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Bint realiseert specifieke doelstellingen 
van het welzijnsbeleid van de gemeente
Sint--Michielsgestel.
Wij zijn aanwezig daar waar inwoners 
zijn en kijken naar talenten en kansen 
voor iedereen. Door op maat in te 
zetten en initiatieven de ruimte te geven 
dragen we eraan bij dat inwoners van de 
gemeente binnen de eigen mogelijkhe-
den mee kunnen doen.

Visie

Missie
Wij maken initiatieven mogelijk, 
stimuleren eigen regie en verbinden 
mensen met elkaar. 
Zo realiseren wij de aan ons opgedragen 
welzijnsdoelstellingen.
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We hebben weer vrijheid gevoeld!

Twee lastige coronajaren liggen achter ons en in het begin van 2022 breekt er nauwe-
lijks 2200 km van ons vandaan een oorlog uit in Oekraïne. Als gevolg hiervan wordt er in 
Sint-Michielsgestel tijdelijke opvang gerealiseerd met 90 plaatsen voor mensen uit Oekra-
ine. Bint ondersteunt daar waar mogelijk bij de opvang en organiseert de taallessen.

We hebben de mogelijkheid om onze vrijwilligersactiviteiten te hervatten en cursussen 
wederom te organiseren waarbij deelnemers weer fysiek bijeen kunnen komen. Toch lijkt 
het alsof we allemaal weer op gang moeten komen. Sommige mensen kiezen er bewust 
voor om het ‘anders’ te gaan doen. Minder drukke dagen met minder hectiek en meer 
tijd voor verdieping en rust.

Maar we zien ook het enthousiasme weer toenemen. Gelukkig maar, want het ontmoe-
ten en meedoen geeft plezier en betekenis aan het leven! Dit jaar is in Gemonde de dag-
besteding voor volwassenen gestart. Nu nog op de locatie van het Gilde, straks in de Stek, 
het nieuwe gemeenschapshuis. Er is veel animo om deel te nemen.
Ook hebben we in overleg met de gemeente een sociaal raadsvrouw mogen benoemen. 
Zij ondersteunt inwoners met allerlei financiële vragen en is goed op de hoogte van wet- 
en regelgeving. Een mooie aanvulling op onze vrijwilligersdienst de Formulierenbrigade.  

Voor mij is dit de laatste keer dat ik het voorwoord voor het jaarverslag van Bint schrijf. 
In mei 2023 neem ik na 48 jaar gewerkt te hebben in de psychiatrie en het welzijnswerk 
afscheid. Ik geef met trots het stokje over aan een nieuwe, jonge directeur die met een 
gemotiveerde club medewerkers en vrijwilligers doorgaat en werkt aan een sterke sociale 
basis waar voor iedereen plaats en ruimte is. Waar met elkaar veel werk verzet wordt in 
de buurt, waar activiteiten worden georganiseerd voor en door jong en oud, voor mantel-
zorgers en nieuwkomers, waar gesport wordt en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Bedankt voor jullie inzet en samenwerking in 2022.

Rita van de Wouw
Directeur/bestuurder

Voorwoord

6 7



Vanuit de raad van toezicht 

Terugkijkend op 2022 is corona voor mijn gevoel al weer ver weg. Dat betekent 
niet dat in de samenleving en voor Bint Welzijn alles weer ‘gewoon’ is. Het zijn 
turbulente tijden!  
De Russische aanval op Oekraïne, de enorme stijging van energieprijzen, de 
hoge inflatie. Een toenemend aantal mensen kan, ondanks werk en inkomen, 
niet meer in eigen levensonderhoud voorzien. Daarmee staat het welzijn van 
een groeiende groep Nederlanders waaronder ook inwoners van Sint-Michiels-
gestel, onder druk. Als raad van toezicht van Bint Welzijn zien we dat ook aan 
de nieuwe taken die de gemeente Sint-Michielsgestel bij Bint neerlegt. Denk 
aan de opvang van Oekraïners in onze gemeente en de komst van duurzaam-
heidscoaches. Fijn dat Bint op deze manier een bijdrage kan leveren aan het 
op peil houden van welzijn en leefbaarheid. Ook in spannende tijden. 
Daarnaast had de  raad van toezicht in 2022 nog een extra prioriteit, namelijk 
de continuïteit van het bestuur en toezicht van Bint Welzijn als organisatie. We 
wisten dat Rita van de Wouw, directeur-bestuurder van Bint sinds de vorming 
van de organisatie, eind mei 2023 afscheid neemt. Ook in de raad van toezicht 
zelf nemen leden afscheid. Deels gepland deels door omstandigheden.  
Vanaf april 2022 zijn we daarom gericht bezig geweest met de werving en 
selectie van nieuwe leden van onze raad en sinds augustus ook met de voor-
bereidingen voor het werven van een nieuwe directeur-bestuurder. 
Er zijn in totaal drie nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht. Daarmee 
is op termijn ook in de opvolging van de voorzitter voorzien. Bij de afsluiting in 
december 2022 waren we halverwege de selectie van een nieuwe directeur. 
Daarover meer in het jaarverslag van 2023. 

Tom de Haas
Voorzitter raad van toezicht Bint

Raad van toezicht
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Bint in beweging

Bint in beweging

Een goede invulling van vrije 
tijd en bewegen is essenti-
eel om zowel geestelijk als 
lichamelijk in goede condi-
tie te blijven. 
Daarom organiseert en 
faciliteert Bint vraaggericht 
samen met inwoners al-
lerlei (sport-) activiteiten, 
cursussen en workshops. 
Bovendien dragen deze 
activiteiten bij aan maat-
schappelijke participatie en 
zorgen ze voor verbinding 
tussen mensen. Wat uitein-
delijk weer bijdraagt aan 
het welzijn van mensen.

Wat ondersteunen we?

