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Tegen grenzen aanlopen

Zijn cliënten zijn heel divers. ‘Van iemand met down die af 

en toe een goed gesprek nodig heeft tot asielzoekers die 

helemaal zijn vastgelopen in ons systeem en ten einde 

raad zijn.’ Zwaar werk soms. ‘Maar wel dankbaar werk. De 

wereld kan ingewikkeld in elkaar zitten. Voor je het weet 

loop je tegen grenzen aan en gaat het verkeerd.’ Zijn cliën-

ten zijn niet altijd de makkelijkste mensen. ‘Ik werk met 

mensen met wie anderen niet overweg kunnen. Ik heb wel 

eens app-je gehad van iemand die zei: als ik je weer zie, rijg 

ik je aan een riek. Daar ben ik toen toch naartoe gegaan. 

Werd een goed gesprek.’

Goed willen doen

Voor de goede orde: Willem is geen onverantwoordelijke 

held die stoer wil doen. Hij wil wel góed doen waar hij 

maar kan. Dat heeft – zo zegt hij – voor een deel ook met 

zijn christelijke achtergrond te maken. Daaruit put hij veel 

levensplezier. Praten met Willem kan dan ook gepaard 

gaan met flinke lachsalvo’s. ‘Man, ik kan zo genieten van 

dit werk.’ 

Begonnen als hovenier

Willem werkt nu vijf jaar als ambulant begeleider. Dat doet 

hij op Goeree-Overflakkee en op Zuid-Beveland. Van oor-

sprong komt hij helemaal niet uit de zorg. ‘Ik heb als hove-

nier voor de gemeente gewerkt.’ Maar werken in de tuin 

bracht hem in contact met de sociale werkvoorziening en 

zo rolde hij door naar werken in de dagbesteding en aan-

sluitend de ambulante begeleiding. ‘Ondertussen haalde ik 

alle diploma’s die nodig waren. ‘Bij Sjaloom Zorg keken ze 

Willem van der Stelt is in Zeeland voor zorgorga-

nisatie Sjaloom Zorg ambulant begeleider van 

mensen die het leven niet goed aankunnen. 

Soms tijdelijk, soms langer hebben zijn cliënten 

raad en daad nodig. Willem staat altijd voor ze 

klaar. Zo nodig ook na vijven en in het weekend. 

‘Want een acuut psychisch probleem houdt zich 

ook niet aan kantoortijden.’ Dat is Willem ten 

voeten uit: aanpakken op de tijden en de plekken 

waar en wanneer dat nodig is.

“Man, ik kan zo genieten van 
dit werk.”
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eerst naar wat ik kon. Daarna ging ik 

aan de slag om m’n opleidingen te 

doen.’

Willem heeft bij Sjaloom Zorg 15 col-

lega’s die net als hij ambulant werk 

doen. ‘We steunen elkaar en wisselen 

ervaringen uit. Dat doen we ook met 

Sjaloom Zorg als organisatie. Sjaloom 

Zorg doet aan zelfonderzoek. Hoe 

treed je naar buiten? Hoe benader je 

gemeenten? Het is goed dat je als 

organisatie de tekens van de tijd goed 

begrijpt en daar ook op inspeelt. Wij 

als medewerkers praten daar graag 

over mee.’

Wereld van verschil

Willem is ook buiten Sjaloom Zorg 

bezig met het doen van goede dingen. 

Hij werkte korte tijd in Zuid-Afrika om 

kinderen in sloppenwijken te helpen. 

`Een wereld van verschil vergeleken 

met Zeeland. Een kind die z’n ouders 

net is kwijtgeraakt leren koken bij-

voorbeeld. En hem dan meenemen 

naar de supermarkt, waar hij nog 

nooit van z’n leven  binnen is 

geweest.’

Regelmatig ook trekt hij met z’n 16 

jaar oude Landrover naar Bosnië en 

andere verre streken om samen met 

anderen mensen in nood te helpen. 

Slapen doet deze 59-jarige aanpakker 

dan onderweg in de tent op het dak 

van z’n Landrover. ‘In mijn dagelijks 

werk en onderweg houd ik niet zo van 

gebaande wegen.’

Met piepende banden over de roton-

de

Altijd bezig voor anderen. Dan zullen 

hobby’s er wel bij inschieten. Toch? 

‘Nou niet helemaal hoor. ‘De Landro-

ver is mijn hobby.’ Trots laat hij de 

cockpit van z’n Landrover zien en 

graag wijst hij op de extra brede ban-

den van deze avonturenauto. ‘Je moet 

het maar niet opschrijven, maar als 

het net geregend heeft is er niks 

mooier dan met piepende banden 

over een rotonde te gaan. Maar alleen 

als er geen andere auto’s in de buurt 

zijn. Het moet wel veilig zijn!’ 

Het is Willem vergeven want aan de 

andere kant van de rotonde zet hij z’n 

auto aan de kant om op z’n gemak 

een cliënt van Sjaloom Zorg moed in 

te spreken.

Sjaloom Zorg

“Het is goed dat je 
als organisatie de 
tekens van de tijd 
goed begrijpt en 
daar ook op 
inspeelt.”

“Een kind die z’n 
ouders net is kwijt-
geraakt leren koken. 
En hem dan meene-
men naar de super-
markt, waar hij nog 
nooit van z’n leven  
binnen is geweest.” Sjaloom Zorg
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