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  Inleiding

Voor u ligt het inhoudelijk Jaarverslag 2019 van ViERBINDEN, inclusief terugblikken naar het jaar 2018. Wij hebben een 

bewogen jaar achter de rug waarbij in de zomer van 2019 duidelijk werd dat Stichting ViERBINDEN in 2020 zal ophouden te 

bestaan. Dat maakt dat dit het laatste Jaarverslag is van ViERBINDEN, waarin u kunt lezen wat alle medewerkers samen met 

onze partnerorganisaties en ruim 250 vrijwilligers aan activiteiten hebben gerealiseerd. Ondanks de onzekerheid in 2019 

over de toekomst van ViERBINDEN hebben we met z’n allen flink de schouders eronder gezet en kunnen we terugkijken op 

een jaar vol activiteiten en mooie resultaten. Daar zijn we trots op!

Op 1 mei 2020 wordt stichting ViERBINDEN opgesplitst in twee delen. Het beheer van de Dorpshuizen komt in handen van 

Stichting Dorpshuizen Laarbeek en het Welzijnswerk wordt overgenomen door LEVgroep. Deze organisaties nemen de mede-

werkers over die werkzaam zijn bij ViERBINDEN. 

Werkinhoudelijk liggen er mooie uitdagingen te wachten voor de overnemende organisaties. Op de eerste plaats de wijze 

waarop Welzijn en de Dorpshuizen elkaar kunnen benutten en versterken. Op de tweede plaats is het belangrijk dat de 

Dorpshuizen, meer dan nu, uitgroeien tot sociale huiskamers waar bewoners elkaar ontmoeten en waar nieuwe contacten 

en initiatieven ontstaan. 

Een derde uitdaging ligt op het vlak van het Welzijnswerk. In 2015 hebben gemeenten diverse verantwoordelijkheden 

overdragen gekregen van het Rijk: de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering 

van de Participatiewet. In eerste instantie ging de aandacht uit naar de inrichting van de werkprocessen en het opzetten en 

creëren van het aanbod. Deze fase van transitie is opgevolgd door de zogeheten transformatie. Belangrijke aspecten van 

de transformatie zijn de versterking van de sociale basis, het leveren van maatwerk aan burgers en het efficiënt en effectief 

inrichten van de samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties. De inzet is om de zorg en ondersteu-

ning beter en goedkoper te maken door meer maatwerk te leveren dichtbij de inwoner. De belangrijke opdracht aan het 

welzijnswerk is het versterken van de sociale basis met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. In het 

samenspel tussen gemeente, maatschappelijke organisatie en inwoners speelt het welzijn een belangrijke schakelfunctie. 

Als we kijken naar het werk van ViERBINDEN is dat precies wat we neerzetten. Samen met ruim 250 vrijwilligers hebben we 

tal van activiteiten uitgevoerd die de lokale samenleving versterken. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan de positie van 

groepen die door deze inzet de mogelijkheid hebben om mee te doen. Het afgelopen jaar hebben we samen met het sociaal 

team van gemeente Laarbeek een traject uitgezet om de samenwerking beter in te richten en goed te kijken naar ieders ver-

antwoordelijkheid binnen het gezamenlijk doel: zorg op maat en de beheersing van kosten door een goed samenspel tussen 

een sterke nulde lijn en eerste lijn.

De uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden binnen het sociale domein doet een groot beroep op de taken 

van het welzijnswerk. Dat takenpakket is de laatste jaren sterk uitgedijd, zonder dat daar meer formatie tegen over kwam 

te staan. Een belangrijke uitdaging voor het welzijnswerk is daarom het creëren van een nieuwe focus. Dat is niet alleen de 

uitdaging voor Laarbeek maar dit is een landelijke opgave voor het welzijnswerk in samenwerking met gemeenten. Dit zal 

ook in Laarbeek het aandachtpunt zijn in de toekomstige samenwerking tussen gemeente en LEVgroep. 

De dag nadert waarop LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek het stokje overnemen. Ik zou zeggen ‘bouw voort op 

hetgeen de werkers hier hebben opgebouwd, op hun netwerk en hun deskundigheid, inzet en enthousiasme, zowel binnen 

Welzijn als in de Dorpshuizen. Ik wens iedereen veel succes en wijsheid toe! 

Hugo Greeven

Interim directeur 

Stichting ViERBINDEN

17 maart 2020
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  Leeswijzer 

Binnen het Welzijnswerk voert ViERBINDEN ruim 20 taken en activiteiten uit. Ten behoeve van de rapportage hebben we 

de activiteiten gegroepeerd in zes centrale thema’s , overeenkomstig de onderverdeling die de gemeente hanteert in haar 

beleidsplan Sociaal Domein:

 1 Een sterke sociale basis 

 2 Iedereen doet mee;

 3 Een goede basis voor de Jeugd 

 4 Gezond en vitaal oud worden (vergrijzing)

 5 Gezonde leefstijl (Sport en beweging)

 6 Een veilige samenleving

In de rapportage besteden we aandacht aan de voorgenomen doelen, destijds geformuleerd in het Werkplan 2019. We 

maken onderscheid tussen de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en de ambities die de medewerkers meenemen naar 

2020. Bij de rapportage van de kwalitatieve resultaten is de medewerker gevraagd een persoonlijke beschrijving te maken 

van zijn of haar beleving van de bereikte resultaten. 

In een apart hoofdstuk geeft Joost van Wijk, de zakelijk leider, de resultaten weer die hij in 2019 samen met de beheerders 

heeft bereikt in de gemeenschapshuizen. 