Jongereninlopen
Uniek sporten
Wandelen met Kentalis
55 Plus gym
Cursussen 
Sjors Sportief
Straatvoetbaltoernooi
Koningsspelen
Schoololympiade
Buurtsport
Plein Sportief

10 11



Zomertour 2022
In de zomer van 2022 hebben de sociaal wer-
kers van Bint Welzijn verschillende activiteiten 
georganiseerd, onder de naam Zomertour. De 
Zomertour is een jaarlijks terugkerend pro-
gramma. Voorheen waren de activiteiten alleen 
gericht op jeugd, dit jaar hebben we de doel-
groep breder getrokken en zijn er ook activitei-
ten voor ouderen georganiseerd. 

In totaal hebben 227 mensen deelgenomen 
aan 12 verschillende activiteiten. Deze activitei-
ten zijn over vijf weken verdeeld. De spreiding 
hiervan  zorgde ervoor dat op verschillende 
momenten deelgenomen kon worden, ongeacht 
of je wel of niet op vakantie was. De activitei-
ten verschilden van sportief tot creatief, denk 
bijvoorbeeld aan suppen, high tea en een graffiti 
workshop.
Na de activiteiten hebben we veel positieve 
reacties gekregen. Zo gaf een ouder aan: ‘De Zo-
mertour was een erg leuk initiatief. Onze dochter 
heeft genoten van de kanotocht. Nogmaals dank 
voor de goede zorgen!’ 
Het effect van de zomertour is na weken nog 
steeds te merken. De jongerenwerkers en 
buurtsportcoaches zien in hun reguliere werk 
vaak nog jongeren die mee hebben gedaan. 
Regelmatig wordt hier nog op teruggekeken en 
hebben ze met jongeren gesprekken over hoe 
leuk het was. De bekendheid en het bereik van 
Bint zijn door alle activiteiten in de Zomertour 
wel vergroot. 
Het was een mooie zomer en we zijn al weer 
druk bezig met het bedenken van nieuwe activi-
teiten voor het volgende jaar!
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Activiteiten op maat
Vrijwilliger Activiteiten LVB en ASS Anke van der Cam-
men (WMO consulent bij de gemeente Sint-Michielsge-
stel voor het wijkteam Berlicum en Den Dungen.):
“Er kwamen signalen in het werkveld vanuit mijn 
functie als WMO-consulent dat mensen met LVB (Li-
chamelijke Verstandelijke Beperking) en ASS (Autisme 
Spectrum Stoornis) moeite hebben met het vormgeven 
van hun vrijetijd.  Ze kunnen geen aansluiting vinden 
bij het regulier activiteitenaanbod, maar hebben wel 
behoefte aan sociale contacten en het ondernemen van 
gezamenlijke activiteiten.”  

Anke kwam samen met Bint en Trajectvol Zorg op het 
idee om de doelgroep 18-35 jaar met LVB-ASS een hand-
je te helpen om in contact te komen met anderen. “We 
hebben eerst afgesproken om een pilot te doen, waarbij 
Bint en Trajectvol Zorg het voortouw hebben genomen 
door de activiteiten te organiseren. De conclusie was dat 
de pilot goed liep en daarna hebben we doorgezet met 
de uitvoering van het project. Omdat ik mede het project 
heb bedacht, wilde ik ook wel vrijwilliger zijn. “. aldus 
Anke.

Er worden iedere maand activiteiten georganiseerd voor 
mensen met LVB-ASS van 18-35 jaar.
Er is een mooi groepje jongeren aan elkaar kunnen ge-
koppeld, met leuke avonden waar Anke met plezier naar 
toe gaat. Anke: “Er zijn zo’n tien deelnemers. Nieuwe 
deelnemers worden prima in de groep opgenomen en 
geaccepteerd en de activiteiten sluiten goed aan. 
Een jongen heeft zich aangemeld bij boksen naar aanlei-
ding van de workshop die wij hebben aangeboden. Als ik 
hem nu in de Durpsherd tegenkom is hij enthousiast en 
vraagt naar de volgende activiteit!”
Het is een nieuw en mooi project binnen onze gemeente. 

Deelnemer  Rosanne (27 jaar): ‘Ik  kom uit 
Berlicum en ben sinds kort verhuisd naar 
Sint-Michielsgestel. Ik miste de aansluiting 
van leeftijdsgenootjes en dit is een laag-
drempelige manier om toch in contact te 
komen met mensen van mijn leeftijd met 
hun eigen problemen. Ik kende Bint al via 
meidenwerk als vrijwilliger. Mijn ambulant 
begeleider van Trajectvol Zorg wees me 
hierop. Er worden  heel verschillende activi-
teiten georganiseerd zodat er voor iedereen 
iets leuks tussen zit. Daardoor ben ik meer 
dingen gaan ondernemen buitenshuis met 
leeftijdsgenootjes. Via WhatsApp spreken 
we soms af. 
De medewerkers zijn betrokken en zorgen 
ervoor dat je je welkom voelt. Het is een 
leuke gezellige groep. Ik vind het wel prettig 
dat er mensen binnen mijn leeftijdsgroep 
zijn,  je zit in dezelfde levensfase, dat praat 
makkelijk. We hebben fijne gesprekken 
samen. Ik heb er veel plezier in en ik kijk er 
steeds naar uit.’

‘Ik heb er veel plezier in en ik ‘Ik heb er veel plezier in en ik 
kijk er steeds naar uit ’kijk er steeds naar uit ’
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Bint ondersteunt

Bint ondersteunt

Zelfredzaamheid en eigen 
kracht van inwoners, dat is 
waar Bint zich voor inzet. 
Dat gaat bij de ene inwoner 
gemakkelijker dan bij de 
andere. Ondersteuning blijft 
voor veel kwetsbare 
inwoners noodzakelijk. 
Bint probeert om samen met 
vrijwilligers in te spelen op 
vragen van inwoners waar 
zij ondersteuning bij nodig 
hebben. Zoals de Formulie-
renbrigade, KlusBrigade en 
de Buurtbemiddeling.

Wat ondersteunen we?

