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1 Voorwoord
Welzijn De Meierij maakt meer mogelijk! Dat doen we door het stimuleren van burgerinitiatief en talentontwikkeling. We brengen mensen samen en geven ondersteuning en advies waardoor mensen weer
verder kunnen. Bij al onze inspanningen staan de eigen mogelijkheden van mensen centraal.
De vragen, signalen van burgers en de opdracht van de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrodewaren leidend voor onze inzet in 2017 voor de nieuwe gemeente Meierijstad.
Samen met zeer veel enthousiaste inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners is vorm gegeven aan
nieuwe lokale oplossingen en een fijnere leefomgeving, waarin mensen zorg en aandacht hebben voor elkaar. Met als resultaat dat inwoners van Schijndel en Sint-Oedenrode langer zelfstandig thuis kunnen
wonen, sociale netwerken zijn gegroeid, mantelzorgers zijn ontzorgd en mensen meer regie hebben gekregen over hun eigen leven. Kortom meer welzijn!
Terugkijkend was 2017 voor Welzijn De Meierij een dynamisch jaar; een nieuwe ambitieuze gemeente, de
ontwikkeling van de samenwerking met onze maatschappelijke partners, de doorontwikkeling van zelfsturing en de inzet en zoektocht naar meer inclusiviteit in de lokale samenleving.
Voor het eerst hebben we in het kader van de ontwikkeling van ons strategisch beleidsplan een stakeholdersonderzoek uit laten voeren. Dit heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven mede over de waardering van
onze stakeholders over inzet. Er is dus veel werk verzet en vooral ook veel geleerd. Ik neem u graag mee op
onze reis door 2017!
Trix Cloosterman
Directeur Welzijn De Meierij
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2 Missie en Visie
2.1 Missie en visie
Ervoor zorgen dat mensen actiever deelnemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen welzijn en het welzijn van hun directe omgeving. Dit doen wij middels advies over, ondersteuning bij
en het bieden van faciliteiten voor het vergroten van de zelfredzaamheid en veerkracht van mensen. Op deze
wijze maakt Welzijn De Meierij meer mogelijk!
Welzijn De Meierij streeft er naar:
• dicht bij de mensen te staan. We willen een schakel vormen tussen mensen en organisaties om op die
manier betere hulp en ondersteuning te kunnen bieden.
• zorg te voorkomen door vroegtijdig problemen te signaleren, om vervolgens professioneel en integraal te
anticiperen door gebruik te maken van het sociale netwerk.
• lokale burgers te stimuleren om vanuit eigen kracht gebruik te maken van hun talenten.
• optimaal gebruik te maken van de inzet van vrijwilligers om zo actief burgerschap te stimuleren en de
zelfredzaamheid en veerkracht van mensen in kwetsbare posities te vergroten.

2.2 Werkwijze
Welzijn Nieuwe Stijl
In de veranderende omgeving wordt de rol van de sociaal werkers steeds meer outreachend, proactief en
faciliterend. Een verbinder zijn tussen veel aspecten. Mensen in hun kracht zetten en al dan niet met ondersteuning zaken zelf laten doen. Deze kanteling in ons handelen, voeren wij uit met het programma Welzijn
Nieuwe Stijl (WNS). Het programma kent acht bakens:
• gericht op de vraag achter de vraag (waar gaat het écht om)
• gebaseerd op de eigen kracht van mensen (benutten van talenten/empoweren)
• direct er op af (om erger te voorkomen: niet afwachten, maar doen!)
• informeel (vrijwilligers) en formeel (sociaal werkers) in optimale verhouding
• doordachte balans van collectieve voorziening en/of individuele oplossing
• integraal werken (samenhang zien en samenwerken)
• niet vrijblijvend maar resultaatgericht
• gebaseerd op ruimte voor de sociaal werker
Strategisch beleidsplan 2015-2017
Welzijn De Meierij heeft in haar strategisch beleidsplan 2015-2017 vier speerpunten benoemd:
• Buurt op eigen kracht
• Uitgaan van eigen kracht
• De kracht van vrijwilligers en mantelzorgers verbeteren en versterken
• Investeren in professionele en krachtige bruggenbouwers
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Samenwerking en verbinding
Meierijstad
Welzijn De Meierij heeft in 2016 een strategische visie opgesteld voor de inrichting van het sociaal werk
Meierijstad, vooruitlopend op de inrichting van de nieuwe gemeente Meierijstad, de voormalige gemeenten
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, met ingang van 1 januari 2017.
Deze visie heeft de organisatie gedeeld en doorontwikkeld in samenwerking met haar welzijnspartners in het
sociaal domein van Meierijstad; MEE, Juvans, Ons Welzijn en Lumens van de betrokken gemeenten. Resultaat
van dit proces is een gezamenlijke strategische visie op grond waarvan de vijf organisaties een gezamenlijke
visie- en dienstverleningsconcept hebben uitgewerkt voor Meierijstad.
De sociaal-maatschappelijke visie op de nieuwe gemeente Meierijstad zoals door de huidige drie gemeenten
vastgesteld, is het kader dat de vijf organisaties hebben gehanteerd voor het formuleren van deze gezamenlijke visie op de dienstverlening. Uiteraard voorzien van de expertise en ervaring vanuit elk van vijf
organisaties op dienst- en hulpverlening in het sociaal domein.
Het zal duidelijk zijn dat deze organisaties die in de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode momenteel verantwoordelijk zijn voor het sociaal werk, elkaar aan het vinden zijn. Aan het vinden op verdere
visievorming en aan het vinden op mogelijkheden hoe meer impact te realiseren en hoe dit met elkaar op de
schaal van Meierijstad te gaan organiseren. Zij willen samen vorm geven aan een eigen organisatie van sociaal
werk voor de nieuwe stad. De inhoud staat voorop, de vorm van de samenwerking volgend.
Begin 2017 is deze gezamenlijke visie aangeboden aan het nieuwe college Meierijstad. Er is een enorme stap
gezet door het benoemen van een aantal speerpunten als basis voor de uitwerking van verschillende samenwerkingsprojecten. Deze speerpunten zijn armoedepreventie en arbeidstoeleiding voor jongeren. Er zijn
twee werkgroepen gevormd met medewerkers van de betrokken organisaties. Vanuit deze werkgroepen zijn
twee projectvoorstellen gelanceerd; de werkplaats Financiën voor Schijndel en Match for success Meierijstad-breed. In 2018 worden deze projecten uitgewerkt. Welzijn De Meierij is kartrekker geweest voor de
werkgroep armoedepreventie samen met Juvans. Daarnaast heeft de organisatie actief deelgenomen aan
beide werkgroepen.
Lokale- en regionale overleggen
Welzijn De Meierij heeft in 2017 deelgenomen aan lokale- en regionale overleggen in het kader van de ontwikkeling – en uitvoering van WMO-, jeugd- en participatiebeleid.
De organisatie heeft op lokaal -en regionaal niveau intensief samengewerkt met diverse netwerkpartners in
het sociaal domein op het terrein van (jeugd)zorg, wonen, inkomen en welzijn;
De organisatie was vertegenwoordigd in:
• Sociale (wijk) teams
• Platforms en stuurgroepen op het terrein van leefbaarheid, Woonservice en IDOP/IWOP
• Stuurgroepen en werkgroepen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen
• Centra voor Jeugd en Gezin
• Multidisciplinair overleg met zorgpartners
• Dialoogtafels, ronde tafelbijeenkomsten met bewoners & gemeente over o.a. mijlpalendocument, armoedebestrijding
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Participatiewiel
Middels het Participatiewiel van Movisie kunnen wij een mooi beeld geven van onze kernwaarden en onze
inzet. In het midden van het participatiewiel staat een mens. Een mens met al zijn eigenschappen, krachten
en kwetsbaarheid. De gedachte achter het Participatiewiel is dat de leefwereld van mensen centraal staat en
dat de systeemwereld van wetten en organisaties die mensen kan ondersteunen, ten dienste kan staan aan
hun leefwereld. Het idee is dat de mens zelf de regie voert over zijn eigen leven. Onze visie sluit hier mooi bij
aan. Deze zelfregie uit zich in de volgende elementen.
• eigenaarschap:
de ruimte om eigen keuzes te kunnen maken.
• eigen kracht:
het ervaren van eigen kracht doet mogelijkheden en optimisme groeien.
• motivatie:
door onderzoek naar drijfveren en zingeving wordt motivatie zichtbaar; als sleutel tot verandering.
• contacten:
door het betrekken van het netwerk wordt de kans op een blijvende, gedeelde oplossing groter.
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3 Algemeen
Dit jaarverslag bestaat uit een algemeen gedeelte en hoofdstukken die specifiek zijn gericht op de overeenkomsten met de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode (anno 2017 Meierijstad) en met overige
partners.
De financiële jaarrekening maakt geen onderdeel uit van dit verslag. Wel zijn de balans en de resultaten in
tabelvorm opgenomen.

In de grafiek ‘Werkplan versus realisatie’ is voor de totale
organisatie het aantal afgesproken uren en het aantal
door het team gerealiseerde uren weergegeven (inclusief
projecten).
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4 De organisatie
4.1 Organogram Welzijn De Meierij.

Bestuur

Directeur

 Algemene ondersteuning
 Planning en control
 Beheer

Personeelsvertegenwoordiging

 Sociaal Werkers

4.2 Bestuur, governancecode en beleidsontwikkeling.
4.2.1 Samenstelling bestuur Welzijn De Meierij
Het bestuur van Welzijn De Meierij had op 31 december 2017 de volgende samenstelling:
Naam
Dhr. T. van der Heijden
Dhr. A. van Grinsven
Dhr. M. van den Akker
Dhr. G. van Aken
Mevr. N. Paagman
Mevr. M. Lap-Streur
Vacature

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid met ingang van 1-1-2018 aftredend
Algemeen lid

Beleidsontwikkeling
In 2017 heeft het bestuur diverse onderwerpen behandeld en beleid vastgesteld waarbij de focus vooral
gericht was op:
• Een goede bedrijfsvoering; in 2017 stond het financieel beleid onder druk door de voorgenomen bezuinigingen van de gemeente Meierijstad. Het bestuur heeft een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift
heeft er toe geleid dat het besluit van de gemeente is herzien.
• Goed personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid;
• De ontwikkeling van het strategisch beleidsplan 2018-2020 met o.a. de inzet van een stakeholdersonderzoek onder supervisie van Avans Hogeschool;
• Treasurystatuut;
• Inrichting toezichthoudend bestuur;
• De ontwikkeling van de samenwerking met de maatschappelijke partners sociaal domein Meierijstad.
• Nieuwe wet en regelgeving waaronder consequenties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties,
nieuwe CAO Sociaal Werk;
9

Daarnaast stonden reguliere onderwerpen als jaarplan, jaarverslag, begroting en de jaarrekening van de organisatie op de agenda van het bestuur.
Good Governance
Het bestuur heeft haar reglement toezichthoudend bestuur en het directiereglement toezichthoudend bestuur in 2017 op basis van het nieuwe document (governancecode Sociaal Werk Nederland) opnieuw
aangepast en vastgelegd.
Ontwikkeling strategisch beleidsplan 2018-2020
Het traject voor dit strategisch plan is begin 2017 gestart en er zijn veel gesprekken gevoerd; intern met alle
medewerkers, het bestuur en extern met samenwerkingspartners en andere belangrijke stakeholders via een
stakeholdersonderzoek. Het strategisch beleidsplan 2018-2020 is in maart 2018 door het bestuur vastgesteld.
Stakeholdersonderzoek
In september is onder supervisie van een student bestuurskunde Avans Hogeschool een uitgebreid onderzoek gestart onder verschillende stakeholders naar o.a. klanttevredenheid, betrokkenheid en speerpunten.
De uitkomsten zijn meegenomen in de opzet van het strategisch beleidsplan 2018-2020. Stakeholders gaven
gemiddeld een 7,8 voor de dienstverlening van Welzijn De Meierij. Als sterke punten worden daarbij genoemd: verbinden, laagdrempelige samenwerking, klantvriendelijkheid, waardering voor vrijwilligers,
betrokkenheid medewerkers, hulp en ondersteuning door medewerkers. Deze sterke punten zullen wij uiteraard vasthouden en verder verstevigen.
Als verbeterpunten worden onder andere genoemd: profileren, communicatie, ondersteuning dorps- en
wijkraden, vrijwilligers meer betrekken bij organisatie en meer educatieve activiteiten voor jongeren.
Deze verbeterpunten en de uitkomsten uit een interne sterkte- en zwakte analyse worden vanaf 2018 opgepakt en uitgewerkt in concrete acties.
Ontwikkeling zelforganiserend team
Meer speelruimte voor sociaal werkers is een belangrijke voorwaarde om creatief, flexibel en snel te kunnen
inspelen op lokale signalen en vragen. Vanuit de basisteams is de uitvoering gemonitord en doorontwikkeld.
Eind 2017 is besloten om vanuit een team te gaan werken en geen splitsing meer te maken voor de twee
dorpskernen Schijndel en Sint-Oedenrode. Als volgende stap heeft het team sociaal werk in nov 2017 het
werkplan 2018 zelf ingedeeld en taken verdeeld. Voor een goede uitvoering zijn coördinatoren benoemd op
verschillende grote thema’s zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk over de dorpskernen heen.
Aansluiting bij beroepsvereniging Verdiwel en brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland
In 2017 was Welzijn De Meierij via de directeur lid van de beroepsvereniging Verdiwel voor directeur-bestuurders van organisaties voor Welzijn- en Maatschappelijke Dienstverlening. De directeur was mede lid van
het bestuur van Verdiwel.
De directeur heeft daarnaast geparticipeerd in het overleg directeuren NOB (Noord Oost Brabant)
Welzijn De Meierij maakte deel uit van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland voor Welzijn – en
Maatschappelijke Dienstverlening.
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4.3 Medewerkers
4.3.1 Overzicht personeel 31 december 2017
Welzijn De Meierij had in 2017 gemiddeld 12,67 FTE (exclusief detachering) op 31 december waren er 22
medewerkers in dienst, waarvan twee medewerkers op basis van detachering in samenwerking met WSD.
Mannen:
Vrouwen:
Fulltimers:
Parttimers:

6
16
2
20

11%

9%
27%

Mannen:

Fulltimers

Vrouwen

Parttimers

73%

91%

Detachering

89%

Eigen
personeel

Door personeelswijzigingen als gevolg van pensionering, langdurig ziekteverzuim en projectsubsidies zijn er
verschillende tijdelijke contracten afgesloten.
Ziekteverzuim/percentage
<8 dagen
1,61 %
8-42 dagen
0,44%
>42 dagen
10,42%
Rapportage vertrouwenspersoon; in 2017 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen.
Medezeggenschap
Welzijn De Meierij heeft een Personeelsvertegenwoordiging (PVT), die de belangen van de medewerkers
behartigt. De PVT heeft in 2017 tweemaal formeel overleg gevoerd met de directeur. Het overleg met het
bestuur is verzet naar begin 2018. Gespreksonderwerpen waren: wijziging Arbowet, Arbojaarplan, werkdruk,
vakantieregeling en de gezamenlijke visieontwikkeling Meierijstad. Verder werd de PVT geïnformeerd over
de ontwikkeling van het werkplan, de begroting en de ontwikkeling naar een toezichthoudend bestuur. In
2017 heeft de PVT ingestemd met een vaste agenda en een vaste vergadercyclus voor 2018 in verband met
alle ontwikkelingen Meierijstad. De PVT heeft het personeel met vier personeelsbijeenkomsten geïnformeerd en betrokken bij de verschillende actuele thema’s.
Stagiaires
Welzijn De Meierij werkt graag mee aan de opleiding en ontwikkeling van toekomstige professionals.
Onze organisatie is een erkend opleidingsinstituut van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven), kenniscentrum voor leren in de praktijk. Deze erkenning geldt voor de opleidingen ‘sociaal cultureel werker niveau 4’, ‘sociaal -maatschappelijke dienstverlening niveau 4’, ‘persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen niveau 4’, ‘begeleider gehandicaptenzorg niveau 3’, ‘sport- en bewegingsleider niveau
3’, ‘assistent dienstverlening en zorg niveau 1’ en ‘medewerker secretariaat en receptie niveau 2’.
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Overzicht inzet stagiaires
Jongerenwerk
MBO 3 jaarstagiaires MBO Sociaal Cultureel Werk, waarvan 2 van het Summa college Eindhoven en 1 jaarstagiaire MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening van het Koning Willem I College in ’sHertogenbosch. HBO 1 jaarstagiaire Social Studies van Fontys Hogescholen Eindhoven, derde jaars
Steunpunt Mantelzorg/dagbesteding
HBO 1 jaarstagiaire Social Work Avans Hogeschool Den Bosch in samenwerking met Juvans
MBO 2 jaarstagiaires Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Koning Willem 1 college Den Bosch opleiding niveau 4 derde jaars.
MBO BOL stagiaire niveau 2 Koning Willem 1 college opleiding Den Bosch Ondersteunende Administratieve
Beroepen voor drie maanden.
Algemeen
HBO afstudeerstage, opleiding bestuurskunde Avans Hogeschool Den Bosch vierde jaars met als opdracht
uitvoering stakeholdersonderzoek in het kader van de ontwikkeling strategisch beleidsplan.
Vanaf september 2017 is Welzijn De Meierij gestart met een nieuwe stagevorm van Avans Hogeschool voor
eerste jaars studenten Social Studies. In totaal zijn we met 15 eerste jaars studenten aan de slag gegaan
met verschillende thema’s zoals laaggeletterdheid, digitaal pesten en opbouwwerk.

