers omdat zij anoniem 
 online konden meekijken. 
• De assertiviteitstraining telde 11 cliënten.
• Het AMW heeft in een gezamenlijk leertraject een visie en werkwijze ontwikkeld voor de 
 hulpverlening aan hotelouders. Hotelouders zijn ouders van wie de 18+ kinderen nog  
 thuiswonen en waarbij problemen ontstaan als gevolg van de verschillen in inzicht en leefwijze
 tussen ouders en kinderen. De AMW’ers liepen er tegenaan dat zij allemaal met deze 
 problematiek te maken hebben in hun praktijk, maar dat er geen gedeelde kennis was over 
 een effectieve aanpak. Met elkaar is deze aanpak ontwikkeld en is tevens ervaring opgedaan in
 het leren als team.
• Het sociaal wijkteam in Altena, waar het AMW deel van uitmaakte, is opgeheven. In overleg 
 met de gemeente wordt gezocht naar een andere invulling om tot integrale samenwerking te 
 komen. In de praktijk weten professionals elkaar goed te vinden. 
• Naast goede dienstverlening hebben maatschappelijk werkers meer talent in huis. 
 In coronatijd boden we hier ruimte voor. Maatschappelijk werkster en zangeres Elrieke van
 Gelderen trad bijvoorbeeld op in Zorgcentrum de Molenwiek. 

oplopen
schuldenschulden

multimulti
talent
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FACTSHEET - AMW

UNIEKE CASUSSEN AMW

Het maatschappelijk werk biedt grofweg drie vormen van psycho-sociale hulpverlening:

•  algemene hulp bij levensvragen, financiën, relaties, huisvesting, welzijn, etcetera;
• hulp bij huiselijk geweld;
• hulp bij schulden

In de registratie wordt hulp bij schulden weggeschreven onder psycho-sociale hulpverlening totaal. 
Het gepresenteerde aantal casussen is dus, inclusief hulp bij schulden. 

In de gemeente Geertruidenberg bieden wij geen hulp bij schulden, maar wel de andere vormen. Het 
cliëntenbestand in Geertruidenberg is wat anders van samenstelling dan in de gemeente Altena. In 
Geertruidenberg zijn relatief meer cliënten met een terugkerende lichte ondersteuningsvraag. Deze 
cliënten melden zich gemiddeld 2,8 keer per jaar, maar zijn met de inzet van een kort contact (binnen 
een uur) relatief snel te helpen. Dit verklaart het hoge aantal korte contacten in Geertruidenberg. 

UNIEKE CLIËNTEN AMW
 

Per casus kunnen meerdere cliënten geholpen worden. Denk aan relatieproblemen of gezinsproble-
matiek. Dit verklaart waarom het aantal unieke cliënten hoger ligt dan het aantal casussen.
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AANTAL CASUSSEN AMW 2020 T.O.V. 2019
 

In gemeente Altena is het aantal casussen huiselijk geweld met een factor 3,5 toegenomen. 
In Geertruidenberg is dit juist met een derde afgenomen. De hulp bij schulden is met twee casussen 
toegenomen, maar de verwachting is dat dit in 2021 verder toeneemt als gevolg van de economische 
consequenties van de lockdown. 

 

 

Het aantal algemene psycho-sociale hulpcasussen is met 10% toegenomen in Altena . In Geertruiden-
berg is sprake van een afname van dit type casussen met 9%. 

Zoals eerder genoemd is de zwaarte van de casussen daarentegen substantieel toegenomen waarbij 
de ureninzet fors hoger is geweest dan het subsidie dat wij ontvangen. 

Zo werd in 2019 gemiddeld 12 uur besteed in gemiddeld 11 contacten, terwijl in 2020 gemiddeld 
14,3 uur per casus werd besteed in gemiddeld 12,8 contacten per casus. Dus binnen de casussen nam 
gemiddeld zowel het aantal contacten als de tijd die werd besteed toe. 

Naast het feit dat het aantal casussen in Altena in 2020 is toegenomen ten opzichte van 2019 zien 
we ook hier een toename van het aantal contactmomenten van 14 naar 17,6 en een toename van de 
gemiddelde contacttijd per casus van 7 uur/casus naar 8,3 uur.
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PROJECT VROEG EROPAF

Het aantal aanmeldingen voor preventieve hulp bij schulden is nagenoeg gelijk gebleven ten opzich-
te van 2019. Het aantal geslaagde trajecten is echter gehalveerd. Evaluatie van deze resultaten is nog 
niet afgerond, maar het lijkt erop dat de aanpak in de Corona-maanden minder effectief is doordat 
er minder aan de deur is gegaan door de maatschappelijk werkers. In een Vroeg eropaf-traject gaan 
maatschappelijk werkers in ieder geval drie maal bij de mensen aan huis langs om ze te spreken over 
de melding van betalingsachterstand. Afgelopen jaar is één van de huisbezoeken vervangen door 
telefonisch contact. De maatschappelijk werkers merkten dat bij telefonisch contact aangeboden hulp 
makkelijker werd afgehouden. 

WOONURGENTIE

De urgentiecommissie van Trema is onafhankelijk en onderzoekt of de criteria voor urgentie passen 
bij de situatie van de woningzoekende. De commissie geeft advies aan de woningcorporatie en deze 
besluit of urgentie wordt verleend of niet. Er komen in elke leeftijdsklasse meer woningzoekenden op 
de markt waarbij de nood hoog is.   
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VOEDSEL- EN KLEDINGBANK ALTENA

De cijfers die hier gepresenteerd worden, geeft het aantal mensen dat een beroep heeft gedaan op de 
voedsel- en kledingbank weer. Niet alle aanmeldingen voldoen aan de criteria, waardoor niet iedere 
aanmelding leidt tot een indicatie voor de diensten van de voedsel- en kledingbank. 

In 2020 kregen 92 huishoudens een indicatie voor de dienst. In 2019 was dit één huishouden minder.

ZELFREDZAAMHEID

Alle cliënten van het AMW ontvangen na afronding van het hulpverleningstraject een uitnodiging 
voor het klanttevredenheidsonderzoek. De mate van ontwikkeling van de zelfredzaamheid door het 
hulpverleningstraject is een onderdeel uit de vragenlijst. Op de items die hier staan vermeld, geeft 
meer dan de helft van de respondenten aan dat vooruitgang wordt ervaren in de zelfredzaamheid. 
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WOONZORGADVIES EN -INDICATIE

Mensen met een ziekte of beperking blijven tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met 
het verloop van de tijd kan de huidige woning niet meer geschikt zijn en zal aangepast moeten 
worden. Er wordt door de woonzorgconsulent dan niet alleen naar de bouwtechnische en financiële 
kant van de noodzakelijke aanpassing gekeken maar ook naar het welzijn van de mensen en de zorg 
die eventueel nodig is.

