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Beste meneer Kleian, 

  

In antwoord op uw brief van 17 december 2020 vindt u hieronder de 

beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de afdoening van 

toezeggingen. 
 
Vraag 1 

In de infovergadering bestuur en samenleving van 24 november j.l. heeft de 

verantwoordelijk wethouder de volgende toezegging gedaan:  

“Wethouder van der Poel gaat na wat de kosten van de voorbereidende 

werkzaamheden die worden uitgevoerd of uitgevoerd gaan worden vanaf de 

gunning tot het moment dat de RvS uitspraak heeft gedaan wat betreft de GOL.” In 

de raadsvergadering van 15 december j.l. is door ons de vraag gesteld wanneer de 

gedane toezegging gestand zou worden gedaan. Daarop antwoordde de 

wethouder met de mededeling dat juist op die dag binnen het College een 

raadsinformatiebrief met het antwoord op de toezegging was vastgesteld en wij die 

dus snel zouden ontvangen. Na ontvangst van de betreffende raadsinformatiebrief 

constateren wij dat, anders dan de wethouder stelde, de toezegging met de 

bedoelde raadsinformatiebrief in het geheel niet gestand is gedaan. De informatie 

in die raadsinformatiebrief gaat over de kosten als gevolg van de vertraging en niet 

de kosten van de reeds uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden.  
 
Antwoord  

U geeft aan dat de raadsinformatiebrief van 15 december 2020 geen antwoord 

geeft op uw vraag. Wij delen die mening niet. Hoewel het onderwerp van die brief 

inderdaad gaat over de vertraging en de gevolgen daarvan, staat het antwoord op 

de door u gestelde vraag wel degelijk vermeld, namelijk: “De kosten van de reeds 

uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden van de aannemer bedragen ruim 

€ 8,1 miljoen”.  

In de raadsinformatiebrief staat óók dat de aannemer betrokken blijft bij het project 

en hiervoor een vergoeding krijgt van € 3,6 miljoen. Samen zijn dit vooralsnog de 

kosten die worden gemaakt totdat er een uitspraak van de Raad van State ligt. In 

totaal dus een bedrag van ruim € 11,7 miljoen. 
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Vraag 2 

Hetzelfde geldt ten aanzien van het volgende punt. In de informatievergadering 

van 26 november 2019 werd een toezegging gedaan, nr. 1715. Vrij kort daarna 

ontvingen wij een jaarrekening van O3 over het jaar 2018. Na een reactie richting 

de griffier dat wij informatie over de tweede helft van het jaar 2019 hadden 

gevraagd, werd ons verzekerd dat de toezegging alsnog gestand zou worden 

gedaan. Inmiddels zijn wij 13 maanden verder het juiste antwoord hebben wij ook 

nu nog niet ontvangen. 
 
Antwoord  

Deze toezegging wordt afgehandeld met de brief en de bijlagen die u ook vandaag 

worden toegezonden.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 

 
 



Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 6 januari 2021
Onderwerp: jaarverslag O3 2019
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: toezegging (babs nr. 1715)
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 3

Aanleiding
In de informatievergadering Bestuur van 26 november 2019 is toegezegd om de verantwoording van 
de subsidie van O3 aan u toe te sturen. Daarnaast ontvingen we afgelopen november een brandbrief 
van Stichting Alles voor Mekaar.

Informatie
Bijgaand treft u de Prestatieverantwoording van O3 over 2019 aan. De verantwoording van Alles voor 
Mekaar maakt onderdeel uit van de Prestatieverantwoording van O3 en treft u aan in bijlage 2 op 
pagina 39 tot en met 43. Naar aanleiding van deze verantwoording 2019 hebben wij aan O3 nog 
aanvullend een evaluatie gevraagd hoe O3 de samenwerking en de werkwijze van Stichting Alles voor 
Mekaar heeft ervaren.  De evaluatie van het project Alles voor Mekaar door O3 is als afzonderlijk 
document bijgevoegd.

Ten slotte hebben wij vandaag gereageerd op de brandbrief van Stichting Alles voor Mekaar. Onze 
reactie treft u ook als bijlage bij deze raadsinformatiebrief aan. 

Bijlagen:
 Prestatieverantwoording O3 over 2019
 Evaluatie Alles voor Mekaar door O3
 Brief aan Stichting Alles voor Mekaar, verzonden 6 januari 2021
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Prestatieverantwoording03 Heusden 2019

Geacht College,

Bij deze sturen wij u, conform afspraak de Prestatieverantwoording03 Heusden 2019. De
bijbehorende gezamenlijke financiele verantwoordingover 2019 en de accountantsverklaringzijn
eerderseparaat aan u toegezonden.

Wij hebben voor de opzet van de prestatieverantwoordingde lijn aangehouden van het
subsidieverzoek. In de verantwoordingvan 2019 hebbenwij de feiten en de cijfersaangevuld met
verhalen uit de praktijk. Wij hebben daarbij de balans gezocht tussen basisdienstverleningen
vernieuwing.

Wij verzoeken u bij deze om vaststelling van het verleende subsidiebedrag.

Vragen over de prestatieverantwoordingkunt u stellen aan Janine Cloosterman en Koj Koning.

Wij vertrouwenerop u zo voldoende te hebben qeinforrneerd.

Namens de partijen van 03 Heusden,
Met

VrJendeIJe
groet, \ 7

"/ ;7 JVI /1 / /=>DrJ
directeur/bestuurderContourdeTwern

Bijlage: 1
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Tel: 013 583 9999
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Inleiding

In deze verantwoording kijken wij terug op de basisdienst-
verlening van 03, o.a. via de wijkteams. We laten zien hoe
we hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van onze
organisatie en onze werkwijze. Uitgangspunt voor 03 is dat
we col/ectief preventiefwerken en daarnaast waar nodig
individueel curatieve inzet leveren. Dat is waar we naar
streven.

Dit is de verantwoording van samenwerkingsverband 03 over onze inzet in 2019. We hebben
ons gebaseerd op de 'uitvraag subsidie 03 sociaal domein 2019'. In dit stuk staat beschreven wat er
wordt verwacht van het zogenaamde "voorliggend veld" binnen BIJEEN Het voorliggend veld is het
vrij toegankelijke aanbod van zorg en welzijn binnen BIJEEN dat 03 levert, samen met de Schroef.

In de verantwoording laten wij zien hoe de samenwerkende partners binnen 03 ContourdeTwern,
Farent, GGD en MEE Plus het afgelopen jaar gezamenlijk hebben bijgedragen aan de maatschap-
pelijke effecten die de gemeente Heusden beoogt

· Inwoners kunnen zelf en/of met behulp van hun sociale omgeving zo zelfstandig mogelijk
functioneren in onze maatschappij (zelfredzaamheid).

· Jeugdigen kunnen in een veilige (pedagogische) omgeving opgroeien en zich verder
ontwikkelen.

· Inwoners kunnen zich ontspannen, elkaar ontmoeten en ondersteunen in een prettig sociaal
klimaat (sociale participatie).

presentie

Bijeelrr
ondersteuningburgerinitiatieven

Figuur1 Zeven themo'swoorop03 extro
investeertin 2019-2020.

Dat doen we eerst en vooral door te zorgen dat onze
wijkteams laagdrempelig benaderbaar en bereikbaar zijn en
door voortdurend te investeren in vroegsignalering. In het
complete systeem waarin 03 werkt, zien we in de praktijk
nog (te) vaak dat er (te) veel individueel curatief gebeurt en
te weinig collectief. Daarin vinden we onze veranderambitie.

Veel mensen benaderen BIJEENvaak in eerste instantie vanuit een probleem dat zij ervaren. We gaan
uiteraard aan de slag met die problemen maar het zit in ons DNAom ook altijd te kijken naar de kansen.
Samen met bewoners kijken we altijd naar wat wel kan en wat wel goed gaat en we ondersteunen
mensen bij het vinden van oplossingen in het gewone dagelijkse leven en hun eigen netwerk Mensen
met goeie ideeen voor hun buurt ondersteunen we met het opzetten en ontwikkelen van hun
(burger)initiatief.

Kantelen van werkwijzes binnen een systeem is nooit eenvoudig. Samen met de gemeente werken we
aan die kanteling. In samenspraak met onze opdrachtgever zijn voor 2019 en 2020 zeven therna's
benoemd, waarop wij ons richten met het oog op die doorontwikkeling. Met deze thema's zijn wij
projectmatig aan de slag gegaan. In dit verslag schetsen we het beeld waar we staan halverwege de
rit van deze opdracht- periode.
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Leeswijzer
In deze verantwoording laten wij zien hoe BIJEEN is samengesteld en hoe wij onze organisatie,
bestaande uit drie gebiedsgerichte wijkteams en een aantal 'overstijgende' diensten, hebben
verstevigd. Dit vervolgt met een overzicht van belangrijke feiten en cijfers over 2019. Vervolgens
rapporteren wij over onze inzet in de basisdienstverlening en op de thema's. In 2019 haalde 03 onder
de vlag van BIJEEN meermaals de publiciteit. Met een deel van die krantenberichten is dit
verantwoordingsdocument verrijkt.
Bijeen on Tour maakt deel uit van onze verantwoording, In de bijlage treft u een korte evaluatie aan..

Samen zijn wij Bijeen!
In 2019 werkte ContourdeTwern, Farent, GGD en MEE samen binnen BIJEEN; deze 03-basisbestaat
uit 29 FTE (49 personeelsleden). Er waren 7 stagiaires actief die vanuit medewerkers van 03 zijn
begeleid. Drie stagiaires volgden een HBO- opleiding, twee zaten op het MBO en nog eens twee
anderen kwamen van het Entree college. Onze opdracht werd integraal mee uitgevoerd door maar liefst
362 vrijwilligers met een grote diversiteit aan taken. Onder hen is ook een vrijwillige
ervaringsdeskundige in opleiding. Daarnaast boden we met onze buurthuizen aan 15 mensenmet
een taakstraf een plek om die te vervullen.

BASISINZET 03
29 FTE

werk

CdeTbeheer

Toende gemeente Heusden in 2015 in Marienkroon crisisnoodopvang bood aanjonge vluchtelingen, heb ik
vanuitjongerenwerkJopbouwwerk ondersteund. Ik heb toen van dichtbij kennisgemaaktmet deze bijzondere
doelgroep. Zij hebben absoluut mijn sympathie, dus als mij gevraagd wordt om twee van deze meiden een
stageplek te bieden, dan werk ik daargraag aan mee.
Sander,cobrdinatorMet Elkaar.

' .. .Daarnaast hadden we bij Met Elkaar2 meiden van het Entree-col/ege Tilburg.Oe een uit Syti«, de ander
uit Eritrea. Een van de meiden woont in Orunen. Beiden zijn als vluchteling naarNederland gekomen en
hebben een forse taalachterstand, School gafaan dat ze vrijwel nergens terechtkunnen omdatze te veel
begeleidingstijd zouden kosten '.

Bij Met Elkaarwerden ze echterwarm opgenomen doorde vrijwil/igersteams en ze bleken van grote weercie!
In de uitvoering werkten ze volopmee, maarmeernog was de interculturele kennismakingtussen de
autochtone senioren en al/ochtonejongerenvan waarde. Oie was erg mooi; leuke ontwapende vragen
(religie, herkomst, oorlogs-vergelijking met W02), gerechten uitwisselen, enzovoorts.

Prestatieverantwoording 03 Heusden2019 20123-JCjJ5
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Organisatie

Onze medewerkers werken gebiedsgericht; in drie integrale wijkteams. Een aantal activiteiten en
diensten is vanwege de aard en omvang gebieds-overstijgend georganiseerd. Oaarnaast vervullen
onze medewerkers nog een specifieke rol in het Aanmeldpunt (AMP) voor de hele gemeente Heusden
en aan de balie van het BIJEEN-kantoor in het voormalig gemeentehuis Orunen.

In 2019 hebben wij zoals afgesproken een volgende stap gezet in de organisatorische samenwerking
Er is gebouwd aan een sterkere en eenduidigere lokale Heusdense organisatie van medewerkers
vanuit de 4 moederorganisaties.We zijn gaan werken met 'aanspreekpunten' voor de drie wijkteams
Oe aanspreekpunten zijn vertegenwoordiger van het team, contactpersoon voor netwerkpartners en
sparringpartner voor de integraal manager van 03, een rol die ook in 2019 werd geformaliseerd Oeze
nieuwe structuur maakt de weg vrij voor een meer resultaatgerichte manier van werken waarmee in
2020 verder invulling wordt gegeven aan de opdracht.

Expertise
In de kern van ieder wijkteam is expertise aanwezig van; maatschappelijk werk, ondersteuning van
mensen met een beperking, mantelzorgondersteuning, sociaal werk (waaronder jongerenwerk) en

jeuqdverpleeqkundiqen. Een aantal diensten is Heusden-breed georganiseerd ('overstijgend'). Oat is
bijvoorbeeld het geval bij Buurtbemiddeling, WE en Gezinsondersteuning, Zorgsaam en gezond-
heidsvoorlichting. Oeze expertise is op de achtergrond altijd beschikbaar en kan ook worden
"ingevlogen" op casus-niveau bij een wijkteam. In de directe schil rond de bovengenoemde disciplines
van medewerkers van 03 in de wijkteams opereren de woningcorporatie, de politie en de wijk-GGO-
ers.
In deze team-samenstelling zijn in 2019 geen grote wijzigingen aangebracht.

Aanmeldpunt
Vragen van bewoners komen o.a. terecht bij het wijkteam via het Aanmeldpunt van Bijeen en via de
aanmelddiensten van MEE en Farent. Het AMP is de brede voordeur van BIJEEN. Alle vragen kunnen
gesteld worden. Oeze worden ofwel direct beantwoord, verwezen naar voorliggend veld of
mandaatteam of verwezen naar elders. Het is de bedoeling dat bij het AMP vragen 'afgeschaald' wordt
naar het voorliggend veld. In 2019 kwamen er 284 telefonische signalen binnen bij het AMP die werden
doorgeleid naar de wijkteams. Oaarnaast noteerde MEE 77 informatievragen die via de eigen
aanmelddienst richting medewerkersvan 03 kwamen. Oezewaren met nameafkomstig van verwijzers,
partners of gemeentelijk, geen directe aanmeldingen maar meedenk vragen. Ook via de eigen
aanmelddienst van Farent komen aanmeldingen binnen.

AMP 2019
INZET IN UREN OP WEEKBASIS

Gemeentelijk
80 uur

Farent, MEE en ContourdeTwern (tiJdelijk) leverden in 2019 in gezamenlijkheid 52 uur per week
expertise bij het Aanmeldpunt.



Globaal wordt 12% van de binnenkomende contacten doorgezet naar het voorliggend veld
(wijkteam/spreekuren/Zorgsaam). Nog eens 9% kan direct door het AMP worden afgehandeld.
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AMP 2019
Vraagafhandeling

. 284x verwijzingnaar voorliggendveld

. 341x directevraagafhandeling, informatieen advies

1977x aanvragen vooreen voorziening

909x signalen, communicatieovercasuistiek

.



2019 in feiten en cijfers

./ ContourdeTwern, Farent, GGD en MEE hebben volgens teliingen in hun systeem samen 4622
individuele inwoners bereikt in 2019 Dat is inclusief de jongeren die wij 1.1 tegenkomen tijdens
de ambulante rondes (straatwerk)

./ Daarnaast tellen we nog de deelnemers aan Spel en Boek; deze activiteit is 600 keer bezocht
in 2019

./ Ook de bezoeken van de buurthuizen en de consultatiebureaus (10.644 contactmomenten)
komen daar nog bovenop.

