Samen door het oog van de orkaan
Sociale veerkracht tijdens corona

Jaarverslag 2021

Voorwoord
Voor u ligt het gezamenlijk jaarverslag 2021 van de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad. In deze
rapportage doen wij verslag van de inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen op grond van de
gezamenlijke opdracht 2021 van de gemeente Meierijstad aan de coöperatie. In deel I worden de
inhoudelijke resultaten, signalen en ontwikkelingen weergegeven, met aanklikbare links naar publicaties
en video’s. In bijlage 1 vindt u de urenverantwoording, in bijlage 2 de kwantitatieve gegevens en in
bijlage 3 een overzicht van de klachten en incidentmeldingen.
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Inleiding
Het sociaal werk in Meierijstad heeft in 2021 opnieuw voor heel veel mensen in Meierijstad een cruciale
rol ingevuld tijdens het tweede jaar van de coronacrisis. Een periode waarin heel veel mensen psychisch
zwaar onder druk kwamen te staan door het virus zelf, de beperkingen en de directe en indirecte
gevolgen van de wereldwijde pandemie, waaronder een financiële crisis. Onze inzet heeft in het
algemeen als resultaat gehad dat mensen toch in staat werden gesteld om elkaar te blijven ontmoeten,
om contact te hebben, zich minder eenzaam te voelen of door bij te dragen aan zingeving. Waar
mogelijk werden verbindingen gelegd met andere inwoners, burgerinitiatieven en instanties en werd de
solidariteit op buurtniveau versterkt. Door adequaat te reageren op signalen uit de omgeving konden
we deradicaliseren. Een mooi voorbeeld daarvan is onze bijdrage aan het voorkomen van rellen in
februari 2021.
Op deze wijze hebben we bijgedragen aan zingeving, minder isolement, en de versterking van de
veerkracht van de lokale samenleving. Onze sociaal werkers hebben met de kennis en ervaring vanuit
2020 bekende en nieuwe, kwetsbare groepen begeleid en ondersteund, mede met inzet van digitale
middelen en inspelend op de 1,5 meter samenleving. Dit betekende continu schakelen, op maat werken
en ons werk aanpassen. Dit vroeg veel flexibiliteit van onze medewerkers en vrijwilligers. We hadden
het drukker dan ooit, mede omdat we ook steeds voorbereidingen hebben getroffen voor situaties
waarin er weer meer mogelijk was.
In de persoonlijke situatie van onze medewerkers sloeg het virus ook toe. Vooral jonge gezinnen
stonden onder druk door de combinatie van thuiswerken met jonge kinderen thuis. Door sluiting van
buurt- en wijkcentra en door de coronamaatregelen werden de vertrouwde groepen, inloopactiviteiten
en (preventieve) cursussen zoals van het CJG soms noodgedwongen tijdelijk stilgelegd. Vrijwilligers
legden uit angst voor besmetting taken tijdelijk of definitief neer. Dit heeft in algemene zin impact
gehad op de resultaten van deze activiteiten. Om vrijwilligers te blijven binden hebben we extra ingezet
op creatieve vormen van contactmomenten en waardering.
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Toename hulpvragen
Er is een toename zichtbaar voor wat betreft de hulpvragen gerelateerd aan wonen, scheidingen en
huiselijk geweld. Idem geldt dit voor eenzaamheidsklachten en sombere gedachten met name ook bij
jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Dit blijkt vooral uit de signaleringscijfers van het Jongerenwerk, CJG en
het Maatschappelijk Werk. Deze signalen worden bevestigd door talloze landelijke onderzoeken naar de
impact van corona op de jeugd. Nog nooit was het appèl op de jongerenwerkers door jongeren met
individuele vragen rondom zingeving en welbevinden zo groot als in 2021.
Om een luisterend oor te bieden, om psychische nood te verminderen of op te vangen hebben we
ingezet op aanwezigheid op allerlei vindplaatsen zoals de straat, op school, zijn er extra
ontspanningsactiviteiten uitgevoerd en hebben we de verbinding gelegd met vrijwilligersinitiatieven,
professionele instanties, zoals Join Us. Het is nu nog onduidelijk hoe de impact van de crisis op jongeren
doorwerkt als het leven weer teruggaat naar normaal. Vanuit de coöperatie wordt dit nauwgezet
gevolgd en bieden de geoptimaliseerde contacten met het voortgezet onderwijs een goede basis om
jongeren met vragen en zorgen op tijd op te vangen.

Nieuwe aanpakken met het oog op sneller bereik en preventieve hulp en ondersteuning.
Naast onze inzet voor onze basisactiviteiten in de verschillende vormen zoals Maatschappelijk Werk,
Jongerenwerk, Mantelzorgondersteuning, Ouderenwerk en Opbouwwerk hebben we flink aan de weg
getimmerd om onze dienstverlening te versterken en te verbeteren voor de inwoners van Meierijstad.
Dit zijn vooral nieuwe aanpakken om mensen sneller preventief te ondersteunen en om sociale
steunstructuren met inzet van de omgeving te versterken en om deze te borgen voor meer continuïteit.
Zo is Welzijn Op Recept in 2021 in Meierijstad stevig op de kaart gezet. De basis is gelegd om dit
fantastische concept in 2022 te verbreden naar meer huisartsen. We zijn daarnaast trots op de
doorontwikkeling van het CJG; de beantwoording van vragen vindt binnen een werkdag plaats. Het
project Steunouder is gestart voor meer sociale netwerkversterking en we hebben dankzij het
vertrouwen van de gemeente een start gemaakt met het uitrollen van het project Geld&Zo naar Veghel
en Sint-Oedenrode. Het project Sleutelfiguren biedt weer extra kansen voor Buurtbemiddeling door de
inzet van vrijwillige tolken. Daarnaast is het kenniscentrum Kind en Scheiding opgezet. Dit is een
samenwerking tussen coöperatiepartners Farent, Lumens en ONS welzijn en opereert onder de vlag van
het CJG.
Door alle geledingen heen verbinden en delen onze medewerkers steeds meer succesvolle initiatieven
en ideeën. Dit is ook terug te zien in ons aanbod. In dit jaarverslag worden deze en andere nieuwe
ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en uitgebreid toegelicht.
Onze werkorganisatie is werkende wijs versterkt en is gedurende het jaar doelmatiger ingericht. We
hebben, mede op verzoek van de gemeente, geïnvesteerd in de communicatie naar inwoners en naar de
politiek, onder andere met het organiseren van een fractiebijeenkomst. Inwoners zijn via tal van
publicaties via de lokale media, nieuwsbrieven en social media geïnformeerd over onze activiteiten.
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Tot slot
De impact van coronapandemie en haar indirecte gevolgen zullen nog lang onder ons zijn. De
energiecrisis heeft al aan de deur geklopt van vooral mensen met minder mogelijkheden en een kleine
portemonnee. De tweedeling in de maatschappij wordt tussen rijk en arm op allerlei vlakken steeds
groter. Maar we zien ook kansen zoals steeds meer solidariteit, burgerinitiatieven en vooral dat
samenwerkingspartners elkaar beter weten te vinden.
De coöperatie wil vooral vanuit een integrale werkwijze met haar partners, inwoners,
samenwerkingspartners en de gemeente de komende jaren blijven investeren in positieve gezondheid
en een veerkrachtige samenleving in Meierijstad, waarin tal van mensen iedere dag voor elkaar klaar
staan. Dit jaarverslag geeft een mooie inkijk in onze werkwijze en specifieke resultaten.

Namens de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad,
Trix Cloosterman,
voorzitter
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Deelopdracht 1A: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Doel 2021
Het CJG is een algemene voorliggende voorziening in Meierijstad ter ondersteuning van ouders en
opvoeders bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jeugdigen. Het CJG verbindt de verschillende
vormen van preventieve zorg en ondersteuning. Het CJG werkt snel en preventief en is ingebed in wat er
lokaal speelt. De kerndoelen van het CJG, de vorming van één team CJG voor heel Meierijstad, de taken,
de organisatie- en overlegstructuur en de werkwijze zijn allemaal vervat in een projectplan dat in het
voorjaar van 2021 bestuurlijk is vastgesteld.

Samenwerkende organisaties
Het team CJG bestaat uit medewerkers van MEE, ONS welzijn, Farent en de GGD. Daarnaast is er nauwe
samenwerking met de gebiedsteamregisseurs en de beleidsmedewerker preventief jeugdbeleid.

Taken
1. Het geven van informatie en advies per telefoon en internet.
2. Het houden van spreekuren, 3 tot 5 gesprekken met ouder(s) en/of kind.
3. Doorontwikkelen en uitvoeren van een preventieve agenda met programma’s en
(groeps-)trainingen ter bevordering van gezondheid en zelfredzaamheid.

Resultaten
Het CJG is herkenbaar, vindbaar en laagdrempelig toegankelijk voor info en advies
We werken vanuit één centraal telefoonnummer in samenwerking met de Gebiedsteams vanuit de pilot
telefonie. In nauw contact met de projectleider toegang en de kwaliteitsmedewerker telefonie is
besloten om de bereikbaarheid van het CJG te vergroten door middel van een pikettelefoon. Hiermee
kan de hulpvrager direct worden doorverbonden met één van de CJG medewerkers. Het CJG reageert
snel en adequaat op gestelde vragen. Binnenkomende vragen worden binnen één werkdag per mail of
telefoon beantwoord. Collega’s van telefonie vangen hierbij de eerste vragen voor het CJG af.
Het CJG biedt een preventief trainings- en cursusaanbod dat vrij toegankelijk is voor alle inwoners van
gemeente Meierijstad
In het afgelopen jaar hebben we minder preventieve trainingen geboden dan gepland vanwege de
beperkingen door de lockdown. Het preventieve aanbod van de GGD heeft gedurende de lockdown
volledig stilgelegen. Waar mogelijk hebben we de meest kwetsbare groepen (Brussen, Rots en Water,
KIES) aangepast door laten gaan door de werkvorm aan te passen of groepen kleiner te maken. Ook is er
voor de meest kwetsbare kinderen een individueel aanbod gerealiseerd. In het tweede half jaar is het
CJG begonnen met een inhaalslag bij de Rots en Water trainingen. Er is een online webinarreeks van vier
webinars van pedagoge Ticha Neve aangeboden. Deze werd bezocht door ongeveer 700 bezoekers
verdeeld over twee gemeenten, waaronder Meierijstad. Ook de webinar van de GGD rond ‘Nix 18’ is erg
goed bezocht. Het CJG is ook partner geweest in ‘Uit met ouders’ rondom drugscriminaliteit. Deze is
goed ontvangen.
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Het CJG biedt efficiënt passende, preventieve ondersteuning
In het afgelopen half jaar is de methodiek voor de 3-5 gesprekkencyclus opgestart en ingebed in de
werkwijze van het CJG. In het tweede half jaar is gebleken dat er een tiental casussen door het
spreekuur zijn opgepakt die anders nog voor het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) wachtend zouden
hebben gestaan. Ook zijn er meer casussen meteen naar het CJG-spreekuur gegaan waardoor er minder
wachtenden bij het BJG zijn bijgekomen. De samenwerking met de jeugdverpleegkundigen in de drie
kernen zorgt ervoor dat ouders met een specifieke hulpvraag door ‘hun eigen’ GGDjeugdverpleegkundige geholpen worden.
Het CJG is een aantoonbaar effectief middel voor jeugdigen, hun ouders en professionals om antwoord
te krijgen op vragen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien
Met de komst van de nieuwe website beginnen we met het bevragen van onze hulpvragers naar
klanttevredenheid via de methodiek NPS. Hiermee kunnen we de klanttevredenheid over de doorlopen
‘klantreis’ meten. We gebruiken dit laatste halfjaar van 2021 als 0-meting.
Het CJG heeft een nauwe samenwerking en afstemming met het netwerk
Het CJG is georganiseerd met partners van de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad: ONS Welzijn, MEE
en Farent, met de GGD en de gemeente. De sociaal werkpartners staan in verbinding met de
beleidsambtenaren jeugd, de jeugdprofessionals, het Jongerenwerk, Novadic-Kentron, HALT, POH en
onderwijsinstellingen. De gebiedsteamcoördinatoren maken ook deel uit van de operationele
stuurgroep van het CJG. Het CJG neemt deel aan relevante overleggen.
Het CJG werkt proactief aan goede naamsbekendheid door een heldere website en een pakkende PRcampagne
Begin augustus 2021 lanceerden we een vernieuwde huisstijl en moderne website. De
promotiecampagne ‘CJG on tour’ heeft uiteraard vertraging opgelopen. Dat geldt ook voor de lancering
van de website. Aanmeldingen via de site lopen wel.
Resultaat kwantitatief
Voor de uitgebreide versie van de cijfermatige informatie inzake hulp- en ondersteuningsvragen
verwijzen we naar de maandrapportages die in het bezit zijn van de contactambtenaar van gemeente
Meierijstad. Het CJG heeft afgelopen halfjaar 92 inwoners van informatie en advies voorzien.
Resultaat groepswerk
Groepswerk
Brussengroep
KIES 4 tot 7 jaar
KIES 8 tot 12 jaar
Eigen Kracht groep
Rots & Water
Rouwgroep Volwassenen

1e halfjaar
2x
2x
2x
2x
2x
2x

2e halfjaar
Geen vanwege corona
Geen vanwege corona
Geen vanwege corona
1x
1x
1x
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Signalen, trends en ontwikkelingen
Momenteel zien we een trend: een toenemende vraag naar groepsaanbod. De stijging van het aantal
kinderen voor sociale vaardigheidstrainingen zoals ‘Rots en Water’ is opvallend. Een belangrijk signaal in
deze is de impact die de lockdown op de gezinsdynamiek heeft gehad. In de vraagverheldering voor de
start van de training zullen we hier extra aandacht aan besteden.
Een andere trend is de aanmeldingen omtrent (complexe) scheidingen. Hierin probeert het CJG
individueel aanbod te starten om kinderen in het scheidingsproces te begeleiden.

Conclusie en vooruitblik
Omdat we hebben mogen ervaren dat en ‘on-demand-aanbod’ prettig kan werken, zullen we ook in
2022 de webinar ‘Alle ballen hoog’ organiseren, rondom het combineren van baan en gezin; een thema
waarvan we gesignaleerd hebben dat het absoluut aandacht behoeft. Het project ‘Steunouder’ is
opgestart. Dit is een samenwerkingsproject binnen de coöperatie voor alle kernen in Meierijstad.
Ouders die behoefte hebben aan steun kunnen niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen.
‘Steunouder’ kan hierin helpen door steunouders aan deze gezinnen te koppelen.

In het tweede halfjaar is het kenniscentrum Kind en Scheiding opgezet. Het kenniscentrum is een
samenwerking tussen coöperatiepartners Farent, Lumens en ONS welzijn en opereert onder de vlag van
het CJG. In 2022 zal dit van start gaan. Daarnaast is binnen ONS welzijn de oudertraining ‘De
Scheidingsatlas’ geïntroduceerd. Momenteel zijn er drie trainers opgeleid. Via Family Factory koopt CJG
Meierijstad diverse webinars in.
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Deelopdracht 1B: Individuele ondersteuning voor inwoners van
alle leeftijden
Doel 2021
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.

Samenwerkende organisaties
Coöperatieleden MEE, ONS welzijn, Lumens, Farent en Welzijn De Meierij werken nauw samen binnen
deze deelopdracht.

