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Voorwoord 

Met gepaste trots 
 

Met gepaste trots bieden de samenwerkende organisaties voor sociaal werk: Welzijn De Meierij, ONS 

welzijn, Lumens, MEE en Farent, waarvan het samenwerkingsverband sinds 1 januari 2021 is 

omgezet in de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad, de gemeente Meierijstad het gezamenlijke 

jaarverslag aan over 2020. 

 

Wij zeggen nadrukkelijk ‘met gepaste trots’. Door de COVID-19-crisis kijken we terug op een bewogen 

jaar voor de inwoners van Meierijstad.   

  

In deze jaarrapportage delen we de inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen uit de gezamenlijke 

opdracht 2020 van de gemeente Meierijstad, die is gegeven aan het samenwerkingsverband van de 

organisaties voor Sociaal Werk in Meierijstad. We delen eerst de inhoudelijke resultaten, signalen en 

ontwikkelingen. We verwijzen waar nodig naar publicaties. In bijlage één staan de kwantitatieve 

gegevens.     
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Inleiding 

COVID-19-crisis 

Begin 2020 kreeg Nederland te maken met de COVID-19-crisis. In maart ging het land voor het eerst 

in lockdown. Na een zomerperiode met meer vrijheden werden we in het najaar geconfronteerd met 

een tweede coronagolf en een semilockdown, gevolgd door de harde lockdown in december 2020.   

 

Vooral in Brabant en specifiek in Meierijstad zijn inwoners keihard geraakt door corona. Er was, en is 

nog steeds, veel persoonlijk leed. Tegelijkertijd ontstonden er juist in deze donkere periode ook mooie 

initiatieven: burgers gingen boodschappen, bloemen en puzzels rondbrengen naar wie het nodig had. 

Er werd voor elkaar gekookt, gebakken en geknutseld. Online initiatieven schoten als paddenstoelen 

uit de grond.   

  

De gevolgen van de pandemie zijn, zoals nu steeds meer bekend wordt, verstrekkend. De COVID-19-

crisis heeft geleid tot een economische crisis maar vooral ook tot een sociale crisis voor jong en oud, 

waarbij de gevolgen voor de kwetsbare groepen extra hard aankomen door het (gedeeltelijk) 

wegvallen van de sociale basis.   

  

De sociale basis is het cement van de samenleving, een weefsel van verbindingen. 

(Pelt & Repetur, 2018) 

Bij de sociale basis gaat het om de aanwezigheid van informele netwerken, burger-

activiteiten en betekenisvolle relaties, onder andere tussen burgers onderling en tussen 

burgers, professionals, instellingen, bedrijfsleven en de overheid. In tijden van crisis is het 

nodig dat iedereen een sociaal vangnet heeft in die sociale basis. 

  

De samenwerkende organisaties voor sociaal werk in Meierijstad vormen samen met 

burgerinitiatieven en vrijwilligers een belangrijk onderdeel van deze sociale basis. Door de 

verschillende lockdowns vielen er direct ‘gaten’ in deze vaste basis in Meierijstad. 

Verenigingsactiviteiten werden stilgelegd, wijk- en jongerencentra gingen dicht, ontmoetings- en 

dagbestedingsactiviteiten moesten op slot en (vrijwillige) individuele ondersteuning en begeleiding aan 

huis werd alleen in dringende gevallen ingezet.   

  

Nieuwe verbindingen 

Het leggen van nieuwe verbindingen werd in 2020 de uitdaging voor de samenwerkende 

welzijnsorganisaties Meierijstad. Met name ter vervanging van het bestaande vangnet en reguliere 

activiteiten, en gericht op met name kwetsbare mensen. Met als doel om mensen te zien, een 

mogelijkheid te bieden om zorgen te delen, een steuntje in de rug te geven, (praktische) hulp te 

bieden, te verwijzen, te informeren of perspectief te bieden.   

 

Voor onze collega’s, wiens werk werd bestempeld als vitaal beroep, leverde dat aanvankelijk stress 

op. Hoewel we al jaren innovatief opereren en ook onze digitale skills op orde hebben, bleek het 

desondanks voor veel medewerkers een enorme onderneming om het fysieke contact te vervangen 

door het digitale contact. Verantwoordelijkheidsgevoel en creatief denken leidden ertoe dat onze 

medewerkers zich rap naar de omstandigheden hebben geschikt.  
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De telefoon bleek het voornaamste middel om contact te leggen. Het contact met de inwoners werd 

actief gezocht en waar normaal gesproken misschien eens in de twee weken een stevig ‘fysiek’ 

overleg plaatsvond, werden nu wekelijks telefonische gesprekken gevoerd, soms daardoor van veel 

lichtere orde. Van deze ontwikkeling hebben we veel geleerd. De inwoners die we spraken, waren 

duidelijk in hun feedback: de hulpverlening voelde meer laagdrempelig en toch vertrouwd.  

 

Onze creatieve manier van denken vertaalde zich ook snel in allerlei concrete acties. Deels in 

samenwerking met burgerinitiatieven en vrijwilligers van de organisaties vonden er acties in de wijken 

plaats. We stonden aan de voordeur: met een bloemetje, waarderingspakketten voor mantelzorgers 

en vrijwilligers, dagbestedingspakketjes en informatie. Er kwamen wandelcontacten in plaats van 

individuele gesprekken aan huis, online inlopen door het jongerenwerk, honderd procent meer 

straathoekwerk in plaats van accommodatiegebonden jongerenwerk en we lanceerden onze 

gezamenlijke pr-campagne ‘Wij zijn en blijven in de buurt’. Dit alles is in goed overleg en met extra 

ondersteuning van de gemeente Meierijstad opgezet.  

 

Onze medewerkers voelden zich daarbij, in deze voor iedereen bijzondere periode, ondersteund door 

de regelmatige aandacht en waardering van het college en betrokken ambtenaren.   

 

Onmisbare rol  

Zoals uit deze jaarrapportage blijkt, hebben onze sociaal werkers een onmisbare rol gespeeld in het 

begeleiden van zowel de oude als de nieuwe kwetsbare groepen. Deze rol vervulden ze ook bij het 

verbinden van vrijwilligers, burgerinitiatieven, professionals en instanties.  

 

We hebben met inzet van onze vrijwilligers en medewerkers ‘alles uit de kast gehaald’ om, ondanks 

de anderhalvemeter-samenleving, de sociale basis zo goed mogelijk in stand te houden en in 

verbinding te blijven. Hiermee hebben we mensen een luisterend oor kunnen bieden, hulp kunnen 

geven, eenzaamheid verminderd en hebben we samen grotere zorgen en problemen voorkomen.   

 

Onze samenwerking is in dit eerste jaar vanuit de gezamenlijke opdracht sterk gegroeid. Zo hebben 

bijvoorbeeld de jongerenwerkers vanuit een team jongerenwerk samen de extra straatwerkrondes 

ingevuld en coronamaatregelen verduidelijkt. Onze samenwerking kenmerkt zich door het werken 

vanuit één geheel, waarbij we onze diensteverlening zoveel mogelijk lokaal in de kernen uitvoeren. 

Hierbij is ons aanbod maatwerk en altijd afgestemd op de maatschappelijke vragen. 

 

  



 

 
Jaarverantwoording 2020 - Samenwerkingsverband Sociaal werk Meierijstad – maart 2021 

3 

 

 

 

 

Zorgen in de toekomst 

Dit neemt niet weg dat de zorgen nog steeds groot zijn. Kwamen er in het begin van de COVID-19-

crisis nog weinig corona gerelateerde vragen binnen, later werden meer problemen gezien. Het 

wegvallen van structuur in gezinnen waar deze structuur juist erg nodig is, zorgt ervoor dat problemen 

soms groter zijn geworden. Voor andere kinderen en gezinnen bood corona daarentegen rust, omdat 

de druk van onderwijs en sociale contacten wegviel.  

 

De COVID-19-crisis is helaas nog aan de orde van de dag. De impact op mensen jong en oud wordt 

steeds groter. De rek raakt eruit. Jongeren missen in toenemende mate hun sociale netwerk, school 

en structuur. Signalen over somberheid, slapeloosheid, verveling, motivatie en concentratieproblemen 

nemen ernstige vormen aan. Ouderen voelen zich in toenemende mate eenzaam. Armoede en 

schuldenproblematiek nemen toe.   

Dit betekent voor ons dat we onze huidige, deels alternatieve inzet moeten voortzetten. Dat doen we 

door de sociale basis met creativiteit en lokale nabijheid te blijven versterken vanuit onze 

gemeentelijke opdracht in Meierijstad.   

  

 

Maart 2021  

  

Namens de bestuurders van de samenwerkende welzijnsorganisaties: 

Jacqueline Vonk, Lumens 

Liesbeth Bomhof, MEE 

Hanneke Jacobs, Farent 

Wilbert de Haan-Westerveld, Ons Welzijn  

En voorzitter Trix Cloosterman, Welzijn de Meijerij 
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Deelopdracht 1a 

Investeren in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Doel 2020 

CJG Meierijstad fungeert succesvol als eerste aanspreekpunt voor jeugdigen en hun ouders. Elke 

kern beschikt over een herkenbaar CJG en inwoners weten waarvoor zij terecht kunnen: brede 

ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Het CJG werkt snel 

en preventief en is ingebed in wat er lokaal speelt.   

Onze aanpak 

Intensieve samenwerking en overleggen met de gemeente en partners hebben in 2020 gezorgd voor 

afstemming over de gemeentelijke toegang, de ontwikkeling van de gebiedsteams en de inrichting van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hiermee is de notitie ‘Inrichting CJG Gemeente Meierijstad’ 

vastgesteld. Daarin staan de volgende afspraken: 

 

− Eén team CJG voor heel Meierijstad 

− Eén werkwijze voor heel Meierijstad 

− Samenwerking met de Toegang en de Pilot Telefonie 

− Coördinatie bij ONS welzijn 

− Opdracht voor ontwikkelen website ‘CJG Meierijstad’ 

− Opdracht voor ontwikkelen projectplan PR & Communicatie 

 

Het team CJG bestaat uit medewerkers van MEE, ONS welzijn, Farent en de GGD. Deze laatste 

organisatie is niet betrokken in het samenwerkingsverband. Het CJG werkt preventief en geeft 

antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden. Indien nodig en passend worden casussen 

opgepakt in een traject van drie tot zes gesprekken, zodat voor deze vragen geen doorverwijzing 

nodig is. Zo draagt het CJG bij aan het verminderen van de wachtlijst voor het Basisteam Jeugd en 

Gezin. Het centrum heeft een belangrijke preventieve rol bij (complexe) echtscheidingen. Het is 

laagdrempelig en goed benaderbaar. De telefonie-, informatie- en adviesdienst is elke ochtend 

bereikbaar geweest. 

 

De hulp- en ondersteuningsvragen die het CJG behandelde dan wel doorverwees, betroffen de 

volgende onderwerpen: ouderschap en opvoeding, welbevinden, spanningen in de huiselijke sfeer, 

beperkingen, scheidingen en ontwikkelingsachterstanden.  