De consulent woonzorg van Trema beantwoordt de vragen die mensen hebben wanneer ze tegen de 
beperkingen van hun woning aanlopen. Zij is onafhankelijk en begeleidt mensen naar een geschikte 
woning (woonzorgcomplex of aangepaste woning) als aanpassingen in de eigen woning geen optie 
zijn. Samen met de corporatie geeft zij uitleg over de toewijzing van zorgwoningen en met de 
WMO-consulenten begeleidt zij woningzoekenden naar een aangepaste woning.

Jaarlijks overleggen ongeveer 200 woningzoekenden met de woonzorgconsulent over hun situatie. 
Het gaat hier niet alleen om ouderen. Mensen in alle leeftijden kunnen te maken hebben met 
beperkingen.  

Op basis van de verkregen informatie maken mensen zelf een keuze hoe zij verder willen.
Vaak zien we dat dit een langdurig proces is wat soms meerdere jaren duurt. De contacten van de
woonzorgconsulent met de klanten zijn dan ook divers: van één gesprek per jaar tot meerdere
gesprekken opeenvolgend.

Trudy RoubosTrudy Roubos
Woonzorgadviseur
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GESCHIKT WONEN IN ALTENA - MIJN HUIS OP MAAT

Zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis blijven wonen; dat is waar het project Geschikt Wonen in 
Altena zich op richt. Het project staat landelijk ook wel bekend onder de naam Mijn Huis op Maat. 

Zicht op de veiligheid van een woning, vraagt om een persoonlijk woonadvies. Elke woning en 
bewoner is immers uniek. Om dit advies op maat te geven, zijn er in de gemeente Altena vrijwillige 
woonscanners door Trema opgeleid. Zij komen, op verzoek langs voor een gratis huisbezoek. Samen 
met de bewoner lopen zij door de woning en brengen daarna een advies uit met daarin de verbeter-
punten voor de woning. Het woonadvies geeft ook een indicatie van de kosten. De bewoners kunnen 
daarna zelf aan de slag gaan of er een professional bij halen. 

Veiligheid en zelfstandigheid staan voorop. Deze service is niet alleen voor ouderen, maar voor 
eenieder die voorbereid wil zijn op de toekomst.

Naast de persoonlijke huisbezoeken kan men ook gratis online een Huistest doen en alle 
verbeterpunten van de woning zelf op een rijtje zetten. Vanwege de Coronacrisis is er in het 
verslagjaar maar één, wel drukbezochte, voorlichtingsbijeenkomst gehouden in Werkendam. 
Hierdoor is ook een minimaal aantal huisbezoeken afgelegd. Bij de voorlichtingsbijeenkomst is 
samengewerkt met Rabobank Altena-Bommelerwaard.

Kees BraatKees Braat
Coördinator 

Geschikt wonen in Altena

FORMULIERENBRIGADE

Het beroep op de formulierenbrigade, een team vrijwilligers dat cliënten ondersteunt met de aan-
vraag van toeslagen en andere huishoud administratiewerkzaamheden, was lager dan voorgaande 
jaren. Waar mogelijk zijn de cliënten op afspraak geholpen op kantoor. Indien een bezoek op kantoor 
niet mogelijk was en ondersteuning noodzakelijk, zijn vrijwilligers aan huis geweest.
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OUDERENWERK
Binnen het ouderenwerk in Altena is een rijk aanbod dat voor een deel verschilt per kern als gevolg 
van subsidie-afspraken die stammen uit de tijd dat gemeente Altena nog drie gemeentes waren. 
Per 2022 komt hier verandering in. 

In 2020 is een groot deel van de activiteiten vervallen en is geïnvesteerd in een persoonlijke benade-
ring om zicht te houden op en betrokken te blijven bij het welzijn en de gezondheid van de inwoners 
op leeftijd, maar ook bij de vrijwilligers die normaal gesproken actief zijn binnen het aanbod van 
Trema Ouderenwerk. Binnen de geldende Coronamaatregelen is steeds gekeken naar wat er wél kan. 
We onderhielden goed contact met ons netwerk ouderenbonden, bewonersverenigingen en Senioren 
Platform Altena om signalen op te vangen en ouderen goed te informeren, maar de partijen ook te 
stimuleren zelf contact te zoeken met de leden. 

Maaltijdservice 
De maaltijdservice liep met enige aanpassingen door. Er zijn weinig vrijwillige chauffeurs uitgevallen. 
We hebben 116 positieve vrijwilligers die het werk graag doen. Als dank voor hun inzet komen we 
normaal gesproken jaarlijks bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd. Als alternatief boden we dit jaar 
een tegoedbon voor een warme maaltijd, inclusief een drankje en een kop koffie na, in het restaurant 
van AltenaHove  Almkerk en de Lemmenskamp te Woudrichem. 

In november op de Dag van de vrijwilligers kregen alle maaltijdbezorgers een bos bloemen vanuit de 
gemeente Altena uitgereikt door de wethouders. De cliënten van de maaltijddienst hebben in no-
vember bij hun maaltijdbox ook een kaartje gekregen vanuit Trema om hen een hart onder de riem te 
steken.

Het aantal vrijwilligers in deze dienst is redelijk stabiel gebleven. 

bedanktbedankt
maaltijd-
bezorgers

beweegbeweeg
lessen

project 
koffiepraatkoffiepraat
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Vrijwillige ouderenadviseurs (Voa)
De vrijwillige  ouderenadviseurs mochten de cliënten niet meer aan huis bezoeken. Er is  telefonisch 
contact onderhouden en als een huisbezoek toch noodzakelijk was, is deze in de tuin op 1,5 meter 
afstand gedaan. We hebben onze voa-cliënten ( 220 personen ) in november allemaal een kaartje van 
Trema gestuurd met een theezakje en een persoonlijke boodschap van hun eigen voa. 

Project Koffiepraat
In samenwerking met Pro-seniore en de gemeente hebben we een nieuw project Koffiepraat opgezet 
( ouderenadvies on tour ) in het kader van het programma ‘Een tegen eenzaamheid’. Met dit project 
wilden we onszelf op een andere manier laten zien, meer mensen bereiken en benaderen. Juist die 
mensen die niet zo snel uit zichzelf om hulp vragen. 

Er waren twee pilots gepland:
• Koffiepraat op de markt. Vanuit een kraampje met koekjes en flyers mensen aangesproken en
 verteld over onze diensten, mensen uitgenodigd om ‘ergens op locatie op de koffie te komen’, 
 informeren en betrokken zijn. Vanwege aanscherping van de maatregelen in november is deze  
 pilot meteen weer stilgelegd. 
• In de toekomst is het de bedoeling alle kernen langs te gaan en via Koffiepraatjes op straat 
 mensen aan te spreken. Zo willen we ook mensen bereiken die nog niet met ons bekend zijn. 
 Maar ook de drempel verlagen voor mensen die de stap nog niet aandurven om via ons hulp te 
 vragen.

