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Samen vooruit!

2019 was een belangrijk jaar voor Welzijn De Meierij! We zijn trots op 
onze certificering voor het kwaliteitslabel Sociaal Werk. We zijn ook 
trots op het vertrouwen van de gemeente Meierijstad: op 20 juni kregen 
de samenwerkende organisaties sociaal werk van Meierijstad – Welzijn 
De Meierij, Ons Welzijn, Farent, Mee en Lumens – van de gemeente 
groen licht om een gezamenlijk werkplan op te stellen op basis van één 
opdracht. De gemeente koos hiervoor, omdat ze erop vertrouwt dat we 
gezamenlijk werk maken van de transformatie in het sociaal domein 
en de continuïteit bewaken voor de inwoners en vrijwilligers. Dankzij 
de gezamenlijke projecten, waaronder Geld&Zo in 2019 groeide het 
vertrouwen in de samenwerking bij de gemeente. 

We boekten ook vooruitgang in de samenwerking met het onderwijs. 
Het jongerenwerk verstevigde in 2019 de bestaande samenwerking met 
het Elde College om jongeren met vragen over thema’s als mantelzorg, 
verslaving en geldzaken preventief te ondersteunen. Vanuit het 
jongerenwerk groeide ook de samenwerking met het jongerenwerk in 
Schijndel en in Veghel. Welzijn De Meierij voerde ook een extra project 
uit voor het meidenwerk in Schijndel. 

In wijken in Schijndel en Sint-Oedenrode sloegen we – met 
buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties – de handen ineen voor 
nieuwe wijkaccommodaties. Op het gebied van armoedepreventie 
en taalstimulering hebben we in samenwerking met onder andere 
Vluchtelingenwerk en de bibliotheek mooie resultaten bereikt. 

Intern was het een hectisch jaar. Door de vele personeelswisselingen 
stond de uitvoering in 2019 op bepaalde momenten flink onder druk. 
Toch leverden we goede resultaten en werkten hard aan nieuwe 
projecten. Eind 2019 zijn alle vacatures goed ingevuld en we kunnen in 
2020 met een verjongd en enthousiast team van start. 
Kortom, in 2019 hebben we samen met inwoners, vrijwilligers, 
samenwerkingspartners en de gemeente werk gemaakt van 
gezamenlijkheid voor het welzijn van de inwoners van Meierijstad. 

Dit jaarverslag – en de jaarrekening 2019 – geven een volledig beeld 
van onze inspanningen en werkzaamheden in 2019. De resultaten 
werden mede mogelijk door de fantastische inzet en betrokkenheid van 
onze vele vrijwilligers. Daarnaast wil ik alle samenwerkingspartners, 
fondsen en subsidiënten op deze plek bedanken voor het vertrouwen in 
ons.

Trix Cloosterman

Trix Cloosterman aan het woord

Directeur

‘We staan voor  
vakmanschap,  

goed bestuur en  
goede bedrijfsvoering’

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

Wij stellen de mens centraal, waarbij wij uitgaan van zijn of haar mogelijkheden 
en we zijn in staat om zijn of haar sterke kanten aan te boren door dichtbij te 
zijn, te verbinden en te ondernemen. 

Samenwerken en verbinden zit in het DNA van Welzijn De Meierij. Sinds het ontstaan van Meierijstad 
werken we nauw samen met partners die zich - ieder vanuit een ander perspectief - richten op het 
welzijn van inwoners. 
Met deze organisaties is een gezamenlijke visie ontwikkeld op sociaal werk en dienstverlening. 
Uit deze samenwerking zijn verschillende projecten voortgekomen: de Meierijstadbrede 
Buurtbemiddeling, het project Geld&Zo en de Meierijstadbrede Beursvloer.

We werken samen met:
• ONS welzijn, breed sociaal werk in Veghel
• MEE, cliëntondersteuning voor mensen met een beperking in Sint-Oedenrode en Schijndel
• Farent, maatschappelijk werk in Schijndel
• Lumens, maatschappelijk werk in Sint-Oedenrode.

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

Welzijn De Meierij ontving in 2019 
het kwaliteitslabel Sociaal Werk!

Het kwaliteitslabel van Sociaal Werk 
Nederland staat voor vakmanschap, 
goede bedrijfsvoering, goed bestuur 
en een lerende cultuur. In de 
afgelopen twee jaar is de organisatie 
intensief bezig geweest met de 
voorbereidingen. 

Uit de audits kwam de stichting naar 
voren als een hechte organisatie 
met korte lijnen en veel betrokken 
vrijwilligers. De organisatie heeft 
een duidelijke koers voor ogen en 
een goed zicht op waar ze nu staat. 
De inrichting van de organisatie 
zorgt ervoor dat zij in staat is om in 
te springen op nieuwe initiatieven 
vanuit de lokale samenleving in de 
dorpen en om hier meerwaarde 
in te bieden. Uiteraard zijn er ook 
verbeterpunten en de stichting gaat 
hier graag mee aan de slag.

Een kroon op ons werk!

https://beursvloermeierijstad.nl
https://www.sociaalwerknederland.nl
https://www.sociaalwerknederland.nl


Vrijwilligerswerk

Steunpunt Vrijwilligerswerk  
DE matchmaker van Welzijn De Meierij  

Het succesvolle Backstage 2.0 koppelt jongeren aan grote 
evenementen. We matchten 23 nieuwe jonge vrijwilligers om mee 
te helpen met het organiseren van evenementen. De jongeren 
voerden allerlei taken uit bij ruim 15 evenementen, waaronder 
Paaspop, 1Ander festival en We are Electric. Ze verkochten 
kaartjes en hielpen bij de op- en afbouw en het artiestenvervoer. 
Een van de jongeren van de eerste lichting nam zelfs de 
coördinatie op zich. Zo ontwikkelen ze hun talenten en boren 
nieuwe interesses aan. Het succes van Backstage is te danken aan 
de goede relaties met jongeren vanuit het jongerenwerk. 

Beursvloer
Beursvloer Meierijstad koppelt bedrijven die iets willen betekenen 
voor de samenleving aan maatschappelijke organisaties met 
een hulpvraag. Zo kwam er een sportzender voor Hospice 
Dommelrode in Sint-Oedenrode, een plottermachine waarmee 
Meidenwerk eigen gepersonaliseerde shirts kan laten bedrukken 
en gratis internet en telefoon voor de Voedselbank. Het aanbod 
van een bedrijf kan bestaan uit expertise, materialen, faciliteiten, 
netwerk en natuurlijk helpende handen. De maatschappelijke 
organisatie levert op haar beurt een creatieve actie, zoals 
een rondleiding, een zelfgebakken appeltaart of een maaltijd 
voor het sponsorteam. De Beursvloer leverde 98 matches 
tussen bedrijven en organisaties op. De maatschappelijke 
waarde was ruim 120.000 euro. Beurvloer Meierijstad is 
een samenwerkingsverband van Ons Welzijn, WDM, POM, 
Ondernemers en de gemeente Meierijstad. 

Topper
De topper blijft het matchen van ‘gewoon vrijwilligerswerk’. We 
bemiddelden maar liefst 234 keer. Aanbieders en zoekende 
vrijwilligers vinden elkaar makkelijk door de vele contacten 
die het Steunpunt heeft met netwerkpartners en organisaties. 
De ondersteuningsvragen konden we direct of op korte termijn 
beantwoorden.

Ons Steunpunt Vrijwilligerswerk 

blonk in 2019 uit door succes op het 

gebied van matchmaking. Of het nu 

ging om het matchen van maatjes, 

het koppelen van bedrijven aan 

maatschappelijke organisaties of 

bemiddelingsverzoeken. Bijzonder 

en vernieuwend is Backstage 2.0, 

vrijwilligerswerk voor jongeren.

De topper blijft het matchen van  
‘gewoon vrijwilligerswerk’: 234 keer!

Vanaf begin 2019 houden we een database bij van foto’s met 
onze ingeschreven maatjes. Maatjes geven hiervoor schriftelijk 
toestemming. Ook organiseerden we in 2019 voor de eerste 
keer een kennismakingsbijeenkomst voor alle maatjes van een 
bepaalde leeftijdscategorie. We delen ze in naar leeftijd met een 
range tussen de 15 en 20 jaar. Dat werd goed ontvangen.

In 2019 hielden we 39 intakegesprekken, dat resulteerde 
in 30 nieuwe inschrijvingen. In totaal waren er 33 
kennismakingsgesprekken. 21 onder begeleiding van onze 
vrijwilligers en 12 zelfstandig door de maatjes.

Maatje voor een maatje: database foto’s en 
kennismakingsbijeenkomst

Maatjes

Het vinden van een gelijkwaardige vriendschap staat centraal bij Maatje voor een 
maatje. Iedereen die graag nieuwe contacten wil maken – in Schijndel en  
Sint-Oedenrode – is van harte welkom. Het maakt niet uit hoe oud je bent. 

Maatje voor een maatje organiseert kennismakingsbijeenkomsten waarbij mensen 
met elkaar in contact kunnen komen. Dit zorgde voor bijzondere vriendschappen waar 
volop wordt gegamed, geshopt, gebuurt of samen evenementen worden bezocht. Alles 
in het teken van het vergroten van sociaal contact.



Steunpunt Vrijwilligerswerk in het kort

Vrijwilligerswerk

‘’Ik keek een tv-programma en toen zeiden ze, ‘kijk ook eens bij jou 
in de buurt wat er te doen is’. Ik heb gegoogeld, kwam bij Welzijn De 
Meierij terecht en belde vervolgens voor een afspraak’’, zegt Fraukje. 
‘’Ik hoop zo mijn ‘sociale ei’ nog meer kwijt te kunnen. Omdat ik vorig 
jaar verhuisd ben naar Schijndel, hoop ik ook wat meer mensen te leren 
kennen en meer te weten te komen over het dorp.’’

Afhankelijk van vrijwilligers
Als je je aanmeldt bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk krijg je eerst 
een intake om je gegevens te registeren en ze vertellen je wat meer 
over vrijwilligerswerk. ‘’Ik zie het welzijnswerk eigenlijk als één grote 
gemeenschap. Ik was verbaasd hoe groot de organisatie Welzijn De 
Meierij is en hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van vrijwilligers.‘’ 

Teruggeven
Met het idee iets terug te willen geven aan de maatschappij duurde de 
zoektocht van Fraukje niet lang. Het werd de dagbesteding van Welzijn 
De Meierij. ‘’Ouderen hebben altijd hard gewerkt voor ons en nu kan ik 
iets terug doen en mijn steentje bijdragen.’’ 

Rekening houden met werk
Welzijn De Meierij is blij met de inzet van jonge vrijwilligers. Daarom 
koesteren we vrijwilligers als Fraukje en laten ze graag aan het woord. 
‘’Met mijn werk wordt goed rekening gehouden. Ik geef iedere vier 
weken mijn vliegrooster door en dan word ik ingepland. Ik hoop andere 
leeftijdsgenoten – die ook gewoon werken – aan te sporen hetzelfde te 
doen. Een beetje liefde overal naar toe brengen is nooit verkeerd.” 

Fraukje Peeters (26) is fulltime 
stewardess, dat betekent dat ze per 
maand ongeveer 80 vlieguren maakt. 
Maar ze is ook nog vrijwilliger bij 
de dagbesteding voor ouderen van 
Welzijn De Meierij. Ze vertelt waarom 
ze het doet. 

Vrijwilliger Fraukje aan het woord

‘Een beetje liefde brengen is nooit verkeerd’

Belangrijk in het vrijwilligerswerk is de veiligheid waarborgen 
van de mensen die je helpt. Vandaar dat het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk voor alle 481 vrijwilligers van Welzijn De 
Meierij een zogenoemde VOG aanvroeg. 

Deze Verklaring Omtrent Gedrag laat zien dat je niet met 
justitie in aanraking bent geweest. Helemaal in afhankelijke 
relaties (bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk met ouderen) is zo’n 
VOG van belang. 