Tenslotte sluiten we de Jaarrapportage af met een aantal bijlagen waarin u kerngegevens vindt over de organisatie, de 

samenstelling van het bestuur en het team, het overzicht van gebruikers van de gemeenschapshuizen en openstellingen van 

de diverse accommodaties die we beheren.

We wensen u veel leesplezier toe.
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 1 Een sterke sociale basis 

De sociale basis in brede zin bestaat uit wat bewoners zelf met en voor elkaar doen en de meer professionele, georganiseer-

de sociale basisvoorzieningen. Het versterken van de sociale basis met het doel een vitale zorgzame samenleving dichterbij te 

brengen zien we als de kernopdracht van het welzijnswerk.

 A Dorpsondersteuning Collectieve hulpvragen

Inwoners van Laarbeek kunnen met vragen terecht bij de dorpsondersteuners; Nicky van de Ven, Suzan de Koning, Julia 

Dabekaussen en Nathalie Kortboyer. De dorpsondersteuner biedt ondersteuning bij vragen van groepen burgers of maat-

schappelijke organisaties in hun kern. Vragen die niet gaan over een individuele situatie, maar meerdere inwoners of de 

hele kern of gemeente aangaan. Zij zijn actief op het gebied van inrichtingszaken (grijs en groen), het ondersteunen van 

bewonersinitiatieven, helpen bij het oplossen en voorkomen van problemen in de buurt, het versterken van de betrokkenheid 

en de samenhang in de buurt en het ontwikkelen en vernieuwen van/met de buurt.

Wat doet ViERBINDEN

 1 Inrichtingszaken

 2 Ondersteunen van bewonersinitiatieven

 3 Ondersteunen van het Dorpsplatform 

 4 Helpen oplossen en voorkomen van problemen in de buurt

 5 Versterken van betrokkenheid en samenhang

 6 Ontwikkelen en vernieuwen van/met de buurt

Aarle-Rixtel

Kwantitatieve gegevens

In 2019 heeft de dorpsondersteuner één burgerinitiatief ondersteund; namelijk de aanvraag van een DUO fiets, die gebruikt 

kan worden door alle inwoners van Aarle-Rixtel.

Tevens zijn er in samenwerking met het Dorpsplatform twee bijeenkomsten ‘Buurten met Buurten’ georganiseerd. Eén 

hiervan was heel succesvol met ruim 44 bezoekers uit drie verschillende (aan elkaar grenzende) straten die met elkaar in 

gesprek gingen over het wonen en het onderlinge contact in de wijk. De tweede bijeenkomst is helaas geannuleerd vanwege 

te weinig (9) aanmeldingen.

Kwalitatieve terugblik

Door Nicky van de Ven; Na drie jaar als dorpsondersteuner van Aarle-Rixtel actief te zijn heb ik inmiddels een goed 

beeld van wat er speelt en hoe de dorpscultuur in elkaar steekt. Een van de kenmerken van de ‘Aarlese’ gemeenschap 

is dat de bewoners het liefst alles zelfstandig doen en niet snel om hulp vragen. Dit maakt het voor mij persoonlijk 

moeilijk om (ideeën voor) initiatieven te kennen en te ondersteunen. De initiatieven die er zijn, vragen minimale on-

dersteuning, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies. Wel merk ik dat er steeds meer acties worden uitgezet 

vanuit de werkgroep Zorg & Welzijn van het Dorpsplatform, waar ik als dorpsondersteuner deel van uitmaak. Een 

voorbeeld hiervan zijn de bijeenkomsten ‘Buurten met buurten’ die in 2018 en 2019 zijn georganiseerd met als re-

sultaat de opstart van buurt whatsappgroepen, de organisatie van een buurtfeest en het ontstaan van (vriendschap-

pelijke) contacten in de wijk. Bij het organiseren van dit soort collectieve activiteiten heb ik geleerd dat alleen een 

uitnodiging in de brievenbus doen niet genoeg is, maar dat mensen persoonlijk benaderd moeten worden. Verder 

heb ik ondertussen een goed netwerk opgebouwd en heb ik een goed beeld welke sleutelfiguren er binnen Aarle-Rix-

tel zijn waar een beroep op gedaan kan worden. 
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Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Actiever inzetten op het aanjagen en ondersteunen van burgerinitiatieven; de dorpsondersteuner richt zich momenteel 

vooral op individuele vragen en oplossingen. Er is meer focus nodig op collectieve oplossingen waar ook andere inwoners 

met dezelfde soort vraag gebruik van kunnen maken. Daarnaast is van belang om tijdig ondersteuning aan te bieden bij 

projecten en ideeën van een individu of vereniging. 

 • Meer contact / samenwerking met lokale organisaties en verenigingen; door actiever contact te zoeken met organisaties 

en verenigingen uit Aarle-Rixtel kan de dorpsondersteuner (nog) beter weten wat er speelt. Dat maakt het makkelijker om in 

te spelen op ontwikkelingen en behoeften en te investeren in gezamenlijke activiteiten of projecten. 

 • Het project ‘Buurten met buurten’ verder ontwikkelen naar andere wijken in Aarle-Rixtel; in dit project gaat de 

werkgroep zorg & welzijn (Dorpsplatform Aarle-Rixtel) in gesprek met buurtbewoners van verschillende wijken. Dit om 

erachter te komen wat er speelt in de wijk, hoe het onderlinge contact is en welke behoeften er zijn waar de werkgroep 

kan ondersteunen of initiëren. Door dit in meerdere wijken uit te voeren ontstaat een reëel en actueel beeld van wat er 

speelt in Aarle-Rixtel.

