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Bij de nieuwe dagbestedingslocatie van Sjaloom op sportpark de Waaje in Sint-Annaland smolten hobby en werk samen. Hij 
is ook voorzitter van voetbalvereniging WHS. 

Na 48 jaar werken, waarvan negentien 
bij Sjaloom Zorg, vond hij het wel-
letjes. ,,De eerste week was het wel 
zoeken. Mijn schema was weg”, ver-
telt Brinkman. ,,De wekker ging altijd 
om half vijf, op 24 september voor het 
laatst. Nu gaat die om half zes.” Nor-
maal gesproken begon hij om zes uur 
op het hoofdkantoor in Dirksland. ,,In 
de morgen is het rustig. Dan kun je 
veel doen.” 
Het is geen toeval dat Sjaloom Zorg 
onder het bewind van Brinkman uit 
Scherpenisse een stevige voet aan 
Thoolse grond heeft gezet. ,,Ik kreeg 
drie opdrachten: het verkopen van ei-
gen vastgoed en terug huren, het in-
krimpen van het bestuur en groeien, 
vooral buiten Flakkee.” 

83 bewoners 
Het lukte alle drie. De Raad van Be-
stuur (die verantwoording is verschul-
digd aan een Raad van Toezicht) kent 
alleen nog een voorzitter, gebouwen 
werden verkocht en op Tholen zijn er 
twee grote woonlocaties en vier op-
ties voor externe dagbesteding. ,,We 
hadden contacten met Bap Leunis, 
Albert Zwerus en Rien Moerland van 
belangenvereniging Philadelphia, wat 
nu Sien is. Er bleek draagvlak voor 
een locatie op Tholen.” Smalstad XL 
in Tholen opende in 2014 en zeer bin-
nenkort gaat de nieuwe vestiging De 
Kaoie in Sint-Annaland draaien. Op 
de twee locaties in Tholen en Sint-
Annaland wonen straks samen 83 
mensen: 37 in Tholen en 46 in Sint-
Annaland. In die twee plaatsen bleek 
uit eigen onderzoek de meeste be-

hoefte te zijn aan locaties voor bege-
leid wonen. ,,In Sint-Annaland staat 
niet voor niets al lang de Annewas. 
Beide gebouwen in Tholen en Sint 
Annaland zijn eigendom van meneer 
Hoogstrate uit Goes die zelf een zoon 
met een beperking heeft. Hij heeft af-
finiteit met de doelgroep en dat heeft 
een rol gespeeld.” De bewoners van 
de Annewas zullen binnenkort ver-
huizen naar hun nieuwe onderkomen. 
,,Sommigen ken ik persoonlijk via 
WHS.” 

Gouden greep
De activiteiten op Tholen begonnen 
in 2004 met dagbesteding in de lunch-
room in de toenmalige woonwinkel 
van Van Houte op het industrieterrein 
bij Tholen. Cliënten van Sjaloom ser-
veren in eterij De Thoolse Brug nog 
steeds broodjes en koffie. Via Perk 
en Bos in Poortvliet zorgen mensen 
met een beperking voor de groen-
voorziening van allerlei afnemers. Bij 
Hemi Winkelinrichting zorgen cliën-
ten voor de catering, schoonmaak en 
onderhoud van het terrein. De laatste 
toevoeging is die bij voetbalvereni-

ging WHS. Een goed voorbeeld van 
hoe Brinkman zijn netwerk wist in 
te zetten: hij is ook voorzitter van 
de Setallandse voetbalclub. Cliënten 
helpen daar mee bij het onderhoud en 
serveren van koffie en thee voor ge-
bruikers van de onlangs aangelegde 
jeu-de-boules baan. Al kan dat mo-
menteel door de coronamaatregelen 
niet. ,,Ik denk dat het een gouden 
greep is. We trekken mensen naar het 
sportpark die er niet eerder kwamen 
en voor de cliënten hebben we zin-
volle dagbesteding.” 

Autisme 
De groei als geheel was niet in de laat-
ste plaats te realiseren doordat de ge-
handicaptenzorg er doelgroepen ’bij 
kreeg’.  Op de diverse locaties wonen 
ook mensen die geen ’klassieke’ be-
perking hebben. Mensen met autisme 
of een andere gedragsstoornis die niet 
zelfstandig kunnen wonen. ,,Denk 
daarnaast ook aan mensen met een 
niet aangeboren hersenletsel.  Daar-
naast biedt Sjaloom Zorg ook ambu-
lante hulpverlening.” 