 

Concrete informatie over casussen en verwijzingen naar het BJG en andere partners (in diagrammen 

en grafieken) zijn beschikbaar maar niet opgenomen in deze rapportage omdat deze niet 

representatief zijn voor het gehele samenwerkingsverband. 
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Deelopdracht 1b 

Individuele ondersteuning 

voor inwoners van alle leeftijden 

Doel 2020 

Professionals geven ondersteuning gericht op herstellen, versterken of handhaven van 

zelfredzaamheid of participatie. Meestal op basis van de vraag en steeds vaker op basis van 

interventie na signalering door inwoners of (keten-)partners. 

Onze aanpak 

In Meierijstad werken de vijf partners binnen het samenwerkingsverband tevens samen met andere 

professionals binnen de Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk. 

 

Algemeen en Jeugdmaatschappelijk werk en cliëntondersteuning 

De aanmeldingen laten in 2020 grote schommelingen zien. 

We hebben ons aanbod via de media onder de aandacht gebracht. 

De aanleidingen voor de hulpvragen waren: rouw en verlies, (v)echtscheiding, stalking na/tijdens 

scheiding, opvoeding, ontwikkeling (op school) en veiligheid. Het aantal vragen van jongeren nam toe. 

De meeste vragen gingen over emotieregulatie en het missen van motivatie. 

 

De jeugdmaatschappelijk werkers stonden afgelopen jaar nauw in verbinding met Jongerenwerk, 

Algemeen Maatschappelijk Werk, het BJG en scholen.   

 

De jeugdmaatschappelijk werkers en cliëntondersteuners hebben in 2020 vaker contact gehad met 

het Jongerenwerk. Er is ook gewerkt aan de samenwerking tussen het BJG, Maatschappelijk Werk en 

de verschillende basisscholen. 

 

Resultaten van onze aanpak 

− Beperken van de specialistische zorg door middel van preventie en substitutie. 

− Toename van het aantal arrangementen met een component uit de eerste lijn. 

− Toename van het aantal multidisciplinaire analyses. 

− Toename van het aantal outreachende interventies. 
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Sociaal Raadsliedenwerk 

De activiteiten van het Sociaal Raadsliedenwerk zijn gericht op het informeren en adviseren van 

inwoners met financiële en juridische hulpvragen. We ondersteunen bij het onderzoeken van de beste 

route naar financieel herstel. Hiervoor kunnen we doorverwijzen en samenwerken met onder andere 

Maatschappelijk Werk, MEE, Schuldhulpverlening en Budgetmaatjes.   

 

Het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) is onder de aandacht gebracht van het Sociaal Team en 

jeugdprofessionals. Er komen veel vragen van anderstaligen. SRW staat in nauwe verbinding met de 

professionals van de partnerorganisaties.  

 

Toegang en Gebiedsteams 

De partners het samenwerkingsverband Sociaal Werk Meierijstad zijn nauw betrokken bij het overleg 

over de doorontwikkeling van de Toegang en de Gebiedsteams Meierijstad. Begin 2021 wordt deze 

concrete samenwerking verder uitgewerkt. 
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Deelopdracht 2 

Passend aanbod voor jeugdigen 

met beginnende problematiek 

Doel 2020 

Tijdige en passende ondersteuning voor jeugd en jongeren die kampen met eenzaamheid, 

mantelzorgtaken, (v)echtscheiding of die kwetsbaar zijn vanwege psychische problematiek, 

gedragsstoornissen en/of licht verstandelijke beperking. Ook andere mogelijke aandachtsgroepen 

komen in beeld. Meierijstad breed komt er meer zicht op het effect van de aanpak.  

Onze aanpak 

Op straat, online en waar mogelijk in de jongerencentra hebben jongerenwerkers in Meierijstad tijdens 

de COVID-19-crisis houvast, een luisterend oor en hulp geboden aan veel kwetsbare jongeren die in 

2020 hun vaste structuur kwijtraakten. Er zijn trendrapportages opgesteld om zicht te houden op de 

ontwikkelingen in Meierijstad. We hebben goed overleg opgebouwd tussen jongerenwerkers en de 

gemeente om de signalen en problemen te bespreken die ontstonden door de coronamaatregelen. 

  

De jeugdprofessionals hebben alles op alles gezet om in contact te blijven met hun cliënten, waar 

nodig proactief telefonisch. Daarnaast is in afstemming met scholen en gemeente de noodopvang 

opgezet om kwetsbare gezinnen te ontlasten. In de lopende trajecten zijn we overgestapt op 

beeldbellen, al dan niet in combinatie met huisbezoeken als dat noodzakelijk bleek. Jongeren zijn 

waar nodig toegeleid naar hulp, we hebben Maatschappelijk Werk aangeboden en het project Join us 

ingezet voor jongeren met eenzaamheidsproblematiek. 

 

We zagen dat jonge mantelzorgers extra onder druk stonden door hun al kwetsbare thuissituatie. 

Signalen van eenzaamheid, somberheid, risicovolle online vriendschappen, oplopende spanningen in 

huis en moeite met onderwijs namen toe. Jongeren verloren werk en stages, voelen zich minder fit, 

hebben meer last van concentratie- en motivatieproblemen. Ze ervaren een gebrek aan inspiratie.  

  

Jongerenwerker Katja Vermeer: 

“Niet alleen voor ons verandert er veel, de veranderingen zijn voor de jongeren ook 

verschrikkelijk lastig. In het bijzonder de jongeren die een lastige, kwetsbare thuissituatie 

hebben of buiten school om weinig sociale contacten hebben.” 

 

Jonge Mantelzorgers  

Take Care Veghel biedt voor jonge mantelzorgers tussen 12 en 24 jaar individuele ondersteuning en 

maandelijkse activiteiten aan, zoals activiteiten gericht op ontspanning. Deze hebben deels fysiek en 

deels online plaatsgevonden. Daarnaast is ingezet op contact via social media en WhatsApp. Tijdens 

de campagne Week van de Jonge Mantelzorger zijn zogenaamde ‘Tasjes vol geluk’ uitgedeeld aan 

twintig jonge mantelzorgers. 

  

https://www.facebook.com/Takecareveghel
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/jonge-mantelzorgers-ontmoeten-elkaar
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Door deze activiteiten en de media-aandacht neemt gestaag de bewustwording over de vele jonge 

mantelzorgers toe bij partners en in de samenleving. De maandelijkse activiteiten voor jonge 

mantelzorgers zijn inmiddels verbreed naar heel Meierijstad.   

 

Project Meidenwerk in de verschillende kernen  

Door meer in te zetten op meisjes bij het straathoekwerk zijn nieuwe meiden in beeld gekomen. Het 

meidenwerk in Schijndel heeft een doorstart gemaakt met nieuwe activiteiten. Er is contact gelegd via 

individuele gesprekken, inzet op school, straathoekwerk, doorverwijzingen en samenwerking in het 

netwerk. 

 

Er zijn preventieve groepsprogramma’s en laagdrempelige inloopactiviteiten opgezet, zoals boksen. 

Oudere meiden zijn ingezet om de jongere meiden te begeleiden. 

De meidenwerkers hebben een training gevolgd in het programma 11vb, gericht op het opsporen van 

mogelijke slachtoffers van loverboys bij met name meisjes met een verstandelijke beperking.  

 

In september heeft er een gesprek plaatsgevonden met burgemeester Kees van Rooij. Aan de hand 

van een interactieve activiteit rond het verhaal van Anne Frank sprak hij met de meiden over gevolgen 

van de lockdown voor de jongeren. 

 

 
Meidenactiviteit 
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Jongeren met een verstandelijke beperking 

Om de twee weken is er in het jongerencentrum BIZZI in Schijndel een soosavond voor jongeren met 

een licht verstandelijke beperking, waar ze kunnen tafelvoetballen, computeren, tv kijken, darten, 

voetballen of muziek luisteren. In Veghel vindt het Autismecafé plaats.  

  

Werktoeleiding  

Jongeren zijn met inzet van individuele gesprekken en het programma ‘Matching for Success’ 

toegeleid naar werk, stage en vrijwilligerswerk.   

 

Activiteiten voor groepen 

Er draaien twee zogenaamde ‘Brussen-groepen’. Deze richten zich op kinderen met een broer of zus 

die psychische problemen, een beperking of een verslaving heeft. 

 

Deelnemer Brussengroep: 

“Ik heb geleerd hoe ik het beste met mijn broer kan omgaan. Het is een fijne groep met leuke 

kinderen en begeleiders. Alles bij elkaar was het heel leuk.” 

 

Integrale vroeghulp 

Er is een ruim aantal aanmeldingen geweest voor integrale vroeghulp voor het kwetsbare jonge kind. 

De MDO’s hebben doorgang gevonden met onder andere beeldbelsessies.  

 

Daarnaast is er een oudergroep opgezet voor ouders van een kind met ADHD, met een 

verdiepingscursus. Dit zijn vier bijeenkomsten. De trainingen Rots en Water richten zich op vier 

leeftijdsgroepen, waarbij gewerkt wordt aan lichamelijke en verbale zelfbeheersing, weerbaarheid en 

ander sociaal gedrag. Er zijn ook drie KIES-groepen aangeboden, voor kinderen van wie de ouders 

zijn gaan scheiden. Eén groep voor jonge kinderen, een voor basisschoolleerlingen en een derde 

groep op het Fioretti-college. 

  

Maatschappelijk Werk 

De algemeen maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners en jeugdmaatschappelijk werkers pakten 

complexe echtscheidingszaken vaak gezamenlijk op. Door samen in gesprek te gaan met ouders die 

in scheiding liggen of gescheiden zijn, zijn de gesprekken effectiever en kwalitatief beter geworden. 

Voor kinderen en jongeren in deze casussen is extra aandacht.  

 

Ook vond (anoniem) casuïstiek-overleg plaats met netwerkpartners, zodat we vroegtijdig betrokken 

kunnen zijn. Hiermee worden trends en ontwikkelingen op tijd gezien. We blijven maatschappelijke 

vraagstukken signaleren en hierop anticiperen door het ontwikkelen van een passend aanbod.  

 

Jeugdmaatschappelijk Werk 

Er is een succesvolle samenwerking gekomen tussen het Jeugdmaatschappelijk Werk (JMW) en 

Jongerenwerk. De jeugdmaatschappelijk werker is wekelijks aanwezig in het jongerencentrum in Sint-

Oedenrode. Zo worden er wekelijks gesprekken gevoerd met jongeren en we merken dat dit sterk 

preventief werkt. De drempel om hulp te vragen wordt door de samenwerking verlaagd.  