Vanwege haar expertise en ervaring hierin is het Steunpunt 
door de gemeente benaderd om bij te dragen aan de 
totstandkoming van het Preventiebeleid Grensoverschrijdend 
gedrag Meierijstad.

Veiligheid hoog in het vaandel

Het Steunpunt motiveert inwoners van Schijndel en 
Sint-Oedenrode vrijwilligerswerk te gaan doen en 
steunt maatschappelijke organisaties bij het vinden van 
vrijwilligers. De belangrijkste taken:

• het matchen van vraag en aanbod door een dagelijks 
team enthousiaste vrijwilligers

• het informatie en advies geven over de positie van de 
vrijwilliger

• het zorgen voor promotie van vrijwilligerswerk
• intermediair zijn voor landelijke en regionale 

vrijwilligersactiviteiten zoals NL Doet. Informatie geven 
namens de Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV) en de gemeente Meierijstad. 

Matches Steunpunt Vrijwilligerswerk 2019

Vraag en aanbod vrijwilligerswerk 234
Beursvloer Meierijstad   94
Maatjesproject     33
(kennismakingsgesprekken)  
Backstage 2.0    23

Totaal ingezette uren voor  
het vrijwilligerswerk is 958

Om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te 
ondersteunen, boden we trainingen en thema-
avonden aan. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
heeft bovendien extra ingezet op informatie- en 
adviesfunctie en promotie van vrijwilligerswerk.  
Een greep uit de activiteiten:

Thema-avonden Verklaring Omtrent Gedrag
Hier werden vrijwilligers voorgelicht over het 
belang van de VOG. De procedure van het aanvragen 
werd toegelicht en onzekerheden werden veelal 
weggenomen. 

EHBO voor stichtingen betrokken bij jeugdactiviteiten
De EHBO-vereniging Sint-Oedenrode heeft samen 
met Steunpunt Vrijwilligerswerk een workshopavond 
georganiseerd over ongelukken tijdens activiteiten met 
jongeren. 

Workshop Beursvloer
We lichtten organisaties voor over hoe zij het 
duidelijkst een hulpvraag richting ondernemers 
konden formuleren.

Deskundigheidsbevordering



Jongerenwerk

Samenwerking jongerenwerk en  
onderwijs een verrijking

Het antwoord is even simpel als doeltreffend: door zichtbaar te 
zijn op school en samen met het onderwijs preventieve activiteiten 
te organiseren. “De samenwerking is een verrijking voor beide 
partijen”, zegt jongerenwerker Jack Elbers van Welzijn De Meierij. 
“Je zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat in dit geval 1 + 1 
3 is.” Waarom? “Jongeren komen nu op school het jongerenwerk 
tegen en doen meer mee aan allerlei preventie-activiteiten. Tel uit 
je winst.” 

Bobbi B
Het jongerenwerk deed de afgelopen jaren verschillende 
activiteiten bij het Elde College. Na het succes in 2018 rond het 
fictieve persoontje Bobbi B voerden jongerenwerkers in 2019 
driemaal een preventieve actie uit. De thema’s waren: alcohol, 
vriendschappen, eenzaamheid en depressie. Het gezamenlijke 
jongerenwerk nam ongeveer 600 enquêtes per keer af en 
bereikte per thema ongeveer 2.000 jongeren. De enquêtes geven 
de jongerenwerkers de kans in te spelen op actuele trends en 
ontwikkelingen.

Prettige samenwerking 
Alle partijen – Jongerenwerk Welzijn De Meierij, Jongerenwerk 
Bizzi en Novadic-Kentron Preventiewerk – ervoeren de 
samenwerking met het Elde College als prettig. Zo werd 
bijvoorbeeld ook een ouderavond georganiseerd rond de thema’s: 
Pubers en Poen en Gameverslaving. Deze samenwerking krijgt 
door het succes zeker een vervolg in 2020. 

Samen Koken voor en met senioren
Leerlingen van het Elde College gingen in de praktijk aan de 
slag met ‘Samen koken voor en met senioren’. Op zes middagen 
kookten 73 jongeren voor en met 150 senioren in Olland, Nijnsel 
en Sint-Oedenrode. “Het contact was leuk en leerzaam.” 
Ervaring opdoen op een andere plek dan op school was 
een pré. Het project slaat verschillende vliegen in een klap: 
leerplekken voor het Elde College en de behoefte van ouderen aan 
ontmoetingsactiviteiten met de jeugd èn gezond eten.

Hoe kunnen jongerenwerkers en 

het onderwijs in het Elde College in 

Schijndel elkaar ondersteunen en 

versterken? Dat is de laatste twee 

jaren een belangrijke vraag bij het 

jongerenwerk van Welzijn De Meierij. 

Praktijkonderwijs 
Voor leerlingen van het praktijkonderwijs was BoxZen een 
sportieve ontspanningsactiviteit tijdens de Week van het Pesten. 
BoxZen is een combinatie van boksen en yoga. Zo leerden pakweg 
50 leerlingen bewust omgaan met gevoelens en gedachten. 
Welzijn De Meierij organiseerde het samen met Jongerenwerk 
Bizzi en Meierijstad Gezond Sportief.

‘Door de enquêtes kunnen jongerenwerkers 
inspelen op actuele trends en ontwikkelingen’

We organiseerden in april 2019 een 
‘uitgaansavond’ voor ouders in Sint-
Oedenrode. 

Tijdens ‘Uit Met Ouders’ kregen ouders 
informatie over thema’s als groepsdruk, 
alcohol- en middelengebruik, 
identiteitsfraude en de rol van het 
jongerenwerk. De organisatie was 
in handen van jongerenwerk Welzijn 
De Meierij, Novadic-Kentron, CJG 
Meierijstad en de GGD.

Jongerenwerk in cijfers

Uit Met Ouders

Totaal ingezette uren voor  
het jongerenwerk is 2831

Bereik Jongerenwerk 
(inloop, meidenwerk en straathoekwerk) 564 verschillende jongeren, waarvan:
• Inloop Honk 298 verschillende jongeren
• Meidenwerk 127 verschillende meiden
• Straathoekwerk 88 verschillende jongeren

Open Inlopen 163 inlopen
Inlopen Meidenwerk 20 inlopen

Preventieactiviteiten 2064 jongeren 
Preventieactiviteiten ouders 52 ouders + Elde ouderavond
Aantal ronden straathoekwerk 28 ronden
Besproken signalen en doorverwijzing 498 signalen

Jongerencentrum Honk 1224

Het jongerenwerk in Sint-Oedenrode 
werkt op straat en via social media.

De jongerenwerkers leggen contact 
met vooral  kwetsbare jongeren, hún 
leefwereld is het vertrekpunt. Zo 
kunnen jongeren hun zorgen delen met 
de jongerenwerkers. 
De belangrijkste doelen zijn: 
talentontwikkeling, sociale ontwikkeling 
en individuele coaching. We werken 
samen met de jeugdhulpverlening.



Jongerenwerk

Wil Welzijn De Meierij ook het meidenwerk in Schijndel uitvoeren? Het antwoord
daarop was volmondig ‘ja’. Dichtbij de meiden, online en offline en zonder oordeel. 
Samen creatief en sportief bezig zijn of als meidenwerker er gewoon zijn. En dat kan, in 
Sint-Oedenrode en nu ook in Schijndel.

Programma
Samen sporten, straatwerk, talenten aanboren of verwonderen. Zoals een Box-
Zenactiviteit om sterker te worden en een naailes om een eigen tas te ontwerpen en te 
maken. Meidenwerkers zien ook in 2019 weer bij de meiden het zelfvertrouwen groeien, 
de weerbaarheid sterker worden en een mooie onderlinge uitwisseling van ervaringen.

“Als meidenwerker is het belangrijk dat je meiden het gevoel geeft dat de activiteit van 
henzelf is. Hierdoor voelen zij zich gehoord, gesteund maar ook verantwoordelijk voor wat 
er bij het meidenwerk en met elkaar gebeurt. Het meidenwerk is een groot platform waar 
de meiden zelf de route bepalen. De meidenwerkers zijn er om waar nodig bij te sturen.”

Meiden Sint-Oedenrode worden Meiden van de Meierij 

Richard en Danique vertellen over Honk 1224 

Richard (19) 
werkt fulltime

Danique (21)
druk met 

zwemmen en 
werken

Richard was 12 jaar toen hij voor het eerst het jongerencentrum bezocht. Hij 
kwam er terecht via de Teen-in en het straathoekwerk. 
“Ik vind het jongerencentrum een fijne plek om te zijn. Ik kan er rustig mijn 
huiswerk maken en om hulp vragen. Jongerenwerkers luisteren naar je, je kunt 
je ei bij hen kwijt. Hier is plaats voor alle jongeren. Je kunt hier goed je vrije tijd 
besteden en even tot rust komen.”  

Danique (21 jaar) is druk met zwemmen en werken, maar maakt graag een 
avond vrij voor meidenactiviteiten. Sinds haar zeventiende komt ze geregeld in 
het jongerencentrum. 
“Ik heb 3 zussen van wie 1 halfzus. Mijn ouders zijn op mijn derde gescheiden 
en sindsdien woon ik bij mijn moeder. In het begin ontmoette ik hier na het 
paardrijden een vriendin. Later keerde ik weer terug via een goede vriend. 
De sfeer is open en iedereen is welkom. Dat voel je meteen. Hier kan ik even 
nergens aan denken, een potje poolen of een goed gesprek hebben met de 
meidenwerker. Ik kan hier echt alles kwijt. Dat is fijn. Ik kan hier mezelf zijn. 
Ik worstel soms met privézaken, hier kan ik dat op een rijtje zetten. Tegen 
andere meiden zou ik graag willen zeggen: heb je te dealen met je verleden of 
het heden of heb je behoefte aan (nieuwe) contacten? Ga dan vooral naar het 
jongerencentrum. Je hebt er echt veel aan!”

‘Heb je te dealen met je verleden of heden  
en behoefte aan contacten? 

Ga naar het jongerencentrum’

‘Helpen opzetten en daarna loslaten, maar altijd met de vinger aan de pols’



Zorgen voor elkaar

Wat vond je goed aan de cursus?
“De persoonlijke verhalen van de andere cursisten en de kennis die je 
opdoet. Het contact met lotgenoten zorgt voor saamhorigheid, zo krijg je 
het gevoel dat je er niet alleen voor staat. De cursusleiders legden alles 
goed uit, niemand voelde zich ongemakkelijk. Als een deelnemer lang 
aan het woord was, schakelden we over naar iemand anders.”

Heb je nog een tip?
“Ik zou het fijn vinden als de cursus uit meer bijeenkomsten zou 
bestaan, het zijn er nu maar zes. Ook zou fijn zijn wanneer de 
terugkombijeenkomst niet alleen na drie maanden, maar ook na een 
half jaar wordt georganiseerd. De huiswerkopdrachten waren goed te 
doen, maar sommige zijn confronterend. Je wordt je erg bewust van je 
eigen handelen. Zo leer je wel het meeste.”

Heb je nu meer ziekte-inzicht?
“Ja, hoe meer ik leerde over de ziekte des te makkelijker de omgang 
met mijn moeder werd. Ik snapte beter waarom ze zich op een bepaalde 
manier gedroeg. Voorheen was ik nog weleens gefrustreerd. Mijn 
moeder is nu ook minder gefrustreerd, omdat mijn vader en ik anders 
met haar omgaan.”

Zou je de cursus aanraden?
“Ja, meteen. Eigenlijk zou die bijna verplicht moeten zijn voor naasten 
van iemand met dementie. Door de cursus word je zekerder van 
jezelf, daarvoor vroeg ik me wel eens af of ik het ‘goed’ deed. Ik kreeg 
complimenten, maar ook tips wanneer ik een situatie beter anders aan 
kon pakken. Ik geef de cursus een dikke negen!”

De moeder en vader van Litana zijn helaas na dit interview overleden.  