Beek en Donk

Kwantitatieve gegevens 

De dorpsondersteuner van Beek en Donk was in 2019 betrokken bij de volgende ‘projecten’ en collectieve hulpvragen:

 • Duo-fiets; in samenwerking met de gemeente en de Dorpsraad heeft de dorpsondersteuner de financiën en andere rand-

voorwaarden voor de aanschaf van een duo-fiets rond gekregen. Een mooie collectieve voorziening waarvan de inwoners van 

Beek en Donk gebruik kunnen maken.

 • Beweegtuin Beek en Donk; in samenwerking met enthousiaste vrijwilligers van de Waterpoort, de dorpsraad, de KBO en 

Laarbeek Actief is een beweegtuin gerealiseerd op het veld bij het Rembrandtplein en Waterpoort. De dorpsondersteuner 

heeft deze groep ondersteund waar zij dit nodig hadden, met name rondom de fondsenwerving. Het beheer en het onder-

houd van de beweegtuin wordt nu gecoördineerd door een kleine groep enthousiaste vrijwilligers uit de directe omgeving en 

er wordt intensief gebruik gemaakt van de beweegtuin door bewoners en Laarbeek Actief. 

 • Projectweek Commanderij College; tijdens de projectweek moesten leerlingen van de middelbare school iets betekenen 

voor de gemeenschap van Laarbeek. Zo zijn er leerlingen gaan helpen bij het Dierenpark, hebben leerlingen geholpen om 

Laarbeek schoon te krijgen, enz. De dorpsondersteuner heeft de leerkracht tips en adviezen kunnen geven bij het zoeken 

naar geschikte ‘werkplekken’ voor de leerlingen. 

 • Bijeenkomsten toekomst gemeenschapshuizen; binnen ViERBINDEN ontstond het plan om in gesprek te gaan met de inwo-

ners over de toekomst van de gemeenschapshuizen. De dorpsondersteuner heeft samen met een klein team de bijeenkomst 

georganiseerd. 

 • Ondersteuning Roefelcomité Laarbeek; Roefelcomité Laarbeek heeft met ondersteuning van de dorpsondersteuner de 

samenwerking van de vier afzonderlijke comités gestroomlijnd. Tijdens twee bijeenkomsten heeft de dorpsondersteuner 

kunnen helpen door de betrokkenen in gesprek te brengen en afstemming te vinden. Daarnaast heeft de dorpsondersteuner 

informatie gegeven over de AVG-wet en duidelijkheid kunnen scheppen over wat er van de organisatie verwacht wordt. Er is 

in 2019 weer een mooie Roefeldag voor heel Laarbeek geweest!

 • Bemiddeling Merenstein; de plaatsing van een zithoekje leidde tot een conflict tussen omwonenden van het hofje.  

Er was onenigheid ontstaan over het wel/niet plaatsen, waar te plaatsen enz. De dorpsondersteuner heeft door middel 

van bemiddeling bij kunnen dragen aan een goed contact tussen de buren en het bankje is uiteindelijk in goede 

afstemming geplaatst.

 • Bemiddeling Rembrandtplein; het realiseren van een beweegtuin in de groenstrook tussen het Rembrandtplein en de 

Waterpoort leidde tot een conflict tussen omwonenden. Niet alle bewoners voelden zich (op tijd) betrokken bij de ideeën en 

ontwikkeling van de beweegtuin, waardoor onenigheid ontstond. De dorpsondersteuner heeft bemiddeld en zo bijgedragen 

aan goed contact tussen de buren. Er is uiteindelijk een mooie beweegtuin gerealiseerd! 

 • Gebiedsvisie WoCom; de dorpsondersteuner heeft samen met de Dorpsraad inbreng geleverd tijdens verschillende sessies 

betreffende de gebiedsvisie van WoCom.

 • De Bezemsteel; Knutselgroep die wekelijks plaatsvindt in het Ontmoetingscentrum. De dorpsondersteuner fungeert als aan-

spreekpunt voor de vrijwilligers. Zij hebben deze ondersteuning nodig, mede omdat de vrijwilligers deze groep begin 2019 

hebben overgenomen.

 • Gezondheidsrace; de dorpsondersteuner had zitting in de stuurgroep van de Gezondheidsrace 2018-2019. Focus van deze 

gezondheidsrace lag op het verenigingsleven in Laarbeek.

 • Project Samen; samen met zorgboogcentrum de Regt, basisschool ’t Otterke, KBO Beek en Donk en enthousiaste vrijwilligers 

worden activiteiten georganiseerd om jong en oud samen te brengen en van elkaar te leren. De rol van de dorpsondersteu-

ner in dit project wordt steeds kleiner, naarmate de groep zelfstandiger wordt. De basisschool, KBO en de Regt weten elkaar 

heel goed te vinden en hebben de ondersteuning vanuit ViERBINDEN in steeds mindere mate nodig.

 • Werkgroep Verkeer; de dorpsondersteuner ondersteunt de werkgroep Verkeer die onderdeel is van de Dorpsraad Beek en 

Donk. Door deelname aan deze werkgroep wordt tegelijk het netwerk van de dorpsondersteuner met de buurtverenigingen 

onderhouden.

