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1 Voorwoord
In 2018 bestond Welzijn De Meierij vijf jaar! Reden voor een feestje waarin het thema vrijwilligerswerk centraal stond. Een enthousiaste werkgroep ging aan de slag, met als resultaat een symposium, een speciale
workshopavond, extra activiteiten op de vrijwilligersfeesten en een jubileumuitgave met mooie verhalen
over onze dienstverlening.
De deelname aan het symposium op 25 mei 2018 over vrijwilligerswerk was hoog; ruim 80 stakeholders en
vrijwilligers waren aanwezig. De opbrengst was bijzonder en direct bruikbaar; er werden veel belangrijke
conclusies getrokken over de positie en ontwikkelingen rondom de inzet van vrijwilligers in het sociaal domein. Op deze wijze heeft de organisatie een goede inhoudelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
het vrijwilligersbeleid van en binnen Meierijstad.
De workshopavond met meerdere en zeer interessante workshops voor onze vrijwilligers was een bijzonder
aanbod, als waardering én als ondersteuning voor hun activiteiten.
Terugkijkend op de afgelopen 5 jaar is de conclusie dat na de fusie van Brede Welzijnsinstelling Het Palet in
Schijndel en Welzijn Salus in Welzijn De Meierij de organisatie rimpelloos haar dienstverlening voor en samen
met inwoners van Sint-Oedenrode en Schijndel heeft voortgezet en doorontwikkeld. Het cijfer wat uit ons
stakeholdersonderzoek kwam heeft dit bevestigd; Welzijn De Meierij heeft een 7,8 voor haar inzet gekregen!
En daar zijn we trots op.
Dat wil niet zeggen dat we achterover gaan leunen, integendeel, de maatschappelijke en gemeentelijke ontwikkelingen maken dat Welzijn De Meierij haar dienstverlening nog beter gaat afstemmen en vernieuwen in
antwoord op de vragen van burgers en de vragen van de gemeente Meierijstad, mede in samenwerking met
haar welzijnspartners in Meierijstad.
Leidraad daarbij is vooral onze strategische visie 2018-2020, waarin we in 2018 onze visie, missie en kernwaarden hebben aangescherpt.
Het jaarverslag – en de jaarrekening 2018 geven gezamenlijk een volledig beeld van onze inspanningen en
werkzaamheden in 2018. Deze resultaten werden mede mogelijk via de fantastische inzet en betrokkenheid
van de vele vrijwilligers. Daarnaast wil ik alle samenwerkingspartners, fondsen en subsidiënten op deze plek
bedanken voor het vertrouwen.

Trix Cloosterman
Directeur Welzijn De Meierij

4

2 Missie en Visie
2.1 Missie en visie
Welzijn De Meierij is een professionele organisatie voor sociaal werk. Wij richten ons vooral op de inwoners
van de dorpskernen Schijndel en Sint-Oedenrode van de gemeente Meierijstad.

2.2 Missie:
Wij werken aan het vergroten van de maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners.

2.3 Visie:
Mensen die de regie hebben over hun eigen leven merken een positief effect op hun welbevinden, maatschappelijk functioneren en dat van hun directe omgeving. Wij geloven in de talenten van alle mensen en in
de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusieve en
vitale lokale samenleving. Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud mee te laten doen. Wij
versterken dorpen en buurten en werken aan meer veerkracht van inwoners. Wij ondersteunen zolang als
nodig is.

2.4 Kernwaarden:
De inwoner staat centraal
De mens met al zijn eigenschappen, krachten, talenten en kwetsbaarheden staat centraal in het werk van
Welzijn De Meierij.
De gemeente Meierijstad is de belangrijkste opdrachtgever voor Welzijn De Meierij. Maar in de subsidierelatie die tussen gemeente en onze organisatie bestaat, is altijd ruimte geweest om eigen beleid te ontwikkelen. Door onze kennis van de (kerk)dorpen in Schijndel en Sint-Oedenrode weten wij meer dan wie ook wat
er speelt in de lokale samenleving. Hiervoor moeten wij onafhankelijk kunnen opereren. Inwoners moeten
vertrouwen in ons hebben en hun verhaal kunnen doen. Wij zijn daarbij niet een verlengstuk van de gemeente, maar beschouwen onszelf als een belangrijke samenwerkingspartner met een eigen visie en perspectief naar de toekomst.
Deze kernwaarden geven wij gestalte met het oog op de veranderingen (transformatie*) in het sociaal domein. Na de eerste periode die per 1-1-2015 leidde tot de decentralisaties van Wmo, Jeugd en Participatie,
zijn wij ons gaan richten op de vraag hoe het werk anders en beter ingericht kon worden om de inwoners
van Meierijstad zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Wij stellen onze ondersteuningsfunctie centraal
en voeren deze uit met een aantal speerpunten. De uitwerking daarvan staat verderop in dit plan beschreven.
Centraal in ons werk staat het besef dat mensen heel veel zelf kunnen oplossen. Wij zijn in staat om deze
sterke kanten bij mensen aan te boren en verder te ontwikkelen. Hierdoor maken wij meer mogelijk!
Van oudsher heeft het sociaal werk in Schijndel en Sint Oedenrode relaties met mensen die moeite hebben
om hun eigen weg te vinden in de samenleving, mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn. Dat geldt vooral voor
mensen met psychische, fysieke of verstandelijke beperkingen. Maar dat geldt ook voor mensen die tot op
hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen, mensen die moeite hebben met sociale contacten, eenzaam
zijn, of nog maar kort in Nederland wonen. Voor mantelzorgers die overbelast zijn geraakt en mensen die
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dagelijks kampen met geldstress of dakloos zijn. Voor veel van hen is de huidige samenleving te ingewikkeld;
zelfredzaamheid is dan echt een brug te ver. Zij hebben ondersteuning nodig om zich te redden; soms voor
even, soms permanent.
Dichtbij
De medewerkers van Welzijn De Meierij, bestaande uit professionals en in verhouding een zeer grote groep
vrijwilligers, kennen de dorpen, de sociale netwerken en de mensen die er wonen. Dat maakt dat we op een
natuurlijke wijze kunnen inspelen op ontwikkelingen. We zijn zichtbaar, in de buurt, interactief, in contact
met instellingen voor alle mogelijke kwetsbare groepen en bereikbaar in de dorpen. Inwoners weten ons te
vinden op de locaties waar onze activiteiten plaatsvinden.
Verbindend
Om te voorkomen dat problemen zich op diverse terreinen opstapelen zorgt Welzijn De Meierij samen met
inwoners preventief voor een goede oplossing. Collectief waar het kan en individueel waar het moet. Als het
nodig is schakelen we door naar andere professionals, maar blijven mensen terzijde staan. Ook brengen we
krachtige en (tijdelijk) meer kwetsbare inwoners met elkaar in contact.
Ondernemend
Om daadkrachtig in te kunnen spelen op de transformatie* volgen wij de ontwikkelingen in de samenleving
nauwlettend. Van onze medewerkers verwachten wij daarom een ondernemende houding. Het gevolg is dat
wij vernieuwingen samen met inwoners vormgeven. Professionals worden gefaciliteerd om te kunnen ondernemen door de structuur van zelforganiserende teams en door tijd en mogelijkheden te hebben om snel
en creatief te kunnen acteren.
*Transformatie; “een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen
meedoen, het naar hun zin hebben en omkijken naar anderen. De solide sociale basis bestaat uit drie onderling nauw
verbonden pijlers; de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen dragen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die basis heeft een belangrijke preventieve functie en
verkleint de behoefte aan zwaardere (zorg) voorzieningen. Dat is de transformatie, die moeten we uitbouwen” (bron
sociaal werk Nederland sociaal werk voor een sterke sociale basis).

Samenwerking en verbinding
Welzijn De Meierij staat open voor samenwerking met partners waarvan duidelijk is dat zij een meerwaarde
hebben voor de inwoners. In dit verslag geven we extra aandacht aan de samenwerking met onze partners
in het sociaal werk. Door de start van Meierijstad zijn in deze gemeente vijf organisaties actief die zich - ieder
vanuit een ander perspectief - richten op het welzijn van de inwoners. Dit zijn naast Welzijn De Meierij:
Ons Welzijn
De Meentgroep, MEE
Farent (voorheen Juvans)
Lumens

Breed sociaal werk gericht op het gebied Veghel
Gericht op cliëntondersteuning en mensen met een beperking
in Sint-Oedenrode en Schijndel
Maatschappelijk werk in Schijndel
Maatschappelijk werk in Sint-Oedenrode

Met deze partners is een ‘visie en gezamenlijk dienstverleningsconcept organisaties sociaal werk Meierijstad’
ontwikkeld.
In deze visie staan de volgende uitgangspunten geformuleerd:
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1.

Onze dienstverlening vormt zich naar de krachten, kwaliteiten en opgaven in elk van de kernen (grotere kernen worden gesplitst in wijken) van de nieuwe gemeente. Dat betekent dat onze dienstverlening in de kernen kan en moet verschillen als gevolg van de krachten, kwaliteiten en opgaven in de
kernen.

2.

Wij ondersteunen inwoners in het zorgen voor en benutten van de eigen identiteit van de kern waarin
ze wonen en leven en zijn gericht op het realiseren van zelfstandige basisvoorzieningen en versterken
van burgerinitiatief.

3.

Wij werken vanuit positiviteit: we zien mogelijkheden en kansen en passen een informele leer- en
ontwikkelaanpak toe die leidt tot aanpakken en oplossingen die dicht bij de inwoners staan.

4.

Wij nemen het voortouw in het bundelen van de krachten en kwaliteiten van inwoners, verenigingen
en professionals in alle domeinen als de kansen zich voordoen of de opgave in een kern dat vraagt.
Vanuit onze wortels in de kernen formuleren we samen met inwoners, wijk- en dorpsraden, professionele en vrijwilligersorganisaties de maatschappelijke opgaven en bieden ondersteuning om zelf
en met het netwerk problemen op te lossen op individueel en collectief niveau.

5.

Wij werken toekomstgericht. Wij realiseren innovaties met inwoners en verbeteren zo onze diensten
en processen.