4.3.2 Docenten
In 2017 had de organisatie met 16 docenten (begeleiders) een overeenkomst van opdracht. Het betreft docenten voor bewegingsactiviteiten en voor activiteiten op het terrein van ontmoeten en informeel leren.

4.3.3 Vrijwilligers
Het werken met vrijwilligers is een identiteitsbepalend element en belangrijk onderdeel van het profiel van
Welzijn De Meierij. Veel activiteiten worden door vrijwilligers mede ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd.
Welzijn De Meierij werkte in beide gemeenten samen met 496 vrijwilligers. Deze vrijwilligers waren verantwoordelijk voor 671 verschillende taken.
Onze interne vrijwilligers vervulden taken voor sterk uiteenlopende activiteiten. Voorbeelden zijn het plaatsen van alarmeringsapparaten, klussendienst, mantelzorgondersteuning en werkzaamheden in de werkplaatsen. Op activiteitenniveau heeft een aantal vrijwilligers ook buiten de eigen gemeente gewerkt, zoals
bij de Klussendiensten en bij Buurtbemiddeling.
In 2017 is het vrijwilligersbeleid gewijzigd naar aanleiding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Hiervoor zijn er in het beleid aanpassingen opgenomen voor de groep docenten en begeleiders van
ontmoetings-computer en taalcursussen, waarmee geen overeenkomst van opdracht kan worden afgesloten.
Waardering en ondersteuning
In Sint-Oedenrode en in Schijndel werden de vrijwilligers door middel van vrijwilligersfeesten en een fietstocht (Schijndel) gewaardeerd.
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4.3.4 Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers
Aan vrijwilligers in Schijndel en Sint-Oedenrode zijn de volgende trainingen en workshops aangeboden:
- Informatiebijeenkomst Wonen door Wovesto en Odendael voor de vrijwilligers van de bezoekdiensten.
- informatiebijeenkomst over de WMO door Sander Brands voor de vrijwilligers van de bezoekdiensten
(Activerend Huisbezoek en Sociale Alarmering)
- Informatiebijeenkomst over ‘Depressiviteit’ door oud stagiaire Lotte Bosch voor onze bezoekvrijwilligers
(Activerend Huisbezoek, Sociale Alarmering en Thuis Met Vrijwilligers)
- Workshopcaroussel Steunpunt Vrijwilligerswerk juni, deze vond plaats op twee locaties
o het leren schrijven van goede, pakkende persberichten
o tips en trucs voor het fotograferen met de smartphone
o communicatie d.m.v. een digitale nieuwsbrief
o signaleren en doorverwijzen.
o Presentatie collectieve vrijwilligersverzekering Meierijstad door Raetsheren van Orden
- Workshopcaroussel Steunpunt Vrijwilligerswerk november, deze vond plaats op 1 locatie
o basisbeginselen Kinder- EHBO (geen certificering),
o ‘In gesprek met jongerenwerk' waarbij er gelegenheid is tot het stellen van dringende vragen bij
specifieke signalen
o Grimeren
o ‘Hoe en Wat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)'.
- Voorbereidende informatieavonden in het kader van NL doet voor vrijwilligersorganisaties;
- Instructiebijeenkomst voor chauffeurs Eropuitbus over rijden met de bus en het verkeer;
- Vrijwilligers dagbesteding en vervoersvrijwilligers: training over tiltechnieken
- “Interactief voorlezen ”voor vrijwilligers VoorleesExpress;
Professionals;
In het kader van zelforganisatie heeft het team Sociaal Werk deelgenomen aan een training projectmatig
werken.
Daarnaast is door Welzijn De Meierij in 2017 deelgenomen aan:
o Jongerendag op 25 april
o Congres effectief jongerenwerk op 18 september
o Studiebijeenkomst Movisie op 5 april,
o Studiedag armoede en schulden op 11 oktober
o EHBO opleiding door het beheer najaar 2017
o Dag van de Sociaal Werker op 15 maart
o Training financiële basiskennis bij MKB op 12 mei
o Voorjaarsworkshop bij Verdiwel in april
o Leermodule waardevolle dienstverlening bij Sociaal Werk Nederland (sept-dec)

4.3.5 PR activiteiten
In 2017 is er een “jaarbericht 2016” uitgegeven. Een aantrekkelijk leesbaar jaarbeeld met de belangrijkste
resultaten en ontwikkelingen van 2016.
De organisatie heeft daarnaast gepubliceerd op haar website, Facebook, Twitter en heeft een jaarprogrammaboekje uitgegeven. In het kader van de opening van ” De Sok”, de nieuwe naam voor de werkpaatsen is
er een folder “De SOK” gepubliceerd.
In december is er een grote promotieactie gestart rondom de werving van vrijwilligers door het vrijwilligerssteunpunt.
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5 Rapportage opdracht gemeente Schijndel
De vragen van de gemeente Schijndel lagen voor het kalenderjaar 2017 prioritair op de volgende twee van
de drie velden van de WMO:
1. Bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van
voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of
met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
Veld 3 van de WMO “bieden van beschermd wonen en opvang” wordt niet als een directe taak voor Welzijn
De Meierij gezien.
Accenten voor 2017
 participatie in het Sociaal Wijkteam door het opbouwwerk;
 opbouwwerk op maat; gericht op faciliteren en stimuleren en verzelfstandiging van bewonersinitiatieven
en -groepen met als extra accent integratie van mensen met een beperking;
 flexibele ondersteuning op maat van vrijwilligersorganisaties;
 bemiddeling en ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligerswerk vanuit het vrijwilligerssteunpunt, met
extra aandacht voor digitale matching;
 versterking van de informele en formele sociale omgeving;
 ondersteuning van mantelzorgers, gericht op het voorkomen van overbelasting en belangenbehartiging;
 doorontwikkeling dementievriendelijke gemeente;
 versterking en verbreding van dagbestedingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen;
 sociale activering;
 ontwikkeling Taalhuis waaronder:
Aanpak laaggeletterdheid voor groepen met en zonder een migratieachtergrond.
Extra aandacht voor de ontwikkeling en uitvoering van integratieactiviteiten voor statushouders in samenwerking met het vluchtelingenwerk.
Project VoorleesExpress
 stimuleren van maatschappelijke inzet van jongeren middels programma’s zoals de maatschappelijke
stage;
 naleving Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
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5.1 Het bevorderen van de sociale samenhang …
5.1.1 Woonservices
Schijndel kent 4 Woonservices. Binnen deze Woonservices staan ontmoeting, informatievoorziening, dagbesteding en een eetfunctie centraal; gericht op alle wijkbewoners met extra aandacht voor kwetsbare
inwoners. Dit om hun zelfstandigheid en betrokkenheid met de directe omgeving zo lang mogelijk te behouden. De sociaal werkers boden vraaggericht ondersteuning bij de ontwikkeling van activiteiten die door
vrijwilligers werden georganiseerd. Buurt- en ontmoetingsochtenden kregen steeds meer bekendheid en er
zijn goed bezochte creatieve en informatieve themabijeenkomsten georganiseerd. De eetpunten werden
door de wijkbewoners goed bezocht.
Het opbouwwerk informeert vanuit de woonservicepunten de burgers met een gezamenlijke nieuwsbrief
waarin we aangeven dat burgers met initiatieven steun kunnen krijgen vanuit de woonservice, voor het aanvragen van bijvoorbeeld subsidies of voor het organiseren van thema bijeenkomsten.
Er is een welkomstgeschenken doos ontwikkeld voor alle nieuwe inwoners van Schijndel. Hierin zit een bon
van de woonservice waarmee nieuwe bewoners kunnen kennismaken met de wijk onder begeleiding van
een vrijwilliger van de woonservice.
De sociaal werkers bezochten wijkactiviteiten en gingen regelmatig de wijken in om met de Schijndelse bewoners in gesprek te gaan. Er werd informatie verstrekt over de diensten en activiteiten in de wijk en waar
nodig doorverwezen naar (informele) zorg en ondersteuning.
Werkwijze en algemene resultaten inzet ondersteuning Woonservices
• Welzijn De Meierij heeft vraaggericht ingespeeld op ontwikkelingen in de Woonservices. Er is maatwerk
geleverd waarbij de inzet gericht was op het vergroten van het aantal deelnemers aan de activiteiten, de
begeleiding van de vrijwilligers gericht op verzelfstandiging en verbinding met de wijk en andere partijen.
• Het vrijwilligerspotentieel in de Woonservices is vergroot en versterkt en er is een uitbreiding van het
aantal activiteiten gerealiseerd.
• Mensen weten elkaar én de Woonservices steeds beter te vinden; er komen steeds meer mensen naar de
Woonservices punten
• Alle activiteiten worden zoveel mogelijk zelfstandig door vrijwilligers vorm gegeven.
• Bij de ontmoetingsactiviteiten was er regelmatig een lid van het Sociaal Wijkteam aanwezig voor advies
en informatie. Indien nodig direct oproepbaar.
• De eetpunten werden door wijkbewoners goed bezocht met gemiddeld 24 mensen per keer.
• De sociaal werkers hebben de onderlinge samenwerking van de Woonservices bevorderd, met de begeleiding van een gezamenlijk overleg en nieuwsbrieven.
• Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de informatie en- advies vrijwilligers van de Woonservices over
signaleren en doorverwijzen.
• In elke Woonservice is er een dagbesteding en een eetpunt gerealiseerd, met daarnaast verschillende
ontmoetingsactiviteiten.
• In 2017 hebben de Woonservices dankzij een bijdrage van huis en erf een kerstdiner kunnen aanbieden
voor de eenzame en kwetsbare bewoners. Op iedere Woonservice zijn er door vrijwilligers kerstmaaltijden bereid.
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Woonservice Boschweg
De buurt- en ontmoetingsochtend in Het Gasthuis werd door gemiddeld 20 bezoekers bezocht. Ook maakten
steeds meer wijkbewoners gebruik van de mogelijkheid om samen te eten in het eetpunt op de woensdag.
De vrijwilligers hebben meer verantwoordelijkheden genomen en gaven steeds meer activiteiten zelf vorm
zoals het organiseren van een film over de wijk, een Hollandse muziekavond of jeu de boules wedstrijden.
Mensen weten elkaar steeds beter te vinden en hebben meer oor en oog voor elkaar.
Zoals gebruikelijk werd de jaarlijkse Internationale Vrouwendag voor Schijndel in Het Gasthuis gevierd. Een
populaire activiteit vooral voor de allochtone vrouwen uit Schijndel.
Op deze avond werd er genetwerkt, gedeeld, gedanst en genoten van het gevarieerde aanbod van de vele
internationale hapjes.
De Internationale Vrouwendag werd door 120 mensen met 18 nationaliteiten bezocht.
Welzijn De Meierij was in 2017 zijdelings betrokken bij de doorontwikkeling van de Woonservice Boschweg
Noord-Oost (Bloemenwijk). We hebben de voortgang gevolgd en hebben een ondersteunende en adviserende rol ten aanzien van de ontwikkelingen.
Woonservice Centrum
Woonservice Centrum richt zich, net als de andere Woonservices in Schijndel, op wonen, welzijn en zorg van
de inwoners van het hartje van Schijndel. Een van de activiteiten die Woonservice centrum als collectief van
netwerkpartners organiseert is koffie-inloop ’t Bûrthuis.
Welzijn De Meierij ondersteunde bij het faciliteren, opzetten en organiseren van activiteiten voor de (kwetsbare) bewoners in Schijndel. De ondersteuning van de sociaal werker was er vooral op gericht om koffieinloop ’t Bûrthuis zoveel mogelijk te verzelfstandigen en op eigen kracht van bewoners te laten plaatsvinden.
De vrijwilligersgroep ontwikkelde zich tot een zelfstandige groep van 12 vrijwilligers die wekelijks bezoekers
bij konden staan met informatie en advies, zorg droegen voor doorverwijzing en een bijzonder activiteitenprogramma wist te ontwikkelen.
Het Burthuis is wekelijks bezocht door gemiddeld 30 bezoekers. In 2017 is het aantal mannelijke deelnemers
in grote mate toegenomen. Ook mensen met een psychiatrische aandoening, licht verstandelijke beperking
en beginnende dementie namen deel aan de activiteiten van het Burthuis. Gemiddeld hebben 20% van de
deelnemers een beperking.
Woonservice Wijbosch
In 2017 heeft het opbouwwerk maandelijks aangeschoven bij het info overleg.
Het verstrekken en uitwisselen van informatie over de ontwikkelingen binnen de Woonservices en het samenwerken met het Sociaal Wijkteam waren daarbij belangrijke aandachtspunten.
Woonservice Zuid
De thema- en creatieve ochtenden op maandag werden goed bezocht. De creatieve activiteiten trekken een
vaste bezoekersgroep. De stagiaire van Welzijn De Meierij heeft een grote bijdrage geleverd aan het (meer)
zelfstandig functioneren van de vrijwilligers.
Voor het Eetpunt in Woonservice Zuid wordt wekelijks gekookt door gemiddeld drie vrijwilligers.

16

5.1.2 Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een dienstverlening die richt zich op het voorkomen of beperken van escalatie van problemen tussen bewoners in de buurt. Het aantal casussen op jaarbasis fluctueert sterk, evenals de
inspanningen per casus. Minimaal worden er twee gesprekken gevoerd en de insteek is dat een casus met
maximaal vier gesprekken afgesloten moet kunnen worden. In zijn algemeenheid vergt een casus 5-10 uur
aan inspanningen.
Buurtbemiddeling is een gezamenlijke activiteit van Welzijn De Meierij met welzijnsinstelling Bint uit SintMichielsgestel en wordt uitgevoerd binnen de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel.
Alle betrokken participanten zijn in de vorm van een evaluatie geïnformeerd over het belang van Buurtbemiddeling. Er wordt nauw samengewerkt en/of afgestemd met de politie.
Buurtbemiddeling had in 2017 een vrijwilligerspool van 11 personen. Gezien de complexiteit van de casussen
is er gedurende het jaar extra aandacht geschonken aan deskundigheidsbevordering en intervisie. Casussen
kunnen complex zijn omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Of omdat er al veel vooraf is gebeurd
waardoor zaken escaleren en er naast de oorspronkelijke klachtaard meerdere problemen tegelijkertijd lijken
te spelen.

In Schijndel zijn 11 bemiddelingsverzoeken ontvangen. 36
% van de casussen werd op initiatief van de woningcorporatie gestart. Van de casussen is 18 % op eigen initiatief
gestart. De overige casussen werden door de politie of
SWT toegeleid.

In de grafiek hiernaast treft u een overzicht aan van
de verschillende klachten die aanleiding vormden tot
bemiddeling.
Verschillende vormen van geluidsoverlast vormden
55 % van het aantal meldingen. Dat is gelijk aan het
aantal meldingen vanwege pesten/lastigvallen.

In 55 % van de gevallen is er een positief resultaat bereikt.
In 37 % van de gevallen heeft de klagende
partij zich teruggetrokken na het verstrekken
van informatie.
Alle casussen die in behandeling zijn genomen, zijn in 2017 afgerond.
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5.1.3 Dagbesteding
De Dagbesteding is een aparte voorziening in drie Woonservices voor mensen die extra steun en begeleiding
nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen, maar nog niet in aanmerking komen voor een zorgindicatie.
Het betreft mensen met lichamelijke klachten, lichte dementie of mensen die dreigen te vereenzamen. Het
biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een gevarieerd programma dat zoveel mogelijk op ieders wensen wordt afgestemd. Dagbesteding is voor mantelzorgers een goede vorm van respijt- zorg; als een partner
wordt opgevangen heeft de mantelzorger voor zichzelf tijd om te ontspannen. Een mooi gevolg van de Dagbesteding is dat er vriendschappen ontstaan die ook buiten de Dagbesteding doorgaan.
De Dagbesteding wordt aangestuurd door medewerkers van Welzijn De Meierij en begeleid door enthousiaste en deskundige vrijwilligers.
Deelname 2017
In 2017 waren er in totaal vier groepen Dagbesteding (met een gemiddelde van 12 mensen per groep). één
groep in de Woonservice Boschweg (’t Lidwinahûfke in Het Gasthuis), twee groepen in het Centrum (D’n
Uitkijk in ’t Spectrum) en één groep in Zuid (D’n Inloop in De Vink) begeleid door 25 vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een deskundigheidsbevordering gehad op het gebied van tiltechnieken.
Toeleiding en netwerksamenwerking
Eenmaal in de 6 à 8 weken is er overleg met netwerkpartners, zoals wijkverzorging, casemanagers dementie,
ouderenadviseurs en andere zorgaanbieders voor toeleiding activiteiten en overdracht. Daarnaast is er vanuit de dagbesteding regelmatig contact met het Sociaal Wijkteam over nieuwe signalen en vragen van
mantelzorgers. In 2017 is de samenwerking gestart met een nieuwe zorgaanbieder “Het Andere Wonen” in
Schijndel.