Weerbaarheid 
Sjaloom breidde in de negentien 
jaar met Brinkman ook met haar 
dienstverlening uit naar Kapelle-
Biezelinge, Zierikzee, Middelburg, 
Veere, Burg-Haamstede en in 2021 
in Souburg. Er zat dit jaar nog meer 
in de pijpleiding. ,,We hebben door 
het coronavirus onze doelen moeten 
bijstellen. Het laatste half jaar is toch 
een drama geweest.” De werkwijze 

moest op de schop. Dagbesteding 
werd tijdens de verplichte sluiting in 
de eerste maanden bij cliënten in de 
eigen woonvormen gedaan. Sommige 
ouders kozen ervoor hun kinderen 
weer in huis te nemen. Bezoek was 
namelijk geruime tijd ook niet moge-
lijk. ,,De komende periode baart mij 
de mentale weerbaarheid van mensen 
zorgen. Met het vallen van het blad 
in de herfst komt er soms een ander 
soort mens naar boven. Daarnaast zijn 
veel mensen in Nederland wars van 
gezag en regelgeving, dat blijkt wel 
in coronatijd.”
De beperkingen door het virus brach-
ten wat Brinkman betreft niet alleen 
slechte dingen. ,,Overleggen via Sky-
pe en Teams hebben ervoor gezorgd 
dat er ook efficiencyslagen zijn ge-
maakt. Er wordt in de zorg veel ver-
gaderd terwijl de handen aan het bed 
het belangrijkst zijn. Je zat soms een  
uur of langer in de auto voor een ver-
gadering van anderhalf uur. De reis-
tijd is overbodig en het vergaderen 
kan ook korter, zo blijkt nu vaak.” In 
heel de coronaperiode is er opmerke-
lijk genoeg maar één medewerker van 
de hele organisatie besmet geraakt. 

Ambulance 
De gepensioneerde bestuurder is in 
1970 met zijn ouders in Sint Maar-
tensdijk komen wonen. Hij ging de 
zorg in als verpleegkundige, was een 
tijdje ambulanceverpleegkundige en 
kreeg leidinggevende functies in het 
toenmalige Lievensbergziekenhuis in 
Bergen op Zoom (nu Bravis). Sjaloom 
Zorg zocht een voorzitter van de Raad 
van Bestuur en vond die in Brinkman. 
Hij werd ervoor gevraagd. ,,Ik ging 
van een grote naar een kleine organi-
satie. Dat vond ik een uitdaging. De 
doelgroep sprak me erg aan. Ik heb 
mijn werk voor deze mensen altijd 
met plezier en passie gedaan.” 
Sjaloom Zorg heeft zijn oorsprong in 
samenwerking van kerkgenootschap-
pen op Goeree-Overflakkee en heeft 
daar de christelijke identiteit aan te 
danken. In de jaren zestig waren er na 
het onderwijs eigenlijk geen voorzie-
ningen voor mensen die uitstroomden 
vanuit het BLO onderwijs. Sommigen 
lukte het om een baan te krijgen en 

zelfstandig te wonen. In veel gevallen 
verzorgden ouders hun kinderen voor 
de rest van het leven. Gezinsvervan-
gende woonvormen boden in die tijd 
een oplossing.  

Psychiatrie 
Brinkman signaleert dat ’zijn’ sector 
er bekaaid vanaf komt in vergelijking 
met de ouderenzorg. Na de decentrali-
satie in 2015 moesten gemeenten een 
deel van de zorg gaan faciliteren. ,,De 
ouderenzorg heeft extra geld gehad, 
psychiatrie - jeugd- en gehandicap-
tenzorg lopen daarin achter. Ik snap 
de keuze van het kabinet wel dat men 
naar een passend antwoord op zoek 
is hoe op een verantwoorde wijze de 
vergrijzing en de daarbij behorende 
zorg te organiseren.”

Hugo Borst 
Brinkman heeft met zijn voetbalach-
tergrond het effect van Hugo Borst 

wel ingezien. Die voetbalanalist ves-
tigde de aandacht op de ouderenzorg 
met een boek en columns over het 
ziekteverloop van zijn dementerende 
moeder. Borst was ook veelvuldig 
daarover op televisie te zien. ,,De po-
litiek heeft daarnaar geluisterd. Het 
is wrang dat de gehandicaptenzorg 
geen Hugo Borst heeft die baanbre-
kend werk kan verrichten voor andere 
zorgsectoren die ook recht hebben op 
meer zorgbudget.” De decentralisatie 
van de AWBZ naar Wlz en Wmo zorg 
heeft volgens Brinkman niet het be-
oogde effect opgeleverd. ,,De kosten 
van de totale zorg nemen elk jaar nog 
steeds toe.” 
Zijn zeeën van vrije tijd vult Brink-
man voorlopig met het voorzitter-
schap van WHS. ,,De voetbal is altijd 
een geweldige afleiding geweest van 
mijn werk. Tot mijn 63e hobbelde ik 
nog mee bij het vierde.” Verder wan-
delt hij graag met zijn vrouw Petra. 
,,Dat komt wel goed op dit prachtige 
eiland met mooie voorzieningen.” 

Voorzitter Raad van Bestuur na negentien jaar met pensioen 

Henk Brinkman breidde Sjaloom Zorg 
uit op Tholen 
In de negentien jaar dat Henk Brinkman uit Scherpenisse be-
stuurder was bij Sjaloom Zorg is de Flakkeese organisatie 
voor gehandicaptenzorg ook aardig Thools geworden. Na 
Smalstad XL in Tholen opent binnenkort een tweede woon-
zorglocatie De Kaoie in Sint-Annaland. Brinkman maakt dat 
als bestuurder niet meer mee: hij is met pensioen. Voor de 
toekomst van de gehandicaptenzorg hoopt hij dat er meer 
geld naar toe gaat. 

,,We hebben door het 
coronavirus onze doelen 

moeten bijstellen’’