In de komende periode zal duidelijk worden welke inhoud en vorm de samenwerking zal krijgen. Het zal
duidelijk zijn dat deze samenwerking ook impact zal hebben op de organisatie van Welzijn De Meierij.
Lokale- en regionale en landelijke overleggen en bijeenkomsten
Welzijn De Meierij heeft in 2018 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
• Stuur- en werkgroepen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen
• Multidisciplinair overleg met zorgpartners
• Dialoogtafels, ronde tafelbijeenkomsten met bewoners & gemeente over beleidsontwikkeling sociaal domein.
• Landelijke bijeenkomsten Sociaal Werk Nederland o.a. praktijkvoorbeelden parade
• Bijeenkomsten, workshops landelijke vereniging van welzijnsdirecteuren Verdiwel
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3 Algemeen
Dit jaarverslag bestaat uit een algemeen gedeelte en hoofdstukken die specifiek zijn gericht op de verslaglegging van de uitvoering van de verschillende onderdelen van de opdracht van de gemeente Meierijstad.
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 2018 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. A. Noordhof
Mevr. M. van Rooij

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Beleidsontwikkeling
In 2018 heeft het bestuur diverse onderwerpen behandeld en beleid vastgesteld waarbij de focus vooral
gericht was op:
• Strategisch beleidsplan 2018-2020
• Kwaliteitsbeleid
• Communicatiebeleid als onderdeel aanbevelingen stakeholdersonderzoek
• Goed personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid;
• Vijf jarig jubileum;
• Inrichting toezichthoudend bestuur;
• De ontwikkeling van de samenwerking met de maatschappelijke partners sociaal domein Meierijstad.
Daarnaast stonden reguliere onderwerpen als jaarplan, jaarverslag, begroting en de jaarrekening van de organisatie op de agenda van het bestuur.
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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. In 2018 heeft Welzijn De Meierij zich ingeschreven in het Governanceregister van Sociaal
Werk Nederland, de brancheorganisatie.
Ontwikkeling strategisch beleidsplan 2018-2020
Het traject voor dit strategisch plan is begin 2017 gestart en begin 2018 afgerond. Er zijn veel verschillende
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, in het kader van een
afstudeeropdracht, een onderzoek uitgezet onder verschillende stakeholders naar onder andere 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 werden daarbij genoemd: verbinden, laagdrempelige samenwerking, klantvriendelijkheid, waardering voor vrijwilligers, betrokkenheid medewerkers, hulp en ondersteuning door medewerkers.
Deze sterke punten zullen wij uiteraard vasthouden en door ontwikkelen.
Als verbeterpunten worden onder andere genoemd: profileren, communicatie, ondersteuning dorps- en
wijkraden, vrijwilligers meer betrekken bij organisatie en meer educatieve activiteiten voor jongeren.
Acties die hieruit zijn voortgekomen zijn o.a. extra aandacht voor profilering en communicatie, mede met
inzet en ondersteuning van een freelancemedewerker PR en voorlichting.
De website bleek na vijf jaar niet meer te voldoen aan de moderne nieuwe eisen en was erg klantonvriendelijk
in het gebruik. In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website. Begin 2019 wordt deze online
gezet.
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 november 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. Dit proces
heeft zich doorontwikkeld naar 2018. Door de vele personeelswisselingen is het zelfsturingsproces opnieuw
kritisch bekeken en zijn er afspraken gemaakt om de werkbaarheid te vergroten.
Aansluiting bij beroepsvereniging Verdiwel en brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland
In 2018 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 tevens bestuurslid van Verdiwel.
Welzijn De Meierij maakt deel uit van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland voor Welzijn – en Maatschappelijke Dienstverlening.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is voor Welzijn De Meierij erg ingrijpend. Weliswaar is er
altijd al met zorg omgegaan met persoonsgegevens. Maar met name het registreren van toestemmingen
heeft veel energie gekost. Veel betrokkenen, die al jarenlang informatie ontvangen zijn benaderd om daarvoor officieel toestemming te verlenen. Ook is er steeds sprake van een belangenverstrengeling tussen de
10

wens om activiteiten onder het voetlicht te plaatsen en de problemen die dat oplevert om de daarvoor benodigde toestemmingen goed te registreren. Vooral bij inloopbijeenkomsten is het lastig om te onderscheiden welke deelnemers wel of geen toestemming verlenen voor het publiceren van gemaakte foto’s. Tot slot
verloopt de informatie-uitwisseling met samenwerkingspartners stroever omdat alle partijen nog nadrukkelijker de focus hebben op het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de betrokkenen. Welzijn De
Meierij weet steeds beter met deze regelgeving om te gaan, maar feit is dat het toepassen ervan zowel bij
vrijwilligers als bij de deelnemers van activiteiten weerstand oproept.
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4.3 Medewerkers
4.3.1 Overzicht personeel 31 december 2018
Welzijn De Meierij had in 2018 gemiddeld 12,39 FTE (exclusief detachering).
Op 31 december waren er 25 medewerkers in dienst, waarvan twee medewerkers op basis van detachering
in samenwerking met WSD. Door personeelswijzigingen als gevolg van pensionering, langdurig ziekteverzuim
en nieuwe projecten zijn er verschillende tijdelijke contracten afgesloten. Het team sociaal werk is door deze
wijzigingen voor een deel vernieuwd.

Mannen:
6
Vrouwen: 19
Fulltimers:
2
Parttimers: 23

Ziekteverzuim/percentage
< 8 dagen
1,59 %
8-42 dagen
0,10%
> 42 dagen
4,96%
In 2018 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 2018 tweemaal formeel overleg gevoerd met de directeur en eenmaal met het
bestuur. Gespreksonderwerpen waren: wijziging Arbowet, Arbojaarplan, werkdruk, vakantieregeling, flexibele schil personeel 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.
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
HBO Sociale Studies aan Fontys Hogescholen vierde jaars (afstudeerstage)
MBO 1 jaarstagiaire Sociaal Cultureel Werk Summa College
MBO 2 jaarstagiaires Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Koning Willem 1 College
MBO 1 jaarstagiaire Sociaal Cultureel Werk Koning Willem 1 College
HBO bestuurskunde, 1 stagiaire afstudeeropdracht onderzoek naar jonge mantelzorgers (sept 2018-januari
2019)
Algemeen
HBO afstudeerstage, opleiding bestuurskunde Avans Hogeschool Den Bosch vierde jaars met als opdracht
uitvoering stakeholdersonderzoek in het kader van de ontwikkeling strategisch beleidsplan (sept 2017- jan
2018)
Leergemeenschap Avans Hogeschool s’-Hertogenbosch
Vanaf september 2017 is Welzijn De Meierij gestart met een nieuwe vorm van samenwerking met 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. In 2018
is deze samenwerking in de vorm van een leergemeenschap voortgezet met eerste en tweede jaars Social
Studies.

4.3.2 Docenten & freelancers
In 2018 had de organisatie met veertien docenten (begeleiders) een overeenkomst van opdracht. Het betrof
docenten voor bewegingsactiviteiten en voor activiteiten op het terrein van ontmoeten en informeel leren.
In totaal vijf freelancers werden ingezet op ondersteuning van beleidsthema’s zoals het kwaliteitsbeleid en
het ontwikkelen van communicatiebeleid. Voor specifieke vraagstukken op het terrein van personeelsbeleid,
deskundigheidsbevordering en een nieuwe opdracht vanuit de gemeente heeft de organisatie extra ondersteuning op freelancebasis ingehuurd.

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 totaal samen met 487 verschillende vrijwilligers. Deze vrijwilligers voerden 678
verschillende taken uit 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 dorpskern gewerkt, zoals bij Buurtbemiddeling.
Waardering en ondersteuning
In Sint-Oedenrode en in Schijndel werden de vrijwilligers door middel van vrijwilligersfeesten en een fietstocht (Schijndel) gewaardeerd. De vrijwilligersfeesten waren in 2018 extra feestelijk in het kader van het
jubileumjaar.
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4.3.4 Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers
Aan vrijwilligers in Schijndel en Sint-Oedenrode zijn de volgende trainingen en workshops aangeboden:
-

Vrijwilligers van het Taalhuis hebben een opfriscursus grammatica en didactiek gevolgd samen met de
vrijwilligers van de Taalwerkplaats in Sint-Oedenrode.
Workshop signaleren in het kader van eenzaamheid voor vrijwilligers
Uitleg AVG aan vrijwilligers Thuis met vrijwilligers
Tweetalig opvoeden door VVE voor voorlezers VoorleesExpress
Thema niet pratende peuter & meertaligheid door Kentalis voor voorlezers VoorleesExpress
Cursus Ambassadeurschap van de brandweer voor de Klussendienst over onderhoud en preventie
Studiedag vrijwilligers Rouw en Verlies
Mediation, training voor buurtbemiddelaars
Tilcursus voor vrijwilligers dagbesteding en vervoer op maat

-

Professionals;
Trainingen
-

Mental Health First Aid (4 medewerkers, waaronder twee medewerkers jongerenwerk)
Training Examinator in de beroepspraktijk (Koning Willem 1 College/Consortium)
Training Presenteren met LefDigitale communicatieICA, TOP training (Focused Conversation methode)Training signaleren en doorverwijzen van mensen die problemen hebben met lezen en schrijven
Individuele coaching

Congressen, studiedagen
-

Werkbezoek Lumens Eindhoven (Verdiwel/Lumens)
Netwerkbijeenkomst Jonge Mantelzorgers Breda (Brabantse Raad voor Informele Zorg)
Expertmeeting vroeg signalering alcohol- en middelengebruik
Bijeenkomst/Brainstorm Week van de Jonge Mantelzorger Noord Brabant (Vanzelfsprekend)
Congres Jongerenwerk Voorkomt Zorg (Sociaal Werk Nederland)
Kennisevent kwetsbare jongeren
Verschillende studiedagen over mensen met psychische kwetsbaarheden in de wijk

4.3.5 PR activiteiten
In 2018 is er een “jubileumbericht 2013-2017” uitgegeven. Een aantrekkelijk leesbaar overzicht met de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van vijf jaar Welzijn De Meierij.
De organisatie heeft daarnaast gepubliceerd op haar website, Facebook, Twitter en heeft een jaarprogrammaboekje uitgegeven. Eind 2018 heeft de organisatie opdracht gegeven om de website te vernieuwen.
Intern heeft de organisatie voor het team sociaal werk een workshop digitale communicatie gehouden over
het gebruik van social media. Hierdoor is en wordt onze informatieverstrekking verbeterd en versterkt voor
de burger.
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Rapportage opdracht gemeente Meierijstad
De vragen van de gemeente Meierijstad lagen voor het kalenderjaar 2018 prioritair op de onderstaande 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.
3. Bieden van beschermd wonen en opvang; met name gericht op de opvang en begeleiding van
mensen in een kwetsbare situatie
Specifiek
De gemeente Meierijstad 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.
Accenten voor 2018
 participatie in het Sociaal Wijkteam Schijndel en het Sociaal team Sint-Oedenrode 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;
 versterking van de informele en formele sociale omgeving;
 ondersteuning van mantelzorgers, gericht op het voorkomen van overbelasting en belangenbehartiging;
extra aandacht voor jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers;
 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.
Project VoorleesExpress
 stimuleren van maatschappelijke inzet van jongeren middels programma’s zoals de maatschappelijke
stage;
 naleving Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 Ontwikkeling Onderdac in Schijndel;
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4.4 Mantelzorg- en ouderenondersteuning
Vanuit het Steunpunt Mantelzorg en Ouderen werd samengewerkt en afgestemd met onder andere de
KBO’s en de seniorenraad. De belangrijkste taak was het leggen van verbindingen en het geven van informatie en advies.
De Sociaal Werkers werden door vrijwilligers ondersteund bij het afleggen van huisbezoeken.
De stijgende lijn in het aantal vragen over ondersteuning bij het aanvragen van een voorziening vanuit de
WMO of praktische ondersteuning aan huis blijft aanwezig. Veel ouderen kunnen de complexiteit van alle
veranderingen niet meer volgen.