 

Signalen van pestgedrag onder jongeren, gecombineerd met groepsdruk en manipulatie van jongeren 

onderling zijn meer zichtbaar geworden. We hebben waar nodig geschakeld met netwerkpartners voor 

passende ondersteuning. We ontwikkelen een gezamenlijk aanbod voor ouders over het omgaan met 

hun puberkinderen.  
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Er is een goede samenwerking tussen CJG/BJG, leerkrachten, IB-ers, SMW-ers, logopedisten, GGD 

en anderen ontstaan. We zijn aanwezig op zowel basis- als voortgezet onderwijsscholen, nemen deel 

aan Ondersteuningsteams (groot MDO) op scholen en hebben periodiek contact met de Intern 

Begeleider van school. We merken dat dit de drempel om hulp te vragen aanzienlijk heeft verlaagd. 

Een groot aantal aanmeldingen komt op deze manier bij het JMW terecht. We concluderen hieruit dat 

onze ingezette ondersteuning en communicatie zijn vruchten afwerpt. 

 

We hebben waar dat kon binnen de richtlijnen observaties in de klassen gedaan en gesprekken met 

kinderen en ouders gevoerd. In de tweede helft van 2020 zijn meer aanvragen gekomen voor 

diagnostisch onderzoek. Dit komt waarschijnlijk doordat ouders nu, door de thuisscholing, de zorgen 

vanuit school meer herkennen en serieuzer nemen.    

 

Sociaal Raadsliedenwerk  

Tijdens de coronaperiode zijn er minder aanmeldingen geweest bij het Sociaal Raadsliedenwerk 

(SRW). We verwachten dat dit in 2021 juist gaat toenemen, dit gevoel wordt ondersteund door de 

Werkgroep Armoedepreventie.  

De raadslieden kregen veel vragen over studiefinanciering en de financiële regelingen die er voor 

ouders of kinderen zijn als het kind op zichzelf gaat wonen. Ook zijn er vragen gekomen van jongeren 

die als zelfstandige werken en getroffen zijn door de COVID-19-crisis.  
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Deelopdracht 3 

Jongerenwerk 

Doel 2020 

Jongeren van 12 tot 24 jaar ontwikkelen hun talenten en benutten kansen. Met positieve 

ondersteuning van het jongerenwerk groeien jongeren uit tot sociaal en economisch zelfstandige 

inwoners. Via het (brede netwerk van) Jongerenwerk kunnen kwetsbare jongeren rekenen op 

coaching en/of verwijzing naar hulp. Ook is het jongerenwerk een essentiële schakel in het voorkomen 

van overlast in de openbare ruimte.  

Onze aanpak 

De samenwerking binnen Jongerenwerk Meierijstad wordt als positief ervaren en is sterk gegroeid. 

Aandachtspunt is de werkdruk, deze is in 2020 sterk toegenomen. Enerzijds wordt immers ingezet op 

basistaken, zoals het accommodatiegebonden Jeugdwerk, straathoekwerk en individuele gesprekken, 

anderzijds werken jongerenwerkers met steeds meer partners samen en springen zij in op nieuwe 

vragen en ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat toenemende spanning tussen het uitvoeren van de 

basistaken in relatie tot de inzet op nieuwe vragen en ontwikkelingen.   

  

We zagen door de COVID-19-crisis dat jongeren (horeca)werk en stages verloren en het 

schermgebruik - Netflix, gamen - toenam door wegvallen sport en hobby’s. Ze voelen zich minder fit, 

hebben meer last van concentratie- en motivatieproblemen en slapeloosheid. De jongeren gingen wel 

serieus om met de richtlijnen. Bij een andere groep bracht de lockdown juist rust. Jongeren die gepest 

worden op school voelden zich veiliger door online onderwijs.  Jongeren gingen ook aan de slag met 

nieuwe hobby’s. Bij vrijwel allen is een grote behoefte aan ontspanning, ontmoeting en terugkeer naar 

het ‘normale’ leven!   

 

Straathoekwerk 

Tot maart waren er reguliere open inlopen in de verschillende jongerencentra. Het jongerencentrum 

Schijndel is onderdeel geworden van Welzijn De Meierij. Na de lockdown in maart hebben we moeten 

omschakelen. Sommige inlopen kwamen stil te liggen, anderen konden in aangepaste vorm binnen de 

RIVM-richtlijnen doorgaan. Als alternatief zijn veel online activiteiten, zowel individueel als 

groepsgericht, opgezet. Hiermee is het contact met jongeren vastgehouden. Het voorkomen van 

eenzaamheid en stimuleren van talentontwikkeling was heel belangrijk. Er is onder andere 

samengewerkt met het documentairefestival Beholders.  

 

De signalen over mentale gezondheidsproblemen namen toe naarmate het jaar verstreek. Denk aan 

eenzaamheid, somberheid, angst, verveling, signalen van risicovolle online vriendschappen, 

oplopende spanningen in huis en moeite met onderwijs. Doordat de reguliere activiteiten binnen het 

jongerenwerk grotendeels wegvielen, is er extra ingezet op straathoekwerk. Het team Jongerenwerk 

Meierijstad Breed heeft de straatrondes door heel Meierijstad dagelijks gezamenlijk opgepakt. Ze 

voerden op straat individuele gesprekken en op verzoek is er gewandeld, onder de naam Straat 

Takkie. Meierijstad breed is er een pilot gestart met de Social Control app, een registratiesysteem op 

locatie, afgestemd op ambulante werkzaamheden en groepsactiviteiten. 

 

  

https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/jongerenwerkers-gaan-online-door-met-het-talentprogramma
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/jongerenwerkers-gaan-online-door-met-het-talentprogramma
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/hoe-gaat-het-eigenlijk-met-de-jongeren-in-deze-crisistijd
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/hoe-kom-jij-je-tijd-door-jongerenwerkers-gaan-de-straat-op
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Het bespreken en verduidelijken van de coronamaatregelen aan jongeren werkte goed, het 

Jongerenwerk heeft hiermee een groot aandeel gehad in het voorkomen van grotere problemen in de 

openbare ruimte in Meierijstad. Er is samengewerkt met ketenpartners zoals Novadic-Kentron, 

Maatschappelijk Werk, Centrum Jeugd en Gezin, politie, gemeente, Halt, Basisteam Jeugd en Gezin. 

Tijdens de kermis is bijvoorbeeld extra ingezet door het Jongerenwerk. Hiermee werd voor het eerst in 

contact met politie en BOA’s tijdens de kermis een rol opgepakt om overlast te voorkomen.  

 

In de zomer zijn er buitenactiviteiten verzorgd, zoals de Summer Action Games. Hierbij konden 

jongeren in opblaasballen voetballen op afstand. Ook is het programma Buurtsport Young Leaders 

uitgevoerd. 

 

Samenwerking onderwijs  

De samenwerking met het onderwijs is versterkt. Het onderwijs heeft de waarde van de inzet van 

Jongerenwerk op school als positief ervaren en staat open voor meer inzet van het Jongerenwerk. 

Jongerenwerkers hebben in 2020 samengewerkt met het Fioretticollege in Veghel en het Elde College 

in Schijndel.  

 

Er zijn gastlessen gegeven over het thema jonge mantelzorgers. In Veghel nemen jongerenwerkers 

deel aan het Zorgadviesteam. Bij het Elde College zijn twee zogenaamde Bobbi B. acties uitgezet. 

Bobbi B. is een fictief karakter, ontstaan vanuit een samenwerking tussen Novadic Kentron en 

Jongerenwerk Meierijstad. In februari is het thema alcohol- en drugsgebruik besproken en in 

december is ingegaan op het welzijn van jongeren in coronatijd.  

 

Jongerenwerkers zijn bovendien aanwezig tijdens de pauzes van het praktijkonderwijs op het Elde 

College. Voor een kleine groep jongeren is in de meivakantie een noodopvang gerealiseerd om 

gezinnen te ontlasten.  

  

Naast de groepsvoorlichting hebben er in samenwerking met Novadic-Kentron ook individuele 

gesprekken plaatsgevonden over middelengebruik en de risico’s. Tijdens de COVID-19-crisis is het 

middelengebruik toegenomen.  

https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/sport/167464/zomeractiviteiten-voor-kinderen
https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/sport/167464/zomeractiviteiten-voor-kinderen
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Deelopdracht 4 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 

Doel 2020 

Peuters en kleuters met een taal- en ontwikkelingsachterstand krijgen via Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE) activiteiten aangeboden. Hierdoor kunnen de kinderen zonder achterstand naar groep 

3 van de basisschool.  

Onze aanpak 

De vraag naar taalondersteuning neemt toe bij de gezinnen en toeleiders van steeds jongere 

kinderen. Hiervoor is een breed aanbod ontwikkeld en aangeboden, waarin de verschillende partners 

samenwerken, zoals Welzijn De Meierij en ONS welzijn. Er wordt vaker gevraagd om de hulp van een 

tolk. Er is meer informatie verspreid over meertaligheid.  

 

Met het basisonderwijs wordt een eenvoudige overdracht doorontwikkeld. Er is een breder VVE-

overleg met gemeente Meierijstad en bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, GGD, Voor ieder 

Roois kind een Sint, Kringloopcentra, Onderwijs en Peuteropvang. Voor gezinnen met complexe 

problematiek is een Sociaal Team actief.  

 

De kennis die in de regio wordt opgedaan wordt gedeeld bij bijvoorbeeld het Taalcongres, Taal voor 

Thuis en in de samenwerking basisonderwijs. Zo verloopt de afstemming rond Voorleesexpress 

Meierijstad goed. We willen een aanbod ontwikkelen voorafgaand aan de Voorleesexpress om aan de 

vraag te voldoen voor kinderen van 1½ - 2 jaar. De bibliotheek en De Plu onderzoeken de 

mogelijkheden voor een peuterbieb. 

 

Ook binnen de Voor- en Vroegschoolse Educatie zagen we na de uitbraak van corona in 2020 de 

eenzaamheid toenemen in gezinnen met een beperkt sociaal netwerk. De noodopvang is in de kernen 

binnen de gemeente verschillend geregeld.  

 

In 2021 willen we meer aandacht gaan besteden aan ouderbetrokkenheid. Er wordt (door BCO 

Onderwijsadvies) een VVE monitor gepland op basis van de aandachtspunten VVE. 

 

Zelfredzaamheid en mobiliteit van ouders zijn versterkt door met D’n Doortrapper een fietsproject te 

ontwikkelen Het fietsproject met leenfietskarren wordt uitgebreid in samenspraak met D’n Doortrapper. 

 

Cherdine van Zutphen 

“In een jaar als dit, waarin veel van de structuur van gezinnen wegvalt, is het extra hard 

werken om in contact te blijven met elkaar. Maar dat doen we graag!” 

  

https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/de-voorleesexpress-draait-op-volle-toeren
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/de-voorleesexpress-draait-op-volle-toeren
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Deelopdracht 5 

Laaggeletterdheid 

Doel 2020 

Met een brede aanpak laaggeletterdheid werken we aan het terugdringen en voorkomen van 

laaggeletterdheid in Meierijstad.  