JEUGDGEZONDHEID

10 644 CONTACTMOMENTEN Bezoeken aan het de
. METJEVGDIGEN

0 buurthuizen
94%
BEPEIKT 35.301

U 86% 40,0% 30.581

TiJOIC, 30,0%

32% 13.388
YERVOLCCONTACT 20,0%) 10.600

....
13% 10,0%
DOORVERWEZEN

2% 0,0%
ON1Y:NCOEGCOTHV;SOMDAT De Schakel De Mand De Stulp De Korf
DAARAANLEIDINCVOORWAS

./ De 4 buurthuizenwerden het afgelopen jaar in totaal 89.870 keer bezocht. Per week komen
er dus per buurthuis gemiddeld 500 mensen over de vloerl Bezoekers kwamen voor de koffie,
voor een praatje ter ontspanning of om deel te nemen aan een van de 91 vaste activiteiten en
maar liefst 405 incidentele activiteiten.

./ 403 inwoners hebben een beroep gedaan op hulp en ondersteuning van algemeen
maatschappelijkwerk. Nog eens 123 inwoners zijn ondersteund bij de Voedselbank. Dit
begint met de aanvraag en vervolgens in de meeste gevalien langdurige trajecten met als doel
de financiele situatie van de aanvrager te verbeteren.

./ 164 leerlingen deden een beroep op ons schoolmaatschappelijkwerk.

Prestatieverantwoord ing 03 Heusden2019
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Als na de aanmeldingiintake blijkt dat er een traject gestart gaat worden dan zijn dat trajecten tussen
een tot meer dan 12 maanden. De meeste trajecten liggen tussen 3 -6 maanden. Sommige trajecten
kunnen na een week al afgerond worden. Het komt ook regelmatig voor dat er verder geen traject wordt
ingezet, maar dat de begeleiding bestaat uit korte contacten.
Heusden loopt voorop bij het inregelen van langer durende casusregie volgens de nieuwe normen
vanuit Veilig Thuis. In 2019 liet het registratiesysteem van Farent het nog niet toe om deze langdurige
casusregie te registreren en bovendien was de werkdruk bij de jeugdprofessional zodanig hoog dat
registratie niet altijd prioriteit kreeg. Daarmee komt nog niet de totale caseload terug in de cijfers daar
waar er wel inzet op is geweest.

,/ De medewerkers die clientondersteuninq bieden hadden 281 clienten, waar zij hun integrale
dienstverlening aanbieden op het gebied van preventieve ondersteuning, jeugdhulp,
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 114 daarvan waren nieuw in 2019. Daarmee is

de caseload licht gestegen t.o.v. 2018.

Deze medewerkers beschikken over een brede expertise ten aanzien van mensen met een beperking.
Hierbij wordt breed gekeken naar alle leefgebieden,waarbij de eigen kracht van de client centraal staat
en deze wordt geactiveerd door de inzet van Sociale NetwerkVersterking.

Aantal clienten per beperking Aantal clienten naar leeftijd
70
6C
50
40
30
20
10
o

60

10

Aente:

50

40

30
Aantai

2C

C
c·.; 5·12 13- 17 18 - 23 24·40 41· 55 56 - 70 7C reer
iaar jeer raar jaar Ja"r ree- Jaar

,/ Zorgsaam realiseerde het afgelopen jaar 1.274 matches voor 772 hulpvragers Dit aantal is
vergelijkbaarmet 2018. Zij deden een beroep op een netwerkmaatje, een taalmaatje, een
administratievrijwilliger, een belastingvrijwilliger, een klusvrijwilliger of een vervoervrijwilliger.

,/ De 3 jongerenwerkers voerden 240 keer een ambulante ronde uit en bezochten daarmee 27
verschillende locaties in de gemeente Heusden, Zij ontmoetten daar groepen van tussen de 6
en 40 jongeren.

,/ Buurtbemiddeling ontving 56 aanvragen 15 daarvan waren complexe situaties, 5 anderen
waren groepsbemiddelingen. Er waren in totaal 127 inwoners betrokken bij de cases. In 40
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situaties werd de bemiddeling succesvol afgesloten, dat is 71% Dit hoge succespercentage is

vergelijkbaar met 2018.

BUURTBEMIDDElING
in behandeling

3niet gestart
6

succesvol
afgerond

40

neutraal
7

./ Het Vrijwilligershuis had contact met 102 kleine en grotere Heusdense vrijwilligers-
organisaties. In 2018 waren dit er 49. Deze forse stijging komt voor een belangrijk deel op het
conto van de Vrijwilligersmarkt (zie verder op pag. 15) .

./ De Vrijwilligersacademie trok 160 vrijwilligers van diverse organisaties. Zij hebben middels
13 workshops hun deskundigheid vergroot onder meer op thema's als culturele diversiteit,
vroegsignalering, positief opvoeden, omgaan met mensen met een beperking en koken voor
ouderen

./ 47 kinderen volgden op indicatie van de GGD, samen met hun ouders WE (Voor- en

Vroegschoolse educatie), 3 kinderen waren 6 jaar of ouder Vrijwilligers werken aan de hand
van bewezen effectieve methodieken als VVE-Thuis,Opstap, Instapjeaan het vergroten van
de woordenschat, hun sociale en motorische vaardigheden van deze kinderen om zo de
ontwikkelingsachterstand te verkleinen of te voorkomen.

./ 18 gezinnen kregen wekelijks opvoedingsondersteuning van een vrijwilliger van Homestart
Deze gezinsvrijwilligers zijn tevens getraind in Positief Opvoeden. Hierdoor hoefden de ouders
geen of minder beroep te doen op professionele hulpverlening en vergroten zij duurzaam hun
opvoedvaardigheden.

v BIJEEN bereikte vorig jaar unieke 807 mantelzorgerso.a, via de Mantelzorgwaardering

./ 81 mantelzorgers en 59 kwetsbare inwoners kregen individuele begeleiding bij het
hanteerbaar maken en houden van hun leefsituatie. Voor de mantelzorgers betekende dit dat
overbelasting -en daardoor uitval- werd voorkomen. Voor de mantelzorg-ontvangers betekende
dat een veilige thuissituatie en meer kwaliteit van leven.

./ In 2019 kwamen iedere maand 6-8 jonge mantelzorgerssamen om ervaringen uit te wisselen
en te ervaren dat zij niet de enige zijn. Bijeenkomsten beginnen met samen koken en eten.
Thema's die aan de orde komen, hebben te maken met de positie waarin deze jongeren zitten,
er is veel aandacht voor de thuis - en schoolsituaties. Steunpunt mantelzorg en jongeren-
opbouwwerk organiseren deze bijeenkomsten samen.
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./ Meer Bewegenvoor Ouderen(MBvO) trok in 2019 wekelijks 225 deelnemers, verdeeld over
19 lessen (8 yoga-groepen, 9 gym, 1 bewegen met chronische klachten, 1 bewegen op
muziek). We bereiken veel mensen, maar is dit ook de doelgroep die bewegen middels een
gesubsidieerde activiteit nodig heeft? Hoe verhoudt MBvO zich bijvoorbeeld tot GALM van De
Schroef en ons eigen Met Elkaar? Dat gaan wij in 2020 nader onderzoeken.

A Peuterskrijgen diploma vanWethoudervan Steen

oowoensdag19 juni 2019 ontvangen27 piepjongeCUIsistenuit handenvan wethouder
Petervan Steen een diploma.Depeutersen dreumesenhebbensamenmet hun ouders01
verzorgerssuccesvoldeelgenomenaan de voorschoolseoncerwijsprogramrnas rnstapie,
opstapjeofWEFhuis.
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De wijkwinkel
leder wijkteam heeft een wijkwinkel waar inwoners en netwerkpartners kunnen binnenlopen met hun
vragen. Hoe verschilt per locatie, en hangt ook sterk samen met de huisvesting Zo kent Drunen heel
weinig spontane aanloop, terwijl in Vlijmen de voordeur dagelijks open staat..

"De wijkwinkel in Vlijmen is inmiddels een veel gevonden plek in de wijk De voordeur stond in 2019
iederewerkdag open en er is koffie Inwoners kunnen dat zien door de banner voor de deur.We merken
dat hierdoor de drempel lager wordt voor mensen om bij ons binnen te stappen en we trekken nu en
een ander, breder publiek Per dag ontvangen wij in 2019 5-10 bezoekers. Dat zijn vooral mensen die
zich eenzaam voelen. Een bezoek aan de wijkwinkel brengt hen structuur; er komen mensen koffie
drinken die thuis een behoorlijke alcoholconsumptie hadden. Doordat zij bij de wijkwinkel aanspraak en
gezelschap hebben, beperken zij hun alcoholconsumptie, gewoonweg omdat zij minder uren thuis zijn."

'Mensen komen binnen met een hu/pvraag en gaan weg a/s vrijwilliger.

Bij de Wijkwinkel in Vlijmenstaat de deur open

'Dcorhet open zetten van de voordeur is het wijkteam toegankelijker geworden voor mensen.We merken dat
het steeds beter bekend wordt dat je 'gewoon mag binnenlopen' en dat levert eigenlijk alleen maar positieve
reacties. We zien dat mensen meer hulpvragen stellen. Dat merken we bij de reguliere spreekuren en het
geldzakenspreekuur, maar ook aan de aanloop wanneer Woonveste en politie er zijn.'

Voor de professionals van BIJEEN is de wijkwinkel een uitvalsbasis.

BijeenSpeekuurWijkwinkel Oudheusden

In 2019 hebbenwij de spreekuren van Bijeen, woningbouw en politie samengevoegd tot een integraal
spreekuur waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. Bewoners hoeven niet meer te denken bij wie
ze precies aan moeten kloppen en aan de andere kant zijn de netwerkpartners dicht bij elkaar zodat we
sneller aan kunnen sluiten en door kunnen pakken.

De spreekuren in oude vorm waren historisch niet druk bezocht. Een van de belangrijkste redenen om de
spreekurenanders in te richten, was omdatwe signalen kregen van buurtbewonersdat ze zich
bekeken voelden in de wijkwinkel vanwegede aanwezigheidvan andere bewonersdie daar als
vrijwilliger actief waren. Anonimiteit/veiligheid wordt dan een onderwerp.Deze signalen kregenwe
direct terug als we op andere momenten in gesprek raaktenmet inwoners, bijvoorbeeld in

gesprekken tijdens de week van de opvoeding.

In de nieuwesituatie zijn er op het tijdstip van het spreekuur alleen professionals aanwezigzijn in
de Kubus. Deze aanpak zullen we in 2020 evalueren.

Om de bekendheid van de Wijkwinkel te vergroten organiseerdewijkteam Oudheusden een open dag.

"Een mooie dag in juni om de wijkwinkel op de kaart te zetten. Een drukbezochte middag waarbij
iedereen van de professionals van de wijkwinkel aanwezig was, zo ook Woonveste. De middag werd
bezocht door een 30-tal kinderen en hun ouders, maar ook ouderen kwamen erop af"

Prestatieverantwoording 03 Heusden2019 20123-JCjJ5 9



M et net thema ceien -naa-tence ce ...oners,nnls r'1etelaar net orcaruserenceo\il;.team en ce ,::1;rWIn,1'1Roncomoe

Bewoners Oudheusden kunnen het goed met
elkaar vinden
-iEUSDEN . De open dag in Oudheusdenheeft vrijdag de saamhorigheidonderde bewonet's flink
Iet'stet'kt. Kindet'en. volwossenenen bewonet's meteen vet'schillendeculturele echterqrond kunnen het
)oed met elkaarvinden zo bleelt tijdens demiddag.

<ucus pal voorce ':.'I;"'·Inelaan de Kasleellaanwaser rnetna-ne..cor"1n,:leren,analleste :ele.en

)e draaimolen als venntator
ea 58eaut! gaf grabs acviesoverge:lcI1ts..er;:orgmgInge:orgScI10tmnsrunstenaarvanoucneuscengaf 0:11'grauwe
;tenenpaamesvooroe xucuseen casisneur De:e- zuuentater cocr ce ,mdHen tot i<.Ieme runsr...erJes mettatexvertvoorat
'Jeurrlj;':worcenCeschll()erd Veel 'lnceren',el'1'laJio1en:Ich op <11'draalmolen "".Iseen.enblatordraaldede:e de warmeluctlt
JP:IJ

n tlet sooalewlJ,1eamwerenorgantsatlesalsde gemeenteHt>u5,:lende polltle de wel.:t,nsorganlsa!lesContourDe Twern
=arentMee en ':Ioomesle samenWoonveslewaspresentmetde BuurthageneenvoormallgenjdenCe:ouweet

iolgenskunstenaarSctlot15het fJntastlschwonenIn Oudtleusden .Het IS er 'Ielnschallg er 15genoegrUlmte.oor
nltlatle',en- vult aldusmaatschappellj'werer .o..ndreaHarmsenaan "erder wonener aarclgemensenenmetel<aar
'.unnen ",1' ',1'1'1 ',oorel'.aarals bewonersoete.enen .

3eslaagde open dag
J3Jrh.'Swordtde:e opendaQpal .oorde ':";':\lilnYelQeOrlJ3nlSeer,j Het h3SmedeOoortle! mooleweereen:eer oeSl33Qde
:laQ VeellnwonersvanhetOorpOudheusCenhe!len de we!Jnaarde opendag ..unnen.mden·.alo:lusmedeorganlsor
rruc, Dlj.stra·.an 'Noon.esle

Prestatleverantwoording 03 Heusden2019 20123-JCjJS 10



PARTICIPATlE

Thema's

Werktitel 'Participatieproject'
In 2018 is in een brede projectgroep met vertegenwoordiging van ervaringsdeskundigen, wijkteams,
Aanmeldpunt, consulenten, Vrijwilligershuis en Baanbrekers een werkwijze ontwikkeld om mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt en voor wie Baanbrekers eigenlijk weinig aanbod heeft,
maatschappelijk te activeren. De werkwijze is in de visie gebaseerd op 'positieve gezondheid' en de

herstelbenadering en in de aanpak op die van de 'krachtgroepen' en het 'talentgesprek'. Het is een
collectieve aanpak om talenten en voorkeuren te ontdekken en te versterken en belemmeringen weg
te nemen of hanteerbaar te maken De aanpak is eind 2018 eerst bij wijze van pilot uitgevoerd met
mensen die al bekend waren bij zowel BIJEEN als Baanbrekers
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In oktober 2019 heeft 03 de resultaten van de bestandscreening ontvangen. Vanaf oktober 2019 is

contact gezocht met de 32 personen uit de lijst van Baanbrekers van wie er 9 permanent ontheven
waren van re-integratie plicht en de tegenprestatie. De overige personen waren volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt en tijdelijk ontheven van de re-integratieplichtVan vier personen bleken de
contactgegevens niet te kloppen. Zij bleken niet bereikbaar. Met de andere mensen van de lijst was
(telefonisch) contact. Deze gesprekken leverden het volgende resultaat;

worden uit principe of vanwege 5
eerdere slechte ervaring met hulpverlening

Het heeft ons geleerd dat de brief van Baanbrekers, die vooraf wordt gestuurd, bij nogal wat mensen
een reactie opriep die het gesprek in eerste instantie negatief beinvloedde. Ook blijkt uit de gesprekken
dat veel mensen een legitieme reden hebben om op het benaderingsmoment niet te willen of kunnen
starten met een participatietrajectWij willen deze mensen -ook na de eerste afwijzing van ons aanbod-
echter niet loslaten. Het voortraject van de werving bleek in 2019 ook tijdsintensiever dan wij op
voorhand hadden voorzien
De mensen die uiteindelijk wel deelnamen zijn enthousiast over de aanpak en geven aan dat zij meer
kwaliteit van leven ervaren en meer tevreden zijn over hun mate van meedoen

Andere activiteiten binnen het thema Participatie

MEE op weg
We denken mee met de afdeling Zorg/Leerlingenvervoer over de aanpak om ouders mee te laten
bewegen in het stapjes zetten naar meer zelfstandigheid van hun kind. We nemen het initiatief om
d.rn.v. begeleidingstrajecten ouders en hun kinderen met een beperking actief te ondersteunen naar
een zo zelfstandig mogelijk leven. Meer specifiek hun kind zelfstandig te leren reizen. Dit gebeurt door
de inzet van een medewerker i.s.rn. een stagiaire. In 2019 zijn de eerste stappen gezet om alle
medewerkers van BIJEEN mee te nemen in deze aanpak
Van de in 2019 aangeleverde lijst van 24 kinderen is iedereen benaderd; er zijn 19 huisbezoeken
afgelegd. Er zijn twee trajecten ingezet in 2019. Beiden zijn succesvol afgerond waarvan een begin
2020. Dit meisje reist nu -na de training- zelfstandig met het openbaar vervoer naar haar school en
maakt geen gebruik meer van leerlingen-vervoer.
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ResultatenMEE opWeg
Meevraag uit voortgekomen 2
Mee vraag naar zelfstandigheid in het algemeen 2--,--
Aanmelding WLZ 1

Gelnformeerd over aanbod MEE, nu geen vraag 4_.-
Geen 6-
Succesvol afgerond traject 1

Figuur2: MaaiketekenthaardiplomaMEEop Weg

Met Elkaar
Met Elkaar bereikt zo'n 180 bezoekers per week. Met een maaltijd, ontmoeting, en persoonlijke
aandacht wordt een mix geboden die deze vorm van dagbesteding succesvol rnaakt. ledere locatie
heeft daarbij z'n eigen charrne. Dezeniet-gefndiceerde dagbesteding van 03 is in 2019 uitgegroeid van
5 naar 7 locaties In totaal bezochten wekelijks 189 inwoners een bijeenkomst van Met Elkaar (dat is
exclusief de 25 vrijwilligers).