5.2 Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer
5.2.1 Ontmoetingsactiviteiten, algemeen
Welzijn De Meierij biedt mensen de gelegenheid om mee te doen aan ontmoetingsactiviteiten. De activiteiten zijn een middel om mensen met elkaar in contact te brengen om hun sociale netwerk te vergroten.
Mensen nemen deel aan een activiteit waar ze zich thuis bij voelen. Ze horen erbij en ondersteunen en stimuleren elkaar. Er is veel aandacht en betrokkenheid, zowel van de deelnemers onderling als van de
begeleiding en medewerkers van Welzijn De Meierij. Ontmoetingsactiviteiten bevorderen de maatschappelijke participatie en de zelfredzaamheid. De ontmoetingsactiviteiten zijn een vindplaats van signalen waarop
adequaat wordt gereageerd. Daarmee ondersteunen wij de mensen in hun eigen kracht en versterken hun
zelfredzaamheid. Steeds meer activiteiten worden op locatie in de Woonservice georganiseerd. Welzijn De
Meierij blijft fungeren als achterwacht en bemiddelt op verzoek de benodigde vrijwilligers. Deelname van
mensen met beperkingen vroegen van Welzijn De Meierij extra ondersteuning.
MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen)
Bewegen is van groot belang, zeker voor ouderen. Tevens biedt een beweegactiviteit een belangrijke ontmoetingsmogelijkheid. In Schijndel heeft Welzijn De Meierij al vele jaren in de verschillende wijken beweegactiviteiten voor senioren (Meer Bewegen voor Ouderen). Het gemiddeld aantal deelnemers blijft vrij constant, de gemiddelde leeftijd stijgt. In totaal maakten 94 burgers gebruik van deze mogelijkheid.
Zomerpalet
In juli en augustus zijn er zeven wekelijkse ontmoetingsactiviteiten georganiseerd voor ouderen. Er is door
vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten. De Sociaal
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Werker was tijdens de bijeenkomsten aanwezig om vragen van bezoekers, over onderwerpen zoals mantelzorg, dagbesteding en overige welzijnsactiviteiten, te kunnen beantwoorden. Met de 223 aanwezigen bleek
het Zomerpalet weer een geslaagde activiteit.

5.2.2 Ontmoeten en leren
(In)formele educatie
Het accent ligt op een vraaggericht aanbod voor mensen in een kwetsbare situatie. Waaronder specifiek
laaggeletterden, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, anderstaligen, senioren. Doel van de
educatieve activiteiten is het verbeteren en versterken van basisvaardigheden zoals lezen en schrijven, digitale vaardigheden en rekenvaardigheden.
Resultaten en ontwikkelingen 2017
Taalhuis Schijndel
Het Taalhuis is in de eerste plaats een herkenbare fysieke plek in Schijndel waar mensen met vragen over
taal en digitale activiteiten terecht kunnen als deelnemer of als vrijwilliger. Zij kunnen informatie krijgen over
het taalaanbod in Schijndel en worden - indien gewenst - doorverwezen naar een passende cursus of activiteit. In het Taalhuis bevindt zich een computerlokaal met allerlei lesfaciliteiten Vanuit het Taalhuis worden
nieuwe verbindingen met samenwerkingspartners gelegd om meer deelnemers toe te leiden naar de activiteiten. Het Taalhuis werkt met vrijwilligers en professionals. Voor vrijwilligers worden trainingen gegeven.
Het Taalhuis is in Schijndel een samenwerkingsverband tussen gemeente Meierijstad, Welzijn De Meierij,
Bibliotheek NOBB en het Vluchtelingenwerk en wordt ondersteund door de ‘Stichting Lezen en Schrijven’ en
‘Zet een punt’.
Aanbod activiteiten Taalhuis Schijndel
Open spreekuur
Van het open spreekuur hebben al heel veel mensen gebruik gemaakt.
Voorbeelden van vragen zijn: “Waar vind ik geschikt lesmateriaal voor een taalmaatje?”, “Ik wil vrijwilligerswerk doen rondom taal”.” Waar kan ik terecht voor een cursus?”
Deze vragen en signalen worden zoveel mogelijk vertaald naar (nieuwe) collectieve voorzieningen. Zo werden
in 2017 mensen doorverwezen naar de computercursussen, ontmoetingsactiviteiten van Welzijn De Meierij,
vrijwilligerswerk en het brede taalaanbod van het Taalhuis. Uit het spreekuur blijkt dat er behoefte is aan
een cursus Nederlands voor anderstalige mensen voor wie het taalcafé te makkelijk en de ‘Lang zullen ze
lezen’ cursus niet passend is.
Cursussen Lang zullen ze lezen
In 2017 is er een middagcursus en een avondcursus beter leren lezen en schrijven georganiseerd. Welzijn De
Meierij verzorgde de begeleiding en toeleiding. Voor het onderwijsgedeelte is een gecertificeerde docente
ingezet. In totaal namen 16 verschillende mensen deel aan de cursus.
Taalcafé
Het Taalcafé is een ontmoetingsactiviteit voor mannen en vrouwen, voor wie Nederlands de tweede taal is.
In het Taalcafé wordt spelenderwijs geoefend met taal. Het Taalcafé is populair en werd goed bezocht. Door
de grote inzet van vrijwilligers is het mogelijk om de professionele inzet beperkt te houden. Die professionele
inzet blijft wel noodzakelijk voor het begeleiden en aansturen van de vrijwilligers en het waarborgen van de
continuïteit op momenten dat vrijwilligers niet beschikbaar zijn. In 2017 telde het Taalcafé 16 deelnemers.
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Creatief atelier
In het creatief atelier leer je je eigen kleding maken of repareren. In het creatief atelier wordt alleen de
Nederlandse taal gesproken. Het doel van deze wekelijkse laagdrempelige ontmoetingsactiviteit is het bieden
van een plek waar mensen kunnen oefenen met de Nederlandse taal en bezig zijn met kleding(reparatie).
Leesclub
Vanuit het Taalhuis is er een leesclub opgericht voor mensen die moeite hebben met lezen. Gezamenlijk
onder begeleiding van een vrijwilliger wordt er een makkelijk te lezen boek gelezen. De vrijwilliger wordt
gecoached door de docent lang zullen ze lezen.
Computercursussen
Voor de doelgroep die moeite heeft met lezen en schrijven en de senior op leeftijd worden digitale vaardigheden aan geboden. Op het juiste tempo en op maat zijn mensen wegwijs gemaakt in het gebruik van I pad,
Tablet en computer.
Nederlands voor Poolstaligen
In 2017 verzorgde Welzijn De Meierij cursus Nederlands voor Poolstaligen voor 23 cursisten.
De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd docent. De begeleiding hiervan en de toeleiding van cursisten wordt uitgevoerd door Welzijn De Meierij.
VoorleesExpress.
De VoorleesExpress heeft in 2017 als project gedraaid. Activiteiten die uitgevoerd zijn, zijn de werving van
vrijwilligers en de bekendmaking van het project bij toeleiders zoals basisscholen, kinderopvangcentra, consultatiebureau en dergelijke. In Schijndel hebben 24 gezinnen meegedaan aan de VoorleesExpress. Totaal
gezien hebben er in Sint-Oedenrode en Schijndel, dus onder de vlag van Welzijn De Meierij, 41 gezinnen
deelgenomen aan dit project, waarbij er 27 vrijwilligers zijn ingezet.

5.2.3 Werkplaatsen; dagbesteding en sociale activering.
In de werkplaatsen van Welzijn De Meierij heeft in 2017 een grote verscheidenheid aan activiteiten plaatsgevonden. Er wordt samengewerkt met het onderwijs en het vluchtelingenwerk.
De coördinatie is een gezamenlijke taak van de sociaal werker, de leermeester en de beheerders. Wij bieden
cursussen aan op het gebied van fietsen, metaal, houtbewerking, houtdraaien en timmeren. De insteek van
deze cursussen is hobbymatig. In 2017 zijn een aantal vluchtelingen ingestroomd in de activiteiten van het
hout en de fiets. Werkstukken worden vervaardigd onder begeleiding van deskundige vrijwilligers. Hierbij
blijkt de rol van de beheerders als ondersteuner voor de vrijwilligers erg belangrijk.
Naast deze cursussen kan men als vrijwilliger bijdragen aan gemeenschapstaken. Organisaties in Schijndel en
Sint Oedenrode kunnen een vraag neerleggen op hout-, metaal- en fietsgebied. De vrijwilligers van gemeenschapstaken maken allerhande werkstukken tegen een kostenvergoeding voor het materiaal en het gebruik
van machines en gereedschappen. Voorbeelden hiervan zijn:
o Het vervaardigen van kasten, tafel en stoelen voor de Schaapskooi.
o Het maken van bakkasten voor de Rana’s.
o Het maken van allerlei kleine houtwerkstukken ten behoeve van de activiteiten begeleiding van het
Mgr.Bekkershuis, Het Barbara (Laverhof) en Dichterbij.
Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om zowel in de fietswerkplaats als in de metaal en hout een ochtend zelf
te klussen onder toezicht van een begeleider. Van deze mogelijkheid is volop gebruik gemaakt.
Welzijn De Meierij heeft haar werkplaatsen een eigen naam kunnen gegeven. Onder de naam De Sok (verwijzing naar de sokkenfabriek Jansen De Wit waar de werkplaatsen uit voort komen) worden de activiteiten
voortaan uitgevoerd.
20

Samenwerking met het onderwijs.
Jongeren van het Elde College worden door middel van snuffelstages (6 weken) ingezet in de werkplaatsen
van Welzijn De Meierij. In de fietswerkplaats is een leerling die meerdere maanden een dagdeel in de week
stage loopt.
Vanuit het KW1C hebben 4 jongeren een oriëntatie traject gevolgd in de fiets, hout en metaalwerkplaats.

5.2.4 Klussendienst
De Klussendienst biedt ondersteuning bij het uitvoeren van kleine klussen in huis en tuin. Welzijn De Meierij
heeft in Schijndel een succesvolle Klussendienst, die in een duidelijke behoefte voorziet. In 2017 werden door
24 vrijwilligers 373 klussen uitgevoerd. Er werden op 191 verschillende adressen mensen geholpen.
Voor alle vrijwilligers biedt de Klussendienst een zinvolle tijdsbesteding. Zij halen voldoening uit de dankbare
reacties van de mensen die zijn geholpen en verruimen hun sociale netwerk, zodat ook hun eigen isolement
wordt verminderd. Wekelijks hadden de klusvrijwilligers een overleg waarin de klussen werden verdeeld en
de uitgevoerde klussen kort zijn besproken. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk voor de onderlinge contacten
van de vrijwilligers.
Situaties die om extra aandacht en zorg vroegen werden via de vrijwilligers gesignaleerd naar de aansturende
sociaal werker. Enkele signalen hebben geleid tot doorverwijzing. Welzijn De Meierij onderhoudt hiervoor
contacten met verschillende samenwerkingspartners zoals Vincentiusvereniging, het Sociaal Wijk Team, SWZ
en Vluchtelingenwerk.

Ruim 59% van de aangevraagde klussen betrof tuinonderhoud.
Evenals in voorgaande jaren werden vanuit de wijk Hoevenbraak beduidend meer aanvragen ontvangen dan
vanuit andere wijken. Ook vanuit de wijken Boschweg Noordoost, De Beemd 1 en Centrum 3 werd een bovengemiddeld aantal klusverzoeken ontvangen.
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Naast de reguliere klussen heeft Welzijn De Meierij ook twee keer ondersteuning verleend bij computerproblemen (computerservice) en twee keer bij de bediening van huishoudelijke apparatuur (Knoppendienst).
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5.3 Het geven van advies en informatie en cliëntondersteuning
5.3.1 Lotgenotencontact
Het ontmoeten van mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren geeft kracht en steun. Onder andere
vanwege de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren hoe met bepaalde situaties
kan worden omgegaan. Welzijn De Meierij heeft zelfstandig en in samenwerking met partners lokale en regionale bijeenkomsten georganiseerd waarbij het ontmoeten van lotgenoten centraal stond.
Partnergroepen dementie
We hebben in 2017 een terugkomst bijeenkomst gehad, waarbij we alle partners uitgenodigd hebben, die
ooit aan een groep deel hebben genomen. Over het algemeen betrof het zwaarbelaste mantelzorgers.
Reactie van een deelneemster: “Dit is het beste dat de laatste jaren op mijn pad is gekomen. Ik heb nog
steeds veel contact met een aantal mensen uit de groep en daar heb ik veel steun aan.”
Er zijn onderlinge contacten ontstaan en mensen weten elkaar nu te vinden met vragen rondom praktische
en emotionele ondersteuning. Daarnaast zijn we in 2017 gestart met de werving voor een nieuwe groep die
opgestart wordt in 2018.
Ontmoetingsgroep voor blinde en slechtziende ouderen
Deze groep kwam tweewekelijks bij elkaar. Voor de meeste ouderen het enige echte contactmoment met
lotgenoten. Er is begrip en aandacht voor elkaar en vooral het uitwisselen van mogelijkheden, hulpmiddelen
en leren van elkaars ervaringen is van groot belang. daarnaast is het een twee wekelijks ontmoetingsmoment
en een vrij moment voor de mantelzorger. Het is een hechte groep die lief en leed met elkaar kan delen.
Alzheimercafé
Er is veel te doen rondom Alzheimer en het aantal Alzheimerpatiënten groeit gestaag. In 2017 zijn er negen
bijeenkomsten geweest van het Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud, die goed werden bezocht. Het bezoekersaantal is redelijk constant. Het programma wordt zodanig opgezet dat er een mix is van informatie en
ontspanning. We merken dat er steeds meer verzorgenden en andere professionals het café bezoeken om
over deze ziekte te leren. Het is laagdrempelig en toegankelijk. Vanuit het steunpunt mantelzorg hebben we
onze expertise kunnen inzetten voor ondersteuning van getroffenen en mantelzorgers
Café Brein
Dit lotgenotencontact vond om de twee maanden plaats. Deze groep ervaart dat er veel is veranderd op het
gebied van begeleiding en zorg. De locatie op de zorgboerderij wordt als heel prettig ervaren. Ook omdat
men zo kennis kan maken met de plek. Met name de acceptatie van de ontstane situatie was een steeds
terugkerend gespreksonderwerp, ongeacht het thema van de avond. Er werd veel aandacht besteed aan de
onzichtbare gevolgen. Mensen met NAH kunnen beperkingen hebben die uiterlijk niet waarneembaar zijn,
maar niet meer zullen verbeteren. Dit is levenslang waardoor er een zware belasting voor de mantelzorger
kan ontstaan. De mogelijkheid om hierover in gesprek te kunnen gaan met lotgenoten werd door bezoekers
ervaren als een steuntje in de rug. Er zijn nieuwe contacten gelegd en van daaruit is gevraagd om ook apart
met mantelzorgers bij elkaar te komen. Er zijn twee bijeenkomsten geweest met alleen mantelzorgers. Er
was onvoldoende animo om hiermee door te gaan.
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Samen Onderweg
Vrijwilligers zetten zich in voor mensen in een rouw- en verliessituatie. Deze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundig en hebben een goede scholing ontvangen om deze taken te kunnen vervullen. In 2017 heeft Welzijn
De Meierij voor deze vrijwilligers vier keer een bijeenkomst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en
te delen met elkaar. Iedere tweede en vierde maandag van de maand werd bij Welzijn De Meierij een inloopmiddag gehouden voor mensen in een rouw- of verliessituatie. Steeds werd deze middag door een aantal
personen bezocht (wisselend tussen de twee en de acht) en waren er twee vrijwilligers aanwezig om deze
middagen te begeleiden. Daarnaast zijn er op verzoek huisbezoeken afgelegd bij mensen die de voorkeur
hebben voor een persoonlijk gesprek. Vrijwilligers van Welzijn De Meierij hebben zich zowel in St.Oedenrode
als in Schijndel ingezet.

5.3.2 Steunpunt Ouderen
Met het Steunpunt Ouderen voorzag Welzijn De Meierij in een punt voor informatie- en advies. Omdat veel
vragen te maken hadden met mantelzorg, werden mensen vooral ondersteund vanuit het Steunpunt Mantelzorg. Vanuit het steunpunt werd samengewerkt en afgestemd met o.a. de KBO’s en de seniorenraad.
Ontwikkelingen en resultaten
Op verzoek van de nieuwe seniorenraad Meierijstad heeft Welzijn De Meierij met veel instemming de samenwerkingsconvenant getekend tussen onze organisatie en de seniorenraad. Op verzoek van de
seniorenraad Schijndel heeft Welzijn De Meierij geparticipeerd in een werkgroep omtrent het thema eenzaamheidsbestrijding. Vanuit deze werkgroep zal in samenwerking met derden in 2018 een programma
worden uitgewerkt.
Sociale alarmering
De dienst sociale alarmering blijft van groot belang. Deelnemers kunnen dag en nacht (24/7) via een apparaat
aanspraak maken op inzet van hun eigen sociaal netwerk én - indien nodig - van professionele hulpverlening.
Dit systeem versterkt de zelfredzaamheid, versterkt de banden met het eigen netwerk en zorgt ervoor dat
mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Feitelijk wordt de zorgvraag uitgesteld. De technische
aansluitingen werden door een vrijwilliger van Welzijn De Meierij verzorgd. Ter ondersteuning van het systeem van sociale alarmering werden de deelnemers elk kwartaal bezocht door bezoekvrijwilligers. De
signalen die door deze vrijwilligers werden afgegeven zijn door Welzijn De Meierij gebruikt om passende
acties uit te voeren. In 2017 hebben in Schijndel 99 inwoners van de gemeente Meierijstad gebruik gemaakt
van deze dienstverlening. Eind 2017 is Welzijn De Meierij erin geslaagd om een nieuw contract af te sluiten
voor 2018 waardoor de deelnemers in Schijndel vanaf 2018 beduidend goedkoper uit zijn.