Mantelzorgondersteuning
Lotgenotencontact
Achter de voordeur
Café Brein
Mantelzorgdag
Nieuwe Nederlanders
Buurtbemiddeling
Jongerenwerk op Maat
KlusBrigade
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Gemondekamer 
Bij deze welzijnsdagbesteding voor volwassenen is er geen 
indicatie nodig. We investeren in welbevinden, zingeving, 
deel uitmaken van de gemeenschap en activering. Enthou-
siaste vrijwilligers en een sociaal werker van Bint zorgen 
voor de begeleiding. Het ontmoeten van anderen, het 
deelnemen aan gezamenlijke activiteiten en lunch heeft 
een positief effect op de gezondheid, voorkomt een soci-
aal isolement en biedt mantelzorgers een rustmoment. 

Al langer was er de wens om ook in de kern Gemonde wel-
zijnsdagbesteding aan te bieden. Omdat de  opening van 
MFA De Stek vertraging opliep hebben we tijdelijk onder-
dak gezocht en gevonden bij Datmunda,  accommodatie 
van het Gilde van Gemonde. Vanaf september 2022 is de 
Gemondekamer actief. Inmiddels zijn er wekelijks negen 
vaste deelnemers en twee vrijwilligers. De leeftijden van de 
deelnemers variëren van 56 tot 80+.  Deelnemer Monique: 
‘Je leert andere mensen beter kennen, het heeft mij daar-
door meer sociale contacten gebracht. Ik klets nu makkelij-
ker met anderen en heb meer zelfvertrouwen gekregen. De 
sociaal werker van Bint heeft me over de streep getrokken 
om de stap te zetten. Ik voel me op mijn gemak door haar 
benaderingswijze, waardoor de drempel laag is. 
Ik raad het zeker anderen aan die op zichzelf zijn en weinig 
sociale contacten hebben. Zo kan men erop uit gaan en 
anderen ontmoeten. Ik heb er al over gesproken met een 
nieuwe inwoner van Gemonde. Ik kijk echt uit naar de dins-
dag en plan de rest hier omheen. Die dinsdag is van mij!’-
Gerry Rechmann,  sociaal werker Bint: ‘Het belang blijkt uit 
het snel oplopende aantal vaste deelnemers. Ook zijn er 
door de Gemondekamer makkelijker verbindingen gelegd 
met andere organisaties/stichtingen die in Gemonde actief 
zijn. Een goede basis voor verdere samenwerking.’

Oekraïens verhaal
Oksana, Dmytro en Katreina wonen in de tijdelijke op-
vang van Kentalis in Sint-Michielsgestel. Ze zijn allemaal 
geboren in Oekraïne en moesten in 2022 door de oorlog 
halsoverkop hun huis verlaten. 
 
Oksana: ‘Ik ben 28 jaar oud en ben geboren in Loegansk, 
maar na de bezetting van mijn stad in 2014 moest ik mijn 
huis verlaten en ben ik in Kiev gaan wonen. In 2022 moest 
ik door de oorlog helaas ook mijn land verlaten.’
Uiteindelijk zijn de gevluchte Oekraïners nadat ze hun asiel-
verzoek hadden ingediend, in de gemeente Sint-Michiels-
gestel terechtgekomen. Via de gemeente is er een tijdelijke  
verblijfplaats bij Kentalis voor hen geregeld en alles wat ze 
die eerste tijd nodig hadden om in Nederland te kunnen 
verblijven. Zo zijn ze in contact gekomen met Bint Welzijn. 
Oksana:‘Bint is ons aanspreekpunt. Je  kunt er terecht met 
al je vragen.’ Qaali Wabey, Sociaal coördinator opvang 
Oekraïners bij Bint: ‘Dat was even een hele drukke, chaoti-
sche periode, waarin er van alles geregeld moest worden. 
De locatie, waar zo’n 90 mensen tijdelijk gingen wonen, 
moest nog ingericht worden Samen met Lucia van Lieshout, 
locatiemanager vanuit de gemeente, hebben we in korte 
tijd veel voor elkaar gekregen. Er is een oproep geplaatst 
voor vrijwilligershulp en een oproep om spullen te bren-
gen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel reacties we 
hebben gehad. Zonder al het aanbod van huisraad en hulp 
van vrijwilligers was het nooit zo snel gelukt.’ Oksana: ‘Op 
de opvang hebben we oude vrienden ontmoet en nieuwe 
mensen leren kennen. 
Op dit moment volgen wij een taalcursus Engels en Neder-
lands via Bint en hebben we ook werk en inkomen. Daar 
zijn we heel erg blij mee. Ik had nooit gedacht asiel in het 
buitenland te moeten aanvragen, maar ik ben er tevreden 
over en wil iedereen bedanken voor de hulp.’ Inmiddels 
is vanaf maart 2023 de tijdelijke opvang bij Kentalis weer 
opgeheven en zijn de Oekraïners overgebracht naar een 
andere locatie in Boxtel.

‘Op de opvang hebben we oude ‘Op de opvang hebben we oude 
vrienden ontmoet en nieuwe vrienden ontmoet en nieuwe 

mensen leren kennen. ’mensen leren kennen. ’
‘Ik klets nu makkelijker ‘Ik klets nu makkelijker 

met anderen ’met anderen ’
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Bint ontzorgt
Beheer(sing) van zorgvraag

Soms is er veel aan de hand in een mensenleven. 
Kleine vragen, grote problemen. Ze komen stiekem 
in veel huishoudens voor en leiden tot lastige peri-
odes met soms complexe (zorg)vraagstukken. Vaak 
is er dan een periode stevigere zorg of hulpverle-
ning nodig. We zien dat in veel van die situaties de 
rol van sociaal werk ook belangrijk kan zijn. 
Dat kan op verschillende manieren: soms doordat 
mensen via welzijnswerk aan activiteiten mee gaan 
doen of vrijwilligerswerk doen waardoor ze zich 
meer gezien voelen of vertrouwen opbouwen.  Het 
komt ook voor dat dit gelijktijdig in een hulpverle-
ningsplan meegenomen wordt. We denken mee 
met mensen en hun hulpverleners hoe de over-
gang van steviger ondersteuning naar afschalen 
van zorg, zo klein mogelijk gemaakt kan worden. 
Zo kunnen we vanuit het sociaal werk een verbin-
ding maken tussen inwoners en diverse activitei-
ten. Voor degene met een vraag helpt het om laag-
drempelige stappen te kunnen zetten. Zo dragen 
we er vanuit ons werk aan bij dat er niet meer en 
langer dan noodzakelijk intensieve zorg en hulp-
verlening nodig is. 
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Het kindpakket: Elk kind telt en mag meedoen!
Het kindpakket is voor inwoners met een smalle beurs uit de gemeente Sint-Michielsgestel. Ouders kunnen voor hun 
kinderen van 4 t/m 17 jaar op een zeer laagdrempelige manier financiële steun aanvragen voor zwemles, een fiets, 
de contributie van een sport- of cultuurvereniging of een bijdrage om buitengewoon talent verder te ontwikkelen. 