Door mantelzorgondersteuning te bieden heeft Welzijn De Meierij voor veel mantelzorgers overbelasting
kunnen voorkomen en zijn mensen geholpen en wegwijs gemaakt in het complexe veld van zorg. Daarnaast hebben we mensen lichte ondersteuning geboden met verschillende informele diensten waardoor
ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Door mensen toe te leiden naar ontmoeting en dagbesteding hebben we een bijdrage geleverd aan eenzaamheidsvermindering.

4.4.1 Individuele ondersteuning
In 2018 zijn er veel huisbezoeken afgelegd om informatie en advies te geven aan mantelzorgers en ouderen.
Dit kan gaan om ontlasting van de mantelzorger maar ook voorkomen en bestrijden van eenzaamheid of
wegwijs maken in het land van de zorg en welzijn. Welzijn De Meierij ontvangt veel signalen vanuit Thuiszorg,
Huisartsen, Praktijkondersteuners maar ook vragen van casemanagers dementie en mantelzorgers zelf. Door
deze huisbezoeken wordt overbelasting gesignaleerd of voorkomen, omdat we samen kijken naar passende
oplossingen zoals dagbesteding, het inzetten van een vrijwilliger of andere activiteiten. Het aantal bezoeken
ligt gemiddeld op 2 per week.
Daarnaast is er voor jonge mantelzorgers specifiek ingezet op bewustwording en ontmoeting. Dit door deel
te nemen aan de week van de jonge mantelzorger en door een theatervoorstelling te organiseren samen met
ONS Welzijn en de gemeente Meierijstad. Ook tijdens het eerstelijnsoverleg met eerstelijnsprofessionals is
dit thema onder de aandacht gebracht.
In 2018 zijn door het Steunpunt Mantelzorg drie nieuwsbrieven verstuurd naar geregistreerde mantelzorgers
die daarvoor toestemming hebben gegeven. In deze nieuwsbrieven kwamen onderwerpen terug zoals: informatie vanuit landelijke belangenorganisatie Mezzo (vanaf 2019 MantelzorgNL), verlofrechten bij mantelzorgers, de dag van de mantelzorg, het mantelzorgcompliment, jonge mantelzorgers, Alzheimer café, café Brein,
mogelijkheden respijtzorg en cursus partnergroep dementie.
Het aantal huisbezoeken dat is afgelegd door de vrijwilligers van het Activerend Huisbezoek, (Huisbezoeken
75+) is aanzienlijk lager dan andere jaren. Van de gemeente Meierijstad worden geen adressen meer verkregen over 75-jarigen, waardoor ouderen zelf contact moeten leggen met Welzijn De Meierij indien zij een
huisbezoek wensen. In 2018 zijn er door de vrijwilligers 10 huisbezoeken afgelegd.
Mantelzorgwaardering
Het aanmelden voor de dag zelf en voor het compliment bleek ingewikkeld te zijn, waardoor er veel vragen
en klachten kwamen. Het heeft Welzijn De Meierij veel tijd gekost om de zorgvragers te ondersteunen die
zelf niet in staat waren om de gegevens op de website van de gemeente in te vullen. De verschuiving van het
aanvragen door de zorgvrager (voorheen door de mantelzorger) en het gegeven dat per zorgvrager slechts
één compliment beschikbaar was, hebben veel onbegrip en klachten teweeg gebracht. Voorafgaand aan de
middag zijn veel mantelzorgers op kantoor langsgekomen om zichzelf (soms opnieuw vanwege AVG) te laten
registreren als mantelzorger, om zich aan te melden voor de middag en of de waardebon.
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De verwenmiddagen zijn goed voorbereid en de netwerkcoaches waren aanwezig ter ondersteuning. De
deelnemers hebben een fijne dag gehad. In Sint-Oedenrode zijn zo’n 80 mantelzorgers in de watten gelegd
en in Schijndel waren er ongeveer 200 deelnemers. Tijdens deze middag is er door de Sociaal Werkers van
Welzijn De Meierij contact gelegd met de mantelzorgers en informatie verstrekt waar nodig.
In 2018 stonden er bij Welzijn De Meierij 1487 mantelzorgers geregistreerd, waarvan er 312 gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een bijeenkomst te bezoeken. Van deze mantelzorgers mogen wij er
802 informatie verstrekken over mantelzorg. De overigen hebben hiervoor geen toestemming verstrekt.
Welzijn De Meierij heeft geen inzicht in het aantal mantelzorgers dat via de gemeente Meierijstad een
waardering heeft ontvangen.
Overbelasting mantelzorgers
Steeds vaker wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om ouderen of mantelzorgers te ondersteunen of te
ontlasten. Het aantal vrijwilligers van de groep ‘Thuis met vrijwilligers’ is ook in 2018 flink uitgebreid. Naast
de ondersteunende functie hebben deze vrijwilligers ook een signalerende functie. In 2018 is aan deze vrijwilligers een training aangeboden op het gebied van eenzaamheid, herkennen van signalen en doorverwijzing.
Week voor eenzame 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.
Preventie eenzaamheid
Er werd in Schijndel, in samenwerking met de werkgroep eenzaamheid en de GGD, een theatervoorstelling
georganiseerd over het thema eenzaamheid. Deze dag was een succes; er waren ruim 250 aanwezigen. Na
de voorstelling bestond de mogelijkheid voor een gesprek met verschillende professionals. Hiervan werd
door verschillende mensen gebruik gemaakt.
Daarnaast is er binnen Meierijstad een coalitie eenzaamheid ontstaan waarin, binnen de drie kernen, de
samenwerking wordt gebundeld om eenzaamheid aan te pakken. Welzijn De Meierij participeert in deze
coalitie.

4.4.2 Respijtzorg
In 2018 is er veel ingezet op verbetering en profilering van de dagbesteding, sociale alarmering en thuis met
vrijwilligers.
Voor de dagbesteding in Sint-Oedenrode is een nieuwe folder ontwikkeld om zo een beter beeld te geven
van wat De Stek inhoudt. Ook is de naam aangepast, van dagbesteding De Stek naar Huiskamer De Stek
omdat we merkten dat de naam ‘Dagbesteding’ voor veel mensen niet het juiste beeld geeft van wat De Stek
inhoud en voor wie De Stek bedoeld is. Er is ingezet op het werven van nieuwe deelnemers, omdat er in korte
tijd meerdere deelnemers zijn gestopt bij De Stek (i.vm. overlijden, opname ziekenhuis, overgeplaatst naar
zorgboerderij). In 2018 zijn er 7 nieuwe deelnemers aangesloten bij De Stek. Daarnaast zijn een aantal mogelijke nieuwe deelnemers meteen doorgestroomd naar geïndiceerde dagbesteding.
Dagbesteding:
In Schijndel biedt Welzijn De Meierij dagbesteding aan in de Woonservices Centrum, Noord en Zuid. Deze is
bedoeld 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. Zij hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een
gevarieerd programma dat zoveel mogelijk op ieders wensen wordt afgestemd. Wekelijks werden vier groepen dagbesteding begeleid met gemiddeld 11 deelnemers. Dagbesteding is voor mantelzorgers een goede
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vorm van respijtzorg; 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 gecoördineerd door Sociaal Werkers van Welzijn De Meierij en
dagelijks begeleid door 27 enthousiaste en deskundige vrijwilligers.
In 2018 heeft het thema ‘Gezond eten en Bewegen’ extra aandacht gehad. Voorbeelden daarvan zijn; balspellen die aan tafel kunnen gebeuren, gesprekken met de deelnemers over gezond eten. Met andere organisaties zijn activiteiten ondernomen zoals: samen met Dichterbij knutselen, verwenmiddag door leerlingen
van het Elde college, uitstapjes en het inzetten van mensen vanuit het project PIM actief (Participatie in Meierijstad) als vrijwilliger bij de dagbesteding. Ook werd een start gemaakt met ondersteuning van algemeen
casemanagment.
Sociale alarmering:
De sociale alarmering is in de eerste helft van het jaar grondig geëvalueerd, hier is een vernieuwde werkwijze
van de alarmering uitgekomen om zo nog meer en beter signalen te kunnen ophalen en mantelzorgers goed
te informeren over ons Steunpunt Mantelzorg. Zo worden de bezoekvrijwilligers nu ook ingezet bij de aanmelding voor sociale alarmering door middel van een huisbezoek. Er zijn in 2018 vijf overleggen geweest met
de vrijwilligers van de sociale alarmering om de vernieuwde werkwijze door te nemen en af te stemmen,
signalen te bespreken en ervaringen te delen. Ook is er in 2018 ingezet op een hernieuwde kennismaking van
de technische vrijwilligers van de sociale alarmering Schijndel en Sint-Oedenrode, zodat zij één werkwijze
hanteren en voor elkaar kunnen invallen waar nodig.
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 vrijwilligers van Welzijn De Meierij verzorgd. Ter ondersteuning van het systeem
van sociale alarmering werden de deelnemers regelmatig bezocht door bezoekvrijwilligers. De signalen die
door deze vrijwilligers werden afgegeven zijn door Welzijn De Meierij gebruikt om passende acties uit te
voeren.
Thuis met vrijwilligers:
Bij Thuis met Vrijwilligers blijft de vraag naar bezoekvrijwilligers toenemen en wordt de zorgvraag steeds
zwaarder. Er staan veel hulpvragen open. Hiervoor zijn we voortdurend op zoek naar (andere) oplossingen.
Welzijn De Meierij ontvangt steeds meer vragen voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, maar ook voor mensen met dementie. Het aantal nieuwe bezoekvrijwilligers in 2018 bleef
hierbij achter. Hierdoor ontstond er een gat tussen het aantal aanvragen en het aantal inzetbare vrijwilligers.
Er is extra aandacht gevraagd via persberichten in weekbladen en andere mediakanalen zoals Facebook. Ook
is er afstemming met BLINK om hulpvragen op twee plaatsen uit te zetten en hopelijk zo eerder nieuwe
vrijwilligers te werven. Netwerkcoaches zijn ingezet bij casussen (waar geen complexe problematiek speelt)
om vrijwilligers en hulpvragers met elkaar te matchen. Daarnaast is er via het project ‘Samen Wel Thuis’ een
mogelijkheid om leerlingen van het ROC in te gaan zetten bij mensen met een vraag voor een bezoekvrijwilliger. Dit heeft in 2018 nog geen nieuwe bezoekvrijwilligers opgeleverd. In 2019 hoopt Welzijn De Meierij
vanuit dit samenwerkingsproject meer leerlingen te kunnen inzetten voor o.a. Thuis met vrijwilligers.
In 2018 zijn de vrijwillige netwerkcoaches ingezet bij het afleggen van 18 huisbezoeken. De aanvragen voor
deze huisbezoeken werden doorgestuurd door bijv. huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorg, maar bevatten ook nieuwe aanmeldingen van de sociale alarmering of thuis met vrijwilligers.