5.3.3 Armoedepreventie.
Cliëntenplatform
Het cliëntenplatform bestond uit vrijwillige vertegenwoordigers van platforms en belangenorganen voor inwoners van Schijndel (Vluchtelingenwerk, Sociaal Spreekuur, KBO en de Adviesraad Sociaal Domein). In 2017
is het platform vijf keer bij elkaar gekomen om informatie over maatschappelijke ontwikkelingen uit te wisselen en vragen en agendapunten aan te reiken voor vergadering van de ASD. Een sociaal werker van Welzijn
De Meierij heeft deelgenomen aan deze platform- bijeenkomsten en daarin advies en ondersteuning gegeven.
Sociaal spreekuur
Het Sociaal spreekuur is een onderdeel van het cliëntenplatform. Alle in de gemeente Schijndel wonende
uitkeringsgerechtigden, of mensen die dit dreigden te worden, en mensen met een kleine beurs (minimum
inkomen) hadden twee keer per maand de mogelijkheid voor advisering door een (vrijwillig) sociaal adviseur.
Het Sociaal spreekuur is steeds op afspraak uitgevoerd. Begin 2017 bleek dat er steeds minder gebruik van
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het sociaal spreekuur gemaakt wordt. Oorzaak is dat mensen de weg naar het Sociaal Wijk Team beter weten
te vinden. Een goede ontwikkeling. Daarom is besloten het sociaal spreekuur eind 2017 op te heffen. Wel
blijft er vraag naar hulp bij het invullen van formulieren. Het zou goed zijn als er in 2018 in Schijndel in navolging van Sint Oedenrode en Veghel een formulierenbrigade wordt ingericht.
Budgetmaatjes
Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die getraind zijn in het ondersteunen van mensen met budgetproblemen.
Zij werden begeleid door een sociaal werker van Welzijn De Meierij. Eenmaal per maand is er een overleg
geweest met de schuldhulpmaatjes en hun coördinator. De tien vrijwilligers boden een luisterend oor, gaven
adviezen en boden ondersteuning aan 23 mensen met het op orde brengen van hun administratie en het
leren budgetteren. Ook werden mensen ondersteund in een traject van schuldsanering en werd nazorg verleend na de schuldhulp. Mensen werden verwezen door onder andere de afdeling sociale zaken, Juvans en
het Sociaal Wijkteam. Het project budgetmaatjes onderhoudt daarnaast contact met initiatieven en organisaties voor armoedepreventie en ondersteuning waaronder de Vincentiusvereniging Schijndel.

5.4 Het ondersteunen van mantelzorgers … ondersteunen van vrijwilligers
5.4.1 Steunpunt Mantelzorg
De belangrijkste taak van het Steunpunt Mantelzorg was verbindingen leggen en aandacht vragen voor deze
groep. In 2017 zijn evenals vorig jaar tal van activiteiten georganiseerd op het gebied van informatie en advies, lotgenotencontact, individuele ondersteuning, doorverwijzing en mantelzorgwaardering.
Het Steunpunt Mantelzorg is goed bekend bij mantelzorgers. In samenwerking met de gemeente is er vorm
gegeven aan de mantelzorgwaardering.
Op hoofdlijnen zijn er twee mantelzorgsituaties te onderscheiden:
o Lichte ondersteuning: De mantelzorger die met informatie of advies meestal snel geholpen is. Een luisterend oor en aandacht voor de situatie.
o De complexe mantelzorgsituatie die langdurig en veel aandacht vraagt. Waarbij na verloop van tijd gekeken wordt of vrijwilligers een rol kunnen spelen in de thuissituatie. Het luisterend oor en praktische
ondersteuning maken de situatie dragelijker. In veel gevallen horen wij terug dat de loop naar een lotgenotencontact ertoe bijdraagt dat de situatie vol te houden is. Het aantal bezoekers aan
lotgenotengroepen zien we dan ook groeien. Signalen zijn de overbelasting van de werkende mantelzorger. Deze krijgt extra aandacht in 2018.
De vraag naar vrijwillige inzet blijft groeien en Welzijn De Meierij blijft zoeken naar nieuwe vrijwilligers om
zoveel mogelijk antwoorden op vragen te kunnen geven. Door de zware belasting blijft eveneens de vraag
naar andere vormen van respijtmogelijkheden toenemen. Hierop werd geanticipeerd met de Dagbesteding.
Mantelzorgwaardering
Samen met de gemeente Meierijstad en Ons Welzijn is er uitvoering gegeven aan de mantelzorgwaardering.
Wederom werd gekozen voor een waardering in de vorm van een cadeaubon en de mogelijkheid om een
feestavond te bezoeken. De aanmelding verliep via Welzijn, die door deze actie 70 nieuwe mantelzorgers
kon registreren. Ruim 220 mensen kwamen naar de gezellige avond. Wethouder, Sociaal Wijkteam en sociaal
werkers van Welzijn De Meierij en ons Welzijn waren aanwezig om met de mantelzorgers in gesprek te gaan.
Dit werd enorm gewaardeerd en mensen waren heel tevreden over het verloop. De overige aangemelde
mantelzorgers hebben de bonnen opgehaald bij Welzijn op verschillende momenten. Totaal hebben ongeveer 700 mantelzorgers de waardering ontvangen.
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Dementievriendelijke Gemeente Schijndel. (DVG Schijndel)
Voor 2017 zijn de volgende speerpunten nagestreefd: samenwerking DVG Meierijstad, er is één activiteit
gerouleerd binnen de drie stuurgroepen. De DVG pinactie is uitgereikt aan de Plus supermarkt die dementie
vriendelijk is. Er is in 2017 een congres/studiemiddag georganiseerd dat gericht was op professionals, wat
zeer interessant was.
Daarnaast hebben we 1 september een foto-expositie ‘inzoomen op het leven van mensen met dementie’
gehouden. Er waren 16 fotografen van 5 fotoclubs uit Meierijstad gevraagd om op een bijzondere manier in
beeld te brengen hoe mensen na de diagnose dementie hun leven verder leven, nog kunnen genieten, hoe
zij mee doen in de maatschappij en om aan de medeburgers te laten zien hoe zij van waarde kunnen zijn
ieder op zijn eigen niveau. Deze expositie is Meierijstad breed opgezet. De expositie is gestart in het Pieter
Breughelhuis in Veghel, daarna in Sint-Oedenrode en in Schijndel in ’t Spectrum in de bibliotheek is de expositie afgesloten.

5.4.2 Steunpunt Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers dragen in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een lokale
sociale infrastructuur. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is actief met de algemene ondersteuning, belangenbehartiging, training en bemiddeling van de vrijwilligers in Schijndel en Sint-Oedenrode. Het steunpunt
bemiddelt niet alleen naar externe organisaties maar voorziet ook in vrijwilligerswerk binnen Welzijn De Meierij zelf. De vrijwilligers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk werden vanuit het sociaal werk professioneel
ondersteund.
Hoofdtaken van het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn:
o Bemiddeling tussen vraag (vacatures) en aanbod (mogelijke vrijwilligers);
o Informatie- en adviesverstrekking aan organisaties en particulieren;
o Ondersteuning en training van vrijwilligers;
o Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties;
o Het promoten van vrijwilligerswerk;
o Kritisch volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en daarop adequaat reageren.
Motivaties die mensen bij het Steunpunt aangaven voor het doen van vrijwilligerswerk:
• Behoefte aan dagritme, meer structuur, participeren, ergens bij willen horen;
• In een veilige omgeving meer vertrouwen krijgen;
• Zinvolle invulling van de week;
• Sociale contacten, eenzaamheid tegengaan;
• De draad weer oppakken na ziekte of opname;
• Vrijwilligerswerk als mogelijke opstap naar een betaalde baan.
Ontwikkelingen op het gebied van Vrijwilligerswerk
Van de aangemelde vrijwilligers blijkt een groot deel begeleiding nodig te hebben bij de uitvoering van vrijwilligerswerk. Dit terwijl de eisen vanuit de vacatures complexer worden.
Oorzaken zijn:
Door het aantrekken van de economie en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd hebben meer
mensen een reguliere baan. Aan actieve ouderen wordt vaker de vraag gesteld om beschikbaar te zijn voor
hun kleinkinderen. Mensen worden ouder, wonen langer thuis, maar hebben meer ondersteuning nodig
waardoor steeds meer mantelzorgtaken worden vervult. Burgers geven vaker aan nu al ‘te weinig tijd voor
zichzelf’ te hebben dan in voorgaande jaren het geval was. Het aantal beschikbare vrijwilligers loopt daardoor
terug. Welzijn De Meierij heeft in 2017 extra ingezet op promotie van vrijwilligerswerk. Ditmaal werd belicht,
wat vrijwilligerswerk voor de mensen zelf kan betekenen. N.a.v. deze campagne, die doorrolt in 2018, zijn
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enkele nieuwe vrijwilligers geworven. Via de lokale media, de eigen website en facebookpagina en door het
organiseren van activiteiten werd vrijwilligerswerk gepromoot.
Door deze ontwikkeling heeft Steunpunt Vrijwilligerswerk besloten om in 2018 nog meer in te zetten op de
functie ‘informatie & advies’. Hierover leest u verder in dit hoofdstuk meer.
Bereikte resultaten
In 2017 zijn er bij verschillende organisaties 212 matches tot stand gekomen. Voorbeelden van ingevulde
vacatures zijn activiteitenbegeleiders, bezoekvrijwilligers en chauffeurs. Het steunpunt ontving bemiddelingsverzoeken van organisaties of burgers in de vorm van vacatures en van beoogde vrijwilligers in de vorm
van open sollicitaties naar vrijwilligerswerk. Zowel aanbieders van vacatures als mogelijke vrijwilligers vonden in het steunpunt een aanspreekpunt.
Door de expertise van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en de nauwe contacten met netwerkpartners, organisaties, konden ondersteuningsvragen direct of op korte termijn worden beantwoord.
Het steunpunt had contact met alle geregistreerde vrijwilligers. Bewaakt werd of mensen nog steeds in staat
en bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen en zo ja, of ze al een passende invulling hebben. De registraties
zijn aangepast aan de actuele situatie van de vrijwilliger. Regelmatig werd met organisaties contact gezocht
om te bewaken dat openstaande vacatures nog actueel waren en sollicitanten niet onnodig zouden worden
teleurgesteld.
Deskundigheidsbevordering
Ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties is in 2017 een divers aanbod aan trainingen en thema’s aangeboden.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk besloten de informatie en advies-functie nog verder vorm te geven. Hierdoor
zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
Workshopcaroussels
In 2017 heeft er tweemaal een workshopcaroussel plaatsgevonden. Hieraan konden vrijwilligers uit Meierijstad deelnemen. In juni vond de caroussel plaats op twee verschillende locaties. Onderwerpen waren:
o Het leren schrijven van goede, pakkende persberichten
o Tips en trucs voor het fotograferen met de smartphone
o Communicatie d.m.v. een digitale nieuwsbrief
o Signaleren en doorverwijzen
o Presentatie collectieve vrijwilligersverzekering Meierijstad door Raetsheren van Orden
In totaal hebben 73 bezoekers de workshopavonden bezocht.
De workshopcaroussel van november vond plaats op één locatie en had als onderwerpen:
o Basisbeginselen Kinder EHBO (geen certificering)
o ‘in gesprek met jongerenwerk’ waarbij er gelegenheid was tot het stellen van dringende vragen bij specifieke signalen
o Grimeren
o ‘Hoe en wat’ de verklaring omtrent gedrag (VOG)
Het aantal deelnemers aan deze avond bedroeg 29. Opvallend genoeg was er weinig animo voor de workshop
VOG. Daarom besluit het Steunpunt Vrijwilligerswerk in volgende caroussels elke deelnemer een uitgebreide
informatiebrief ‘Hoe en wat VOG’ aan te bieden waarin het belang en werkwijze wordt omschreven voor het
aanvragen van de gratis VOG.
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Nieuwsbrieven
Er zijn drie informatieve nieuwsbrieven verstrekt met daarin de nieuwste ontwikkelingen en landelijke
trends. Lokale ontwikkelingen zoals collectieve vrijwilligersverzekering werd in deze nieuwsbrieven uitgelicht
of als bijlage meegezonden.
NLdoet
In 2017 heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk via mediakanalen aandacht gevraagd voor vrijwilligerswerk en
NLdoet. In het voortraject naar NLdoet heeft het steunpunt verschillende organisaties wegwijs gemaakt in
de werkwijze van NLdoet en hen ondersteund in het aanbieden van klussen. Ook heeft het steunpunt verschillende individuen verwezen naar leuke projecten. Daarnaast is het steunpunt vraagbaak geweest voor
diverse media. Gezamenlijk werd er bekeken welke activiteiten in de schijnwerper gezet zouden worden.
Tijdens NLdoet zijn diverse klussen bezocht. Samen met betrokken burgers zijn beeldopnamen gemaakt en
verspreid via de verschillende mediakanalen.
Burendag
Naast dat Burendag mogelijkheden biedt tot verbeteren van leefbaarheid in de directe woonomgeving, is dit
ook de kans bij uitstek om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Door vrijwillig de handen uit de
mouwen te steken dragen buurtbewoners hun steentje bij aan de maatschappij, kunnen zij hun talenten
inzetten en doen zij sociale contacten in de wijk op.
In het kader van de Burendag is een nieuwsbrief verspreid, zijn alle mediakanalen benaderd en is het belang
van vrijwilligerswerk nog eens extra onderstreept. Medewerkers van Steunpunt Vrijwilligerswerk en opbouwwerkers van Welzijn De Meierij hebben alle activiteiten op de Burendag bezocht en zijn ter plaatse in
gesprek gegaan met de vrijwilligers.
Dag van de vrijwilliger
In het kader van de landelijke dag van de vrijwilliger heeft Steunpunt Vrijwilligerswerk via Social Media en
een mailinglist diverse acties uitgeschreven, maar ook de PR Campagne afgetrapt in gemeentehuis Sint-Oedenrode. Hoofddoel van deze actie was het promoten van vrijwilligerswerk en het Steunpunt
Vrijwilligerswerk.
Alle organisaties konden doorgeven welke vrijwilliger zij in het zonnetje wilden zetten.
Informatieverstrekking
Het Steunpunt vrijwilligerswerk was in 2017 op diverse open dagen en informatiemarkten terug te vinden
met diverse stands.
Aan 350 contacten van organisaties in Schijndel en Sint-Oedenrode werd informatie verstrekt. Dit voor o.a.
De Beursvloer, NL DOET, Burendag en via de Nieuwsbrieven. Telefonisch en op afspraak werden allerhande
vragen beantwoord. In totaal zijn tenminste 2300 contactmomenten geweest met allerlei organisaties en
geïnteresseerden. Hetzij digitaal, telefonisch of in persoon.
Maatjesproject
In de module ‘Maatje voor een Maatje’ van de website van Welzijn De Meierij kunnen mensen advertenties
plaatsen om andere mensen met gelijke interesses te vinden. Sociaal werkers ondersteunen de adverteerders en mensen die op advertenties reageren om het project laagdrempelig te houden. Veel ingeschreven
Maatjes hebben drempelvrees en reageren niet snel op elkaar. In 2016 zijn we hier al op in gegaan door
bijeenkomsten te organiseren, hier zijn we in 2017 mee doorgegaan door middel van 6 bijeenkomsten (3 in
Schijndel en 3 in Sint-Oedenrode). Het aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten nam in 2017 geleidelijk
af. Om in contact te blijven met de maatjes en matches te blijven maken, is er een vacature uitgezet voor
medewerkers voor Maatje voor een maatje. In november 2017 zijn er twee vrijwilligers ingewerkt bij Maatje
voor een maatje, die zich tot op heden, achter de schermen inzetten om matches te maken en maatjes met
elkaar te verbinden. In Schijndel bestond al langer de maandelijkse spelletjesavond, opgestart door een aantal maatjes. In december 2017 is in Sint-Oedenrode, op verzoek van een aantal maatjes, ook een maandelijkse
spelletjesavond gestart om zo het contact tussen de maatjes te stimuleren.
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Vervoer en begeleiding
Vrijwillige chauffeurs rijden met vervoervragers naar (noodzakelijke) afspraken zoals therapie, arts of ziekenhuisafspraken, maar ook bezoek aan familie komt aan bod. Ook het plannen van de aangevraagde ritten
wordt door vrijwilligers gedaan.
In Schijndel hebben 51 inwoners een beroep gedaan op de door Welzijn De Meierij gecoördineerde vervoersactiviteiten. Er zijn 343 geregistreerde ritten uitgevoerd, waarvan er 126 nodig waren voor artsenbezoek.
Ook werden mensen 192 keer in de gelegenheid gesteld om familie te bezoeken. De overige ritten zijn uitgevoerd voor zaken zoals het bezoeken van een Woonservice of vervoer naar een winkel. Naast alle
geregistreerde ritten is er ook een situatie ontstaan waarbij mensen rechtstreeks afspraken maakten met
hun ‘vaste chauffeur’. Tientallen ritten hebben op deze wijze plaatsgevonden.
Naast het persoonlijk vervoer zijn er in 2017 in totaal 31 uitstapjes geweest met de Eropuitbus Schijndel.
Hieraan hebben 87 mensen deelgenomen.
Maatschappelijke stage
In 2017 hebben 249 in Schijndel wonende scholieren van het Elde College door hun deelname aan de Maatschappelijke Stage kennis gemaakt met vrijwilligerswerk. De stagemakelaar van Welzijn De Meierij heeft
gastlessen verzorgd op het Elde College in Schijndel. Leerlingen werden geïnformeerd en ondersteund in hun
zoektocht naar een passende stagevacature. Daarbij is aandacht geschonken aan het eigen initiatief van de
leerlingen dat noodzakelijk is vanwege de versobering van de beschikbare middelen. Veel leerlingen zijn zelf
actief op zoek gegaan naar stages. De diversiteit aan vacatureplaatsen werd in Job-Sjop weergegeven en was
ook dit jaar weer sterk variërend. Eind 2017 stonden er 60 stagebieders geregistreerd met als vestigingsplaats
Schijndel. Omdat een aantal leerlingen ervoor kiest om hun stage buiten hun woonplaats te vervullen, zijn
ook in de omringende plaatsen contacten met stagebieders onderhouden. Totaal stonden er 162 stagebieders geregistreerd.