Beweeglessen
De beweeglessen zijn doorgegaan tot het binnen de maatregelen niet meer paste. 

Klussendienst en Repair Café
De Klussendienst Altena ging en gaat laagdrempelig door. Klussen in de tuin zijn uitgevoerd. Voor de 
klussen binnenshuis is voortdurend een afweging gemaakt in hoeverre deze noodzakelijk waren en 
hoe de klus op verantwoorde wijze kon worden uitgevoerd.

Het Repair Café is in het voorjaar gestopt, in het najaar weer opgepakt, maar vanaf november weer 
gestaakt. In Werkendam is in februari 2020 het eerste Repair Cafe, succesvol met veel binnenloop van 
klanten, gestart. Helaas hebben we maar twee keer open kunnen zijn. Er is een nieuwe groep vrijwilli-
gers die we ‘warm houden’ tot we weer kunnen starten.

Ouderensteunpunten
Twee sociaal werkers begeleiden de activiteitencommissies  in acht steunpunten in voormalig ge-
meente Werkendam in hun enthousiaste plannen om de bewoners van de woonzorgcomplexen en 
bewoners uit het dorp activiteiten aan te bieden waardoor eenzaamheid vermindert en geestelijke 
en lichamelijke gezondheid en welzijn worden gestimuleerd. Activiteiten zoals wandelen, gym op 
muziek, bingo, sjoelen, kaarten, eetbijeenkomsten, biljarten, spelletjes middagen en/of ‘gewoon’ een 
gezellig kopje koffie met een praatje.

Helaas gingen veel geplande activiteiten, zoals vissen in Hank met visvereniging de Vrolijke vissers  
niet door. Er is door diverse instanties en vrijwilligers, kerken en het Altenacollege aan de bewoners 
van woonzorgcomplexen en dorpsgenoten gedacht door soep, koek en kerst chocolade aan de deur 
of door de brievenbus aan te bieden. 
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JONGERENWERK

Met preventief jongerenwerk zoeken wij jongeren op straat op en gaan met ze in gesprek. 
We stimuleren en ondersteunen ze om activiteiten te ontplooien en op die manier mee te doen aan 
het maatschappelijk leven. Daarnaast zijn we beschikbaar en spreken we actief met de jongeren, 
één-op-één of in groepjes of op scholen en geven voorlichting over de uitdagingen en verleidingen 
waarmee ze te maken hebben in hun ontwikkeling naar gezonde, participerende volwassene. 2020 
was een moeilijk jaar voor deze doelgroep door de beperkingen en de lange dagen achter een scherm 
voor thuisonderwijs. 

Intern was het een roerig jaar voor het jongerenwerk vanwege de complete wisseling van het team in 
Altena en langdurige uitval door ziekte van een medewerker in Geertruidenberg. Jongerenwerk staat 
of valt met het vertrouwen dat jongeren hebben in de jongerenwerker. Dit opbouwen, kost tijd. Daar-
naast zijn concrete doelstellingen voor en afspraken over een gezamenlijke aanpak met gemeente en 
het netwerk een voorwaarde voor succes. In de gemeente Altena heeft dit nog onvoldoende vorm.
en voorwaarde voor een succes. In de gemeente Altena heeft dit nog onvoldoende vorm.

Geertruidenberg

Straathoekwerk
Wij signaleren veel ontwikkelingen tijdens de ambulante rondes. De groepen veranderen vaak van 
samenstelling en locatie. Dit maakt het lastig om ze goed in beeld te brengen. Wie staat waar? Wat is 
de groepsdynamiek en wat zijn de trends binnen deze groep? Op twee verschillende avonden gingen 
we de straat op en bezochten wij de kernen elke keer op een ander tijdstip. 

De jongeren geven aan dat er weinig te doen is en dat de corona tijd erg lastig voor ze is. Het drank- 
en drugsgebruik onder jongeren is hoog. Daarom gaan wij met regelmaat met de preventiemede-
werkster van Novadic-Kentron de straat op. Doordat wij goed contact hebben met de jongeren, kan 
de preventiemedewerker makkelijker in gesprek komen met de jeugd als wij erbij zijn.

Activiteiten
We hebben verschillende (online) activiteiten aangeboden zoals een tumbling activiteit (30 deelne-
mers), online quiz (15 deelnemers), videobellen via houseparty (verschilt van 3 tot 10 deelnemers) en 
een wekelijkse online quiz over diverse onderwerpen zoals drugs, alcohol en seks. Hier reageerden 
gemiddeld 60 jongeren op. 

Buurthuis De Schelf
Buurthuis De Schelf biedt activiteiten voor jongeren. In overleg met de beheerders van het buurthuis 
hebben de jongerenwerkers een beloningssysteem opgezet. Voor iedere week dat jongeren goed 
hadden opgeruimd en geen grote mond hadden, kregen ze 50 punten. 

Bij elke 200 punten werd er een activiteit naar keuze georganiseerd voor de jongeren. We hadden een 
ideeënbox waar jongeren hun wensen voor activiteiten in konden doen. Dit is wegens Covid-19 helaas 
maar één maal gelukt. Tijdens deze activiteit gingen we rodeo rijden met ongeveer 15 jongeren. 

Coaching
Er zijn tien individuele hulpvragen van jongeren bij het jongerenwerk terecht gekomen. Drie daarvan 
zijn doorverwezen naar netwerkpartners en de rest is bij jongerenwerk gebleven voor een luisterend 
oor. De vragen gaan over middelengebruik, school en relaties. Dit is heel divers. 
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Altena

Straathoekwerk
Hoewel de problematiek per kern verschilt, signaleren we een toename in drugsgebruik in de kernen. 
Jongeren geven zelf aan dat dit voortkomt uit verveling als gevolg van de Corona-maatregelen. Aan-
gezien de samenstelling van groepen en de locatie waar ze verblijven voortdurend verandert, is het 
lastig om met de jongeren gericht in gesprek te gaan over bijvoorbeeld meldingen van vernieling en 
overlast. 

Werken vanuit accommodaties
Aan het begin van het jaar hebben we in dorpshuis en sporthal Vlechtwerk in Werkendam activiteiten 
kunnen aanbieden waar jongeren enthousiast op af kwamen. Tijdens de activiteiten was er gelegen-
heid voor gesprekken en een persoonlijke benadering. De jongeren kijken uit naar versoepeling van 
de maatregelen zodat de activiteiten weer opgepakt kunnen worden.