Taken
1. Het bieden van (tijdelijke) ondersteuning gericht op herstel, handhaving of versterking van
zelfredzaamheid en/of participatie. Inwoners melden zichzelf aan of komen bij de hulpverlener
door signalering van mede-inwoners of ketenpartners.
2. Intensieve samenwerking en regievoering / toegang tot geïndiceerde zorg
3. Waar relevant en passend wordt een collectief aanbod ingezet.
4. Inzet gedragsdeskundige: waar dat passend en relevant is wordt een gedragsdeskundige ingezet
bij het nemen van zogenoemde kernbeslissingen.
5. We zetten veel methodieken in, zoals sociale netwerk versterking, oplossingsgericht werken,
Signs of Safety, Triple P. echtscheidingsbemiddeling.

Resultaten Volwassenen
•

•

•

•

•

Onze professionals zorgen ervoor dat ze goed en laagdrempelig bereikbaar zijn voor inwoners.
Er wordt snel gereageerd en zoveel mogelijk direct gedaan wat nodig is. Er is veel aandacht voor
versterken van de zelfredzaamheid.
Aan het einde van het jaar is het niveau van de wachttijden terug op het peil van begin 2021.
Kwartaal 2 en 3 liep deze iets terug. De meeste aanmeldingen komen van de inwoner zelf, of op
voorspraak van huisartsen.
Intensieve samenwerking met netwerkpartners, zoals Veilig Thuis, wijkagenten,
woningbouwvereniging, zorgaanbieders, gebiedsteam, regievoering in complexe casuïstiek bij
huiselijk geweld, complexe scheidingen.
We sluiten aan bij het signaleringsoverleg, Wmo-klantmanagersoverleg en de drie
Gebiedsteams. Er is een werkgroep Rouw en Verlies ontstaan, omdat er meer vragen kwamen
rond om dit thema. Vanuit de coöperatie is hiertoe een werkgroep opgesteld. Daarin zijn MEE,
Farent, Lumens, ONS welzijn en Welzijn De Meierij vertegenwoordigd.
Huisverboden: Opvallend is dat Maatschappelijk Werk meer verantwoordelijkheid toebedeeld
heeft gekregen bij huisverboden. We raken sneller betrokken en er wordt meer verwacht. Er is
snelle, soms intensieve inzet gewenst, zeker wanneer er sprake is van crisissituaties. Hierover
hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met Veilig Thuis waarbij samenwerking en
verwachtingen ter sprake kwamen. Vanwege aanpassing van de taken binnen Veilig Thuis
worden meer casussen bij onze organisaties ondergebracht.
7
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Groepswerk volwassenen
In totaal hebben 35 volwassenen deelgenomen aan groepstrainingen, onder meer voor:
Mantelzorgers: 8
Eigen Kracht Groepen: 9
Rouwverwerking: 8
Sociaal Raadsliedenwerk
De vragen die ons bereiken concentreren zich rond de Formulierenbrigade, financiën
schuldenproblematiek, bewindvoering, informatie en advies, belastingen, erfeniskwesties en toeslagen.
Juridisch Advies: 176
Interne consultaties: 294
Info en Advies: 2719
SRW op de Leijgraaf
In totaal zijn er op De Leijgraaf 243 ondersteuningsvragen aan de orde gekomen. De grootste categorie
leerlingen betreft de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar. Bij afspraken op school kwamen met name
schulden en budgettering, belasting, DUO, schoolkosten en minimaregelingen van de gemeente aan de
orde.

Signalen, trends en ontwikkelingen Jeugd
Veiligheid en complexe scheidingen blijven net als voorheen veel aandacht vragen. Daarnaast spelen
huisvesting en financiële problemen een grote rol. Sociale netwerkversterking en eenzaamheid –
mogelijk vanwege de coronapandemie – vragen duidelijk veel aandacht. We moeten hierop, ook
preventief, blijven investeren.

Resultaten Jeugd
•
•
•
•

Er is veel aandacht voor het omgaan met spanningen en emotionele problemen; er zijn meer
jongeren met ernstig sombere gedachten.
De vorig jaar geïntensiveerde contacten met Jongerenwerk werpen nu hun vruchten af. Men
weet elkaar goed te vinden.
Er heeft veel overleg plaatsgevonden in verband met de intensivering en afstemming met de
gemeentelijke Toegang en de Gebiedsteams.
In de samenwerking met verslavingszorg en andere ketenpartners zien we verbeteringen.

Jeugd soort hulpvraag
Onderstaand is een overzicht van het type ondersteuningsvraag. In de vorige rapportage bevatte dit
overzicht minder afzonderlijke vragen, waardoor het resultaat afwijkend lijkt. In de praktijk is er niet
veel verschil. We zien wel een toename op huiselijke relaties en ouderschap, en op daginvulling en
welbevinden. Gedetailleerde informatie is als bijlage toegevoegd.
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Jeugd: Soort hulpvraag
percentage
Wonen / huisvesting
3%
Veiligheid
7%
Ontwikkelingsachterstanden
8%
Huiselijke relaties
8%
Dagelijks functioneren
9%
Daginvulling
9%
Complexe scheidingen
11%
Ouderschap
25%
Welbevinden
26%
Omdat per casus meerdere vragen kunnen voorkomen, komt het totaal uit op meer dan 100%
Groepswerk Jeugd
Vanwege de coronapandemie zijn er beperkt groepsactiviteiten georganiseerd. In de bijlagen vind u een
overzicht van de trainingen en de aantallen deelnemers. Opvallend is dat er veel vraag is naar
Rots&Water, KIES en Help mijn hoofd zit vol. Met ingang van volgend jaar geldt de afspraak dat alle
trainingen die betrekking hebben op jeugd formeel onder het CJG deelopdracht 1A gaan vallen.

Resultaten Integrale Vroeghulp (IVH)
Integrale vroeghulp heeft als doel in een vroeg stadium de juiste professionele inzet te plegen voor heel
jonge kinderen, waardoor zwaardere interventies in een later stadium voorkomen kunnen worden.
Waar relevant wordt de gedragswetenschapper betrokken.
Verwijzingen naar IVH vinden plaats op eigen initiatief, door ouders, door Veilig Thuis, door Toegang,
door collega’s binnen de coöperatie, door eerste- en tweedelijnszorg, door huisartsen en door POH.
Begin 2021 was sprake van 16 casussen, aan het einde van het jaar waren dat er 21. In de tussentijd zijn
er 17 casussen afgesloten. De laatste twee kwartalen van 2021 waren de in- en uitstroom redelijk
stabiel. Aan het begin van het jaar vertoonden de aanmeldingen een piek.

Signalen, trends en ontwikkelingen Volwassenen
•
•
•
•

Er is een toename van hulpvragen gerelateerd aan wonen, scheidingen en huiselijk geweld. Dit
geldt ook voor eenzaamheidsklachten en sombere gedachten.
Zorg- en welzijnsvacatures worden al langere tijd moeilijker ingevuld. Deze krapte op de
arbeidsmarkt speelt onze branche parten.
Veel inwoners hebben klachten gerelateerd aan de spanningen vanwege de coronamaatregelen,
onder andere door thuiswerken in combinatie met het thuis begeleiden van de kinderen.
De vraag naar Rots&Water, KIES en andere trainingen voor kinderen en jongeren is
toegenomen.
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Vooruitblik
Gebiedsteams
De coöperatiepartners zijn nauw betrokken bij het voortgangsoverleg in verband met de gemeentelijke
Toegang en de drie Gebiedsteams. De overleggen vinden maandelijks plaats. De implementatie van de
nieuwe werkwijze zal per 1 juli 2022 opgestart worden. In de loop van het voorjaar worden in de drie
grote kernen bijeenkomsten georganiseerd ter bevordering van de kennismaking en het delen van
kennis inzake het ‘voorliggend veld’ en de reikwijdte van de deelopdrachten van de Coöperatie Sociaal
Werk Meierijstad.
Capaciteit op deelopdrachten
Na de zomervakantie is een capaciteitsanalyse uitgevoerd op de formatie jeugd. Er zullen in de loop van
2022 meerdere capaciteitsanalyses worden uitgevoerd op deelopdrachten van de coöperatie.
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Deelopdracht 2: Passend aanbod voor jeugdigen met
beginnende problematiek
Doel 2021
Jeugdigen van 0 tot 27 jaar die kampen met eenzaamheid, mantelzorgtaken, (v)echtscheiding of die
kwetsbaar zijn vanwege psychische problematiek, gedragsstoornissen en/of licht verstandelijke
beperkingen, krijgen passende ondersteuning. Ook mogelijk andere aandachtsgroepen komen in beeld
en Meierijstad breed komt er meer zicht op het effect van de aanpak.

Samenwerkende organisaties
Welzijn De Meierij, ONS welzijn, Lumens en Farent

Taken
1. Continuering en verbreding activiteiten voor jonge mantelzorgers
2. We geven extra aandacht aan jongeren met eenzaamheidsgevoelens en jongeren met
psychische kwetsbaarheid. Hierbij werken we samen met Join Us en het Jeugdmaatschappelijk
Werk met inzet van individuele ondersteuning van jongeren, mede door de fysieke
aanwezigheid van het Jeugdmaatschappelijk Werk in de jongerencentra.
3. Uitvoering Autismecafé
4. Doorontwikkeling samenwerking onderwijs
5. Inzetten op thema jongeren en echtscheiding

Aanpak en resultaten
Continuering en verbreding van activiteiten voor jonge mantelzorgers - uitgevoerd
Meierijstad breed zijn er verschillende groepsactiviteiten, waaronder waarderingsactiviteiten op
verschillende locaties én online uitgevoerd voor jonge mantelzorgers voor bewustwording en
ondersteuning. In Veghel is TAKE CARE maandelijks voortgezet. Er werd aandacht gegeven aan thema’s
als verslaving, grenzen aangeven en ontspanning en zelfzorg. In Sint-Oedenrode is maandelijks een
jonge mantelzorgactiviteit genaamd ‘Effe Niet’ georganiseerd. Thema’s die aan de orde zijn geweest, zijn
vitaliteit, zingeving, draagkracht, ontspanning en draaglast. Vanuit alle jongerencentra zijn individuele
gesprekken gevoerd over mantelzorg. In Schijndel is er nog geen aparte mantelzorgactiviteit
georganiseerd, dit wordt in 2022 opgepakt. Er is een enquête uitgevoerd. De resultaten uit deze
enquête worden verwerkt in de aanpak van 2022.
Resultaat
De activiteiten en de aandacht voor jonge mantelzorgers zijn verbreed en gecontinueerd. Het thema is
meer bespreekbaar geworden en jonge mantelzorgers voelen zich (h)erkend.

Deelnemer Take Care:
‘’Take Care geeft mij een plek om tot rust te komen en een gevoel dat ik niet alleen ben.’’
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Extra aandacht aan jongeren met eenzaamheidsgevoelens en jongeren met psychische kwetsbaarheid, in
samenwerking met Join Us en het Jeugdmaatschappelijk Werk - uitgevoerd
De jongerenwerkers hebben tijdens de crisis zowel on- als offline extra inzet gepleegd om contact te
houden met jongeren en groepsactiviteiten en individuele ondersteuning te bieden. Het
Jeugdmaatschappelijk Werk heeft in de jongerencentra een actieve rol gehad door fysiek aanwezig te
zijn. Daarnaast hebben jeugdmaatschappelijk werkers begeleidingstrajecten uitgevoerd voor jongeren
die net wat meer nodig hadden. De samenwerking tussen het Jongerenwerk en Jeugdmaatschappelijk
Werk verliep goed. Zowel ouders en jongeren als de jongerenwerkers en jeugdmaatschappelijk werkers
zijn enthousiast. Er is extra aandacht geweest voor jongeren met eenzaamheidsgevoelens, daarbij is
succesvol samengewerkt met Join Us en met het Jeugdmaatschappelijk Werk.
Resultaat
Er is op tijd gesignaleerd en doorverwezen naar geïndiceerde zorg. Met de individuele ondersteuning en
de succesvolle fysieke samenwerking in de jongerencentra met het Jeugdmaatschappelijk Werk zijn
jongeren adequaat opgevangen en zijn grotere problemen voorkomen of afgeschaald. Ook weten
jongeren zelf nu makkelijker aan de bel te trekken. Vooral de jongeren van 16 t/m 20 jaar hebben hier
veel baat bij. Waar jongeren onder de 16 nog vaak door ouders worden aangemeld voor hulp is het voor
(bijna) volwassen jongeren erg lastig om uit te zoeken waar ze zich precies moeten aanmelden.
Autismecafé en specifieke doelgroepen - beperkt uitgevoerd
• Het Autismecafé kon door corona beperkt doorgaan
Resultaat Lotgenotencontact, vermindering van eenzaamheidsgevoelens
• LHTBI groep gestart in Veghel
Resultaat Contact, herkenning en bewustwording onder LHTBI jongeren
• De LVB-groep in Schijndel is beperkt doorgegaan. De groep is doorontwikkeld naar een vaste
lotgenotengroep en vraagt gezien de leeftijd (25+) van de deelnemers afstemming met
zorgorganisaties en nadere positiebepaling voor andere ondersteuning dan die van het
Jongerenwerk.
Doorontwikkeling samenwerking voortgezet onderwijs-jongerenwerk - uitgevoerd
Er is allereerst gezamenlijk ingezet op studieondersteuning zodat jongeren die zowel thuis als op school
niet terecht konden, een rustige plek in het jongerencentrum konden vinden om online lessen te volgen.
Daarnaast zijn het Jongerenwerk en het Jeugdmaatschappelijk Werk actief geweest op het Elde College
in Schijndel en op het Fioretti College in Veghel met inzet van inloopspreekuren en
‘wandelgangcontacten’ in pauzes en door afstemming en overleg met leerkrachten. Het groepsgerichte
en preventie aanbod vond plaats op het Elde College met Bobbie B op het Fioretti College met de
interactieve game de Hosselaar.
Resultaat
Contacten en activiteiten met het voortgezet onderwijs zijn in 2021 verbreed en versterkt. Het bereik
van het Jongerenwerk is hierdoor gestegen, zowel individueel als collectief. Er is sneller gesignaleerd,
begeleid en doorverwezen. De vindbaarheid van het Jeugdmaatschappelijk Werk is vergroot en de
samenwerking met zorgprofessionals en leerkrachten versterkt. Dit is een win-winsituatie voor het
Jongerenwerk, het Jeugdmaatschappelijk Werk en het onderwijs, maar op de eerste plaats voor de
jongeren.
12
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Echtscheidingsproblematiek
Er wordt een stijging ervaren in relatieproblematiek. Veel vragen rondom relaties en scheidingen komen
nog dagelijks bij ons terecht. We komen in contact met kwetsbare, eenzame mannen en vrouwen,
vaders en moeders in een scheidingsproces. Veel van hen hebben een klein of geen netwerk. Het is van
belang dat er gewerkt gaat worden met een goede scheidingsanalyse (GO) en risico-taxatie instrument
(bijvoorbeeld RITAX, TYGO) specifiek gericht op scheidingen. Daarnaast is het belangrijk dat er korte
lijnen zijn met de specialistische zorgaanbieder zodat er snel op- en afgeschaald kan worden. Als
opvolger van het nu nog lopende ‘Scheidingsloket’ wordt met ingang van 2022 een project
‘Kenniscentrum Kind en Scheiding’ (KKS) opgestart. Hierin werken ONS welzijn, Lumens en Farent
samen. Dit project wordt onder het CJG Meierijstad gepositioneerd.
Professionals worden getraind om specifiek groepswerk te kunnen gaan bieden zoals KIES (Kinderen In
Echtscheiding), KIES Gescheiden Opvoeden en de Scheidingsatlas. De Scheidingsatlas is een evidence
based aanbod dat als online module, maar ook als live training kan worden aangeboden. Deze training is
speciaal ontwikkeld met en voor gescheiden ouders. Kies Gescheiden Opvoeden wordt ook in het
aanbod opgenomen en gaat dieper in op het samen opvoeden als gescheiden partners.
Resultaat
Professionals uit de coöperatie ontwikkelen hun deskundig op het gebied van scheiden steeds meer.
Daarnaast is er een start gemaakt om met een gestructureerde en methodische wijze (complexe)
scheidingsvragen op te pakken. Dit zal nog verder ontwikkeld worden in 2022. Tot slot is er voor de
inwoners van de Meierijstad een punt waar ouders en kinderen terecht kunnen met vragen over
scheiden.