MetElkaar -Iocaties Aantal deelnemers
Drunen De Stulp 35

Open Hof 20
Haarsteeg De Haarstek (2x p.w. begeleiding Reinier v Arkel) 20
Oudheusden De Schakel 25

-

Vlijmen Die Heygrave (2x p.w.) 65
de Korf 12 -- .
De Mand 12
Totaal aantaldeelnemersMet Elkaar 189

Met Elkaar is vertegenwoordigd in de coalitie Een tegen Eenzaamheid, waardoor we een steeds
sterkere en belangrijkere positie in dit relevante netwerk innemen. Hierdoor slagen we er steeds beter
in om over en weer te verwijzen en aanbod op elkaar af te stemmen.

Belangrijkste signaal is de toenemende zorgvraag, rn n door geheugenproblematiek en depressieve
klachten bij de deelnemers.

Effectmeting Met Elkaar in Die Heijgrave
In de zomer van 2019 is een effectmeting van Met Elkaar gepresenteerd. Hiervoor zijn 10 bezoekers
qeinterviewd en 4 vrijwilligers van die Heijgrave en 4 verwijzers (steekproef).
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Uit deze gesprekken bleek dat Met Elkaar grote meerwaarde heeft op het gebied van dagbesteding,
netwerkopbouw en zingeving, voor zowel bezoekers als vrijwilligers 2 bezoekers en 1 vrijwilliger geven
expliciet aan dat zij door hun deelname aan Met Elkaar minder beroep doen op specialistische zorg:
een deelnemer verruilde de geYndiceerdedaginvulling voor Met Elkaar

Met de Effectencalculator is inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten maatschappelijke
kostenbesparing is die een faciliteitals die HeijgraveHeusdenoplevert, uitgaande van 35-40
uniekepersonen die tweemaalperweekeen dagdeeldeelnemen.
De verwachte jaarlijkse besparing voor uitvoering op een locatie tweemaal per week is
gecalculeerd op € 63.155,-. Dit bedrag zou nog hoger kunnen uitvallen, wanneerrelatieve dure
locaties wordengewisseld voor goedkopere.

Het volledige verslag van de effectmeting is op verzoek verkrijgbaar. Netwerkpartners geven aan dat
zij kwetsbare inwoners eerder en vaker zouden verwijzen als er meer professionele kracht zou worden
ingezet. Oat heeft geleid tot een uitbreiding in formatie naar ca. 32 uur (cobrdinatie en uitvoering).



VRIJWILLlGERS

Nieuw gezamenlijk vrijwilligersbeleid voor BIJEEN
Een van de uitgangspunten van BIJEEN is dat we waar dat kan werken met vrijwilligers. Het is onze
overtuiging dat wij met vrijwilligers meer mogelijk maken .... Omdat mensen het fijn vinden om zich in
te zetten voor anderen en daar zelf van groeien. Omdat we met minder professionals het werk kunnen
doen met zoveel 'helpende handjes'. En omdat vrijwilligers ons scherp houden op wat er gaande is in
Heusdenen hun denkkracht met ons delen.We merkenookdat mensen het soms gemakkelijker vinden
om hun vraag te bespreken met een vrijwilliger dan met een professional. Zo kan 03 met relatief weinig
professionals toch een stevige inzet plegen en een bredeaanwezigheid in de wijken neerzetten binnen
Heusden. De tijd die vrijwilligers hiervoor willen en kunnen nemen is hierin van groot belang.

362 VRIJWILlIGERSBIJ BIJEEN

Onze vrijwilligers staan allemaal bij ContourdeTwerngeregistreerd.Zij zijn daarmee verzekerd, kunnen
gebruik maken van het deskundigheidsaanbod voor vrijwilligers en inmiddels ontvangen zij ook
allemaal dezelfde onkostenvergoeding en waardering.

Lange tijd hebben wij de werving van vrijwilligers, begeleiding en waardering per locatie, project of
dienst georganiseerd. Dat had als voordeel dat groepen overzichtelijk bleven en er was sprake van een
groepsgevoel bij de verschillende clubjes. Het had echter ook nogal wat nadelen er kon niet
gemakkelijk worden ingespeeld op een veranderende behoefte en er was sprake van door de tijd
gegroeide verschillen in waardering en vergoedingen.

In 2019 hebben we met de professionals van alle activiteiten en diensten die werken met vrijwilligers
gezamenlijk een visie op vrijwilligerswerk geformuleerd. Deze visie is uitgewerkt in een stappenplan
(klantreis) van een vrijwilliger: alle stappen zijn beschreven:de werving, de introductie, de begeleiding,
de waardering tot aan een eventueel afscheid van de vrijwilliger.
In de visie gaan we uit van het beter neerzetten van de aantrekkelijkheid van BIJEEN als vrijwilligers-
organisatie. Dat doen we door:

Show & tell: we laten zien wat we doen aan de inwoners van Heusden en aan onze vrijwilligers
zelf. We zijn een voorbeeld voor andere vrijwilligersorganisaties.
Nieuwe vrijwilligers werken we zorgvuldig in. We maken ze ook wegwijs binnen BIJEEN
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We bespreken jaarlijks ontwikkelwensen van onze vrijwilligers en denken mee hoe we die
kunnen realiseren, of dat nu gaat over het vergroten van deskundigheid of het vinden van een
nieuwe uitdaging
We bieden nadrukkelijker de mogelijkheid tot doorstroom van vrijwilligers binnen BIJEEN
Bij nieuwe vrijwilligersvacatures zijn we alert op verdringing van betaalde arbeid

Op 11 april 2019 organiseerden wij de eerste Vrijwilligersmarkt in
de Voorste Venne De burgemeester kwam de vrijwilligersmarkt
openen (in aanwezigheid van de krant & HTR media & radio).
Er waren 35 organisaties aanwezig en 97 vrijwilligers die actief zijn
in deze clubs of verenigingen. De aanwezige organisaties hebben
flink genetwerkt tijdens deze markt. Tijdens de Vrijwilligersmarkt
werd ook en workshops over Geluk en Positieve Gezondheid
verzorgd.
,/ 110 Bezoekers kwamen naar deze markt om zich te orienteren

op een leuke vrijwilligersbaan.
,/ 47 vrijwilligers hebben daar ter plekke een match gemaakt.
,/ Uit zowel de evaluatie van de bezoekers als van de organi-

saties scoorden we een 8. Zij gaven aan erg tevreden te zijn
over de organisatie van de markt.

Ons uitgangspunt is dat wij mensen zoveel mogelijk de kans willen bieden om aan de slag te gaan als
vrijwilliger. Het is een basisbehoefte van mensen om mee te willen doen, erbij te horen en van betekenis
te zijn. We zien dat er steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid als vrijwilliger actief
willen worden. Dit vraagt extra aandacht om te zorgen dat zij hun plek vinden binnen 03 of andere
organisaties in Heusden. In samenspraak met de klankbordgroepvrijwilligersacademie, hebbenwe een
aanpak uitgewerkt met vrijwillige coaches (maatjes) 'op de werkvloer'. Deze coaches worden vooraf
getraind en begeleid in de uitvoering van hun taak

Andere activiteiten binnen het themaVrijwilligers

Spreekuur Vrijwilligershuis
Het Vrijwilligershuis Heusden heeft 3 inloopspreekuren per week (in Oudheusden, Vlijmen en Drunen).
Buiten deze tijden is het Vrijwilligershuis telefonisch en per mail of op afspraak bereikbaar.
De mensen die naar de spreekuren komen zijn op zoek naar vrijwilligerswerk. Via een Talentgesprek
worden deze mensenop maat bemiddeld naar passend vrijwilligerswerk. In 2019 is hier 57 keer gebruik
van gemaakt. Vaak komen inwoners naar ons toe omdat ze doorverwezen zijn door collega's van
BIJEEN of via andere organisaties. Door de vacatures die elke twee weken in de Heusdense Courant
staan krijgen we ook inwoners naar onze spreekuren.

In totaal hebbenwij 57 mensen bemiddeld in 2019 naar vrijwilligerswerk en er stonden 153 vacatures
open Ook spreken wij organisaties die werken met vrijwilligers. We ondersteunen 52 Heusdense
organisaties met de werving van vrijwilligers.

Bij het vrijwilligershuis zijn 5 vrijwilligers actief. Zij houden het spreekuur en ondersteunen in de
communicatie.

Vrijwilligersmarkt

Oe Voorste Venne 11 april
15:00-20:00uur
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Figuur3 110 bezoekers otienteeroenzich op vrijwilligerswerk tijdens de Vrijwilligersmarkt.



PREVENTIE

Gebiedsanalyse
Onder aanvoering van de GGD hebben partners van 03, gemeente en Woonveste in 2019 gezamenlijk
gefnvesteerd in een nieuwemanier om in gezamenlijkheid te komen tot een wijkanalyse. Hiervoor is de
wijkfoto Heusden ontwikkeld, waarin gegevens van de buurtmonitor van de gemeente Heusden, CBS-
gegevens en de GGD-gezondheidsmonitor samenkomen. Op dit momentwordt de wijkfoto met actuele
gegevens geladen Hiermee hebben we de basis gelegd voor een gezamenlijke gebiedsanalyse,
waarbij we dezelfde bronnen als uitgangspunt nemen. Op basis hiervan kunnen we met onze
netwerkpartners de opgave per gebied vaststellen en vervolgens het aandeel daarin voor elk van de
partners, waaronder 03.

Collectieve preventieve activiteiten
ContourdeTwern, Farent, GGD en MEE zijn voortdurend op zoek naar manieren om de dienstverlening
te 'kantelen'
Van Naar bijvoorqee/d
Curatief preventief DeWeek van Rouw en Verlies,

Geldzakenspreekuur, aanpak voorkomen
ontruiming door huurschuld.

qerndiceerde .. vrij toegankelijke MEE op Weg, Met Elkaar
zorg voorziening

individuele hulp .. collectieve Krachtgroep, KIES-training, Power Kids
,. ondersteuning Participatieproject, Praathuis,

hulp door hulp door vrijwilligers Home start, Zorgsaam, netwerkversterking en
professionals en eigen kracht familieberaad
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Nieuwe in 2019 waren de volgende activiteiten en diensten

.,/ Verbreding van de aanpak om ontruiming door huurschuld te voorkomen naar alle kernen van
de gemeente Heusden

.,/ Het Praathuis

.,/ Powerkids

.,/ Het Participatieproject (werktitel)

Voorkoming ontruiming door huurachterstand
Sinds 2018 werken BIJEEN, Woonveste en Kredietbank NL samen aan een aanpak om het aantal
ontruimingen als gevolg van huurachterstand in Heusden terug te brengen. Daarbij zijn we gestart als
pilot in Drunen, eind 2018 is de werkwijze verbreed naar ook Vlijmen en Oudheusden. In 2019 hebben
wij het werkproces beschreven, waardoor die beter verbonden was met de werkwijze in de wijkteams
en de uitgangspunten van BIJEEN. Bijvoorbeeld door eerst te checken of een huurder in contact staat
met iemand van BIJEEN, een bekend gezicht zou de drempel om hulp te aanvaarden immers kunnen
verlagen

De aanpak werkt. Door eenmaal per maand signalen van adressen met een huurachterstand te delen
en gezamenlijk op huisbezoek te gaan, is het aantal ontruimingen als gevolg van betalingsachterstand
in 2019 drastisch afgenomen. Waren dat er in 2017 nog 24, mede dankzij de gezamenlijke inspan-
ningen, betrof dat er nog maar 3 in 2019.

De aanpak inspireerde tot een bredere aanpak voor vroegsignalering van schulden (bijvoorbeeld op
het gebied van ziektekosten en energie), middels een pilot met RIS. Inmiddels weten we dat een
dergelijke aanpak haken en ogen heeft vanuit de AVG.
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Op 25 september 2019 werd het Praathuis
officieel geopend door wethouderVan
Steen. Tijdens deze opening werden o.a.
onze onlangs voor hun opleiding
geslaagde taalmaatjes in de belangstelling
gezet met een presentje van de Gemeente
Heusden en een bibliotheekabonnement.

Het Praathuis is een initiatief, dat in
samenwerking met de Bibliotheek
Heusden, BIJEEN Heusden (ZorgSaam &
WE ContourdeTwern) en Vluchtelingen-
werk Heusden tot stand is gekomen.

Het Praathuis is een laagdrempelige activiteit gericht op spreken en luisteren. Onder begeleiding van
vrijwilligers kun je in kleine groepen Nederlands spreken, elkaar ontmoeten, taalmaatjes ontmoeten,
kennismaken met de collectie en het taalaanbod in de gemeente.

Andere activiteiten binnen het thema Preventie

Om aandacht te vragen voor specifieke thema's, haakt 03 jaarlijks aan bij een aantal landelijke
themaweken en -dagen. Dit zijn bijvoorbeeld:

.,/ De Week van de Opvoeding

.,/ De Week van de Alfabetisering (in 2019 een in Midden Brabant

.,/ De Dag van de Mantelzorg

.,/ De Week van de jongemantelzorger

.,/ De Dag van de Vrijwilliger

.,/ De Dag van de Armoede

Voordeel hiervan is dat we met onze activiteiten kunnen 'meeliften' en lokaal voortborduren op
landelijke aandacht.

Week van de opvoeding
leder jaar in oktober vindt landelijk de Week van de Opvoeding plaats. In 2019 was die van 5 t/rn 11

oktober. Het thema was 'Hand in hand'; opvoeden doe je niet alleen, maar samen met de buurt,
professionals, scholen en mensen uit je netwerk. In een brede werkgroep is een reeks activiteiten
uitgewerkt en uitgevoerd om het thema over te brengen en met mensen het gesprek aan te gaan We
konden hierbij gebruik maken van het promotiemateriaal van de 'week van de opvoeding'.

er is o.a. een Webinar gegeven,
er zijn contactmomenten in de wijken en op scholen geweest,

o we hebben in supermarkten met mensen gesproken en jongeren gesproken op
speelveldjes

We hebben hierbij gebruik gemaakt van zogenaamde 'kletspotten', een pot met relevante vragen over
opvoeden en opgroeien. Dit bleek een laagdrempelige manier om met burgers het gesprek over
opvoeding te beginnen Verschillende activiteiten hadden een goede opkomst (20 mensen), sommige
activiteiten bleken minder succesvolOver het algemeenwas het een succes om gebruik te maken van
de landelijke campagne 'week van de opvoeding' en waren de 'kletspotten' een succesvolle manier van
werken.
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Kletspotten op de weekmarkt,het gesprekover opvoedingmet burgers

Tijdens de week van de opvoeding zijn we met de 'kletspotten' het gesprek aangegaan met burgers tijdens
de weekmarkt in Dtunen.. Oaarbij sloten ook de Taalgids en andere professionals uit de wijkwinkel aan.
Oit leidde tot verrassende gesprekken met inwoners.