5.4.3 Sociaal Wijkteam
Welzijn De Meierij neemt met twee sociaal werkers deel aan het Sociaal Wijkteam in Schijndel. In Meierijstad
zijn vier gebiedsteams die als sociaal wijkteam functioneren samengesteld. Schijndel is een van die vier gebiedsteams. De sociaal werkers zijn onderdeel van het casusoverleg. De vragen en signalen naar het
voorliggend veld worden door hen opgepakt. De rol van de sociaal werkers is steeds meer wijkgericht geworden. Zij leggen de verbinding met de Woonservices door herkenbaar te zijn in de wijken als aanspreekpunt.
Hun uitgebreide kennis van en contacten met het lokale netwerk, sociale activeringsactiviteiten en preventie
is voor het Sociaal Wijkteam een toegevoegde waarde om verbindingen te leggen met de Schijndelse samenleving.
De sociaal werkers hebben mensen met succes gericht ondersteund en geactiveerd in hun mogelijkheden
om mee te doen. Voorbeelden van toeleiding zijn:
o Ondersteuning financiële administratie
o Zoeken van een maatje (Maatjes project)
o Deelname aan ontmoetingsactiviteiten
o Dagbesteding.
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5.5 Realisatie van gemaakte taakafspraken
Hoofdtaakbenaming

Afspraak Realisatie Subtaakbenaming

Steunpunt Mantelzorg en ouderen

Opbouwwerk

1546

946

1010

Informatieverstrekking

120

95

880

1057

Taalactiviteiten

320

274

Ontmoetingsactiviteiten

220

276

Maatschappelijke ondersteuning

Projecten

30

1640

1725

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Werkplaatsen en Sociale activering

*

1484

132

712

114

730

Uren Realisatie Bereik Realisatie

Individuele ondersteuning

240

207

Respijtzorg

704

820

600

837

Positieversterking van mantelzorgers

60

146

Ontmoeting en informatie

120

125

Netwerken mantelzorg en ouderen

100

160

Dementievriendelijke gemeente

40

75

Klussendienst

120

110

Sociale alarmering

150

191

60

59

80

99

MBvO

40

24

80

94

Buurtbemiddeling

150

164

Sociaal Wijkteam

640

490

Woonservices

850

893

Coördinatie Steunpunt Vrijwilligerswerk

786

864

400

412

Vrijwilligerswaardering

80

69

Vervoer en begeleiding

80

77

50

128

Voorlichtingsactiviteiten

120

95

Coördineren werkplaatsactiviteiten

320

314

35

41

Keukenvoorziening

130

127

15

12

Repaircafé

60

52

90

293

Samenwerking Elde College

60

11

Werkplaatsbegeleiding

310

368

45

41

Coördinatie (digi)taalactiviteiten

320

274

125

131

Jong leert oud

20

3

30

Ontmoeten en leren

140

186

150

172

Zomerpalet

60

87

280

223

Budgetmaatjes

100

80

20

23

Gezamenlijk cliëntenplatform

20

21

Sociaal spreekuur

12

14

20

9

Coördinatie Taalhuis

416

406

50

51

VoorleesExpress

256

283

20

24

Lang zullen ze lezen

40

41

15

20

Indien er geen afspraken In het Werkplan 2017 over bereik zijn vastgelegd zijn er geen cijfers over de realisatie ervan gegeven.

6 Rapportage opdracht gemeente Sint-Oedenrode
De vragen van de gemeente Sint-Oedenrode lagen voor het kalenderjaar 2017 prioritair op de volgende twee
van de drie velden van de WMO:
1. Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van
voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid
in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met
chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.
Veld 3 van de WMO “bieden van beschermd wonen en opvang” wordt niet als een directe taak voor Welzijn
De Meierij gezien.
Gezien de overgang naar de nieuwe gemeente Meierijstad is vanuit de voormalige gemeente Sint-Oedenrode aan Welzijn De Meierij gevraagd om vooral de continuïteit van het ondersteunings- en
dienstverleningsaanbod te borgen op basis van de opdracht voor 2016:
Specifiek
De voormalige gemeente Sint-Oedenrode wil ondersteuning die erop gericht is dat kwetsbare burgers zoveel mogelijk leren zelf (met netwerk) hun problemen op te lossen en hun zelfstandigheid te vergroten of
te behouden. Daarvoor is het belangrijk dat er ook aan de andere kant ingezet wordt op totstandkoming
van duurzaam sociaal burgerschap van individuele burgers en van wijken. Aanboren van aanwezige talenten en potenties en mensen stimuleren deze ook in te zetten ten behoeve van de gemeenschap.

6.1 Het bevorderen van de sociale samenhang …
Welzijn De Meierij heeft opnieuw een bijdrage geleverd aan de versterking van wijken en dorpskernen van
Sint-Oedenrode. In Boskant, Nijnsel en in de Kienehoef is er door het opbouwwerk ondersteuning gegeven
aan de wijkraad, de dorpsraden en diverse projectgroepen. Waar nodig in samenwerking met het jongerenen ouderenwerk. Centraal bij de ondersteuning stond: ondersteunen waar nodig, gericht op het zelfstandig
functioneren van bewonersgroepen. Om dichter bij de bewoners te werken is prioriteit gegeven aan het op
locatie aanwezig zijn om mensen in de wijk persoonlijk te ondersteunen bij het ontplooien van nieuwe initiatieven.

6.1.1 Ontwikkelingen per wijk of kerkdorp
Boskant
De sociaal werker van Welzijn De Meierij ondersteunde de dorpsraad en heeft samen met hen gekeken naar
activiteiten om de leefbaarheid te bevorderen. Via verschillende kanalen, o.a. van de KBO en de werkgroep
zorg & welzijn, kwamen er vragen om meer invulling van het gemeenschapshuis De Meidoorn. Naast het
bestaande, goedlopende jongerenwerk, had de sociaal werker er voor gezorgd dat er spreekuren van twee
fysiotherapie praktijken kwamen, een spreekuur van BrabantZorg, spreekuur van een natuurgeneeskundige
en de aanwezigheid van de sociaal werker zelf. Er is geprobeerd om een inloop te creëren op het moment
dat de sociaal werker aanwezig was. Op de opening was het druk, maar het enthousiasme nam helaas af. De
spreekuren werden marginaal bezocht en zijn gestopt. In samenwerking met 1e jaars studenten van Avans
wordt er gekeken naar andere, wellicht meer aansprekende vormen van ontmoeten.
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Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos
In de wijk Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos heeft Welzijn De Meierij ondersteuning geboden aan de Wijkraad KCK. Binnen het bestuur van de wijkraad zijn diverse werkgroepen samengesteld met als doel: het
bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos. Met name de werkgroep Sociaal Domein heeft de aandacht van de sociaal werker gehad. De wijkraad wil samenwerking
stimuleren, bevorderen en faciliteren. Ook wil de wijkraad werken als aanspreekpunt en gesprekspartner
voor bewoners en andere instanties. Enkele voorbeelden van samenwerking zijn:
• Burendag 2017 heeft de wijkraad samen met, basisschool de Kienehoef, basisschool de Springplank,
vrijwilligers van WDM, Backstage en verschillende vrijwilligers uit de wijk een gezellig buurtfeest georganiseerd.
• In december 2017 is er opnieuw een kerstdiner georganiseerd op basisschool de Springplank. Leerlingen en leerkrachten van de Springplank, de Lions, Welzijn De Meierij en de Wijkraad KCK hebben
samen met vrijwilligers en leerlingen gekookt voor 25 deelnemers met een sociale indicatie en verschillende culturele achtergrond. In voorgaande jaren was dit een initiatief van de Jumbo in
samenwerking met welzijnsinstellingen, nu de Jumbo voor een andere actie heeft gekozen heeft de
Wijkraad het initiatief overgenomen.
Deze ontmoetingsactiviteiten leverden een bijdrage aan de sociale cohesie en bestrijding van eenzaamheid.
Olland
In 2017 was er twee keer in de maand een sociaal werker van Welzijn De Meierij aanwezig in De Loop’r als
aanspreekpunt in Olland. Daarnaast sloot de sociaal werker aan bij vergaderingen van de Dorpsraad om ook
van hen te horen welke behoeften en wensen er zijn en wat zij signaleren bij de bewoners in Olland. Tijdens
deze vergadermomenten met de Dorpsraad is het initiatief ontstaan voor het uitzetten van een enquête
rondom leefbaarheid in Olland. Dit met als doel om meer signalen op te halen en een behoeftepeiling te
doen. De enquête zal in 2018 worden uitgezet in Olland.
Nijnsel
Ook in 2017 heeft de sociaal werker deelgenomen aan de werkgroep Voorzieningen van de Dorpsraad Nijnsel. Met name het thema zorg en welzijn had in deze werkgroep de aandacht naast het voorzieningen niveau
in Nijnsel om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid.
De sociaal werker houdt als aanspreekpunt en ondersteuner zicht op dat wat er speelt in de wijk, handelt
vragen af of verwijst door. Op afspraak kunnen wijkbewoners terecht in De Beckart met vragen over zaken
zoals leefbaarheid, activiteiten en vrijwilligerswerk.
Resultaten en ontwikkelingen:
• De deelnemers van de Verhalentafel zijn in 2017 6 x bijeen geweest. De betrokken vrijwilligers hebben
18 deelnemers in 2 groepen ontvangen in De Beckart. Ook dit seizoen heeft de sociaal werker vier
vrijwilligers ondersteund bij het samenstellen van het programma.
• Het Eetpunt werd uitgebreid naar 21 deelnemers en opnieuw met veel enthousiasme begeleid door
een groep zelfstandig opererende vrijwilligers. In januari 2018 staat het eerste lustrum, het 5 jarig
bestaan op het programma.

6.1.2 Resultaten inzet jongerenopbouwwerk
Jongeren samen koken voor en met senioren
Tegenwoordig wordt er van ouderen verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor is er sprake
van meer eenzame ouderen en meer behoefte aan ontmoetingsmomenten. Ook is er vanuit scholen meer
behoefte aan leer-werkplekken. Welzijn De Meierij, Brabantzorg, KBO Nijnsel, KBO Olland, het Elde College,
en De Dieeterij hebben in 2014 een alliantie opgericht om in deze behoeften te voorzien.
Met het project ‘Jongeren samen koken voor en met senioren’, werd, in navolging van 2016, in 2017 op
verschillende locaties in Olland, Sint Oedenrode en Nijnsel gekookt door jongeren van het Elde College en
senioren uit Olland, Nijnsel en Sint-Oedenrode.
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Er is twaalf keer een kookactiviteit georganiseerd, waarbij gemiddeld twintig ouderen per activiteit in contact
zijn gekomen met zes jongeren per locatie. Dankzij het succes en de vraag naar meer van dit soort ontmoetingen wordt het project in 2018 voortgezet!
Naast het project samen koken is er een tiental jongeren betrokken bij het meedenken voor een oplossing
rondom de plaats in Kienehoef waar voorheen de skatebaan stond. Jongeren hebben actief meegedacht met
andere wijkbewoners en de wijkraad om te bedenken wat een mogelijke nieuwe plaats voor een skatebaan
zou kunnen worden in Sint Oedenrode en wat er op de plek van de voormalige skatebaan zou kunnen komen
voor jongeren in de wijk Kienehoef.
Tevens zijn de werkgroep rondom ’t Pluugske in Boskant, The Joy in Nijnsel en de jeugdgroep in Olland ondersteund door het jongerenwerk van Welzijn De Meierij. Voorbeelden hiervan zijn adviesgesprekken met
betrekking tot bijvoorbeeld huisregels of issues die speelden onder jongeren in de kerkdorpen en de uitvoering van de spooktocht in Boskant.

6.2 Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer …
6.2.1 Taalactiviteiten
Cursus Lang zullen ze lezen
In 2017 is er een avondcursus beter leren lezen en schrijven NT1 georganiseerd. Welzijn De Meierij verzorgde
de begeleiding en toeleiding. Voor het onderwijsgedeelte is een gecertificeerde docente ingezet. In totaal
namen 5 mensen deel aan de cursus.
VoorleesExpress.
De VoorleesExpress heeft in 2017 als project gedraaid.
Activiteiten die uitgevoerd zijn, zijn de werving van vrijwilligers en de verdere inbedding van het project bij
de diverse toeleiders. In Sint Oedenrode hebben 17 gezinnen meegedaan aan de VoorleesExpress. Totaal
gezien hebben er in Sint-Oedenrode en Schijndel, dus onder de vlag van Welzijn De Meierij, 41 gezinnen
deelgenomen aan dit project, waarbij er 27 vrijwilligers zijn ingezet.

6.2.2 Klussendienst
De Klussendienst biedt ondersteuning bij het uitvoeren van kleine klussen in huis en tuin. Welzijn De Meierij
heeft in Sint-Oedenrode een succesvolle klussendienst, die in een duidelijke behoefte voorziet. In 2017 werden door 11 vrijwilligers 152 klussen uitgevoerd. Er werden op 87 verschillende adressen mensen geholpen.
Vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij weer structuur en arbeidsvaardigheden aan.
Voor alle vrijwilligers bij de Klussendienst is het een zinvolle tijdsbesteding. Zij halen voldoening uit de dankbare reacties van de mensen die zijn geholpen en verruimen hun sociale netwerk, zodat ook hun eigen
isolement wordt verminderd. Wekelijks hadden de klusvrijwilligers een overleg waarin de klussen werden
verdeeld en de uitgevoerde klussen kort zijn besproken. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk voor de onderlinge contacten van de vrijwilligers.
Situaties die om extra aandacht en zorg vroegen werden via de vrijwilligers gesignaleerd aan de sociaal werker. Enkele signalen hebben geleid tot doorverwijzing. Welzijn De Meierij onderhoudt hiervoor contacten
met verschillende samenwerkingspartners zoals het Sociaal Team, Brabantzorg, Buurtzorg, Den Einder en
maatschappelijk werk Lumens groep.
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Ruim 59% van de aangevraagde klussen
betrof tuinonderhoud.

Evenals in voorgaande jaren werden vanuit de wijken Sint-Oedenrode/Centrum, Kienehoef en Armenhoef
beduidend meer aanvragen ontvangen dan vanuit andere wijken. Ook vanuit de wijken Cathalijne-Kinderbos
en Eerschot werd een bovengemiddeld aantal klusverzoeken ontvangen.
Naast de reguliere klussen heeft Welzijn De Meierij ook zes keer ondersteuning verleend bij de bediening van
huishoudelijke apparatuur (Knoppendienst) en drie keer bij computerproblemen (computerservice).