Signalen, trends en ontwikkelingen
Zie samenvatting bij Deelopdracht 3: Jongerenwerk

Methodieken en soorten inzet
Zie samenvatting bij Deelopdracht 3: Jongerenwerk

Conclusie en vooruitblik
Het Jongerenwerk Meierijstad en het Jeugdmaatschappelijk Werk hebben in 2021 dankzij hun gerichte
aanpak en de samenwerking met het voortgezet onderwijs goede resultaten behaald qua bereik,
ondersteuning en doorverwijzing. De jongerencentra waren voor veel jongeren een baken in een tijd van
een langdurige crisis waardoor zij zich gesteund voelden en weer verder konden. Deze succesvolle
samenwerking hopen wij met extra middelen welke zijn aangevraagd in 2021, in 2022 verder te borgen
en door te ontwikkelen onder andere naar het Zwijsen College. De activiteiten voor specifieke
doelgroepen als jonge mantelzorgers, LHTBI en LVB, krijgen in 2022 extra aandacht en worden
vraaggericht Meierijstad breed uitgerold. Daarbij worden de gegevens uit de enquêtes meegenomen.
Ook de samenwerking met Join Us krijgt vervolg.

Quote van N. deelnemer EFFE NIET
“De EFFE NIET avonden geven me een fijn rustmoment tussen alle mantelzorgtaken door.”
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Deelopdracht 3: Jongerenwerk
Doel 2021
Jongeren van 10 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 inzet bij het Jongerenwerk hangt nauw samen met onze inzet bij de
deelopdracht 1: CJG en deelopdracht 2: Kwetsbare jeugd.

Samenwerkende organisaties
Welzijn De Meierij en ONS welzijn

Taken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bieden van basisactiviteiten, fysiek en digitaal
Contact met jeugd vanaf 10 jaar
Investeren in preventie en vroegsignalering, collectief en individueel
Ambulant jongerenwerk
Meidenwerk
Samenwerking Jongerenwerk Meierijstad breed
Afstemming in breed netwerk

Aanpak
Het bieden van basisactiviteiten - uitgevoerd
Vanuit de drie locaties namen jongeren deel aan een breed en ruim scala van online en fysieke inlopen,
sportactiviteiten, ontspanningsactiviteiten en activiteiten gericht op talentontwikkeling waaronder het
fotomaatproject in samenwerking met Trots54. Meierijstad breed is ingezet op het project
Maatschappelijke-ErvaringsTijd (MET-project) en Matching for Success dat zich richt op ondersteuning
van jongeren op het gebied van werk en toeleiding en vrijwilligerswerk. Vanuit de middelen
‘Wintergames’ is geïnvesteerd in nieuwe spel- en sportmaterialen, waardoor er extra activiteiten
konden worden georganiseerd zoals het zomerspel- en sportprogramma, ook in de vakantieperiodes, en
in samenwerking met Buurtsport. Binnen de geldende maatregelen werden er wekelijkse
sportactiviteiten georganiseerd samen met Buurtsport. Specifiek in de wijk Bunders in Veghel en in de
Bloemenwijk in Schijndel om overlast te voorkomen. Daarbij is er contact gelegd met de jeugd vanaf 10
jaar.
Resultaat
Er is een toename bereik van jongeren. Jongeren zijn toegeleid naar (vrijwilligers)werk en adequate
ondersteuning en hulp. Ze hebben zicht gekregen op hun talenten. Het gevoel van eenzaamheid is
verminderd. Er was opvang in vakantieperiodes en de netwerken rondom jongeren zijn versterkt. Ook is
overlast in aandachtswijken voorkomen en verminderd.

14

Naar de inhoudsopgave

Investeren in preventie en vroegsignalering - uitgevoerd
(Zie ook Deelopdracht 2: Kwetsbare Jeugd voor samenwerking voortgezet onderwijs)
Via straathoekwerk, inlopen en op school, zijn er contacten gelegd met jongeren. En zijn projecten op
school uitgevoerd gericht op onder andere bewustwording van de risico’s van snel geld verdienen en
drugshandel en drugsgebruik. De documentaires van het Beholders-festival boden mooie invalshoeken
om in gesprek gaan met jongeren over maatschappelijke thema’s.
Resultaat
Bewustwording, lastige thema’s bespreekbaar gemaakt en adequate doorverwijzing.
Ambulant Jongerenwerk - uitgevoerd
In alle kernen van Meierijstad zijn regelmatig straatrondes gehouden. Signalen vanuit deze straatrondes
zijn ingebracht in overleggen. Er is continu contact gehouden met jongeren via social media.
Resultaat
Via deze straatrondes zijn jongeren toegeleid naar de jongerencentra, is contact gelegd met
overlastgevende groepen, waardoor de overlast is verminderd. Deradicalisering; mede door het
straathoekwerk, door jongeren aan te spreken en door van tevoren de social media te screenen zijn in
februari ‘coronarellen’ voorkomen.
Meidenwerk - uitgevoerd
Het meidenwerk is in alle kernen uitgevoerd, met inzet van ontspanningsactiviteiten en thema’s voor
meiden. Er is specifieke aandacht geweest voor seksuele voorlichting, talentontwikkeling en versterking
van de weerbaarheid van meiden door het programma BoxZen in Sint-Oedenrode. BoxZen wordt in
2022 voortgezet in Schijndel en Veghel.
Resultaat
Ondanks beperkende maatregelen aan het begin van het jaar zijn er meer verschillende meiden bereikt,
mede door de contacten met school. Meiden zijn persoonlijk ondersteund en begeleid bij specifieke
vraagstukken zoals zwangerschapspreventie, netwerkversterking, vergroten van een positief zelfbeeld
en weerbaarheid, vermindering van eenzaamheid. Ook zijn zij toegeleid naar adequate ondersteuning
en hulp.
Samenwerking Meierijstad breed - uitgevoerd
De samenwerking van de jongerenwerkers van Meierijstad is geïntensiveerd met inzet van overleggen
over overkoepelende signalen, trends en ontwikkelingen als input voor bijsturing en rapportages. Ook
werden verschillende gezamenlijke thema's in werkgroepen besproken. Hierbij valt te denken aan jonge
mantelzorgers, meidenwerk, zomer- en winterprogramma en andere Meierijstad brede activiteiten.
Resultaat
Snellere uitwisseling van programma’s en methodieken, ondersteuning van elkaar bij Meierijstad brede
activiteiten en gezamenlijke programma’s. In 2021 is het Jongerenwerk in Schijndel van de gemeente
naar coöperatiepartner Welzijn De Meierij, overgedragen.
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Afstemming in breed netwerk - uitgevoerd
De ketensamenwerking met samenwerkingspartners als Novadic-Kentron, gemeente, scholen, politie,
boa’s, het CJG en HALT is in 2021 mede door corona, de toenemende problematiek en het beroep op
het Jongerenwerk, geïntensiveerd en versterkt.
Resultaat
Ketenpartners zien de meerwaarde van het Jongerenwerk, met als gevolg een stijgend aantal vragen
zowel vanuit ketenpartners als van jongeren. Door de extra inzet van assistent-jongerenwerkers kregen
de jongerenwerkers meer ruimte voor individuele gesprekken en doorverwijzing.
Via deze video krijgt u een impressie van het Jongerenwerk in uw gemeente.

Signalen, trends en ontwikkelingen
‘De coronacrisis heeft een groot effect op jongeren. Het mentaal welbevinden van jongeren (16 tot 24
jaar) is lager in vergelijking met andere leeftijdsgroepen’, quote RIVM januari 2022. De jongerenwerkers
en jeugdmaatschappelijk werkers zien dit bevestigd in de signalen over jongeren in Meierijstad. In 2021
zijn deze signalen voortdurend vertaald naar thema’s, specifieke programma’s en is hier ruimte aan
gegeven door vooral bereikbaar te zijn, zowel fysiek als online.
Overzicht signalen
•
Meer klachten over psychisch welzijn en somberheid. We zien veel jongeren die neerslachtig
zijn, zich eenzaam voelen, geen motivatie meer hebben, sip zijn, bang worden om depressief te
worden, thuis en/of op school meer conflicten hebben. Andere klachten zijn stress, slecht slapen
en last van verveling. Er is een hoog aantal signalen over eenzaamheid in eerste deel van 2021
tot de versoepelingen. Ook komen we veel meiden tegen met emotie-regulatieklachten of
angstklachten. Hierdoor zijn de vragen naar individuele ondersteuning sterk toegenomen.
• Er komen veel vragen binnen rondom opvoeding en gezin, autisme en ADHD en kinderen die
niet lekker in hun vel zitten. In de tweede helft van 2021 zijn er veel vragen binnengekomen
voor doorverwijzingen naar individuele specialistische zorg of juist systemisch gericht in verband
met echtscheidingsproblematiek. Er is vaker sprake van vragen waarin veiligheid een rol speelt.
•
De zorgen rondom jongeren gaan ook veelal over toename van drugsgebruik. Dit ontstaat vaak
uit verveling en wordt bij steeds jongere jongeren gezien. Jongeren geven aan meer te drinken
en blowen uit verveling.
•
Jongeren verhandelen steeds vaker en op jonge leeftijd sigaretten en (soft)drugs aan
leeftijdsgenoten via Snapchat en andere social media. Ook zien we afpersing van jonge jongens.
•
De vragen die binnenkomen, lijken ook heftiger. Veel ouders waren overbelast, door
thuisonderwijs en thuiszittende kinderen. Onze jeugdmaatschappelijk werkers hebben een
toegenomen vraag naar diagnostisch onderzoek gezien. Veel ouders hebben thuisonderwijs
gegeven en maakten zich zorgen over vaardigheden van hun kinderen rondom planning,
organisatie en opname en verwerking van de leerstof.
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•

•
•
•
•

Daarnaast is iedereen door corona aangewezen geweest op online lessen en online contacten.
Jongeren hadden moeite met thuisonderwijs en we zagen meer signalen van jongeren die zijn
blijven zitten op school. De onduidelijkheid op scholen, met online lessen, wisselende roosters
en wisselende docenten heeft bij veel jeugdigen voor overprikkeling gezorgd.
Computergebruik, bij gebrek aan andere activiteiten, is flink toegenomen, in sommige situaties
zorgelijk door overmatig gaminggedrag.
Onder jonge mantelzorgers spelen wisselende signalen als het gaat om hun thuissituatie in
coronatijd.
De rek met het oog op het naleven van coronaregels is er aardig uit, waardoor jongeren in de
weerstand gaan (jongens) of zichzelf terugtrekken (meisjes).
Bij het meidenwerk zijn er meer signalen van risicovol gedrag op social media. Ook is er
behoefte aan meer sport en beweging nu sportverenigingen lange tijd stil lagen.

Overige trends en ontwikkelingen
•
Veel hoger bereik van jongeren: Incidenteel zelfs 70 jongeren op een dag in een centrum, door
onder andere hogere bekendheid via onderwijs en coronasluiting.
•
Toename van vragen van ketenpartners aan het Jongerenwerk.
•
Vanwege overlastmeldingen in de Bunders en Veghel-Zuid, meer ambulante inzet. Ook vanwege
verminderde inzet van boa’s.
•
Facilitair: De jongerencentra zijn over het algemeen qua inrichting verouderd. Daarnaast vragen
de jongeren van nu meer om specifieke digitale activiteiten en programma’s. In 2022 worden
hiervoor renovatie- en herinrichtingsplannen opgesteld.

Methodieken
Groepswerk, onder andere inlopen en themabijeenkomsten
Individuele gesprekstechnieken zowel live als online via social media/korte contacten, advies en
informatie
Inloopspreekuren
Enquêtes met inzet van social media
Gaming/digitale spelactiviteiten
Studiebegeleiding
Lotgenotencontact
Netwerkcontact/overleg bij doorverwijzing
Sportactiviteiten
Voorlichtingsactiviteiten onder andere specifieke programma’s op school - Bobby B / De Hosselaar
Meidenwerk
Ambulant jongerenwerk; straathoekwerk
Talentontwikkelingsactiviteiten, MET project
Matching for Success
Individuele begeleiding/casusbegeleiding
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Algemene conclusie en vooruitblik
De jongerencentra waren voor veel jongeren een baken in een tijd van een langdurige crisis
waardoor jongeren zich gesteund voelden en weer verder konden.
Uit het bovenstaande en de cijfers in de bijlagen blijkt dat de vragen aan het Jongerenwerk zowel
kwalitatief als kwantitatief enorm zijn toegenomen. Dit betekent een verzwaring van de werkdruk.
Dankzij de incidentele middelen voor de jeugd (extra middelen landelijk coronabeleid) is er vanaf juni
2021 voor acht maanden extra inzet gekomen voor de ondersteuning van het Jongerenwerk door drie
assistent-jongerenwerkers en opschaling van het Jeugdmaatschappelijk Werk verbonden aan de
jongerencentra. Deze inzet is nodig geweest om de bestaande werkdruk te verminderen en alle huidige
taken uit te kunnen blijven voeren. Mede door de uitbreiding van de samenwerking met het voortgezet
onderwijs, de toenemende zorgen over de jeugd en de effecten van de coronacrisis, verwachten wij dat
de vraag naar het Jongerenwerk alleen maar verder zal toenemen. In 2021 is er door de coöperatie een
projectaanvraag bij de gemeente ingediend om hierop tijdig in te spelen. Het beroep op
jongerenwerkers wordt vooral ook zwaarder door de zwaardere problematiek. Hiervoor zal in 2022
extra worden ingezet met deskundigheidsbevordering en op versterking van de ketensamenwerking
voor doorverwijzing. Inhoudelijk zal het jongerenwerk met name blijven inzetten op de genoemde
signalen en ontwikkelen.
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Deelopdracht 4: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Doel 2021
Peuters en kleuters zijn gebaat bij een goede start in groep 3 van het basisonderwijs. Via activiteiten
vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) willen we mogelijke taalachterstand bij kinderen verkleinen.

Samenwerkende organisaties
Er wordt samengewerkt met de GGD, opvanglocaties, Vluchtelingenwerk en de bibliotheek.