Onze aanpak 

We leggen bij de aanpak van laaggeletterdheid steeds bredere verbindingen rond bijvoorbeeld 

gezondheid, armoede en welbevinden om laaggeletterden te bereiken. Wij werken samen met 

netwerkpartners van het Taalhuis, waarin onder andere ook de gemeente Meierijstad, bibliotheek 

Meierijstad en de Stichting Lezen en Schrijven deelnemen. Deze netwerkpartners komen elkaar ook 

tegen bij de werkgroep Taalhuis Schijndel. Bij het overlegplatform basisvaardigheden sluit ook het 

ROC aan. We willen in 2021 vaker het bedrijfsleven opzoeken als vindplaats voor laaggeletterden. 

 

Omdat we regelmatig vragen krijgen waarbij een tolk nodig is, hebben we samen met de gemeente en 

Vluchtelingenwerk deelnemers voor het project Sleutelpersonen gezocht. Sleutelpersonen zijn 

anderstaligen met een Nederlands B1-taalniveau. Zij worden opgeleid om anderen te ondersteunen 

op het gebied van gezondheid en welzijn. In 2021 start de opleiding van Pharos. De sleutelpersonen 

krijgen daarbij een vrijwilligerscontract en worden begeleid door de welzijnsorganisaties. 

 

Daarnaast hebben we samen met de gemeente een pilot opgezet voor het inzetten van 

ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. Deze ervaringsdeskundigen kunnen de gemeente en andere 

organisaties ondersteunen bij schriftelijke communicatie. In 2020 zijn de ervaringsdeskundigen 

geworven bij IBN en de lessen van Leren? Gewoon doen! Het project start in 2021 en de 

welzijnspartijen zullen de deelnemers begeleiden.  

 

Corona maakt dat mensen die niet voldoende digivaardig zijn nog meer achtergesteld raken. In 2021 

gaan we daarom meer aandacht besteden aan het vergroten van digitale vaardigheden. We zien ook 

het aantal aanvragen voor individuele taalmaatjes-vragen sinds eind 2020 toenemen. 

 

Inge Schouwink 

“De lockdown maakt het belang van digitaal vaardig zijn extra duidelijk!”   

  

Taalcafé  

In Schijndel en Veghel bieden we het taalcafé aan en daarmee bereiken we een diverse groep 

deelnemers, vooral vrouwen. De groepen worden begeleid door deskundige vrijwilligers. Zeker de 

begeleiding van het A0 niveau vormt een grote uitdaging.  

De groepen zijn cultureel divers, en hebben deelnemers met een uiteenlopend taalniveau (van A0 tot 

B1). Het aantal aanmeldingen van deelnemers van Oost-Europese afkomst nam in 2020 af.  

 

https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/169016/week-van-lezen-en-schrijven-bij-ons-welzijn-wens-via-postduif-
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Spelletjesavond in Veghel met 29 deelnemers (professionals, vrijwilligers en deelnemers) van het Taalcafé. 

 

De coördinatoren van de groepen hebben deelnemers ook actief doorverwezen naar het formele 

aanbod, zoals CapabelTaal of inburgering. Voor een specifieke groep laaggeletterden is er in 

samenwerking met CapabelTaal gestart met alfabetisering. Bijna alle deelnemers van het Taalcafé 

volgden zowel een formeel als een informeel aanbod. In 2020 hebben we de lessen voor zover 

mogelijk fysiek aangeboden, maar niet iedereen durfde te komen. Online les is voor deze groep 

helaas geen optie.   

 

Voor de lessen van de NT1 groepen is ontzettend hard gewerkt om toch met elkaar in contact te 

blijven. Er is op zoek gegaan naar nieuwe, grotere ruimtes zodat aan de 1,5 meter afstand kan worden 

voldaan. Digitaal werken is ook voor deze groep soms lastig. Docenten en coördinatoren hebben 

daarnaast gebeld met de cursisten om het met de post verzonden lesmateriaal te bespreken en breed 

te ondersteunen waar nodig. In Veghel is er theater ingezet om samen te spreken over corona.  

 

Ciska van Harten  

“De deelnemers vergroten onverwacht hun digitale vaardigheden op deze manier, al is 

het wat stoeien met het programma. Maar dat is niet erg want daar heeft iedereen last van 

op het moment.”   
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Huiswerkbegeleiding  

In de bibliotheek in Veghel wordt aan kinderen van 7 tot en met 12 jaar in kleine groepjes 

huiswerkbegeleiding aangeboden. Twee of drie kinderen krijgen ondersteuning van een vrijwillige 

docent. Kinderen geven aan met plezier naar de lessen te komen. Ouders zien verbetering in het 

lezen, schrijven en rekenen van hun kind.  

 

In 2020 zijn zes nieuwe kinderen ingestroomd, veelal met een migratie-achtergrond. Veel 

doorverwijzingen vinden plaats via de VoorleesExpress of via mond tot mondreclame. Ook worden de 

scholen geïnformeerd over de huiswerkbegeleiding.  

De vraag is nu dermate groot, dat er een wachtlijst is ontstaan. In 2021 gaan we in Veghel daarom 

inzetten op het vinden van nieuwe vrijwilligers en we starten met huiswerkbegeleiding in Sint-

Oedenrode en Schijndel. 

 

Andere trainingen 

De camouflagetraining ‘Verbeter uw handschrift’ is erg succesvol. Deelnemers schreven na een paar 

lessen aantoonbaar netter, waren enthousiast over de kwaliteiten van de docent en de sfeer was 

goed. Er is is doorverwezen naar ander taalaanbod.  

In 2021 willen we deze training weer aanbieden, en ook Nederlands voor Poolstaligen aanbieden en 

de cursus Voor ‘t Zelfde geld, waar financiën gekoppeld worden aan laaggeletterdheid 
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Deelopdracht 6 

Inclusieve samenleving          

Doel 2020 

Inwoners van Meierijstad nemen als zelfredzame burgers deel aan de samenleving. Zij hebben regie 

over hun eigen leven en, uitgaande van ieders kracht en kwetsbaarheid, wonen inwoners zo lang 

mogelijk thuis, dragen zij zorg voor inclusie, sociale cohesie en vermindering van eenzaamheid.  

Onze aanpak 

Er is ingezet op verbinding, samenwerking en het behouden van contacten. We hebben invulling 

gegeven aan onze rol van ambassadeur door het onderwerp inclusiviteit te bespreken en te 

agenderen bij onze netwerkpartners. We hebben activiteiten opgezet om eenzaamheid te bestrijden 

en het sociale netwerk te versterken, waarbij we ook gewerkt hebben aan het verbinden van jong en 

oud(er). 

 

Tijdens de coronapandemie zijn voor ouderen meerdere acties opgezet. Zo zijn in Schijndel kaarten 

gestuurd naar (eenzame) ouderen en trok een webinar in de week tegen de eenzaamheid meer dan 

100 kijkers. Veghelse jongeren van M25 hebben thuis voor ouderen gebakken, waarna ze hun 

lekkernij bij de ouderen thuis brachten. Ook kregen ouderen een verse maaltijd, gekookt door 

vrijwilligers. Deze actie is een samenwerking van Stichting Met Je Hart, vrijwilligers en 

welzijnswerkers. 

 

Net voor de eerste lockdown vond de uitvoering van het project De Gouden Dans plaats. Het project is 

een samenwerking met culturele organisaties en veertig deelnemers, allen ouder dan 65 jaar. Ze 

kregen les van een choreografe. Er zijn twee optredens verzorgd. 

 

 
De Gouden Dans 

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/genieten-van-dansende-jongeren-van-toen-gouden-dans-in-de-blauwe-kei-ontroert~aaa87af6/
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Welzijn op Recept 

De welzijnsorganisaties in Meierijstad werkten afgelopen jaar samen aan een doorstart van ‘Welzijn 

op Recept’. Daartoe wordt een ouderenzorgmodule samen met de huisartsenpraktijken 

doorontwikkeld naar een vernieuwende methodiek voor alle leeftijden. In 2021 krijgt dit verder vervolg.   

 

Thuis met vrijwilligers en vrijwillige diensten 

Voor kwetsbare inwoners hebben de welzijnsorganisaties extra aandacht. Om de contacten te 

onderhouden of deze inwoners te betrekken bij ontmoetingen, worden vrijwilligers ingezet. Dat kunnen 

bezoekvrijwilligers zijn, wandelmaatjes, of vrijwilligers die mensen ondersteunen met vervoer of 

eenvoudige klussen. Door het jaar heen is daar vele malen gebruik van gemaakt. 

 

 
De blinden- en slechtziendengroep in Schijndel bestond 30 jaar.  

Ook vrijwilliger van het eerste uur, Anny van der Heijden (links op de foto), werd blij verrast! 
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Deelopdracht 7 

Laagdrempelige voorzieningen inloop en 

dagbesteding 

Doel 2020 

Inwoners doen in hun eigen omgeving mee aan de inloop en/of zinvolle activiteiten, als deelnemer 

en/of als vrijwilliger. We koppelen laagdrempelige collectieve activiteiten aan persoonlijke aandacht 

voor individuele mensen. Samen versterken we inwoners in hun eigen kracht en voorkomen of 

verminderen we sociaal isolement en de inzet van professionele zorg.  

Onze aanpak 

Tot de uitbraak van de COVID-19-crisis draaiden dagbestedingen zoals de Zoete Inval en 

laagdrempelige inloopvoorzieningen volop. Door de crisis is nog duidelijker geworden hoe belangrijk 

deze voorzieningen en activiteiten voor kwetsbare mensen zijn qua houvast, contacten, dagelijkse 

structuur. Deze activiteiten zijn zoveel mogelijk in aangepaste vorm doorgegaan.  

 

Duurzaamheid 

Er zijn zelfs nieuwe projecten gestart. Jongvolwassenen die al langer bekend zijn bij het Jongerenwerk 

zijn bijvoorbeeld mee gaan helpen in de werkplaatsen van Welzijn De Meierij. Zij gaan daar onder 

begeleiding met hout aan de slag om oude meubelen een nieuw leven te geven. Ook een ander 

duurzaam project, het Repair Café, kon toch vier keer plaatsvinden. Sociaal werk is hiermee vanuit 

sociale activering aanjager geworden voor duurzaamheidsprojecten! 

 

Preventie en verminderen isolement 

Door inzet van alternatieve activiteiten zijn we in contact gebleven met veel deelnemers, vrijwilligers 

en wijkbewoners. Hiermee hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van sociaal 

isolement en preventie van zwaardere problematiek, zoals schuldenproblematiek. We hebben dit 

samen met burgerinitiatieven gedaan! Buurtbewoners hebben elkaar ook in dit moeilijke jaar leren 

kennen door activiteiten in de wijk.  

 

Aan de andere kant stopten vrijwilligers, begeleiders en deelnemers soms uit angst voor besmetting. 

Hierdoor kwamen activiteiten, ondanks de mogelijkheid voor uitvoering, toch stil te liggen. Door het 

wegvallen van deze voorzieningen namen de gevoelens van eenzaamheid, angst en zinloosheid 

onder vooral kwetsbare mensen sterk toe.   