Afgelopen jaren is veel tijd gestoken in de realisatie van een ontmoetingsruimte bij de ijsbaan in 
Sleeuwijk. Op deze locatie wordt het mogelijk om workshops, activiteiten en individuele coaching te 
bieden aan jongeren. Doordat een juridische procedure is aangespannen tegen de plannen op deze 
locatie door een buurtbewoner liggen tot op heden alle plannen te wachten op de plank.

Coaching
In 2020 zijn zes jongeren persoonlijk begeleid in een coachingstraject. De jongerenwerkers zijn geen 
hulpverleners en verwijzen jongeren met een hulpvraag die vraagt om specifieke expertise door naar 
het maatschappelijk werk of andere netwerkpartners.

Samenwerking met scholen en gemeente
Wij blijven investeren in de samenwerking met middelbare en basisscholen en de bekendheid van het 
jongerenwerk. Normaal gesproken verzorgen wij gastlessen over middelengebruik, social media, om-
gaan met groepsdruk. Dit jaar heeft dit aanbod geen doorgang gehad, maar hebben wij wel afspraken 
gemaakt over het aanbod dat wij in 2021 kunnen doen. 

Het jongerenwerk is betrokken bij enkele projecten in de inrichting van de openbare ruimte. Het 
idee is om jongeren een rol te geven in de aankleding van bijvoorbeeld het park in Sleeuwijk en een 
fietstunneltje tussen Werkendam en Sleeuwijk. Dit krijgt verder vorm in 2021. 

wisselingwisseling
teams

onlineonline
aanwezig
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INFORMELE ZORG

Binnen de informele zorg werken twee sociaal werkers: de mantelzorgconsulent en de consulent 
intensieve vrijwilligerszorg. De mantelzorgconsulent richt zich op de groep mantelzorgers met 
informatie, maar begeleidt ook mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken. De consulent 
intensieve vrijwilligerszorg richt zich op cliënten die niet in aanmerking komen voor professionele 
hulp, of die aanvullend op professionele hulp ondersteuning nodig hebben en geen of een beperkt 
sociaal netwerk hebben waar zij een beroep op kunnen doen. 

Grafiek
De unieke casussen uit de grafiek zijn mantelzorgers die overbelast zijn geraakt en cliënten zoals in de 
inleiding zijn benoemd. Met de inzet van informele zorg lukt het om deze mensen te ondersteunen 
met de helft van de inzet die het maatschappelijk werk gemiddeld genomen per casus besteedt. Deze 
vorm heeft een duurzaam karakter en is goedkoop.

Mantelzorgondersteuning
In het coronajaar zijn de mantelzorgers gewoon doorgegaan met het zorgen. Dat het dagelijks leven 
stil viel, gaf in eerste instantie voor zwaar belaste mantelzorgers juist verlichting. Het beperken van 
de sociale contacten om risico’s voor degene die ze verzorgen klein te houden, maakte ook dat veel 
mantelzorgers na verloop van tijd in isolement raakten. 

Trema kreeg meer hulpvragen van mantelzorgers die vast lopen. Deze groep vraagt niet snel om hulp 
maar de nood wordt steeds hoger en dat wordt ook gezien door andere hulpverleners, die op hun 
beurt doorverwijzen. Bij Trema Mantelzorg krijgen deze mantelzorgers begeleidende gesprekken.
 In het voorjaar heeft de consulent alle bij Trema bekende mantelzorgers (meer dan 300) een kaartje 
gestuurd. Even een warme groet. Dit is erg gewaardeerd. 

Mitzy de GrootMitzy de Groot
Consulent 

Mantelzorgondersteuning

Bettina KraaieveldBettina Kraaieveld
Consulent 
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De jaarlijks terugkerende activiteit rond de dag van de Mantelzorg is anders georganiseerd. In sa-
menwerking met de regionale TV  Altena Nieuws is een leuk onderhoudend programma gemaakt. De 
wethouder schoof aan samen met een mantelzorger en een zorgvrager. Speciaal voor de uitzending 
was een mooi lied geschreven en dat is in de uitzending gezongen.

Deze uitzending was op 10 november op de dag van de Mantelzorg. Alle, bij Trema bekende mantel-
zorgers, ontvingen een uitnodiging om naar de uitzending te kijken met een kop koffie en een mee-
gestuurde reep chocolade om zo toch het doel van de dag - informeel ontmoeten - vorm te geven.

Intensieve vrijwilligerszorg
Vanuit de informele zorg waren, in 2020, 88 klanten in beeld die ondersteuning ontvingen. 25 cliënten 
waren nieuw en 35 casussen zijn afgesloten. De ondersteuning kan in de vorm van inzet van een 
vrijwilliger (momenteel ongeveer de helft) maar ook op een andere manier, zoals het onderzoeken van 
de daginvulling, -besteding, het sociaal netwerk en activeren hiervan, of de klant activeren en stimule-
ren voor o.a. vrijwilligerswerk.  

De intensiteit qua ondersteuning verschilt per hulpvrager en kan per periode verschillen. Doel is 
mensen verder helpen;  een stap maken in zelfredzaamheid (of samenredzaamheid) en welzijn. In 
2020 waren 27 vrijwilligers voor de intensieve vrijwilligerszorg actief.

“Perfecte match! Ik ben heel erg blij dat men mij op Trema heeft gewezen. Ik ben blij 
dat Bettina het juiste maatje heeft gevonden en dat de klik er meteen was en er nog 
steeds is. De eerste kennismaking was al meteen raak! “

- mevrouw Hofman-Klaukemevrouw Hofman-Klauke

dag vandag van
mantelzorg
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Ontwikkelingen
GGZ problematiek: : In 2019 was er een verdubbeling te zien van klanten met een hulpvraag die 
raakte aan GGZ problematiek. In 2020 was de doelgroep met deze vragen even groot als het jaar 
daarvoor. Hierin kwam in de helft van casussen de hulpvraag vanuit de GGZ begeleiding; vragen om 
mee te denken in de hulpvraag en dit vertalen in een aanbod waarbij mogelijkheden in de regio zijn 
benut. Er is duidelijk behoefte aan maatjes en vormen van dagvoorziening. 

Er is het afgelopen jaar per klant zo goed mogelijk op maat gewerkt.  Er is onder andere samenge-
werkt met: Hartenbrigade, Cultuurpunt Altena, NPV, Buro Maks, POH’s, MEE, Consulent Participatie 
gemeente Altena en Makker (Prisma). In een aantal situaties is ook onderbouwing geleverd voor geïn-
diceerde ambulante ondersteuning via WMO. 

Sinds de Covid-19-maatregelen signaleren we een duidelijke toename in complexiteit van de casus-
sen. In het algemeen bij alle klanten (die vaak al en klein netwerk hebben) maar in het bijzonder bij 
GGZ-klanten. Zeer regelmatig uiten cliënten gevoelens van neerslachtigheid en opvallend is het aantal 
uitingen van suïcidale gedachten. Er is steeds zo zorgvuldig mogelijk gekeken naar deze uitingen en 
gevoelens en hierop geanticipeerd in de vorm van doorverwijzing, overleg met collega’s, uitbreiden 
van het sociaal netwerk, inzet van een maatje, etc.