6.3 Het geven van advies en informatie en cliëntondersteuning
6.3.1 Lotgenotencontact
Welzijn De Meierij heeft zelfstandig en in samenwerking met partners lokale en regionale bijeenkomsten
georganiseerd waarbij het ontmoeten van lotgenoten centraal stond.
Een voorbeeld daarvan is het Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud dat door een aantal gemeenten financieel wordt ondersteund. De 10 bijeenkomsten van het Alzheimercafé in 2016 zijn door minimaal 20 mensen
uit Sint-Oedenrode bezocht. Ook de zes regionale bijeenkomsten van Café Brein werden door minimaal 20
mensen uit Sint-Oedenrode bezocht.
Partners dementerenden
Er is een terugkombijeenkomst geweest van de cursisten van voorgaande jaren. Het mooie is dat mensen
ook buiten de groep om contact met elkaar hebben onderhouden. Eind 2017 is de werving gestart voor een
partnergroep begin 2018. Het is plezierig dat dementieconsulenten Welzijn De Meierij steeds beter weten te
vinden voor doorverwijzingen.
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Inloopmiddagen ‘Samen Onderweg’
In 2016 zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de lotgenoten in groepsverband een aantal
keer bij elkaar kwamen om ervaringen uit te wisselen. Omdat hier weinig animo voor was, is na overleg met
de vrijwilligers, besloten om de bijeenkomsten te stoppen, stand-by te blijven en het weer op te pakken als
er vragen binnenkomen. Daarnaast zijn er op verzoek huisbezoeken afgelegd bij mensen die de voorkeur
hebben voor een persoonlijk gesprek. Vrijwilligers van Welzijn De Meierij hebben zich zowel in St.Oedenrode
als in Schijndel ingezet. Verspreid over 2017 zijn er een aantal deelnemers aangemeld bij Welzijn De Meierij
voor het opstarten van een groep. Deze 5 deelnemers zijn, na overleg met de vrijwilligers, eind 2017 benaderd voor 3 bijeenkomsten over rouw en verlies die plaatsvinden in het begin van 2018.

6.3.2 Steunpunt Ouderen
Met het Steunpunt Ouderen voorzag Welzijn De Meierij in een herkenbare vindplaats voor informatie- en
advies. Zowel ouderen als hun kinderen maakten gebruik van deze mogelijkheid en stelden vragen over zaken
die te maken hadden met (je voorbereiden op) het ouder worden. Omdat veel vragen te maken hadden met
mantelzorg, werden mensen mede ondersteund vanuit het Steunpunt Mantelzorg.
Ontwikkelingen en resultaten
Door de trend dat ouderen langer thuis blijven wonen, nam de vraag naar ondersteuning bij het Steunpunt
Ouderen toe. We zien vooral een stijgende lijn in het aantal vragen over ondersteuning bij het aanvragen van
een voorziening vanuit de WMO of praktische ondersteuning aan huis. Veel ouderen kunnen de complexiteit
van alle veranderingen niet meer volgen.
Door de laagdrempeligheid van het Steunpunt Ouderen werden steeds meer vragen van ouderen ontvangen.
De drie vrijwilligers die in 2015 en 2016 zijn ingeschakeld om de ouderenwerker te ondersteunen bij het
afleggen van huisbezoeken, zijn ook in 2017 ingezet om vragen op te vangen en te beantwoorden.
Er is een goede afstemming met huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk werk, psycholoog en fysiotherapeuten over toeleiding en informatieverspreiding. Dit is in de vorm van een regulier 1e-lijnsoverleg, EKT- (Eerste
lijns Kern Team) overleg en vanzelfsprekend tussentijds voor zover nodig.
In het 1e-lijnsoverleg werden signalen besproken en elke bijeenkomst werd er informatie gegeven over een
vastgesteld thema. Voorbeelden hiervan zijn informatie over CvTB/Bemoeizorg en Lumens. Door dit overleg
zijn de lijntjes naar de verschillende professionals verkort en wordt er goed gekeken naar de taakverdeling
binnen een casus. N.a.v. een signaal van meerdere huisartsen, over het verbeteren van de contacten met het
Sociaal Team, is er door de Sociaal Werker van Welzijn De Meierij en een medewerker van Lumens het initiatief genomen voor een gezamenlijke bijeenkomst van het Sociaal Team en de deelnemers van het
eerstelijnsoverleg/EKT-overleg. Tijdens deze bijeenkomst was er ruimte voor kennismaking en is er uitleg
gegeven over de werkwijze van het Sociaal Team en Sociaal Team Jeugd. Dit overleg is als zeer positief ervaren en zal daarom een vervolg krijgen in 2018. Tijdens het EKT-overleg worden casussen besproken en
vervolgstappen en de taakverdeling ervan bepaald.
De Stek
Het Steunpunt Ouderen verzorgde in 2017 de verwijzing, begeleiding en indicering naar Dagbesteding ‘De
Stek’. Ook werden de afspraken voor het sociaal spreekuur door het steunpunt gemaakt. In 2017 zijn er 10
nieuwe deelnemers aangemeld bij De Stek. Ook zijn een aantal mensen meteen doorgestroomd naar geïndiceerde dagopvang.
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MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen)
Bewegen is van groot belang, vooral voor ouderen. Tevens biedt een beweegactiviteit een belangrijke ontmoetingsmogelijkheid. Welzijn De Meierij organiseerde binnen de gemeente Sint-Oedenrode beweegactiviteiten voor senioren.
Activerend Huisbezoek ouderen & mantelzorgers 75+vrijw 1e contact
De huisbezoeken zijn bedoeld om preventief informatie te verstrekken. In 2017 is er een andere werkwijze
gehanteerd als de jaren ervoor, omdat Welzijn De Meierij i.v.m. de fusie van Gemeente Meierijstad, geen
gegevens meer ontvangen heeft over de 75-jarigen. Als tussentijdse oplossing is er in de maanden juni t/m
december gewerkt met een andere werkwijze waarbij de ouderen zelf contact moesten leggen met Welzijn
De Meierij voor het inplannen van een huisbezoek. In deze maanden zijn er 9 aanvragen gedaan voor inplannen van een bezoek. In juni t/m augustus zijn er 31 adressen aangeschreven en hiervan hebben 5 mensen
een huisbezoek aangevraagd. Hoeveel adressen er van september t/m december zijn aangeschreven is niet
bekend bij Welzijn De Meierij, van deze groep hebben 4 mensen zich aangemeld bij Welzijn De Meierij voor
een huisbezoek.
De vrijwilligers van het activerend huisbezoek hebben in 2017 tijdens twee bijeenkomsten informatie gekregen over Wonen in Sint-Oedenrode en de WMO. Het is van belang dat de vrijwilligers op de hoogte blijven
van de algemene ontwikkelingen en een beeld hebben van de sociale kaart van Sint-Oedenrode. Door middel
van deze informatiebijeenkomsten willen wij ze hierin blijven scholen en ontwikkelen.
Week voor eenzame en ouderen en oudere mantelzorgers
Het Damiaancentrum heeft vakanties georganiseerd voor eenzame ouderen en mantelzorgers uit Schijndel
en Sint-Oedenrode. Welzijn De Meierij heeft dit ondersteund door het aandragen van mogelijke deelnemers.
Doel was om mensen met elkaar in contact te brengen en ze een aangename ontspannen week te bezorgen.
Sociale alarmering
De dienst sociale alarmering blijft van groot belang. Deelnemers kunnen dag en nacht (24/7) via een apparaat
aanspraak maken op inzet van hun eigen sociaal netwerk én - indien nodig - van professionele hulpverlening.
Dit systeem versterkt de zelfredzaamheid, versterkt de banden met het eigen netwerk en zorgt ervoor dat
mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Feitelijk wordt de zorgvraag uitgesteld. Twee vrijwilligers van Welzijn De Meierij verzorgden in 2017 de technische aansluitingen. Ter ondersteuning van het
systeem van sociale alarmering werden de deelnemers elk kwartaal bezocht door bezoekvrijwilligers. Het
doel hiervan is het controleren van de gegevens, de apparatuur te testen en bijzonderheden te signaleren.
De signalen die door deze vrijwilligers werden afgegeven zijn door Welzijn De Meierij gebruikt om passende
acties uit te voeren.
Het aantal deelnemers fluctueert door omstandigheden zoals overlijden en verhuizen, maar is redelijk constant. In 2017 hebben 106 inwoners van de gemeente Sint-Oedenrode gebruik gemaakt van deze
dienstverlening.
Internetcafé
Door de KBO en Odendael werd een internetcafé gefaciliteerd waarvoor Welzijn De Meierij de vrijwilligers
leverde. Deelnemers werden na afspraak één op één door een vrijwilliger bijgestaan. Ook in 2017 hebben
weer ruim 100 mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om kennis op te doen van de beginselen van
internet en email of om deze kennis weer eens op te frissen.
Preventie eenzaamheid
In 2017 heeft de sociaal werker van Welzijn De Meierij de bewonerscommissie Ameroyenhof ondersteund
en advies gegeven tijdens verschillende bijeenkomsten. Vooral de bewonerscommissie van de oneven nummers had ondersteuning nodig, bij het werven van nieuwe leden bij de commissie. De Sociaal Werker heeft
hierin bemiddeld en advies gegeven.

36

In 2016 is de sociaal werker, samen met Brabantzorg Odendael en een aantal vrijwilligers, in gesprek gegaan
met 16 bewoners van de Meierij. Op basis van deze gesprekken is er een maandelijkse koffieochtend opgestart in mei 2017 om samen met geïnteresseerde bewoners een kopje koffie te drinken en toe te werken
naar het opzetten van een bepaalde structuur zoals een bewonerscommissie. Tot nu toe is er nog geen commissie ontstaan maar wordt er wel enthousiast deelgenomen aan het gezamenlijke koffiemoment en is er
meer contact onderling. Voor de Sociaal Werker is dit het moment om signalen op te vangen en informatie
te geven over verschillende voorzieningen zoals een dagbesteding of Eropuit-bus.
Sociaal spreekuur en 1 loket.
Het sociaal spreekuur werd uitgevoerd door vrijwilligers van KBO. Welzijn De Meierij faciliteerde en ondersteunde waar nodig, waaronder het toeleiden van klanten voor het sociaal spreekuur en het indelen van de
afspraken. Het sociaal spreekuur is op elke woensdagmiddag, op afspraak, uitgevoerd. De meest voorkomende vraagstellingen lagen op het gebied van uitkeringen, invullen van formulieren en verzekeringen.
Naast het sociaal spreekuur faciliteerde en ondersteunde de organisatie het 1 loket, een burgerinitiatief om
inwoners de gelegenheid te geven voor het stellen van allerlei vragen en om door te verwijzen.

6.4 Het ondersteunen van mantelzorgers … ondersteunen van vrijwilligers
6.4.1 Steunpunt Mantelzorg
Door de transities is de belasting voor mantelzorgers gegroeid. De belangrijkste taak van het Steunpunt Mantelzorg is het voorkomen van overbelasting. In 2017 zijn er tal van activiteiten georganiseerd op het gebied
van informatie en advies, lotgenotencontact, individuele ondersteuning, doorverwijzing en mantelzorgwaardering. Zo is er bijvoorbeeld een start gemaakt met ‘Samen even uit de Zorg’, een lotgenotenbijeenkomst
voor mantelzorgers en diegene waar ze intensieve zorg voor hebben. Het blijkt vaak lastig te zijn om een
partner met bv dementie of Parkinson alleen thuis te laten.
Het Steunpunt Mantelzorg wordt steeds beter zichtbaar. In 2017 heeft de uitvoering van de mantelzorgwaardering voor de gemeente door Welzijn De Meierij weer voor een toestroom van nieuwe mantelzorgers
gezorgd. Punt van aandacht blijft echter de groep jonge mantelzorgers. Deze groep is lastig te bereiken omdat
zij zichzelf vaak niet als mantelzorger zien. In de praktijk blijkt dat veel mantelzorgers ouderen zijn. Daarom
is er regelmatig sprake van een grijs gebied tussen het Steunpunt Ouderen en het Steunpunt Mantelzorg.
Beide steunpunten werkten daarom als één organisatorisch steunpunt.
Niet alleen de vraag, maar ook de complexiteit van mantelzorgsituaties neemt toe. Dat vraagt om de inzet
van een ander soort vrijwilliger. Welzijn De Meierij beschikt over vrijwilligers die als netwerkcoach inzetbaar
zijn, zodat ook de minder eenvoudige mantelzorgsituaties kunnen worden opgepakt.
Steeds vaker wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om ouderen of mantelzorgers te ondersteunen of te
ontlasten. Het aantal vrijwilligers van deze groep ‘Thuis met vrijwilligers’ is ook in 2017 flink uitgebreid. Daarnaast merken we dat de zorgvragen steeds zwaarder worden en het van belang is om hierin de grenzen van
de vrijwilligers te bewaken. Naast de ondersteunende functie hebben deze vrijwilligers ook een signalerende
functie. Om deze vrijwilligers hierbij te ondersteunen, is er in 2017 aandacht geweest voor het thema ‘Depressiviteit’. Een oud stagiaire heeft in december 2017 een training gegeven over ‘Depressiviteit’. Hoe kun je
depressiviteit herkennen, welke factoren hebben invloed op een depressie en wat moet je doen als je vermoed dat iemand depressief is?
De collectieve voorzieningen zijn duidelijk beter zichtbaar geworden. Het Steunpunt Mantelzorg heeft in
2017 drie keer een nieuwsbrief uitgebracht die aan samenwerkingspartners en in Sint-Oedenrode wonende
mantelzorgers is verstrekt. Het netwerkoverleg met huisartsen en andere overlegpartners draagt bij aan de
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bekendheid van het Steunpunt Mantelzorg. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden wordt er veel samengewerkt met huisartsen, praktijkondersteuners en medewerkers van de thuiszorg.
Het steunpunt heeft ook in 2017 veel onrust waargenomen onder mantelzorgers vanwege alle veranderingen. Veel mantelzorgers hebben naast hun zware mantelzorgtaken ook nog betaald werk. Mede daardoor
raakten Mantelzorgers overbelast. De uitvoering van de mantelzorgwaardering heeft weer veel telefonische
en inloopcontacten tot gevolg gehad. Dit waren veelal vragen over de regeling, maar ook in belangrijke mate
aandacht voor de persoonlijke situatie. Het steunpunt bood een luisterend oor, verwees naar onder andere
lotgenotengroepen en heeft met de inzet van geschoolde vrijwilligers problemen kunnen verzachten.
Doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, zijn er steeds meer mensen met dementie in de thuissituatie. In 2017 hebben we op verzoek weer een terugkombijeenkomst voor partners dementie
georganiseerd. Deze bijeenkomsten voorzien duidelijk in een behoefte en er wordt dan ook altijd gevraagd
om een vervolg.
Mantelzorgwaardering
In 2017 lag de uitvoering van de mantelzorgwaardering, net als voorgaande jaren, bij de gemeente. Welzijn
De Meierij is wederom door de gemeente benaderd om dit compliment voor hen uit te voeren. Dit jaar was
het eerste jaar Meierijstad en dat vroeg om extra afstemming. Als blijk van waardering is er gekozen voor
een cadeaubon en een gezellige bijeenkomst voor alle mantelzorgers.
Eropuitbus
De Eropuitbus heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid en de sociale contacten en het tegengaan
van vereenzaming. Er is voldaan aan de vraag naar echte uitstapjes zoals een bezoek aan een museum of een
winkelcentrum in een ander dorp. In 2017 zijn er in totaal 23 uitstapjes geweest en hieraan hebben 48 verschillende mensen deelgenomen.
Dementie Vriendelijke Gemeenschap (DVG)
In Schijndel bestond al een kerngroep DVG en in 2017 is er ook gestart in Sint-Oedenrode. De sociaal werker
heeft een kerngroep geworven met mensen vanuit de KBO, Odendael, bibliotheek, Alzheimer NL, afd SintOedenrode en iemand op persoonlijke titel. Als eerste activiteit naar buiten is gekozen voor de foto expositie
‘Inzoomen op het leven van mensen met dementie’. Er zijn 16 fotografen van 5 fotoclubs uit Meierijstad
gevraagd om op een bijzondere manier in beeld te brengen hoe mensen na de diagnose dementie hun leven
verder leven, nog kunnen genieten, hoe zij mee doen in de maatschappij en om aan de medeburgers te laten
zien hoe zij van waarde kunnen zijn ieder op zijn eigen niveau. De opening is gedaan door wethouder Witlox.
GGD theatervoorstelling en maatjesmarkt
In 2017 heeft de GGD de samenwerking gezocht met Welzijn De Meierij om een voorstelling plus maatjesmarkt te organiseren. De GGD heeft voornamelijk gebruik gemaakt van het enorme netwerk van Welzijn De
Meierij. Op zaterdag 9 december werd er voor ouderen in zorgcentrum Odendael, te Sint-Oedenrode, een
theatervoorstelling georganiseerd. Aansluitend aan de theatervoorstelling hadden bezoekers de kans om een
workshop wandelen, Tai-Chi, valpreventie of maatje voor een maatje bij te wonen. Tevens was er een informatiemarkt waar ouderen kennis konden maken met lokale activiteiten en verenigingen. De
theatervoorstelling en informatiemarkt hadden beiden als doel de ouderen te informeren over een zelfbewuste en gezonde leefstijl.