 

Behoeftenonderzoek 

Samen met inwoners, gemeente Meierijstad en sociaal werkers is een behoeftenonderzoek 

inloopvoorzieningen gedaan. Dit levert de basis voor de gemeentelijke visie integrale 

inloopvoorzieningen. Het overzicht geeft een beeld van de actuele inloopactiviteiten, maar ook de 

trends, signalen en ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau. Hiermee kunnen we het 

activiteitenaanbod verder ontwikkelen op basis van de behoeftes van verschillende doelgroepen.  

 

  

https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/corona-topdrukte-bij-welzijn-de-meierij
https://www.facebook.com/824171007700446/posts/3464373513680169/
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Er is grote behoefte aan een laagdrempelige inloopvoorziening specifiek voor de Kienehoef, het 

opzetten van lotgenotencontact/inloop voor mensen met psychische kwetsbaarheid en 

sportactiviteiten voor vrouwen met een migratieachtergrond, zoals zwemmen. 

Voor Welzijn de Meierij en Lumens is het balangrijk om bereikbaar en toegankelijk te zijn, ook op 

andere plekken dan de huidige locatie Odendael.  

 

Na de crisis is het van belang om te werken aan ontmoeting en hernieuwde kennismaking met 

verenigingen en stichtingen. Hiermee kan het belang en draagvlak voor het Platform Welzijn in Sint-

Oedenrode en Schijndel onderzocht worden. 

 

Armoedepreventie 

Het spreekuur Geld & Zo in Schijndel heeft inwoners geholpen met meerdere vragen. Ze konden 

alleen op afspraak terecht. Er is meer en betere samenwerking in de lokale netwerken en we merken 

dat de bekendheid bij de bevolking toeneemt, ook bij anderstaligen. Er komen vaker meervoudige 

vragen, we zetten in op hulp bij thuisadministratie. Wat opviel is dat mensen die laaggeletterd en/of 

digibeet zijn, niet de voorzieningen hebben om via mobiel of andere digitale apparaten dingen aan te 

vragen.  

 

Inge Schouwink, sociaal werker 

“Eén op de twaalf huishoudens heeft probleemschulden.” 

 

De werkgroep Armoedepreventie van gemeente Meierijstad komt vier keer per jaar samen met Farent, 

Welzijn de Meierij, Lumens, de gemeente en ONS welzijn. Ook zijn er samenwerkingen met Caritas, 

de Voedselbank en Kledingbeurs en zijn er Kerst- en Paaspakketten acties. 

 

Alternatieve activiteiten tijdens de lockdowns 

Tijdens de lockdowns zijn er allerhande acties opgezet. Zo is er dagbesteding aan huis geboden, door 

pakketjes met materialen te brengen. Deelnemers en vrijwilligers zijn telefonisch benaderd, er zijn 

Whatsapp-groepen gemaakt en buitenactiviteiten gestart, zoals Buurtpraat. Voor individuele 

gesprekken werd Stap voor Stap bedacht: samen wandelen. 

 

Samenwerking 

We hebben meegedaan aan het project Alles Maakt Ontmoeting Mooier van het Pieter BrueghelHuis 

in Veghel. Hierbij worden laagdrempelige activiteiten omgezet rond het thema ontmoeten om de 

eenzaamheid te verminderen. Het project wordt ondersteund met een ZonMw-subsidie.  

 

Binnen het project Leefgoed in het Kloosterkwartier in Veghel participeren 11 partners om gezamenlijk 

binnen het domein zorg en welzijn vernieuwende vormen van samenwerking te ontwikkelen. De 

welzijnsorganisatie participeert in de stuurgroep en in de werkgroep van de “aanjagers” van de 

ontwikkellijnen. Samen met de gemeente en elf maatschappelijke partners worden innovatieve 

concepten op het gebied van leren & werken, ontmoeten en ondersteunen van inwonersinitiatieven 

uitgewerkt en waar mogelijk de uitvoering samen opgepakt. In het voorjaar van 2021 zullen de 

projectplannen en businesscases van de verschillende projecten worden gepresenteerd.  

 

  

https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/welzijnswerker-peter-driessen-wandelt-nu-met-zijn-clienten
https://www.kloosterkwartierveghel.nl/leefgoed


 

 
Jaarverantwoording 2020 - Samenwerkingsverband Sociaal werk Meierijstad – maart 2021 

21 

Bij zijn bezoek aan “Leefgoed” in het Kloosterkwartier en het Pieter Brueghelhuis in Veghel op 7 

september is Minister Hugo de Jonge ook even aangeschoven bij een koffiemoment. 

 

 
Minister Hugo de Jonge op bezoek bij een ontmoeting in Veghel 
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Deelopdracht 8 

Mantelzorg  

Doel 2020 

Meierijstad kent en herkent haar mantelzorgers. Zij kunnen rekenen op passende informatie, 

ondersteuning en waardering. Specifieke aandacht is er voor jonge mantelzorgers. Uitgaande van de 

nulmeting in 2019, realiseren we in 2020 een stijging van 10% in het aantal geregistreerde 

mantelzorgers. 

Onze aanpak 

2020 was een moeilijk jaar voor mantelzorgers. Er was sprake van toenemende druk tijdens de lock-

down, respijtzorg viel weg en persoonlijke zorg werd afgeschaald. Bekend is dat mantelzorgers weinig 

hulp durven te vragen. Daarom hebben we een grote belactie opgezet om mantelzorgers een 

luisterend oor, info en advies te bieden. Hiermee hebben we de mantelzorgers persoonlijk benaderd 

en luisterden naar behoeftes, juist nu overbelasting op de loer ligt. We trokken hierin op met collega’s 

van de gemeente. Mantelzorgers reageerden positief, zij voelden zich gezien en gehoord. In 2021 

willen we inzetten op het organiseren van lotgenotencontact. Dit kunnen we naar behoefte uitbreiden, 

we zien een duidelijke noodzaak.  

  

Er zijn tijdens twee acties verwenpakketjes gegeven aan mantelzorgers. Ruim tweeduizend 

mantelzorgers in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel kregen op 8 juni een pakketje in de brievenbus. 

Ruim zeventig vrijwilligers van Welzijn De Meierij en ONS welzijn waren hiervoor in touw. Op 10 

november werden nog eens 550 mantelzorgers verrast, dit pakketje is in samenwerking met de lokale 

ondernemers samengesteld. Medewerkers en vrijwilligers pakten het in en bezorgden het. 

Mantelzorgers reageerden blij verrast en ook het persoonlijke contact werd zeer gewaardeerd.  

 

 
Pakketjes inpakken 

 

https://www.mooirooi.nl/nieuws/zorg-en-welzijn/55696/-ik-help-de-relatie-tussen-mijn-moeder-en-broer-goed-te-houden-
https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/166429/mantelzorgers-in-het-zonnetje-gezet-jij-bent-goud-waard-
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We werken samen met het Sociaal Wijkteam, huisartsen, praktijkondersteuners van de huisartsen, 

lokaal centrummanagement en collega’s van de gemeente Meierijstad. 

 

“Je kan als mantelzorger niet zeggen: ik heb er even geen zin meer in.” Lees hier verder 

  

Activiteiten mantelzorgers 

Mantelzorgers worden onder andere via nieuwsbrieven bereikt, 1179 via mail en ongeveer 150 per 

post. Jonge mantelzorgers komen maandelijks samen in Veghel en Sint-Oedenrode.  

 

De voorstelling Breeknacht is drie keer opgevoerd voor 45 bezoekers in Veghel, 44 in Sint-Oedenrode 

en 42 in Schijndel. De uitvoering verhaalt over Nanna en Romijn, die in 2015 te maken krijgen met het 

herseninfarct van Romijn. Eind van het jaar is het webinar Mantelzorg en Werk georganiseerd, samen 

met MantelzorgNL. Naast een educatief gedeelte, was er ook ruimte voor lotgenotencontact en het 

uitwisselen van ervaringen. 

 

 

  

https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/171223/-je-kan-als-mantelzorger-niet-zeggen-ik-heb-er-even-geen-zin-in?fbclid=IwAR0A1jZxrmz0YgQhWlvydXI-NCKVjDYedV4QzP_Q79qiuRaqgfGCLF-K0nc
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Deelopdracht 9 

Dementie 

Doel 2020 

Iedereen die woont en/of werkt in de gemeente Meierijstad draagt bij aan een open gemeenschap 

waar mensen met dementie en hun naasten / mantelzorgers meedoen. 

Onze aanpak  

De aanpak bij dementie is nauw verbonden met de inzet op de deelopdrachten Inclusieve 

samenleving en Mantelzorgondersteuning. Een aantal geplande activiteiten is niet doorgegaan, 

ondanks de voorbereidingen ervoor. Deze worden in 2021 alsnog uitgevoerd.  

 

Activiteiten 

Het Atelier Bijzonder Ontmoeten brengt 29 mensen met dementie en hun mantelzorgers samen. Het 

wordt in samenwerking met het PieterBrueghelHuis en Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-

Brabant gedraaid. Tijdens de lockdown zijn alle deelnemers gebeld. Bijzonder was het bezoek van 

minister Hugo de Jonge op 7 september. Tijdens dit bezoek werden meerdere Veghelse initiatieven 

besproken: Stichting Met je Hart, Gouden Dans, de belrondes door vrijwilligers, het atelier en 

restaurant in Pieter Brueghel, stichting Vivendi. 

 

Om ouderen tijdens de lockdown toch in verbinding te brengen met de buitenwereld zijn in 

samenwerking met Hallo Familie 150 smartphones en 25 iPads ingezameld en uitgereikt aan de 

verzorgings- en verpleeghuizen.  

 

Met behulp van financiering van ZonMW is een project met VR-brillen opgezet, waarmee mensen 

zonder dementie kunnen ervaren hoe het is om deze ziekte te hebben. Ze bekijken hiervoor met de 

bril een korte 360-graden simulatiefilm. Doel is het vergroten van de bewustwording over de impact 

van dementie en de kennis te vergroten bij een breed publiek. Er is veel aandacht geschonken aan dit 

project.  

  

 
Wethouder Menno Rozendaal probeert zich in te leven met een VR bril. 

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/minister-hugo-de-jonge-bezoekt-ons-welzijn-in-het-pieterbrueghelhuis-welzijnswerk-is-zo-belangrijk~a7b4a152/
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Het project Muziek op Maat van de Dementievriendelijke Gemeente (DVG) leent mp3-spelers uit aan 

mensen met dementie. Op de speler worden twintig muzieknummers gezet in een persoonlijke 

afspeellijst, waarmee de gebruiker herinneringen kan ophalen.  

 

Andere activiteiten 

− Het jaarlijkse documentaire Festival, waarin op verschillende locaties in Meierijstad 

documentaires over dementie zijn vertoond. Welzijnspartners en bezoekers zijn hierbij in 

gesprek gegaan. 

− FOTOproject ‘Inzoomen op … leven met dementie’. In 2021 volgt de expositie. 