Toename van eenzame, kwetsbare ouderen. Dit is wederom een groep die afgelopen jaar in het oog 
sprong: hulpvragers waar de vraag rondom eenzaamheid prominent is. Wij zoeken steeds naar een 
passend antwoord. In deze periode was het moeilijk om mensen te kunnen ondersteunen met het 
aanbod dat er normaliter is. Er is zoveel mogelijk contact gehouden met de klanten door een speciaal 
Bel-Team van de (intensieve) zorgvrijwilligers. Toch is er ook bemiddeld naar Hartenbrigade, zijn er 
maatjes gekoppeld en o.a. bemiddeld naar WMO voor geïndiceerde dagbesteding of vorm van 
ondersteunende begeleiding. 

Overige inzet
• Namens het Alzheimer café Altena hebben we als alternatief voor ontmoetingen maandelijks 
 een nieuwsbrief met een thema gestuurd naar het bestaande bezoekersbestand, maar ook 
 naar nieuwe ‘bezoekers’. De nieuwsbrief is gedeeld op sociale media.
• Deelname aan de stuurgroep voor het nieuw op te zetten hospice in Altena. Dit initiatief komt 
 van een inwoner van de gemeente.
• Thema-avond rond eenzaamheid voor samenwerkende kerken en diaconieën.
• Intervisie-bijeenkomst met kleine groepjes vrijwilligers.
• Voorlichtingsbijeenkomst over Dementie vriendelijke gemeente i.s.m. Gereformeerde kerk 
 Nieuwendijk en DRSN.
• Participatie in dorpsraad en dorpsnetwerk Almkerk.
• Advies over dementievriendelijke tuin Goezate Werkendam.
• Scholing outreachend werken.
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“Een kort verhaal waarom Trema voor mij zeer nuttig is geweest en waar ik al lange 
tijd plezier aan heb. Het eerste kennismakingsgesprek vond plaats in januari 2012. 
Ik kwam in Werkendam wonen. Woonzorgconsulent Trudy Roubos heeft ons bijge-
staan, omdat ik problemen met rug en benen heb. Een lange tijd later heeft Trema 
ook met mij gekeken hoe het met mijn sociale leven en contacten ging. Daar was 
wel een aanvulling nodig waarbij Bettina Kraaieveld zorgde dat ik een plekje kreeg 
in de ‘Molenhof’, wat helemaal leuk uitpakte. Ook zocht zij een buddy,  een 
gespreksvriend of maat hoe je het ook noemen wilt. Ook die heeft zij voor mij 
gevonden, waaruit later een goed contact is ontstaan. We spreken elkaar 
regelmatig en zijn eigenlijk best wel goede vrienden geworden. Bettina heeft veel 
goede dingen voor mij gedaan vanuit Trema. Door de problemen met mijn rug is het 
al die jaren best moeilijk geweest om mijn weg te vinden. Mede door dat zij haar 
visie op een hoop dingen geeft, kijk ik weer anders en positief tegen een probleem 
aan.

Met Bettina heb ik door deze hele periode heen steeds contact gehad over hoe 
het met mij ging. Afgelopen periode heeft Bettina bemiddeld naar Maatschappelijk 
werk voor een aantal hulpvragen die ook naar boven kwamen. 

We zijn inmiddels 10 jaar verder en het wordt mij na drie operaties aan mijn rug toch 
te veel om het in een vrij druk huishouden vol te houden. We gaan scheiden. Ik ga 
weer op mezelf wonen. 

Mede door het feit dat ik ondanks de drie operaties nog steeds veel pijn heb, zeker 
tijdens de wintermaanden en ik gescheiden ben, heb ik weer hulp nodig. Ik kan niet 
meer klussen en dat is wel nodig in een ander huis. Daarnaast komen er vele zaken 
kijken qua financiën en andere dingen. 

Ik krijg hulp van Saakje Elzinga (AMW), een heel lieve vrouw met een goed verstand 
van een hoop dingen. Zij regelt via via dat ik gratis aan een aantal spullen kan ko-
men via de kringloop. Daar ben ik heel blij mee. Maar ze stelde ook een financieel 
plan voor me op zodat ik m’n  inkomen en uitgaven goed kan overzien. 

Mede door Trema ben ik nu een aantal maanden op mezelf en ik vind dat ik heel 
goed op weg ben geholpen door beide bovengenoemde dames.”

- Andre van Dam, Andre van Dam, cliënt Trema

verhaalverhaal
van cliënt

TREMA ONDERSTEUNT!
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Janine KantJanine Kant
Beheerder Hartenjager

Nicolette van AndelNicolette van Andel
Sociaal Cultureel Werker

HartenBrigade
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HARTENBRIGADE

Het bereik van de Hartenbrigade is groot. Ondanks het feit dat veel reguliere activiteiten niet door 
konden gaan, hebben we toch vijftien nieuwe gasten, 50 nieuwe tijdelijke vrijwilligers en tien nieuwe 
structurele vrijwilligers kunnen verwelkomen. In totaal hebben wij 90 (kwetsbare vaste) gasten (Soep-
Praat, Pan met Passie, Creacafe, AppeltaartBrigade) en circa 75 (“sterke”) gasten die met regelmaat 
komen (Iraans en Syrisch Buffet).

Soep Actie
De HartenBrigade heeft op 15 maart 2020 meteen ingespeeld op de coronamaatregelen met de start 
van de Soep Actie. Door onze oproep op social media stonden op één dag 35 mensen klaar voor hulp. 
Uiteindelijk groeide deze groep tot 50 personen. Zij zijn in drie groepsapps ingedeeld en iedere app 
had een coördinator, dit systeem werkte als een trein. We kregen landelijke aandacht: Radio 3 FM 
kwam langs in het kader van hun actie Serious Request. Het aantal volgers van onze Facebookpagina 
is gestegen met 500 en ons Instagramaccount met 100. Mensen delen onze berichten nog meer dan 
voor corona.

Maar waar het ons uiteraard om ging: mensen zijn verwarmd door de soep, het gebaar en de handge-
schreven kaartjes. We hebben honderden mensen aan de telefoon gehad, die ontroerd en dankbaar 
waren. Mensen ervaarden de soep als een warme deken, vonden het fijn om even hun verhaal kwijt te 
kunnen en droegen ook nieuwe namen aan van bekenden die een hart onder de riem konden gebrui-
ken. We hebben ook gemerkt dat telefonisch en Whatsapp contact enorm gewaardeerd zijn. 