Litana van Doremalen (54) deed 
mee aan de cursus Omgaan met 
dementie. Haar moeder lijdt aan 
Alzheimer en ze wilde meer weten 
over de ziekte, ook voor haar vader.

Mantelzorger Litana aan het woord

‘Cursus geeft gevoel dat je er niet alleen voor staat’

‘Huiswerkopdrachten  
goed te doen,  

maar confronterend’

Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn De Meierij heeft in 
2019 – samen met  Indigo Brabant – de cursus Omgaan met 
dementie aangeboden voor mantelzorgers met een naaste 
met dementie. 

De goedbezochte cursus bestond uit zes bijeenkomsten en na 
drie maanden een terugkombijeenkomst. 

Een greep uit de thema’s: 
Wat is dementie? Hoe om te gaan met iemand met dementie? 
Hoe houd ik het vol? De mantelzorgers waarderen de 
cursus gemiddeld met een 8,5. De meerwaarde ligt in 
kennisoverdracht over dementie en het lotgenotencontact.

Rapportcijfer ‘Omgaan met dementie’ een 8,5

Het jongerenwerk en het Steunpunt 
Mantelzorg van Welzijn De Meierij 
zijn in 2019 betrokken geweest bij de 
organisatie van de themabijeenkomst 
Jonge Mantelzorgers. Aanwezig 
waren zo’n 50 professionals en jonge 
mantelzorgers.

In trainingen leerden wij hoe we jonge 
mantelzorgers kunnen signaleren, 
benaderen en ondersteunen. 
Ook verzorgden we trainingen voor 
jonge mantelzorgers zelf. Bovendien 
lieten we onderzoeken wat hun behoefte 
aan ondersteuning is. Aanbevelingen 
waren: meer bewustwording creëren, 
een betere samenwerking tussen het 
onderwijs en de praktijkondersteuners 
van de huisartsen en meer inzetten op 
respijtzorg voor de jongeren.   

Jonge mantelzorgers

Themabijeenkomst Jonge mantelzorgers

Cursus Omgaan met dementie 
Totaal 22 deelnemers (we boden de cursus twee keer aan in 
het voor- en najaar).

Steunpunt mantelzorg
1500 mantelzorgers stonden geregistreerd, 866 adressen 
mochten we gebruiken (goedkeuring  voor de privacywet). 
Met hen mogen we onze informatie delen. Het is jammer dat 
we door deze maatregel maar de helft van de mantelzorgers 
bereiken. Daarom plaatsen we altijd een persbericht in de 
lokale kranten over onze activiteiten. 

Mantelzorgworkshops 
100 mantelzorgers deden mee aan een workshop in 
Schijndel en Sint-Oedenrode. 

Mantelzorgdag
280 mantelzorgers uit Schijndel en Sint-Oedenrode waren 
bij de mantelzorgdag aanwezig. We boden weer een high tea 
aan, dat spreekt velen aan. Het bezoekersaantal blijft mooi 
stabiel. 

Cijfers hulp en ondersteuning 2019 

Waardering mantelzorgdag workshop bloemschikken



Zorgen voor elkaar

Welzijn De Meierij biedt in Schijndel wekelijks aan vier groepen ouderen dagbesteding aan, niet-
geïndiceerden wel te verstaan. Aan elke groep doen maar liefst 12 personen mee, sommigen doen 
zelfs meerdere keren per week mee. 

Een vaste groep vrijwilligers staat vier dagen in de week voor onze bezoekers klaar. Wat zijn we 
daar blij mee! Samen met dagbesteding Dichterbij (die mensen met een beperking ondersteunt) 
organiseerden we in 2019 vijf keer een activiteit. Zo verbinden we verschillende doelgroepen en 
creëren meer bewustwording onder elkaar.

Elde College
We werkten vorig jaar samen met het Elde College om leerlingen kennis te laten maken met 
ouderen en te leren in de praktijk. Ook nodigde het winterpark in Schijndel de dagbesteding uit 
appeltaart te komen eten. Tegelijkertijd konden de ouderen genieten van schaatsende kinderen.  

We legden in 2019 goede contacten met de formele zorg en het sociaal wijkteam. In 2020 gaan we 
die contacten verdiepen.

Vrijwilligers maken respijtzorg mogelijk

Cijfers hulp en ondersteuning 2019 

We organiseerden als waardering 
nieuwe workshops voor alle 
mantelzorgers in Meierijstad. We 
boden onder andere aan in Schijndel 
en Sint-Oedenrode: bloemschikken, 
keramiek, houtbewerking, yoga en 
een kookworkshop. Degenen die 
meededen waren zo enthousiast 
dat we de workshops in 2020 weer 
aanbieden. Maar dan wel in twee 
dagdelen. Helaas konden niet alle 
workshops doorgaan door te weinig 
aanmeldingen.

Nieuwe activiteiten

In 2019 werkten we intensief samen met de gemeente 
Meierijstad en Ons Welzijn. Samen ontwikkelden we een 
vernieuwde nieuwsbrief voor mantelzorgers in Meierijstad. 

Een van de nieuwe onderdelen is de vraag of ze zich willen 
afmelden als zij geen mantelzorgers meer zijn. Dat houdt 
ons bestand actueel. We stuurden de nieuwsbrief al naar 
de 850 mantelzorgers in Schijndel en Sint-Oedenrode. Nu 
doen we dat naar alle mantelzorgers in de hele gemeente. 
Ongeveer 60 procent las de nieuwsbrief.

Vernieuwde nieuwsbrief voor mantelzorgers

Klussendienst 
507 klussen voerden onze vrijwilligers uit in 2019.
Op 267 verschillende adressen hielpen we mensen.

Totaal ingezette uren 
voor 

Zorgen voor elkaar is 
3735

5,00%

55,38%

10,38%

3,08%
0,38%

0,38%

12,31%

13,08%

Aansluiten

Bevestigen

Elektra

Onderhouden

Opruimen

Repareren

Timmeren

Tuinonderhoud

Dagbesteding
46 unieke bezoekers en 11 nieuwe.
27 vrijwilligers zijn actief.

Zomerpalet
216 deelnemers deden mee aan de zomerse, wekelijkse ontmoetingsactiviteiten voor 55-plussers.
12 vrijwilligers hielpen mee.

Sociale alarmering
175 klanten in totaal in Schijndel en Sint-Oedenrode.
18 vrijwilligers actief.

Blinden en groep slechtzienden
10 vaste deelnemers (2 nieuwe gezichten).
8 actieve vrijwilligers (begeleiders en chauffeurs).

Vervoer op maat
73 unieke deelnemers vroegen 306 ritten aan 
103 keer is de Eropuit-bus op pad geweest 
99 unieke deelnemers deden mee (exclusief de externe partijen, wij kennen hun namen niet).

Nieuwe chauffeurs 
3 nieuwe chauffeurs in 2019.
2 stopten.

Nieuwe buschauffeurs/begeleiders 
3 nieuwe buschauffeurs.  
2 stopten.



Samen bouwen aan een fijne buurt

Wijkcentrum Bloemenwijk weer  
open voor de buurt 

De gemeente maakte budget vrij, waardoor een beheerder 
kon worden aangesteld. Ze keek naar Welzijn De Meierij voor 
aanvullende oplossingen. “Ons opbouwwerk zette flink in op het 
ondersteunen van de bestaande activiteiten.”

Zomeractiviteiten
Samen met Vluchtelingenwerk, GGZ Noordoost-Brabant en 
bewoners van de Bloemenwijk zette Welzijn De Meierij vanaf 
juni nieuwe (zomer)activiteiten op. “Gemiddeld vijftien mensen 
bezochten de wekelijkse woensdagmiddagactiviteit. Ook de 
afsluitende wijkpicknick was een schot in de roos met 30 
bezoekers.”

Vaste activiteiten terug 
Door de inzet van velen konden vaste activiteiten zoals de 
koffieochtend, jeugdhonk Dreamlife en de beeldhouwclub weer 
van start gaan. Daarnaast zagen nieuwe activiteiten het licht: de 
hobbyclub, verschillende schilderclubs en Joepie een Soepie. De 
oude gymzaal wordt ook intensief gebruikt door sportclubs en 
voor grote activiteiten zoals carnaval.

Op termijn sloop Vossenberg
Veel organisaties en wijkbewoners werkten de afgelopen jaren 
hard aan een nieuwe basis voor het beheer van het huidige 
wijkcentrum. Naar verwachting wordt dat binnen twee á drie 
jaar gesloopt. Iedereen die in de toekomst gebruik gaat maken 
van de nieuwbouw, werkte mee aan het plan voor het nieuwe 
wijkcentrum. Met ondersteuning van het opbouwwerk van Welzijn 
De Meierij zetten alle partijen gezamenlijk de basisvoorwaarden 
op een rij.

Hoe Wijkcentrum Bloemenwijk (de 

voormalige Vossenbergschool) toch 

open houden voor de buurt? Welzijn 

De Meierij werd met deze vraag 

geconfronteerd toen het voormalig 

bestuur van het wijkcentrum het 

beheer teruggaf aan de gemeente 

Meierijstad.  

‘Gemiddeld 15 mensen bezochten de 
wekelijkse nieuwe woensdagmiddagactiviteit’

Gemeente en Welzijn De Meierij bieden helpende hand 
Vrijwilligers Sam en Wilma vertellen

Sam Lammers
Dreamlife

Wilma Voets
hobbyclub

Jeugdhonk Dreamlife in Schijndel is een plek waar basisschoolkinderen op 
woensdagmiddag gratis kunnen spelen. Toen Wijkcentrum Bloemenwijk dicht ging, 
moest ook het jeugdhonk noodgedwongen de deuren sluiten. Tot de gemeente 
Meierijstad en Welzijn De Meierij uitkomst boden.

Hoe was dat toen het pand ineens sloot?
“Ik baalde er flink van. We hadden geen financiële middelen meer om door te gaan. 
Gelukkig viel dit net rond de zomervakantie, zodat we de kinderen konden uitleggen 
dat het een vervroegde zomerstop was.”

En toen?
“Al vrij snel kwamen we in gesprek met Welzijn De Meierij. Zij vonden het ook 
belangrijk dat onze activiteiten doorgingen. Gelukkig konden we samen met de 
Wijkraad Bloemenwijk na de zomervakantie de deuren weer openen. Gemiddeld 
ontvangen we twintig kinderen per week. We staan weer positief erin en zijn blij dat 
we ondersteuning krijgen.”

Vijf jaar geleden kwam Wilma Voets in Schijndel wonen. Ze zocht een plek om 
haar hobby’s te kunnen uitoefenen en zette zelf een hobbyclub op in Wijkcentrum 
Bloemenwijk.

Waar ben je begonnen? 
“We hebben een aantal plekken uitgeprobeerd, uiteindelijk kwamen we uit bij 
Wijkcentrum Bloemenwijk. We maakten veel reclame en al snel liep het als een 
trein, we zaten vier dagdelen vol. Helaas moesten we door omstandigheden 
stoppen.” 

Hoe ging het verder?
“Ongeveer een jaar later in augustus 2019 vroeg Welzijn De Meierij ons of wij 
interesse hadden om, in het opnieuw geopende Wijkcentrum Bloemenwijk, weer met 
een hobbyclub te beginnen. De vraag overviel ons een beetje, maar we wilden het 
avontuur wel aangaan. De gemeente gaf ons een kleine financiële bijdrage uit het 
leefbaarheidsbudget, waarmee we materiaal aanschaften. We zijn gestart met een 
schilderclub en het begint steeds drukker te worden.”

Hoe houden jullie het hoofd boven water?
“Door onze workshops kunnen we financieel onze eigen boontjes doppen. Het is fijn 
dat Welzijn De Meierij ons ondersteunt. De toekomst moet uitwijzen hoe ver we onze 
hobbyclub kunnen uitbreiden.”