Op kindpakket@bintwelzijn.nl komen alle aanvragen vanuit verschillende kanalen binnen. Deze aanvragen worden 
over het algemeen binnen twee weken opgepakt en binnen diezelfde tijd zelfs helemaal afgehandeld en betaald aan de 
desbetreffende aanbieder.  Ben van Roy is één van de vier vrijwilligers bij het kindpakket.
Ben: ‘Het is ontzettend fijn om betrokken te zijn bij het gehele proces. Van binnenkomst, wel/niet goedkeuren tot en 
met de afhandeling van de aanvraag. Ik heb daarom naast mijn vrijwilligerstaken voor de seniorendoelgroep bewust 
gekozen om als vrijwilliger van het kindpakket aan de slag te gaan. 
Ik wil graag op een zinvolle manier bijdragen aan het welzijn van de kinderen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Het 
is namelijk van essentieel belang dat ieder kind mee kan doen in de maatschappij. We zijn dan ook super enthousiast 
over het feit dat wij afgelopen jaar al meer dan 150 aanvragen hebben behandeld met het team. Ik hoop dat wij als 
vrijwilliger voor deze doelgroep laagdrempelig en vertrouwd zijn, zodat zij zich gestimuleerd voelen om snel contact op 
te nemen als dit nodig is. Het kind staat centraal en maatwerk is belangrijk.’ Om de week komen alle vrijwilligers van 
het kindpakket en een sociaal werker van Bint samen om te sparren over het proces. De vrijwilligers worden gezien en 
hun inbreng wordt gewaardeerd. ‘Samen de dienst zo vormgeven om de doelgroep maximaal te bereiken en te onder-
steunen, dat werkt ontzettend prettig’, aldus Ben. (Op de foto - Ingrid van Altvorst, Ben van Roy en Grey -van Osch)

Welzijn op recept
Welzijn op Recept (WoR) is voor de huisarts een alterna-
tieve manier van verwijzen. De methode is bedoeld voor 
cliënten vanaf 18 jaar met psychosociale problemen die 
regelmatig in de huisartspraktijk komen en waarvoor een 
medische of psychische behandeling alleen niet voldoende 
is. Bij klachten als vermoeidheid, stress, angst of somber-
heid spelen soms onderliggende problemen een rol, zoals 
het overlijden van een naaste, verlies van werk, overbe-
lasting mantelzorg, eenzaamheid of schulden. Via WoR 
worden cliënten doorverwezen naar het welzijnsdomein.

Er is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld samen met 
twee huisartsen uit Sint-Michielsgestel en Den Dungen. Met 
deze huisartsen is gestart met WoR in 2022 zijn inmiddels 
dertien verwijzingen geweest door huisartsen en praktijk-
ondersteuners. Negen cliënten zijn al doorgestroomd naar 
een activiteit,  vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats 
of WMO-voorziening. De leeftijd  varieert  van 30 tot 80+. 
Guido Beenkens: ‘Op advies van de huisarts ben ik bij de 
welzijnscoach van Bint terechtgekomen. Inmiddels ben ik 
gestart als vrijwilliger bij Bint bij de klussendienst en als 
vrijwilliger bij de speelgoedbank. We zijn ook nog bij andere 
organisaties samen op gesprek geweest voor vrijwilligers-
werk. Dit krijgt in de toekomst misschien nog een vervolg. 
Verder ben ik via WoR gestart bij een werkervaringsplaats 
als opstap naar een reguliere baan.  Ik ben verrast door de 
vele mogelijkheden die werden aangereikt. Ik heb nu weer 
een ritme, ben 4 tot 5 dagen bezig en heb weer een doel om 
op tijd op te staan. Het is een prima initiatief. Het is fijn dat 
het er is.’
Gerry Rechmann, welzijnscoach Bint: ‘Er is een goede sa-
menwerking met diverse organisaties en stichtingen binnen 
de gemeente en er is altijd een warme overdracht bij het 
starten van een activiteit of (vrijwilligers)werk. De behaal-
de resultaten van de pilot spreken voor zich! Ik werk graag 
aan een verdere uitrol van WoR in de andere kernen van de 
gemeente Sint-Michielsgestel.’
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Bint ontmoet

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn binnen onze 
gemeente hard nodig! En er 
zijn nu gelukkig veel vrijwil-
ligers. Zij zijn de kurk waar 
Bint, maar ook veel clubs 
en organisaties op drijven. 
In deze tijd wordt er steeds 
meer een beroep gedaan 
op hen. Vrijwilligerswerk is 
belangrijk voor zowel orga-
nisaties, hun doelgroep als 
de vrijwilligers zelf. 
Tegelijkertijd veranderen 
hun wensen, maar ook die 
van de maatschappij. Steeds 
vaker worden ze gevraagd 
voor tijdelijke projecten. 
Bint wil inspelen op deze 
nieuwe vraag van zowel 
organisaties en clubs als van 
de vrijwilligers zelf.

Wat ondersteunen / 
coördineren we?