− Ondernemers hebben informatie en tips gekregen voor omgangsvormen met klanten met 

dementie. 

− We werken samen om de Alzheimercafés in Meierijstad uit te voeren. In totaal zijn er bijna 

300 bezoekers geweest. In Schijndel en Sint-Oedenrode is er een cursus Omgaan met 

dementie georganiseerd. 

− In Veghel is er een doorlopende ondersteuningsgroep actief.  
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Deelopdracht 10 

Zorg en veiligheid 

Doel 2020 

In Meierijstad lopen inwoners niet verloren en groeien kwetsbare of moeilijke omstandigheden niet uit 

tot ernstige probleemsituaties. Denk onder meer aan psychosociale en psychiatrische problematiek, 

verslaving, radicalisering, dak- of thuisloosheid of ernstige jeugdoverlast. Alle partners in het sociaal 

domein dragen bij aan een sluitende keten zorg en veiligheid.  

Onze aanpak 

In 2020 waren meer inspanningen nodig om de juiste ondersteuning te bieden. Om de dienstverlening 

van alle ketenpartners zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de coronamaatregelen zijn signalen 

gedeeld, maar er is ook afgestemd wie wat kan aanbieden als hulpverlening. Dit ging goed en dat gaf 

het gevoel dat we er samen voor staan.  

 

Rouw en verlies 

Samen hebben we de werkgroep rouw en verlies ingericht, waarbij het uitgangspunt is de 

gezamenlijke kennis en ervaring in te zetten. Centraal staat aandacht voor de lokale bereikbaarheid 

en toegankelijkheid van het aanbod. We hebben geïnventariseerd welk aanbod er al is, welke vragen 

er zijn en welke behoefte ziekenhuizen en de praktijkondersteuners huisartsen zien voor 

coronanazorg. Hieruit bleek dat er nog niet veel vragen worden gesteld.  

 

Juist omdat er nog niet veel vragen gesteld worden, heeft de werkgroep geadviseerd te starten met 

een ‘brede koffiebijeenkomst’, die afwisselend in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode wordt 

gehouden. Zo kan breed geïnventariseerd worden welke vragen er spelen. Gaat het om rouw door 

overlijden of door het verlies van baan, sociale contacten? Aan de hand daarvan kijken we of er 

behoefte is aan een vervolg zoals een activiteit, training, cursus, workshop of iets anders. Veel aanbod 

is al beschikbaar, maar waar nodig ontwikkelen we nieuw aanbod. 

 

Buurtbemiddeling 

Aanvankelijk bleven hulpvragen rond veiligheid uit. Later in het jaar bleken de casussen die 

binnenkwamen juist complex of het gevolg van een crisis. De dienst Buurtbemiddeling is zo veel als 

mogelijk doorgegaan in 2020. Het aantal casussen nam zelfs met dertig procent toe ten opzichte van 

2019. De meer dan verdubbeling in de wijk de Bunders in Veghel is opvallend, van 7 naar 16 zaken. 

Bij een meerderheid van de casussen in Veghel was een van de partijen van niet-westerse afkomst. 

Doordat taalproblemen en cultuurverschillen bijdragen aan de oorzaken, wordt er een verbinding 

gelegd met laaggeletterdheid en het Taalcafé. 

 

Ook in Schijndel was er een verdubbeling, hier kwamen ook veel multi-problem casussen binnen. In 

meerdere gevallen was er twijfel over de mentale gesteldheid van één van de buren. Hierdoor is er 

een intensieve samenwerking met de wijk-GGD opgestart. Ook is de samenwerking met de 

woningbouw geïntensiveerd en wordt er gebruik gemaakt van het signaleringsoverleg. 
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De toename van meldingen kan te wijten zijn aan corona, maar we merken ook dat bewoners 

Buurtbemiddeling goed weten te vinden door onze publiciteit, veelvuldige doorverwijzing van 

netwerkpartners en de vermelding op de gemeentelijke website. Tijdens de eerste coronagolf hebben 

we onder andere een krantenartikel geplaatst, waarbij bewoners tips kregen over de omgang met hun 

buren. We behaalden ook de nationale kwaliteitserkenning vanuit het Centrum voor Criminaliteit en 

Veiligheid, met een maximale score is is dit beloond met een Plus Certificaat! 

 

In 2021 gaat het team Buurtbemiddeling de training ‘coaching bij burenruzies’, volgen. Hiermee wordt 

het team getraind in het ondersteunen van een buur als de andere buur niet mee wil werken aan een 

oplossing, of als de buren er samen niet uitkomen.   

  

Hulp gezinnen en ouderen 

Door de coronamaatregelen ontstonden in de loop van 2020 steeds meer spanningen in gezinnen, bij 

ouderen en bij jongeren. Vooral in de tweede lockdown kwam dit tot uiting in meer crisissituaties, meer 

huiselijk geweld en meer complexe scheidingen. Jongeren en ouderen raakten meer geïsoleerd. Zij 

ervaren een spanningsveld tussen de behoefte om contact te leggen en de angst om besmet te raken 

met corona.  

 

Doordat fysieke aansluiting niet altijd mogelijk was, was het nog moeilijker om zorgmijdende cliënten 

te ondersteunen. Sommige mensen raakten hierdoor tijdelijk uit beeld. Vanuit verslaving kwamen er 

ook veel vragen. Hier is intensief samengewerkt met het Centrum voor Trajecten Bemoeizorg (CvTB). 

Opvallend was dat jongeren van 18 jaar en ouder niet meer naar school wilden, geïsoleerd raakten, 

wiet gebruikten en veel actief waren op social media. Hun wereld verplaatste zich steeds meer naar 

de online wereld en zij namen minder actief deel aan de maatschappij. We hebben gezinnen en 

jongeren ondersteund om dit te doorbreken. Daarin betrokken wij altijd het netwerk, gingen we in 

gesprek samen met gezinsleden en stelden we veiligheidsplannen op.  

 

In 2021 gaan we de afspraken met Veilig Thuis, Crisis InterventieTeam en CvTB evalueren. We zetten 

in op het verbeteren van de samenwerking vanuit het gefaseerde ketenzorgmodel kindermishandeling 

en huiselijk geweld. 

 

Meldingen Veilig Thuis 

In de bijlage van de beschikking staat dat wij het aantal meldingen naar Veilig Thuis moeten melden. 

Helaas is het niet mogelijk om deze uit alle systemen te halen. Mochten er vragen zijn, dan gaan we 

hierover graag in gesprek. 

 

  



 

 
Jaarverantwoording 2020 - Samenwerkingsverband Sociaal werk Meierijstad – maart 2021 

28 

Deelopdracht 11 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Doel 2020 

Inwoners van Meierijstad weten dat zij een beroep kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning 

(OCO) en maken daar ook gebruik van. De cliëntondersteuning versterkt hen in het aanvraag- en 

toekenningsproces bij de Wmo, Wlz, Jeugdwet en Participatiewet. 

Onze aanpak 

We zien helaas nog te veel dat cliënten en inwoners pas laat in een proces of begeleidingstraject en 

vaak ook op een toevallige wijze in aanraking komen met een onafhankelijke cliëntondersteuner, 

waarmee ze passende zorg en voorzieningen kunnen krijgen. Er wordt maar zelden vooraan in een 

traject gebruik gemaakt van de ‘TomTom’-functie die de weg wijst. Hierdoor wordt er nog (te) vaak pas 

gewezen op de dienst als er ontevredenheid is over het contact met de gemeente. Zicht op de 

informele ondersteuning hebben we vanuit het samenwerkingsverband nog niet.  

 

Dit beeld is ook landelijk bekend. Ook verwijzers kennen de weg nog niet, en hierdoor wordt te weinig 

of niet actief gewezen op het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Meierijstad is daarom één 

van de landelijke Koplopergemeenten geworden. We gaan vanuit dit traject aan de slag met het 

verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning.  

 

Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat een aantal geplande visie-debatten niet door konden gaan. In 

2021 wordt dit alsnog opgepakt door een projectleider. De uitkomsten van de debatten bepalen voor 

een belangrijk deel de te verwachten resultaten komend jaar. We gaan hiermee scherpstellen 

wanneer informele OCO voldoet en op welke momenten formele OCO noodzakelijk is.  

 

In 2020 is 560 uur ingezet op (formele) inzet Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit MEE. Dit zijn 

vooral ondersteuningstrajecten in de contacten naar de gemeente bij aanvraag van een 

maatwerkvoorziening. Verdere resultaten over (in)formele inzet zijn echter nog niet bekend. 

 

“De OCO luisterde goed naar onze wensen, legde goed uit wat we konden verwachten bij de 

gemeente en ze was hierin reëel. We weten nu beter waar we aan toe zijn en hebben meer 

inzicht gekregen in onze eigen situatie”. 

  

“We voelden ons gesteund en hadden niet het gevoel er alleen voor te staan, we kunnen nu 

weer alleen en zelfstandig verder”. 
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Deelopdracht 12 

Vrijwilligers 

Doel 2020 

Meierijstad koestert haar vrijwilligers en vanuit de lokale vrijwilligerspunten kunnen vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties rekenen op passende ondersteuning, bij behoud van bestaande vrijwilligers, 

werving van nieuwe vrijwilligers en effectieve bemiddeling tussen vraag en aanbod.  

Onze aanpak 

Corona had een grote invloed op het vrijwilligerswerk. Waar sommige vrijwilligers hun taken moesten 

stilleggen omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk was, waren anderen bang om besmet 

te raken. Ook bezonnen vrijwilligers zich tijdens de lockdown op hun vrijwilligerswerk. 

 

Tegelijkertijd ontstonden er veel nieuwe burgerinitiatieven en meldden zich veel burgers om in de 

eerste lockdown een aantal keren vrijwilligerswerk te doen. Er waren vanuit deze solidariteit zelfs 

meer aanmeldingen dan aanvragen voor hulp. Dit was echter meer kortdurende ondersteuning, vanuit 

actief burgerschap, dan structureel vrijwilligerswerk. Eén op de vijf vrijwilligers was nieuw voor ons.  

 

Klanttevredenheidsonderzoek 

In samenwerking met de gemeente hebben de steunpunten een tevredenheidsonderzoek gehouden 

onder vrijwilligers en organisaties. Het belangrijkste resultaat was dat de steunpunten laagdrempelig 

en toegankelijk zijn. De meest opvallende aanbeveling was dat de zichtbaarheid van de steunpunten 

in Meierijstad nog meer aandacht behoeft. De resultaten en aanbevelingen hieruit worden 

meegenomen naar de inzet voor 2021.  

 

Ondanks dat er een enorm overschot was aan vrijwillige hulp, blijkt toch dat eenderde van de 

hulpbehoevenden een tekort aan hulp heeft ervaren. Vier op de tien vond het ook lastiger om hulp te 

vragen tijdens de lockdown. Eenzaamheid is de grootste niet-ingevulde behoefte (38%), gevolgd door 

klus- en tuinhulp. Eenzaamheid is tegelijkertijd een sterk groeiende motivator voor vrijwilligerswerk, en 

dertig procent van de vrijwilligers wil zich na corona méér inzetten. Zingeving, veiligheid en flexibiliteit 

 zijn voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid.  