Kwalitatieve terugblik 

Door Suzan de Koning; Na een aantal jaren actief te zijn geweest als dorpsondersteuner in Lieshout, is Beek en Donk voor 

mij een nieuwe uitdaging. Omdat ik zelf ook altijd in Beek en Donk gewoond heb en nog steeds woon, is mijn netwerk hier 

al wat groter dan in Lieshout. Ik ken het dorp en de mensen goed. Wat me opvalt in Beek en Donk is dat groepen mensen en 

organisaties wat makkelijker hulp vragen. Door de bekendheid van mijn voorganger Henrie Bouwmans weten de mensen in 

Beek en Donk goed wanneer ze een dorpsondersteuner kunnen vragen ter ondersteuning. Ik heb daar dankbaar gebruik van 

kunnen maken. Het ondersteunen van burgerinitiatieven, groepen mensen en organisaties vind ik één van de belangrijkste 

taken van een opbouwwerker. Toch zie je dat de laatste jaren dat de nadruk op de individuele vragen heeft gelegen en dat is 

jammer. Ik hoop in 2020 samen met mijn collega dorpsondersteuners te kunnen werken aan meer bekendheid en zichtbaar-

heid van deze meer collectieve kant van ons werk.

Aandachtspunten/ambities voor 2020

 • Als dorpsondersteuner meer nadruk leggen op het initiëren en ondersteunen van burgerinitiatieven. Waar mogelijk afbou-

wen van ondersteuning voor bestaande structurele activiteiten.

 • Meer samenwerken met het verenigingsleven bij individuele en collectieve vraagstukken. Linken leggen, bruggen bouwen. 

De kennis en het netwerk vanuit de coördinatie van het Vrijwilligerssteunpunt kan zeer goed ingezet worden in het werk van 

de dorpsondersteuner Beek en Donk.

 • Dorpsraad van Beek en Donk meenemen in het belang van een vitale samenleving. Waar bomenonderhoud en elektrische 

laadpalen zeker thema’s zijn waar een dorpsraad zich mee bezig moet houden, kan de Dorpsraad in het Sociaal Domein nog 

meer betekenen dan dat zij nu doen. Wellicht een dorpsondersteuningsteam vanuit de Dorpsraad?

Lieshout

Kwantitatieve gegevens 

 • Project Samen; de dorpsondersteuner was tot en met september 2019 nauw betrokken bij organisatie en uitvoering, daarna 

meer naar de achtergrond. Deelgenomen aan vier overleggen en twee activiteiten, de overige activiteiten zijn uitgevoerd 

zonder de aanwezigheid van de dorpsondersteuner.

 • Dorpsraad; de dorpsondersteuner heeft in 2019 zeven keer de vergadering bijgewoond en meegedacht op inhoudelijke 

punten. Informatie wordt uitgewisseld aangaande de kern Lieshout. De dorpsraad heeft ‘Het kleine kernenspel’ gespeeld om 

met behulp daarvan hun toekomst vorm te geven. De dorpsondersteuner denkt mee over de rol die de dorpsraad kan nemen 

en hoe daar bekendheid aan te geven.

 • Comité Hofkamer; de dorpsondersteuner heeft bij de start mee gedacht over de vormgeving en inhoud, met name de 

koppeling met project Sterk Netwerk.

 • Buurtvereniging Nieuwenhof; de dorpsondersteuner heeft tips en handvaten gegeven voor het realiseren van een speel-

tuintje in deze nieuwbouwwijk. Bewoners hebben dit verder zelfstandig vorm gegeven.
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 • Lieshoutse vrijwilligers van Vluchtelingenwerk; om onderlinge afstemming en samenwerking te bevorderen.

 • Begeleiding bij onenigheid tussen bewoners van wooncomplex de Klumper; de dorpsondersteuner heeft doorverwezen 

naar woningstichting voor praktische zaken en maatschappelijk werk voor psychosociale begeleiding. Achter de schermen 

blijft de dorpsondersteuner betrokken. 

 • Huiskamerproject; dorpsondersteuner heeft zich voorgesteld aan de ongeveer 30 aanwezige senioren uit Lieshout. Vervol-

gens is de dorpsondersteuner enkele keren aangehaakt bij de maandelijkse bijeenkomst.

Kwalitatieve terugblik 

Door Julia Dabekaussen; Per september 2019 ben ik werkzaam als dorpsondersteuner in Lieshout. Ik heb geïnvesteerd in 

herkenbaarheid, door een open houding tijdens het wekelijkse inloopspreekuur, tijd te maken om aan te schuiven bij de 

koffieochtend, de nieuwjaarsborrel van de KBO, aan te sluiten bij de dorpsraad, mijzelf te laten zien en horen bij activiteiten 

waarbij vrijwilligers, inwoners van Laarbeek en/of netwerkpartners aanwezig zijn. Bij een van de maandelijkse bijeenkom-

sten van het huiskamerproject in de Franciscushof heb ik mezelf en mijn rol gepresenteerd. Dit werd erg goed ontvangen, 

meerdere deelnemers kwamen mij een week later nog bedanken voor mijn komst en de heldere uitleg van ons welzijnswerk. 

Zelfs mensen die er niet bij waren, want zij hadden het weer van buren of andere bekenden vernomen! Mensen weten me 

al redelijk te vinden, daarop kan ik in 2020 goed verder bouwen. De berichten over het opheffen van ViERBINDEN en de 

overname door LEVgroep, roepen in 2019 de nodige vragen op bij inwoners. Door goed aan te sluiten, kan ik vragen tijdig 

beantwoorden en waar nodig onrust wegnemen.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Passend aanbod (laten) ontwikkelen op het gebied van lokale respijtzorg 

 • Verder onderzoeken welke thema’s er in Lieshout spelen; wat houdt mensen bezig en hoe gaan ze daar mee om, wat kan 

de dorpsondersteuner betekenen?