6.4.2 Sociaal Team
Welzijn De Meierij heeft vanuit het opbouwwerk deelgenomen aan het Sociaal Team. De werkzaamheden
varieerden van individuele advisering en ondersteuning tot ontwikkeling van collectieve oplossingen. Niet
het aanbod van voorzieningen stond centraal in het oplossen van de problematiek, maar de vraag. Door de
verbinding met andere professionele organisaties ontstond een betere samenwerking die gericht is op de
vraag achter de vraag.
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Als men hulp nodig heeft, kunnen inwoners terecht bij een vertrouwde professional. Denk hierbij onder andere aan de huisarts, consultatiebureauarts, het WMO-loket, Welzijn De Meierij of de wijkverpleging. Zij
helpen bij het zoeken naar oplossingen. Als blijkt dat meer hulp nodig is, kan de professional doorverwijzen
naar het Sociaal Team.
Het Sociaal Team werkt integraal, bestrijkt alle leefdomeinen en richt zich in eerste instantie op Rooise
huishoudens waar complexe, leefdomein overstijgende vragen spelen. Het Sociaal Team Sint-Oedenrode
wordt gevormd door medewerkers van maatschappelijk werk Lumensgroep, Welzijn De Meierij, MEE, GGD,
Bemoeizorg en Gemeente Sint-Oedenrode.
De opdracht aan dit team is tweeledig:
o meer gaan sturen op de eigen kracht van burgers en hun netwerk, meer op te lossen met ondersteuning
van collectieve, algemeen toegankelijke voorzieningen en minder met individuele (dure) voorzieningen,
waarbij het team zich richt op de complexe situaties
o expliciet te signaleren wat er nodig is aan basisvoorzieningen (collectief, individueel) in buurten en wijken om burgers te ondersteunen in hun zelf oplossend vermogen.
Het Sociaal Team Rooi maakt bij complexe vragen op meerdere leefgebieden samen met het huishouden/gezin een plan om tot passende oplossingen komen. Bij het voeren van gesprekken met bewoners
wordt eerst gezocht naar eenvoudige oplossingen op maat. Daarna wordt pas gekeken naar de mogelijke
inzet van specialistische hulp. Voor deze manier van werken is een goed netwerk aan basisvoorzieningen
nodig (vrijwilligers, mantelzorg, welzijnsactiviteiten e.d.) waar mensen gebruik van kunnen maken.
Vanuit het Sociaal Team zijn door Welzijn De Meierij verschillende casussen succesvol opgepakt in samenwerking met andere disciplines uit het team.
Nieuwe samenwerking met het Sociaal Team
Wijkverpleegkundigen
Helaas heeft de gemeente in 2017 niet gekozen voor een wijkverpleegkundige als onderdeel van het sociaal
team. Dit werd in het algemeen als een gemis ervaren. De deskundigheid vanuit de zorg heeft zeker meerwaarde in complexe situaties.
Bemoeizorg
Bemoeizorg is structureel aangesloten bij het Sociaal Team. Er zijn inmiddels twee contactpersonen waardoor de samenwerking beter verloopt en de contactpersonen goed op de hoogte zijn van wat er speelt in
Sint-Oedenrode en die een waardevolle inhoudelijke bijdrage leveren.
Huisartsen
De huisartsen en de praktijkondersteuners van de huisartsen weten het Sociaal Team steeds beter te vinden. Leden van het Sociaal Team hebben meerdere keren op verzoek van de huisartsen aangesloten bij het
eerste lijn overleg. In 2017 is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest van alle huisartsen en het sociaal
team om informatie te verstrekken en de samenwerking te verbeteren, dit is heel positief ontvangen en het
voornemen is om dit overleg 1x per jaar in te plannen.
Woningbouwvereniging
De woningbouwvereniging is een belangrijke signaal verstrekker. In overleg met de woningbouwvereniging
en betrokkene kan het Sociaal Team in gesprek gaan met de hulpvrager om in kaart te brengen wat er
speelt en welke mogelijkheden er zijn.
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Bestaande overleggen in relatie tot het Sociaal Team
Daarnaast haalt het Sociaal Team signalen op tijdens de bestaande overleggen met de basisprofessionals
zoals het signaleringsoverleg, het Jongeren Op Straat overleg, het Zorg Advies Team overleg op scholen,
overleg met kinderopvang, eerstelijns overleg etc.
2017 zou in eerste instantie een overgangsjaar zijn waarin Gemeente Meierijstad de toegang zou onderzoeken en er mogelijk een harmonisering van de Sociale wijkteams zou komen, eenzelfde werkwijze voor
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Tot op heden is dit nog niet gerealiseerd en wordt er in Sint-Oedenrode
nog gewerkt op de ingeslagen weg, met de keuze die indertijd gemaakt is. Het sociaal team gaat aan de slag
met de meest complexe situaties en multiprobleem huishoudens en andere, meer algemene, hulpvragen
worden opgepakt in het voorliggend veld.

6.4.3 Steunpunt Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers dragen in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een lokale
sociale infrastructuur. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is actief met de algemene ondersteuning, belangenbehartiging, training en bemiddeling van de vrijwilligers in Schijndel en Sint-Oedenrode. Het steunpunt
bemiddelt niet alleen naar externe organisaties maar voorziet ook in vrijwilligerswerk binnen Welzijn De Meierij zelf. De vrijwilligers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk werden vanuit het sociaal werk professioneel
ondersteund.
Hoofdtaken van het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn:
o Bemiddeling tussen vraag (vacatures) en aanbod (mogelijke vrijwilligers);
o Informatie- en adviesverstrekking aan organisaties en particulieren;
o Ondersteuning en training van vrijwilligers;
o Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties;
o Het promoten van vrijwilligerswerk;
o Kritisch volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en daarop adequaat reageren.
Motivaties die mensen bij het Steunpunt aangaven voor het doen van vrijwilligerswerk:
• Behoefte aan dagritme, meer structuur, participeren, ergens bij willen horen;
• In een veilige omgeving meer vertrouwen krijgen;
• Zinvolle invulling van de week;
• Sociale contacten, eenzaamheid tegengaan;
• De draad weer oppakken na ziekte of opname;
• Vrijwilligerswerk als mogelijke opstap naar een betaalde baan.
Ontwikkelingen op het gebied van Vrijwilligerswerk
Van de aangemelde vrijwilligers blijkt een groot deel begeleiding nodig te hebben bij de uitvoering van vrijwilligerswerk. Dit terwijl de eisen vanuit de vacatures complexer worden.
Oorzaken zijn: door het aantrekken van de economie en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd
hebben meer mensen een reguliere baan. Aan actieve ouderen wordt vaker de vraag gesteld om beschikbaar
te zijn voor hun kleinkinderen. Mensen worden ouder, wonen langer thuis, maar hebben meer ondersteuning
nodig waardoor steeds meer mantelzorgtaken worden vervult. Burgers geven vaker aan nu al ‘te weinig tijd
voor zichzelf’ te hebben dan in voorgaande jaren het geval was. Het aantal beschikbare vrijwilligers loopt
daardoor terug. Welzijn De Meierij heeft in 2017 extra ingezet op promotie van Vrijwilligerswerk. Ditmaal
werd belicht, wat vrijwilligerswerk voor de mensen zélf kan betekenen. N.a.v. deze campagne, die doorrolt
in 2018, zijn enkele nieuwe vrijwilligers geworven. Via de lokale media, de eigen website en facebookpagina
en door het organiseren van activiteiten werd vrijwilligerswerk gepromoot.
Door deze ontwikkelingen heeft Steunpunt Vrijwilligerswerk besloten om in 2017 nóg meer in te zetten op
de functie ‘Informatie & advies’. Hierover leest u verder in dit hoofdstuk meer.
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Bereikte resultaten
In 2017 zijn er bij verschillende organisaties 104 matches tot stand gekomen. Voorbeelden van ingevulde
vacatures zijn bezoekvrijwilligers voor diverse organisaties, klassenassistenten voor de inburgeringscursus,
verkopers voor de wereldwinkel en voorleesvrijwilligers voor het project VoorleesExpress.
Zowel aanbieders van vacatures als mogelijke vrijwilligers vonden in het steunpunt een aanspreekpunt.
Door de expertise van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en de nauwe contacten met netwerkpartners, organisaties, konden ondersteuningsvragen direct of op korte termijn worden beantwoord.
Het steunpunt had contact met alle geregistreerde vrijwilligers. Bewaakt werd of mensen nog steeds in staat
en bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen en zo ja, of ze al een passende invulling hebben. De registraties
zijn aangepast aan de actuele situatie van de vrijwilliger. Regelmatig werd met organisaties contact gezocht
om te bewaken dat openstaande vacatures nog actueel waren en sollicitanten niet onnodig zouden worden
teleurgesteld.
Deskundigheidsbevordering
Voor de vrijwilligers van de bezoekgroepen Sociale Alarmering en Activerend Huisbezoek zijn er twee gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om informatie te geven over Wonen en WMO. Deze middagen werd
er informatie gegeven door een klantmanager WMO van de Gemeente Meierijstad, een medewerker van
Wovesto en een medewerker van Brabantzorg Odendael.
Informatie en advies
Zoals eerder aangegeven heeft Steunpunt Vrijwilligerswerk besloten de informatie en adviesfunctie nog verder vorm te geven. Hierdoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
3 x per jaar een informatieve nieuwsbrief met daarin de nieuwste ontwikkelingen en landelijke trends. Ook
lokale ontwikkelingen zoals collectieve vrijwilligersverzekering werd in deze nieuwsbrieven uitgelicht of als
bijlage meegezonden
Workshopcaroussel
In 2017 heeft er tweemaal een workshopcaroussel plaatsgevonden. Hieraan konden vrijwilligers uit Meierijstad deelnemen. In juni vond de caroussel plaats op twee verschillende locaties. Onderwerpen waren:
o Het leren schrijven van goede, pakkende persberichten
o Tips en trucs voor het fotograferen met de smartphone
o Communicatie d.m.v. een digitale nieuwsbrief
o Signaleren en doorverwijzen
o Presentatie collectieve vrijwilligersverzekering Meierijstad door Raetsheren van Orden
In totaal hebben 73 bezoekers de workshopavonden bezocht.
De workshopcaroussel van november vond plaats op één locatie en had als onderwerpen:
o Basisbeginselen Kinder EHBO (geen certificering)
o ‘in gesprek met jongerenwerk’ waarbij er gelegenheid was tot het stellen van dringende vragen bij specifieke signalen
o Grimeren
o ‘Hoe en wat’ de verklaring omtrent gedrag (VOG)
Het aantal deelnemers aan deze avond bedroeg 29. Opvallend genoeg was er weinig animo voor de workshop
VOG. Daarom besluit het Steunpunt Vrijwilligerswerk in volgende caroussels elke deelnemer een uitgebreide
informatiebrief ‘Hoe en wat VOG’ aan te bieden waarin het belang en werkwijze wordt omschreven voor het
aanvragen van de gratis VOG.
NLdoet
In 2017 heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk via mediakanalen aandacht gevraagd voor vrijwilligerswerk en
NLdoet. In het voortraject naar NLdoet heeft het steunpunt verschillende organisaties wegwijs gemaakt in
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de werkwijze van NLdoet en hen ondersteund in het aanbieden van klussen. Ook heeft het steunpunt verschillende individuen verwezen naar leuke projecten. Daarnaast is het steunpunt vraagbaak geweest voor
diverse media. Gezamenlijk werd er bekeken welke activiteiten in de schijnwerper gezet zouden worden.
Tijdens NLdoet zijn diverse klussen bezocht. Samen met betrokken burgers zijn beeldopnamen gemaakt en
verspreid via de verschillende mediakanalen.
Jong leert oud
Jong leert oud is in Sint Oedenrode op een kleinschaligere wijze uitgevoerd. Ouderen werden in contact gebracht met jongeren wanneer zij vragen hadden over een smartphone of tablet. Zo werden 1 op 1 matches
gemaakt, dit is een 4 tal keren gebeurd. In Schijndel is getracht om in samenwerking met Bizzi een jong leert
oud activiteit te organiseren, maar door omstandigheden en gebrek aan tijd is dit helaas niet van de grond
gekomen.
Burendag
Naast dat Burendag mogelijkheden biedt tot verbeteren van leefbaarheid in de directe woonomgeving, is dit
ook de kans bij uitstek om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Door vrijwillig de handen uit de
mouwen te steken dragen buurtbewoners hun steentje bij aan de maatschappij, kunnen zij hun talenten
inzetten en doen zij sociale contacten in de wijk op.
In het kader van de Burendag is een nieuwsbrief verspreid, zijn alle mediakanalen benaderd en is het belang
van vrijwilligerswerk nog eens extra onderstreept. Medewerkers van Steunpunt Vrijwilligerswerk en opbouwwerkers van Welzijn De Meierij hebben alle activiteiten op de Burendag bezocht en zijn ter plaatse in
gesprek gegaan met de vrijwilligers.
Dag van de vrijwilliger
In het kader van de landelijke dag van de vrijwilliger heeft Steunpunt Vrijwilligerswerk via Social Media en
een mailinglist diverse acties uitgeschreven, maar ook de PR Campagne afgetrapt in gemeentehuis Sint-Oedenrode. Hoofddoel van deze actie was het promoten van vrijwilligerswerk en het Steunpunt
Vrijwilligerswerk.
Alle organisaties konden doorgeven welke vrijwilliger zij in het zonnetje wilden zetten.
Informatieverstrekking
Het Steunpunt vrijwilligerswerk was in 2017 op diverse open dagen en informatiemarkten terug te vinden
met diverse stands.
Aan 350 contacten van organisaties in Schijndel en Sint-Oedenrode werd informatie verstrekt. Dit voor o.a.
De Beursvloer, NL DOET, Burendag, via de Nieuwsbrieven. Telefonisch en op afspraak werden allerhande
vragen beantwoord. Wanneer we hier gaan tellen dan komen we op tenminste 2300 contactmomenten uit.
Hetzij digitaal, telefonisch of in persoon.
Backstage
In 2017 is het project Backstage verder gegaan. Steeds vaker wordt er op burgers een beroep gedaan om als
vrijwilliger te participeren. In het kader van burgerparticipatie en talentontwikkeling is in een samenwerking
tussen Welzijn De Meierij en Hands4Events het project Backstage voortgezet.
Het project Backstage is gericht op jongeren van 18 jaar en ouder. Deze jongeren worden bij verschillende
evenementen en activiteiten in de regio betrokken als vrijwilliger.
In 2017 hebben 10 jongeren en jongvolwassenen vrijwilligerswerk gedaan bij festivals en activiteiten in de
regio waaronder de spooktocht in Boskant, het Pop & Color Festival, de banenmarkt voor jongeren en 1Anderfestival in Schijndel, Burendag 2017 een buurtfeest in de wijk Kienehoef in Sint Oedenrode en
evenementen in samenwerking met Hands4Events zoals We Are Electric, Bryan Adams, Volbeat en de 24uurs
Solexrace.
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Maatjesproject
In de module ‘Maatje voor een Maatje’ van de website van Welzijn De Meierij kunnen mensen advertenties
plaatsen om andere mensen met gelijke interesses te vinden. Sociaal werkers ondersteunen de adverteerders en mensen die op advertenties reageren om het project laagdrempelig te houden. Veel ingeschreven
Maatjes hebben drempelvrees en reageren niet snel op elkaar. In 2016 zijn we hier al op in gegaan door
bijeenkomsten te organiseren, hier zijn we in 2017 mee doorgegaan door middel van 6 bijeenkomsten (3 in
Schijndel en 3 in Sint-Oedenrode). Het aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten nam in 2017 geleidelijk
af. Om in contact te blijven met de maatjes en matches te blijven maken, is er een vacature uitgezet voor
medewerkers voor Maatje voor een maatje. In november 2017 zijn er twee vrijwilligers ingewerkt bij Maatje
voor een maatje, die zich tot op heden, achter de schermen inzetten om matches te maken en maatjes met
elkaar te verbinden. In Schijndel bestond al langer de maandelijkse spelletjesavond, opgestart door een aantal maatjes. In december 2017 is in Sint-Oedenrode, op verzoek van een aantal maatjes, ook een maandelijkse
spelletjesavond gestart om zo het contact tussen de maatjes te stimuleren.

6.5 Jongerenwerk
Het Jongerenwerk in Sint-Oedenrode is een belangrijke voorziening in het voorliggend veld met betrekking
tot o.a. signalering en (lichte) begeleiding gericht op sociale activering naar (vrijwilligers)werk, studie en doorverwijzing. Jongerenwerk is in 2017 aangesloten bij het JOS-overleg en het Signaleringsoverleg van de
Gemeente Meierijstad. Ook is het Jongerenwerk van Welzijn De Meierij in samenwerking met het jongerenwerk van ONS-Welzijn en Bizzi gestart met het jongerenwerk overleg Meierijstad breed om gemeentelijk een
lijn in jongerenwerk vorm te geven. Bij bovenstaande overleggen zal in 2018 ook weer bij aangesloten worden.