Dorpstafels
Formulierenbrigade
Vrijwilligers Academie
KlusBrigade
JongerenZOOZ
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Jongeren koken voor 
ouderen
Jongeren koken voor ouderen is een nieuwe acti-
viteit van Bint waarbij interactie tussen jongeren 
en ouderen centraal staat. De opzet van deze 
activiteit is dat een tiental jongeren uit groep 
7 en 8 onder leiding van de jongerenwerker en 
een kok met elkaar een menu samenstelt en 
daadwerkelijk in de kookstudio in Berlicum klaar 
maakt. 
Naast het koken zorgen de jongeren ook voor 
de bediening en eten ze met de ouderen mee. 
Na het eten wordt er gezamenlijk opgeruimd. Er 
zijn inmiddels twee avonden georganiseerd voor 
zo’n 16 ouderen in de leeftijd van 75-95 jaar die 
met eigen vervoer of met behulp van de Hulp-
dienst naar de Run in Berlicum kwamen. 
Deelnemer Mia: ‘Ik heb heerlijk gegeten en 
vond het leuk dat kinderen voor ons kookten en 
serveerden.’
Het is mooi om te zien dat naast het uitvoeren-
de werk om het eten op tafel te krijgen, er ook 
interactie komt tussen kinderen en ouderen. 
‘Ik vind het erg leuk om samen te koken en ik 
leer er veel van’, aldus Jorg, één van de jonge-
ren.  
‘Tijdens het eten raakte een jongere in gesprek 
met een vrouw van 93 die de oorlog nog had 
meegemaakt. Ineens komt die oorlog van lang 
geleden voor de jongere dichtbij en ziet hij de 
oorlog vanuit haar perspectief. Heel mooi!’, al-
dus Bas Bouwens, de kok en tevens Buurtsport-
coach van Bint.

‘Ik heb heerlijk gegeten en vond het ‘Ik heb heerlijk gegeten en vond het 
leuk dat kinderen voor ons kookten’ leuk dat kinderen voor ons kookten’ 

Join Us
Bij Join Us komen jongeren die gevoelens van 
eenzaamheid ervaren en hier graag iets aan willen 
doen. Twee groepen, één van 12-18 jaar en één 
van 18-25 jaar, komen om de twee weken samen. 
Tijdens deze avonden worden er activiteiten 
georganiseerd en werken de jongeren aan het 
verbeteren van hun sociale vaardigheden en hun 
zelfbeeld.

Lotte (16 jaar) is een deelnemer van Join Us en 
maakt deel uit van de groep 12-18 jaar. Toen Lotte 
een keer een poster van Join Us zag dacht ze, dat is 
misschien wel iets voor mij. Met haar moeder heeft 
ze op de site gekeken en zich aangemeld.  
Zelf geeft ze aan moeite te hebben met contact ma-
ken. ‘Vooral op school, in de klas, vind ik het lastig. 
Ook vind ik het soms jammer dat ik in de weeken-
den weinig leuke dingen kan doen met leeftijdsge-
noten.’  
Binnen de Join Us groep komt dit dan ook wel 
vaker ter sprake. In de groep is er een fijne sfeer en 
voelen de jongeren de vrijheid om hun verhaal te 
doen. Zo zegt Lotte: ‘Het is fijn om te weten dat je 
niet de enige bent die met die problemen rond-
loopt. En daarom is de sfeer ook goed, want je hebt 
niemand die er raar van op kijkt als je iets vertelt.’
Buiten het peer-to-peer contact in de groep spre-
ken de jongerenwerkers ook individueel met de 
jongeren. Lotte vertelt: ‘We hebben soms wat 
gesprekjes. Dat vind ik wel fijn, want dan kan je je 
verhaal delen. Tegen jullie kan ik soms wat meer 
vertellen en gaan we dieper op iets in.’  
Tijdens deze gesprekjes stellen de jongeren haalba-
re doelen op waar ze de komende weken aan willen 
werken. Zo krijgen ze een succeservaring en komen 
ze wat dichter bij hun gewenste resultaat.

‘Het is fijn om te weten dat je ‘Het is fijn om te weten dat je 
niet de enige bent ’ niet de enige bent ’ 
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Bint in de buurt

Wijkgericht werken

Sinds vier jaar zijn we 
actief in het wijkgericht 
werken. Kenmerkend voor 
het wijkgericht werken is 
dat wijkbewoners worden 
betrokken bij het verbete-
ren van de leefbaarheid van 
de eigen wijk. Sterker nog, 
wijkbewoners zijn eigenaar 
van hun eigen ideeën, wen-
sen en behoeften voor de 
wijk. Bint fungeert hierbij 
als aanjager, ondersteuner, 
facilitator, adviseur, 
motivator en maakt gebruik 
van haar netwerk om de 
bewoners in staat te stellen 
daar zelf vorm aan te geven.

Wat ondersteunen we?

Infobijeenkomsten
Jongereninlopen
Plein Sportief
Sportinlopen
WijkPleinen
Dorpstafels
Cultuurcafé
Welzijnsdagbesteding
Kletskoek Bibi
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Historische Tour
Vanuit de samenwerking in de Berlicumse en 
Middelrooise werkgroep voor verbinding zijn 
mooie nieuwe initiatieven ontstaan en gesti-
muleerd. Deze werkgroep bestaat uit de Zonne-
bloem, BRES, Vivent, de Moerkoal en Bint.
De Historische Tour is in samenwerking met 
Theo Danen van  Heemkunde de Plaets en 
chauffeur Jos van Thiel van de Boodschappen-
PlusBus opgezet.  Theo Danen: ‘Speciaal voor 
ouderen die slecht ter been zijn en weinig buiten 
komen, zetten we maandelijks een aantal histori-
sche routes op voor ouderen. Tijdens de route 
bezoeken we diverse plaatsen in en rondom 
Berlicum en Middelrode. Ik vertel vanuit mijn 
kennis van de geschiedenis er diverse verhalen 
en anekdotes bij. We vragen deelnemers vooraf 
naar welke plek zij graag toe zouden gaan.’
Jos: ‘Je ziet ouderen weer helemaal terug gaan 
naar de tijd dat ze jong waren. Er ontstaan dan 
veel mooie gesprekken over de tijden van wel-
eer.’  
Theo: ‘Zo vertelde ik een mooie anekdote van 50 
jaar geleden. Een dementerende deelnemer die 
erbij was wist het zich nog goed ter herinneren. 
Da gij da nog wit zei hij!’
Een deelneemster: ‘Ik vond het heerlijk om weer 
eens buiten te zijn en mijn eigen Berlicum terug 
te zien.’
Zo zijn er al veel ouderen via de werkgroep ge-
vonden en heeft Berlerode al een drietal groe-
pen ouderen laten deelnemen. Met dit initiatief 
geven we ouderen die slecht ter been zijn en 
weinig buiten komen een nieuwe mogelijkheid 
om weer verbinding te krijgen met de eigen 
omgeving en hun eigen geschiedenis.