 • Actiever inzetten op het aanjagen en ondersteunen van burgerinitiatieven 

Mariahout

Kwantitatieve gegevens 

 • Opening en evaluatie Oranjeplein; de vorige dorpsondersteuner heeft het intensieve proces rondom het Oranjeplein in goede 

banen weten te leiden. In 2019 is het Oranjeplein feestelijk geopend, deze dag is mooi verlopen en goed bezocht. Vele mensen 

genoten en kunnen nu elke dag gebruik maken van dit multifunctionele plein. Eind 2019 heeft de huidige dorpsondersteuner 

samen met Zorg om het Dorp een bijeenkomst georganiseerd met de verschillende betrokken partijen om het proces rond het 

Oranjeplein te evalueren. Er is constructief terug en vooruit gekeken, de gemeente was hierbij aanwezig. Enkele vervolgzaken 

zijn gebundeld, o.a. op het gebied van verkeersveiligheid, groenvoorzieningen en wensen vanuit Zorg om het Dorp en onder-

nemers. De dorpsondersteuner blijft in 2020 hierbij betrokken en heeft een taak in de monitoring van deze zaken.

 • Beweegtuin Oranjeplein; Bij het Oranjeplein is in 2019 een beweegtuin gerealiseerd. Het onderzoek naar hoe, wanneer 

en door wie de bodem van de beweegtuin kan worden verhard, loopt door in 2020. De dorpsondersteuner onderhoudt de 

contacten met verschillende partijen, waaronder de gemeente, en brengt informatie samen.

 • Werkgroepen ZOD; De dorpsondersteuner ondersteunt waar nodig de diverse werkgroepen die vallen onder ZOD, zoals de 

nieuwe centrum-werkgroep, die nog in oprichting is.

 • Renovatie Bernadettestraat; Ten aanzien van de renovatie van de Bernadettestraat zou in 2019 een bijeenkomst worden 

gepland, maar daar bleek geen behoefte aan te zijn. De dorpsondersteuner blijft in 2020 alert op signalen en zaken die naar 

de gemeente moeten worden doorgespeeld.

 • DUO-fiets; DUO-fiets kan in 2020 besteld worden; de voorwaarden voor deze fiets zijn in 2019 geregeld. Er zijn 2 vrijwilligers 

uit Mariahout bereid gevonden om hieraan mee te werken. In 2020 wordt de nadruk gelegd op het informeren van bewo-

ners over de algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de fiets.

 • Buurt-overlast; Casus rond een individuele bewoner, waarbij de overlast in de buurt zodanig is dat dit ook om een buurtaan-

pak vraagt. De nieuwe dorpsondersteuner heeft in korte tijd bereikt dat zij hierin haar rol kon pakken en dat korte lijnen zijn 

gecreeerd. Het probleem is op dit moment niet structureel op te lossen; vandaar dat opvangen, signaleren en stabiliseren de 

taken zijn die de dorpsondersteuner nu vervult ter ontlasting van de buurt/ buurtbewoners.

 • DOT; DOT (Dorps Ondersteuningsteam) vindt eens per 6 weken plaats. In dit Dorpsondersteuningsteam komen de zaken 

ter sprake die spelen in Mariahout. Waar nodig verschaft de dorpsondersteuner informatie of haalt informatie op uit deze 

bijeenkomsten om verder uit te zetten.

Kwalitatieve terugblik 

Door Nathalie Kortboyer; In maart 2019 ben ik begonnen als dorpsondersteuner in Mariahout. Ik heb tijd nodig gehad 

om de lopende vraagstukken waar ik midden in terecht kwam te analyseren en te bepalen hoe ik op deze vraagstukken kon 

doorpakken. Een dilemma waar ik mee worstelde in 2019 was het gebrek aan tijd. Lopende vraagstukken doorgang laten 

vinden, het opbouwen van een netwerk, belangrijke samenwerkingspartners leren kennen, individuele hulpvragers te woord 

staan. Ik heb hard gewerkt en waar mogelijk prioriteiten gesteld. Eind 2019 voel ik mij goed ingewerkt als dorpsondersteuner 

van Lieshout en ben ik blij dat Zorg om het Dorp tevreden is over mijn inzet in Mariahout.

Aandachtspunten/ambities voor 2020

 • Mogelijkheden voor collectieve respijtzorg in het Buurthuis onderzoeken; zodat de toenemende individuele vragen in de 

toekomst collectief opgepakt kunnen worden. Belangrijk daarbij is dat vrijwilligers ingezet worden op hun krachten en kwali-

teiten, maar niet overvraagd worden. 

 • Uitbouwen van contacten met verenigingen; met als doel om samen collectieve voorzieningen te ontwikkelen; waar moge-

lijk en vooral waar nodig. 

 • Onderzoek naar draagvlak voor participanten-onderzoek; vergelijkbaar met Aarle-Rixtel.

 B Mantelzorgondersteuning

Doel van mantelzorgondersteuning is om mantelzorgers in Laarbeek te ondersteunen door het aanbieden van informatie, 

advies en deskundigheidsbevordering.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Organisatie dag van de mantelzorg inclusief het gemeentelijke mantelzorgcompliment

 • Nieuwsbrief mantelzorg (vier keer per jaar)

 • Individuele ondersteuning van mantelzorgers

 • Het jonge mantelzorger project (pilot-project)

 • Organiseren ViERBINDEN Academie (i.s.m. coördinator Vrijwilligersondersteuning)

 • Organiseren van een regionale mantelzorgbijeenkomst i.s.m. Rabobank, LEV groep en de Mantelzorgmakelaar 
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Kwantitatieve gegevens

 • Mantelzorgers; in 2019 stonden er 590 mantelzorgers geregistreerd (waarvan tien jonge mantelzorgers t/m 24 jaar). Dit zijn 

er in totaal 105 meer ten opzichte van 2018. 