Wilma Voets van 
de hobbyclub:  

‘Het begint  
weer drukker  

te worden’
Welzijn De Meierij maakt deel uit van 
het Sociaal Wijkteam in Schijndel en 
Sint-Oedenrode. 

Vanuit de sociale teams leverde Welzijn 
De Meierij bijdragen aan individuele 
ondersteuning en het toeleiden naar 
collectieve (informele) activiteiten.

Sociaal Wijkteam

Sam Lammers 
van Dreamlife: 

‘We staan er weer 
positief in’

Totaal ingezette uren voor  
Samen bouwen aan een fijne buurt is 2852



Samen bouwen aan een fijne buurt

Hoe kwam je op het idee?
“Tijdens een wandeling met de hond op eerste kerstdag 2018 zag 
ik verschillende mensen alleen door Schijndel lopen: ‘Daar moet 
ik iets mee doen’, dacht ik. Toen ik ook nog zag dat het Winterpark 
(de schaatsbaan op de markt) leeg was op eerste kerstdag dacht ik 
‘waarom ga ik daar niet Koken voor ouderen’ organiseren.”

Hoe kwam je uit bij Welzijn De Meierij?
“Ik kan en wil geen keuze maken wie wel en wie niet mag komen. Die 
kennis heb ik niet. Met de inschrijvingen van de deelnemers hebben 
jullie me goed geholpen. Ik ben beter in het organiseren van eten en 
drinken. Later sloten ook Vluchtelingenwerk, KBO, Seniorenraad, De 
Zonnebloem, de Vincentiusvereniging, stichting Geluksboontje en het 
sociaal wijkteam aan om te zorgen dat de aanmeldingen voor het diner 
goed verliepen.”

Hoeveel mensen aten mee?
“65 mensen meldden zich aan. Ook aan vrijwilligers ontbrak het niet. 
Ik ben trots op hoe het verlopen is. Het kan alleen maar groeien. De 
dankbaarheid van de deelnemers was mijn mooiste cadeau.”

Schijndelnaar en initiatiefnemer 
Leon Twigt organiseerde samen met 
diverse organisaties de eerste editie 
van het Samenkerst@winterpark. 
Een diner in het Winterpark voor 
eenzame ouderen of mensen met 
een kleine portemonnee. Een mooi 
voorbeeld van een burgerinitiatief en 
samenwerking tussen bewoners en 
zorg- en welzijnsorganisaties.

Vrijwilliger Leon aan het woord

Samen kerst vieren in Winterpark: schot in de roos

Overige activiteiten opbouwwerk Welzijn De Meierij in 2019
Als bewoners van Schijndel en Sint-Oedenrode ondersteuning nodig hebben, 
helpen we bij het opzetten van activiteiten in wijken en buurten. Ook bieden 
we ondersteuning aan dorps- en wijkraden. Daarnaast zijn wij er ook voor het 
begeleiden van burgerinitiatieven. Een greep uit onze ondersteuning:

In de Kienehoef is men bezig met het 
ontwikkelen van een multifunctionele 
accommodatie. Als gesprekspartner/
stakeholder zette Welzijn De Meierij zich 
in voor een goede communicatie tussen de 
verschillende partijen.

Op ons initiatief is er een visie opgesteld. 
Verder zijn we ondersteuner van de 
wijkraad KCK en zijn we betrokken bij de 
vergaderingen van de wijkraad.

Ouderenkermis
In 2019 organiseerden kermisexploitanten, Welzijn De 
Meierij, lokale ondernemers en de gemeente Meierijstad 
voor de 53ste keer de ouderenkermis. Ondanks de hoge 
temperaturen kwamen er toch zo’n 130 ouderen een kijkje 
nemen en deden mee aan de loterij.

Welzijn De Meierij en de KBO’s in Sint-Oedenrode en Schijndel 
hebben verschillende eetpunten opgezet, bijvoorbeeld in Olland. We 
organiseerden een feestmiddag om meer bezoekers aan te trekken voor 
het eetpunt. Er kwamen 24 bezoekers.

Een groot feest voor het Gasthuis 
(woonservice Boschweg), vanwege het 
tienjarig bestaan.  Een van de eerste 
woonservicepunten in Schijndel vierde dit 
uitgebreid met een feest, expositie en een 
kinderprogramma op 29 september. Een 
druk bezocht feestje.

Aantal casussen 32             

Grootste klachten 
Pesten 38 % 
Geluidsoverlast 16 %

Buurtbemiddeling is een succesvol project, gericht op de 
verbetering van de leefbaarheid van wijken en buurten. 
Deskundige vrijwilligers (een pool van twintig) zetten zich in 
om burenconflicten in een bemiddelingsgesprek op te lossen.

In 2019 behandelden we 32 cases,  een stijging van bijna 
25 procent ten opzichte van 2018. Het leidde niet altijd tot 
bemiddelingsgesprekken: soms was aanhoren, adviseren of 
een huisbezoek al voldoende. In een kwart van de gevallen 
was een bemiddelingsgesprek wel nodig. De conflicten gingen 
vooral over pesten en geluidsoverlast.

Welzijn De Meierij en Ons Welzijn zetten buurtbemiddeling in 
Meierijstad breed in. Wij coördineren de buurtbemiddeling in 
Sint-Oedenrode en Schijndel.

Buurtbemiddeling

Schijndel heeft vier laagdrempelige 
inloopvoorzieningen, zogenoemde 
woonservicepunten, waar ontmoeting, dagbesteding 
en informatie en advies worden georganiseerd. 
We ondersteunden in 2019 vooral woonservice 
Boschweg, Zuid (De Vink) en het Centrum.

We hielpen met vragen over vrijwilligers- en 
bestuursondersteuning. Daarnaast faciliteerden 
en coördineerden we het overkoepelend overleg 
waarin uitwisseling en doorontwikkeling plaatsvond. 
Woonservice-Zuid ging voor het eerst een 
samenwerking aan met basisschool De Regenboog. 
Wekelijks sloten vier tot vijf leerlingen uit groep 8 
aan op de maandagochtend om mee te helpen bij de 
dagbesteding.

Woonservicepunten

Sint-Oedenrode

Eetpunten

Woonservice Boschweg  
bestaat tien jaar



Ontmoeten en blijven meedoen

Welzijn De Meierij kijkt naar individuele 
wensen, mogelijkheden en talenten 
van mensen. We leggen de verbinding 
tussen sociale activering, leren, 
ontmoeten, talentontwikkeling, 
laaggeletterdheid, armoede 
en gezondheid. Een belangrijk 
onderliggend thema is inclusiviteit. 
We ondersteunen een veelheid 
aan activiteiten, zoals het project 
Geld&Zo, het Sociaal spreekuur, 
dagactiviteitencentrum De Zoete Inval, 
PIM Actief! en Opstapje Zorg. 

Verbindingen leggen

Elke  dinsdagmiddag en donderdagochtend 
is het inlooppunt open. In 2019 maakten 
128 personen gebruik van de spreekuren. 
De meeste vragen gingen over: het 
activeren van de DigId, het aanvragen van 
kwijtschelding, toeslagen of bijzondere 
bijstand en hulp bij financiële problemen. 
23 keer verwezen we door naar de Sociale 
Raadslieden, Farent, de IND, de Kamer 
van Koophandel en klantmanagers van de 
gemeente Meierijstad.

Budgetmaatjes
Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die 
getraind zijn in het helpen van mensen 
met geldproblemen. Elke zes weken 
overleggen ze met hun coördinator van 
Welzijn De Meierij. In Schijndel boden de 
maatjes 22 keer een luisterend oor, gaven 
adviezen en boden ondersteuning met 
het op orde brengen van de administratie 
en het leren budgetteren. Ook in Sint-
Oedenrode hielpen vrijwillige maatjes zes 
mensen. Bovendien ondersteunden ze in 
een schuldsaneringstraject en verleenden 
nazorg na de schuldhulp.

Formulierenbrigade
Begin 2019 hebben vrijwilligers van de 
Formulierenbrigade op donderdag met 
Geld&Zo meegedraaid. In overleg met de 
Sociale Raadslieden van Ons Welzijn zijn 
we hier na de zomervakantie mee gestopt, 
omdat vrijwilligers van Geld&Zo deze taak 
overgenomen hebben.

Geld&Zo is een samenwerking tussen 
Farent, Lumens, MEE, ONS Welzijn en 
Welzijn De Meierij.

Het cliëntenplatform bestaat uit 
vrijwillige vertegenwoordigers van 
platforms en belangenorganen 
voor inwoners van Schijndel. Zoals 
Vluchtelingenwerk, Sociaal spreekuur, 
KBO en de adviesraad Sociaal Domein. 

In 2019 kwam het platform zeven 
keer bij elkaar om informatie over 
maatschappelijke ontwikkelingen uit te 
wisselen en vragen en agendapunten 
aan te reiken. Een sociaal werker 
van Welzijn De Meierij gaf advies en 
ondersteuning.

Gezamenlijk cliëntenplatform

Vrijwilligers van de KBO deden wekelijks het sociaal 
spreekuur, ze verwelkomden 31 bezoekers. Welzijn 
De Meierij faciliteerde en ondersteunde waar nodig, 
bijvoorbeeld bij toeleiding van klanten en bij de 
indeling van de afspraken. De meeste vragen gingen 
over uitkeringen, het invullen van formulieren en 
verzekeringen. We voerden gesprekken met de KBO, 
Lumens en Sociaal Raadsliedenwerk om de ondersteuning 
te bundelen. Twee nieuwe vrijwilligers zijn gestart.

Sociaal spreekuur Sint-Oedenrode

Inwoners weten Geld&Zo
steeds beter te vinden
Geld&Zo is het gratis inlooppunt voor 

inwoners van Schijndel met vragen 

over geld, regelingen en formulieren. 

Onze budgetmaatjes ondersteunen 

mensen met schulden en helpen met 

de administratie en het bewaken van 

het budget.

Vrouwen met een 
migratieachtergrond wilden graag 
in de zorg werken. Zo ontstond 
Opstapje Zorg. 

De deelnemers kregen twaalf weken 
een dagdeel (taal)les en liepen een 
dagdeel stage op de dagbesteding 
van Welzijn De Meierij. 
Zeven mensen namen deel aan dit 
project, zes geschikte deelnemers 
bleven over. Vanuit PIM Actief! 
namen drie vrouwen deel. We 
evalueerden Opstapje Zorg en 
nemen de aanbevelingen over.

Opstapje Zorg



Ontmoeten en blijven meedoen

De Zoete Inval is een dagactiviteitencentrum (drie 
dagen per week open) in het hartje van Schijndel. 
Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen 
er terecht voor een kopje koffie, een luisterend oor 
of een praatje. Maar ook voor creatieve activiteiten 
en computerles. In 2019 nam Welzijn De Meierij het 
activiteitencentrum over van Reinier van Arkel.

Vrijwilligers koken en eten elke maandag en 
donderdag gezamenlijk. Vaste prik op woensdag is 
het zwemmen in zwembad de Molenhey in Schijndel. 
Naast de vrijwilligers is er altijd een sociaal werker 
van Welzijn De Meierij aanwezig of bereikbaar. Die 
vervult diverse rollen: activeren, samen stappen 
zetten naar eigen kracht en zelfstandigheid, 
vertrouwenspersoon zijn en begeleiden van de 
vrijwilligers. 

Deelnemers 
De deelnemers vormen een vaste groep van 
ongeveer veertig personen. Zij wonen zelfstandig, 
maar zijn geïsoleerd of kunnen moeilijk sociale 
contacten aangaan. De Zoete Inval is hun veilige plek 
waar ze zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen. 
We stimuleren ze hun talenten te gebruiken en deel 
te nemen aan diverse activiteiten op hun veilige plek. 
Maar we stimuleren ze ook aansluiting te zoeken 
bij algemene activiteiten buiten de Zoete Inval. Om 
langzamerhand naar meer zelfstandigheid in de 
maatschappij toe te werken. 