Vele mensen ( zo'n 20) stonden open voor een gesprekje over het tl1ema opvoeding. Zo was ereen
meneerdie vertelde zelf in een internaat opgegroeid te zijn geweest en aldaarblootgesteld was aan
lijfstraffen. Hij raakte in gesprek met een andere vrouw die aan onze tafel stond. Ook was er een man die
in Turkije opgegroeid was in een liefdevol,maararm gezin. Hij vertelde dat hij zelfniet naarschool kon
gaan, en het daarom juist belangrijk vindt dat zijn eigen kinderen nu wel een goede opleiding krijgen. Hij
raakte in gesprek met de Taalgids van het taalhuis en wilde zelfgraag beter leren lezen en schrijven. Ze
hebben meteen een afspraak gemaakt met elkaar. Ook waren ermensen die vertelde dat ze een rol
hebben in de opvoeding van kleinkinderen en dan soms discussie hebben met hun kinderen over
opvoeding.

Oe vragen in de kletspotten zoals 'wat denkt u dat kinderen vooral nodig hebben?', zorgde vooreen
interactie tussen ons als professionals en inwoners onderling. We hebben van de mensen die met ons een
praatje maakten begrepen dat ze het fijn vonden ons te zien en dat we tijd voorhen maakten.

Spreekuur Geldzaken
In alle drie de wijkwinkels is er wekelijks een dagdeel spreekuur Geldzaken, waarbij inwoners terecht
kunnen met hun vragen over geldzaken en administratie Het spreekuur wordt wekelijks door tientallen
inwoners bezocht.Waar mogelijk krijgen zij direct antwoord op hun vragen. Voor inwoners is dit als een
laagdrempelige manier om hun vraag te kunnen stellen. De spreekuren worden uitgevoerd door
vrijwilligers, met professionals als achtervang. Zij schalen op naar bijv. de Kredietbank indien nodiq'.



"Benieuwd hoeveel gasten, welke problemen er vanmiddagzullen komen", zo loop ik al denkendom 13.15
uurnaarhet voormalig Gemeentehuis in Orunen. Inderdaad 13.15 uur! Want doorde drukte heb ik
het moeten vervroegen naar13.30 uur. Van 14 tot 16 uur is te kort gebleken om eeniederte woord te
kunnen staan tijdens het "formulieren en qektzekenspreekuut". We denken dan ook aan uitbreiding van dit
spreekuur.

Bij aankomst zit de wachtkameral vol met hulpvragers. Snellaptopopstarten mijn mappen klaarleggen en
aan de gangmetde eerste client. Op zo 'n middag komen ergemiddeld 6 personen en bij grotere drukte
soms 12. Oemensen komen bij mij met hun hulpvraag overgeldzaken, ik help zo zoveelals mogelijk en het
is heel fijn dat er een achterban is, denk hierbij aan maatschappelijk werk- en kredietbankmensen.

Er komen allerlei verschillende vragen voorbij; formulieren overtoeslagen, belastingen, bezwaarschriften,
aanvullende bijstand, Heusden Pas. kwijtschelding gemeentelijke heffingen, sollicitatiebriefschrijven
enz. Maarerkomen ook vragen die ik nog nooitmeegemaakt heb. Zo was er iemanddie graagwilde weten
hoe je je lichaam na overlijden kan doneren aan de wetenschap. Oit kan een verkapte geldvraagzijn, omdat
je je dan de kosten van een begraafplaats en kistbespaart. Somsmoet ik iets zelfook uitzoeken, maardaar
leer ik dan zelfook weervan.

Enkele voorbeelden uit de praktijk.·
Erwas een ouderechtpaarmet een minimaal inkomen omdat de man zodanig gehandicaptwas geraakt
dat de huurwoning aangepast is geworden. Echterde huurwas b6ven de toenmalige huurgrens methet
gevolg geen huurtoeslagen u raad het al, schulden waaronder huurachterstand. Als eerste geef ik deze
mensen dan een compliment omdat ze zelf ingezien hebben datze zo niet verderkunnen.
Ben gaan zoeken in de kleine lettertjes van de belastingdienst en ben tot de conclusie gekomen dat de
mensen meteen aangepaste woning boven de huurgrens t6ch huurtoeslag kunnen krijgen. Hiervoordient
een speciaal formulieringevuld te worden wat verkrijgbaar is bij de belastingdienst.
Resultaat: ze krijgen voortaan huurtoeslag. Ook Woonvestewas hier tot dan toe nietop de hoogte maar
maakt nu dankbaargebruik van deze informatie.
Een oudere dame (84 jaar) 6 jaarwoonachtig in een aanleunwoning van de Zandleyin Orunen kwam een
beetje verlegen op het spreekuur. ze schaamde zich om het te vragen, of ze ook huurtoeslagzou kunnen
krijgen?
Regelmatig komen ermensen voorhet uitwerken van een uitkeringsaanvraag van Baanbrekers.
Baanbrekers verwijst ook naarhet Geldzakenspreekuur.
Ook veel allochtonen komen op het spreekuurmet diverse, voorhun begrip, moeilijke papierenen/of
formulieren die ze niethelemaal begrijpen en deze proberen we dan op een begrijpelijke taal uit te
leggen en in te vullen. Zo ook een Marokkaanse man (29jaar in Nederland) die op latere leeftijd ging
scheiden en bij aanvaarding van een klein appartementje niet wist wat hij allemaalmoestregelen.
Hiervoorhebben we alles.maardan ook alles moeten regelen van adreswijzigingen tot verzekeringen,
gas, licbt, waterenz. enz.
Voor zo'n uitgebreide zaak maak ik dan een nieuwe afspraak op een andere dag zodater alle benodigde
aandacht aan besteed kan worden. Temeer omdat dit erg tijdrovend is. Ous ook zo staanwe voorde
mensen klaar.

Met een gelukzalig gevoelloopik rond 16.15 uur weer naarhuis. Fijn dat ik ditwerk mag doen."
Joke van der Krabben, vrijwilliger Geldzakenspreekuur in Orunen ( 24-04-2020 )

Oag van de Mantelzorg

Mantelzorg 'overkomt' je. Een op de drie Nederlanders biedt een vorm van mantelzorg; onbetaalde
zorg en ondersteuning aan een hulpbehoevend persoon in de directe omgeving, zoals hun partner, kind
en/of ouder. Wanneer de situatie langer duurt en de zwaarte neemt sluipend toe, kan dat leiden tot
overbelasting lichamelijke klachten, burnout, spanningen in huis, uitval op het werk en bij jongeren op
school.

De mantelzorgconsulenten van BIJEENondersteunen mantelzorgers en mantelzorg-ontvangers bij het
hanteerbaar maken en houden van die opgave Dat doen zij het hele haar door. In Heusden zijn 807
mantelzorgers bekend, in werkelijkheid zal dit aantal voor Heusden veel hoger liggen, zo blijkt uit de
raming van Mezzo. Vaak melden mantelzorgers zich pas bij de huisarts of bij BIJEENwanneerhet te
laat is en zij al overbelast zijn Daarom vraagt 03 ieder jaar weer extra aandacht voor het thema
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mantelzorg rond de Dag van de Mantelzorg in november. In 2019 deden wij dat met artikelen in de
lokale kranten, met de mantelzorgwaardering en gastlessen op schcol.

Indicatie aantallen mantelzorgers per gemeente (Mezzo)'

meente Inwonersaantal Inw-one-rs'Man-'t-e-lz-o-rg_'_e-rs-M-a-n-te-lz-orge-r-s Mantelzorgers
--

Mantelzo_,ge"

15 jaarof 15 jaar of die langdurig langdurig en zwaarbelast
ouder ouder zorgen intensief--- ------f----------------- -- 1---- .----

usden 43.516 34.564 11.060 9.678 1.901 951___L_________ _________L___________

1 Toelichting en verantwoording
Inwonersaantallen gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2017
Berekening aantallen mantelzorgers gebaseerd op publicatie "Voor elkaar?", SCP, 2017
Aantal mantelzorgers 1 op de 3 van de 16-plussers geeft mantelzorg
Aantal mantelzorgers die langdurig zorg geven 28% van de 16-plussers geeft langdurig (Ianger dan 3 maanden)
mantelzorg
Aantal mantelzorgers die langdurig en intensief zorg geven: 5,5% van de volwassenen geeft langdurig en intensief
(meer dan 8 uur per week) mantelzorg
Aantal zwaarbelaste mantelzorgers: 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaarbelast

21
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Mantelzorger van onschatbare waarde
Impactmantelzorgonderschat

Heusdense Courant
Door Marjolijn van Spaandonk

Mantelzorgersbiedenvoorlangere tijd meerdereurenper weekonbetaaldezorg aan een
hulpbehoevendpersoon in de directe omgeving,zoals hunpartner, kindenlofouder. Nederlandtelt
ruim 4 miljoen mantelzorgerswaarvanruim de helfteen vrouw en zelfs een op de vier een jongereis.
Hoe ziet het levener als mantelzorgeruit?

Drunen- Dagelijkse zorgen om en voor de zorg van je naasten. Een taak die je vaak als vanzelfsprekend
oppakt maar waarvan de impact onderschat wordt. Op 10 november wordt er landelijk aandacht geschonken
en waardering geuit aan alle mantelzorgers. Een onbetaalde groep zorgverleners die mede naarmate de
vergrijzing stijgt snel in aantal toeneemt.

Leven op planning
Mantelzorger Elly (54) weet zich geen raad nu haar pols door overbelasting de komende maanden is
ingespalkt. "Elke avond doe ik de steunkousen van mijn moeder uit, maar de thuiszorg wil dat niet
overnemen", verzucht Elly. "Dat moet mijn man maar doen, vinden ze." Het leven van Elly en haar man nam
enkele jaren geleden een drastische wending. Ellies vitale moeder moest op 82-jarige leeftijd chemokuren
ondergaan voor Iymfeklierkanker. Bij de een na laatste kuur zakten haar ruggenwervels in. Na zes weken
revalidatie werd haar moeder naar huis gestuurd. De instabiliteit met lopen en het feit dat ze alleen woont,
brengt Elly en haar man ertoe om er om de beurt te overnachten. Uiteindelijk besluiten ze bij hun
(schoon)moeder in te trekken, en uiteindelijk hun huis te verkopen. "Dat was een pittige keuze", erkent Elly.
"Maar mijn man zei; dit kun je maar een keer voor je moeder doen. Ik wil haar graag een goede oude dag
bezorgen." Met een aangebouwde zorgwoning behouden ze elkaars privacy en de zorg. In de ochtend komt
de thuiszorg haar moeder wassen, aankleden en trekken de steunkousen aan. De overige zorg is voor
rekening van Elly en haar man. "We leven een gepland leven", aldus Elly. "Als je een dagje weg wilt of zelf
ziek bent, heb je een probleem." Over de toekomst durft Elly nog niet na te denken: "Ik leef van dag tot dag
en loop tegen een muur van bezuinigingen aan."

Mantelzorgeris ook beperkt
Veel te vroeg beviel 21 jaar geleden Monica (49) van een gezonde zoon. Een infectie zorgt voor
hersenbeschadiging,wat resulteert in een achtbaan van medische zorg in plaats van de zogenaamde roze
wolk. "Naast moeder ben je ineens ook verpleegster en therapeut op aanwijzingen van artsen, levend in een
roes'', vertelt Monica geemotioneerd. "En die zorg blijft. Mijn zoon is autistisch, spastisch, rolstoelafhankelijk,
in bepaalde mate zelfstandig en communicatief sterk. Een lieve jongen die nooit klaagt en gelukkig is met de
kleinste dingen." De 24/7 verzorging vergt een goede planning met weinig ruimte voor
ontspanning. "Gelukkig heb ik de kracht en gezondheid, maar het is zwaar en vermoeiend", zegt Monica.
"We leven op zijn agenda en zijn beperkt in onze vrijheid. Die impact wordtniet altijd gezien." Monica werkt
wanneer haar zoon op de dagbesteding is en is enorm dankbaar voor de flexibiliteit van haar werkgever.
Daarnaast beschikt ze over een grote bereidwillige en hulpvaardige familie. "Onze zoon ziet dit als
familiebezoek", glimlacht Monica. "Wij kunnen tijd besteden aan onze dochter of samen naar een feestje en
van het leven genieten." Een geschikte woonvorm op een goede locatie zou voor Monica's gezin een mooie
uitkomst bieden. Het vergroten van zijn zelfstandigheid is de grootste uitdaging. Monica: "Een lange weg
waarvan ik nog wel eens wakker lig door alle regeltjes en bezuinigingen."
De liefdevolle toewijding aan de zorg voor je naasten vormt vaak de valkuil voor mantelzorgers. "Je
denkt snel; we doen het allemaal zelf wel", zegt Elly. "Maar het is mentaal en lichamelijk zwaar en de
werkuren die ik voor de zorg in heb moeten leveren, worden niet gecompenseerd."Monica vult aan:
"Accepteer dat je hulp nodig hebt. Hulp vragen is geen schande of tekortkoming van jezelf. Bouw een
netwerk op, ga naar Bijeen en leg je situatie uit. Stel de vraag om het PGB, voor het inkopen van zorg, niet
uit. Het maakt het verschil tussen leven en overleven."
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Leerlingen d'Oultremontcollegewaarderen
gastles overMantelzorg
Door: Redactie Heusden.nieuws.nl
Datum: 11 december 2019 07:55

Vier op de tien jongemensen zijn mantelzorger.Met dezeboodschap kwamThuy van Nguyen (consulentSteunpunt
MantelzorgHeusden) klas vwo-2-Cbinnen bij het vak Wereldburgerschap. Oe leerlingenstonden daarweleven van te
kijken, maar toen hetbegripmantelzorgwerduitgelegd,snapteiedereen het. Ook Kaatje was meegekomen, een

vriendelijkejongedamevan 17 jaardie priveal het nodigevoorhaarkiezen hadgekregen. Zij maaktehet verhaalvan
Thuy-Van Nguyen concreetdooroverhoarervoringenals jongemantelzorgerte vertellen. Zowerdhet een boeiende en
waardevollegastles.Hierondereen verslag van leerlingLuke van Gogh.
Bill Banning (docent Wereldburgerschapen Levensbeschouwing)

Mijn verslag
Eerst kregen we de vraag: 'wetenjullie wat mantelzorgis?' Daar hadden sommige wel antwoordop. Een mantelzorger
is iemanddie vooreen anderzorgtuit zijn omgeving.In de klasdachtenwij dat het iemand was die voor een ouder
iemandzorgt. Een mantelzorgerkan ook heel jong zijn bijv. een broerals zijn zusje ziek is, een dochterof zoon die voor
vaderof moederzorgt, of voormensen zorgtmeteen handicap.
In de les kregen we een filmpje te zien van een jongendie zijn vriendennietmee naar huis durfde te nemen, omdatzijn
zusje ziek was. Dezejongenzei ook dat hij er alleen voor stond.Hij is dus een jongemantelzorger.Daarna praattenwe
nog overeen paar steliingenovermantelzorgers.

Ook verteldeKaatje dat zij een paar jaargeleden haar moederverlorenhad. Toen haar moederziek was (zij had
kanker), wist de rest van haar klas het ook. Ze verteldegewoonaltijd alles. Toen haarmoederdoodging was ze heel erg
verdrietig.Nadat haarmoedergestorvenwas, ging haar vaderveel drinken.Zij is nu een jongemantelzorgervoor haar
vader.Eerstwist ze nietwat een mantelzorgeris, maar nu wel en weet ze ookdat ze er zelf een is.