De soepactie is ook overgenomen in de westelijk gelegen kernen van Altena. Vrijwilligers gingen 
onder begeleiding van twee sociaal werkers aan de slag in het Vlechtwerk en de Dussenaar. 
De Hartenbrigade in Giessen-Rijswijk deelde recepten, emmertjes, etiketten, budget en de berichten 
op social media. Daarnaast is het idee is ook extern overgenomen door het Altena College, een kerk 
uit Andel en een burger uit Rijswijk.

Groen Hart
Het Groen Hart is aangelegd: een moestuin in de vorm van een hart met 40 fruitbomen en een pluk-
tuin. Ontworpen en uitgevoerd door Sifra Timmermans van Tuinrecept en Arjan Quartel van Q Groen-
beheer in nauwe samenwerking met de TuinBrigade, vrijwilligers van Brabants Landschap, maatschap-
pelijke stagiaires en de gemeente Altena.

In acht weken kreeg de tuin vorm en wordt sindsdien volledig bijgehouden door onze vrijwillige 
TuinBrigade, bestaande uit zeven vrouwen en één man waarvan drie (60+) vrouwen de kar trekken. 
Ze hebben in totaal 80 verschillende groenten en fruit gezaaid en geoogst. Een deel is verwerkt in de 
keuken van de HartenJager en de rest is tegen een vrijwillige bijdrage gedeeld met de buurt. Met de 
opbrengst zijn nieuwe zaden, gereedschap en een fotoboek aangeschaft.

Appeltaartbrigade
Halverwege september hebben we met de Enghoeve de Appeltaartbrigade opgericht. We bakken 
wekelijks ongeveer 25 taartjes die door particulieren en organisaties worden ingekocht en uitgedeeld 
aan mensen die een hart onder de riem verdienen. In november is uitgebreid met een 2e brigade die 
bestaat uit maatschappelijk stagiaires en vrijwilligers die via GGZ gerelateerde organisaties bij ons 
komen. Een prachtige combinatie, die werkt!
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“In een gezinshuis wonen kinderen en/of jongeren welke (ernstig) getraumatiseerd 
en onthecht zijn. Vaak gaat dit hand in hand met kind-eigen problematieken. 
Ondanks dit alles, zijn het vooral gewoon kinderen/ jongeren. 

Ons gezinshuis (Gezinshuis Terug naar de Toekomst, Oudendijk) maakte in 2019 voor 
het eerst kennis met de Hartenbrigade in de vorm van de Roefelweek voor twee van 
de in het gezinshuis wonende jongeren. Dat jaar hielpen wij met het opzetten van 
de tenten van de Roefelweek, sponsorden wij een extra tent en het jaar daarop 
gingen er zelfs drie jongeren mee naar de Roefelweek en zetten wij wederom de 
tenten op.

Inmiddels zijn we 2 jaar verder en is één van onze oudere jongeren parttime betrok-
ken bij de Taartbakbrigade voor o.a. de Enghoeve nadat zij eerder betrokken was bij 
de Soepbrigade. Ze is een waardevolle toevoeging aan het team van de Hartenbri-
gade gebleken, maar de Hartenbrigade is voor haar ontwikkeling van onbetaalbaar 
waarde geweest. 

Voor de Soepbrigade reden de gezinshuiseigenaren, toen het een keertje echt 
nodig was, ook emmertjes soep rond. Soep die wij, samen met allerlei knutselmate-
rialen en prachtige plantjes, aan het begin van de eerste lockdown als gevolg van 
corona, zelf mochten ontvangen. Als de Hartenbrigade ergens om verlegen zit, 
proberen wij te helpen: een paar schaatsen, skates of een bed voor een internatio-
nale gast? Geen probleem om het uit te lenen. 

Ook aankomende zomer gaan er weer drie van onze jongeren mee met de 
Roefelweek. Onze “taartenbakster” gaat zeker niet weg, en onze wederzijdse missie 
om mensen te zien, zich veilig te laten voelen en hen met hulp te begeleiden naar 
competenties, zal ook dit jaar onverminderd worden voortgezet. 

De Hartenbrigade en Gezinshuis Terug naar de Toekomst zijn partners in missie, hart 
en op persoonlijke titel.

- Marijke Pijlman, Marijke Pijlman, Gezinshuis Terug naar de Toekomst, Oudendijk

verhaalverhaal
van partner

TAARTENBAKSTER
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“De HartenBrigade en Nicolette betekenen super veel voor mij omdat ik bij hen 
terechtkon wanneer het bij mij even niet echt vlekkeloos liep. Al gaat het een stuk 
beter, alsnog helpen ze me om beter in mijn vel te zitten. Ik ben echt immens blij met 
de HartenBrigade en Nicolette en ik ben ze ook enorm dankbaar.”

- W, W, 17 jaar
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SERVICEPUNT VRIJWILLIGERS

Geertruidenberg 
In 2020 hebben we als team flink geïnvesteerd op de bekendheid van het Servicepunt Vrijwilligers. 
Eén van de speerpunten was het vergroten van onze naamsbekendheid bij zowel organisaties als 
(potentiële) vrijwilligers in de gemeente.  

Dit hebben we bereikt met organisatiebezoeken, social media-accounts (Facebook en Instagram), het 
actualiseren van de website, drukwerk rondom het inloopspreekuur en het vernieuwen van de 
vacatureramen. We intensiveerden de contacten met lokale pers en organisaties wat zorgde voor meer 
naamsbekendheid. In een onderzoek dat wij uitvoerden  in de periode december 2020 - januari 2021 
onder vrijwilligers zien wij dat deze koers zijn vruchten afwerpt: het Servicepunt Vrijwilligers is 
groeiende qua bekendheid wat ten opzichte van 2019 heeft geleid tot een groter aantal matches 
tussen vrijwilligers en organisaties 

Ontwikkelingen 
De vraag naar vrijwillige inzet is vele malen groter dan het aanbod van vrijwilligers. Afgelopen jaren 
zien we een uitstroom van vrijwilligers op leeftijd en een nieuw profiel vrijwilliger dat zich aandient. 
De nieuwe vrijwilliger verbindt zich niet aan structurele inzet over een langere termijn, maar wil zich 
flexibel, activiteitgericht inzetten voor een korte periode op werkzaamheden die aansluiten bij de 
eigen talenten en kwaliteiten, dicht in de eigen woonomgeving. Vrijwilligerswerk moet makkelijk 
inpasbaar zijn in het eigen leven.  

Naast deze groep nieuwe vrijwilligers meldt zich ook een groep met afstand tot de arbeidsmarkt en/of 
samenleving als gevolg van ziekte of andere problematiek. Deze groep vraagt om maatwerk en 
begeleiding.  Hoewel veel organisaties een beroep doen op vrijwillige inzet, geven zij geen voorrang 
aan de kwaliteit van het proces van binnen halen van vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties hebben 
hiervoor niet altijd de capaciteit en professionele organisaties geven het niet altijd prioriteit. 