4.4.3 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.
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Partnergroepen dementie
In het voorjaar zijn bijeenkomsten georganiseerd voor partners van mensen met dementie.
Deelnemers hebben ook buiten de groep om, contact met elkaar onderhouden.
Eind van het jaar is er contact geweest met Indigo over het gezamenlijk opstarten van een cursus voor partners van mensen met dementie. Deze cursus zal in het voorjaar van 2019 starten.
Alzheimercafé
In 2018 zijn er tien bijeenkomsten geweest van het Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud, die overwegend
goed werden bezocht. Het bezoekersaantal is wisselend. We zien dat bezoekers niet meer (zoals in het verleden) standaard naar elke café avond komen, maar dat dit thema afhankelijk is.
Het programma wordt zodanig opgezet dat er een mix is van informatie en ontspanning. Het is laagdrempelig
en toegankelijk. Vanuit het steunpunt mantelzorg hebben we onze expertise kunnen inzetten voor ondersteuning van getroffenen en mantelzorgers.
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. De coördinator kwam
in 2018 regelmatig met de vrijwilligers samen 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 hadden voor een persoonlijk
gesprek. Vrijwilligers van Welzijn De Meierij hebben zich zowel in Sint-Oedenrode als in Schijndel ingezet.
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 tweewekelijks ontmoetingsmoment
en een vrij moment voor de mantelzorger. Het is een hechte groep die lief en leed met elkaar kan delen.
Dit jaar is er een nieuwe vervoersvrijwilliger gevonden, die tevens ook meehelpt tijdens de bijeenkomsten.
Ook zijn er een paar nieuwe bezoekers bij onze groep gekomen.
Café Brein
Iedere twee maanden organiseerde wij een lotgenoten/familiebijeenkomst bij zorgboerderij Het Binnenveld
in schijndel. Tijdens de bijeenkomsten bespraken we thema’s die voor NAH getroffenen en of familie belangrijk zijn. Zoals omgaan met prikkels, gedragsveranderingen en vermoeidheid. Ook is acceptatie van de ontstane situatie 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.
Wij werken samen met Welzijn Boxtel en Sint-Michielsgestel, SWZ en Mee.
Ook de zes regionale bijeenkomsten van Café Brein werden door minimaal 20 mensen bezocht.
Zomerpalet
In juli en augustus zijn er zes wekelijkse ontmoetingsactiviteiten georganiseerd voor ouderen. Er is door vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten. De Sociaal
Werker was tijdens de bijeenkomsten aanwezig om vragen van bezoekers, over onderwerpen zoals mantelzorg, dagbesteding en overige welzijnsactiviteiten, te kunnen beantwoorden. Dit jaar is er extra aandacht
besteed aan het programma aanbod, vanwege het 10 jarig bestaan.
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Met de 260 aanwezigen bleek het Zomerpalet weer een geslaagde activiteit.

4.4.4 Netwerken mantelzorg en ouderen
In 2018 zijn er 6 overleggen geweest met de eerstelijnsprofessionals waarin verschillende thema’s aan bod
zijn gekomen zoals de jonge mantelzorgers, kennismaking met psychologen uit Sint-Oedenrode, Jongerenwerk Welzijn De Meierij, Woonmeij en andere professionals. Tijdens de overleggen zijn tevens signalen besproken (anoniem) om samen tot oplossingen te komen. Er is even sprake geweest van uitbreiding van de
deelnemers aan het eerstelijnsoverleg, maar na 1 bijeenkomst is besloten om het team niet te vergroten
i.v.m. veiligheid van de groep.
Ook is in 2018 vanuit Welzijn De Meierij een bijeenkomst georganiseerd voor professionals en vrijwilligersorganisaties uit Sint-Oedenrode, gericht op het informeren over de sociale kaart van Sint-Oedenrode. Tijdens
deze bijeenkomst, waar zo’n 30 professionals en vrijwillige hulpverleners van 16 verschillende organisaties
aanwezig waren, is de sociale kaart toegelicht en in ontvangst genomen door de aanwezigen. De sociale
kaart, handzaam verwerkt in een placemat, is aan alle aanwezigen meegegeven zodat zij deze kunnen gebruiken tijdens huisbezoeken en afspraken op kantoor.

4.4.5 Dementievriendelijke gemeente
In het kader van DVG zijn er in Sint-Oedenrode en Schijndel diverse activiteiten georganiseerd. In Sint-Oedenrode zijn er twee theatervoorstellingen georganiseerd, een film vertoond en heeft de bedrijfsleider van
de Albert Heijn een oorkonde ontvangen voor zijn inzet voor mensen met dementie.
In Schijndel zijn er twee informatie avonden georganiseerd, diverse bewegingsactiviteiten in samenwerking
met het verzorgingstehuis en de bedrijfsleider van de Jumbo heeft ook een oorkonde ontvangen voor zijn
inzet voor mensen met dementie. Daarnaast is er binnen Meierijstad ook gewerkt aan een gezamenlijke activiteit die volgend jaar zal gaan plaats vinden.

4.5 Buurt- en wijkondersteuning
4.5.1 Buurtbemiddeling
Door inzet van buurtbemiddeling hebben we een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in verschillende buurten. Zware en duurdere inzet en maatregelen zijn hiermee voorkomen.
Buurtbemiddeling is een dienstverlening die zich richt 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.
Buurtbemiddeling is in Meierijstad een gezamenlijke activiteit van Welzijn De Meierij met Ons welzijn. Ook
wordt samengewerkt met welzijnsorganisatie Bint uit Sint-Michielsgestel. Alle betrokken participanten zijn
in de vorm van een evaluatie geïnformeerd over het belang van Buurtbemiddeling. Er wordt nauw samengewerkt en afgestemd met de politie.
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Het aandachtspunt voor 2018 was om Buurtbemiddeling te verbreden en te profileren in Meierijstad. Hierin
zijn we geslaagd.
In het verslagjaar was een groep van 25 bemiddelaars actief voor heel Meierijstad. Ze hebben de training Buurtbemiddeling gedaan en zijn daardoor gekwalificeerd om Buurtbemiddeling te gaan uitvoeren. Er zijn meer casussen binnengekomen in vergelijking met vorige periodes en andere jaren. Aanleiding van toenamen van het aantal casussen: nieuwe
opstart Meierijstad en de hernieuwde start in SintOedenrode. De toename van het aantal casussen is
ook een landelijke tendens.

In 12 van de gevallen is er een positief resultaat bereikt. In 6 gevallen was het resultaat negatief. In 8 gevallen is de casus afgesloten zonder natraject waardoor niet
vastgesteld kan worden of er een positief
resultaat is bereikt.

In de grafiek hiernaast treft u een overzicht
aan van de verschillende klachten die aanleiding vormden tot bemiddeling.
Verschillende vormen van geluidsoverlast
vormden 50 % van het aantal meldingen.
18% van het aantal meldingen had betrekking op pesten/lastigvallen.

21

Welzijn De Meierij heeft 28 bemiddelingsverzoeken ontvangen, waarvan 26 behandeld. 36 % van de casussen werd op initiatief van de woningcorporatie gestart. Van
de casussen is 29 % op eigen initiatief gestart. De politie initieerde 18% en de gemeente Meierijstad 11%. De overige 6%
werden door het Sociaal Wijk Team en
Slachtofferhulp toegeleid.

In de wijken Kienehoef in Sint-Oedenrode
en Hoevenbraak in Schijndel werden de
meeste casussen opgestart.