Het resultaat
Coördinator als verbinder en ondersteuner
De coördinator heeft 27 gezinnen ondersteund bij aanmelding peuteropvang inclusief de mogelijkheden
voor ouders en andere activiteiten.
Overige ondersteuning:
• Aanvragen van kinderopvangtoeslag
• Aan VVE-locaties met betrekking tot de signalen die zij krijgen van ouders over financiën, taal,
mogelijkheden ouders
• Aan VVE locaties bij VE-Monitor en deelname LEA
• 1 gezin met Roma achtergrond ondersteund bij aanmelding kinderen op school.
• 6 gezinnen ondersteund met fiets- of fietskarvervoer naar school opvang.
• 1 gezin doorgezet naar hulp vanwege complexiteit van de vragen en zorgen.
Signaleren en versterken van toeleiding naar VVE
27 gezinnen toegeleid naar VVE. De vragen die we van gezinnen krijgen, overstijgen steeds vaker het
aanbod van de VoorleesExpress. We hebben contacten met het CJG, BJG en IVH en verwijzen door en
leiden toe naar passende activiteiten. Er is een goede overlegstructuur in Sint-Oedenrode met de GGD,
scholen, opvang en het samenwerkingsverband PO3006. De voorbereidende gesprekken om dit ook in
Schijndel zo vorm te geven zijn in 2021 gevoerd, dit krijgt in 2022 vervolg.
Taalstimulering en ouderbetrokkenheid
Uit de LEA kwam de wens activiteiten aan te bieden aan kinderen in de vakanties. In de zomer hebben
iedere week 2 activiteiten plaatsgevonden in samenwerking met de bibliotheek. Een voorleesactiviteit
en een taal-, knutsel- en spelactiviteit in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.
Ouderbetrokkenheid
We zijn met samenwerkingspartners in gesprek om de ouderbetrokkenheid in de hele gemeente te
versterken. We verwachten in 2022 een toename van deelnemers.
Samenwerking versterken
De samenwerking met Vluchtelingenwerk is versterkt mede met het oog op de Wet inburgering 2022.
Afspraken zijn gemaakt in de monitoring VVE. Er is een eenduidige overdracht gereed voor Schijndel.
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Projectplan voortzetten
DigiThuis wordt regulier en gekoppeld aan de VoorleesExpress. We versterken hiermee de leerlijn.
Gezinnen worden ook betrokken bij ander aanbod. In totaal hebben 183 kinderen gebruik gemaakt van
de VoorleesExpress en er hebben 26 gezinnen deelgenomen. We zijn hierin afhankelijk van de
vrijwilligers. Een grote groep vrijwilligers doet al vanaf het begin mee. Het is belangrijk deze groep
vrijwilligers te blijven waarderen met intervisies en workshops.
PABO-bijeenkomst
In november is een bijeenkomst georganiseerd voor tweedejaars studenten van de PABO. Doel was
kennismaken met de VoorleesExpress en bewustmaken van de diversiteit van leefwerelden van hun
toekomstige leerlingen. Een geslaagde bijeenkomst die vanaf nu jaarlijks herhaald zal worden.
Sleutelpersonen
In 2021 zijn twaalf sleutelpersonen opgeleid door Pharos en begeleid door de sociaal werkers.
Sleutelpersonen zijn migranten die een brugfunctie kunnen vervullen tussen anderstaligen, instanties en
gemeenten. De sleutelpersonen zijn in 2021 al veelvuldig ingezet onder andere bij buurtbemiddeling, en
hun inzet wordt uitgebreid in 2022.

12 sleutelpersonen ontvangen hun certificaat
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Overig
Aanvullend zijn er als intermediair Jeugdfonds Sport en Cultuur 10 aanvragen gedaan. Ook is de
VoorleesExpress gevraagd als jurylid Meierijstad voor de Nationale Voorleesdagen in 2021.

Signalen, trends en ontwikkelingen
In de nieuwe Wet inburgering is aandacht voor kinderopvang.
Er zijn zorgen van aanbieders over kinderopvangtoeslag in het kader van VVE.
Uit de bijeenkomst bij ’t Kroontje bleek dat moeders graag meer contact hebben met andere moeders
en niet alleen op het stukje taal van de kinderen. Hieruit is een nieuw plan ontstaan voor 2022 in
samenwerking met kleurrijke vrouwen, opbouwwerk en laaggeletterdheid. We gaan het
activiteitenaanbod sterker koppelen aan deze doelgroep door ook het opbouwwerk te betrekken.
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Deelopdracht 5: Vergroten basisvaardigheden
Doel 2021
Met een brede aanpak laaggeletterdheid werken we aan het terugdringen en voorkomen van
laaggeletterdheid in Meierijstad.

Samenwerkende organisaties
Om dit te bereiken werken we samen met bibliotheek NOBB, Stichting Lezen en Schrijven, Gemeente
Meierijstad, Vluchtelingenwerk, CapabelTaal, Werkleerloket Noordoost-Brabant, Cubiss, ROC, UWV,
IBN, WSD, centrumgemeente 's-Hertogenbosch, Qwasp in verband met monitor, Marjan Jansen ‘Klasse',
ITTA.

Onze aanpak
Aanbod informeel leren in alle kernen
Er is in iedere kern een divers aanbod van informeel leren op diverse niveaus. Door te kijken naar
mogelijkheden heeft het meeste van dit aanbod in 2021 doorgang kunnen hebben. Soms op locatie,
soms wandelend en ook digitaal. We hebben veel inzet gepleegd op het behouden en werven van
vrijwilligers. Voor de uitvoering van een aantal activiteiten maken we gebruik van de ruimte in de
bibliotheken. Extra uitdaging in 2021 was de verbouwing van de bibliotheek in Veghel en Schijndel.
Inzet op bereiken nieuwe doelgroepen
Het bereiken van bedrijven in de gemeente stond centraal in de theatervoorstelling en bijeenkomst:
Laaggeletterden werken ze ook bij u? We hebben een actieve bijdrage geleverd in de organisatie, PR,
het verzorgen van een presentatie en de nazorg. We bespreken laaggeletterdheid in contacten met
inwoners, VVE-gezinnen, Vluchtelingenwerk, CZ, thuiszorgorganisaties, huisartsen middels Welzijn op
Recept, PIM en UWV. In 2021 is er een projectgroep 18-/18+ opgestart met de bibliotheek,
Jongerenwerk, onderwijs en gemeente. Hieruit is gebleken dat de doelgroep 18-30 jaar nog niet genoeg
in beeld is. Dit is een speerpunt voor volgend jaar.
Stimuleringssubsidie inzet Klasse
De gemeente Meierijstad is één van de koplopers voor de inzet van Klasse in samenwerking met ITTA en
Tel mee met taal. Vanuit de Taalhuizen zijn we betrokken bij het onderzoek in 2021 en de uitvoering
ervan in 2022. Op 16 november hebben we een focusgroep NT1 georganiseerd voor dit project. De
camouflagecursussen die eigenlijk in 2021 al gepland stonden, zullen we in 2022 uitvoeren.
Ook zijn we gestart met het testpanel. Dit panel bestaat uit personen die moeite hebben met de
basisvaardigheden. Zij denken mee over beleid, communicatie en het werven van andere
laaggeletterden.
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Signalen, trends en ontwikkelingen
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Sinds september zijn er 16 nieuwe aanmeldingen NT2 in Veghel, van mensen met diverse landen
van herkomst. Bij het Taalcafé Schijndel is het deelnemersaantal afgenomen. Over het algemeen
geldt wel dat het extra aandacht vraagt om de activiteiten qua deelnemersaantal terug te
brengen op het niveau van voor corona.
In 2021 zijn er 15 nieuwe vrijwilligers geworven en gestart in het Taalhuis als taalmaatje,
begeleider van een groep, organisator camouflage cursus of bij de huiswerkbegeleiding. Ook zijn
nieuwe en huidige vrijwilligers getraind door Stichting Lezen en Schrijven middels de
basistraining. In 2022 willen we verder inzetten op deskundigheidsbevordering vrijwilligers.
In 2021 zijn nieuwe NT1 cursisten gestart die doorverwezen zijn via Welzijn Op Recept.
Mensen die in de coronaperiode onvoldoende basisvaardigheden hadden om digitaal (online)
met de activiteiten mee te doen, zijn verder achteropgeraakt. Ook sommige vrijwilligers hebben
moeite met het digitaal meedoen. We hebben veel mensen doorverwezen naar het
Informatiepunt Digitale Overheid bij de bibliotheek.
De financiële problemen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven worden steeds
meer zichtbaar. Er wordt verbinding gezocht tussen financiële ondersteuning en taalactiviteiten
onder andere via Geld&Zo in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode en de cursus voor ’t Zelfde
Geld.
De belangstelling van arbeidsmigranten voor de cursus Nederlands voor Poolstaligen was erg
groot.
Het aanbod is extra onder de aandacht gebracht bij het project nareizigers en onder
klantmanagers van de gemeente en WSD/IBN onder andere via PIM Actief.
De vaccinatiecampagne bereikt niet alle laaggeletterden. Een deel van die groep beweegt zich
niet of minder in het maatschappelijk verkeer uit angst voor besmetting met covid. Gevolg is dat
zij moeilijk te bereiken zijn.
In 2022 willen we de positie van het Taalhuis verbeteren in samenwerking met de bibliotheek
Meierijstad.

23

Naar de inhoudsopgave

Deelopdracht 6: Inclusieve samenleving
Doel2021
Alle inwoners van Meierijstad, met of zonder beperking, nemen als zelfredzame mensen deel aan de
samenleving en hebben regie over hun eigen leven. In lijn met dit doel wonen mensen langer thuis. Het
Sociaal Werk draagt bij aan sociale cohesie en maatschappelijke inzet. Activiteiten zijn gericht op
meedoen voor iedereen (inclusie) en verminderen van uitsluiting.

Samenwerkende organisaties
De partners binnen de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad werken samen op deze deelopdracht.

Taken
1. Vormgeven ambassadeursrol en bijdragen aan bewustwording
2. Aandachtspunt: inwoners met een beperking (fysiek-verstandelijk-psychisch)
meedoen op maat, bevorderen participatie, voorkómen van uitsluiting
3. Samenwerking en afstemming met partners.

Resultaten
Agenderen en signaleren
Als ambassadeurs doen we dit tijdens het participatienetwerk, Platform Welzijn, eerstelijnsoverleg,
netwerkoverleg met wijkverpleegkundige en tijdens onze contacten met andere netwerkpartners. Het
resultaat van dit ambassadeurschap is dat we inclusiviteit als thema hebben geagendeerd bij onder
andere de KBO’s en de Seniorenraad Meierijstad. Op ons advies heeft de Seniorenraad vervolgens de
groep senioren met een migratieachtergrond opgenomen in haar beleidsplan.
PIM (participatie in Meierijstad) in alle kernen
In afstemming en samenwerking met sociale partners wordt gemeente breed een uitvoeringsplan
ontwikkeld. De welzijnspartijen maken deel uit van de kerngroep.
Inzet op eenzaamheidspreventie
Met de Coalitie Eén tegen eenzaamheid, werken we aan de aanpak van eenzaamheid door lokaal
aandacht te vragen voor het tegengaan van eenzaamheid, gezamenlijk activiteiten te organiseren voor
inwoners uit Meierijstad, ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren.
Gerealiseerde activiteiten in dit kader:
•
•
•
•
•

Heel Veghel kookt: deelname door 41 gezinnen. In totaal hebben 122 personen samen gegeten.
Helder Theater: Er is een voorstelling geweest over positief gezond ouder worden met humor.
Samenwerking de Leijgraaf en Brabantzorg: Leerlingen hebben middels beeldbellen contacten
gelegd met oudere inwoners en versterken zo hun sociale netwerk.
In samenwerking met Stichting Met Je Hart zijn vele voordeurbezoekjes en telefonische
contacten gerealiseerd door vrijwilligers.
Bloemetjesactie in de wijken: Huis-aan-huis bij zo’n 400 adressen in Sint-Oedenrode en
Schijndel. Daarnaast ongeveer 50 bloemen op straat uitgereikt.
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Hulp van vrijwillige inzet
Voor specifieke diensten maken de welzijnsorganisaties dankbaar gebruik van de hulp van vrijwilligers.
Voorbeelden daarvan zijn boodschappendienst, knoppen-computerhulp, maatjes (gezelschap, spelletjes,
wandelen, enzovoort), mantelzorgondersteuning, thuisadministratie en de vervoersdienst. In het kader
van inclusiviteit zijn deze activiteiten en diensten van wezenlijk belang voor deelname en participatie
van kwetsbare burgers aan de lokale samenleving.
Inzetten van expertise in werkgroepen
Meierijstad breed is er een werkgroep rouw en verlies opgestart. De sociaal raadslieden nemen deel aan
de werkgroep Armoedepreventie. Sociale partners nemen deel aan het platform Armoedepreventie.
Welzijn Op Recept
Dit is een samenwerking tussen Welzijn De Meierij, ONS welzijn en Zorggroep Synchroon. De landelijk
ontwikkelde methodiek wordt in de hele gemeente uitgerold. We beogen daarmee een verbreding van
de doelgroep, een hoger aantal doorverwijzingen en een afname van zwaardere zorgvragen. Binnen het
netwerk van samenwerkingspartners worden verbeterpunten actief geagendeerd. Een coach van het
Landelijk Kenniscentrum Welzijn Op Recept ondersteunt het gemeentelijk netwerk.
Binnen de gemeente Meierijstad hebben in 2021 68 verwijzingen plaatsgevonden.
Er is voor 60 deelnemers een online inspiratiebijeenkomst georganiseerd.

Heel Veghel Kookt: Met behulp van 41 gezinnen hebben 122 inwoners samen kunnen eten.
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Signalen, trends en ontwikkelingen
•

•

•

Steeds meer medici zijn in staat en bereid om breder te kijken naar Positieve Gezondheid als
concept. Nu meer effecten duidelijk worden wordt actief de samenwerking met Welzijn
aangegaan.
De stapeling van lichtere en ook zwaardere problematieken is zorgelijk. Het is van belang dat de
sociale partners zorgvuldig blijven signaleren en in een vroeg stadium lichte ondersteuning
kunnen bieden,
We zijn samen een lerende netwerkorganisatie en staan open voor verbeteringen en suggesties
van en met elkaar. Dat schept ruimte voor transparant uitwisselen van ervaringen en
innovatieve ideeën.

Huisarts over Positieve Gezondheid: “De welzijnscoaches kennen de sociale kaart en snappen
wat iemand nodig heeft. Gecombineerd met het goede gesprek voeren is dat dan weer een
recept voor succes!” Ook de praktijkondersteuner ziet de meerwaarde: “We zijn er zo blij mee,
dit concept is een groeidiamant.”

Conclusie en vooruitblik
‘Inclusie’ staat steeds beter op de maatschappelijke agenda. In afstemming met de ketenpartners zullen
we voorstellen uitwerken voor een beter bereik van onze inwoners, speerpunten met betrekking tot
onze ambassadeursrol en het betrekken van maatschappelijke organisaties en ondernemers in
Meierijstad.
Met ingang van 2022 zal het bestrijden van eenzaamheid als afzonderlijke opdracht (Deelopdracht 14)
opgenomen worden in werkplannen en rapportages.
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Deelopdracht 7: Laagdrempelige inloopvoorzieningen en
daginvulling
Doelen 2021
1. Inloopvoorzieningen en daginvulling in alle kernen: samen met inwoners, gericht op inclusie,
preventie en ontmoeting
2. Talentontwikkeling
3. Bevordering participatie en vrijwillige inzet
4. Deelname sociale activeringsprojecten PIM & LeefGoed
5. Armoedepreventie, Geld&Zo en Formulierenbrigade

Aanpak
1. Inloopvoorzieningen en daginvulling – uitgevoerd
Dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met psychische beperkingen zijn
ondanks de maatregelen het gehele jaar aangepast uitgevoerd. Inloopvoorzieningen in
wijkaccommodaties hebben voor een deel niet, of aangepast met minder deelnemers plaatsgevonden
door sluiting van wijkaccommodaties.