Ze verwachten op dit vlak veel van het Servicepunt Vrijwilligers dat met acht uur per week niet is 
toegerust om alle individuele organisaties te ondersteunen. Doordat dit proces bij vrijwilligersorga-
nisaties met onvoldoende prioriteit en deskundigheid is vormgegeven, haken potentiële vrijwilligers 
geregeld af. 

Resultaten 
In 2020 zijn er in totaal 35 succesvolle matches en 4 succesvolle doorverwijzingen naar andere wel-
zijnspartijen geweest. Hieruit kunnen we concluderen dat het ondanks alle omstandigheden in het 
afgelopen jaar goed gelukt is om het SPV meer op de kaart te zetten en stappen te zetten in het ver-
groten van de bekendheid en bereikbaarheid voor potentiële vrijwilligers én organisaties. 

Wat hebben we gedaan? 
•  PR SPV algemeen: ontwerp nieuwe flyers, visitekaartjes, posters etc. 
•  Meet & Greet: Open dag vrijwilligerswerk. 
• Verspreiden flyers en materiaal SPV bij organisaties. 
•  Ontwerp nieuwe banner, materialen en vormgeving vacatureraam voor het inloopspreekuur in 
 Theek 5, in Raamsdonksveer.  
• Publicaties van vacatures middels vacatureraam bij bibliotheek Theek 5. 
•  Publicaties via krant en Social Media (Facebook en Instagram). 
•  Verspreiden brief pensioensgerechtigden en extra media aandacht over het uitzetten van de 
 brief in de krant en bij het gemeentehuis. 
• Interviews organisaties voor extra media aandacht. 
•  Banners verspreid over locaties in de gemeente om vrijwilligers te danken voor hun inzet op 
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 7 december de Dag van de Vrijwilliger. 
•  Kennisgemaakt met de buurtsportcoach en ideeën uitgewisseld voor samenwerking. Echter 
 door de maatregelen en het feit dat de buurtsportcoach (tijdelijk) een andere functie bekleedt, 
 is het bij ideeën gebleven. In 2021 willen we hier meer vorm aan geven.   

Samenwerking 
In Geertruidenberg werken we nauw samen met Surplus en SWOG omdat we met deze organisaties 
en MEE een compleet welzijnsaanbod bieden voor de inwoners. Met Theek 5 is een goede samen-
werking, waarbij wij gebruik mogen maken van de faciliteiten van de bibliotheek om vrijwilligers te 
werven.  

Theek 5Theek 5
spreekuur

nieuwenieuwe
sociale
media

mooiemooie
organisatie-

bezoeken
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Altena 
Het Servicepunt Vrijwilligers heeft tijdens de opkomst van het coronavirus zich extra ingezet voor de 
eenzame en kwetsbare doelgroep. We hebben ons aangemeld bij #NietAlleen en de coördinatie 
verzorgd om hulpaanbod en hulpvragen bij elkaar te brengen. Het Servicepunt Vrijwilligers creëerde 
een overzicht van hulpdiensten van organisaties en hulpgroepen-initiatieven en verwees hulpvragers 
door naar de juist organisatie en hulpgroep.   

Het opzetten van deze extra  ‘dienst’ kostte veel tijd in verhouding met het aantal hulpvragen. Ook het 
aantal hulpvragen dat via #NietAlleen binnen kwam, was minimaal. De aanmelding van mensen die 
hulp wilde bieden, was echter groot en die hebben we doorverwezen naar de initiatieven binnen de 
gemeente.  

Door het hulpaanbod onder de aandacht te brengen in lokale kranten is geprobeerd vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen.  Gezien het geringe beroep dat is gedaan op de aangeboden hulp doet vermoe-
den dat het grootste deel van de kwetsbare inwoners van Altena toch de ondersteuning vanuit het 
eigen netwerk had die nodig was.  

Ontwikkeling vrijwilligersbestand 
In 2020 zagen wij een kleine toename in het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldde. De reden van de 
toename is moeilijk te herleiden, maar in sommige gevallen kunnen we zeggen dat Covid-19 heeft 
bijgedragen aan deze toename. Vrijwilligers zeiden dat ze door de lockdown thuiszaten en/of graag 
iets wilden doen voor een ander in deze moeilijke periode. Aan de andere kant merkten we dat 
sommige vrijwilligers zorg hadden om hun eigen gezondheid. Met name een aantal oudere vrijwilli-
gers stopten tijdelijk met hun vrijwilligerswerk.   

Een andere reden van de toename is wellicht de investering op de zichtbaarheid van het Servicepunt 
Vrijwilligers.  

Wat hebben we verder gedaan? 
•  (Online) intakegesprekken met potentiële vrijwilligers.  
• Om nog meer (jongere) vrijwilligers te bereiken hebben we dit jaar een eigen Facebookpagina
 en Instagramaccount aangemaakt en onze website tekstueel aangepakt.   
• Eén-op-één bemiddelingen, waarbij vragen van inwoners, of via ambulante zorgaanbieders 
 gekoppeld zijn met vrijwillig aanbod voor zover beschikbaar. 
• Evaluatie van de Vrijwilligersacademie, waarin de conclusie is dat vrijwilligersorganisaties geen
 middelen hebben om zelf een aanbod te ontwikkelen voor eigen vrijwilligers. Deze vraag
 wordt door de organisaties bij het SPV gelegd. 
• Organisatiebezoeken afgelegd bij voor het SPV nieuwe vrijwilligersorganisaties. 
• Start vacatureramen in de Hartenjager in Giessen, MFC (Multi Functioneel Centrum) De 
 Esdoorn in Sleeuwijk, De Dussenaar in Dussen en in het MFC Vlechtwerk in Werkendam. 
 In de vacatureramen hangen vrijwilligersvacatures die ook terug te vinden zijn op de online 
 vacaturebank. Op deze manier wil het Servicepunt Vrijwilligers meer bekendheid geven aan 
 de openstaande vacatures, de vacaturebank en het Servicepunt vrijwilligers. 
• Voorbereidingen getroffen voor een organisatiebijeenkomst welke is afgelast. 
• Check op de actualiteit van alle openstaande vacatures en contactgegevens van de 
 organisaties op de vacaturesite.  
• Op 7 december 5 spandoeken geplaatst op diverse locaties in Altena om vrijwilligers te 
 bedanken voor hun inzet in het kader van de Dag van de Vrijwilliger.  
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BESTUUR EN ORGANISATIE
 
Welzijn
In 2020 is de divisie Welzijn gestart met een divisiemanager en is afscheid genomen van de 
teammanager vanwege (vervroegde) pensionering. Vanaf maart zijn er in de dienstverlening 
noodzakelijke aanpassingen geweest vanwege de pandemie waardoor de focus op andere doelen 
gericht moest worden. Prioriteit nummer één was het bedenken van alternatieve dienstverleningsvor-
men om toch goed in contact te kunnen blijven met de inwoners. 