4.5.2 Sociaal Wijkteam
Welzijn De Meierij neemt met in totaal drie Sociaal Werkers deel aan het Sociaal Wijkteam in Schijndel en
Sint-Oedenrode. De Sociaal Werkers nemen deel aan het casusoverleg. De vragen en signalen naar het voorliggend veld worden door hen opgepakt. Zij leggen de verbinding met de buurten 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 de Sociale Wijkteams van toegevoegde waarde om (goedkopere) oplossingen te vinden in het voorliggend veld.
De Sociaal Werkers hebben mensen met succes gericht ondersteund en geactiveerd in hun mogelijkheden om mee te doen.
Voorbeelden van toeleiding en lichte ondersteuning zijn:
o
Ondersteuning financiële administratie ( Geld&Zo)
o
Zoeken van een maatje (Maatjes project)
o
Deelname aan ontmoetingsactiviteiten
o
Dagbesteding.
0
Mantelzorgondersteuning
0
Inzetten vervoers-klussendiensten
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4.5.3 Buurt- en wijkondersteuning
Welzijn De Meierij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van wijken en dorpskernen
van Sint-Oedenrode en Schijndel. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van ook (nieuwe) activiteiten is
ontmoeting gestimuleerd. Met inzet van de klussendienst hebben we mensen ondersteund bij het langer
zelfstandig thuiswonen.
In Boskant, Nijnsel. Olland en in de Kienehoef in Sint-Oedenrode is door het opbouwwerk ondersteuning
gegeven aan de wijkraad, de dorpsraden en diverse projectgroepen. Waar nodig in samenwerking met het
jongeren- en 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.
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.
De Sociaal Werkers bezochten wijkactiviteiten en gingen regelmatig de wijken in om met de Schijndelse inwoners 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.
• Mensen weten elkaar én de Woonservices te vinden.
• 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 samenwerking met de wijkadviseurs bevorderd.
• In elke Woonservice is er een dagbesteding en een eetpunt gerealiseerd, met daarnaast verschillende
ontmoetingsactiviteiten.
• In 2018 hebben de Woonservices dankzij een bijdrage van de gemeente en de woonservicepunten zelf en
de plaatselijke supermarkt een kerstdiner kunnen aanbieden voor eenzame en kwetsbare bewoners.
Op iedere Woonservice zijn er door vrijwilligers kerstmaaltijden bereid.
Ontwikkelingen per wijk of kerkdorp
Schijndel
Woonservice Boschweg
De buurt- en ontmoetingsochtend in Het Gasthuis werd door gemiddeld 25 bezoekers bezocht. Ook maakten
steeds meer wijkbewoners gebruik van de mogelijkheid om samen te eten in het eetpunt op de woensdag.
De vrijwilligers 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.
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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, gedanst en genoten van het gevarieerde aanbod van de vele internationale hapjes.
De Internationale Vrouwendag werd door 120 mensen met 18 nationaliteiten bezocht.
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.
‘t Bûrthuis is wekelijks bezocht door gemiddeld 35 bezoekers. In 2018 is het aantal mannelijke deelnemers
in grote mate toegenomen. Ook mensen met een lichte beperking en beginnende dementie namen deel aan
de activiteiten van ‘t Burthuis.
Woonservice Wijbosch
In 2018 heeft het opbouwwerk maandelijks aangeschoven bij het info overleg van de Schakel.
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. Het Andere Wonen bezoekt sinds 2018 onze activiteiten.
Voor het Eetpunt in Woonservice Zuid wordt wekelijks gekookt door gemiddeld drie vrijwilligers.
Voor de gezamenlijke ontwikkeling- en activiteiten van de woonservices in Schijndel heeft Welzijn De Meierij
een aantal keren een gezamenlijk overleg gefaciliteerd en ondersteund.
Project Boschweg
Welzijn De Meierij was in 2018 actief 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. In juni 2018 heeft de gemeente aan Welzijn De Meierij de opdracht gegeven om de procesbegeleiding wijkaccommodatie Boschweg Schijndel vorm te geven. Doel van
het project is om de betrokken wijkorganisaties te ondersteunen en te begeleiden naar het inrichten van een
nieuwe beheersstichting voor de toekomstige nieuwe wijkaccommodatie. Voor het uitvoeren van deze opdracht heeft Welzijn De Meierij een bemiddelende rol gespeeld in het aanstellen van een procesbegeleider.
Vanaf september 2018 is de procesbegeleider gestart. Het project loopt tot augustus 2019. In de eerste periode heeft de procesbegeleider uitvoerig kennisgemaakt met alle betrokkenen en is er ondermeer een analyse gemaakt van mogelijkheden. Door deze inzet is het draagvlak voor een nieuwe beheersstichting vergroot. In 2019 wordt de volgende stap gezet met een voorbereidingsgroep. De betrokken organisaties willen
hierin gaan investeren
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Sint-Oedenrode
Boskant
Daar waar nodig is de dorpsraad ondersteund. In november is de Huiskamer gestart om de bewoners van
Boskant een activiteitenplek te geven.
Sint-Oedenrode-Centrum
Wekelijkse koffieochtend centrum Rooi. Vanuit de Meierijflats kwam het signaal dat de bewoners graag meer
contact wilden met elkaar, dit is gecheckt door middel van een enquête. Op basis van deze resultaten is er
nu een maandelijkse koffieochtend. Deze is in februari 2018 gestart. Aan het begin waren er zo’n 15 tot 20
bezoekers, dit is langzaam aan teruggelopen naar 6 – 8 bezoekers per koffieochtend. Hierbij zitten een aantal
vaste gezichten en een aantal personen die wisselend aanwezig zijn. In een poging om het aantal bezoekers
weer op te schroeven, is de koffieochtend, in overleg met de vaste gasten, 1 maand veranderd naar een
spelletjesochtend. Dit had niet het gewenste resultaat, waardoor we nu weer de vaste koffieochtend aanbieden. In 2019 wordt de voortgang van deze activiteit met de vrijwilligers opnieuw besproken.
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 binnen het sociale domein zijn:
• In samenwerking met Wooninitiatief Kamille is er een koffie-uurtje gestart 1x per maand, waarbij wijkbewoners uitgenodigd worden om samen met de bewoners gezellig te buurten, elkaar te ontmoeten
en contact te leggen.
• In samenwerking met de basisschool de Springplank is er elke 2 vrijdagochtend een breicafé georganiseerd voor bewoners uit de wijk die tijdens de openingsuren van de school creatief bezig zijn. Via de
creatieve lessen op school wordt meer verbinding gemaakt tussen jong en oud.
• Burendag 2018 is het moment geweest waarop de wijkraad in samenwerking met Welzijn De Meierij
en het Jeugd en Jongerenwerk een uitwerking heeft laten zien van de match die gemaakt is op de
Beursvloer 2018. Zaterdag 22 september: Burendag on Tour.
• Deze Burendag on Tour is mede mogelijk gemaakt door een match die gemaakt is door de Wijkraad
KCK met verschillende ondernemers en subsidienten waaronder de Rotaryclub,
• In december 2018 is er opnieuw een kerstdiner georganiseerd op basisschool de Springplank. Leerlingen en leerkrachten van de Springplank, Welzijn De Meierij en de Wijkraad KCK hebben samen met
vrijwilligers en leerlingen gekookt voor 40 deelnemers met een sociale indicatie en verschillende culturele achtergrond.
Olland
Maandelijkse spreekuur Olland. Vanaf september heeft de Sociaal Werker deelgenomen aan het maandelijkse overleg van de buurtadviseur en voorzitter van de dorpsraad. We hebben bedacht om dit ons maandelijks spreekuur te laten zijn, zodat de bewoners dan ook in gesprek kunnen gaan met ons. Voorafgaand aan
het eerste spreekuur in oktober, hebben we hier PR voor gemaakt in de Mooi Rooi Krant, Facebook, Twitter
en de nieuwsbrief van de Dorpsraad.
Nijnsel
Ook in 2018 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 voorzieningenniveau
in Nijnsel om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid.
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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 Verhalentafel heeft ook in 2018 prima gedraaid. In 6 bijeenkomsten hebben betrokken vrijwilligers
18 deelnemers in 2 groepen ontvangen in De Beckart, zij hebben geheel zelfstandig het programma
gemaakt en uitgevoerd. Dit seizoen zijn 2 nieuwe vrijwilligers aangesloten die de verhalen opgetekend
hebben en de groep is voornemens om deze te bundelen en uit te brengen in een boekje
• 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.

4.5.4 Klussendienst
In 2018 werden er door onze vrijwilligers 519 klussen uitgevoerd.
Er werden op 243 verschillende adressen mensen geholpen.
De Klussendienst biedt ondersteuning bij het uitvoeren van kleine klussen in huis en tuin. Welzijn De Meierij
heeft in Schijndel en Sint-Oedenrode een succesvolle Klussendienst, die in een duidelijke behoefte voorziet.
Voor alle vrijwilligers biedt de Klussendienst een zinvolle tijdsbesteding. Zij halen voldoening uit de dankbare reacties van de mensen die zijn geholpen en verruimen door hun vrijwilligerswerk hun sociale netwerk,
zodat voor een deel van de groep 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.

Ruim 46% van de aangevraagde klussen
betrof tuinonderhoud.

De Klussendienst heeft zich ontwikkeld tot een voorziening waar veel kwetsbare mensen, waaronder met
name ouderen een beroep op doen.
Situaties die om extra aandacht en zorg vroegen werden via de vrijwilligers gesignaleerd en doorverwezen
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 Brabantzorg, Buurtzorg, Den Einder en maatschappelijk
werk.
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Evenals in voorgaande jaren werden vanuit de wijken Hoevenbraak, Kienehoef en Armenhoef en Sint-Oedenrode/Centrum beduidend meer aanvragen ontvangen dan vanuit andere wijken.
Naast de reguliere klussen heeft Welzijn De Meierij ook elf keer ondersteuning verleend bij de bediening van
huishoudelijke apparatuur (Knoppendienst) en acht keer bij computerproblemen (computerservice).
Nieuwe ontwikkelingen
In 2018 bestond de Klussendienst in Schijndel 10 jaar! Als dank is er een uitstapje georganiseerd voor alle
vrijwilligers.
Samenwerking gemeente; er zijn afspraken gemaakt met de groenmanager van Meierijstad over het ophalen
van buitensporig groenafval of als de noodzaak daar is.

4.6 Jeugd- en jongerenwerk
Het Jongerenwerk in Sint-Oedenrode is een belangrijke voorziening met betrekking tot o.a. (vroeg)signalering, preventie en (lichte) begeleiding gericht op sociale activering van jongeren.
Het jongerenwerk heeft met lichte ondersteuning en speciale projecten jongeren uit vooral Sint-Oedenrode gestimuleerd en geholpen om:
(weer) een studie op te pakken
werk te vinden
hulp te zoeken
vrijwilligerswerk te doen
minderen met of te stoppen met alcohol en/of drugsgebruik
nieuwe contacten op te doen
een oplossing te vinden bij schuldenproblematiek
overbelasting te voorkomen bij mantelzorgproblematiek
aan sportactiviteiten mee te doen
gezonder te eten
betrokken te zijn en gehoord te worden bij wijkvraagstukken
zelfstandig activiteiten op te zetten en uit te voeren
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Samenwerking
Het Jongerenwerk van Welzijn De Meierij is in 2018 aangesloten bij het JOS-overleg en het Signaleringsoverleg van de Gemeente Meierijstad in de kern Sint Oedenrode. 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 één lijn in jongerenwerk vorm te geven. Bij bovenstaande overleggen zal in
2019 ook weer bij aangesloten worden. Tevens is Jongerenwerk Welzijn De Meierij betrokken geweest bij de
organisatie van de Week van de Jonge Mantelzorger 2018. Dit is een samenwerkingsproject tussen jongerenwerk en het steunpunt mantelzorg van Welzijn De Meierij, Ons welzijn en Bizzi.

4.6.1 Jongeren opbouwwerk
Jongeren samen koken voor en met senioren
Tegenwoordig wordt er verwacht dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Het aantal ouderen
dat eenzaam is neemt hierdoor toe en er is behoefte aan meer ontmoetingsmomenten.
Vanuit de scholen is er een behoefte aan meer leer-werkplekken. In 2014 is er een alliantie opgericht door
Welzijn De Meierij, Brabantzorg, KBO Nijnsel, KBO Olland, het Elde College en De Dieeterij om in deze behoeften te voorzien.
Met het project ‘Jongeren samen koken voor en met senioren', werd, in navolging van 2017, in 2018 op
verschillende locaties in Sint Oedenrode, Olland en Nijnsel gekookt door jongeren van het Elde College en
senioren uit Sint Oedenrode, Olland en Nijnsel.
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 2019 voortgezet. Zo wordt er contact en leren tussen verschillende generaties
gestimuleerd.
Skatebaan
Een vijftiental jongeren is 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. Gedacht is over een mogelijke nieuwe plaats voor een skatebaan en over de invulling van de plek
van de voormalige skatebaan in de wijk Kienehoef. Deze jongeren zullen in 2019 betrokken worden bij het
meedenken voor de inrichting en plaatsing van een nieuwe skatebaan in Sint Oedenrode.
Ondersteuning
De werkgroep rondom ’t Pluugske in Boskant, The Joy in Nijnsel en de jeugdgroep in Olland zijn door het
jongerenwerk van Welzijn De Meierij ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn de uitvoering van de spooktocht
in Boskant en adviesgesprekken met betrekking tot huisregels of issues die speelden onder jongeren in de
kerkdorpen.