 • Dag van de Mantelzorg; dit jaar trok de DVDM 96 bezoekers. Dit is vergelijkbaar met het aantal deelnemers van voorgaande 

jaren. 

 • Jonge mantelzorgproject; in 2019 is dit project binnen twee basisscholen uitgevoerd. Hierbij zijn circa 90 leerlingen tussen 

10 en 12 jaar bereikt.

 • Regionale mantelzorgbijeenkomst; ruim 75 bezoekers (uit Laarbeek en Gemert-Bakel)

Kwalitatieve terugblik 

Door Nicky van de Ven; Het afgelopen jaar heb ik me ingezet om alle bestaande deelprojecten van mantelzorgondersteu-

ning zo goed mogelijk verder door te ontwikkelen. Zo heb ik het ‘Jonge mantelzorgproject’, dat in eerste instantie door een 

stagiaire is opgezet, georganiseerd bij twee basisscholen in Aarle-Rixtel. Dit om bewustwording te creëren over het begrip 

(jonge) mantelzorg bij zowel leerkrachten als leerlingen. Tevens is er een nieuwe vrijwilliger geworven voor de redactie van 

de Mantelzorg Nieuwsbrief, die vier keer per jaar wordt uitgebracht. De coördinatie wordt door mij gedaan, de uitvoering 

door drie vrijwilligers die dit heel goed kunnen. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de samenwerking met externe 

organisaties. Zo heb ik in 2019 in samenwerking met de Rabobank, LEV groep en de Mantelzorgmakelaar een bijeenkomst 

georganiseerd die was gericht op het informeren en ondersteunen van mantelzorgers uit de regio Gemert-Bakel en Laarbeek. 

Deze succesvolle bijeenkomst bestond uit een plenair informatief gedeelte over levenstestament en een workshop naar keuze 

gericht op het welzijn van de mantelzorger. Tevens ben ik trots op de lokale organisatie van de nationale Dag van de Man-

telzorg, die ieder jaar op 10 november plaatsvindt. Dit organiseer ik nu drie jaar samen met twee enthousiaste vrijwilligers, 

die ik veel ruimte geef voor eigen inbreng en ideeën. We hebben samenwerking gezocht met lokale organisaties voor de 

presentjes. Ook dit jaar hebben we weer een mooie dag georganiseerd waar veel mantelzorgers van genoten hebben. Tevens 

ben ik blij met het nieuwe beleid van gemeente Laarbeek rondom mantelzorgwaardering. Er zijn duidelijke regels opgesteld 

waardoor er minder meldingen en klachten binnenkomen van mantelzorgers die geen waardering hebben ontvangen.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Vrijwillige respijtzorg ontwikkelen; de meeste individuele vragen van mantelzorgers gaan over het feit dat zij de zorgvrager 

niet alleen thuis kunnen/willen laten en hierdoor weinig tijd voor zichzelf hebben. Het is wenselijk om een poule van vrijwilli-

gers op te zetten die als ‘oppas’ de zorgvrager gezelschap houden, zodat de mantelzorger er (regelmatig) op uit kan gaan.

 • Aanpassing van registratie voor mantelzorgwaardering; op dit moment wordt de registratie voor de lokale gemeentelijke 

mantelzorgwaardering door ViERBINDEN uitgevoerd. Mantelzorgers dienen zelf te melden wanneer er wijzigingen zijn zoals 

verhuizing of overlijden, maar dit gebeurt lang niet altijd. Hierdoor wordt er jaarlijks een aantal onterechte waarderingen 

t.w.v. € 50 uitgereikt. Door de registratie voor de mantelzorgwaardering los te koppelen van mantelzorgondersteuning - bijv. 

jaarlijks aanvragen via de gemeentewebsite - wordt de lijst van actuele mantelzorgers meer betrouwbaar en controleerbaar. 

 • Ondersteuning voor jonge mantelzorgers ontwikkelen; in 2018 en 2019 is er intensief ingezet op het informeren over en 

werven van jonge mantelzorgers. Nu er steeds meer jonge mantelzorgers worden ingeschreven is het van belang om in samen-

werking met gemeente Laarbeek een passend aanbod te ontwikkelen op het gebied van waardering en lotgenotencontact.

 C Vrijwilligersondersteuning

Vrijwilligersorganisaties en de daar actieve vrijwilligers zijn het goud van Laarbeek en het cement van de samenleving. 

Gemeente Laarbeek onderkent die waarde voor en door de samenleving. ViERBINDEN geeft in opdracht van de gemeente 

vorm aan de ondersteuning van de vele lokale vrijwilligersorganisaties; van sportclub tot Zonnebloem, van zorgboerderij tot 

dierenparkje.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Beheer, onderhoud en PR van de website Laarbeek voor elkaar

 • Face to face bemiddelen/matchen; inwoners die vrijwilligerswerk zoeken, maar dit niet (zelf) vinden via laarbeekvoorelkaar.

nl, worden geholpen bij het vinden van een passende plek

 • Informatie en advies geven op vragen van vrijwilligersorganisaties, o.a. over het opstellen van vacatures voor de website

 • Organisatie Laarbeekse Complimenten; jaarlijks feest ter waardering van actieve vrijwilligers door gemeente Laarbeek 

 • Laarbeekse organisatie van landelijke vrijwilligers-actie NL-DOET 

 • Organisatie van beperkt scholings- en deskundigheidsbevorderings-aanbod voor vrijwilligersorganisaties