De kracht van de uitvoerend werkers werd duidelijk zichtbaar. Vanuit grote klantbetrokkenheid is er 
met extra inzet zo goed als mogelijk doorgewerkt. De teamsamenwerking en de overlegstructuur zijn 
behoorlijk beïnvloed door deze omstandigheden. 

Eind 2020 is de werving voor een nieuwe divisiemanager ingezet en in het jaarplan van 2021 zijn doe-
len op teambuilding en - aansturing nadrukkelijk meegenomen.
 

op afstandop afstand
genieten

samensamen
drive-through

roerendroerend
jaar
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Kinderopvang
In de kinderopvang heeft er een divisiemanagerswissel plaatsgevonden in het voorjaar. De locaties 
zijn deels gesloten geweest in de lockdown periode maar door het bieden van de noodopvang draai-
de de kinderopvang steady door. Dankzij de flexibele inzet en ook hier een grote betrokkenheid naar 
de kinderen en hun ouders is 2020 een bijzonder maar toch goed jaar geweest voor Trema kinder-
opvang. De tijd is benut voor extra inzet op de kwaliteit van de dienstverlening en het voorbereiden 
van themagericht werken en daarnaast het nog verder in en op orde brengen van de verschillende 
locaties. Per januari 2021 is het peuteraanbod uitgebreid door gewijzigde wet- en regelgeving op het 
voor- en vroegschoolse aanbod. De voorbereidingen hebben in de tweede helft van 2020 plaatsge-
vonden. De daadwerkelijk start was later vanwege een nieuwe lockdown periode.  

Raad van toezicht
De toezichthouder heeft drie taken:   
•  Houden van toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid
•  Vervullen van de rol van werkgever van de bestuurder
•  Gevraagd en ongevraagd spiegelen op het gevoerde beleid van de bestuurder  

De raad bestond het afgelopen jaar uit vijf leden:  
Mw. C.J.Th. Raben (voorzitter) 
Mw. M.M.J.de Jong 
Dhr. R.K.J.M. Latten 
Dhr. D.J. Han 
Dhr. R.M. Ros (tot 1 april) 
Dhr. J.J.M. van den Dungen (vanaf 1 april) 

De raad heeft 5 keer vergaderd met de bestuurder. Voorafgaand aan deze vergadering, is er een intern 
overleg als voorbereiding op deze vergadering. Ook worden hier interne aangelegenheden bespro-
ken. Bij toerbeurt sluiten leden van het managementteam bij een gedeelte van de vergadering aan 
om te spreken over hun specifieke vakgebied en voor nadere kennismaking. 
 
In november is met het bestuur en managementteam van Trema een inspirerende themamiddag 
geweest rondom trends en ontwikkelingen op het gebied van welzijn. Als gastspreker was hiervoor de 
heer Staal van Sociaal Werk Nederland uitgenodigd.  

De raad heeft zich voorgenomen om een remuneratie commissie en een audit commissie in te stellen. 
In het najaar heeft in aanloop naar het werken met deze commissies reeds door de remuneratie com-
missieleden een gesprek met de bestuurder plaatsgevonden. De formele instelling van de commissies 
vindt plaats in 2021. Daarnaast nam een vertegenwoordiging van de raad twee maal deel aan een 
overleg met de ondernemingsraad. 

Thema’s en onderwerpen
In de vergaderingen legt de bestuurder verantwoording af over het gevoerde beleid. De raad heeft 
aandacht voor de financiële gang van zaken, liquiditeit en continuïteit van bedrijfsvoering. In 2020 zijn 
er goede stappen gezet op het gebied van informatievoorziening. Er is een dashboard ontwikkeld met 
een bijbehorende toelichting. Aan de hand hiervan worden de prestaties van de organisatie beoor-
deeld, doelen gesteld en waar nodig bijgestuurd. 
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Tenslotte
2020 was ook vanuit het opzicht van een toezichthouder een bijzonder jaar als gevolg van de wereld-
wijde pandemie en de impact daarvan op ons dagelijks bestaan. Trots om te zien welke flexibiliteit 
en weerbaarheid in de organisatie van Trema er aan de dag is gelegd. Dit geeft vertrouwen voor de 
toekomst!  

Onze dank gaat dan ook uit naar al die medewerkers van Trema die in dit lastige jaar de schouders 
er onder hebben gezet. Mede door deze inzet hebben we de gevolgen van de pandemie voor Trema 
kunnen beheersen.
 
Privacy
De grootste successen in 2020 op het gebied van privacy waren: 
• Vaststelling van het vernieuwde privacybeleid van Trema en herijking van andere 
 AVG-documentatie 
• Uitvoering van de eerste DPIA op het proces van Kijk!registratie 
• Start van de Office 365 implementatie, met aandacht voor privacy thema’s 
• Tijdige en adequate afhandeling van datalekken en inzageverzoeken

In 2020 zijn vijf datalekken gemeld als gevolg van een menselijke fout. De functionaris gegevensbe-
scherming heeft beoordeeld dat de aard en omvang van de datalekken geen reden gaven tot melding 
bij de Autoriteit persoonsgegevens. Het privacybewustzijn onder medewerkers is groot, maar in de 
hectiek van het werk wordt weleens een fout gemaakt. Juist door het bewustzijn en het belang dat 
iedereen hecht aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is de meldingsbereidheid van 
datalekken groot. 

Kwaliteitslabel Sterk sociaal werk
De werkzaamheden ter voorbereiding op het verkrijgen van het kwaliteitslabel van Sterk sociaal werk 
van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland zijn vervolgd, maar de realisatie en het daadwerke-
lijk verkrijgen van het label is uitgesteld naar 2021.  

Tot slot
Het jaar 2020, wat zo bizar begon, vroeg tot slot om een bijzondere afsluiting!  Om alle medewerkers 
te bedanken voor hun inzet, werd iedereen verrast met een geweldige “Kerst Drive Through” waarbij de 
collega’s, geheel corona proof, in de watten werd gelegd met een cadeau, warme chocolademelk en 
een prachtige winterse beleving!
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TREMA KINDEROPVANG EN WELZIJN                

Postadres                                                                       
Postbus 70                                                                        
4255 ZH                                                                             
Nieuwendijk
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Telefoon
Trema (gemeente Altena) - 0183 - 408444  
Trema (gemeente Geertruidenberg) - 0162 - 520387

Email
info@trema.org

Bezoekadres
Singel 16-d
4255 HD
Nieuwendijk

Locatie Raamsdonksveer
Trema Welzijn
Wilhelminalaan11c  
4941 GJ  Raamsdonksveer   