 

“Investeer in het ophalen van hulpvragen, daar zit het grootste verbeterpunt en de hoogste 

nood.” 

 

De welzijnsorganisaties in Meierijstad hebben waarderingsacties georganiseerd voor al hun 

vrijwilligers.  

 

Problemen vanwege corona 

De coronarichtlijnen veroorzaakten ook onzekerheid en onduidelijkheid. Bijvoorbeeld rond de afweging 

om met name oudere vrijwilligers in te zetten. Wat is een goede en verantwoordelijke keuze in 

bijvoorbeeld musea en verzorgingshuizen? En daar waar deuren landelijk van het slot afgingen, of 

andere groepsgroottes werd toegestaan, werden de teugels in Meierijstad soms toch strakker 

aangetrokken. Hierdoor wisten enkele organisaties, de dorpsraad of verhuurder niet meer waar ze aan 

toe te waren en besloten wellicht onnodig om dicht te blijven. 
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Overige resultaten en inzet 

− De Toolkit VOG Meierijstad is ontwikkeld. 

− Er is een bijdrage geleverd voorbereiding beursvloer Meierijstad 2021/afronding matches 

Beursvloer 2019. 

− We hebben bijgedragen aan de Uitvoeringsagenda Vrijwilligersbeleid Gemeente Meierijstad. 

 

 
Uitdelen van koelboxen tijdens de waarderingsactie vrijwilligers in Schijndel & Rooi 

  



 

 
Jaarverantwoording 2020 - Samenwerkingsverband Sociaal werk Meierijstad – maart 2021 

31 

Deelopdracht 13 

Ondersteuning burgerinitiatieven en  

sociale partners 

Doel 2022 

Burgerinitiatieven zijn onmisbaar voor het welzijn van en de sociale cohesie onder inwoners. In 

Meierijstad kunnen burgerinitiatieven en sociale partners rekenen op de ondersteuning die nodig 

is.Vanuit onze ambassadeursrol hebben we extra aandacht voor het thema inclusie. 

Onze aanpak 

We zijn in 2020 door alle initiatieven in beeld gebleven bij de diverse samenwerkende partijen, maar 

ook bij bewoners. Mensen zijn niet geïsoleerd geraakt en initiatieven zijn met elkaar verbonden. We 

hebben aandacht gehad voor individuele vragen en doorverwijzing en vraag en aanbod zijn 

gekoppeld. Onze inzet droeg bij aan een hogere tolerantie. Wel maken organisaties en vrijwilligers 

zich zorgen over hun toekomstperspectief. Door overlijden en verhuizingen is het aantal deelnemers 

afgenomen, net als de beschikbaarheid van vrijwilligers. De bereidheid onder bewoners om actief te 

blijven tijdens de tweede lockdown nam af. 

 

Doordat de gemeente niet fysiek bereikbaar was, kwamen veel vragen (o.a. Wmo) bij ons terecht. 

Waar mogelijk hebben wij ondersteuning geboden, in andere gevallen hebben we doorverwezen. 

Tijdens de eerste lockdown hebben we telefonisch contact gehad met onze doelgroep/ouderen. In 

dringende situaties hebben we huisbezoeken afgelegd. Daarnaast hebben we ondersteuning geboden 

via de facebookgroepen die door corona zijn ontstaan vanuit burgerinitiatieven. Zo konden we op een 

heel nieuwe (digitale) manier ondersteuning blijven bieden waar dat nodig was.  

 

Initiatieven 

De Eropuit-bus in Schijndel en Sint-Oedenrode heeft een boodschappendienst opgezet. Zeventien 

chauffeurs hebben samen 226 ritten gemaakt. Ook reden zij voor de Zonnebloem, Dichterbij, 

wijkgroep De Leest en het Platform Welzijn. 

De SWOP Shop kreeg 140 bezoekers en deelde 100 tasjes uit aan gezinnen. Daarnaast zijn er nog 

twintig verjaardagsboxen uitgedeeld. De nieuwe projecten Stap voor stap en buurtpraat konden 

ondanks de coronasituatie vrijwel het hele doorgaan, hoewel bij Buurtpraat de koffie in Sint-

Oedenrode aan de deur is gebracht. Dat voldeed in een behoefte. Ook is aandacht besteed aan de 

landelijke Burendag. In Kienehoef hebben we een koffiemoment georganiseerd en in Olland is de 

buurttent geplaatst. 

  

Dorps- en wijkraden 

We hebben telefonisch, en soms fysiek, contacten onderhouden met de dorps- en wijkraden, KBO, 

Seniorenraden en andere organisaties. Ook individuele sleutelfiguren zijn bij ons in beeld gebleven. 

Daarnaast hebben we een ondersteunende en informatieve rol bij coronavragen ingevuld door 

telefonisch contact met diverse sociale partners zoals KBO, senioren-Rooi, stichting Ommekaar, 

Voedselbank en dagbesteding. 

 
  

https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/welzijnswerker-peter-driessen-wandelt-nu-met-zijn-clienten
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In juli 2020 is er door een kwartiermaker een eindrapportage geschreven voor SGO de Loop'r. Met het 

bestuur bespraken we de nieuwe missie en visie van de Loop'r en evalueerden we het huidige 

activiteitenaanbod aan de hand van de behoeften van de inwoners. Ook zochten we antwoord op de 

vraag hoe de leefbaarheid met nieuwe gemeenschapsgerichte activiteiten kan worden vergroot. We 

ondersteunden het bestuur bij het ontwikkelen van een organisatiestructuur. En bij het structureren 

van vraag (activiteiten) en aanbod (vrijwilligers). Dit is verwerkt in een werkplan. Het resultaat is dat er 

diverse werkgroepen zijn gecreëerd waarin vraag en aanbod zijn gekoppeld.  

 

Het Eetpunt 

Eén van die werkgroepen is ‘leefbaarheid’ met daarin als activiteit ‘Het Eetpunt’. De 

welzijnsorganisatie heeft de vrijwilligers van Het Eetpunt ondersteund in het herontwikkelen van Het 

Eetpunt. Hierin zijn de nieuwe missie en visie de Loop'r meegenomen. Het resultaat is dat er gekookt 

gaat worden door en voor inwoners van Olland. 

 

Na negen jaar stopte de aanbieder met het verzorgen van de maaltijden voor de eetpunten in de 

kerkdorpen Nijnsel, Olland en Boskant. We zijn met KBO Boskant, KBO Olland en Dorpsraad Nijnsel 

op zoek gegaan naar een nieuwe aanbieder. En met succus! De eetpunten krijgen een doorstart. 

 

  
Eetpunt Boskant 

 

Woonservicepunten 

Vanuit de woonservicepunten in Schijndel zijn veel activiteiten stopgezet, omdat veel vrijwilligers zelf 

in de risicogroep vallen. Eetpunt in de Vink (woonservice Zuid), de koffiebijeenkomsten van ’t 

buurthuis (woonservicecentrum), koffieochtend en hobbyclubs in het Gasthuis en wijkcentrum 

Bloemenwijk (woonservice Boschweg) konden wel doorgang vinden. Toen bij Wijbosch alle activiteiten 

stopten tijdens de tweede lockdown hebben we met alle vrijwilligers contact gehouden en dit werd 

zeer gewaardeerd. 

 

We hebben ondersteuning geboden bij de bestuursoverdracht bij woonservice Boschweg en bij het 

overlijden van de beheerder van het Gasthuis. 

 

Er is ook een eerste bijeenkomst geweest met de werkgroep nieuwbouwproject Wijkcentrum 

Bloemenwijk. In 2021 wordt overlegd over de prestatieafspraken voor de Bloemenwijk tussen 

gemeente en Woonmeij. WDM sluit hierbij aan als welzijnspartner. 

We zijn ook gevraagd activiteiten te gaan aanbieden bij het Sint Jozefklooster en dit pakken we op 

met Odazorg en het klooster.   

  

  

https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/brabantzorg-levert-eetpunt-boskant-geen-maaltijden-meer-er-is-met-ons-geen-overleg-geweest~adcda358/
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Vincentje Schijndel 

Opbouwwerk en Jongerenwerk ontwikkelden samen het project voor jongvolwassenen, waarbij de 

jongeren hun talenten kunnen inzetten. Een vrijwilliger begeleidt hen. Materialen worden verkregen bij 

het Vincentje in Schijndel. Er is voldoende draagvlak om dit project ook in 2021 voort te zetten. 

  

Dianne van Erp, sociaal werker 

"Verandering geeft weerstand, maar het biedt ook kansen. Met elkaar op ontdekkingsreis 

durven gaan." 

 

Er is ondersteuning geboden aan wijkgroep De Leest en het Platform Welzijn. Het project Matching for 

Success biedt eens per week een vacaturecafé voor jongvolwassenen, dit leverde vijftig matches op. 

De Klussenpool werkt bij woningen in Veghel en kerkdorpen. Vissen tegen eenzaamheid koppelt 

eenzame ouderen aan risicojongeren. Deelnemers krijgen een certificaat. Achttien vrijwilligers hebben 

samen met het opbouw- en Jongerenwerk sport- en spelactiviteiten aangeboden aan 230 kinderen in 

de wijk.  
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Bijlage 1: Overzicht resultaten en cijfers 

Deelopdracht 1a/1b 

Het klanttevredenheidsonderzoek is na de eerste maanden van 2020 niet doorgezet en kan niet als 

representatief worden beschouwd. In 2021 wordt dit opgepakt. 
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Deelopdracht 2 & 3  

 

  Sint-Oedenrode Schijndel Veghel Totaal Meierijstad 

Aantal unieke jongeren 254 60 92 406 

Schouwburgtelling 2326 985 1736 5047 

Aantal bijeenkomsten  142 56 108 306 

Straathoekwerk          

Aantal unieke jongeren 339 <-- 393 732* 

Schouwburgtelling 1344 <-- 2058 3402 

Aantal straathoekwerk ronden 156 <-- 199 355 

Jongeren opbouwwerk         

Aantal unieke jongeren 12     12 

Aantal bijeenkomsten  2     2 

Online Inloop          

Aantal unieke jongeren 33     33 

Schouwburgtelling 194     194 

Aantal Bijeenkomsten  19     19 

Avonden Jonge Mantelzorgers         

Aantal unieke jongeren 17   26 43 

Schouwburgtelling 30   152 182 

Aantal bijeenkomsten  4   16 20 

1-op-1-digitale-contactmomenten         

Aantal unieke jongeren 45   63 108 

Aantal Contactmomenten 315   410 725 

Time Out Inloop Schijndel, 

Sint-Oedenrode, Veghel,          

Aantal unieke jongeren 6     6 

Schouwburgtelling 18     18 

Aantal bijeenkomsten  4     4 

Talentonwikkelingsactiviteiten          

Aantal unieke jongeren 41 22 38 101 

Aantal bijeenkomsten  35 30 108 113 

Buurtsport          

Aantal Unieke jongeren 41 276 130 447 

Schouwburgtelling 228 1241 1297 2766 

Aantal Bijeenkomsten  29 78 41 148 

Netwerken en Doorverwijzen         

Aantal momenten van 

bespreken/doorverwijzen met en naar 

netwerk 434   48 482 
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Straat Takkie 