 • Organisatie ViERBINDEN Academie met workshops voor en door mantelzorgers en vrijwilligers, met name gericht op waarde-

ring van deze twee groepen (hierover meer in een afzonderlijk hoofdstuk)

Theatervoorstelling ‘Jonge mantelzorger’ bij basisscholen in Aarle – Rixtel  
 
 
Op maandag 16 december bezochten leerlingen van groep 7 en 8 van Basisschool Brukelum en 
de Heindert in Aarle – Rixtel een theatervoorstelling over jonge mantelzorgers. Deze interactieve 
voorstelling, over een meisje van 14 die plotseling mantelzorger wordt van haar vader met MS, 
werd verzorgd door Helder Theater uit Eindhoven. Tijdens de voorstelling stapte de actrice 
regelmatig uit het stuk om met de kinderen in gesprek te gaan; “Wat zouden jullie doen?”, “Van 
wie zijn de ouders ook wel eens ziek?”. Zo kwamen er veel interessante gesprekken op gang.   
Deze voorstelling is een onderdeel van het ‘Jonge mantelzorgproject’ dat in 2017 is opgezet 
vanuit ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting 
Steun Welzijnszorg.   

Wil je meer weten over (jonge) mantelzorg? Neem dan contact op via mantelzorg@vierbinden.nl 
of 06 55370099.  
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Kwantitatieve gegevens 

Matchen vrijwilligerswerk

 • ViERBINDEN zorgt voor beheer en coördinatie van de website www.laarbeekvoorelkaar.nl. Mensen vinden hier vrijwilligerswerk 

dat bij hen past, vrijwilligersorganisaties vinden nieuwe vrijwilligers en plaatsen vacatures, inwoners van Laarbeek vinden zelf een 

vrijwilliger als zij ondersteuning zoeken. In 2019 meldden zich 36 nieuwe potentiële vrijwilligers (2018: 32, 2017: 27 ) aan via www.

laarbeekvoorelkaar.nl. Er werden 45 vacatures aangemeld (2018: 49, 2017: 91) en er zijn 137 matches gemaakt tussen een vrijwilli-

ger en een vrijwilligersorganisatie via de website (79 in 2018, 2017: 122). De cijfers laten zien dat dat het aantal matches via de site 

oploopt en dat burgers die vrijwilligerswerk zoeken dus steeds beter hun weg naar de site van Laarbeek voor elkaar kunnen vinden.

 • De vrijwillige bemiddelaar van ViERBINDEN biedt face to face ondersteuning aan mensen die vrijwilligerswerk zoeken. Soms 

zijn mensen niet handig met een website of vinden ze het niet prettig om op die manier te zoeken. Anderen willen ondersteu-

ning om tot een goede keuze te komen als zij zich vrijwillig willen gaan inzetten. De vrijwillige bemiddelaar is om de week op 

maandag en dinsdag van 11.00u tot 13.00u aanwezig en bereikbaar voor vragen, bemiddelingsgesprekken en registratie. In 

2019 meldden zich 42 (58 in 2017) mensen op zoek naar vrijwilligerswerk en zijn er 40 matches gemaakt (2017: 47). 

Laarbeekse Complimenten 

Gemeente Laarbeek en ViERBINDEN organiseerden in 2019 voor de 15e keer de Laarbeekse Complimenten. Aanmeldin-

gen verliepen via de gemeente Laarbeek. Nominaties konden digitaal via de site van de gemeente en via de mail worden 

aangemeld. De nominaties konden dit jaar door middel van een filmpje worden gemotiveerd. Er waren voor het eerst twee 

groepen vrijwilligers die genomineerd konden worden; groepen onder de 30 jaar en boven de 30 jaar. Hieruit kwamen drie 

nominaties voor groepen onder de 30 jaar en 13 nominaties voor groepen boven de 30 jaar. De nominatie van individuele 

vrijwilligers was opgesplitst naar dezelfde leeftijdscategorieën. Hieruit kwamen vijf nominaties voor individuen onder de 30 

jaar en 39 nominaties voor boven de 30 jaar. In totaal zijn er 60 nominaties binnen gekomen. Dat zijn er 117 minder dan 

vorig jaar. Er waren 141 gasten aanwezig op het feest. Met tien gasten minder dan in 2018, toch een hele goede opkomst.

NL-Doet

Tijdens NL-Doet zijn in 2019 in Laarbeek 33 klussen geklaard (2017: 51). De meeste klussen werden georganiseerd in Aarle-Rixtel. 

NL-Doet brengt veel enthousiaste vrijwilligers op de been om de handen uit de mouwen te steken voor hun eigen vereniging of 

juist voor een heel andere club en het genereert positieve PR voor vrijwilligerswerk. Medewerkers van ViERBINDEN en de vrijwilli-

gers van Laarbeekvoorelkaar.nl gingen op deze twee dagen klussen langs om het contact met de organisaties te onderhouden.

Kwalitatieve terugblik 

Door Hanneke Manders; In 2019 kwamen, net als in voorgaande jaren, nog steeds veel statushouders via Vluchtelingen-

werk, Senser of uit eigen beweging met de vraag om vrijwilligerswerk te doen om zo de Nederlandse taal te verbeteren en 

sociale contacten te leggen. Het is met behulp van goede begeleiding vanuit VIERBINDEN altijd gelukt om een koppeling te 

maken met een leuke vrijwilligersplek. Ik ben blij dat de drempel voor vrijwilligersorganisaties om statushouders binnen te 

halen minder hoog lijkt geworden, waarschijnlijk mede dankzij goede ervaringen en PR. 