Een jaar later had ze er nog steeds last van en vroegze in de les of ze naar de gangmocht(omdatze aan haarmoeder
dacht).De klas zei dat ze zich niet zo moestaanstelien,want zij waren ook nietaan het huilen omdat hun opa vorigjaar
was overleden.Vanaf dat momentheeftze alles voor zichzelf gehouden (totdat ze hulp kreeg van steunpunt
Mantelzorgin haar gemeentein Oost-Brabant).Dit was hetverhaal van Kaatje.
Mijn meningovergastles
Ik vondhet een interessanteen leuke les. Ik ben veel dingen te wetengekomen bijvoorbeelddat 1 op de 4 jongeren
mantelzorgeris. Ook vond ik het interessant,omdat ik eerst nieteenswistwat een (jonge) mantelzorgeris. Ik vind het

goed dat er aandacht wordt gegeven aanmantelzorgers.Ook vind ik het goed dat er verenigingenzijn voor jonge
mantelzorgers,zodat ze af en toe iets leuks kunnen gaan doen.

Ook vond ik de filmpjesdie ze lietenzien goed. Het gafduidelijkaanwat er bij een jongemantelzorgerdoorzijn hoofd
gaat. Het verhaal van Kaatje was ook interessant, van de buitenkantzou ik niet zeggendat zij al zoveel heeft
meegemaakt.

Ook vind ik het zielig dat haarmoederzo jong is overledenen dat haar vader daardoorzoveel drinkt.Ook vond ik het

respectloosdat de kinderen uit haar klasgeen respect kunnen tonendan ben je echt nietgoed opgevoed. Ik dachthoe
zou jij het vindenals je moederwas overleden.AI met al hetwas gewooneen hele interessanteen leerzame les

Wereldburgerschap.

Luke van Gogh vwo-2-C, d'OultremontcollegeDrunen

Zie voor meerinformatie:https:l/www.biieenheusden.nl!zorgen-voor-een-ander!mantelzorg!
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BewustwordingsmaandRouw en Verlies, april 2019 & creatieve workshop met kerstlunch in
december2019

Doelstelling was een collectief aanbod creeren dat aansluit bij de behoeften van inwoners en dat
voorziet in ontmoeten 'rond het thema verlies en rouw', zodat inwoners hun ervaringen kunnen delen,
lotgenotencontact hebben, hun netwerk kunnen vergroten en daarmee psychosociale problemen
verminderen of voorkomen. We weten dat rouw-verliesverwerking een grote invloed kan hebben op
verdergaande problematieken. Door hier op deze wijze aandacht voor te hebben en actief mee te

werken, werken we zowel preventief als curatief.

Welke behoefte ligt er bij burgers rond het thema 'rouw en verlies' op gebied van hulp? Is er een te
onderscheiden behoeften in ontmoeten en verwerking? Kunnen inwoners hierin aandachtspunten
geven zoals bijv. voorwaarden? Wat blijkt uit de wijkanalyses? De projectgroep preventief collectief
werken heeft een behoeftepeiling gedaan, door collega's binnen BIJEEN te bevragen en bij
professionals buiten BIJEEN navraag te doen. Ook is qeinventariseerd welke hulp, begeleiding en
activiteiten er binnen de gemeente Heusden zijn op het gebied van 'rouw en verlies'.

Wij zien dat er behoefte is bij mensen aan ontmoeten op gebied van rouw-verlies. Oude manieren van
zingeving en rituelen verdwijnen uit onze samenleving, maar een grote groep mensen heeft nog steeds
behoefte om bij rouw-verlies iets te doen. Zij vertellen over leegte in hun leven en de zoektochtnaar
zingeving, afscheid en willen graag delen met anderen. Dit merken professionals in hun individuele
werk met clienten, en wij hebben dat vertaald naar een collectief aaribod.

Dit heeft geresulteerd in een bewustwordingsmaand met verschillende activiteiten en
informatiebijeenkomstenop het gebied van verlies en rouw. In de programmering sloten we steeds aan
bij verschillende life events waarbij mensen te maken kunnen krijgen met rouw en verlies. De bezoekers
waren divers: iemand die dit jaar haar partner verloor, verschillende bezoekers die een kind verloren
hadden en twee bezoekers die een kind door zelfdoding verloren hadden.

Daarbij is intensief samengewerkt met andere organisaties, zo
waren er bijvoorbeeld leestafels in de bibliotheek over 'rouw-
verlies'. Flyers van de maand rouw-verlies zijn wijd verspreid,
zoals de lokale bloemisten, die natuurlijk veel mensen ontmoeten
de met rouw en verlies te maken hebben.

Hierondereen terugblik op de georganiseerde activiteiten rond het
thema 'rouw en verlies'.

Figuur4: Afbeeldingleestafelin bibliotheek



Professionals van Bijeenwaren aanwezig om het gesprek te begeleiden en beschikbaar te zijn voor burgers
met individuele hulpvragen. Niet alle deelnemers waren enthousiast over deze bijeenkomst, het sloot niet bij
iedereen aan, sommigen vonden er echter wel steun en troost.

Er was ook een middag in Vlijmen met een medewerker van de stichting 'de Horizon', waar een
groepsgesprek werd gehouden over afscheid nemen van een dierbare, palliatieve zorg
en stervensbegeleiding. Hier kwamen 12 inwoners op af die allen een dierbare waren verloren.

Groepsgesprekover afscheid nemen

Interactieveinformatieavondvoor ouders die met echtscheiding te makenhebben
Deze activiteit is door BIJEEN in samenwerking met Natasja Pulles (praktijk Sketch) uitgevoerd. De avond
werd door ongeveer 20 ouders bezocht en enkele professionals.

De informatie was gericht op hoe ouders hun kinderen tot steun kunnen zijn bij een echtscheiding. Wat
vertel je een kind well niet? Hoe zorg je dat een kind niet in de knel kornt? Ouders voelden zich goed
geholpen met de tips, hoordenwe van hen terug.
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Figuur5: AfbeeldingInformatieavondkinden
echtscheiding



Filmmiddag

Voor de jeugd hebbenwe een filmmiddag georganiseerd, met de Pixar film 'Coco', waarin omgaan met
de dood, afscheid en de complexe emoties die je als kind kunt ervaren centraal staan. 8 kinderen in de
leeftijd van 8-12 jaar hebben deze middag bijgewoond.

Het bleek een geslaagde manier om ook met de jeugd over het thema in gesprek te zijn. Jongeren werk
was aanwezig om na te praten met de bezoekers.

LezingoverWilsbeschikking

De notaris gaf op een andere avond een lezing over 'wilsbeschikkinq', hier kwamen zo veel mensen op
af dat we amper in de zaal pasten. Vele mensen stelden vragen.

De Rabobankwas ook aanwezig en vertelde over hun mogelijkheden en hulpmiddelen voor klanten die
bijv. dementeren. Er was voldoende ruimte voor vragen, die volop werden gesteld.

Mindfulness

De avond waarbij een yoga instructrice een meditatieve oefening deed met de deelnemers, trok ruim 20
bezoekers.

Mensen die voorheen niet bezig waren met deze manier van ontspanning raakten qeinteresseerd. Velen
vonden het een bijzoridere ervaring die hen tot rust bracht.

Informatieavondlworkshop in de bibliotheek
Verzorgd door Rijma de Ruijter

Ongeveer 20 mensen kwamen luisteren naar haar tips en adviezen bij 'rouw- verlies'. Rijma demonstreer-
de een methode om met schrijven aan verliesverwerking te doen. Ook hier was Bijeen aanwezig om
vragen uit de zaal te beantwoorden en zijn er burgers gekoppeld aan professionals van het wijkteam.

Ook in de bibliotheekwas een lezing over onvervuldekinderwens,van een schrijfster die daar ervaring
mee had.

Figuur6: Creotieveworkshoprouw en verlies, de tofel vulde zichmetmoteriolenen elkoors verholen
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Creatieveworkshops 'rouw en verlies'

Deze reeks van 5 workshops werd uitgevoerd door een vrijwilliger met een professionele achtergrond
in de hulpverlening en een Bijeen professionai.
De workshops werden bezocht door ongeveer 12 deelnemers, die de reeks bezochten. De reacties
waren zeer positief. De deelnemers hebben de workshop als steunend ervaren en vonden het prettig
lotgenoten te ontmoeten. Er ontstonden ook onderlinge vriendschappen bij de creatieve workshop
rouw- verlies en bij andere bijeenkomsten. Telefoonnummers werden onderling uitgewisseld en er
zijn mensen die elkaar nu, een jaar later, nog steeds treffen.

In december hebben we eendaagse creatieve workshop georganiseerd met kerstlunch, waarin
lotgenoten elkaar konden ontmoeten en op een creatieve manier bezig konden zijn met hun verlies.
Zeker in de maand december zou hier behoeften aan kunnen zijn om stil te staan bij het overlijden van
een dierbare Oat bleek ook zo te zijn, ruim 30 mensen namen deel. Zij gingen alle voldaan naar huis.

Uit verschillende evaluatieformulieren en terugkoppelingen kwam naar voren dat mensen de
bijeenkomsten als prettig en helpend hebben ervaren. Oe lezingen zijn goed bezocht en de reacties op
de creatieve workshop en de kerstlunch waren een en allof, met het verzoek om dit vaker te doen. Oat
is dan ook ons voornemen voor 2020.

Onze conclusie is dat we met het collectieve aanbod in de maand 'rouw en verlies' in een behoefte
van mensen voorzien hebben. We hebben voor de mensen een gevarieerd aanbod gecreeerd en
daarmee mensen bereikt die hierin een hulpvraag hadden. Mensen hebben elkaar ontmoet in een
contact dat zij als waardevol hebben ervaren en er zijn zelfs onderlinge vriendschappen ontstaan.
Het aanbod heeft bijgedragen aan de zingevingsvragen van mensen.

Hij zei na de bijeenkomst:
"Dit wasprecies wat ik nodig had. Ik voeldeme gesteund doorde anderemensen en was blij dat ik mijn verdtiet
kon delen met mensen die tiet begrepen, die ook iemand verloren hadden. Ik ga nu vaker dit soort dingen
doen, nu ik merk dat tietme zo helpt. Ik ben over de drempel geholpen. Ik ga vtijwilligerswerk doen bij het

'Repeir- Ceie. Ik weet zekerdat mijn vrouw dat ook zo gewild heeft. Samen waren we een goed team, ik moet
nu alleen verder. Deze bijeenkomst heeft me geholpen dat te gaan doen.

"

Het verhaal van een deelnemer aan de creatieve bijeenkomst met kerst
Een man kwam op het geldzakenspreekuur. Hij had verdriet om het overlijden van zijn vrouw voor wie hij
jarenlang intensief gezorgd had. Zijn psycholoog had hem aanbevolen om meer onder de mensen te gaan
komen, maar hij vond het moeilijk de eerste stap te zetten. Hij deed voor de ziekte van zijn vrouw, namelijk
alles samen met haar, ze waren maatjes.
Toen de Bijeen professional hem vertelde van de creatieve lunchbijeenkomst die we organiseerden, begon hij
spontaan te huilen.



Figuur7: in decemberwas er een creatieve bijeenkomst met lunch
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Samen gaan we vooreen geletterd Nederland!

Door: p,:,j,LI).'Heusden.ureuws.ul]
Darum: 1.1septcmber2019 16:26

Taal maa..t mensen en onzemaatschapptjsterker. De lSeeditievan de Week van de

Alfabetiseringstaat dit jaar in het teken van het themaDURF" DURF'verschilte maken. In
de periodevan maandag9 tot en met zondag15 septemberkomenhonderdenbednjven.
brbhotheken,gemeenten, scholen en vele tienduizendenmensen '" act.e vooreen
geletterdNederland.
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Gezonde leefstijlbevordering (gezondheidspreventie)

21-1: OuderavondNieuwkuijk

Voorlichting over het puberbrein; effecten van Alcohol
en Drugs. , in samenwerking met Novadic Kentron en
Helder Theater.

Aantal deelnemers:
Evaluatie: cijfer

56
8

20123-JCjJS

Inbreng van ervaringsdeskundige (over afkickproces)
werd zeer op prijs gesteld en maakte veel indruk.

StoptobercampagneHeusdenbreeduitgezet

43 deelnemers hebben hun rookgedrag 28 dagen
stopgezet. De campagne is gemeentebreed
uitgezet door middel van promotiemateriaal.

29

IkPas

De jaarlijksecampagne om alcoholgebruik op pauze te
zetten trok in 2019 90 deelnemers: 35 man/55 vrouw,
46 personen stopten 30 dagen, 44 maar liefst 40
dagen.

Leeftijd tussen 18-85 jaar

WethouderPeter van Steen sierde als lokale
ambassadeur de poster.

GezondeSchool

Bijvoorbeeld een basisschool ondersteunen op het
thema mediawijsheid;

ouderavond rondom dit thema op 12 december
georganiseerd,
het implementerenvan lessen voor de boven-
bouw in samenwerking met de mediacoach van
de bibliotheek en
ondersteunen van de invoer van beleid en een
social mediaprotocol.

22-9: Gezondevoeding tijdens de H-games

200 jongeren in de leeftijd van 12-16 jaarzijn
bewustgemaakt van het aantal calorieen snacks en
drankjes die ter plekke verkrijgbaar waren door die af
te zetten tegen de benodigde beweging om de
calorieen te verbranden. Afgestemd op de sporten die
werden aangeboden tijdens de H-games.

Er waren twee smoothiefietsen om kennis te maken
met gezonde snack.
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CEZONDHEIDSBEVORDERINC
EN LEEFSTlJL

38%
SCHOLENMET
EENVlGNET
GEZONDE SCHOOL

13 Scala scholen namendeel aan Project
Scorenvoor Gezondheid

Onderdelen:
bijeenkomst voor leerkrachten,
kickoff door middel van een filmpje, (gemaakt
in samenwerking met SamenRKC en
beweegdocenten Scala), gastles door de
GGD over o.a. de schijf van vijfen eet en
beweegspel in de klas, begeleiding in mini
supermarkt op school, gezonde lunch,
gezonde les in klas door eigen leerkracht,
pleinactiviteiten door studenten Scala/RKC,
tussendoor 4 weken in lesboekje werken, +
nieuwe challenge kalender voor thuis situatie,
Afsluiting met een clinic in stadion RKC.

II(PAS



VEILlGHEID

Werkproces casusregie
Het afgelopen jaar is in Heusden qemvesteerd in het ontwikkelen en implementeren van een
werkproces rondom casusregie. Dit gebeurde steeds onder aanvoering van de aanjager Zorg &

Veiligheid die is ondergebracht bij in de gemeentelijke organisatie (dit was tijdens het schrijven van het
subsidieverzoek nog niet bekend).

Veilig Thuis-meldingen
Er zijn honderden Veilig Thuis meldingen opgepakt door BIJEEN Heusden, zoals in de afbeelding
weergegeven en ook zijn er vele contacten geweest met Veilig Thuis

Gemeente Heusden advies & ondersteuningr
109,.
35%f

Instroom2019 per kwartaal

34
54

21 109
52 203

Advies
Melding

19
49

35
48

Totaal 68 lB 88 n 312

Figuur8 Afbeelding Gegevens kwartaal verwijzingen Veilig Thuis

Bij het oppakken van een melding, legt de BIJEEN professional contact met de betrokkenen en doet
een hulpaanbod. Dat hulpaanbod wordt in beginsel vaak door BIJEEN zelf uitgevoerd. Vaak is direct
regie op veiligheid nodig, welke dan ook direct door BIJEEN opgepakt wordt. Deze snelie interventies
zijn outreachend en acuut. In 2019 hebben wij qemvesteerd in onze aanpak, waardoorwij nu binnen
24 uur kunnen handelen.

'in mijn rol als jeugdprofessionalkan ik ongeveer 12 complexe zaken tegelijk kan begeleiden in mijn
werkweek van 32 uur. Alsje voor 12 gezinnen verantwoordelijk bent (met vaak meerdere kinderen en
meerdere ketenpartners) is dat al pittig. Naast deze zaken heb je noganderrollen zoals adviseren van mijn
collega's, meedoen aan pilots, en meeschrijven aan nieuwe processen en beleid. Daamaastmoetje
natuurfijk aandacht houden voorreflectie en deskundigheidsbevordering. Je bent ook veel onderweg. Van
Vlijmen,naarDrunen naarHeusden en voor overleg en op bezoek bij instellingen doorheel Midden
Brabant.