‘Fijn om weer mijn oude ‘Fijn om weer mijn oude 
Berlicum terug te zien’Berlicum terug te zien’

Verbinding en dromen 
voor de wijk
Kannen koffie, statafels, de BoodschappenPlus-
Bus van Bint staat pontificaal in de wijk!
Hoe zijn de wijkwerkers van Bint zichtbaar en 
op welke manier houden zij feeling met wat er 
leeft in de wijk? Nou, zo dus! 

In november 2022 stond de bus in de wijk Ja-
cobskamp in Den Dungen. 
Bij speeltuin Kruisboog konden wijkbewoners 
elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan 
over nieuwe ideeën en wensen voor de wijk. Een 
betrokken buurtbewoner werkte met kinderen 
aan Wijk Dromenvangers, met natuurlijke ma-
terialen. Zij schreef over deze buurtbijeenkomst 
het volgende:
‘Onder het genot van een bakje koffie en thee 
is er gekletst over verkeersdrempels, onderling 
contact in de buurt en de mogelijkheden voor 
kinderen in de wijk. Samen met sportcoach Dave 
konden de kinderen (en ouders) zich vermaken 
en even in beweging komen. Er is hard gewerkt 
door jong en oud. De wensen van de kinderen 
voor de wijk waren niet bescheiden: want hoe 
leuk zou een manege of een skatepark in Jacobs-
kamp zijn?!’ Bus in de Buurt is een laagdrem-
pelige manier voor de wijkwerkers van Bint om 
mensen te ontmoeten en te spreken. Met flyers 
wordt vooraf aangekondigd  wanneer zij in de 
wijk aanwezig zijn. Op deze momenten worden 
behoeften of wensen voor de wijk geïnventa-
riseerd. Vervolgens spelen de opbouwwerkers 
daarop in door vraag en aanbod aan elkaar te 
koppelen of bewonersinitiatieven verder te 
ondersteunen. 
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Bint samen
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Samenwerking partners
Addy van Beek, sociaal werker Bint: ’In ons werk bin-
nen de gemeente Sint-Michielsgestel kunnen we het 
uiteraard niet alleen. Naast de vele organisaties en hun 
vrijwilligers werken we ook nauw samen met diverse  
andere beroepskrachten, ieder vanuit de eigen achter-
grond, taak en expertise.’

Samen met Farent, GGD, MEE en WSD heeft Bint daarbij 
van de gemeente de opdracht om vorm te geven aan 
preventie en daarnaast om inwoners met zorg- of on-
dersteuningsvragen zo te ondersteunen dat ze, passend 
bij hun eigen wensen en mogelijkheden, zo goed moge-
lijk mee kunnen doen. Omdat we daarbij voor en met 
dezelfde inwoners werken en deels met dezelfde onder-
werpen bezig zijn, trekken we vaak samen op of verwij-
zen we juist naar elkaar door. 

In 2022 verdiepten we deze langlopende samenwerking 
nog verder. We werkten voor het eerst met Farent en 
MEE vanuit één gezamenlijk uitvoeringsplan. Dit krijgt 
een vervolg in 2023 met GGD en WSD erbij. We bekeken 
welke thema’s we vanuit de samenwerking meer aan-
dacht willen geven. 
Zo trekken we bijvoorbeeld binnen de scholen met el-
kaar op als er vragen zijn.
Verder kijken we voor inwoners die individueel begeleid 
worden waar een vrijwilliger iets kan betekenen, of waar 
ze juist zelf vrijwilligerswerk kunnen doen. 
Zo zoeken we samen voortdurend naar manieren om 
meedoen in het gewone dagelijks leven vanzelfsprekend 
te laten zijn, waarbij we als organisatie de voordelen van 
ieders kwaliteit benutten en met elkaar ook kritisch zijn 
wie wat doet.
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Nieuwe activiteiten belicht!

In 2022 ondernamen of ontwikkelden we  frisse, nieuwe activiteiten voor de 
toekomst. Activiteiten die inspelen op nieuwe vragen van burgers en aanslui-

ten bij de ontwikkelingen die op dit moment spelen in de maatschappij.
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Platform geldwijzer
Wijs met geld via het SMGgeldwijzer platform! 

Bij iedereen is het thema geld in verschillende mate een 
gespreksonderwerp aan tafel. Vooral wanneer er een veran-
dering plaatsvindt in het leven heeft dat vaak ook financiële 
gevolgen. Denk aan verlies van werk, met pensioen gaan, of 
18 jaar worden.
Momenteel ontbreekt er een overzichtelijk platform waar 
alle informatie, zoals regelingen en diensten die helpen bij 
armoede en schulden,  eenvoudig en themagericht op terug 
te vinden is. 
In 2023 willen we daarom het platform SMGgeldwijzer rea-
liseren, zodat alle informatie over geld gerelateerde onder-
werpen overzichtelijk bij elkaar staat en snel is te vinden. 

Energiecoach
De kosten voor energie zijn het afgelopen jaar 
enorm opgelopen. Dat brengt veel gezinnen 
in financiële problemen. En niet alle gezinnen 
kunnen grote investeringen doen om energie-
besparende maatregelen te nemen. Om deze 
gezinnen ondersteunen in het nemen van kleine-
re, minder prijzige energiebesparende maatre-
gelen te kunnen nemen start er vanaf 2023 een 
energiecoach. De energiecoach wordt financieel 
mogelijk gemaakt door de overheid en wordt in 
samenwerking met de gemeente vormgegeven. 