4.6.2 HONK 1224
Algemeen
Jongerencentrum Honk1224 is een fijne ontmoetingsplaats voor jongeren 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 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 jeugdmaatschappelijkwerker brengt regelmatig een bezoek, net
als de veldwerker van Novadic-Kentron. Ook brengen de politie en de bijzondere opsporingsambtenaren regelmatig een bezoek aan Honk1224. Tevens kunnen er op verzoek van jongeren gesprekken plaatsvinden
met FACT-Team GGZ, Novadic-Kentron en maatschappelijk werkers van Lumens. Op verzoek van jongeren
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wordt er een keer per week samen met jongeren een kookactiviteit georganiseerd, waarbij gezond wordt
gekookt. Deze jongeren leren op deze manier voor zichzelf te koken.
In 2018 was met uitzondering van de schoolvakanties Honk 1224 wekelijks op vier dagen geopend. Per week
werden er vier inlopen georganiseerd waardoor er met de inlopen 328 unieke jongeren werden bereikt.
Preventieactiviteiten
In samenwerking met GGD, Novadic-Kentron en CJG zijn een viertal grote voorlichtingsbijeenkomsten op
externe locaties en 8 kleinere voorlichtingsbijeenkomsten in het jongerencentrum verzorgd. Hiermee zijn in
totaal 1435 jongeren bereikt. Thema’s waren onder andere gezondheid en voeding, omgaan met geld en
voorlichting over de negatieve effecten en risico’s van drugs en alcohol.
Bobbi B is als brede preventieactiviteit op het Elde College ingezet, waar verschillende maatschappelijke
thema’s aan de orde kwamen zoals bijvoorbeeld over het gebruik van social media. Bobbi B is een samenwerkingsproject tussen Jongerenwerk Welzijn De Meierij, jongerenwerk Bizzi, Novadic-Kentron en de Gemeente Meierijstad.
In totaal zijn er 1200 jongeren bereikt met de preventieactie Bobbi B. In 2019 zullen er vervolgacties plaatsvinden in het kader van Bobbi B. Deze gaan plaatsvinden in overleg met het Elde College.
Netwerken en doorverwijzing
Het jongerencentrum is een vindplaats van jongeren en een plek waar veel signalen worden ontvangen over
jongeren en hun omgeving. In 2018 zijn er 484 signalen met betrekking tot jongeren besproken met het
netwerk. Tijdens het verloop van hulptrajecten blijven wij veelvuldig in gesprek met jongeren om te stimuleren dat zij naar vervolgafspraken gaan van netwerkpartners. Op deze wijze proberen wij tussentijds afglijden
te voorkomen. Waar nodig gaan jongerenwerkers mee naar een eerste gesprek.
Talentontwikkeling en participatie
In 2018 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, de banenmarkt voor jongeren, 1Anderfestival in Schijndel en
de organisatie van het workshopfestival ter ere van het 5 jarig bestaan van Welzijn De Meierij. Daarnaast zijn
een tiental jongeren gemotiveerd om vrijwilligerswerk te doen in het jongerencentrum met het oog op bardiensten.
Ook is er ingezet op arbeidstoeleiding door het organiseren van een banenmarkt voor jongeren. Tijdens de
banenmarkt werden 32 verschillende jongeren uit Meierijstad bereikt. Er is een nauwere samenwerking tot
stand gekomen tussen het jongerenwerk en Sterker Werkt om ook jongeren met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt te kunnen begeleiden en ondersteunen naar en op werk. Daarnaast hebben er 6 jongeren een
maatschappelijke stage vervuld binnen het jongerencentrum.
In het kantoor van het jongerencentrum werd de mogelijkheid geboden om 1 op 1 gesprekken te voeren 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
werd er op toegezien dat de jongeren in alle rust konden werken.
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Voorbeelden van individuele resultaten:
• Een jongere met psychische problemen en problemen in de thuissituatie, die hierdoor werd belemmerd
in het wonen thuis is ondersteund om weer thuis te gaan wonen en ondersteund naar het vinden en
behouden van werk. Ook is hij succesvol ondersteund in het volgen van een hulptraject.
• Een jongere met psychische problemen die hierdoor belemmerd werd en vroegtijdig school heeft verlaten
is toe geleid naar psychische hulpverlening. Deze jongeren volgt inmiddels een hulptraject bij de psycholoog.
• Een jongere die door de thuissituatie al enkele jaren geen school of werk meer heeft en aangaf dat ze
tegen verschillende psychische issues aanliep is gestart aan een indicatietraject bij GGZ.
• Een jongere met risicovol middelengebruik heeft gesprekken gevoerd met de preventiewerker van
Novadic-Kentron. Door motiveringsgesprekken is de betreffende jongeren gestopt met middelen gebruik.
• 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 beter in zijn vel komen zetten.
• Een jongere is door motiverende gesprekken met jongerenwerkers en preventiewerker van Novadic-Kentron bewuster geworden van zijn risicovolle gokgedrag en is hierdoor minder gaan gokken.

4.6.3 Meidenwerk 11-16 jaar
Samenstelling van de doelgroep
Door verschillende factoren is een deel van de meiden die gebruik hebben gemaakt van het meidenwerk van
het jongerenwerk 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 slachtoffer 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. Deze doelen werden bereikt
door:
•
Ambulant meidenwerk; contact zoeken met meiden op (digitale) ontmoetingsplekken
•
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)
Het meidenwerk bereikte in totaal 53 verschillende meiden.
Online werd ook met deze meiden contact onderhouden (53 intensief) en werden 179 belangstellenden bereikt met voorlichtende informatie of betrokken bij online discussieonderwerpen.
Ontwikkelproblemen waarover met de meidenwerker gesprekken zijn gevoerd zijn onder andere tienerzwangerschap, scheiding van ouders, financiele problemen, problemen rondom relatie en sexualiteit, pesterijen
gezondheidsvraagstukken en eenzaamheid.
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4.6.4 Straathoekwerk
Met het straathoekwerk zijn in 2018 145 unieke jongeren bereikt. Ongeveer 85 jongeren zijn toegeleid naar
het jongerencentrum. 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 2018 is door de gemeente een extra beroep gedaan op het jongerenwerk in verband met de situatie rondom de skatebaan in de wijk Kienehoef. Het
aantal overlastmeldingen bleef in 2018 in deze wijk relatief 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. Daarnaast is er in 2018 inzet geweest op een hangplek bij Manege de Pijnhorst waarbij een groep van ongeveer
20 personen hing. Door de manege werd overlast ervaren. Na gesprekken met de jongeren en de manege is
verdere overlast voorkomen en zijn er samen met jongeren duidelijke afspraken gemaakt.

4.6.5 Social media
In 2018 was het jongerenwerk zeer actief op social media als WhatsApp, Facebook en Instagram. Social media
vormen een belangrijke vindplaats van jongeren. Wanneer hanggroepen misgelopen worden of wanneer
jongeren minder in beeld zijn bieden social media een uitkomst voor jongerenwerkers.. Via deze weg wordt
er vaak afgesproken, geluisterd en ondersteund. Jongeren kunnen de jongerenwerkers 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 Whatsapp, Facebook en Instagram en in 2018 over het gehele jaar ongeveer 175 signalen besproken.
Door de toename van de inloop, de vragen van jongeren en de taken van het jongerenwerk is in 2018 net als
in 2017 geconstateerd dat er sprake was van onevenredige hoge werkdruk. Om in 2019 op de groeiende
vraag van jongeren en partners te kunnen inspelen heeft het jongerenwerk Meierijstad breed aangegeven
dat er meer uren jongerenwerk nodig zijn bij de gemeente Meierijstad.

4.7 Vrijwilligerswerk
4.7.1 Coördinatie Steunpunt Vrijwilligerswerk
Algemeen
Vrijwilligers dragen in belangrijke mate bij aan het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een lokale
sociale infrastructuur. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is actief met 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.
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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 bleek een groot deel begeleiding nodig te hebben bij de uitvoering van vrijwilligerswerk. Zo was er in 2018 extra aandacht voor de begeleiding van statushouders naar vrijwilligerswerk.
Aan de andere kant worden de eisen vanuit de vacatures steeds complexer.
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 vervuld. 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.
Bereikte resultaten
In 2018 zijn er bij verschillende organisaties 206 matches tot stand gekomen.
Voorbeelden van ingevulde vacatures zijn:
- activiteitenbegeleiders
- bezoekvrijwilligers
- 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.
Regelmatig werd met organisaties contact gezocht om te bewaken dat openstaande vacatures nog actueel
waren en sollicitanten niet onnodig zouden worden teleurgesteld. Het steunpunt had contact met alle geregistreerde vrijwilligers. Bewaakt werd of mensen nog steeds in staat en bereid zijn om vrijwilligerswerk te
doen. 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, promotie
Ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties is in 2018 een divers aanbod aan trainingen en thema’s
aangeboden. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft daarnaast extra ingezet op informatie- en adviesfunctie en promotie van vrijwilligerswerk.
Hierdoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
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Workshopcaroussel
In 2018 heeft er een workshopcaroussel plaatsgevonden, in het kader van het 5 jarig bestaan. Hieraan konden vrijwilligers uit Meierijstad deelnemen. Op deze avond waren 80 deelnemers aanwezig en waren er
workshop zoals ‘schilderen’, ‘keramiek’, ‘EHBO’, ‘Brandveiligheid’.
Symposium
Naast de workshopavond voor vrijwilligers, is er in mei 2018 een symposium voor zowel vrijwilligersorganisaties als professionals georganiseerd over het thema: ‘Daar zoeken we wel vrijwilligers voor’ .De deelname
aan het symposium op 25 mei 2018 over vrijwilligerswerk was hoog; ruim 80 stakeholders en vrijwilligers
waren aanwezig. De opbrengst was bijzonder en direct bruikbaar; er werden veel belangrijke conclusies getrokken over de positie en ontwikkelingen rondom de inzet van vrijwilligers in het sociaal domein.
Op deze wijze heeft de organisatie een goede inhoudelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
het vrijwilligersbeleid van en binnen Meierijstad.
NLdoet
In 2018 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 locaties bezocht om de klussen te zien en in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en de vrijwilligers.
Jong leert oud
Jong leert oud is op een andere wijze uitgevoerd dan voorgaande jaren. Ouderen en volwassenen werden in
contact gebracht met jongeren tijdens het workshopfestival van Welzijn De Meierij. Tijdens dit festival hebben jongeren aan verschillende ouderen en volwassenen les gegeven in het omgaan met social media,
smartphones, tablets en computers. Een tiental jongeren bood ondersteuning aan veertig ouderen en volwassenen.
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 Sociaal
Werkers van Welzijn De Meierij hebben alle activiteiten op de Burendag bezocht en zijn ter plaatse in gesprek
gegaan met de vrijwilligers.
Beursvloer Meierijstad
In samenwerking met Ons Welzijn, de gemeente en ondernemerskringen heeft in 2018 heeft de eerste Beursvloer Meierijstad plaatsgevonden in het ROC in Veghel. Tijdens de Beursvloer zijn er 125 matches gemaakt
met een waarde van ruim € 125.000,-- Een voorbeeld hiervan is een match tussen Welzijn De Meierij en het
ROC, waarbij de fietswerkplaats 5 fietsen heeft gedoneerd aan het ROC, zodat leerlingen van de opleiding
zorg & welzijn op de fiets mensen kunnen bezoeken. De leerlingen van het ROC hebben in ruil daarvoor een
leuke verwenactiviteit georganiseerd voor de dagbesteding van Welzijn De Meierij in Schijndel.
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Informatieverstrekking
Aan organisaties in Schijndel en Sint-Oedenrode werd informatie verstrekt voor o.a. De Beursvloer, NL DOET
en Burendag. Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk om vrijwilligersorganisaties te informeren over actuele ontwikkelingen. Telefonisch en op afspraak werden vragen van organisaties en vrijwilligers beantwoord.
Backstage
Het project Backstage is hoofdzakelijk gericht op jongeren van 18 jaar en ouder. Deze jongeren worden, met
ondersteuning van het jongerenwerk, als vrijwilliger betrokken bij verschillende evenementen en activiteiten
in de regio. Voor jongeren is Backstage een mogelijkheid om talenten te ontwikkelen en werkervaring op te
doen.
In 2018 hebben 11 jongeren en jongvolwassenen vrijwilligerswerk gedaan bij verschillende activiteiten en
festivals waaronder: De spooktocht in Boskant, Het workshopfestival van Welzijn De Meierij, De banenmarkt
voor jongeren, Burendag 2018.
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. In 2018 lag de nadruk bij het opschonen van
het bestand, het organiseren van een nieuwe vorm van ontmoetingsbijeenkomsten en een vernieuwde kennismaking met de maatjes. Bij Maatje voor een Maatje zijn sinds eind 2017 twee enthousiaste vrijwilligers
werkzaam. Daarnaast is in 2018 ook een stagiaire betrokken geweest bij het project. In 2018 zijn er een aantal
ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij maatjes uit dezelfde leeftijdscategorie, met dezelfde interesses, werden uitgenodigd. Op deze manier is er meer kans op een geslaagde match. Voorbeeld: Tijdens
de eerste bijeenkomst waren er 8 maatjes aanwezig, hiervan hadden 5 een potentiële geslaagde match met
een van de andere maatjes. Omdat we merken dat de maatjes zelf niet of nauwelijks actief reageren op de
advertenties op de site, zetten we nu meer in op matching achter de schermen en de ontmoetingsbijeenkomsten zoals hierboven omschreven.
Maatschappelijke stage
De stagemakelaars van Welzijn De Meierij hebben een gastles verzorgd op het Elde College in Schijndel. Leerlingen werden geïnformeerd en ondersteund in hun zoektocht naar een passende stagevacature en het aanspreekpunt is ingewerkt om de gastlessen voortaan zelfstandig te kunnen geven. De samenwerkingsovereenkomst tussen Welzijn De Meierij en het Elde College is opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.
Er is een survey met 10 heldere vragen gestuurd naar alle stagebieders. Hierop is veel respons ontvangen.
De stagemakelaars organiseerden een workshopavond, maar uiteindelijk waren er te weinig deelnemers en
is deze avond niet doorgegaan. De vragen van de stagebieders zijn beantwoord en alle belangstellenden zijn
persoonlijk en op maat van informatie voorzien.