“De normaal stille dagen tussen Kerst en Nieuwjaar, zijn deze keer, door jullie fantastische
inzet, volop in beweging. Iedereen spreekt ook zijn respect uit naar jullie toe,” aldus
wijkbewoonster Sjaan, naar aanleiding van de kerstboomactie.

Kerstbomenactie in de wijk
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Nieuwe inloopvoorzieningen
We hebben nieuwe initiatieven ondersteund of daar een bijdrage aan geleverd binnen de
woonzorgconcepten Joachim en Anna in Veghel, locatie Sint Jozefklooster Schijndel, locatie Barbara van
ODAzorg en locatie Annahof van Laverhof. De Oranjewijk heeft een nieuwe inloop. Verder is thuis in
Rooi ondersteund in de opstart, waarin we als sparringpartner hebben gediend. In Schijndel is gestart
met Bijzonder Leuk, schilderen voor mensen met dementie.
2.Talentontwikkeling - beperkt uitgevoerd
Gezondheidsthema’s zijn behandeld bij Kleurrijke Vrouwen.
Project Young Leaders: succesvolle wijkactiviteiten ontwikkeld samen met jongeren.
Werkplaats De Sok: Er is extra ingezet op jongeren met een specifieke werkplaats alleen voor jongeren.
In 2021 konden Meer bewegen voor ouderen, creatieve en ontmoetingsactiviteiten grotendeels niet
doorgaan vanwege corona. Van september tot de nieuwe lockdown in december konden de cursussen
doorgaan.

“Ik ben blij dat ik door de Burendag deze plek heb gevonden, waarbij ik dichtbij huis een kopje
koffie kan drinken en ook mensen uit de buurt spreek,” vertelt wijkbewoonster Lucy, die door
de burendag aansloot bij de Kleurrijke Vrouwen.
3. Bevordering van participatie en vrijwillige inzet - uitgevoerd
Vrijwilligersinitiatieven zijn geïnformeerd over en ondersteund bij de coronamaatregelen, zoals bij het
downloaden van de QR-code en vragen over vaccinatieafspraken.
4. Deelname PIM & LeefGoed - uitgevoerd
Pim Actief is in 2021 doorontwikkeld om voor deelnemers beter maatwerk te kunnen leveren om zo de
match een grotere slagingskans te geven. Binnen LeefGoed is een nieuwe inloopvoorziening ontstaan en
is er een begin gemaakt met het ondersteunen van bewoners die iets willen betekenen voor de wijk.
5. Armoedepreventie, Geld & Zo en Formulierenbrigade/uitgevoerd
We hebben deelgenomen en ondersteuning geboden aan verschillende Armoedeplatforms. Geld&Zo en
de Formulierenbrigade vonden doorgang, waarbij zij wel afhankelijk waren van de opening van de
accommodaties. Het projectplan Geld&Zo voor uitrol naar Sint-Oedenrode en Veghel is opgesteld en in
november zijn de voorbereidingen gestart.

Resultaten
Met veel creativiteit hebben we mensen kunnen bereiken, nieuwe projecten opgestart en een bijdrage
geleverd aan het verminderen van eenzaamheidsgevoelens, het leveren van ontspanning in een
stressvolle tijd. Door de lockdown hebben we niet standaard alle deelnemers kunnen bevragen aan de
hand van het tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is ontwikkeld, maar dient wel fysiek aan de
deelnemers verstrekt te worden. Onze ervaring leert, dat er via e-mail onvoldoende respons komt.
Daarom willen we deze tevredenheidsonderzoeken voor het komende halfjaar fysiek gaan afnemen.
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Er zijn wel tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de vrijwilligers bij de werkplaatsen De Sok en bij
de deelnemers van de Zoete Inval in Schijndel. Hieruit bleek dat onze beoogde doelen behaald worden;
de werkplaatsen geven zingeving, verminderen eenzaamheid en geven voldoening, daarnaast wordt de
sociale cohesie hoog gewaardeerd. Bij de Zoete Inval blijkt dat de voorziening het gevoel van
eenzaamheid verminderd en een gevoel van veiligheid vergroot. Ook vinden deelnemers het belangrijk
dat er aandacht is voor hun persoonlijke verhaal en zorgen, en dat er tijd wordt vrijgemaakt voor hulp
bij DigiD, de corona-app en digitalisering in zijn algemeenheid.
Onderzoek en overzicht inloopvoorzieningen: De vertaling naar nieuwe activiteiten loopt, met inzet van
groepsintervisie. Tweemaal per jaar wordt het overzicht geüpdatet. Tussen deze momenten past ieder
de lijst zelf aan.

Methodieken
Positieve Gezondheid
Outreachend werken
Individuele begeleiding
Korte contacten en casussen (PIM)
Groepsbegeleiding
Cursussen

Advies en informatie
Opbouwwerk
Vrijwilligersbegeleiding
Dagbesteding
Trainingen

Signalen, trends en ontwikkelingen
Dagbesteding voor mensen met een psychische beperking: Er zijn een aantal nieuwe deelnemers
aangemeld, waarbij opvalt dat er ook deelnemers uit Veghel en Sint-Oedenrode de weg hebben
gevonden naar de Zoete Inval. Zij geven aan een soortgelijke mogelijkheid te missen in hun dorp. Een
mevrouw heeft inmiddels een plaats gevonden op de Stek in Sint-Oedenrode. Voor 2022 staat gepland
om voor Veghel en Sint-Oedenrode inloopvoorzieningen en dagbestedingsmogelijkheden te creëren
voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.
Het eisen van een QR-code bij accommodaties leidde tot discussies en wel zodanig dat vrijwilligers hun
werkzaamheden moesten neerleggen. Hierin hebben wij bemiddeld.
Voor informatie over de maatregelen waren we afhankelijk van Sociaal werk Nederland. Deze informatie
liet vaak lang op zich wachten. Ook van de wijkcentra en andere inloopaanbieders kregen we het signaal
dat de maatregelen niet eenduidig waren. Er ontstond polarisatie tussen gevaccineerden en
ongevaccineerden, omdat ongevaccineerden niet meer toegelaten werden tot activiteiten. Ook het
gebrek aan digitale vaardigheden werd een steeds groter probleem. Dit laatste nemen we in 2022 mee
naar deelopdracht 5.
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De leefbaarheid in de wijken is achteruit gegaan. Mensen leefden geïsoleerd en waren beperkt in hun
mogelijkheden. Hierdoor is ons thema ‘leefbaarheid in de wijk’ wel heel erg gereduceerd. Er heest nog
steeds angst voor corona. Om onze contacten in de wijken, maar ook de contacten van de burgers
onderling weer te herstellen, hebben we een gezamenlijk jaarplan gemaakt van wijkactiviteiten die we
in 2022 gaan uitvoeren. Bij deze activiteiten staan ontmoeting, participatie en sociale cohesie centraal.
We willen onze fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid opschalen.
Daarnaast gaan we bewust inzetten op het opnieuw aanhalen van de contacten met wijkraden, met
name in de wijken waar dit lang stil heeft gelegen.
Er is in Schijndel een grote behoefte aan dagbesteding, maar er is momenteel een wachtlijst. In SintOedenrode ligt dit anders. Daar willen we ervoor zorgen dat toeleiders de dagbesteding beter in beeld
krijgen.
Het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Wanneer iemand stopt valt er een gat. De oorzaak ligt
bij corona maar ook de drukte in eigen privéleven, waaronder mantelzorg. Dit wordt samen met de
vrijwilligers steunpunten opgepakt, mede door jongeren te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk.
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Deelopdracht 8: Mantelzorg
Doel 2021
Meierijstad kent en herkent haar mantelzorgers. Zij kunnen rekenen op passende informatie,
vraaggerichte ondersteuning en waardering, om overbelasting te voorkomen. Specifieke aandacht is er
voor jonge mantelzorgers, zodat zij zich ondanks hun zorgtaak, goed blijven ontwikkelen en optimaal
meedoen in de samenleving.

Samenwerkende organisaties
Sociaal wijkteam, huisartsen en praktijkondersteuners. Lokaal centrummanagement, gemeente
Meierijstad, MantelzorgNL, casemanagers, thuiszorgmedewerkers en mantelzorgmakelaar (CZ).

Aanpak
Mantelzorgcompliment
Er zijn drie ophaalmomenten georganiseerd waarbij de zorgvrager of mantelzorger het
mantelzorgcompliment ophaalt. Voorheen werden deze per post verstuurd. Mantelzorgers ervaarden
voornamelijk het persoonlijke contact en aandacht tijdens het uitreikmoment als prettig.

''Ik ben heel blij met hetgeen jullie doen en daarom mijn hartelijke dank voor hetgeen ik om 2
uur af heb mogen halen en met dank in ontvangst heb genomen. Dank jullie wel, lieve
groetjes van mevrouw B. uit Schijndel.”
“Wij willen jullie heel hartelijk danken voor deze geweldige gift. Mijn man is mijn hulp in echt
alles! Hij kan hier nu iets moois voor zichzelf kopen. Dat heeft hij meer dan verdiend!”
Mantelzorgnieuwsbrief
Onze mantelzorgnieuwsbrief is in 2021 vier keer verstuurd. De thema's in de nieuwsbrief zijn wisselend,
met aandacht voor actuele onderwerpen. Door op de links te klikken, kunt u de nieuwsbrieven inzien:
Februari, april, juli, oktober
Mantelzorgdag
Aan alle mantelzorgers woonachtig in Meierijstad zijn tijdens de mantelzorgdag ook 2021 persoonlijk
verwenpakketjes uitgereikt.

''Een mooi gebaar, ook het feit dat het persoonlijk wordt afgeleverd en er oprecht wordt
geïnformeerd hoe het mantelzorgen gaat.''
Kerstconcert
Alle mantelzorgers in Meierijstad kregen een persoonlijke uitnodiging voor het kerstconcert van Bigband
BBF uit Veghel. Het concert kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Uiteindelijk werd er een
tv-opname gemaakt die te zien was op de lokale tv. Alle mantelzorgers in Meierijstad kregen hiervoor
een uitnodiging en werden soms op iets lekkers en extra aandacht getrakteerd.
Eerste rouwcafé van Meierijstad
Het rouwcafé is opgezet om mensen die te maken hebben met rouw en verlies een plek te geven waar
ze hun verhaal kunnen delen en kunnen luisteren naar inspirerende sprekers.
31

Naar de inhoudsopgave

Mantelzorgers met een migratieachtergrond
In 2021 is er een gesprek gevoerd met MantelzorgNL, waarin wij handvatten hebben gekregen over
passende ondersteuning voor mantelzorgers met een migratieachtergrond. Er zijn gesprekken gevoerd
met Eli Care Thuiszorg en er is een bijeenkomst van Kleurrijke Vrouwen geweest waarin het thema
mantelzorg centraal stond. We zullen hier in 2022 verder uitvoering aan geven
Ontlasten mantelzorgers door inzet vrijwilligers
Er zijn in Meierijstad vanuit de verschillende vrijwilligersdiensten diverse matches gemaakt waarbij er
vrijwilligers zijn ingezet bij hulpvragers om zo hun mantelzorger(s) te ontlasten.
Online presentatie PGB
Organisatie ‘Per Saldo’ heeft een online voorlichting gegeven over het thema mantelzorg en PGB.
Gesprek mantelzorgmakelaar
Er zijn kennismakingsgesprekken geweest, waarin ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers zijn
besproken.
Resultaten
Mantelzorgers zijn ontlast door respijtzorg, aandacht, ondersteuning, waardering en informatie.

Methodieken
Vraag achter de vraag – vraagverheldering
POM-methodiek
Naast de mantelzorger
De empowermentbenadering

Signalen, trens en ontwikkelingen
•
•
•
•

•

•

Mantelzorgers met een migratieachtergrond maken weinig gebruik van ondersteuning.
In 2021 zijn er enkele casussen bij ons in beeld, waarin geen netwerk (mantelzorger) betrokken
is en waar dit wel wenselijk is. Vrijwillige contactpersonen worden hiervoor ingezet.
Mantelzorgers geven aan dat zij behoefte hebben aan ontspanningsactiviteiten in coronatijd.
Bij de halfjaarrapportage hebben we aangegeven respijtzorg nog meer onder de aandacht te
brengen. Dat hebben we gedaan in gesprekken met onze netwerkpartners. In 2022 zullen we
een themabijeenkomst respijtzorg organiseren.
MantelzorgNL houdt regelmatig peilingen over de gevolgen van corona. Ondanks dat hieruit
duidelijk naar voren komt dat mantelzorgers het zwaar hebben krijgen wij weinig directe vragen
binnen.
We staan voor grote uitdagingen: de vergrijzing, de druk op de zorg die alsmaar toeneemt,
complexere zorgsituaties thuis maken dat de druk op mantelzorgers groter wordt.
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Deelopdracht 9: Dementie
Doel 2021
Meierijstad is koploper Dementievriendelijke Gemeente. Iedereen die woont en/of werkt in de
gemeente draagt bij aan een open gemeenschap waar mensen met dementie en hun
naasten/mantelzorgers meedoen.

Samenwerkende organisaties
ONS welzijn en Welzijn De Meierij werken in de regiegroep samen met medewerkers van gemeente
Meierijstad, Brabantzorg, bibliotheek, vrijwilliger Alzheimer Nederland en Stichting Vrienden van
Dementievriendelijk Meierijstad. Daarnaast is er een ‘Werkgroep Dementie Samen in Zorg’ die vier maal
per jaar nieuwe ontwikkelingen, suggesties en informatie uitwisselt met het oog op versterking van de
samenwerking.

Taken
1.
2.
3.
4.
5.

In aansluiting bij ambities en beleid ‘Meierijstad Dementievriendelijke Gemeente’
Deelname aan regiegroep en verantwoordelijkheid daaruit voortvloeiende activiteiten
Bevordering bewustwording bij inwoners, verenigingen en ondernemers
Ontmoeten voor mensen met dementie en hun verwanten/begeleiders
Bevordering participatie en lotgenotencontacten en informatiebijeenkomsten

Versterken en borgen basisvoorzieningen door:
• Positieve beeldvorming en verspreiden van kennis over dementie, meer draagvlak creëren
• Betere integratie, iedereen hoort erbij en meer ontmoetingen voor mensen met dementie
• Betere contacten tussen generaties en sterke samenwerking
• Meer welzijn door zorg en positieve aandacht en meer autonomie zonder onnodige betutteling
• Lagere drempels en veiligheid, ook mensen met dementie zijn welkom

Resultaten
Bewustwording, positieve beeldvorming en verspreiden van kennis over dementie
We leveren consequent input op de website en sociale media als Facebook en Twitter. Daarnaast
verzorgen de stuurgroepen van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel voorlichtingsbijeenkomsten, onder
meer met inzet van VR-brillen. In 2021 zijn 9 verenigingen en 60 deelnemers bereikt. Er zijn 42
individuele afspraken gemaakt bij de bibliotheek om middels de VR-bril kennis te maken met de effecten
van dementie. Daarnaast worden ondernemers, verenigingen en organisaties voorzien van informatie
en kennis over dementie. Van onwetendheid, naar bewustwording, naar begrip en eigenaarschap. En
van bewustwording naar participatie.