Wat is een energiecoach? 
De energiecoach is een beroepskracht die samen 
met enthousiaste en opgeleide inwoners van de 
gemeente graag informatie deelt over ener-
giebesparing en helpt om de eerste stappen 
richting duurzamer wonen te zetten. De energie-
coach is in het leven geroepen om inwoners te 
helpen die het moeilijk vinden om te starten met 
verduurzaming en zoeken samen met u naar de 
best passende maatregelen om uw woning te 
verduurzamen. De ondersteuning en het gesprek 
met een energiecoach zal gratis zijn.
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Sociaal Raadsvrouw
Sociaal Raadslieden is gestart bij Bint Welzijn

Ingrid Besters: ‘In het najaar ben ik gestart bij 
Bint als sociaal raadsvrouw. Komend jaar hoop 
ik meer bekendheid te geven aan het werk wat 
ik doe en meer burgers in de gemeente Sint-Mi-
chielsgestel te kunnen helpen met vragen over 
recht en geld. 
Daarnaast heb ik als taak om de vrijwilligers-
dienst van Bint, de Formulierenbrigade te on-
dersteunen en de vrijwilligers bij te staan bij hun 
werk om burgers te helpen bij het invullen van 
gemeentelijke formulieren.
Mijn werk als sociaal raadsrouw is heel divers. 
Laatst ben ik bijvoorbeeld op huisbezoek ge-
weest bij een man wiens vrouw vorig jaar was 
overleden.  De belasting stuurde aangifteformu-
lieren in verband met het inkomen van zijn over-
leden vrouw en aangifte van erfrecht. Meneer 
begreep niet wat hij waar moest invullen. Zijn 
vrouw deed altijd de administratie. Samen met 
hem heb ik het aangifteformulier ingevuld. Voor 
de erfrechtaangifte heb ik later deze man en 
zijn dochter uitleg gegeven hoe je  aangifte van 
erfrecht kan doen. Dit gaan ze nu verder met de 
andere kinderen oppakken.’

Cultuurgids
In de gemeente Sint-Michielsgestel zijn verschil-
lende organisaties met veel vrijwilligers actief 
om activiteiten te organiseren en te begeleiden, 
zowel op sport als cultureel gebied.  
Het SMG-beweegt platform is al eerder in 2021 
succesvol gelanceerd. Dit platform wordt nu als 
voorbeeld aangehouden voor het ontwikkelen 
van het SMG-cultuur platform in 2023.  
 
Een cultuurplatform waarop alle aanbieders en 
actuele activiteiten uit alle kernen overzichtelijk 
weergegeven worden. Dit zullen we verwerken 
via een eigen website en in een te ontwikkelen 
Cultuurgids. Dit geeft de aanbieders de mogelijk-
heid om zichzelf te promoten via de algemene 
cultuurpagina’s of via het actuele promotieaan-
bod. Het platform is uniek, want het aanbod kan 
gecategoriseerd worden per doelgroep.  
Een cultuurplatform voor iedereen van 0 – 100 
jaar!

40 41



  

Jaarcijfers 2022 van Bint

Ontmoeting
Totaal aantal contactmomenten 
ontmoetingsactiviteiten

58.839 

Ondersteuning
Totaal jaar bereik contactmomenten 
ondersteuning

15.564

= aantal deelnemers = aantal contactmomenten 521
231

= contactmomenten ontmoeting (vet)
= contactmomenten ondersteuning (niet vet)

Legenda

Meanderkamer

12  624

Ontmoetingsactiviteiten Totaal aantallen in 2022

Durpskamer

9  468

Litserkamer

12  624

Buurtbemiddeling

Aantal %

Gemeente 2 8%

Woningcorporatie 9 38%

Politie 2 8%

Eigen initiatief 11 46%

Verwijzers 

Casussen

72

1

TOP 3 Overlastsituaties
1. Geluidsoverlast
2. Tuin / grensgeschil
3. Pesten / treiteren3

Kernen

Middelrode
Gemonde
Gestel
Berlicum
Den Dungen

8
4

4

Nieuwe Nederlanders

Begeleiding nieuwkomers

30  600

Taalbegeleiding

Taalmaatjes

29  1015

Taalgroep

18 720

Vrijwilligers

34 

24  48

Cultuurcafé Berlicum

8  160

3

Gemondekamer

9  468

7
4

Spreekuur Berlicum

20 90

Afgerond

Info +  advies
Positief na gesprek
Positief na intake
Partij B weigert
Partij A weigert
Geen oplossing

Bint in de Buurt

198 330

2

5

4

2

1

2

Langste tafel

275 275

Achter de voordeur

22 2212 180

Samen koken
Oekrainers begeiding

100 3600

Bus in de Buurt

45 45

Historische Tour

22 22
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Vrijwilligers

40-40

Deelnemers

2
VrijwilligersbijeenkomstenVrijwilligersAcademie

199
Vrijwilligers Bint

23
87

Herkomst vrijwilligers
Den Dungen
Sint-Michielsgestel / Gemonde
Berlicum/ Middelrode
Overig

55+ 522  405

Ouderen Gestel / Gemonde
Den Dungen
Berlicum/Middelrode
Anders

Individuele ouderen hulpvragen

119

77
25

24

Vrijwilligerscafé

75  75

6

Formulierenbrigade
Redenen gebruik formulierenbrigade: Aantal bezoeken

10%

11%

75%

167  167

32%

5%

14%

26%

KlusBrigade
Herkomst kernen

5% Berlicum/Middelrode 
Den Dungen
Sint-Michielsgestel
Gemonde

DigiD
Bijzonder Bijstand
UWV
Toeslagen
Energietoeslag
Overig

26

14
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2021 2022

7

Tuin
Klussen
Afwijzing

Aantal  klussen

40  100

Welzijn op recept

50  50

Positieve Gezondheid

50  50

Diversen

Fier
Vrijwilligersdag

400  400

15  45

Rouwverwerking

1%

21%

51%

31%

6%
8%2%

136

164
207

5
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Jongerenwerk

1 2 3 4

A

B

Duur trajecten

3       6  maanden
Frequentie

1       per week

Jongerenwerk op Maat (JOM)