Vrijwilligerswaardering
In 2018 zijn er voor de vrijwilligers van Welzijn De Meierij vrijwilligersmiddagen georganiseerd in De Loop’r
in Olland en in ’t Spectrum in Schijndel. Zo’n 285 vrijwilligers namen hieraan deel en genoten van een gezellige middag met muzikale begeleiding, een heerlijk buffet en een photobooth om zo de middag vast te leggen.
Ook was er een presentje in de vorm van een kerstpakket en een fietsbel met logo van Welzijn De Meierij.
Het was een erg geslaagde middag, de vrijwilligers voelden zich gewaardeerd en in de watten gelegd!
Ongeveer 100 vrijwilligers genoten in Schijndel van de jaarlijkse fietstocht. Er was een mooie route uitgezet
door Schijndel, Sint Oedenrode en andere plekjes in de buurt. Bij Classic Cars in Boxtel genoten zij van een
heerlijke lunch op het terras en was er de mogelijkheid het museum te bezoeken. De dag werd afgesloten
met een drankje bij de Schaapskooi.
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4.8 Sociale Activering
4.8.1 MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen)
Bewegen is van groot belang, vooral voor ouderen. Tevens biedt een beweegactiviteit een belangrijke ontmoetingsmogelijkheid. Welzijn De Meierij organiseerde, op zeven locaties binnen werkgebied, beweegactiviteiten voor senioren.
Door ontmoeting te faciliteren en te stimuleren heeft Welzijn De Meierij bijgedragen aan vermindering
van eenzaamheid door nieuwe sociale contacten en zinvolle daginvulling.

4.8.2 Ontmoeten en leren
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.
Deelname van mensen met beperkingen vroegen van Welzijn De Meierij extra ondersteuning.
Welzijn De Meierij heeft in 2018 cursisten de mogelijkheid geboden om zelfstandig met elkaar een activiteit
te volgen. Zonder docent. Ze helpen en ondersteunen elkaar maar kunnen altijd terugvallen op een coördinator als het nodig is. Twee deelnemers nemen de leiding en zorgen dat alles goed loopt. Welzijn De Meierij
blijft fungeren als achterwacht en bemiddelt op verzoek de benodigde vrijwilligers.
Internetcafé
Samen met de KBO en Odendael werd een internetcafé gefaciliteerd. Deelnemers werden na afspraak één
op één door een vrijwilliger bijgestaan. Ook in 2018 zijn er ruim 650 uur geregistreerde uren ondersteuning
geboden. Het doel hiervan is kennis op te doen van de beginselen van internet en email of om deze kennis
weer eens op te frissen.

4.8.3 Repair Café
het Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die
draait om (samen) repareren. Er is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke reparaties en slijpwerkzaamheden uit te voeren. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig,
met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag.
In 2018 is er tien keer een Repair Café georganiseerd. Er zijn
290 kapotte spullen aangeboden waarvan er 207 zijn gerepareerd.
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4.8.4 Vervoer en begeleiding
Vervoer op maat
Onder de noemer van Vervoer op maat werden vervoervragers naar (noodzakelijke) afspraken zoals therapie,
arts of ziekenhuisafspraken vervoerd. Het plannen en de uitvoering van de aangevraagde ritten wordt door
vrijwilligers gedaan. Welzijn De Meierij coördineert en faciliteert deze activiteit.
In Schijndel hebben 51 inwoners een beroep gedaan op de door Welzijn De Meierij gecoördineerde vervoersactiviteiten. Er zijn 162 geregistreerde ritten uitgevoerd, waarvan er 105 nodig waren voor artsenbezoek.
Ook werden mensen 32 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.
In 2018 is vanwege vervoersproblemen ook tijdelijk ondersteuning geboden aan de dagbestedingsactiviteiten en de blinden en slechtzienden groep van Welzijn De Meierij.
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. De populariteit van deze activiteit wordt steeds groter. Er zijn voor steeds
meer uitstapjes 2 bussen nodig, of de planning van 2 dagen voor dezelfde activiteit.
Zestig unieke mensen hebben deelgenomen aan deze uitstapjes.
Naast de uitstapjes is de bus van ’t Binnenveld ook ingezet als boodschappenbus. Eens in de twee weken op
dinsdag rijdt de bus naar een supermarkt in Schijndel zodat de deelnemers daar hun boodschappen kunnen
doen. Deze boodschappen worden bij terugkomst in huis gezet. Per keer rijden er 2 tot 4 personen mee.
Welzijn De Meierij heeft ook bemiddeld voor organisaties zoals G-team, De Zonnebloem en Stichting Vier
Het Leven die regelmatig gebruik hebben gemaakt van de bus van ’t Binnenveld.
In Sint-Oedenrode 2018 zijn er 29 unieke deelnemers mee geweest met de Eropuit-bus Sint-Oedenrode. De
deelnemers zijn erg tevreden over de uitstapjes van de Eropuitbus.

4.8.5 Werkplaatsen De Sok
In de werkplaatsen van Welzijn De Meierij heeft in 2018 een grote verscheidenheid aan activiteiten plaatsgevonden. Er werd samengewerkt met het onderwijs en het Vluchtelingenwerk.
In 2018 zijn een aantal vluchtelingen ingestroomd in de activiteiten van het hout en de fiets. Werkstukken
werden vervaardigd onder begeleiding van deskundige vrijwilligers.
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:
▫ Het vervaardigen van kasten voor de Schaapskooi;
▫ Het maken van voetbalgoalverplaatsers;
▫ Het maken van allerlei kleine houtwerkstukken ten behoeve van de activiteitenbegeleiding van het
Mgr.Bekkershuis, Het Barbara (Laverhof) en Dichterbij.
De zelfklusochtenden in de metaal en hout werden goed bezocht. Hier kregen mensen de gelegenheid om
voor zich zelf te klussen. Ouderen die kleiner zijn gaan wonen kunnen hier toch hun hobby uitoefenen.
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In maart is een cursus voor mensen met een beperking gegeven. Zij hebben in een klein groepje onder begeleiding een paaswerkstuk van hout gemaakt. Het doel van deze cursus was om mensen die niet van het bovenstaande aanbod gebruik kunnen maken kennis te laten maken met houtbewerking.
Welzijn De Meierij heeft haar werkplaatsen een eigen naam gegeven. Onder de naam De Sok (verwijzing naar
de sokkenfabriek Jansen De Wit waar de werkplaatsen uit voort komen) worden de activiteiten uitgevoerd.
In oktober is er een open middag/avond geweest voor allerlei collega organisaties en instellingen in Meierijstad waarin de activiteiten in de werkplaatsen gepromoot werden. Hieruit zijn verschillende aanvragen voor
gemeenschapstaken voortgevloeid.
Samenwerking met het onderwijs.
Vanuit het KW1C hebben 4 jongeren een oriëntatietraject gevolgd in de hout- en metaalwerkplaats. Een
dagdeel in de week werkten zij onder begeleiding van deskundige vrijwilligers in de werkplaatsen van WDM.

4.8.6 PIM Actief (Participeren in Meierijstad)
In 2018 is de Gemeente Meierijstad gestart met het project PIM. Inwoners uit de kernen Schijndel en SintOedenrode die een bijstandsuitkering hebben of al langer niet-actief, krijgen het aanbod om mee te doen
aan Participeren in Meierijstad (PIM). Dit project kent een drietal deelprojecten: PIM Werkt!, PIM Vitaal! en
PIM Actief! Welzijn De Meierij is partner in dit project voor PIM Actief.
Vanuit dit onderdeel worden door Welzijn De Meierij, samen met zowel professionele-, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven, verschillende activiteiten aangeboden die gericht zijn op maatschappelijke zelfstandigheid en meedoen (participatie). Welzijn De Meierij fungeert als een opstap naar meedoen in de samenleving en als vangnet. Ten behoeve van dit project is geregeld overleg gevoerd met de PIM-coaches van
de gemeente Meierijstad en de WSD-groep. Welzijn De Meierij heeft een methode ontwikkeld waarbij met
foto’s de interessegebieden van een deelnemer in kaart worden gebracht.
In 2018 is met 13 personen een intakegesprek gevoerd. Verschillende personen zijn doorverwezen naar activiteiten of vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld:
•
Vrijwilliger in de keuken en deelname aan het Taalcafé.
•
Deelname aan de fietswerkplaats
•
Activiteitenbegeleiding bij een dagbesteding voor ouderen
•
Vrijwilligerswerk bij Stichting Laverhof
•
Deelname aan het project Opstapje Zorg
Vanuit signalen ontstond vorig jaar het idee voor een nieuw project: Opstapje Zorg.
De indruk was dat er een groep vrouwen met een migratie-achtergrond is die graag in de zorg wil werken.
Voor een volwaardige vrijwilligersplek spreken ze echter nog te slecht Nederlands. Het idee ontstond om
deze mensen bij WDM bij de dagbesteding als (meeloop) vrijwilliger te plaatsen. Welzijn De Meierij beschikt
over vier dagbestedingslocaties. Dit als een opstap naar volwaardig vrijwilligerswerk in de zorg en uiteindelijk,
indien mogelijk, naar betaald werk in de zorg. Hieraan wordt een leertraject gekoppeld, gericht op werken
als zorgondersteuner. Taalvaardigheid komt hierbij expliciet aan bod. De start van de uitvoering van het project is in 2019.