Beschermde woonvorm
Een dertigtal mensen komt incidenteel binnen. Zij 
wonen in een beschermde woonvorm in Schijndel. 
Ook worden er mensen doorverwezen door 
instellingen zoals BuurtzorgT, SWZ of Demarrage. 

Ambassadeur Inclusieve Samenleving
In 2019 hadden we veel contact met de ambassadeur 
Inclusieve Samenleving van de gemeente Meierijstad. 
Zoals gezegd om te kijken of deelnemers ook buiten 
De Zoete Inval kunnen deelnemen aan activiteiten, 
zoals het volgen van een computercursus en zelf 
boodschappen doen. Dit thema krijgt ook in 2020 
aandacht.

Dagactiviteitencentrum De Zoete Inval

PIM Actief! wil mensen met een 
(langdurige) bijstandsuitkering 
activeren om weer aansluiting te 
vinden met de lokale samenleving. 

Dat doen we door een vorm van 
dagbesteding en/of vrijwilligerswerk. 
De activiteiten zijn gericht op meedoen 
en het stimuleren van maatschappelijke 
zelfstandigheid. Waar mogelijk leren 
we basisvaardigheden van taal en 
computer aan.  

We begeleidden 29 cliënten 
naar vrijwilligerswerk, intern bij 
Welzijn De Meierij (klussendienst, 
keuken) of extern via het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld als 
gastvrouw bij Laverhof of als begeleider 
bij een dagbesteding. Ook begeleidden 
we cliënten naar een fietscursus, 
de fietswerkplaats, taalcafé, 
computercursus, creatief atelier, teken- 
en schildercursus en Opstapje Zorg.
Opvallend veel cliënten hadden een 
migratieachtergrond. Soms waren 
ze nog druk met het leren van de 
Nederlandse taal (inburgering).

PIM Actief!

Bewegen is belangrijk voor iedereen en met 
name voor senioren. Daarom faciliteerden 
we in 2019 Meer Bewegen voor Ouderen: 
op tien locaties bewegen op muziek, 
gezelschapsdansen en yoga. 

Maar liefst 231 mensen namen deel. Naast 
bewegen bevorderen we ook de zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. Beweegplezier en sociaal 
contact zijn daarbij belangrijk. Deskundige 
docenten verzorgen de lessen.

In het najaar van 2019 organiseerden we in 
Sint-Oedenrode een fietscursus samen met onze 
vijf vaste vrijwilligers, Vluchtelingenwerk en de 
Fietsersbond. 

De cursus gaven we op en rondom de 
parkeerplaats van Sporthal de Streepen. Vorig 
jaar investeerden we extra in de aanschaf van 
vouwfietsen, omdat bleek dat de cursisten hier 
het beste op kunnen oefenen. 

Met vallen en opstaan oefenden de deelnemers 
tien weken achtereen. Negen cursisten sloten de 
cursus feestelijk af met een certificaat. 

Fietsen vergroot de mobiliteit en draagt bij aan 
het participeren in de samenleving. Daarom biedt 
Welzijn De Meierij deze cursus nu jaarlijks aan in 
Schijndel en Sint-Oedenrode. 

Fietscursus

Totaal ingezette uren voor 
Ontmoeten en blijven meedoen is 4618

Bewegen

Geld&Zo Schijndel, spreekuur 128 deelnemers
Budgetmaatjes   28 trajecten
Sociaal spreekuur St-Oedenrode   31 deelnemers

Cursussen (deelnemers)
Taalhuis 159
Bewegingsactiviteiten 231
Hobbyactiviteiten 243

Projecten (trajecten)
VoorleesExpress, met gezinnen   36 
PIM Actief!   29 

Overig
Dagbesteding Zoete Inval   40 deelnemers
Repaircafé, repairactiviteiten 299

Cijfers 2019
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DigiTaalhuis Schijndel  
leert basisvaardigheden aan

Beter leren lezen en schrijven, een Taalcafé en een Leesclub. 
Maar ook computercursussen, Nederlands voor Poolstaligen en 
een basiscursus Engels. Noem het en de deskundige docenten 
en vrijwilligers van Welzijn De Meierij in Schijndel en Sint-
Oedenrode weten er een cursus van te maken. In 2019 deden 159 
volwassenen mee, we verwezen 23 mensen door naar andere 
aanbieders.

Kinderen met taalachterstand
Het DigiTaalhuis verzorgt ook projecten die zich richten op 
kinderen met een taalachterstand en op de betrokkenheid van hun 
ouders bij school. Denk aan de Voorleesexpress, Taal voor Thuis 
en DigiTaal. 

‘Camouflage cursussen’
Binnen het DigiTaalhuis leggen we verbindingen en bieden 
extra cursussen aan die we ‘camouflage cursussen’ noemen. 
Hierbinnen ligt de nadruk in eerste instantie niet op taal, maar 
op een ander onderwerp waarbij taal aan bod komt. Voorbeelden 
hiervan zijn de cursussen ‘Opstapje Zorg’, ‘Voor hetzelfde Geld’ 
(van Geld&Zo) en een ipadcursus. 

Onder de aandacht
We brachten ons aanbod onder de aandacht op de 
Boschwegsemarkt ‘Rond om de toren’ en bij het 25-jarig 
bestaan van Woonservice het Gasthuis. Tijdens de Week van de 
Alfabetisering organiseerden we een Liedjescafé en een workshop 
Handlettering.

Het DigiTaalhuis in Schijndel is een samenwerkingsverband 
tussen de gemeente Meierijstad, Welzijn De Meierij, Bibliotheek 
NOBB en het Vluchtelingenwerk en krijgt ondersteuning van de 
stichting Lezen en Schrijven. Hiervoor zijn Meierijstad-breed 
verschillende overlegvormen in gang gezet.

Beter Nederlands leren spreken, 

lezen en schrijven en je digitale en 

rekenvaardigheden op peil brengen. 

En dat op een aansprekende manier 

voor volwassenen èn kinderen. 

Het is het doel van de educatieve 

activiteiten in het DigiTaalhuis. 

Welzijn De Meierij regelt de 

coördinatie, uitvoering en de 

toeleiding naar de cursussen. 

‘In 2019 deden 159 volwassenen  
mee aan DigiTaalhuis’

Taal voor Thuis is een pilottraject in 
samenwerking met ONS Welzijn en wil 
de ouderbetrokkenheid bevorderen. We 
voerden het uit op twee scholen in Sint-
Oedenrode en Schijndel. We bereikten 
hierbij twaalf ouders eenmalig. 

Helaas blijkt Taal voor Thuis voor de 
scholen en vrijwilligers geen goede 
methodiek. Ze sluit namelijk niet aan bij 
de wensen en de doelgroep. 
Wij gaan in 2020 niet door met dit 
middel, maar wel met de hogere 
doelstelling: ouders meer betrekken 
bij school. Hiervoor kijken we in 2020 
met scholen naar hun individuele 
behoeften en komen we met een breder 
thematisch aanbod.  Voorafgaand aan 
deze pilot trainde de stichting Lezen 
en Schrijven  een vijftal vrijwilligers 
van Welzijn De Meierij in de methodiek 
Taal voor Thuis. Ook organiseerden 
we een intervisiebijeenkomst waarbij 
ervaringen werden uitgewisseld.

Om na de VoorleesExpress weer met elkaar in contact te 
komen en de aandacht voor taal niet te laten verslappen, 
realiseerde Welzijn De Meierij twee VoorleesFeesten. 

Voor alle 100! gezinnen die mee doen of meegedaan hebben 
aan de VoorleesExpress organiseerden we twee grote 
VoorleesFeesten. De opkomst op de twee feesten was met 
150 personen in totaal enorm groot. 

Circus
Wethouder Coby van der Pas opende het evenement, daarna 
gingen de workshops van Circustheaterschool Poehaa 
van start. De kinderen lazen en knutselden en mochten 
alle circusonderdelen zelf ontdekken. Circus Poehaa 
sloot de dag af met een voorstelling waarin alle kinderen 
meespeelden. 

Prachtige afsluiting
Met clowns en acrobaten in alle kleuren was dit een 
prachtige afsluiting van de beide middagen. Kinderen 
konden zich verbazen en verwonderen over hun eigen 
talent, de spanning voelen, hun mogelijkheden verkennen 
en hun grenzen verleggen. En dat alles thuis nog eens 
rustig beleven met het lezen van hun boek over het circus.

De twee VoorleesFeesten gebeurden in het 
Damiaancentrum in Sint-Oedenrode en in Wijkcentrum 
Bloemenwijk in Schijndel. De feesten werden mede mogelijk 
gemaakt door giften van stichting D’n Einder en Kiwanis. 
Natuurlijk bedanken we ook al de betrokken vrijwilligers.

VoorleesFeest bereikte al honderd gezinnen

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat 
kinderen van twee tot acht jaar met een 
taalachterstand extra aandacht krijgen. 
Een half jaar lang komt er wekelijks 
een vrijwilliger thuis om voor te lezen 
en samen met de ouders aan de slag te 
gaan met taal en plezier in het lezen te 
ontwikkelen. 

We bereikten 34 unieke gezinnen 
en daar bovenop nog drie gezinnen 
die in 2019 een extra ronde hebben 
meegedaan. Hiervoor kunnen we kiezen 
als het gestelde taaldoel nog niet is 
behaald, maar ouders wel betrokken 
zijn en het voorlezen bij de kinderen 
aanslaat.

Vrijwilligers
We ondervroegen ook of de vrijwilligers 
tevreden zijn. De tevredenheid bleek 
groot: 90 procent van de 21 voorlezers 
zegt hun werk zo leuk te vinden dat 
ze de VoorleesExpress aanbevelen 
bij vrienden en familie. Dat geldt ook 
voor de toeleiders zoals basisscholen 
en logopedie-praktijken: 99 procent 
van hen zouden collega-toeleiders 
aanbevelen mee te werken aan de 
VoorleesExpress. 

Workshops 
We boden onze vrijwilligers vier 
verschillende trainingen aan om 
hun deskundigheid te bevorderen. 
Marjolijn Oerlemans, orthopedagoog 
en vrijwilliger bij de VoorleesExpress 
gaf de workshop Sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het jonge kind. 
Annelies van Uden, specialist Jeugd van 
Bibliotheek Meierijstad gaf de workshop 
Interactie met prentenboeken. Karin 
Moeskops en Carin van Hoof van 
Logopedie Rooi verzorgden een 
workshop logopedie: wat is het en 
hoe versterken we elkaar? Kentalis 
deed de workshop Nederlands met 
gebaren. Bovendien werden er vier 
intervisiebijeenkomsten georganiseerd 
om ervaringen uit te wisselen.

Voorleesexpress

Taal voor Thuis: pilotproject
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Interview met docente Gerry Swinkels
Wat doe je als docent bij Welzijn De Meierij?
“Ik geef bijvoorbeeld de cursus Lang Zullen Ze Lezen voor 
laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven. Ook geef ik een individuele schrijfcursus. Hierin 
behandel ik het opstellen en de structuur van e-mails. 

Wat gaf je nog meer?I
In 2019 gaf ik ook Opstapje Zorg: een cursus voor 
migrantenvrouwen die zich wilden oriënteren op de zorg. 
Zij liepen stage bij onze dagbesteding en kregen wekelijks 
ondersteuning om de taal op de werkvloer te leren begrijpen en 
werknemersvaardigheden te krijgen. Doel van Opstapje Zorg is dat 
de vrouwen kunnen uitvinden of werk in de zorg iets voor hen is. 
Ook verschillende inhoudelijke thema’s komen aan bod, zoals wat 
dementie is.”  

En is dit gelukt?
“Voor velen is het moeilijk zich de taal en 
werknemersvaardigheden eigen te maken en dan ook nog eens 
de inhoudelijke thema’s. Iedereen werkt hier op zijn eigen niveau 
aan, maar voor sommigen was het te hoog gegrepen. Ze kregen 
opdrachten die ze op de werkvloer konden uitvoeren.  Voor hen 
was de belangrijkste vraag of zij in de zorg willen gaan werken.” 