1-op-1-wandelingen met jongeren         

Aantal unieke jongeren 8   5 13 

Aantal wandelingen 9   6 15 

Meidenwerk          

Aantal Unieke Meiden 43 17 13 73 

Schouwburgtelling 95 145 133 373 

Aantal activiteiten  30 37 14 81 

Meidenwerk Straathoekwerk 124 <--   124 

Kermis     

Kermis 257 274 90 621 

Bobbi B Elde College en gastlessen         

Aantal activiteiten Bobbi B 2 <--   2 

Bereik aantal unieke jongeren Bobbi B 2000 <--   2000 

Aantal unieke jongeren die enquêtes invulden 

voor Bobbi B 1052 <--   1052 

Gastlessen Elde College jonge mantelzorgers 5     5 

Bereik gastlessen jonge mantelzorgers  

ongeveer 

125     ongeveer 125 

Vrijetijdsbesteding Elde Praktijkonderwijs         

Aantal unieke jongeren   41   41 

Schouwburgtelling   108   108 

Aantal bijeenkomsten    9   9 

Drugsinfo-clubje          

Aantal unieke jongeren   8   8 

Schouwburgtelling   22   22 

Aantal bijeenkomsten    3   3 

Aparte activiteiten         

Aantal unieke deelnemers   49   49 

Schouwburgtelling   49   49 

Aantal bijeenkomsten    4   4 

Nerf en Laser gamen         

Aantal unieke jongeren   25   25 

Schouwburgtelling   93   93 

Aantal bijeenkomsten    4   4 

Soos         

Aantal unieke deelnemers   17   17 

Schouwburgtelling   67   67 

Aantal bijeenkomsten    5   5 

Aandacht onder de overkapping       

Aandacht onder de overkapping  47  47 
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Werktoeleiding         

Werktoeleiding aantal 

activiteiten/contactmomenten 82   37 119 

Werktoeleiding unieke jongeren 14   32 46 

* Cijfers gecorrigeerd ten opzichte van juli i.v.m. overlap individuele jongeren straathoekwerk Schijndel 

Sint-Oedenrode 

 

Kwalitatieve/kwantitatieve gegevens 

− Door de noodopvang te organiseren voor jongeren tijdens de meivakantie is er in vijf gezinnen 

spanning weggenomen.  

− 5 jongeren hebben weer een baan na ondersteuning van het jongerenwerk. 

− 1 jongere heeft door inzet van jongerenwerk en gemeente fors minder schulden dan aan het 

begin van 2020.  

− 40 Jongeren hebben gesprekken gehad in groepsverband en op individueel niveau met 

jongerenwerk en Novadic-Kentron over middelengebruik en zijn hierdoor minder gaan 

gebruiken dan voorheen of er bewuster mee omgegaan.  

− 12 jongeren zijn ondersteund met het vinden van school of stage en hebben een geschikte 

school gevonden of een geschikte stage.  

 

Kwalitatieve/kwantitatieve gegevens 

− De werkloosheid die is ontstaan door de corona hebben we direct kunnen opvangen door ons 

netwerk in te zetten. 

− 18 vrijwilligers ingezet om de voedselbank te ondersteunen, het uitdelen van maaltijden en 

ijsjes aan ouderen en ouderen geholpen met videobellen. Naast dat zij zich nuttig hebben 

gemaakt voor de maatschappij, hebben we hierdoor een groot gat kunnen vullen dat door de 

corona is ontstaan. 

− Ondersteunen van de time-out inloop. 
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Deelopdracht 4 
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Deelopdracht 5 

 

Naam cursus Doelgroep Locatie Aantal 

deelnemers 

Opmerkingen 

Leren? Gewoon 

doen!  

NT1  Veghel, door 

ROC  

24*  Maandelijks contact 

voor ondersteuning 

en doorverwijzing  

Lang zullen ze lezen  NT1  Schijndel  2 groepen, 10 

deelnemers*  

Fysiek, per post, 

telefonisch en online, 

veel contact met 

docent om alles met 

maatwerk mogelijk te 

maken  

Lang zullen ze lezen  NT1  Sint-Oedenrode  9 *  Fysiek, per post, 

telefonisch en online, 

veel contact met 

docent om alles met 

maatwerk mogelijk te 

maken  

Huiswerkbegeleiding  Kinderen van 7 t/m 12 

jaar  

Veghel  10  Zie 

huiswerkbegeleiding  

Leeskring  NT2  Schijndel  5    

Lees- en schrijfkring    Veghel   25 In 2020 gestart met 

3de groep  

Taalcafé  NT2 (A0 tot B1 niveau)  Schijndel  20   Zie kopje Taalcafé  

      

Veghel  13  

Taalmaatje  Individuele 

taalbegeleiding NT2  

Veghel  3  Vraag wordt groter  

Internetcafé  Mensen met digitale 

ondersteuningsvraag  

Sint-Oedenrode  62  62 uren individuele 

begeleiding. 

Verbeter uw 

handschrift  

Camouflagecursus  Veghel  6  Zie ook nieuw in 

2020  

Cursus klare taal  Medewerkers WDM  Schijndel/Sint-

Oedenrode  

10  Loo van Eck  

Training interculturele 

communicatie  

Sociaal Team   Veghel   16   

Informatie en 

verwijzingen naar 

cursusaanbod elders  

  Schijndel/Sint-

Oedenrode  

15    

*De taakstelling van 10% meer laaggeletterden toeleiden naar cursussen NT1 is behaald. 
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Deelopdracht 6 
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Deelopdracht 7 

Behoeftenonderzoek is uitgevoerd, resultaten zijn overgedragen aan gemeente. 

 

 

 

 

 

Deelopdracht 8 

 

 
 

Aantal mantelzorgers 

Datum Veghel  Schijndel/ Sint-Oedenrode  Totaal  

1 januari 2020  634  1623  2257  

+ +180  +83  +263  

-  -161  -294  -455  

31 december 2020  653  1421  2074  

* Door een grootschalige belactie in het voorjaar is het bestand opgeschoond  

 

 

 

 

Deelopdracht 9 

De klanttevredenheid niet is in 2020 niet getoetst. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt. 

 

653

1421

Aantal mantelzorgers op 31-12-2020

Veghel Schijndel / Sint-Oedenrode

Totaal

2074
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Deelopdracht 10 

 

 
 

CIT (korte contacten) 33 

 

 

 

 

 

 

Deelopdracht 11 

Inzet MEE Samenwerkingsverband Sociaal Werk Meierijstad 

 

Dienst Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag 

Begrote uren Gerealiseerde 
uren 

Activerende 
cliëntondersteuning* 

 € 336.463  4423 

Coördinatie IVH  € 3.977  52 

Inzet 
Gedragskundige 

 € 172  2 

Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning 

 € 42.327  557 

Versterken van de 
sociale basis 

 € 9.412  124 

Totaal € 368.054 € 392.351 4.839 5.158 
 

 

  

8
3

4

CIT (crisisinterventies) - aantal trajecten

Schijndel Sint-Oedenrode Veghel

Totaal
15
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Deelopdracht 12 

 

 
 

Vrijwilligersmatching / inzet los georganiseerd van de vrijwilligerssteunpunten 

Er is in Meierijstad door de vrijwilligerssteunpunten van Welzijn De Meierij en ONS welzijn in 

samenwerking met de gemeente gezamenlijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 

verenigingen en stichtingen in Meierijstad. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bij de gemeente 

bekend. De verbeterpunten worden in 2021 in de aanpak van de steunpunten meegenomen. 

 

 

 

 

 

Deelopdracht 13 

In 2020 hebben wij in relatie tot de ondersteunings- en begeleiding, met tal van burgerinitiatieven, wijk-

dorpsraden en verenigingen mondeling de tevredenheid getoetst. De uitkomst in algemene zin was 

positief. Daarbij is incidenteel de NPS methodiek ingezet. Deze is (mede door corona) onvoldoende 

structureel ingezet om op basis daarvan algemene resultaten te kunnen presenteren. In 2021 willen 

we in afstemming met de gemeente een methodiek (vragenlijst) ontwikkelen en uitzetten ten behoeve 

van klanttevredenheidsmeting.   
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Bijlage 2: Urenverantwoording 
 

Urenverantwoording ONS welzijn 
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Urenverantwoording MEE 

Product Begroot bedrag Gerealiseerd bedrag Begroot uren Gerealiseerde uren 

Activerende 

cliëntondersteuning* 
  € 336.463   4423 

Coordinatie IVH   € 3.977   52 

Inzet 

Gedragskundige 
  € 172   2 

Onafhankelijke 

Cliëntondersteuning 
  € 42.327   557 

Versterken van de 

sociale basis 
  € 9.412   124 

Totaal € 368.054 € 392.351 4.839 5.158 

*Inclusief consultatie en advies, inzet voor CJG 

 

Urenverantwoording Welzijn De Meierij 

 

 

Naam Afspraak Realisatie % Afwijking t.o.v. afspraak werkplan 

1b-Individuele ondersteuning 624 401,75 64,38% 

2-Beginnend 324 235,65 72,73% 

3-Jongeren 2869 3203,35 

111,65% 

extra inzet opdracht Meidenwerk Schijndel 

4-Taal stimulering 456 418 91,67% 

5-Laaggeletterdheid 766 782,625 102,17% 

6-Inclusieve samenleving 1597 1470,501 92,08% 

7-Inloop daginvulling 3736 3825,925 102,41% 

8-Mantelzorg 1660 1906,014 114,82% 

9-Dementie 1026 1043,188 101,68% 

10-Zorgveiligheid 508 540,5 106,40% 

12-Vrijwilligers 1162 1273,75 109,62% 

13-Burgerinitiatief 1838 2106,75 114,62% 

Totaal deelopdrachten 16566 17208 103,88% 

    

Totaal werkplan inclusief 

projectgelden Afspraak Realisatie % Afwijking t.o.v. afspraak werkplan 

 16724 17337 103,67% 
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Urenverantwoording Farent 

 

 
 

 

Urenverantwoording Lumens 

 

Urenverantwoording Lumens Budget 2020 Realisatie  % ingezet 

Algemeen Maatschappelijk Werk  
inclusief aanpak huiselijk geweld 

            1.707              1.734  102% 

Aanpak Jeugdmaatschappelijk Werk 
inclusief huiselijk geweld 

            1.821              1.903  105% 

Sociaal Raadsliedenwerk 
Materiële dienstverlening 

               206                 174  84% 

Totaal             3.734              3.811  102% 

 