2019 was een erg drukjaar. in de praktijk zijn er steeds niet 12maar+/- 18 zaken actiefgeweest waardoor
registeren in iiet clientvolgsysteem structureel te kort is gekomen. We hebben het werk voor laten gaan op
de administratie.

Mijn zaken speelden zich af in Vlijmen (50 %), Drunen (30%) en Oudheusden (20%). De meest tijdrovende
zaken waren dan wel weerin Oudheusoen. Het werk bestaat uit (crisis)interventies, casusregie en enkele
procesregie zaken.

Een procesregiezaak is vaak wat kortervan aard dan een casusregiezaak. Bijprocesregie moet je denken
aan een periode van 3 tot 6 maanden en een investering vanminimaal 25 uur, vaak meer. Een casusregie
zaak vraagt een langere adem; ca 40 uurovereen periode van soms wel anderhalftot tweejaar. Soms
doorwachttijden van bijvoorbeeld de raad voor de kinderbeschermingofbij een instelling. Soms doordat de
situatie in het huishouden te kwetsbaarblijft om regie los te laten, en het overdragen van de regierol aan
een collega of een zorgaanbiedernog niet lukt.

Afgelopen jaartieb ik te maken gehad met een bedreigende situatie met een clieni. Dat heeft mij veel
energie en tijd gekost- ook om weerop adem te komen. Oe druk die je voelt door zo'n maximale maximale
caseload maakt dat je nietecht effectiefkan werken en vooral de wachtlijsten bij instanties en organisaties
nekken je. Ik ben blij dat er uitzicht is op uitbreiding met een tweede jeugdprofessionalin 2020'
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De meldingen bevatten een verscheidenheid aan vormen van geweld. Het komt voor in verschillende
gezinssamenstellingen, leeftijden en sociale verbanden. Afhankelijkheidsrelaties is een categorie waar
alertheid, snelheid en uiterst zorgvuldig handelen van een professional vereist is, omdat clienten niet
zelfstandig hun veiligheid kunnen herstellen Hierbij komen ook morele dilemma's voor, waar
professionals goed moeten afstemmen en overleggen. Het AVE model is uitgangspunt

Een aanzienlijk deel van de problematieken betreft geweld in de aanloop of uitwerking van een
relatiebreuk. Bij verschillende zaken liep dit op tot ernstig geweld, zo zijn er drie pogingen tot verwurging
geweest in 2019. Dat zijn dan de zaken die binnenkomen als Veilig Thuis melding of rechtstreekste
overdracht van de politie. Het geweld dat gemeld wordt, is slechts een gedeelte van het geweld dat
plaatsvindt Dat geldt ook voor seksueel geweld. Bijeenkomsten om seksueel geweld onder de
aandacht te brengen zien we als een manier om burgers hier handreiking in te bieden

Situaties met huiselijk geweld, seksueel geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn in de
gemeente Heusden helaas geen uitzondering Eigenlijk vragen die meer aandacht en tijd, dan nu
beschikbaar is. Binnen de mogelijkheden die er nu zijn, werken de professionals aan de uitvoering van
regie op veiligheid en hulpverlening om veiligheid te herstellen.
Hierbij maken zij veelal gebruik van de methode 'Signs of Safety', waarbij je samen met het gezin en
het netwerk werkt aan het herstel van veiligheid Daarmee tracht je herhaling van onveiligheid te
voorkomen. Eventuele curatieve hersteltrajecten volgen daarna.

We zien in de praktijk de volgende thema's regelmatig terugkomen;
Geweld bij relatiebreuk
Loyaliteitsproblemen bij echtscheiding
Kinderen die getuige zijn van fysiek en geestelijk geweld tussen volwassen
Ouders die geen veilige opgroei omgeving kunnen bieden
Volwassenen die slachtoffer zijn van stalking
Jongeren die thuis met hun ouders ruzie hebben met geweld
Volwassenen die kampen met psychiatrie en zelfdodingsgedachten en zelfdodingspogingen doen
Geweld na gezinshereniging (vluchtelingen en nieuwkomers)

Andere activiteiten binnen het themaVeiligheid

Bijeenkomst 'Help jij mee het taboe rond seksueelmisbruik te doorbreken'
een samenwerking van Blauwe Maan en Bijeen

Op 5 juni 2019 is er een bijeenkomst geweest over Seksueel Misbruik, voor burgers, vrijwilligers
en professionals. In deze bijeenkomst zijn drie ervaringsdeskundigen aan het woord geweest, zij hebben
verteld over hun ervaringen met seksueel misbruik; in de kerk, als je kind is misbruikt en misbruik op het
werk. De avond was interactief, na het verhaal van de ervaringsdeskundigen en een informatieve presentatie,
hebben de aanwezigen in gesprekstafels onder begeleiding van Bijeen professionals en de ervaringsdeskun-
digen met elkaar gesproken over seksueel misbruik.

Het doel van de bijeenkomstwas om te ondersteunen bij het 'taboe doorbreken', maar we hebben veel meer
bereikt dan dat. De discussies aan de gesprekstafels liepen hoog op, evenals de emoties en mensen werden
echt aan het denken gezet. De interactie tussen bijvoorbeeld een aanwezige specialist van de politie, de kerk
en een slachtoffer zorgde voor een inhoudelijk waardevolle discussie, die alle betrokkenen stof tot nadenken
heeft gegeven. Ook waren er burgers aanwezig die handvaten gekregen hebben voor hoe ze een slachtoffer
tot steun kunnen zijn.

Door de verhalen van de ervaringsdeskundigenwerd het iedereen duidelijk dat het voor slachtoffers jaren
kan duren voordat zij voor zichzelf het misbruik als zodanig (h)erkennen en open staan voor hulp hierbij. De
bezoekers van deze avond hebben geleerd hoe je slachtoffers tot steun kan zijn en waar je hulp kan vinden
als je zelfslachtoffer bent.



Samenwerking bij preventieve activiteiten
03 werkt in het kader van haar preventieve taken graag en vaak samen met specialistische kennis-
partners. 03 organiseert de avond en doet de werving, de kennis-partner brengt de inhoud. Op deze
manier werkte 03 in 2019 samen met o.a. Novadic-Kentron en Blauwe Maan.

Orugs .. daarmoeten wij het gewoon overhebben

Kansrijk Elshout heeft het initiatief genomen voor een alcohol en drugsvoorlichting voor jongeren in de
leeftijd van 13-14 jaaren hun ouders in Elshoul. Deze bijeenkomst is door hen zelfvormgegeven i.s.m. het
jongerenwerk en Novadic-Kentron, vanuit de gemeentelijke projectgroep alcohol & drugs.

Er zijn 2 informatieve bijeenkomsten gehouden, met partijen die kennis hebben over het thema alcohol en
drug onder jongeren in een kleine (plattelands) gemeenschap. Een van de initiatief nemers heeft vervolgens
een soort sketch geschreven waarin we een jongere (ervaringsdeskundige) en zijn moeder hebben
betrokken als acteurs van hun eigen verhaal. zij vertelde hun eigen verhaal voor de doelgroep, hoe heeft het
kunnen gebeuren dat een jongen zichzelf verliest in drugs(handel) en hoe is de rol van opvoeder daarin.
Hartstikke tof qedaanl

Na de "opvoering" zijn de groepen gesplitst, zijn de ouders voorgelicht door NK en heeft het JW met de
jongeren wat informatieve activiteiten gedaan om vertrouwen op te bouwen, inzichten te krijgen in wat er
speelt en daar het gesprek over aangegaan.

Opkomst was positiefl zo'n 20 kinderen, jammer was dat zij verplicht zijn om mee te komen. De setting was
daardoor wat minder veilig dan wenselijk. desondanks leuk en nuttig geweest, ook voor de kennismaking
met Bijeen in Elshout nuttig.
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PRESENTIE EN BURGERINITIATIEVEN

Twee thema's in een
Presentie en burgerinitiatieven zijn eigenlijk twee afzonderlijke thema's die tegelijkertijd wel onderling
verbonden zijn

Ons uitgangspunt is dat mensen zelf het beste weten wat het samenleven in de wijken en buurten nog
prettiger zou kunnen maken Wij komen daar alieen maar achter door zelf midden in de buurtsamen-
leving te werken en in contact met inwoners te zijn Oit zijn uitgangspunten van present werken Zo
horen we over hun ideeen en kunnen we inwoners(groepen) stimuleren en ondersteunen om die te
realiseren.

Ondersteuningsplan
In lijn met onze uitgangspunten, blijft de regie en het eigenaarschap altijd zoveel mogelijk bij de
bedenker/initiatiefnemer. Of en op welke wijze het sociaal werk betrokken is, bepalen wij in overleg;
soms gaat dat over een meedenken, als klankbord fungeren, of onze contacten aanwenden,
ondersteunen, andere keren gaat dat over ondersteuning van het groepsproces of meer coachend als
het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden, bijvoorbeeld vergadertechnieken. Voor ieder initiatief
maken wij met de initiatiefnemers een ondersteuningsplan waarin de ambitie, de aard en verwachte
duur van de ondersteuning worden vastgelegd. Dit hoeven geen lijvige rapporten te zijn, meestal
vormen die onderdeel van het verslag.
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Bu rgerin itiatieven
In 2019 ondersteunden wij op deze manier 19 bewonersinitiatieven, varierend van eenmalige
activiteiten, zoals tot complete welzijnsdiensten.

Voorbeelden van eenmalige activiteiten zijn:
,/ De Game Fair voor en door jongeren in Vlijmen
,/ Een OJ-workshopvoor en door jonqeren
,/ De alcohol & drugsvoorlichting door de werkgroep Jeugd van Kansrijk Elshout

Processen die te maken hebbenmet de leefbaarheid zijn vaak langduriger. In 2019 warenwij betrokken
bij o.a.

,/ Het verbeteren van de functie van de ontmoetingsruimte van een complex aan de Hollandlaan
in Orunen

,/ De herinrichting van het Jan Toorop-plantsoen in Drunen
,/ Hart voor Haarsteeg- Werkgroep Zorg & Welzijn

Bijzondere binding hebben wij met de Buurt Bestuurt-groepen. Met vier van de zes hebben wij een
duurzame verbinding: de ondersteuning die wij bieden varieert per groep (van (mee-)organiseren en

begeleiding van het groepsproces, tot bemiddelen in contacten en meedenken) Voor ons zijn de leden
van Buurt Bestuurt ook de extra oren en ogen in de wijk. In 2019 waren wij betrokken bij:

,/ Buurt Bestuurt Oe Vliedberg
,/ Buurt bestuurt Venne Oost
,/ Buurt bestuurt Oudheusden
,/ Kansrijk Elshout

Tot slot noemen wij de initiatieven voor 'welzijnsdiensten' waarbij wij inwoners hebben bijgestaan.
,/ Oe Ruil in Haarsteeg
,/ Stichting High Five (arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een beperking)
,/ Werkplaats voor jongeren om werknemersvaardigheden te ontwikkelen



Prestatieverantwoording 03 Heusden2019 20123-JCjJS 34

Een burgerinitiatief (met eigen subsidie van de gemeente Heusden) dat wij ondersteunen is Alles Voor
mekaar. Omdat deze subsidie is toegekend vanuit de lijn van 03, is de verantwoording hierover
opgenomen als bijlage.

Andere activiteiten binnen het thema presentie en burgerinitiatieven

Er-op-af
Weweten dat niet alle inwoners tijdig uit zichzelf naar ons toe komen om hulp te vragen. Dat kan komen
omdat zij

niet herkennen dat ze een hulpvraag hebben
niet weten niet wat ze aan moeten met hun vraag
niet weten waar zij terecht kunnen

BIJEEN onderneemt jaarlijks diverse kleine en grotere activiteiten om de zichtbaarheid en bekendheid
van de professionals in het wijkteam van BIJEEN te vergroten. Dat doen we via Facebook, Twitter en
sociale media, maar meer nog door letterlijk er-op-af te gaan.

"achter de voordeur" in Oudheusden

Een maatschappelijkwerkeren sociaal werker uit het wijkteam hebben het afgelopen jaar 6x een straat
bezocht in Oudheusden of een van de andere kernen. Van tevoren werd de komst aangekondigd middels
een brief. Bewoners kregen de uitnodiging om bij vragen naar ons toe te komen. Oaarnaast is er ook bij
bewoners aangebeld.

Ooel: Bijeen meer onderde aandacht brengen; signaleren; preventief op vragen reageren; hulpaanbod
doen; meer zicht krijgen op de wijk (bewoners) en wat er leeft Zo ontdekten we dat in een voor ons bekende
"zorgstraat", mensen met veel plezier leefden en een groot gevoel van veiligheid ervaarden. In een andere
straat, in een kleine kern, hebben we juist een signaal bij de woningbouwvereniging neergelegd en ook een
signaal bij de wijkagent, omdat buurtbewoners zich gelntimideerd voelden door een buurtbewoner.

Wijkbabbels
leder wijkteam organiseert jaarlijks een of meerdereWijkbabbels. De coliega's selecteren gezamenlijk
met Woonveste en de politie de plek die zij bezoeken Dat kan op basis van signalen zijn, maar ook
juist omdat signalen uit dat deel van het werkgebied wegblijven.

Tijdens deWijkbabbels en andere buitenactiviteitenzijn medewerkers van BIJEEN herkenbaar met een
badge en als het mogelijk is nemen zij de partytent van BIJEEN rnee. Wijkteam Drunen bezocht in 2019
bijvoorbeeldVenne-Oost en Elshout;

'ln Venne-Oost is op een markant punt de B/JEEN-tent neergezet en zijn er kinderactiviteiten aangeboden. Oat
veroorzaakte een behoorlijke aanloop (75 buurtbewoners) en heeft bijgedragen aan de bekendheidvan het
wijkteam. Bewoners voelen zich gehoord en gezien, vragen zijn opgepakt en de afstand tussen bewoners en
wijkteam is verkleind.

In Elshout heeft Buurt Bestuurt (Kansrijk Elshout) op aangeven van sociaalwerk de wijkbabbel aangegrepen om
ook hun eigen agenda voor het voetlicht te plaatsen. Metpartners als gemeente, woonveste enpolitieis 's middags
een rondgang door het dorp gemaaktmet aandacht voor punten die bewoners belangrijkvinden. Er is een
bewonersavond gehouden in het Rad, waar wijkteamleden met inwoners in gesprek gingen. Opkomst ca. 45
personen



'Bij de laatste wijkbabbel kwam ik met iemand in gesprek die maareen beperkt beeld had van de rol en
taken van het wijkteam. Oit was zelfook een professional werkzaam binnen de ambulante hulpver/ening
maardie ook mensen in de buurt had die ze na ditgesprek ging doorverwijzen.Hierhad ze echtniet eerder
aan gedacht. Oit is wat er steeds nodig is de olievlek die verspreid wordt.

'
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COMMUNICATIE
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Website BIJEEN
In 2018 is de vernieuwde website van BIJ EEN Heusden gepubliceerd. Hiermee heeft de gemeente in
de basis een online sociale kaart die inwoners en professionals in de gemeente Heusden in staat zou
stellen om zelf informatie te zoeken in antwoord op vragen op alle leefgebieden. Voor een actueel
activiteitenoverzicht is de Activiteitenzoeker ingericht.

Na een eerste invulexercitie ten tijde van de publicatie, is het niet voor alle medewerkers automatisch
onderdeel geworden van het werkproces om hun activiteiten aan te melden voor de Activiteitenzoeker
op de website. Inmiddels (medio 2020) zijn hierover nieuwewerkafspraken gemaakt.

Communicatie BIJEEN
In z'n algemeenheid kunnen we concluderen dat de communicatie-opgave voor 03 groot is en
verweven met die van BIJEEN. Dit maakt de communicatie ook complex Het proces om de
communicatie van BIJEEN te verbeteren is medio 2019 in gezamenlijkheid met de (afdeling
communicatie van de) gemeente Heusden opnieuw opgestart.