Deelnemer voorlichting met VR-bril: “Nu weet ik veel beter waar ik op moet letten, ik had
geen idee. Dit is echt heel leerzaam!”
Ondersteuning op maat
Mantelzorgers en hun naasten met dementie krijgen zowel individueel als in groepen passende
ondersteuning aangeboden. De cursus Omgaan met dementie is 2 keer gegeven en er is maandelijks een
lotgenotengroep.
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Atelier Bijzonder Ontmoeten
Atelier Bijzonder Ontmoeten is een creatieve ontmoetingsplek op de veilige en vertrouwde locatie, het
Pieter Breughelhuis in Veghel, waar mensen met een beperking zichzelf kunnen zijn en even alles
kunnen ‘vergeten’ door te tekenen, schilderen en boetseren. Ook zijn er veel telefonische contacten
onderhouden met de deelnemers.

Creatieve activiteiten bij Bijzonder Leuk in het Spectrum
Atelier Bijzonder Leuk, Schijndel
In het Spectrum te Schijndel vindt wekelijks ‘Bijzonder Leuk’ plaats. Een eveneens creatieve
ontmoetingsplek waar dankbaar door velen gebruik van wordt gemaakt.
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Muziek op maat
Onderzoek heeft uitgewezen dat muziek herinneringen, verhalen en emoties los kan maken bij mensen
met dementie. Zelfs wanneer er sprake is van dementie in een vergevorderd stadium kan muziek een
positief effect hebben. Een mooie samenwerking tussen de bibliotheek en de welzijnsorganisaties.
Alzheimercafé
Vanwege corona heeft het Alzheimercafé in 2021 minder vaak plaats gevonden. Afgelopen jaar is het 8
keer georganiseerd, waarvan 2 keer in Schijndel. We hebben nadrukkelijk ingezet op persoonlijk contact
en informatie verstrekt waar nodig.
Expositie ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag

Signalen, trends en ontwikkelingen
•
•

Er nemen steeds meer jongere mantelzorgers in de leeftijdscategorie 60+, deel aan de cursus
'Omgaan met dementie' waarbij de naaste gediagnosticeerd is met jong dementie.
Eenzaamheid ligt op de loer, niet alleen bij mensen met dementie, ook bij hun mantelzorgers.

Vooruitblik
Zodra de maatregelen het toelaten willen we meer verenigingen, wijkpunten en groepen inwoners
betrekken bij de bewustwording rondom dementie en hoe daarmee om te gaan.
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Deelopdracht 10: Zorg en Veiligheid
Doel 2021
Alle partners in het sociaal domein dragen bij door het herkennen, signaleren en adresseren van
complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid bij jeugd, volwassenen en gezinnen. Dit
doen we door erop af te gaan wanneer nodig, aan te sluiten bij de mogelijkheden en kansen, elkaar
vinden en samenwerken, het realiseren van een sluitende aanpak voor crisissen onder kantoortijden en
inzet van buurtbemiddeling.

Corona en Zorg & Veiligheid
Het jaar 2021 heeft in teken gestaan van corona en thuiswerken. Waardoor het een enorme uitdaging is
geweest om voldoende zichtbaar te zijn voor burgers en netwerkpartners. Middels creatieve
oplossingen zoals videobellen, hebben we getracht om zo goed mogelijk in contact te blijven met
inwoners en netwerkpartners. Bij complexe casuïstiek dan wel crisissituaties is er veelal fysiek contact
geweest. Hierbij is het uitgangspunt dat men binnen 24 uur te allen tijde een actie uitzet. Terugkijkend
op het jaar kunnen we concluderen dat ondanks corona ons werk op het gebied Zorg en Veiligheid goed
doorgang heeft gekregen.

Aanpak en Resultaten
Er hebben vele individuele trajecten plaats gevonden rondom psychosociale hulpvragen in relatie tot
veiligheid. Deze zijn over het algemeen tot een goed einde geleid, waarbij de ene casus een eenmalig
interventie behoefde en de andere een intensief vervolgtraject. Tijdens deze individuele trajecten is er
extra aandacht geweest voor de eigen kracht van de inwoner en zijn of haar netwerk zowel tijdens als in
de afronding van de zaak. We leveren maatwerk en houden ons aan de coronamaatregelingen.
Bijvoorbeeld bij de begeleiding van kwetsbare doelgroepen zoals LVB, thuis- en daklozen en
anderstaligen maken we afspraken waar mogelijk: op kantoor, buiten al wandelend, of gaan op
huisbezoek.
De casussen waarbinnen vraagstukken spelen op het gebied van veiligheid zijn onverminderd actueel.
Waar dat relevant en zinvol wordt geacht, wordt de gedragswetenschapper betrokken bij de
beoordeling van de casus en het vraagstuk. Aandachtspunt is dat deze niet voor alle cöoperatiepartners
beschikbaar is. Wordt onderwerp van gesprek binnen de coöperatie en met de gemeente.
In veiligheidscasussen is er veel afstemming met andere betrokken partijen. Samenwerkingspartners
weten elkaar goed te vinden, wat de ondersteuning aan inwoners ten goede komt. Zo sluit men aan bij
het signaleringsoverleg, Wmo-klantmanagersoverleg, overleggen met Veilig Thuis en politie en
gebiedsteamsoverleggen. Aandachtspunt is de stroomlijning hiervan waaronder afspraken over op- en
afschalen en wie regie heeft. Waar nodig hebben we contactmomenten georganiseerd met
netwerkpartners, om de verbinding te behouden en elkaar beter te leren kennen. Ook zorgen de
organisaties binnen de coöperatie voor een continue kennisoverdracht in verband met de relevante
wet- en regelgeving.
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De professionals volwassenen en jeugd werken nauw samen op het gebied van complexe scheidingen
als de casus daarom vraagt. Overleggen over het Echtscheidingsloket zijn gaande, er komt een andere
organisatiestructuur in de vorm van een gemeente breed Kenniscentrum Kind en Scheiding.
Er is aandacht geweest voor het scholen van medewerkers zodat zij zaken die zorg en veiligheid raken
op een deskundige wijze kunnen oppakken. Methodieken zie zij hierin toepassen zijn o.a. Sociale
netwerk versterking (SNV), oplossingsgericht werken, Signs of Safety, Meldcode, Triple P en
echtscheidingsbemiddeling.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling heeft in 2021 in Meierijstad 86 casussen behandeld. Deze casussen variëren van
alleen een adviesgesprek of een eerste intakegesprek, tot een bemiddelingsgesprek. Van de 86 casussen
hebben de coördinatoren 28 casussen tijdens het eerste contactmoment kunnen adviseren of
doorverwijzen. Er is te zien dat dezelfde resultaten zijn behaald als vorig jaar: een kwart van de casussen
zijn meetbaar positief afgerond. Bij de andere casussen is het resultaat onduidelijk; ze zijn nog actief,
doorverwezen, een partij heeft zich teruggetrokken of is zonder bevredigend resultaat afgerond.

“Als bemiddelaars komen we overal, van villawijken tot volksbuurten, conflicten komen voor
in de beste families,” aldus een buurtbemiddelaar
“De buurman is uit zichzelf naar mij toegekomen en we hebben zelfs samen gelachen,” vertelt
buur A bij het terugkoppelingsgesprek.
De coördinatoren de training ‘Coaching bij burenconflicten’ gevolgd. Dit heeft ertoe geleid dat ze beter
weten hoe partijen te motiveren voor deelname aan Buurtbemiddeling. Wat opviel is dat er een
toename aan verbaal heftige bemiddelingsgesprekken was dit jaar. Dit wordt meegenomen in de
training van bemiddelaars. Ook is er extra geïnvesteerd in de werving van nieuwe bemiddelaars.
Daarnaast is er afgelopen jaar gebruik gemaakt van het sleutelpersonenproject (vrijwillige tolken), wat
een zeer positieve bijdragen levert aan casussen.
Tevredenheidsmeting; de netwerkpartners, politie en woningcorporaties geven aan erg tevreden te zijn
met de inzet van Buurtbemiddeling. De lijntjes zijn kort en de doorverwijzingen worden goed opgepakt.
Er wordt gekeken of komend jaar de samenwerking en de terugkoppeling versterkt kan worden met
overleggen en/of een nieuw convenant.
Tenslotte is men overgestapt naar een nieuw registratiesysteem waarmee de resultaten inzichtelijker
zijn en we qua resultaatmeting beter aansluiten op de landelijke benchmark.
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Signalen, trends en ontwikkelingen
Huisverboden
Opvallend is dat Maatschappelijk Werk meer verantwoordelijkheid toebedeeld heeft gekregen in het
kader van tijdelijke huisverboden (THV). We raken sneller betrokken en er wordt meer verwacht, ook
snelle soms intensieve inzet. Hierover hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met Veilig Thuis
waarbij de samenwerkingen en verwachtingen zijn besproken. Hieruit komt naar wederom voren dat de
landelijk de taak van Veilig Thuis is aangepast en dat dit ertoe heeft geleid dat Veilig Thuis meer
afschaalt naar het voorliggend veld. We merken in de praktijk dat crisissen en THV op dit moment nog te
gefragmenteerd en verspinnerd zijn ingericht, wat betekent dat dit onduidelijk is voor professionals en
de inwoner waar zij naartoe moeten en wie regie heeft. Het is van belang dat hier helderheid over komt
en mogelijk gewerkt gaat worden met één team en één contactpunt binnen en buiten kantoortijden.
Daarnaast is het van belang dat er over de hele lijn gewerkt gaat worden met het AVE-model. Hierover
is al contact geweest tussen de coöperatie en de gemeente, afdeling Zorg en Veiligheid. Dit wordt dus
vervolgd.
Emotionele problematiek / eenzaamheid
Vanwege de lange duur van corona vallen mensen in een gat. We signaleren meer emotionele
problematiek en eenzaamheid met als gevolg sombere of zelfs suïcidale gedachten en uitingen. Factoren
die hierbij een rol spelen: de hulpverlening is minder bereikbaar en toegankelijk, er is minder contact
met het netwerk, inwoners zijn veelal afhankelijk van technologie en niet iedereen is digitaal vaardig,
mensen zijn (te) veel samen thuis, er zijn geen uitlaatkleppen zoals sport of dagbesteding en oplopende
spanningen in kwetsbare gezinnen. Het is van belang dat we in de toekomst verder nadenken hoe we
vanuit het voorliggend veld, hier nog beter en sneller op in kunnen springen.
Echtscheidingsproblematiek
Er wordt nog steeds een toename ervaren in relatieproblematiek. Het is van belang dat er gewerkt gaat
worden met een goede scheidingsanalyse (GO) en risico-taxatie instrument (bijv. RITAX, TYGO) specifiek
gericht op scheidingen. Daarnaast is het belangrijk dat er korte lijnen zijn met de specialistische
zorgaanbieders, zodat er snel op- en afgeschaald kan worden. Aankomend jaar zouden we graag hier
met meerdere partijen stappen in willen zetten, waarbij we graag de gemeente als partner willen mee
nemen.
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Deelopdracht 11: Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Doel 2021
Het vergroten van de bekendheid, zodat inwoners die dit nodig hebben een beroep kunnen doen op
Onafhankelijke Cliëntondersteuning, waardoor zij gesterkt worden in hun recht van bestaan.
Onafhankelijke Cliëntondersteuning versterkt hen in het aanvraag- en toekenningsproces bij de Wmo,
Wlz, Jeugdwet en Participatiewet.

Onze aanpak
Koplopergemeente Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) helpt inwoners bij het tot stand brengen
van passende zorg en voorzieningen. Toch weten nog steeds veel burgers en zorgprofessionals niet dat
OCO bestaat. Daarnaast blijven er vragen bestaan over de verschillen en overeenkomsten van
cliëntondersteuning in de breedste zin van het woord. Dus ook eenduidige taal, heldere verwachtingen
over wie wat doet, is van belang en één van de belangrijkste thema’s van afgelopen jaar geweest. Einde
2021 met een doorloop in 2022, wordt een training gegeven in het kader van de Wlz waarmee de kennis
van Toegangsmedewerkers wordt vergroot.
Er zijn verschillende visiebijeenkomsten geweest begeleid door de projectleider van MEE, waarbij
diverse afdelingen van gemeente en (in)formele zorgprofessionals van verschillende organisaties
betrokken waren. Onderwerpen als keuzevrijheid, onafhankelijkheid, positionering, reikwijdte, kwaliteit
van OCO, samenwerking, vindplaats en borging zijn de revue gepasseerd. Resultaten van deze
bijeenkomsten worden momenteel verder uitgewerkt in een uitgangspunten notitie waarin de visie op
OCO, een plan van aanpak en een profielschets - wat moet een ‘goede’ OCO kunnen en weten – vorm
krijgen.

“De onafhankelijke cliëntondersteuner creëerde draagvlak bij alle partijen, wat geholpen
heeft om tot een oplossing te komen die voor iedereen oké was.”
Er is een aanpassing gekomen op de zoektermen van de website van de gemeente Meierijstad waardoor
informatie over OCO beter vindbaar is voor de inwoner. Ook is er meer zicht op vindplaatsen en
belangrijke sleutelfiguren. Daarnaast is er regionaal een gezamenlijk communicatieplan ontwikkeld met
dezelfde terminologie. En wordt er momenteel een toolbox ontwikkeld met een nieuw logo en nieuwe
huisstijl. Er worden flyers en posters gemaakt om bekendheid verder te vergroten. Hierbij blijft er ruimte
voor lokale accentverschillen en oog voor specifieke doelgroepen als ouderen, jongeren en mensen met
andere culturele achtergronden die ook de gemeente Meierijstad gekozen heeft.
We kunnen concluderen dat ondanks de grote gevolgen van de pandemie en de aanpassingen die op
werkvormen moesten plaatsvinden er goede resultaten zijn geboekt.
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Signalen, trends en ontwikkelingen
Er is minder vraag naar formele OCO. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, dit
wordt onderzocht. Te denken valt aan de gevolgen van corona en onbekendheid bij toch nog een grote
groep mensen. Maar kan ook zijn dat er meer beroep gedaan wordt op een zogeheten steunfiguur,
iemand uit het netwerk van de client, waardoor een professionele onafhankelijke cliëntondersteuner
niet per se nodig is.
Het draagvlak voor inzet OCO is groter geworden binnen de gemeente/Toegang. Verschillende partijen
weten steeds beter waar ze wel of niet van zijn en waar ze complementair aan elkaar zijn en kunnen
samenwerken.
De doorontwikkeling van de Gebiedsteams in Meierijstad en de wijze waarop cliëntondersteuners en
onafhankelijke cliëntondersteuners goed kunnen samenwerken, wordt de uitdaging voor 2022. Waar zit
de overlap en waar de verschillen en waar welke weg kan de cliënt het beste bewandelen om zo
optimaal mogelijke zorg en ondersteuning te ontvangen?
Een aantal partijen die informele OCO uitvoeren vindt het lastig om digitale bijeenkomsten bij te wonen.
Het blijft op die manier een uitdaging om ruimte te geven aan ieders belangen, overwegingen en
denkbeelden.