Laaggeletterdheid is een van de speerpunten van de gemeente 
Meierijstad.
“Ik merk dat mijn cursisten het fijn vinden dat de gemeente 
hier op inzet en dat er aandacht voor is. Goed om te weten dat 
Welzijn De Meierij meedraait in een gemeentelijke werkgroep die 
dit beleid verder uitwerkt. En dat jullie dit naar ons, docenten, 
terugkoppelen.”

Wat is het belangrijkste voor mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven? 
“Continuïteit. De zekerheid dat de cursus door kan blijven gaan. 
Het is elke keer een opluchting dat de cursus doorgaat en de 
gemeente Meierijstad het blijft financieren. Mensen voelen zich 
onzeker als ze dat nog niet weten.”

Gerry Swinkels is sinds 2015 docent 

bij Welzijn De Meierij. Ze geeft 

verschillende cursussen, waaronder 

Lang Zullen Ze Lezen en Opstapje 

Zorg. Ze werkt graag bij Welzijn De 

Meierij, ze voelt zich er thuis.

“Het belangrijkste is het activeren en aanboren van kennis die er nog is”

‘Cursisten geven vaak terug dat ze  
wat makkelijker dingen durven,  
meer zelfvertrouwen hebben’

Je geeft ook ‘Voor hetzelfde geld’. Wat leren mensen daar?
“Het is een basiscursus budgettering, met de nadruk op het beter leren omgaan met 
geld. De lesstof is in makkelijke en eenvoudige taal geschreven. Het is de eerste keer dat 
ik deze cursus geef, het maakt veel los. Mensen delen ervaringen en geven elkaar tips 
hoe ze beter om kunnen gaan met geld. De avond vliegt voorbij. We hebben altijd tijd te 
kort. Aan het einde van de cursus maak ik ze attent op het spreekuur van Geld&Zo. Daar 
kunnen ze na deze cursus altijd met vragen terecht over geld, formulieren en toeslagen.” 

Wat hebben de cursussen Lezen en Schrijven en Voor hetzelfde geld gemeen?
“Als docent werk ik aan het zelfvertrouwen van mensen. Cursisten geven vaak terug dat 
ze wat makkelijker dingen durven en niet meer zo bang zijn om fouten te maken. Dat 
ervaren ze als hun grootste winst. Ze weten waar ze aan moeten werken en ontdekken 
dat ze meer kunnen dan ze dachten. Het belangrijkste in mijn lesgeven is het activeren en 
aanboren van kennis die er nog wel is, maar die ze niet meer durven te gebruiken.”

‘Mensen delen ervaringen en geven tips 
hoe beter om te gaan met geld’

Internetcafé
Iedereen met een vraag op het gebied 
van computers/tablets en telefoons 
kan, op afspraak, langskomen voor een-
op-eenbegeleiding. Dit bieden we vier 
dagdelen per week aan. 

In 2019 waren er 463 begeleidingsuren. 
Internetcafé is een activiteit in 
samenwerking met Senior Rooi en 
Odendael.
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Vrijwilligers Jos en Melita vertellen

Jos Wouters
Repair Café

Jos Wouters (67) werkt als vrijwilliger bij De Klussendienst en het Repair Café. In 
zijn werkzame leven werkte hij bij een bedrijf in kabels en leidingen, 20 jaar als 
monteur en 25 jaar als uitvoerder. 

Waarom doe je vrijwilligerswerk?
“Ik was ‘s ochtends vroeg van huis en ’s avonds laat weer thuis. Omdat ik altijd 
onderweg was, schoten de sociale contacten er bij in. Na mijn pensionering viel ik 
daardoor een beetje in een zwart gat. Daarom ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. 
Het geeft me voldoening om mensen te helpen.” 

Hoe zie je de toekomst van het Repair Café?
“Het valt me op dat tegenwoordig veel elektrische apparaten zo gemaakt zijn, 
dat ze niet te repareren vallen. Daar zou verandering in moeten komen. Behalve 
reparatieklussen heeft het Repair Café door het laagdrempelig karakter ook een 
grote sociale functie.”

Melita Bouwmans (58) is vrijwillig coupeuse en naaister bij het Repair Café. 

Hoe kwam je bij het Repair Café terecht?
“Toen het zeven jaar geleden opgezet werd, vroeg een coupeuse of ik ook mee kwam 
doen. Ze vond het leuker om samen te werken in plaats van de enige coupeuse te 
zijn.”

Wat is het leukste van je vrijwilligerswerk?
“Mensen helpen met kleine dingen, terwijl het niet meteen over geld gaat. Mensen 
weer wat blijer te maken en hun reacties te zien. Daar gaat het me om. Velen komen 
terug, ook omdat het gewoon gezellig is.”

Welzijn De Meierij biedt mensen op 
verschillende locaties de mogelijkheid elkaar 
te ontmoeten en actief te zijn. Denk aan de 
werkplaatsen van De Sok, het Repair Café en 
onze eigen algemene ruimtes. Waarom vinden 
we dat zo belangrijk? Omdat mensen zo hun 
sociale netwerk uitbreiden, weer meedoen in 
de samenleving en hun talenten en kwaliteiten 
ontdekken.

Ontmoeten en leren
Natuurlijk kent ook Schijndel een Repair Café. 
Handige vrijwilligers komen samen op een 
locatie om zoveel mogelijk kapotte, oude spullen 
te repareren.

In een Repair Café leren mensen ook op een 
andere manier naar hun spullen te kijken en er 
opnieuw de waarde van te zien. Kleding, meubels, 
elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en ga 
zo maar door. Heel veel spullen kunnen met een 
beetje geluk nog een tweede leven krijgen. 

‘Gouden handjes’
In 2019 voerden onze ‘gouden handjes’ 299 
reparaties uit. Bij bijna driekwart van de 
aangeboden apparaten lukte de reparatie en 
konden de spullen weer even mee. In 2020 zal het 
Repair Café ook een avond open zijn.

Repair Café Schijndel

Melita Bouwmans
Repair Café



Ontmoeten en blijven meedoen

Kon De Sok een stellage maken voor de kerkklok van de Parochie Heilige Michaël? 
Deze vraag kregen onze werkplaatsen in 2018. De klok was in Wijbosch uit de 
kerk gehaald omdat de kerk omgebouwd werd tot een appartementencomplex. De 
naastgelegen begraafplaats leek een mooie bestemming. Na een maand tekenen, zagen, 
timmeren en lassen was het donderdag 25 april 2019 zover. Vrijwilligers van Welzijn De 
Meierij hingen de klok op in de nieuwe stellage op de begraafplaats. Natuurlijk onder 
het toeziend oog van Anton Bijnen van de Parochie Heilige Michaël. Een mooi resultaat 
waardoor de klok een nieuwe betekenis krijgt voor de mensen uit Wijbosch.

Werkplaatsen De Sok:  
repair, remake en refurbish

Een aantal vluchtelingen stroomden in de fietswerkplaats in. 
Ze maakten werkstukken onder  begeleiding van deskundige 
vrijwilligers. Ook de zelfklusochtenden in de metaal en hout 
werden weer goed bezocht. Mensen krijgen hier de gelegenheid 
voor zichzelf te klussen. Zo kunnen ouderen die kleiner zijn gaan 
wonen toch hun hobby blijven uitoefenen. 

Jongeren
Drie jongeren van het Koning Willem 1 College hebben een 
oriëntatietraject gevolgd in de hout- en metaalwerkplaats. Een 
jongere haalde zijn certificaat in de fietswerkplaats. Onder 
begeleiding van de vrijwilligers werkten de jongeren een dagdeel 
in de werkplaatsen. 

Gemeenschapstaken
Organisaties in Schijndel en Sint-Oedenrode kunnen bij De Sok 
een vraag neerleggen op hout-, metaal- en fietsgebied. Zo dragen 
vrijwilligers bij aan gemeenschapstaken.
In oktober hebben we tijdens een open middag en avond 
de activiteiten in de werkplaatsen gepromoot voor collega-
organisaties en instellingen in Meierijstad. 

Voorbeelden van gemeenschapstaken die De Sok uitvoerde:
• Keukenblok voor de Schaapskooi
• Klokkenhouder voor de klok van de Parochie Sint Servatius
• Poorten voor het dierenverblijf ’t Plein
• Pomp en rek voor de Heemtuin.

Een grote verscheidenheid aan 

activiteiten gebeuren elk jaar weer 

in de werkplaatsen van De Sok van 

Welzijn De Meierij. Zo ook in 2019, 

toen bovendien werd samengewerkt 

met Vluchtelingenwerk en het 

onderwijs

Tekenen, zagen, timmeren, lassen…

En toen was er een nieuwe bestemming voor een kerkklok
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De financiële jaarrekening maakt geen onderdeel uit van dit verslag.  
Wel zijn de balans en de resultaten in tabelvorm opgenomen.

Daarnaast stonden reguliere onderwerpen als jaarplan, jaarverslag, begroting en de 
jaarrekening van de organisatie op de agenda van het bestuur. Het bestuur heeft conform 
de Governancecode uitvoering gegeven aan de evaluatie van het bestuursfunctioneren, 
functionerings- en beoordelingsgesprek directeur, overleg PVT.

Overleg PVT/kennismaking bestuur & team
In het jaarlijks overleg tussen bestuur en de PVT in maart 2019 is er in relatie tot de 
personeels-en bestuurswisselingen besloten om twee kennismakingsbijeenkomsten te 
beleggen met het bestuur en het team. In het voorjaar en najaar van 2019 is er eenmalig 
door het bestuur en eenmalig door het team op een creatieve manier uitvoering gegeven 
aan deze bijeenkomsten. Kennismaking en uitwisseling over projecten en activiteiten 
stonden daarbij centraal.

De organisatie

Het bestuur van Welzijn De Meierij had op 31 december 2019 de volgende samenstelling:

Naam Functie
Dhr. T. van der Heijden Voorzitter
Dhr. A. van Grinsven Penningmeester
Dhr. M. van den Akker Secretaris
Dhr. G. van Aken Algemeen lid
Mevr. N. Paagman Algemeen lid
Mevr. A. Noordhof Algemeen lid
Mevr. M. van Rooij Algemeen lid

Beleidsontwikkeling
In 2019 heeft het bestuur diverse onderwerpen behandeld en beleid vastgesteld waarbij de 
focus vooral gericht was op: 
• Kwaliteitsbeleid;
• Vrijwilligersbeleid: VOG;
• De doorontwikkeling van de samenwerking met de maatschappelijke partners sociaal 

domein Meierijstad; 
• Preventie/Integriteitsbeleid;
• Personeelsbeleid; o.a. generatiepact;
• Beleid over vervoersactiviteiten;
• Vaststelling integrale kostprijs voor gezamenlijke offerte.

Toezichthoudend Bestuur

Directeur Personeelsvertegenwoordiging

Sociaal Werkers
Algemene ondersteuning

Planning & Control
Beheer

Bestuur, governancecode en beleidsontwikkeling

Organogram Welzijn De Meierij

Samenstelling bestuur Welzijn De Meierij

AVG is voor Welzijn De Meierij een behoorlijke uitdaging. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen en 
hebben in 2019 de AVG richtlijnen verder uitgewerkt met:
• standaardformulier voor toestemmingen voor foto’s, verkrijgen van informatie (bijvoorbeeld het 

ontvangen van een nieuwsbrief);
• het vrijwilligerscontract is aangepast met een passage over AVG;
• preventiebeleid vastgesteld (inclusief AVG);
• opschonen data conform de richtlijnen AVG.

Aansluiting bij beroepsvereniging Verdiwel en brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland
In 2019 was Welzijn De Meierij via de directeur lid van de beroepsvereniging Verdiwel voor 
directeur-bestuurders van organisaties voor Welzijn- en Maatschappelijke Dienstverlening. 
De directeur was tevens bestuurslid van Verdiwel. 
Welzijn De Meierij maakt deel uit van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland voor 
Welzijn – en Maatschappelijke Dienstverlening. 