De huisstijl van BIJEEN
Met de gemeente hebben wij afgesproken dat we het gebruik van eigen logo's van ContourdeTwern,
Farent, GGD en MEEgaan uit-faseren. Bij vervanging wordt nieuw materiaal sowieso opgemaakt in de
huisstijl en met het logo van BIJEEN. Maar ook speelt de vraag op welk moment een jongerenwerker
gebaat is bij een jasje met BIJEEN-opdruk, of met welk tempo en voor welke bedragen andere
communicatieuitingen moeten worden uitgevoerd.We merken dat soms de individuele herkenbaarheid
van de organisaties binnen 03 minder wordt.
Het hanteren van de namen van BIJEEN en 03 lopen ook in dit jaarverslag door elkaar heen. Dit is
onderwerp van gesprek.

ORGANISATIE

Samenwerking 03 en gemeente
Sinds 2014 werken de gemeente Heusden, (rechtsvoorgangers van) ContourdeTwern, Farent, GGD,
en MEE Plus (sinds 1 jan. 2020 MEE-Vivenz), samen aan de inrichting van BIJEEN Dit doen wij door
lerend te ontwikkelen en gaandeweg bij de sturen waar nodig.

De gemeente Heusden doet een uitvraag die 03 op hoofdlijnen beantwoordt. Meer detailinformatie
volgt in de accountgesprekken die wij regelmatig hebben met onze contactambtenaar. Jaarlijks
informeren wij ambtelijk en politiek vertegenwoordigers van de gemeente via BIJEEN on Tour.

De gemeente Heusden is behalve opdrachtgever ook partner in de opgave. Om die reden hebben we
in 2018 afgesproken om vanaf 2019 minstens tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg (B003+) te
organiseren met de bestuurders en de integraal manager van 03, de betrokken wethouders en de
ambtelijk opdrachtgever van de gemeente.
Hier worden gezamenlijk lokale uitdagingen besproken en meegedacht over de ontwikkelrichting voor
(de voorliggende voorzieningen in) het sociaal domein in Heusden.

Op 3 september 2019 vond de derde editie plaats van BIJEENon Tour plaats. Deze bijeenkomst
maakt deel uit van het officiele verantwoordingstraject van 03. Uitgenodigd waren de wethouders,
leden van de gemeenteraad van Heusden, Mogelijkmakers van de gemeente Heusden, de
huisartsenpraktijken en de ambtelijke consulenten van het team toegang van BIJEEN Deze
bijeenkomst is een illustratie van het werk van de medewerkers van 03 binnen BIJEEN, geeft op die
manier een kans om een dag in de keuken mee te kijken, en maak deel uit van het officiele



Knelpunten en leerpunten in het werkproces
1. Met de komst van BIJEEN heeft zich de afgelopen jaren een nieuwe overlegstructuur

ontwikkeld, terwijl oude overlegvormen niet automatisch ophielden te bestaan Dat geldt zowel
voor het werkoverleg met de collega's van de moederorganisatie als voor netwerkoverleggen
zoals Sociaal Netwerk Overleg (SNO) en het Werkvloeroverleg met Woonveste en Politie. In
2019 is geexperimenteerd met het samenvoegen van overleggen om de overlegdruk te
verminderen en tegelijkertijd de afstemming en effectiviteit van de samenwerking te verbeteren.
Deze samenvoeging leidde niet tot de verwachte en gewenste kwaliteit van overleg.
Op/ossing. In overleg met de partnersis besloten om een werkplaats in te richten. Oit is een
inloopmoment voor professionals voorafgaand aan het wijkteamoverleg. Oe leden van het
wijkteam zijn op dit moment beschikbaarvoor collega's van de overstijgende diensten en
netwerkpartners waaronder Woonveste, politie, gemeente, Thebe, etc Oeze aanpak zullen wij
t. z t ook weer evalueren.

2 het inrichten van een gezamenlijk aanmeldpunt leidt niet automatisch tot afschaling naar
oplossingen in de nulde lijn. Meermaals zijn initiatieven genomen om nieuwe routes te gaan
lopen waarbij eerder en vaker medewerkers van het voorliggend veld van BIJEEN worden
betrokken. Toch leidt het merendeel van de vragen nog steeds tot het inplannen van een
keukentafelgesprek en gelndiceerde zorg. De definitieve vorm hebben we hiervoor nog niet
gevonden. Deze zoektocht wordt in 2020 vervolgd.

verantwoordingsproces waar dit document ook onderdeel van is. Een verslag van BIJEEN on Tour is
opgenomen als bijlage).
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Privacy

Een terugkerende uitdaging in de samenwerking tussen de partners van 03 onderling en met de
gemeente, Woonveste en Baanbrekers, is privacy. Tot in 2019 gingen betrokken partijen hier
pragmatisch mee om. Vanwege de juridische consequenties en beleidskeuzes binnen organisaties,
komt dit vraagstuk in 2020 opnieuw prominent op de agenda. 03 is een netwerksamenwerkings-
verband, weliswaar met een samenwerkingsovereenkomst, maar zonder juridische entiteit. Die heeft
gevolgen voor:

· De informatiedeling en de dataverantwoordelijkheid: o.a. rond de casulstiek-bespreking in de
wijkteams

· De samenwerking in de aanpak 'voorkomen ontruiming door huurschuld' met Woonveste
· De pilot vroegsignalering schulden (RIS) die hieruit voortkwam
· Het participatieproject, bedoeld om clienten van Baanbrekers met de grootste afstand tot de

arbeidsmarkt maatschappelijk te activeren.
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Bijlage 1: BIJEEN on Tour 2019

De derde editie van BIJEEN on Tour vond plaats op 3 september 2019. Deze informatiebijeenkomst
door de 03 partijen is bedoeld om gemeenteraadsleden, de wethouders. lokale huisartsen en andere
belangstellenden te informeren over de activiteiten van 03 binnen de BIJEEN setting.

Het programma spitste zich dit keer toe op de thema's veiligheid en preventie. Onze collega's
beantwoordden vragen en gaven uitleg en verdieping bij een vijftal onderwerpen:

,/ complexe jeuqdcasulstieken de jeugdprofessional,
,/ alcohol- en drugspreventie,
,/ preventieve activiteiten op basis van life events,
,/ inzet op verward gedrag
,/ op- en afschalen biJ complexe casussen.

Bij de workshops over preventieve activiteiten waren ook inwoners aanwezig die vertelden over het
effect dat ons werk op hen heeft gehad

Doordat we deze keer inzoomden op twee specifieke thema's, sloten de workshops mooi op elkaar
aan. Persoonlijke verhalen zijn belangrijk en cijfers. De volgende keer zal er een goede balans worden
gekozen tussen verhaal en cijfers.

De opkomst was met 26 personen lager dan voorgaande jaren De reacties van de deelnemers waren
echter zeer positief. Een volgende keer zullen wij weer de huisartsenpraktijken uitnodigen.

De datum van 3 september, kwam eigenlijk te vroeg om al goed te kunnen reflecteren op het jaar.
Daarbij speelt mee dat we werkten in een nieuweopdracht en 'dus' net ruim een half jaarop weg waren.
In het vervolg zullen wij dus met de griffie weer zoeken naar data later in het jaar.

Wij merkten dat het informele gesprek onderling en met de collega's van BIJEEN na afloop belangrijk
was voor aanwezigen. De netwerkmogelijkheid werd gemist, die willen wij volgende keer graag weer
faciliteren.



Bijlage 2 Alles Voor Mekaar

EVAL-_UTIIj: PROJECT ALLESVOOR MEKAAR (BEGIN2019)

Dit document is opgesteld als evaluatiebehorendebij de subsidiebeschikking
van de gemeenteHeusden van 23 januari2019 als genoemd in de brief met
kenmerk00577036.

Bij het ter beschikkingstellenvan een subsidievoor de activiteiten van de
5tichting Allesvoor Mekaar zijn een aantaldoelenbenoemdvoor deze
activiteiten. Voor een vervolgsubsidiezoals genoemdin deze brief dient
aangegeven te worden in welkematedeze doelenworden bereikt.Middels de
genoemdeonderdelenvan dezeevaluatiewordt inzicht verschaft in het
bereikenvan deze resultaten.
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Kengetallen
Nieuw vanaf
1-1-2019 t/m
20-05-2019

Nieuwvanaf
16-05-2018 tot
heden

Aantal hulpvragers 57 132

Aantalx hulpgeboden
door AVM

129 324

AantalSupporters 39 92

Aantal 5uperSupporters 6 7

Aantalduurzameverbindingen
met Supporters/netwerken*
Aantalverbindingen
met voorliggend veld

Volgersop Facebook 529

GemiddeldbereikFacebookberichten 3.500personen
*= We benoemenhier alleende duurzame verbindingenmet 5upporters,dus
waarSupportersstructureelhulp bieden. Incidentelehulp van Supportersbij
hulpvragersis hier niet in meegenomen.Tevenswillen we aantekenendat a/le
hulpvragerseigenlijk duurzaam verbondenzijn metA/les voorMekaar.Ooor
periodiek contact met het kernteamofmet Super Supportershoudenwij ze in
beelden blijven we zodoendeop de hoogte van veranderende
omstandigheden.

Stichting Alles voor Mekaar I Schaepmanlaan54 I 5252 AV Vlijmen I 'li 073 200 88 88
KvK 71078258 I NL39 RABO 03281798 41 Rabobank I www.allesvoormekaar.nu
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Sinds 2 maanden is er een groep mensenopgestaan die een "Vriendenvan
Alles voorMekaar" beweging aan het opzettenzijn. Dezebewegingis bedoeld
om bij te kunnengaan dragen aan flnanclele ondersteuningvan Alles voor
Mekaarals organisatieof van activiteitenof benodigdhedenvoorAlles voor
Mekaar,haar hulpvragers of supporters.
Enkele in het oog springende acties van sponsoren tot op hedenwlllenwij niet
ongenoemd laten:

- Alles voorMekaar is als goed doel geadopteerddoor metaalbedrijf
Boelen bij het 100-jarigbestaanvan deze onderneming. Alle
genodigdenvoor de festiviteitenop 21 juni 2019wordenvia de
uitnodiginggetipt om in plaats van cadeausof bloemen een bijdragete
stortenvoorAlles voorMekaar.
TransportbedrijfKuijs heeftnaasteen financiiHe bijdrageook al in
natura gesponsord door gratis een bus ter beschikking te stellen aan
Alles voorMekaardie ingezet werd bij een verhuizingvan een
hulpvrager.
"Mooimet Maaike" heeft op de kerstmarktVlijmen 2018 een nagellak
actie gehoudenwaarbijde opbrengstten goede kwam van Alles voor
Mekaar.
Een inwonervan onze gemeente kreeg, net als al haar collega's, bij haar
werkgevereen bedrag ter beschikkingwaarvooriederewerknemer
individueeleen goed doel mochten selecteren. Deze inwoner heeftde
bijdragevan € 250 aan Alles voorMekaargeschonken.

Cofinanciering

In de voorwaarden gesteld in de evaluatie is het rond maken van
cofinancieringopgenomen. Over deze cofinancieringhebben wij reeds in een
eerder stadium een beeld geschetst (ziebijgeslotenbusinesscase preventie).

Alles voorMekaar is de uitdagingaangegaanom, naast de
subsidiebeschikking van de gemeente Heusden,cofinancieringte organiseren
voor haar initiatief.Terugkijkend kunnenwe concluderen dat we hiermee een
zeer stevige uitdagingzijn aangegaan.
Eerst aangewezenpartijenom te benaderenvoor cofinancieringin deze zijn
de landelijkbekende fondsen zoals het Oranjefonds, VSB fonds etc. Zij hebben
immers over het algemeendoelstellingendie aansluiten. Zij stellen gelden ter
beschikking om startende initiatieven,die op verschillendegebieden impact
kunnenmaken in onze maatschappij,verderte helpen. Dezebijdrageszijn van
tijdelijke aard en kunnendus gezien worden als overbruggingsfinanciering.Zij
zouden voorAlles voorMekaardus kunnenbetekenen dat de flnanclele ruimte
geschapenwordt om te komen tot structurelefinanciering.
Met betrekkingtot structurelefinanciering hebbenwij een zeer helder beeld
voor ogen. Het is voor ons volkomen duidelijkwelke partijenbaat hebben bij
het inzetten van informele (en dus goedkope)zorg en aandacht voor
kwetsbare senioren. In onze businesscase zoals reeds eerdergedeeld is geven
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wij hier een uitgebreiderevisie op (blz. 8 van de bijgeslotenbusinesscase
preventie).

Als we in de praktijk kijken naar de termijnwaarin cofinanciering
georganiseerdmoest worden, blijkt dat dit een erg korte periode is. De
ulteindelijkebeschikking met bijbehorendevoorwaarden is op 23 januari 2019
verstrekten deze evaluatie heeft een deadline van 1 juni 2019. De periodeom
dergelijkecofinancieringop te halen is dus niet meer dan 4 maandenen een
week groot.
Na in gesprek te zijn gegaanmet de diverse fondsen,waarbijwe goede
ondersteuning hebben ontvangen van de fondsenwerver van ContourdeTwern
(Jeroen Hankel,waarvooronze dank), bleek de procedure bij alle fondsen er
als volgt uit te zien. Na een eerste aanvraag neemt een fonds 6 weken om te
beoordelen of zij de aanvraag in behandeling kunnennemenop basisvan een
eerste screening. In het geval dat de aanvraagvoldoet,gaat een periodein
van 4 maandendie de fondsen nodig hebben om tot een beslissing te komen.

Daaromhebbenwe een prognose opgesteldwaarin we een splitsing hebben
gemaakt naarverwacht beslissingsmomentvoorof na 1 jull. En geven we per
bron aan hoewij de kanseninschatten (zle blz. 18 van bijgeslotenbusiness
case preventie).

Wewillenook benadrukken dat, naast het operationeel hulp bieden aan
hulpvragers, Supporters zoeken en verbindenetc. etc., de cofinancieringook
veel tijd van ons heeft gevraagd. Ondanksdatwe trots terugkijkenop de
behaalde resultaten en ontwikkelingenin de afgelopen periode, vinden we het
ergensook jammer dat een behoorlijkehoeveelheid tijd in de financiering is
gaanzitten. In de basis van ons initiatief voelt dit als verspildetijd diewe
directof indirectaan kwetsbare senioren haddenwillenbesteden.

OO.anU_Jyredenheidsonderzoek

Voor het (klant)tevredenheidsonderzoekhebbenwij in overleg met 03 en
gemeente gekozen voor een inhoudelijkonderzoek in een kleinere groep in
plaats van een grote populatiemet meer statistische uitkomsten.Wij vonden
het belangrijkerom inhoudelijke verbeterpuntenen punten die als goed
ervaren worden op te halen.Met kwalitatieveuitkomsten zijn wij beter in staat
om de werkwijzevan Alles voorMekaarverder te optimaliseren. Uit eenaantal
gesprekkenmet hulpvragers en Supporters zijn de volgendeconclusiesnaar
voren gekomen:

. Hulpvragers ervaren de informele hulpdoormensenuit hun naaste
omgeving als erg prettig. Veel genoemde steekwoorden hierbij zijn:
laagdrempelig, lekker dichtbij,meer dan praktische hulpwant ook
aandacht en gezelligheid, ...

. Er heerst een 'Iaat maar' en 'ik durf het niet te vragen' cultuur onder de
huidige generatie senioren (75+). In veel gevallen gafmen aan dat men
de omgeving en zelfs eigen kinderen niet tot lastwil zijn, met als
genoemde argumenten "die hebben het zelf veel te druk met werketc.",
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"allemaal tweeverdieners","zo is deze buurt nietmeer, we kennen
elkaar amper".

· Supporters geven aan veel voldoeningte halen uit het geven van hulp
en gaan in eenaantal gevallen direct over tot meer dan de gevraagde
hulp (bezoekjes, eten koken etc).

· Supporters zijn teleurgesteldals zij zich aanmelden en de termijn
waarop wij ze benaderen voor een verbindingte lang duurt. Men heeft
een hoog en direct verwachtingspatroon.