“Door de hulp van MEE en de onafhankelijke cliëntondersteuner heb ik de juiste keuzes
kunnen maken, in welke ondersteuning bij mij past.”
In Meierijstad is ervoor gekozen om richting inwoners niet expliciet formeel en informele OCO te
noemen, maar enkel OCO. De kwaliteitsmedewerker stelt het als volgt: “Van een vrijwillige
brandweerman verwacht je ook dat hij hetzelfde doet als een beroepsmatige; namelijk het vuur blussen.
Van zowel een vrijwillige als beroepsmatige onafhankelijke cliëntondersteuner verwachten wij dat deze
de inwoner zo passend mogelijk ondersteund.”
Vanuit het visietraject werd tijdens bijeenkomsten met de werk- en adviesgroep geconstateerd: De
onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast de inwoner en stelt vraag staat centraal, maar staat
daarmee niet per definitie tegenover de gemeente, zorgaanbieder of andere partij. De onafhankelijke
cliëntondersteuner probeert in samenwerking met andere partijen tot een passende oplossing voor de
inwoner te komen.
Als inwoners ervoor kiezen zich te laten ondersteunen door iemand uit het eigen netwerk, noemen we
deze persoon een steunfiguur in Meierijstad en geen onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit omdat
Meierijstad niet kan ‘sturen’ op de kwaliteit van de geboden ondersteuning door een steunfiguur en dit
ook niet geheel onafhankelijk is, want er is vaak een emotionele betrokkenheid.
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Deelopdracht 12: Vrijwilligers
Doel 2021
Meierijstad koestert haar vrijwilligers en vanuit de lokale vrijwilligerssteunpunten kunnen vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties rekenen op passende ondersteuning, gericht op behoud van bestaande
vrijwilligers, werving van nieuwe vrijwilligers en effectieve bemiddeling tussen vraag en aanbod.

Aanpak
Behoud van eigen vrijwilligers - succesvol uitgevoerd
Eigen vrijwilligers begeleid en getraind. Waarderingsactiviteiten binnen de maatregelen op aangepaste
wijze uitgevoerd.

Vrijwilligerswaardering met wethouder Menno Roozendaal
Promoten en waarderen van vrijwilligerswerk, mede door landelijke promotieactiviteiten, waaronder
campagnejaar 2021 – uitgevoerd
Er is flink ingezet op de promotie van vrijwilligerswerk via lokale media, social media en nieuwsbrieven.
Via Mensen maken Nederland is de waarde van vrijwillige inzet in beeld gebracht en werden mensen
gestimuleerd tot het doen van vrijwilligerswerk.
Jongeren en vrijwilligerswerk: Het project Maatschappelijke ErvaringsTijd (MET) is geïmplementeerd.
Jongeren ontwikkelen personal skills door het doen van vrijwilligerswerk. Er is aandacht gevraagd in de
lokale kranten voor vrijwilligersvacatures of trainingen.
Bemiddelen tussen vraag en aanbod - uitgevoerd
Vanaf januari is er on- en offline bemiddeld. Eigen vrijwilligersdiensten van de organisaties zijn waar
mogelijk gecontinueerd. Tevens zijn de vacaturebanken bij beide steunpunten vernieuwd.
https://vacaturebank.welzijndemeierij.nl/
www.vacaturebankonswelzijn.nl
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Informatie, advies en belangenbehartiging
De top drie van adviesaanvragen betreffen:
1.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
2. Heropening activiteiten en werving nieuwe vrijwilligers
3. Individueel en collectief ondersteunden en begeleiden van vrijwilligersorganisaties bij
heropening en werving
Ondersteuning vrijwilligersorganisaties
In beide organisaties is er een collega opgeleid tot Vertrouwens contactpersoon voor vrijwilligers in
Meierijstad. Er is een online trainingsoverzicht opgesteld met trainingen waarvoor deelnemers een
certificaat krijgen bij afronding. De ontwikkeling van een gezamenlijk trainingsaanbod van ONS welzijn
en Welzijn De Meierij is gestart. Ook is een eigen training ontwikkeld, is de pilot
‘Evenementenorganisatie voor vrijwilligersorganisaties’ uitgevoerd, evenals de WBTR-workshop.
Beursvloer 2021
De Beursvloer 2021 is gezien de coronaontwikkelingen in goed overleg met de gemeente verzet naar
april 2022. De voorbereidingen zijn gestart in het najaar van 2021. De steunpunten nemen deel aan de
voorbereiding en uitvoering.

“Dankzij de samenwerking hebben we er nog meer collega’s bij,” team vrijwilligers van
Steunpunt Vrijwilligerswerk Meierijstad.
Bestandenopschoning - uitgevoerd
Dit is een doorlopend proces.
Uniforme werkwijze - uitgevoerd
We hebben een start gemaakt met de uniforme werkwijze en registratie. Denk hierbij aan een uniform
aanmeldformulier voor zowel vrijwilligers, hulpvragers als vrijwilligersorganisaties en een gezamenlijk
evaluatieformulier. Dit evaluatieformulier zal in 2022 bij fysieke activiteiten worden uitgezet.
Maatje voor een maatje - uitgevoerd
De belemmeringen door corona waren groot omdat veel personele ondersteuning vragen. De aanpak
wordt in 2022 aangepast.
Vrijwilligerspanel - uitgevoerd, nog geen resultaat
We hebben in 2021 een profielschets gemaakt voor het vrijwilligerspanel. Er is op allerlei manieren
geprobeerd om hier mensen voor te werven, helaas bleef de respons nagenoeg uit. In 2022 wordt er
gekeken naar mogelijkheden naar andere manieren om dit panel toch op te zetten, of op een andere
wijze vrijwilligers te betrekken bij beleidsmatige ontwikkelingen en onderzoeken.
Preventieve huisbezoeken 75+ - uitgevoerd
De werkwijze is nog niet optimaal en blijft onderwerp van gesprek met de gemeente. We willen graag
meer proactief handelen, bijvoorbeeld door áán te bellen bij mensen in plaats van óp te bellen.
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Klussendiensten - uitgevoerd
Met nadruk op buitenklussen, omdat door de maatregelen de huisbezoeken voor vrijwilligers niet
uitvoerbaar waren, onder andere door zorgen over de eigen veiligheid.

“Ik ben met Greet superblij, ik ben gewoon van die vrouw gaan houden. Het is een hele fijne
samenwerking,” Ingrid, hulpvrager.

Methodieken
Maatjesproject
Vrijwilligersacademie/trainingen en
workshops
Maatschappelijke Stage
Methode NL Doet Oranjefonds

Mensen Maken Nederland
Maatschappelijke Stagemakelaar
Intake
Matching
Begeleiding van vrijwilligers(organisaties)

Signalen, trends en ontwikkelingen
Corona had ook dit jaar 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, met name ook kwetsbare en oudere vrijwilligers zich
tijdens de lockdown op hun vrijwilligerswerk. Veel activiteiten zijn vanwege corona online aangeboden.
Het nieuwe ‘online vrijwilligerswerk’ past niet bij iedereen. Een geschikte thuissituatie, de juiste digitale
middelen of vaardigheden ontbreken.
Toegenomen mantelzorg lijkt tijd af te snoepen van de inzet van vrijwilligerswerk. Aan de andere kant
zijn er gelukkig ook nieuwe vrijwilligers gestart. De waarde van het vrijwilligerswerk voor dagstructuur
en van betekenis zijn, is duidelijk kenbaar gemaakt bij de start van vrijwilligersactiviteiten in mei.
Vrijwilligers waren ontzettend blij om weer actief te kunnen zijn en om weer sociale contacten te
hebben.
De welzijnsorganisaties krijgen steeds meer de signalen dat vrijwilligersorganisaties geen kwetsbare
vrijwilligers kunnen of willen plaatsen. Zij geven aan niet de juiste middelen en mensen te hebben om
deze kwetsbare vrijwilligers te kunnen begeleiden. Dit signaal is ook te zien bij het PIM-project binnen
de gemeente. In maart 2022 wordt daarom een training aangeboden om zo vrijwilligersorganisaties te
helpen met dit signaal. Na deze training zullen wij gaan kijken naar het respons: is dit genoeg of is er nog
meer ondersteuning nodig?
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Vooruitblik
Er is een vraag binnengekomen vanuit de sportcoaches van de gemeente Meierijstad. Zij geven aan dat
het wenselijk is om in samenwerking met de welzijnsorganisaties inwoners te ondersteunen bij het
vinden van vrijwillige sportmaatjes. Sportmaatjes ondersteunen inwoners bij het naar een sportclub
gaan, of helpen bij het sporten. Er is bekeken wat de mogelijkheden zijn en de pilot wordt in 2022
uitgevoerd.
In 2022 zetten wij in op de werving van nieuwe vrijwilligers. Hierbij haken we aan bij de Steunpunten
Vrijwilligerswerk en blijven we zichtbaar op social media en in de lokale kranten. Daarnaast bieden we
diverse trainingen en nieuwsbrieven aan. De Steunpunten Vrijwilligerswerk gaan zich naar de inwoners
van Meierijstad presenteren onder één naam.
Verder vindt in 2022 de Presentatie vertrouwenspersonen plaats. Ook is er in samenwerking met de
gemeente aandacht voor de doorontwikkeling van Preventieve huisbezoeken 75+ zodat een hoger
bereik tot stand kan worden gebracht. Tevens zullen aanpassingen in het maatjesproject worden
gedaan.

“Vrijwilligerswerk; Je wordt er rijker en gelukkiger van, er is meer samenleving voor elkaar. Ik
kan het iedereen aanbevelen,” Frits, vrijwilliger.
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Deelopdracht 13: Ondersteuning burgerinitiatieven en sociale
partners
Doel 2021
In Meierijstad kunnen burgerinitiatieven en sociale partners rekenen op de ondersteuning die
nodig is.

Samenwerkende organisaties
Welzijn De Meierij en ONS welzijn werken samen binnen deze deelopdracht. Daarnaast worden op
thema andere professionele en vrijwilligersorganisaties aangehaakt.

Taken
1.
2.
3.
4.

Ondersteuning geven aan burgerinitiatieven met het oog op versterken zelfredzaamheid
Ondersteunen sociale partners en inzetten van relevante expertise
Verbeteren leefbaarheid
Samenwerking actief opzoeken: Vluchtelingenwerk, GGD, Kunst & Cultuur, LeefGoedpartners,
wooncorporaties, de Voedselbank en gemeentelijke handhaving
5. Bijdrage leveren aan bewustwording rondom inwonerparticipatie en beleidsontwikkeling

Resultaten
Zichtbaarheid, toegankelijkheid en samenwerking verbeterd
De zichtbaarheid en benaderbaarheid van de professionals is vergroot, waardoor wij ook makkelijker te
vinden zijn. Welzijnsorganisaties krijgen steeds meer aanvragen van sociale partners en inwoners die
zich willen inzetten om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Dit heeft als resultaat de versterking
van wijkinitiatieven en continuering van voorzieningen dichtbij huis voor ontmoeting, dagbesteding,
vrijwilligerswerk en informatie en advies.
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Actieteam Bloemenwijk
Meten van tevredenheid
Per 1 september zetten wij de NPS methodiek in voor de kwaliteitsmeting bij klanten en
samenwerkingspartners. Er is een pilotenquête uitgezet bij samenwerkingspartners. Deze is 18 keer
retour ontvangen. Daarbij is 17 keer de kwalificatie ‘goed’ teruggegeven en 1 keer ‘voldoende’. Als
pluspunten werd genoemd: fijn snel contact, goede kennis en expertise aanwezig, professionals komen
hun afspraken na, er wordt goed geluisterd. Als tips werd meegegeven: Blijf lokaal goed betrokken, blijf
vooral deelnemen aan netwerkoverleggen en geef signalen steeds zorgvuldig door.
Geboden ondersteuning
In de 3 grote kernen en omliggende dorpen zijn vele wijkinitiatieven ondersteund zoals wijk- en
dorpsplatforms, ontmoetingsactiviteiten, zomer- en kinderactiviteiten, de fietscursus en het project
Leenfietsen en Herberg het Kloosterkwartier. Er is ondersteuning geboden bij leden- en
vrijwilligerswerving, omgaan met conflicten, armoedebestrijding en bij speelvoorzieningen in de wijk.
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Fietsles
Mooie en bijzondere initiatieven voor inwoners om eenzaamheid te verminderen, mensen te ontzorgen;
Bakkie aan de deur in Eerde: Er werden 11 huisbezoeken afgelegd, waarbij er vragen kwamen op het
gebied van behoefte aan sociaal contact, doorverwijzingen naar diensten van de welzijnspartners en
gesprekken over de algemene ontwikkelingen rondom corona.
Bakkie aan de deur in Erp: Tijdens de 24 huisbezoeken kwamen vragen over de algemene
coronamaatregelen, gesprekken rondom rouw, sociaal contact en informatie over het dienstenaanbod
van welzijn.
Buitenspeeldag: Sport- en spelmiddag voor kinderen uit de Leest en Veghel-Zuid waaraan 87 kinderen
deelnamen.
Buurtpraat: Samen met wijkraad Kienehoef Sint-Oedenrode. Eens per twee weken een koffiemoment in
de wijk, hierbij sloten gemiddeld 10 personen aan.
Matching for success: Tijdens ‘Matching for success’ kregen 30 inwoners ondersteuning rondom werk,
opleiding, stage en vrijwilligerswerk.
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Nationale complimentendag Meierijstad breed: er zijn ruim 200 complimenten aan inwoners uitgedeeld
en korte gesprekken gevoerd.
Soepactie Nijnsel: Ondersteuning van de dorpsraad Nijnsel bij het huis-aan-huis soep uitdelen.
Ouderenkermis in Sint-Oedenrode: in samenwerking met ondernemers en Brabant Zorg is de jaarlijkse
ouderenkermis uitgevoerd. Een fantastische ontmoetingsactiviteit, waar ouderen enorm van hebben
genoten. (zie foto)

Ouderenkermis Sint-Oedenrode
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Bijlage 1: Budget en ureninzet
Welzijn De Meierij
Deelopdrachten
Deelopdracht 1B
Deelopdracht 2
Deelopdracht 3
Deelopdracht 4
Deelopdracht 5

Deelopdracht 6

Deelopdracht 7
Deelopdracht 8
Deelopdracht 9
Deelopdracht 10
Deelopdracht 12
Deelopdracht 13

Project
Project Samen Digi-Taal
Project Taal voor Thuis
Project Geld&Zo
Project Inpuls
Jongerenwerk

Totaal uren

Afspraak gerealiseerde
werkplan uren
Toelichting afwijking uren
624
444 Minder deelname/opvolging sociaal team
389
451
2914
4412 Opgeschaald door extra inzet jongerenwerk Schijndel
456
428
789
640 Minder groepscursussen dan verwacht
Uren sociale alarmering verschoven van deelopdracht 8
naar deelopdracht 6 voor Welzijn op Recept,
Sociale Alarmering per 1 juni gestopt
751
1037 plus extra inzet Welzijn op Recept
Uren Samen Wel thuis van deelopdracht 12
door beëindiging verschoven naar deelopdracht 7 t.b.v.
De Stek in Sint-Oedenrode, uren zijn extra hoog door op3711
4405 en afschalen door maatregelen corona en nieuwe vragen
Minder uren ingepland, zie 7
2515
2269 en minder activiteiten door corona
682
660
558
597
Extra uren ingezet t.b.v. traject Vertrouwenspersonen
1435
1506 en aanpassing vrijwilligerswaarderingsactiviteiten
1788
1792
16612
18641
Afspraak Gerealiseerde
werkplan uren
Toelichting afwijking uren
80
107
57
48
248
317
1743
2128