6.5.1 HONK 1224
Algemeen
Jongerencentrum Honk1224 is een plaats voor jongeren met een unieke laagdrempeligheid waar voor elke
jeugdcultuur een plek is.
HONK 1224 heeft meerdere functies. Naast de functie van een activiteitencentrum voor jongeren, waar ook
advies en informatie wordt gegeven is het Honk 1224 een tweede huiskamer voor jongeren. Zij voelen zich
allemaal verantwoordelijk voor wat er in de huiskamer gebeurt. Gezamenlijk zijn afspraken gemaakt om goed
met de ruimte en met elkaar om te gaan. De jeugdmaatschappelijk werker brengt regelmatig een bezoek,
net als de veldwerker van Novadic-Kentron. Ook brengen de politie en de bijzondere opsporingsambtenaren
regelmatig een bezoek aan Honk1224. Op verzoek van jongeren kan er een keer per week een kookactiviteit
georganiseerd worden, waar samen gekookt wordt voor en door jongeren waar thuis weinig aandacht voor
is of die op eigen benen moeten gaan staan, maar nog onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen.
In 2017 zijn er weer vele mooie resultaten geboekt binnen en buiten het jongerencentrum. Met uitzondering
van de schoolvakanties was Honk 1224 wekelijks op vier dagen geopend. Per week werden er drie inlopen
georganiseerd waardoor 342 unieke jongeren werden bereikt. Ook werden er bij een recreatieve activiteit
nog 100 kinderen bereikt.
In samenwerking met GGD en Novadic-Kentron zijn een viertal grote voorlichtingsbijeenkomsten en 6 kleinere voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Hiermee zijn 218 jongeren bereikt.
Het jongerencentrum is ook een vindplaats van jongeren en een plek waar veel signalen worden ontvangen
over jongeren en hun omgeving. In 2017 zijn er 375 signalen met betrekking tot jongeren besproken met het
netwerk. Tijdens het verloop van hulptrajecten blijven wij veelvuldig in gesprek met jongeren om zo te zorgen
dat zij naar vervolgafspraken gaan van netwerkpartners. Op deze wijze proberen wij tussentijds afglijden te
voorkomen.
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Per 2017 is jongerencentrum Honk1224 op verzoek van jongeren op maandagavond een extra avond geopend. Dit zal in 2018 worden voortgezet.
In 2017 heeft het jongerenwerk 2 volwassen vrijwilligers aan weten te trekken met een affiniteit voor jeugd
zij organiseren met regelmaat sportieve activiteiten in en om het jongerencentrum. In 2018 willen wij hier
zeker mee door blijven gaan in het kader van een gezond Meierijstad.
Talentontwikkeling en participatie
In 2017 is door het jongerenwerk geïnvesteerd in talentontwikkeling om maatschappelijke participatie onder
jongeren te bevorderen en hen vaardigheden aan te leren. Dit werd onder andere bevorderd door jongeren
te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Zo werden er jongeren betrokken bij de uitvoering en organisatie
van verschillende activiteiten zoals het project ‘ Jongeren samen koken voor en met senioren’, de spooktocht
in Boskant, de Burendag in de wijk Kienehoef, het Pop & Color Festival, de banenmarkt voor jongeren en
1Anderfestival in Schijndel.
Ook is er ingezet op arbeidstoeleiding door het organiseren van een banenmarkt voor jongeren. Tijdens de
banenmarkt werden 58 verschillende jongeren uit Sint Oedenrode bereikt.
In het kantoor van het jongerencentrum werd de mogelijkheid geboden om samen huiswerk te maken en
werden jongeren door de jongerenwerker ondersteund naar het zoeken van een geschikte opleiding of een
(bij)baan en geholpen met het opzetten van sollicitatiebrieven en cv’s. Hierbij wordt er op toegezien dat de
jongeren in alle rust kunnen werken.
Voorbeelden van individuele resultaten:
• Een jongere, die problemen thuis had, psychische problemen had en hierdoor dakloos was geworden is
ondersteund en gestimuleerd tot het zoeken van hulp, een woonplek en werk. Deze jongere woont inmiddels na bemiddeling weer thuis en heeft na lange tijd de stap genomen om een hulptraject te volgen
bij GGZ. Tevens is de jongere betrokken bij de groep barvrijwilligers in het jongerencentrum.
• Een jongere die psychische problemen had en hierdoor vroegtijdig zijn school heeft verlaten is ondersteund met het vinden van werk, psychische hulp en een nieuwe opleiding. Deze jongere volgt inmiddels
een traject bij GGZ, heeft een baan en gaat in 2018 weer naar school.
• Een jonge mantelzorger met een laag zelfbeeld en waar het thuis en op school niet goed gaat is ondersteund door individuele gesprekken en heeft inmiddels een verbeterd zelfbeeld.
• Een jongere zat door de scheiding van de ouders en de situatie met een van hen niet lekker in zijn vel. Hij
is door middel van enkele gesprekken met maatschappelijk werk en jongerenwerk weer in positiever contact met de desbetreffende ouder gekomen en zijn situatie is in algemene zin verbeterd.
Een voorbeeld van groepsresultaten: In de aanloop naar de verkiezingen hebben een tiental jongeren deelgenomen aan een verkiezingsdebat. Enkele jongeren hiervan zijn mee geweest naar het landelijk
verkiezingsdebat met jongerenwerkers en politici uit Den Haag in 013 Tilburg.
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6.5.2 Meidenwerk
2017 stond in het teken van het herinrichten van het Meidenwerk op grond van een verschuiving in belangstelling van jonge meiden (vanaf gem 10 jaar to 14 jaar) naar meer inloop van meiden vanaf 14 jaar.
Het meidenwerk bereikte in totaal 108 unieke meiden in de leeftijd vanaf 10 jaar t/m gem. 18 jaar. Daarnaast
bereikte het meidenwerk online tenminste 56 meiden met wie structureel contact werd onderhouden.
Samenstelling van de nieuwe doelgroep 14+ in 2017
Door verschillende factoren is een deel van de meiden kwetsbaar. Door de omgeving waarin zij opgroeien,
hun beperkingen of gedrag hebben deze meiden een hoger risico om thuis, op school, op hun werk of in hun
vrije tijd in de problemen te komen. Het betreft vooral meiden in eenoudergezinnen en meiden met ouders
in de bijstand die een verhoogd risico op armoede hebben. Vaak groeien zij op in een omgeving waarin mensen met eenzelfde achtergrond wonen waardoor hun sociale netwerken eenzijdig zijn samengesteld.
Daarnaast gaat het om meiden die door beperkingen ( lichamelijk, verstandelijk, psychosociaal, psychiatrisch)
moeilijker aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en sneller slachtoffer worden van pesten. Meisjes met dit
soort problemen lopen een verhoogd risico op maatschappelijk isolement, psychosomatische problemen en
worden vaker slachtofferschap van sexting en sexueel misbruik. Het doel van het meidenwerk is om de participatie van kwetsbare meiden te bevorderen, bij te dragen aan de psychosociale ontwikkeling, het
versterken van zelfregie en indien nodig toe te leiden naar professionele zorg. Daarnaast is het meidenwerk
er op gericht dat meiden een toekomstperspectief ontwikkelen, contacten leggen met leeftijdsgenoten en
een positieve (vrije) tijdsbesteding vinden.
Activiteiten om deze doelen te bereiken
Daar waar het kind/tienergerichte meidenwerk zich alleen richtte op groepsgerichte activiteiten op locatie,
is er gelet op de te bereiken doelen gekozen voor een multimethodische aanpak voor de groep 14+. Deze
aanpak bestaat sinds 2017 naast groepswerk uit:
• Ambulant meidenwerk (contact zoeken met meiden op (digitale) hangplekken;
• Informatie en advies (meiden toegang geven tot informatie die voor hen van belang is en het vermogen
te ontwikkelen om die informatie te analyseren en gebruiken);
• Individuele begeleiding (aandacht en maatwerk)
Overzicht activiteiten meidenwerk
Groepswerk
Ambulant
Meidenwerk
talentgerichte Meidenwerk in de
activiteiten
kerkdorpen
Jump
Movement
Rots en Water
training
Persoonlijke
groei
activiteiten

Online forum
Straatgericht icm.
straathoekwerk
Jongerenwerk
Schoolbezoek
BO en VO
Bezoeken
buurtactiviteiten
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Informatie
en advies
Informatie
materiaal
Netwerk
contacten
Voorlichting
2x

Individuele begeleiding
156 individuele gesprekken en waar nodig/gewenst
terugkoppeling/doorverwijzing naar netwerkpartners.
104 online gesprekken

6.5.3 Straathoekwerk
Met het straathoekwerk zijn in 2017 285 (waarvan 114 unieke) jongeren bereikt. Ongeveer 75 jongeren hiervan maakten in 2017 gebruik van de mogelijkheden die het jongerencentrum hen biedt. Op de hangplekken
zelf en in het jongerencentrum zijn met hen gesprekken gevoerd ter ondersteuning en om mogelijke overlast
tot een minimum te beperken. Door de inzet van het jongerenwerk is het op de hangplekken betrekkelijk
rustig gebleven. Ook in 2017 is door de gemeente een extra beroep gedaan op het jongerenwerk in verband
met de situatie rondom de skatebaan in de wijk Kienehoef. Ook in 2017 bleef het aantal overlastmeldingen
erg laag. Wel heeft een wetswijziging met betrekking tot de skatebaan in de wijk Kienehoef het gevolg gehad
dat deze skatebaan verwijderd is. De groep die veelvuldig gebruik maakte van de skatebaan is betrokken bij
de planvorming voor een nieuwe skatebaan en de inrichting van de voormalige plek van de skatebaan.

6.5.4 Social media
In 2017 was het jongerenwerk zeer actief op social media als WhatsApp, Facebook en Instagram. Social media
vormen een belangrijke vindplaats van jongeren. Wanneer jongerenwerkers hanggroepen mislopen of wanneer jongeren minder in beeld zijn bieden social media een uitkomst. Via deze weg wordt er vaak
afgesproken, geluisterd en ondersteund. Jongeren kunnen de jongerenwerker bereiken via social media wanneer zij behoefte hebben aan hulp of wanneer zij vragen hebben. Social media vormen zo een digitale
vraagbaak en een laagdrempelige hulplijn richting het jongerenwerk. Zo zijn er via Facebook, Instagram en
Whatsapp in 2017 over het gehele jaar ongeveer 150 signalen besproken.
Door de toename van de inloop, de vragen van jongeren en de extra taken van het jongerenwerk heeft in
2017 de organisatie vanuit eigen middelen extra ingezet op jongerenwerk om in te spelen op de toegenomen
vraag naar ondersteuning vanuit het jongerenwerk. Om in 2018 op de groeiende vraag van jongeren en partners te kunnen inspelen heeft de organisatie extra middelen aangevraagd bij de gemeente Meierijstad. Door
toezegging van extra middelen door de gemeente zal het jongerencentrum op maandag definitief een avond
extra open zijn en neemt de flexibiliteit van de jongerenwerkers toe.
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6.6 Realisatie van gemaakte taakafspraken
Hoofdtaakbenaming

Afspraak Realisatie Subtaakbenaming

Steunpunt
Mantelzorg
en
ouderen

1173

1233

Informatie
verstrekking

80

133

Opbouwwerk

500

548

Jeugd- en jongerenwerk

1354

1438

Uren

Realisatie

Bereik

Realisatie

Individuele ondersteuning

513

518

600

555

Ontmoeting en informatie

100

105

Respijtzorg

150

151

40

40

Netwerken Mantelzorg en ouderen

100

99

Positieversterking van mantelzorgers

100

104

40

40

Sociale alarmering

80

87

80

106

Huisbezoeken 75+

60

53

75

18

Boodschappenbus i.s.m. Brabantzorg

40

77

25

48

MBvO

20

21

75

90

Sociaal spreekuur

10

18

30

29

informatieve (digit) act en project

80

133

440

493
75

108

Opbouwwerk algemeen
Sociaal team regulier

60

55

Meidenwerk 11-16 jaar

200

193

Jongeren opbouwwerk

140

144

Netwerken en doorverwijzing

180

194

200

374

Open inloop 12-23 jaar

672

714

200

442

Straathoekwerk

100

108

75

202

62

87

125

218

500

560

225

254

40

33

104

107

90

87

20

33

8

5

Sociaal team projectmatig

312

296

VoorleesExpress

120

128

10

9

Jongerenwerk

624

677

VoorleesExpress_vervolg

120

150

10

8

Preventieactiviteiten

Steunpunt
Vrijwilligerswerk

540

593

Coördinatie Steunpunt Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswaardering
Klussendienst
Lang zullen ze lezen

Projecten

*
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1300

1390

Indien er geen afspraken In het Werkplan 2017 over bereik zijn vastgelegd zijn er geen cijfers over de realisatie ervan gegeven.

7 Overige opdrachten
7.1 Buurtbemiddeling Sint-Oedenrode
Een bijzondere dienstverlening binnen het vrijwilligerswerk is Buurtbemiddeling. Deze dienstverlening richt
zich op het voorkomen van escalatie van problemen tussen bewoners in de buurt. Het aantal casussen op
jaarbasis fluctueert sterk, evenals de inspanningen per casus. Minimaal worden er twee gesprekken gevoerd
en de insteek is dat een casus met maximaal vier gesprekken afgesloten moet kunnen worden. In zijn algemeenheid vergt een casus 5-10 uur aan inspanningen.
Buurtbemiddeling is een gezamenlijke activiteit van Welzijn De Meierij met welzijnsinstelling BINT uit SintMichielsgestel en wordt uitgevoerd binnen de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel. In Sint-Oedenrode participeert woningbouwvereniging Wovesto. Er wordt nauw samengewerkt en/of afgestemd met de
politie.
Buurtbemiddeling had in 2017 een vrijwilligerspool van 11 personen. Gezien de complexiteit van de casussen
is er gedurende het jaar extra aandacht geschonken aan deskundigheidsbevordering en om van elkaar te
leren. Ook zijn er PR-activiteiten uitgevoerd om de bekendheid te garanderen en om richting netwerkpartners duidelijke richtlijnen te verstrekken voor welk soort casussen Buurtbemiddeling is bedoeld.
In 2017 is er slechts één bemiddelingsverzoek van Wovesto ontvangen en in behandeling genomen.

7.2 Maatschappelijke Stage Elde college
Met het Elde-college is afgesproken dat Welzijn De Meierij ook in 2017 de makelaarsfunctie in afgeslankte
vorm zal uitvoeren.
In het najaar van 2017 heeft de stagemakelaar van Welzijn De Meierij op het Elde College in Schijndel gastlessen verzorgd om de leerlingen te informeren en te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende
stagevacature. Veel leerlingen zijn, los van het aanbod op Job-Sjop, zelf actief op zoek gegaan naar stages.
De diversiteit aan vacatureplaatsen werd in Job-Sjop weergegeven en was ook dit jaar weer sterk variërend.
Op aanvraag zijn leerlingen en hun ouders door de stagemakelaar van Welzijn De Meierij ondersteund.
In 2017 hebben 249 leerlingen uit Schijndel en 74 leerlingen uit Sint-Oedenrode Maatschappelijke Stage gedaan. Omdat een aantal leerlingen ervoor kiest om buiten hun woongemeente hun stage te vervullen, zijn
ook in omringende plaatsen contacten met stagebieders onderhouden, zodat leerlingen ook daar volop
keuze hadden. Eind 2017 stonden er 162 stagebieders geregistreerd, waarvan 94 binnen Schijndel en SintOedenrode.
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8 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging is vastgelegd in een separaat financieel jaarverslag 2017.
In dit hoofdstuk de balans- en de winst- en verliesrekening 2017 (status per 31-12-2017)

8.1 Balans
Activa

31-dec-17

31-dec-16

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inrichting
Inventaris
Machines

27.461
634

29.362
1.516
28.095

30.878

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Nog te ontvangen bederagen
Vooruitbetaalde posten

4.466
4.942
18.277

5.413
11.282
11.966
27.685

28.661

Liquide middelen
liquide middelen

437.757

Totaal

425.972
437.757

425.972

493.537

485.511

Passiva
Eigen vermogen
Reserves
Fondsen

296.860
28.095

295.558
30.878
324.955

Voorzieningen

326.436
-

Vlottende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Belastingen en sociale premies
Crediteuren
Nog te betalen bedragen
Vooruitontvangen bedragen

Totaal
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42.838
62.788
56.110
6.846

42.475
34.097
42.319
40.184
168.582

159.075

493.537

485.511

8.2 Winst en verliesrekening
Staat van baten en lasten over 2017

Omschrijving

Jaarrekening
2017

Begroting
2017

Jaarrekening
2016

Baten
Gemeentelijke subsidie
Projectinkomsten algemeen
Deelnemersbijdragen cursussen
Deelnemersbijdragen overig
Opbrengsten gemeenschapstaken
Overige inkomsten
Financiële baten
Baten voorgaande jaren
Totaal

1030637
113.796
32.222
17.914
12.012
50.431
317
1.257.329

1029820
66.000
40.000
18.000
17.500
39.500
2.125
1.212.945

947606
161.655
40.448
17.265
18.556
50.142
1.422
724
1.237.818

908.031
182.612
10.028
51.727
7.499
2.225
96.253
-1.675
2.110
1.258.810

847.600
180.000
11.114
54.000
6.500
3.000
84.500
30.000
3.000
1.219.714

854.773
179.288
11.497
55.583
6.602
2.572
95.653
35.858
1.270
1.243.096

-1.481

-6.769

-5.278

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Organisatiekosten
Kosten PR
Bestuurskosten
(Project)activiteiten/cursussen
Niet verrekenbare BTW
Lasten voorgaande jaren
Totaal

Resultaat
Bestemming resultaat
Egalisatiereserve gemeente Schijndel
Egalisatiereserve gemeente Sint- Oedenrode
Algemene reserve eigen inkomsten
Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering
Bestemmingsreserve ziekteverzuim
Bestemmingsfonds inventaris
Totaal

50

19.640
-18.338
-2.783
-1.481