· Een aantal senioren vinden het op de juistemanier waarderen van de
geboden hulp lastig. Men heeft de verzorgingsstaatvoor ogen en ziet in
een aantal gevallen de hulp als iets waar 'men recht op heeftvan
overheidswege'of waar men 'voor wil betalen'.

· Onzevuistregel'hoe ga je als goede buren met elkaar om' is lastigerals
de hulpvrageren Supporterookecht verderbij elkaar vandaan wonen.
Voordiensten als vervoerzien beiden dan graag een handvat om de
gemaakte kosten voor bijvoorbeeldbrandstofte vergoeden. Woontmen
fysiek ook dichtbij elkaar dan zien we in deze gevallenmakkelijkere
omgang. Een doosje Merci voor de Supporterof wat geld in de hand is
dan een gewaardeerde oplossing, waar bij grotereafstand tussen
hulpvrageren Supportereen kilometertariefals wenselijkbeschouwd
wordt om onduidelijkheidte voorkomen.

·

Paglna4



Prestatieverantwoording 03 Heusden2019 20123-JCjJ5 43

EVALUATIEPROJECTALLES VOOR MEKAAR (2e HELFT2019)

Dit document is opgesteldals verantwoordingbehorendebij de subsidiebeschikkingvan de

gemeenteHeusden voor de tweedehelft van 2019. We benoemenhier de resultatenvoor de
tweedehelft van 2019 voor dezelfdedoelenals die in de tussentijdseevaluatiebenoemdzijn.

Kengetallen
Nieuwvanaf
20-5-2019t/m
31-12-2019

Aantal hulpvragers 78

Aantal x hulpgeboden
doorAVM

321

Aantal Supporters 58

Aantal Super Supporters 2

Volgers op Facebook 869

GemiddeldbereikFacebook berichten 4.100personen

Cofinanciering
In de tussentijdseevaluatiehebben wij u deelgenootgemaaktvan een prognose voor
cofinanciering.De redenhiervoorwas dat trajecten bij fondsenlangerduurderdan voorzien.De
prognose bleek uit te komen. In de tweedehelft van 2019 hebben wij financieringsbijdragen
mogen verwelkomenvan:

Oranjefonds
VSB Fonds
Rabobank
JumboSupermarkten
Diverse kleineredonatiesen sponsoring

Samenwerking
Ook in de tweedehelft van 2019 hebbenwij met vele organisatiesverder samengewerkt.Enkele
willen wij hierbij specifieknoemen:

De lokale coalitieHeusden tegen Eenzaamheid
Huisartsen in Heusden
RIBW
Schakelring
Vivent
Lokale ondernemers
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Aanvulling op jaarverslag 2019:*evaluatie toegevoegde waarde Alles 

voor Mekaar 
 

Alles voor Mekaar is gestart als een burgerinitiatief. Op verzoek van de gemeente is de 

subsidie van Alles voor Mekaar in 2019 via O3/Bijeen (met ContourdeTwern als penvoerder) 

verstrekt. Dit betrof aanvankelijk een afspraak voor de eerste helft van 2019, om zodoende 

Alles voor Mekaar ruimte te bieden om –met ondersteuning van de vanuit ContourdeTwern- 

alternatieve externe financiering te werven en daarmee de financiële afhankelijkheid van de 

gemeente te verkleinen. Toen dit tijdsbestek te kort bleek, is deze constructie doorgetrokken 

voor het hele jaar 2019. De gemeente heeft voor O3/Bijeen geen aanvullende voorwaarden 

hieraan verbonden. De jaarverantwoording over 2019, zoals we die hebben ontvangen van 

Alles voor Mekaar, is door O3/Bijeen integraal als bijlage toegevoegd aan het jaarverslag. 

Als voorwaarde voor het verkrijgen van goedkeuring op het jaarverslag 2019 wordt een 

inhoudelijke aanvulling gevraagd op het jaarverslag t.a.v. de toegevoegde waarde van Alles 

voor Mekaar.   

 

Het concept Alles voor Mekaar t.o.v. het aanbod vanuit O3/Bijeen 
 

 O3/Bijeen heeft in 2018/2019 het burgerinitiatief Alles voor Mekaar op verzoek van de 

gemeente ondersteund bij hun subsidieaanvragen bij o.a. het Oranjefonds en het VSB-fonds. 

Dit heeft geleid tot een toekenning. Het initiatief Alles voor Mekaar lijkt in z’n opzet en doel 

sterk op het concept van ZorgSaam, een al jarenlang bestaand initiatief en onderdeel van 

O3/Bijeen. Bij ZorgSaam wordt ook praktische hulp geboden (taal, klussendienst, vervoer, 

administratie, belastinghulp en boodschappen) en worden verbindingen gelegd (maatjes, 

gezelschap en netwerkondersteuning) voor duurzame hulp tussen mensen in Heusden. Het 

verschil zit vooral in de aanpak en de schaal.  

 

 Alles Voor Mekaar ZorgSaam 

Werkgebied Vlijmen Gemeente Heusden 

Formatie betaalde krachten 1,6 Fte (1 + 0,6 )1 1,7 Fte (0,8+0,7+0,2) 
 

Aantal supporters/vrijwilligers 97 161 

Aantal hulpvragers 135 772 

Aantal hulpvragen 450 1274 

FB volgers 869 137 (+3071)2 

 

Voor bewoners van Heusden kan het prettig zijn dat zij een keuze kunnen maken bij welke 

organisatie ze ondersteuning zoeken als ze een hulpvraag hebben.  

Medewerkers van O3/Bijeen hebben Alles Voor Mekaar beschouwd als één van de 

Heusdense netwerkpartners waar bewoners met een hulpvraag terecht kunnen, net zoals we 

daarin samenwerken met bijvoorbeeld de KBO, De Zonnebloem of project ‘Ontmoeten’.  

 

 
1 Deze 1,6 Fte is gebaseerd op de offerte voor 2021, zoals aangeleverd door Alles voor Mekaar bij O3. 
2 Totaal bereik van de Facebook-pagina’s van Bijeen (oa Bijeen, Vrijwilligershuis Heusden, Jongerenwerk 

Heusden, Wijkwinkel Vlijmen, buurthuizen en individuele sociaal werkers betrokken bij ZorgSaam en Vrijwillige 

inzet). 
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Op de werkvloer is er op regelmatige basis contact geweest tussen de 2 supersupporters en 

het wijkteam Vlijmen van O3/Bijeen over inwoners met een hulpvraag. Dat ging over en 

weer. Een enkele keer zijn deelnemers via Alles Voor Mekaar ook toegeleid naar Met Elkaar, 

de niet-geïndiceerde dagbesteding van O3/Bijeen.  

 

Analyse toegevoegde waarde 
 

Profilering 

Alles Voor Mekaar weet op een stevige manier, ook landelijk, aandacht te genereren voor de 

Heusdense aanpak van eenzaamheid. De samenwerking met de Jumbo om een klets-kassa 

te openen kreeg landelijke aandacht. Het Facebookprofiel 

kent volgers vér buiten Heusden. Het merk Alles voor 

Mekaar is vanaf het begin heel sterk neergezet met een 

slimme marketingstrategie, zoals de deurhanger-actie, 

jassen, en de profilering op Facebook. De stevige en 

uitgekiende marketing-approach van Alles voor Mekaar is 

een effectieve manier gebleken om snel veel bekendheid te 

genereren voor een nieuw product in de markt. Voor de 

marketingcampagne en het daaruit ontstane “sterke merk” is 

waardering en daar kijken we vanuit Bijeen met enige 

gezonde jaloezie naar. Hieruit is door O3 geleerd dat zichtbaarheid belangrijk is. Bijeen werkt 

in opdracht van de gemeente ook volop aan haar zichtbaarheid. Op straat met o.a. jassen 

voor alle medewerkers, met herbruikbare Bijeen-tasjes voor bewoners, met Bijeen-profilering 

(vergeetmenietjes-actie) richting haar vrijwilligers en het algemene publiek. Online met een 

groeiend social media bereik en de Bijeen-nieuwsbrief. Dit leidt tot een groeiende 

naamsbekendheid en een eenduidigheid van het merk Bijeen. Daarmee ontstaat een steeds 

duidelijker en eenduidiger beeld voor Heusdenaren waar ze terecht kunnen met hulpvragen.  

 
Outreachende preventieve aanpak 

We zijn ervan overtuigd dat Alles voor Mekaar, door de outreachende werkwijze en het direct 

praktische hulp te kunnen bieden, goed contact kan krijgen met mensen die wellicht niet 

direct zelf om hulp vragen. De gedachtelijn op het verbinden van buren en straatgenoten en 

zo te bouwen aan een zorgzame samenleving en samenredzaamheid sluit één op één aan 

op de missie van O3/Bijeen. Alle aandacht van Alles voor Mekaar kan hiernaar uitgaan. 

Medewerkers van O3 worden vanuit hun wijkteams ook ingezet op complexere hulpvragen 
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en (veiligheids-)casussen waar de problemen al best ‘groot 

gegroeid’ zijn. De corona maatregelen maakte echter goed 

zichtbaar dat outreachend werk in 2020 een ‘must’ werd in 

plaats een ‘should’. Bijeen-acties zoals het eenzaamheidsproject ‘Maizena’, maar ook de 

StraatOp in Oudheusden (waar medewerkers van het wijkteam bewoners deur aan deur 

benaderen vóórdat er problemen zijn, of we deze preventief nog kunnen tackelen voordat ze 

groter worden) laten zien dat deur-aan-deur presentie nodig is naast onze andere Bijeen-

vindplaatsen zoals de spreekuren, het aanmeldpunt, de buurthuizen, de wijkwinkels en 

ZorgSaam.  

 

Duurzaamheid van de geboden hulp 

Er is bij ons wat minder zicht op de duurzaamheid van de geboden ondersteuning van Alles 

voor Mekaar. Het is ons niet bekend of contacten na koppeling met één of meer supporters 

worden opgevolgd, of de inwoner daadwerkelijk duurzaam geholpen is. En hoe de 

bereikbaarheid is geborgd. Via ZorgSaam bereiken ons signalen dat het niet altijd goed gaat. 

We ervaren niet dat Alles voor Elkaar op dat gebied actief de samenwerking met ons zoekt. 

Dat is jammer, want samen hebben we een groter vrijwilligerspotentieel en hadden we 

overall een beter aanbod kunnen bieden, ook in de begeleiding van vrijwilligers.  

 

Opstelling in het netwerk 

In het netwerk kwamen wij Alles voor Mekaar tegen bij het netwerk Sociale Cohesie Vlijmen, 

de coalitie Eenzaamheid (en in 2020 bij Heusden Helpt!). De opstelling van Alles voor 

Mekaar in het netwerk leidt soms tot irritatie bij andere netwerkpartners. Er is veel energie 

van O3/Bijeen gaan zitten in het oplossen en sussen van meningsverschillen tussen deze 

netwerkpartners. De bron van deze onmin is terug te voeren op beleefde onrechtvaardigheid 

van een groot deel van de netwerkpartners in het SOGH als het gaat over het bedrag dat 

door de raad is toegekend aan Alles voor Mekaar. De combinatie van botsende 

persoonlijkheden in het netwerk, en het ongemak van ‘een nieuwe speler’ waartoe alle 

partners zich hadden te verhouden, zorgde voor deze wrijving die soms tot op de dag van 

vandaag voelbaar is. De houding is vaak vrij dwingend, richting partners, ambtenarij en er 

wordt niet geschroomd om politieke druk te zetten.  

Ironisch genoeg heeft de toetreding en de opstelling van Alles voor Mekaar er daarmee ook 

voor gezorgd dat er juist tussen de andere partners in dit netwerk uiteindelijk juist méer 

gezamenlijkheid is ontstaan. Vanuit de verantwoordelijkheid voor het netwerk is lang 

geprobeerd een en ander in harmonie samen te brengen zonder dat dit echt heeft geleid tot 

een gedragen oplossing.  

 

Conclusie 

 

Alles Voor Mekaar is ontstaan en gemunt als een burgerinitiatief, een vrijwilligersinitiatief 

door inwoners. Gaandeweg werd duidelijk dat initiatiefnemers hier ook een betaalde baan 

van wilden maken. Een voorzichtige observatie is dat Alles voor Mekaar qua ambitie een 

sociale onderneming betreft en gelet op de uitvoering een vrijwilligersinitiatief. We hebben 

wat zorg over de duurzaamheid van de aanpak van AllesvoorMekaar, de agogische kwaliteit, 

de begeleiding van vrijwilligers en de kwaliteitsborging. O3 is echter niet in de positie om 

gepresenteerde resultaten te controleren. Deels doen wij daarmee ook aannames over de 

geboden kwaliteit. We merken op dat we dus alleen kunnen terugvallen op onze ervaringen 

met Alles voor Mekaar. De toegevoegde waarde van Alles voor Mekaar ligt o.i. vooral op het 

bieden van een alternatief op het aanbod van O3/Bijeen.      
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Beste mevrouw Cantineau en meneer Van Weert, 

  

Dank u voor uw brief en bijlagen van 23 november 2020. Met deze brief ontvangt u 

onze reactie.  

U verzoekt in uw brief onder andere om een bedrag van € 147.000 vrij te maken uit 

de subsidie aan O3.  

Wij gaan niet in op dit verzoek. Hierna leest u onze onderbouwing. 

 

In 2019 heeft uw stichting eenmalig een bedrag van € 75.000 ontvangen. Deze 

subsidie was bedoeld als opstartsubsidie om uw initiatief verder te kunnen 

ontwikkelen. Vanaf het begin is het u duidelijk geweest dat het zou gaan om een 

incidentele subsidie. In de Prestatieverantwoording O3 2019 is ook de 

verantwoording over Alles voor Mekaar opgenomen. Verder heeft O3 geëvalueerd 

hoe zij de samenwerking en de werkwijze van Alles voor Mekaar heeft ervaren.  

Wij spreken onze waardering uit voor al uw inspanningen. De genoemde informatie 

geeft echter geen aanleiding om af te wijken van ons eerdere standpunt. 

 

Wij hebben besloten om de aanpak van eenzaamheid te beleggen bij de 

verschillende vrijwilligersorganisaties die onze gemeente rijk is. Onder een lichte 

coördinatie vanuit O3 is er in de gemeente de Kerngroep eenzaamheid, waarvan u 

onderdeel uitmaakt. Deze kerngroep is op dit moment het collectief van 

samenwerkende partners dat bezig is met de aanpak van eenzaamheid. Partners 

organiseren samen activiteiten, kennen elkaar goed, zodat onze inwoners het 

juiste aanbod krijgen.   

 

Juist in deze moeilijke coronatijd zijn er mooie en nieuwe manieren gevonden om 

contact te hebben met mensen die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Wij 

hebben de raadsleden hierover begin december geïnformeerd met de 

raadsinformatiebrief stand van zaken eenzaamheid.   

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/1b9e2298-11d2-49dd-83d8-aa02414d1dca
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Wij zijn tevreden met de rol die O3 hierin heeft genomen en vinden dat er goede 

resultaten zijn bereikt. Het is een mooi voorbeeld van een collectieve preventieve 

aanpak door vrijwilligers. Deze lijn past precies in de ontwikkeling die wij in 2021 

ook op andere terreinen willen doorvoeren. Wij zien dan ook geen aanleiding om 

een extra investering te doen in professionele ondersteuning.   

Tot slot merken wij nog op dat wij de uitlatingen, die u over O3 doet, volledig voor 

uw eigen rekening laten. Zo ook de voorbeelden die u geeft. Er zullen altijd 

inwoners zijn die niet tevreden zijn met de hulp die zij ontvangen. Of dat nu gaat 

om de hulp vanuit de gemeente, O3 of Stichting Alles voor Mekaar. Laten wij niet 

naar elkaar wijzen, maar vooral proberen samen te werken, elkaar (aan) te 

spreken en waar nodig lessen te trekken.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 

 

 

 

 

 

 