4.9 Armoedepreventie en taalachterstand
4.9.1 Werkplaats Financiën (Geld&Zo)
Geld&Zo is de naam van het nieuwe inlooppunt voor inwoners van Schijndel. Iedereen met een vraag over
geld, regelingen en formulieren kan er gratis terecht. Op 8 november 2018 is het startsein gegeven van deze
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pilot in Meierijstad uitgevoerd in Schijndel. Op dinsdagmiddag en op donderdagochtend is het inlooppunt
geopend. Het inlooppunt is een samenwerking tussen Farent (Juvans), Lumens, MEE, ONS Welzijn en Welzijn
De Meierij.
Bij Geld&Zo kun je terecht voor hulp bij geldzorgen. Je wordt ontvangen door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Zij weten inmiddels wat problemen en vragen op dit gebied met je kunnen doen en wat de gevolgen kunnen zijn.
Vrijwilligers met ervaring op het gebied van geldzaken en ingewikkelde formulieren helpen met bijvoorbeeld
het op orde brengen van papieren, het invullen van formulieren, het aanvragen van regelingen en bij achterstand in het betalen van rekeningen. Tijdens de inloopuren van Geld&Zo zijn op de achtergrond medewerkers
van Juvans en Welzijn De Meierij aanwezig om de vrijwilligers te ondersteunen als dit gewenst is.
Formulierenbrigade
Tijdens de spreekuren van Geld&Zo zijn er getrainde vrijwilligers van de formulierenbrigade aanwezig. Zij
kunnen mensen helpen met het invullen van allerlei toeslagen zoals huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en
bijzondere bijstand. Ook kunnen zij helpen bij het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.
De vrijwilligers die formulieren invullen kunnen indien nodig telefonisch advies bij de Sociaal Raadlieden van
ONS Welzijn vragen.
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. Elke 6 weken is er een overleg geweest
met de budgetmaatjes en hun coördinator. De acht vrijwilligers boden een luisterend oor, gaven adviezen en
boden ondersteuning aan 15 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 Gemeente Meierijstad,
Juvans en het Sociaal Wijkteam. Het project budgetmaatjes onderhoudt daarnaast contact met initiatieven
en organisaties voor armoedepreventie en ondersteuning waaronder de Vincentiusvereniging Schijndel.
Gezamenlijk 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 2018
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 en 1 loket
Het sociaal spreekuur werd uitgevoerd door vrijwilligers van de 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 elke woensdagmiddag, op afspraak, uitgevoerd. De meest voorkomende vraagstellingen lagen op het gebied van uitkeringen, invullen van formulieren en verzekeringen.
Omdat op verschillende plekken, bij verschillende organisaties vrijwilligers actief zijn die zich bezighouden
met ondersteuning van burgers bij hun administratie of financiële zaken hebben we gekeken hoe we één en
ander konden bundelen. Er zijn gesprekken gevoerd met de KBO, met Lumens sociaal raadsliedenwerk en er
zijn verschillende nieuwe vrijwilligers aangetrokken als budgetmaatje om nog eerder mensen te kunnen helpen, om op deze manier te voorkomen dat men in de schulden raakt. Het sociaal spreekuur is daarom het
afgelopen jaar uitgebreid met een inloopspreekuur op de woensdagmiddag zodat mensen gewoon even binnen kunnen lopen met hun vraag.
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. Vanwege de
afnemende belangstelling is dit loket in 2018 stopgezet.
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4.9.2 Coördinatie Taalhuis
Vanuit het Taalhuis is Welzijn De Meierij er in geslaagd om mensen beter te leren lezen, schrijven en in
het Nederlands te spreken. Daarnaast zijn de digitale vaardigheden van mensen versterkt. Hierdoor kunnen mensen beter participeren.
In het Taalhuis ligt het accent op een vraaggericht aanbod voor mensen in een kwetsbare situatie. Waaronder
specifiek laaggeletterden, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, anderstaligen, kinderen met
een anderstalige achtergrond, senioren. Doel van de educatieve activiteiten is het verbeteren en versterken
van basisvaardigheden zoals Nederlands spreken, lezen en schrijven, digitale vaardigheden en rekenvaardigheden.
Het Taalhuis is in Schijndel een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Meierijstad, Welzijn De Meierij,
Bibliotheek NOBB en het Vluchtelingenwerk en wordt ondersteund door de Stichting Lezen en Schrijven. De
werkgroep Taalhuis waarin deze partners vertegenwoordigd zijn, kwam 6 keer bijeen. Welzijn de Meierij is
coördinator van het Taalhuis Schijndel.
Het Taalhuis is in de eerste plaats een herkenbare fysieke plek bij Welzijn De Meierij. Mensen kunnen hier
terecht met vragen over taal en digitale activiteiten. Zij krijgen informatie over het taalaanbod in Schijndel
en worden - indien gewenst - doorverwezen naar een passende cursus of activiteit. In het Taalhuis bevindt
zich een computerlokaal met lesfaciliteiten. Het Taalhuis werkt met vrijwilligers en professionals. De begeleiding van hen en de toeleiding van cursisten wordt uitgevoerd door Welzijn De Meierij. In 2018 is er veel
vraag geweest naar met name cursussen voor anderstaligen die (beter) Nederlands willen leren en naar computercursussen.
We zijn gestart met het programma ‘Klasse’ binnen het Taalhuis. We passen het programma toe om de toeleiding naar de ‘Lang zullen ze lezen’ cursussen te verbeteren. In 2018 was er landelijk aandacht voor de
relatie tussen laaggeletterdheid, armoede en gezondheid. Intern hebben we deze verbinding ook gelegd o.a.
via de financiële werkplaats Geld&Zo.
Vier vrijwilligers van het Taalhuis hebben een opfriscursus grammatica en didactiek gevolgd, samen met de
vrijwilligers van de taalwerkplaats in Sint-Oedenrode. Ervaringen wederzijds konden worden uitgewisseld.
Aanbod activiteiten Taalhuis Schijndel
Open spreekuur
Op woensdagochtend is er een inloopspreekuur voor mensen die een vraag rondom taal hebben.
Van dit spreekuur hebben 48 mensen gebruik gemaakt. Voorbeelden van vragen zijn: ”Waar kan ik terecht
voor een cursus? Waar vind ik geschikt lesmateriaal voor een taalmaatje? Ik wil vrijwilligerswerk doen
rondom taal”. Met name anderstalige mensen die op zoek waren naar een cursus Nederlands kwamen op
het spreekuur. Wij hebben deze mensen doorverwezen naar de cursussen voor Poolstaligen, de cursus Nederlands voor Anderstaligen en het Taalcafé.
Cursussen Lang zullen ze lezen
In 2018 hebben we cursussen beter leren lezen en schrijven zowel in Schijndel als in Sint-Oedenrode georganiseerd. In totaal hadden we drie groepen ‘Lang zullen ze lezen’. Welzijn De Meierij verzorgde de begeleiding
en toeleiding. Voor het onderwijsgedeelte zijn gecertificeerde docenten ingezet. In totaal namen 20 verschillende mensen deel aan deze cursussen.
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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. Via de klantmanagers van de Gemeente Meierijstad en de WSD-groep worden ook mensen
doorverwezen naar het Taalcafe. Er waren 4 vaste vrijwilligers bij het Taalcafé betrokken. Er werd gewerkt in
verschillende groepen. In 2018 waren er vijftien unieke deelnemers.
Creatief textiel atelier
In het creatief textiel atelier leer je je eigen kleding maken of repareren. 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). Het creatief atelier is een inloopactiviteit waarbij gemiddeld
9 vrouwelijke deelnemers per keer aanwezig waren. Het textiel atelier trok in 2018 ongeveer twintig unieke
deelnemers. Bij het textielatelier waren 4 vaste vrijwilligers betrokken.
Leesclub
Vanuit het Taalhuis is een leesclub opgericht voor mensen die moeite hebben met lezen. Gezamenlijk, onder
begeleiding van een vrijwilliger, wordt steeds een makkelijk te lezen boek gelezen. De vrijwilliger wordt gecoacht door de docent Lang zullen ze lezen. Aan deze leesclub hebben 5 personen deelgenomen.
Computercursussen
Binnen het taalhuis zijn computercursussen gegeven op niveau 1 en 2. Ook is een I-pad cursus gegeven. De
cursussen zijn bedoeld voor mensen die weinig digitale ervaring hebben en op een laagdrempelige manier
wegwijs gemaakt willen worden in het gebruik van computer en I-pad. In totaal hebben 32 mensen een digitale cursus gevolgd. De cursus computervaardigheden wordt gegeven door een betaalde docent die wordt
bijgestaan door 2 vaste vrijwilligers. De I-pad cursus is gegeven door een vrijwilliger. Daarnaast hebben 5
deelnemers van Het Onderdac, een activiteitencentrum voor mensen met een psychiatrische achtergrond,
een aantal lessen computerinstructie gekregen van een vrijwilliger.
Nederlands voor Poolstaligen
In 2018 verzorgde Welzijn De Meierij op twee niveaus cursussen Nederlands voor Poolstaligen. Hieraan namen 16 cursisten deel. Voorafgaand aan de start van de cursussen zijn drie informatieavonden georganiseerd. De cursus werd gegeven door een gecertificeerd docent.
Basiscursus Engels
In 2018 is een cursus basis Engels gegeven aan 10 deelnemers. Deze groep heeft ook een ontmoetingsfunctie.
Nederlands voor Anderstaligen
Er zijn 9 mensen doorverwezen naar IVIO opleidingen voor een cursus Nederlands voor Anderstaligen. IVIO
opleidingen nodigt de kandidaten uit voor een intakegesprek en plaatst ze (vooralsnog) in groepen in Veghel.
Deze werkwijze verloopt niet geheel ideaal. Bij de Gemeente Meierijstad werd daarom een verzoek ingediend om de cursus in eigen beheer te mogen verzorgen. In 2018 is daarover nog geen besluit vernomen.
VoorleesExpress
Ook in 2018 was het project VoorleesExpress onderdeel van het Taalhuis. De VoorleesExpress zorgt ervoor
dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt een vrijwilliger bij een
gezin thuis om voor te lezen. Taal en leesplezier krijgen op deze manier een vaste plek in het gezin. Het
werven en begeleiden van vrijwilligers vormt een belangrijk onderdeel van het project. In 2018 is het project
verder bekend gemaakt bij toeleiders en netwerkpartners zoals basisscholen, kinderopvangcentra en consultatiebureaus. In totaal hebben er in Sint-Oedenrode en Schijndel 36 gezinnen deelgenomen aan dit project,
waarbij 23 vrijwilligers zijn ingezet.
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Fietscursus
In de tweede helft van 2018 is er samen met Vluchtelingenwerk Schijndel en de Fietsersbond onder de vlag
van het Taalhuis een fietscursus georganiseerd voor vluchtelingen. In totaal hebben 9 dames deelgenomen
aan 10 lessen die vanuit de fietswerkplaats van Welzijn De Meierij gegeven zijn. Deelnemers die na afloop
een fiets aanschaften, kregen de cursusprijs van € 25,- weer terug in de vorm van korting. De cursus is afgesloten met een certificaat.

4.10 Realisatie van gemaakte taakafspraken
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5 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging is vastgelegd in een separaat financieel jaarverslag 2018.
In dit hoofdstuk de balans- en de winst- en verliesrekening 2018 (status per 31-12-2018)

5.1 Balans
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5.2 Winst en verliesrekening
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