Lokale- en regionale en landelijke overleggen en bijeenkomsten
Welzijn De Meierij heeft in 2019 deelgenomen aan lokale-, regionale en landelijke 
overleggen in het kader van de ontwikkeling – en uitvoering van WMO-, jeugd- en 
participatiebeleid.

De organisatie heeft op lokaal -en regionaal niveau intensief samengewerkt met diverse 
netwerkpartners in het sociaal domein op het terrein van (jeugd)zorg, wonen, inkomen en 
welzijn. 
De organisatie was vertegenwoordigd in: 
• Sociale (wijk)teams;
• Platforms en stuurgroepen op het terrein van leefbaarheid; Welzijn De Meierij heeft ook 

een bijdrage geleverd aan de leefbaarheidsmonitor Meierijstad. 
• Stuur- en werkgroepen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen; 
• Multidisciplinair overleg met zorgpartners;
• Dialoogtafels, ronde tafelbijeenkomsten met bewoners & gemeente over 

beleidsontwikkeling sociaal domein;
• Landelijke bijeenkomsten Sociaal Werk Nederland;
• Bijeenkomsten, workshops landelijke vereniging van welzijnsdirecteuren Verdiwel.

Beroepsvereniging, branchorganisatie en overleggen

AVG
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Welzijn De Meierij had in 2019 gemiddeld 12,39 FTE (exclusief detachering).

Op 31 december waren er 22 medewerkers in dienst, waarvan twee medewerkers op basis 
van detachering in samenwerking met WSD. Door personeelswijzigingen als gevolg van 
pensionering, zwangerschapsvervanging en nieuwe projecten zijn er verschillende tijdelijke 
contracten afgesloten. 
Begin 2020 zijn alle vacatures ingevuld. 

Ziekteverzuim/percentage 
Het ziekteverzuimpercentage in 2019 was gemiddeld 4,06%. Uit de landelijke halfjaarlijkse 
cijfers voor 2019 branche Sociaal Werk komt een gemiddeld percentage van 6,3%. Het 
percentage en het type ziekteverzuim gaf geen aanleiding voor specifieke maatregelen. In 
2019 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen.

Medezeggenschap
Welzijn De Meierij heeft een Personeelsvertegenwoordiging (PVT), die de belangen van de 
medewerkers behartigt. De PVT heeft in 2019 driemaal formeel overleg gevoerd met de 
directeur en eenmaal met het bestuur. 
Gespreksonderwerpen waren: contract Arbodienst, inwerkprogramma nieuwe 
medewerkers, personeelshandboek, preventie- en integriteitsbeleid/VOG, format 
functioneringsgesprekkenwijziging, vakantieplanning, generatiepact  en de samenwerking 
welzijnsorganisaties Sociaal Werk. Verder werd de PVT geïnformeerd over de ontwikkeling 
van het werkplan, jaarverslaglegging en de begroting.

Medewerkers

Personeel in cijfers

Gemiddeld 12,39 FTE (exclusief detachering)

In dienst: 22 medewerkers waarvan twee medewerkers op basis van detachering in 
 samenwerking met WSD
Zwangerschapsverlof: twee medewerkers
Pensionering: twee medewerkers
Beëindiging arbeidscontract: twee medewerkers
Aantal vacatures: 7 (mede in het kader van zwangerschapsvervanging en projectuitvoering) 
Parttimers: 21
Fulltimers: 1
Verhouding man/vrouw: 17 vrouwen en 5 mannen

Ziekteverzuimpercentage 
Gemiddeld 4,06%
< 8 dgn is 1,83%
 8-42 dgn is 1,26%
> 42 dgn is 0,97%

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek kwaliteitslabel voor de branche Sociaal Werk. Dit 
Kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk. Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, 
stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen bij de 
sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking 
met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is 
gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en 
faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur. 

In 2018 is Welzijn De Meierij gestart met het traject naar certificering, waarbij medewerkers, 
vrijwilligers en het bestuur vanaf het begin nauw betrokken zijn geweest. Eind 2019 vond de toetsing 
plaats met als resultaat het behalen van het kwaliteitslabel!  De organisatie behaalde van de 49 
normen er 6 gedeeltelijk niet.
In 2020 zal het certificaat door Sociaal Werk Nederland officieel worden uitgereikt. 

Sterke punten:
• De verhouding vaste medewerkers en vrijwilligers;
• Iedereen is sterk betrokken, de vrijwilligers worden goed gefaciliteerd;
• De verschillende kwaliteiten van het personeel worden gezien en goed ingezet/benut;
• Het systeem van activiteitenkaarten, evaluaties en het SMART omschrijven van doelen;
• De sterke positie binnen het netwerk in de lokale omgeving.

Verbeterpunten:
• Het evalueren met partners en derden;
• Kennisdelen met docenten;
• De achterliggende analyse waarom iets een succes is;
• Het professioneel oordeel; hoe kom je tot bepaalde keuzes;
• Leren van incidenten, klachten en afwijkingen;
• Niveau van inzet /rol sociaal werker, scherper benoemen, mede in relatie tot het stimuleren van de 

zelfstandigheid van de burger/organisatie.

De komende jaren gaat Welzijn De Meierij aan de slag met deze verbeterpunten. Over twee jaar vindt 
de volgende toetsing plaats.

Welzijn De Meierij gecertificeerd voor het kwaliteitslabel Sociaal Werk! Overzicht personeel 31 december 2019
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In 2019 had de organisatie met vijftien docenten (begeleiders) 
een overeenkomst van opdracht. Het betrof docenten voor 
bewegingsactiviteiten en voor activiteiten op het terrein van 
ontmoeten en informeel leren. In totaal 2 freelancers werden 
ingezet op specifieke projecten en PR & Communicatie. 

Vrijwilligers
Het werken met vrijwilligers is een identiteitsbepalend element 
en belangrijk onderdeel van het profiel van Welzijn De Meierij. 
Veel activiteiten worden door vrijwilligers mede ontwikkeld, 
vormgegeven en uitgevoerd. Welzijn De Meierij werkte in totaal 
samen met 481 (unieke) vrijwilligers. Deze vrijwilligers voerden 
verschillende taken uit voor sterk uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd vanuit 68 verschillende groepen. 

Voorbeelden zijn het plaatsen van alarmeringsapparaten, 
klussendienst, mantelzorgondersteuning en werkzaamheden 
in de werkplaatsen. Op activiteitenniveau heeft een aantal 
vrijwilligers ook buiten de eigen dorpskern gewerkt, zoals bij 
Buurtbemiddeling.

Welzijn De Meierij werkt graag mee aan de opleiding en ontwikkeling van toekomstige professionals. 
Onze organisatie is een erkend opleidingsinstituut van SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), kenniscentrum voor leren in de praktijk. Deze erkenning geldt voor 
de opleidingen:
• sociaal-cultureel werker niveau 4;
• sociaal-maatschappelijke dienstverlening niveau 4;
• persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen niveau 4,;
• begeleider gehandicaptenzorg niveau 3;
• sport- en bewegingsleider niveau 3;
• assistent dienstverlening en zorg niveau 1;
• medewerker secretariaat en receptie niveau 2.

Algemeen
Leergemeenschap Avans Hogeschool s’-Hertogenbosch
Vanaf september 2017 is Welzijn De Meierij gestart met een nieuwe vorm van samenwerking met 
Avans Hogeschool voor eerste jaars studenten Social Studies. In 2018 is deze samenwerking in de 
vorm van een leergemeenschap voortgezet met eerste en tweede jaars Social Studies t/m april 
2019. Na een evaluatie is vanuit Welzijn De Meierij besloten om deze vorm van praktijkstage niet 
meer te continueren. De inspanningen vanuit onze organisatie waren niet meer in verhouding met het 
rendement.

Docenten & freelancers

15 docenten en 2 freelancers
481 (unieke) vrijwilligers

Stagiaires

In Sint-Oedenrode en in Schijndel werden de vrijwilligers door middel van 
vrijwilligersfeesten (eigen activiteit voor vrijwilligers jongerenwerk) en een fietstocht 
gewaardeerd. In Sint-Oedenrode werd voor het eerst tot volle tevredenheid van de 
deelnemers een fietstocht georganiseerd.

Waardering en ondersteuning

Overzicht inzet stagiaires

Jongerenwerk
• Twee jaarstagiaires 3e jaars MBO college social work KW1
• Stagiaire 4e jaars Bestuurskunde/overheidsmanagement Avans 

Hogeschool ’s-Hertogenbosch, afstudeeropdracht: ‘onderzoek 
ondersteuningsbehoeften van jonge mantelzorgers’. 

Dagbesteding
• Jaarstagiaire 2e leerjaar MBO Sociaal maatschappelijke 

dienstverlening Koning Willem 1 College 
• 2 maatschappelijke stages
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In totaal zijn er vijf incidentmeldingen 
geregistreerd. Deze incidenten zijn 
geëvalueerd en waren qua aard 
geen aanleiding voor aanpassing 
werkinstructies of beleidsuitvoering.

Deskundigheidsbevordering

Aan vrijwilligers in Schijndel en Sint-Oedenrode zijn de volgende trainingen en workshops aangeboden: 
• Training signaleren voor de bezoekgroep sociale alarmering
• Twee bijeenkomsten voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn in Meierijstad op het gebied van budgettering
• Deskundigheidsbevordering Budgetmaatjes Sint-Oedenrode en Schijndel
• Congres Armoede en Schulden (vrijwilligers Geld &Zo)
• Training EHBO jonge vrijwilligers jongerenwerk

Vrijwilligers buurtbemiddeling
• Basistraining Buurtbemiddeling 
• Drie bijeenkomsten gericht onder andere op teambuilding, omgaan met weerstandTrainingen/cursussen

• Bedrijfsbureau; Taalles; Nederlands en Engels en EHBO

Team Sociaal Werk
• Training Insights Discovery (gericht op teambuilding en competenties Sociaal werk) 
• Workshop; meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Mantelzorg & dementie
• Training jonge mantelzorger, training gespreksleider Alzheimercafé,training werk en mantelzorg;
• Festival ‘om nooit te vergeten’ (Dementie) 
• Studiedag wat kun je doen aan dementie

Jongerenwerk
• Jongerenwerk voorkomt zorg
• Webinar over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Lezing over de functie van een Boze Puber (vanuit de contextuele benadering) 
• Startbijeenkomst STORM (strong teens and resilient minds) GGZ oostbrabant
• 3 bijeenkomsten rondje Meierijstad (CJG) over Puberbrein, Positief Coaching, Zelfbeeld van het kind
• Training erkenning en herkenning jonge mantelzorgers
• Cursus ambulant jongerenwerk

Deelname congressen/studiedagen team Sociaal Werk
• Congres Armoede en Schulden
• Dag van de sociaal werker    
• Bijeenkomst kwaliteitslabel 
• Jaarcongres Sociaal Werk Nederland

Professionals

Overige activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering
• Cursus wet verplichte GGZ 
• Individuele coaching
• Training Bikablo
• Training huiselijk geweld
• Workshop Buurtwerk
• Opleiding Frisse Pepers/projectontwikkeling
• Deelname studiedag Kunst en cultuur Meierijstad

In 2019 is de nieuwe website van Welzijn De Meierij online gegaan. Een zeer toegankelijke 
website vooral ingericht voor de inwoner met actuele informatie over ons ondersteunings-en 
dienstenaanbod. 

Voor de inwoner is er een jaarlijkse brochure uitgegaan met een overzicht van ons cursusaanbod. 
Naast de algemene jaarrapportages over 2018 heeft Welzijn De Meierij een publieksversie 
opgesteld in de vorm van een aantrekkelijk digitaal jaarbeeld 2018.
De organisatie maakte in 2019 actief gebruik van social media en de lokale media om haar 
activiteiten en ontwikkelingen voor verschillende doelgroepen, waaronder inwoners, vrijwilligers en 
stakeholders bekend te maken. 