1771
2243

18.740

20.884
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Lumens
Budget 2021

Realisatie

% ingezet

Algemeen Maatschappelijk Werk
inclusief aanpak huiselijk geweld

1.734

1.808

104%

Aanpak Jeugdmaatschappelijk Werk
inclusief aanpak huiselijk geweld

1.847

1.975

107%

206

198

96%

240
4.027

240
4.221

100%
105%

Sociaal Raadslieden Werk
Materiële dienstverlening
Extra inzet JMW Meierijstad
Totaal

Casuïstiek per dienst vanuit ingezette uren
Casuïstiek Algemeen Maatschappelijk Werk Lumens
Instroom: aantal nieuw gestarte casuïstiek in 2021
Uitstroom: aantal afgesloten casuïstiek in 2021
Aantal openstaande casuïstiek (peildatum 31-12-2021)
Aantal korte contacten in 2021

2021
47
32
26
16

Casuïstiek Sociaal Raadslieden Werk Lumens
SRW trajecten (unieke klanten)
SRW korte contacten
Aantal vragen/onderwerpen in de trajecten en korte contacten
SRW consulten (aan derden)
Aantal vragen/onderwerpen in de consulten
Korte contacten afgehandeld door Vraagpunt SRW

Aantal
18
5
61
42
54
8

Casuïstiek Jeugd Maatschappelijk Werk Lumens
Instroom: aantal nieuw gestarte casuïstiek in 2021
Uitstroom: aantal afgesloten casuïstiek in 2021
Aantal openstaande casuïstiek (peildatum 31-12-2021)
Aantal korte contacten in 2021

Aantal
36
21
31
42
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ONS welzijn
Overige
Totaal
Totaal
Deelopdrachten
Werkplan opdrachten
norm
realisatie
Deelopdracht 1A Centrum voor Jeugd en Gezin
1623
383
2006
2172
Deelopdracht 1B Individuele ondersteuning alle leeftijden
24754
172
24926
26762
Deelopdracht 2 Aanbod voor jeugdigen met beginnende
541 problematiek, kwetsbare
541 jongeren1254
Deelopdracht 3 Jongerenwerk
3445
766
4211
4049
Deelopdracht 4 Voor- en Vroegschoolse educatie / taalstimulering
502
502
849
Deelopdracht 5 aanpak laaggeletterdheid
330
330
389
Deelopdracht 6 Inclusieve samenleving
1584
1584
821
Deelopdracht 7 Laagdrempelige inloopvoorzieningen
660
185
845
1404
Deelopdracht 8 Mantelzorgondersteuning
1320
1320
999
Deelopdracht 9 Dementie
264
264
225
Deelopdracht 10 Zorg en veiligheid
739
739
492
Deelopdracht 11 Onafhankelijke Cliëntondersteuning 0(OCO)
0
0
Deelopdracht 12 Vrijwilligers
2178
2178
2092
Deelopdracht 13 Ondersteuning burgerinitiatieven en
660sociale partners
660
697
Totaal
38600
1506
40106
42638

Realisatie
Toelichting
tov norm
verschil
166
1836
713
-162 in combinatie met 2
347
59
-764 zit gedeeltelijk in 1B
559
-321 zit in 1b
-39 zit in 13
-248 zit in 1B
0
-86
37
2096
0,052261507

Toelichting overige opdrachten:
•
•
•

Bij 1A: Extra uren tv van GGD (rest 2020 + 2021) en samenwerking met Jeugdmaatschappelijk
Werk
Bij 3: Extra JOW
Bij 7: t.b.v. Kleurrijke Vrouwen

Norm: De realisatie is gemeten over alle opdrachten. In de norm is hier ook rekening mee gehouden.
Deze bevat de uren uit het werkplan en van alle aanvullende opdrachten. Realisatie is direct vanuit MDT
én vanuit regionaal samen. In totaal is 5% meer uren geleverd dan begroot.
Dit is het effect van een aantal zaken:
1. Re-integratie zieke medewerker, die boventallig is bijgezet. Drukte niet op formatie, heeft wel
inzet/productieve uren geleverd
2. sturen op verhoging productiviteit
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MEE
Deelopdrachten
Deelopdracht 1A
Deelopdracht 1B
Deelopdracht 6
Deelopdracht 11

Budget uren
550
1800
400
2047

Farent
WORDT NAGEZONDEN
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Ureninzet
550
1800
400
2047
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Bijlage 2: Kwantitatieve gegevens
Deelopdracht 1B: Individuele ondersteuning voor inwoners van
alle leeftijden
Volwassenen: Soort hulpvraag
Veiligheid
Complexe scheidingen
Mantelzorg
Ouderschap
Instanties en Financiën
Wonen/huisvesting
Huiselijke relaties
Sociaal Netwerk
Daginvulling
Dagelijks functioneren
Welbevinden

Percentage
4%
11%
5%
7%
12%
9%
9%
12%
20%
11%
24%

Omdat soms meerdere problemen in een casus gecombineerd zijn, is de som meer dan 100%

Volwassenen: Groepstrainingen
Assertiviteit
Autonomiegroep
Eigen Kracht Groepen
Rouwverwerking
Omgaan met Dementie
Steungroep Mantelzorgers

Aantal deelnemers
7
1
9
8
2
8

De aantallen betreffen individuele inschrijvingen en deelnemers. Soms sluiten deelnemers aan bij een
groep elders als het aantal te laag is voor een zelfstandige groep.
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Jeugd: Soort hulpvraag
percentage
Wonen / huisvesting
3%
Veiligheid
7%
Ontwikkelingsachterstanden
8%
Huiselijke relaties
8%
Dagelijks functioneren
9%
Daginvulling
9%
Complexe scheidingen
11%
Ouderschap
25%
Welbevinden
26%
Omdat per casus meerdere vragen kunnen voorkomen, komt het totaal uit op meer dan 100%

Jeugd: Groepswerk
Brussen
Kies
Rots & Water
Klaar voor het Middelbaar
Webinars
Sombere gedachten jongeren
Help mijn hoofd zit vol
Verdieping Help mijn hoofd zit vol

Aantal deelnemers
6
13
23
7
9
34
8
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Deelopdracht 2: Passend aanbod voor jeugdigen met
beginnende problematiek
Deelopdracht 3: Jongerenwerk
Hieronder de gegevens van het Jongerenwerk Meierijstad breed. Gezien de grote hoeveelheid gegevens
worden de grafieken en signalen per kern separaat aan de beleidsambtenaar Jeugd verstuurd. Ook de
enquête in het kader van het behoefteonderzoek jonge mantelzorgers zal apart verzonden worden.

Aanleidingen inzet jongerenwerk
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Aantal activiteiten per soort

56

Naar de inhoudsopgave

Aantal deelnames per activiteit
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Deelnemers Jongerenwerk per kern en activiteit
Unieke
deelnemers

Veghel
1ste halfjaar

Schijndel
1ste
halfjaar
219

Schijndel 2021
totaal

65

Veghel
2021
totaal
95

Open Inloop

233

Sint-Oedenrode
1ste
half jaar
316

Sint-Oedenrode
2021
totaal
434

Werk-/ studieondersteuning
Meidenwerk

18

20

4

8

21

36

12

38

27

59

63

84

Jonge
Mantelzorg
LHBTI

25

31

12

15

Sport

46

60

170

225*

52

142

Talentontwikkeling
Preventieve
voorlichting
Hosselaar
Onderwijs
(aanwezigheid
mo scholen)
Bobbi B
voorlichtingsactie
Individuele
ondersteuning
casussen

105

126

27

46

32

61

30

800

73

124
(Sint-Oedenrode +
Schijndel)

555
(Sint-Oeden-rode +
Schijndel)

47 (110)

67 (128)

21

73 (143)

237 (467)
(Sint-Oedenrode +
Schijndel **)

(Aantal
contactmomenten
individuele
ondersteuning)

Ambulante
werkzaamheden
Totaal

Aantal doorverwijzingen
netwerkpartners

140

183

34

112

107

175

458

1523

502

1183

676

1308

70

exclusief
individuele
ondersteuning
Schijndel

Inclusief individuele
ondersteuning
Schijndel

50

134

(GGZ, MW, huisarts,
POH, BJG, CJG)

*Totalen niet exact bekend
**Totalen tweede halfjaar van Schijndel en Sint-Oedenrode worden gezamenlijk weergegeven in verband
met samenvoeging team en gezamenlijk registratiesysteem
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Geregistreerde signalen Meierijstad

Signalen uitgelicht
Aanvullend op tabel hierboven
-

Ruzies tussen groepen
Dealen sigaretten tussen 13-15 jaar
Jongeren in aanraking met wapens
Vandalisme uit verveling
Toenemende overlastmeldingen
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Deelopdracht 5: Vergroten basisvaardigheden
Veghel
Taalcafé
41
Voorlichtingsbijeenkomsten 1 over Covid zelftest
Taalcafé
1 over mondhygiëne
Lees-Schrijfkring
25
Leren? Gewoon doen!
20
NT1 lang zullen ze lezen
Monitor Weener XL deel 1
10
Basis Engels
Nederlands voor
Poolstaligen
Creatief atelier
Capabel taal
23
doorverwijzingen
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Schijndel
14

Sint-Oedenrode

5
12
20
9
17
6
12

8

Naar de inhoudsopgave

Deelopdracht 8: Mantelzorg
Klanttevredenheidsonderzoek
Half december is er onder ± 1000 mantelzorgers (met AVG-toestemming) een klanttevredenheid
onderzoek verricht. 133 mantelzorgers hebben hieraan meegewerkt. Een aantal van de uitkomsten:
•
•
•
•

Hoe tevreden bent u over de dag van de Mantelzorg afgelopen november (=het verwenpakketje
wat u heeft gekregen) antwoordde 87% met een 7 of hoger.
Hoe tevreden bent u over de wijze van uitreiken van het jaarlijkse mantelzorgcompliment
(=cadeaubonnen). Hierop antwoordde 89% met een 7 of hoger.
Hoe waardeert u de nieuwsbrief vanuit de Steunpunten Mantelzorg. Van de 104 mensen
waarop deze vraag van toepassing was antwoordden 97 personen met een 7 of hoger.
Bij alle vragen zijn ook verbetersuggesties opgenomen. Deze zullen worden meegenomen in de
aanpak in 2022.

“Meijerijstad waardeert en ondersteunt zijn mantelzorgers op een hele mooie manier.
Chapeau!''
''Meer informatie over mantelzorger zijn voor iemand met ernstige psychiatrische
problematiek. Hier is nog niet veel aandacht voor zowel in gemeente Meierijstad als
landelijk.''

Mantelzorgers in aantallen
Datum
1 januari 2021
31 december 2021

Veghel
653
748

Schijndel / Sint-Oedenrode
1421
1461

Aantallen vrijwilligers t.b.v. ontlasting mantelzorgers
Dienst
Matches hulpvraag/aanbieder
Sociale hulp

Aantallen vrijwilligers/matches
44, waarvan 21 dienst Blink
173

61

Totaal
2074
2209
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Bijlage deelopdracht 12: Vrijwilligers
ONS Welzijn

Eigen vrijwilligers

Actieve nieuwe
vrijwilligers
(matches)
Vacaturebank

Klussendienst

Preventieve
Huisbezoeken
75+

December
2020
182
0-meting 2020
13

Aantal
uitgevoerde
klussen
Aantal
huisbezoeken

Uitgebreid
telefonisch contact

December
2021
214
December
2021
85

Welzijn De
Meierij
December
2020
400
0-meting 2020
69

December
2021
425
December
2021
98

ONS Welzijn

Welzijn De Meierij

119 klussen

157 klussen

39 huisbezoeken

27 huisbezoeken in SintOedenrode, Schijndel wordt
uitgevoerd door de KBO

37 x uitgebreid
telefonisch contact

21 x uitgebreid telefonisch
contact

237 verstuurde
verjaardagskaarten
Sint-Oedenrode
383 verstuurde
verjaardagskaarten
Veghel
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Bijlage 3: Klachten en incidentmeldingen
Welzijn De Meierij
In 2021 waren er twee incidentmeldingen. Een betrof de dagbesteding Schijndel. Een deelnemer werd
onwel door een herseninfarct. Er is adequaat gehandeld, de ambulance direct gebeld en mevrouw is
opgenomen in het ziekenhuis. De aanpak is geëvalueerd. Het tweede was een verbaal en later fysiek
incident bij het Jongerenwerk, waarbij geen sprake was van letsel. Aanpak geëvalueerd.

Farent
Er zijn twee klachten gemeld bij Farent. Bij de eerste voelde een cliënt onvrede over het zich niet
gehoord voelen door een medewerker (maatschappelijk werker Farent). Cliënt bevindt zich in een
complexe scheiding en voelt zich machteloos. Maatschappelijk werker loopt echter tegen
systeemknelpunten aan waardoor zij ook niet verder komt. Daarnaast is de scheiding dusdanig complex
dat specialistische Jeugdhulp passender is. Samen met mevrouw hiervoor een plan gemaakt. De andere
klacht werd ontvangen vanuit een cliënt vanwege de onvrede over beveiligd mailverkeer. De
medewerker van Farent heeft dit samen met gebiedsregisseur opgepakt. Klacht loopt nog.

ONS welzijn
In 2021 ontving de klachtenfunctionaris in totaal 3 signalen en/of klachten.
Jeugdprofessionals

Meierijstad

Overige multi
disciplinair team
MDT

3

OW overig

Totaal
2021

Totaal
2020

Totaal
2019[1]

3

2

3

Een van de signalen had betrekking op de behandeling van een ondersteuningsvraag in de gemeente
Meierijstad. Naar aanleiding van dit signaal is aandacht gevraagd voor de wijze van vraagverheldering en
de afstemming van verschillende organisaties en werkers in de (integrale) toegang. Aan het eind van het
jaar wist de accounthouder van ONS welzijn in Meierijstad te melden dat er inmiddels duidelijke
afspraken zijn gemaakt over de samenwerking en afstemming in de toegang en dat aan het begin van
het nieuwe jaar nog eens extra aandacht zal zijn voor nadere kennismaking van werkers van de
verschillende samenwerkende organisaties.
Opvallend is dat binnen ONS welzijn relatief veel klachten die ingediend worden tegen
jeugdprofessionals betrekking hebben op casussen waarbij kinderen in de knel komen en tevens sprake
is van complexe scheidingen. In 2019 ging het om vijf en in 2020 om vier van dat soort klachten. In 2021
waren er acht klachten die aan die problematiek gerelateerd waren, zij het dat het bij twee van deze
acht klachten om dezelfde gezinnen ging.

[1]

Inclusief 2 ‘uitingen van ontevredenheid’
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Overzicht datalekken 2021
Jeugdprofessional

Meierijstad

Overig MDT

1

Lumens
Geen klachten en incidentmeldingen

MEE
Geen klachten en incidentmeldingen
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OW breed

Totaal
2021

Totaal
2020

1

4