ZooZ 15+ met autisme

5  35

Meidenwerk  Berlicum

12  120

JoinUs

13  63

8  320

JOM collectief

17  173

Begeleiding algemeenJOM individueel

23  344

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Sint-Michielsgestel Den DungenBerlicum

Straatwerk  Den Dungen

0     0

Straatwerk Berlicum/Middelrode

25  350

Inloop  kernen

81   2045

Zomertour

227  227

Preventielessen VO + PO

369  558

Straatwerk Sint-Michielsgestel

8  280

Samenwerking  Elde College + Beekvliet

214  1420

Jongerenwerk

TopIdee

30  480

Jongeren koken

18  36

Schaakgroep

6  48

LVB-ASS activiteit

10  50
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70

139

459

Sport

Aantal  cursussen
595

Sjors Sportief

70

139

459
Creatief
Sportief

Aantal deelnemers Sjors Sportief

110  4400

Plein Sportief

Café
57  114

SportcaféUniek Sporten

Aanvragen

16  48 3 120

Uniek Sportgroep

36 210

Sport Kentalis

Schoololympiade

205   615

Koningspelen

880  880

50  1300

Sportinlopen

230  9200

Vakdocent

621  17388

Stagiaires

Onderwijs

12  480

Walking Sports 

Welzijnsdagbesteding

23  2415

55+ sporten

15  60055+

Oekraïne sport & fietsles

21 222

Ouderen

Cursussen

18-

Deelnemers

52 936

Jeugd

Den Dungen
Berlicum /Middelrode
Sint-Michielsgestel/Gemonde
Elders

Herkomst cursisten

0

10

20

30

40

50

Berlicum 
Sint-Michielsgestel
Den Dungen

41

5

291
87

35
62

Aantal cursisten per soort cursussen

Algemene ontwikkeling
Creatief
Lichaam & geest
Digitaal 

10061

298

16

Aantal cursussen & locaties

18
+ 423 6322

Volwassenen

396  472

Sport events

90  108

Diversen sportaanbod PO

278  338

Diversen sportaanbod VO

79  316

FITgaaf!

19  19
Sportvragen

50  150
SMGbeweegt contacten

BSO
105  5040

BSO ondersteuning

2

Sport
Diverse doelgroepen

Individuele vragen
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Sociale media & website

Website Bint

+33%

20222020

51
.2

49

2021

+33%

67
.9

76

90
.1

55

Website BeleefSMG

+21%

20222020 2021

10
.6

49

11
.7

19

15
.3

83+31%
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Ac�viteiten Cursussen Clubs

20
20

20
20

20
20

20
19

20
19

20
19

20
20

20
20

20
20

20
21

20
21

20
21

1285

20
22

20
22

20
22

1662

3369
4391

4178
4596

1830

6833 6720

Facebook

12
.1

16

16
.1

95+183 %

20222020 2021

11
.2

52 -49%

31
.9

08

12
.1

16

31
.7

77

3.
93

4

2.
28

4

+72%

2021 20222022

2661   2661

Aantal passagiers

Aantal ritten

TOP 3 Locaties
1. Supermarkt Sint-Michielsgestel
2. Dagbesteding Den Dungen
3. Ziekenhuis3 95

56
22

Aantal chauffeurs 282623

Vervoer & BoodschappenPlusBus (BPB)
Leeftijd passagiers

75+
60-74
45-59
30-44
15-29
<15

95%

1,8
%

2
%

0,9
%

Berlicum Gestel - Den Dungen1033 1033 1820  1820

Aantal ritten

Gemonde 50  50

Mantelzorg

Vrijwilligers

8 25-

Jonge mantelzorgers (JM) 

91

Mantelzorgwaardering

525 30
Huishoudelijk Hulp Mantelzorg

afnemers

25- 29   29

Activiteiten JMMantelzorgers

525  

Mantelzorgercafés

60    60

Mantelzorgdag 

53  53

TikTok

Instagram

50 51



Bint algemeen
Aantal medewerkers

12,1
fte

12,7
fte

2020 2021

13,8
fte

2022

Aantal Stagiaires

26

% Ziekteverzuim

2,4 %

Mobiliteit 2022

In dienst Uit dienst

7 4

Verhouding man/vrouw
volgens uren

Verhouding ondersteunend 
/ sociaal werkers

Financiële cijfers

€

+

Baten

€  1.239.275 €
-

Lasten

€  1.247.165

71%

Vrouw

29%

Man

18%  

Ondersteunend

82%  

Sociaal werkers

Aantal personeel

20
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Raad van toezicht

De leden van de Raad van toezicht zijn;

De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter RvT
De heer drs. M. van den Hoeven , lid RvT

Mevrouw N.M.P. van Hooy, lid RvT
Mevrouw A.A.D.M. Verhoeven, lid RvT

De heer R.L. Keijzer, lid RvT

Directeur/bestuurder;

Mevrouw drs. H.M. van de Wouw-Strijbos, 

Neventaken:
Commissaris bij BeRoEmD Zorggroep huisartsen Berlicum/Rosmalen

Vice voorzitter van de Raad van Toezicht Jeugdbescherming Brabant en 
Stichtingen VeiligThuis Noord- en Zuidoost Brabant.

Vaststelling jaarverslag

Aldus vastgesteld in de vergadering van Raad van Toezicht op  13 maart 2023. 

Colofon

Datum  
maart 2023

Plaats  
Sint-Michielsgestel

Stichting Bint Welzijn 
Meanderplein 3A

5271 GC  Sint-Michielsgestel

tel.  073 – 55 15432
website: www.bintwelzijn.nl
contact:info@bintwelzijn.nl

Tekstredactie: Elize Broeren
Vormgeving & lay-out: Vincent Gil-Toresano

We hebben gebruik gemaakt van Stockfoto’s en foto’s gemaakt door Bint. 
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