Twee maal informatie en advies gevraagd  
vanwege vermoedens van huiselijk geweld 
met het oog op de meldcode.

PR en communicatie

Vrijwilligers trainingen en workshops

Arbo

Meldcode huiselijk geweld 
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De financiële verslaglegging is vastgelegd in een separaat financieel jaarverslag 2019.
In dit hoofdstuk de balans- en de winst- en verliesrekening 2019 (status per 31-12-2019).

Jaarrekening 2019

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018

Vaste activa

Materiele vaste activa

Inrichting € 0 € 0

Inventaris 13.908 21.943

Machines 4.391 585

€ 18.299 € 22.528

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren € 4.574 € 6.371

Nog te ontvangen bedragen 1.058 8.698

Vooruitbetaalde posten 17.825 18.002

€ 23.457 € 33.071

Liquide middelen

Liquide middelen € 425.341 € 452.036

€ 425.341 € 452.036

Totaal € 467.097 € 507.636

Balans per 31 december 2019

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018

Eigen vermogen

Reserves € 270.814 € 284.380

Fondsen 18.299 22.528

€ 289.113 € 306.908

Voorzieningen € 0 € 0

Vlottende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen en sociale premies € 49.382 € 46.712

Crediteuren 43.991 46.969

Nog te betalen bedragen 61.826 62.796

Vooruitontvangen bedragen 22.786 44.251

€ 177.985 € 200.728

Totaal € 467.097 € 507.636

(na resultaatbestemming)
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Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

BATEN

Gemeentelijke subsidies € 1.120.060 € 1.066.172 € 1.047.483

Projectinkomsten algemeen 165.383 60.000 148.050

Deelnemersbijdragen cursussen 43.155 35.000 42.471

Deelnemersbijdragen overige activiteiten 13.376 10.350 13.393

Inkomsten gemeenschapstaken 14.123 16.000 12.756

Overige inkomsten 76.176 43.500 51.924

Financiële baten 58 500 112

Baten voorgaande jaren 0 0 0

Totaal baten € 1.432.331 € 1.231.522 € 1.316.189

Staat van baten en lasten 2019

Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

LASTEN

Personeelskosten € 990.551 € 858.638 € 912.409

Huisvestingskosten 183.596 186.565 181.328

Afschrijvingskosten 9.844 8.094 10.007

Organisatiekosten 59.506 55.450 60.366

Kosten PR 9.219 7.500 12.231

Bestuurskosten 3.408 3.000 1.870

(Project)activiteiten/cursussen 160.184 92.175 126.300

Niet verrekenbare BTW 30.960 27.600 29.516

Lasten voorgaande jaren 2.858 0 209

Totaal lasten € 1.450.126 € 1.239.022 € 1.334.236

Resultaat € -17.795 € -7.500 € -18.047

Bestemming resultaat
Toevoeging/onttrekking aan:

Egalisatiereserve gemeente Meierijstad € -9.771 € -7.500 € -13.764

Algemene reserve eigen inkomsten -2.724 0 -14.834

Bestemmingsreserve ziekteverzuim -1.071 0 16.118

Bestemmingsfonds inventaris -4.229 0 -5.567

Projectsaldo € -17.795 -7.500 -18.047
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Jaarrekening 2019

2019 2018

Directie

B.H.E.M. Cloosterman

In dienst 01-01-2013 01-01-2013

Uit dienst n.v.t. n.v.t.

Deeltijdfactor 100% 100%

Bezoldiging € 76.836 € 73.580

Bestuurders

Dhr. T.J.E.A. van der Heijden

Functie voorzitter voorzitter

Duur functievervulling 01-01|31-12 01-01|31-12

Dhr. M.M.J.M. van den Akker secretaris secretaris

Functie 01-01|31-12 01-01|31-12

Duur functievervulling

Dhr. A.A.M. van Grinsven

Functie penningmeester penningmeester

Duur functievervulling 01-01|31-12 01-01|31-12

Dhr. G.T. van Aken

Functie bestuurslid bestuurslid

Duur functievervulling 01-01|31-12 01-01|31-12

Bezoldiging directie, bestuurders en toezichthouders

2019 2018

Bestuurders

Mevr. P.G.E. Paagman-Wouters

Functie bestuurslid bestuurslid

Duur functievervulling 01-01|31-12 01-01|31-12

Mevr. A.B. Noordhof

Functie bestuurslid bestuurslid

Duur functievervulling 01-01|31-12 01-01|31-12

Mevr. M.A.L.P. van Rooij

Functie bestuurslid bestuurslid

Duur functievervulling 01-01|31-12 01-01|31-12

Samenstelling directie 1 directeur
Samenstelling bestuur 7 leden

De bestuurders zijn onbezoldigd.
Er is geen sprake van verstrekte leningen, voorschotten of garanties aan bestuurders.



Welzijn De Meierij

(073) 544 14 00
info@welzijndemeierij.nl
www.welzijndemeierij.nl

Postbus 219
5480 AE Schijndel

Redactie en eindredactie
Trix Cloosterman, Welzijn De Meierij
Astrid van Wijk, Eindhoven

Ontwerp en vormgeving
Connie Smits | grafisch onwerp,  
Sint-Oedenrode

Fotografie
Freekje Groenemans, Eindhoven
Ellis Rijkers Fotografie, Sint-Oedenrode
Bas Ulehake, Schijndel Online
Nelleke Zomer Fotografie, Schijndel
Dreamlife, Schijndel
Jack Elbers, Welzijn De Meierij
Welzijn De Meierij
Getty Images/iStockphoto
Shutterstock

© 2020 Welzijn De Meierij, Schijndel
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, geluidsband, elektronisch 
of op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Met dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van 
dit jaarverslag.


	pagina inhoud
	pagina inhoud
	pagina 4 Welzijn De Meierij
	pagina 5 Welzijn De Meierij
	pagina 6 Vrijwilligerswerk
	pagina 7 Vrijwilligerswerk
	pagina 8 Vrijwilligerswerk
	pagina 9 Vrijwilligerswerk
	pagina 10 Jongerenwerk
	pagina 11 Jongerenwerk
	pagina 12 Jongerenwerk
	pagina 13 Jongerenwerk
	pagina 14 Zorgen voor elkaar
	pagina 15 Zorgen voor elkaar
	pagina 16 Zorgen voor elkaar
	pagina 17 Zorgen voor elkaar
	pagina 18 Samen bouwen
	pagina 19 Samen bouwen
	pagina 20 Samen bouwen
	pagina 21 Samen bouwen
	pagina 22 Ontmoeten
	pagina 23 Ontmoeten
	pagina 24 Ontmoeten
	pagina 25 Ontmoeten
	pagina 26 Ontmoeten
	pagina 27 Ontmoeten
	pagina 28 Ontmoeten
	pagina 29 Ontmoeten
	pagina 30 Ontmoeten
	pagina 31 Ontmoeten
	pagina 32 Ontmoeten
	pagina 33 Ontmoeten
	pagina 34 Organisatie
	pagina 35 Organisatie
	pagina 36 Organisatie
	pagina 37 Organisatie
	pagina 38 Organisatie
	pagina 39 Organisatie
	pagina 40 Organisatie
	pagina 41 Organisatie
	pagina 42 Financien
	pagina 43 Financien
	pagina 44 Financien
	pagina 45 Financien
	pagina colofon
	pagina colofon
	pagina 46 Bezoldiging
	pagina 47 Bezoldiging

	naar Ontmoeten en blijven meedoen: 
	naar Samen bouwen aan een fijne buurt: 
	naar Zorgen voor elkaar: 
	naar Jongerenwerk: 
	naar Vrijwilligerswerk: 
	naar Welzijn De Meierij: 
	naar Organisatie & Financiën: 
	naar Inhoud: 
	naar Steunpunt Vrijwillgerswerk en cijfers: 
	naar Vrijwilliger Fraukje aan het woord: 
	naar Veiligheid hoog in het vaandel: 
	naar Maatje voor een Maatje: 
	naar Maatjes: 
	naar Steunpunt Vrijwilligerswerk DE matchmaker: 
	naar naar inhoud: 
	Jongeren Richard en Danique vertellen: 
	naar Meiden van de Meierij: 
	naar jongerencenrum Honk 1224: 
	Samenwerking jongerenwerk en onderwijs: 
	naar inhoud: 
	naar Jongerenwerk in cijfers: 
	naar Uit met ouders: 
	naar Nieuwe activiteiten: 
	naar Vrijwilligers maken respijtzorg mogelijk: 
	naar Nieuwsbrief voor mantelzorgers: 
	naar Rapportcijfer Omgaan met dementie: 
	naar Mantelzorg Litana aan het woord: 
	naar Cijfers hulp en ondersteuning: 
	naar Jonge mantelzorgers: 
	naar Ouderenkermis: 
	naar Multifunctionele accommodatie: 
	Leon Twigt aan het woord: 
	naar 10 jaar Woonservice Boschweg: 
	naar Eetpunten: 
	naar Buurtbemiddeling: 
	naar Woonservicepunten: 
	naar Sociaal Wijkteam: 
	naar Wijkcentrum Bloemenwijk open: 
	naar Vrijwillgers Sam en Wilma vertellen: 
	naar Pim Actief!: 
	naar Fietscursus: 
	naar Bewegen: 
	naar Cijfers 2019: 
	naar Opstapje Zorg: 
	naar Verbindingen leggen: 
	naar Sociaal Spreekuur Sint-Oedenrode: 
	naar Gezamenljk Cliëntenplatform: 
	naar Internetcafé: 
	naar Docent Gerry Swinkels: 
	naar Werplaatsen De Sok: 
	naar Repair Café Schijndel: 
	naar De Zoete Inval: 
	naar Geld&Zo: 
	naar Voorleesexpress: 
	naar Voorleesfeest: 
	naar Taal voor Thuis pilot: 
	naar DIgitaalhuis Schijndel: 
	naar Werplaatsen De Sok 2: 
	naar Repair Café Schijndel 2: 
	naar De Zoete Inval 2: 
	naar Geld&Zo 2: 
	naar Nieuwe bestemmning kerkklok: 
	naar Werkplaatsen De Sok: 
	naar Digitaalhuis Schijndel: 
	naar De Zoete Inval 3: 
	naar Geld&Zo 3: 
	naar Vrijwilligers Jos en Melita vertellen: 
	naar Ontmoeten en leren: 
	naar Docent Gerry Swinkels 2: 
	naar Digitaalhuis Schijndel 2: 
	naar De Zoete Inval 4: 
	naar Geld&Zo 4: 
	naar Personeel in cijfers: 
	naar Medewerkers: 
	naar Deskundigheidsbevordering: 
	nar Stagiaires: 
	naar AVG: 
	naar Beroepsvereniging en overleggen: 
	naar Bestuur en Beleid: 
	naar Jaarrekening 2020: 
	naar Deskundigheidsbevordering 3: 
	nar Stagiaires 2: 
	naar Arbo: 
	naar PR en Communicatie: 
	naar Dekundigheidsbevordering: 
	naar Jaarrekening 2019: 
	naar Kwaliteitslabel Sociaal Werk: 
	naar Organogram: 
	naar Meldcode Huiselijk Geweld: 
	naar Docenten & Freelancers: 
	naar Staat van Baten en Lasten 2019: 
	naar Stagiaires: 
	naar Balans per 31 december 2019: 
	naar Deskundigheidsbevordering 2: 
	naar Kwaliteitslabel Sociaal Werk 2: 
	naar Organogram 2: 
	naar Stagiaires 2: 
	naar Bezoldiging: 
	naar Balans per 31 december 2020: 
	naar inhoud 1: 
	naar Deskundigheidsbevordering 4: 
	naar Kwaliteitslabel Sociaal Werk 3: 
	naar Organogram 3: 
	naar Stagiaires 3: 
	naar Staat van Baten en Lasten: 