Ik ben positief over de kleine update van de site Laarbeekvoorelkaar in 2019 en nu ik heb gezien wat er mogelijk is om deze 

site echt goed in te zetten ter ondersteuning van inwoners en vrijwilligersorganisaties, wil ik graag doorpakken!

Aandachtspunten/ambities voor 2020

 • Bezoeken vrijwilligersorganisaties; Om vrijwilligersorganisaties in Laarbeek beter te ondersteunen zou het een waardevolle 

toevoeging aan onze dienstverlening zijn om te gaan werken met vrijwilligers die tweejaarlijks vanuit ViERBINDEN een bezoek 

te brengen. Er kunnen dan belangrijke onderwerpen besproken worden (zoals de VOG, vrijwilligersbeleid, het werven en 

scholen van vrijwilligers, het bieden van passend vrijwilligerswerk) en de vragen van organisaties kunnen opgepakt en zo 

mogelijk gebundeld worden.

 • Optimaler inrichten van de site Laarbeek voor elkaar; Door de site opnieuw in te richten en optimaler te gebruiken, kan 

meer overzicht en beter aanbod worden geboden aan de inwoners van Laarbeek. Tevens kunnen projecten zoals het maatjes-

project en de ViERBINDEN-academie aan de site gekoppeld worden, wat meerwaarde heeft voor de gebruikers. 

 • Meer PR voor de site Laarbeek voor elkaar; Door de site meer onder de aandacht van de inwoners van Laarbeek te bren-

gen, komt er meer vraag en aanbod op gang en daarmee stijgt het aantal koppelingen, waarmee burgers en vrijwilligersor-

ganisaties nog beter geholpen kunnen worden.

 • Laarbeekse vrijwilligerscompliment 2020; De huidige vorm voldoet steeds minder aan de verwachtingen van vrijwilli-

gers(organisaties) in Laarbeek. Dit vraagt van gemeente en ViERBINDEN om vernieuwing, een frisse aanpak.

 D ViERBINDEN Academie

De ViERBINDEN Academie is gericht op deskundigheidsbevordering en waardering van mantelzorgers en vrijwilligers(orga-

nisaties) in gemeente Laarbeek. Het doel is om gratis leuke/interessante cursussen, informatiebijeenkomsten en workshops 

te organiseren voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties). Voorheen werd er één keer per jaar een boekje uitgebracht 

met daarin diverse activiteiten; van educatief tot creatief. Vanaf 2018 is ervoor gekozen om de Academie op te splitsen in een 

educatief aanbod - waarvan de planning van januari t/m oktober elke 2 maanden wordt uitgebracht - en aanbod dat gericht 

is op creativiteit, ontspanning en gezelligheid. Dit laatste vindt plaats tussen 10 november (Dag van de Mantelzorg) en 7 

december (Dag van het vrijwilligerswerk) en wordt de ‘Kadoweken’ genoemd. De ViERBINDEN Academie komt voort uit een 

interne samenwerking tussen vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Academie aanbod ontwerpen en organiseren op basis van behoeften en ontwikkelingen

 • Contacten met lokale aanbieders van cursussen en workshops 

 • Activiteitenkalender uitbrengen (eens per 2 maanden)

 • Kadoweken organiseren 

Kwantitatieve gegevens 

In totaal heeft de Academie 16 bijeenkomsten georganiseerd in 2019. Zeven hiervan zijn daadwerkelijk uitgevoerd, negen zijn 

geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen (waarvan 3 activiteiten van de bibliotheek). De zeven uitgevoerde bijeenkomsten 

zijn in totaal door 74 deelnemers bezocht. In het kader van de Kadoweken zijn 5 creatieve, ontspannende activiteiten georgani-

seerd en uitgevoerd, met in totaal 62 deelnemers. Voor een aantal activiteiten gold een wachtlijst. Het totaal aantal deelnemers 

aan de ViERBINDEN Academie en Kadoweken in 2019 is 136. Een aantal deelnemers hiervan heeft meerdere bijeenkomsten 

bezocht. In 2018 waren er in totaal 12 educatieve en 10 creatieve/ontspannende bijeenkomsten georganiseerd met samen 93 

deelnemers. Hoewel het aantal uitgevoerde bijeenkomsten in 2019 is afgenomen, is het aantal deelnemers dus flink gestegen.

Kwalitatieve terugblik 

Door Hanneke Manders en Nicky van de Ven; In 2019 heeft de Academie i.s.m. de gemeente een eigen logo en huisstijl ge-

kregen. Het aanbod van de ViERBINDEN Academie is aangevuld met het aanbod van lokale organisaties zoals de bibliotheek, 

het Taalhuis en Laarbeek Actief. Verder hebben we ons gericht op diverse actuele thema’s zoals juridische zaken, dementie en 

cultuur. Samen met de bibliotheek hebben we een succesvolle avond ‘Wereldvertellers’ georganiseerd waarbij drie Laarbe-

kenaren vertelden over hun land van herkomst en de bijbehorende cultuur. Tevens hebben we nieuwe aanbieders geworven 

en geïnteresseerde aanbieders bieden zichzelf ook vaker zelf aan. Met alle aanbieders is een kennismakingsgesprek gevoerd 

waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de inhoud, minimaal- maximaal aantal bezoekers, voorkeur voor locatie 

e.d. De aanbieder krijgt geen vergoeding voor deze inspanningen maar we vinden het wel van belang dat het de persoon of 
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organisatie die de workshop of bijeenkomst verzorgt ook iets oplevert, zoals meer bekendheid of klanten. Het aanbod van de 

Kadoweken werd dit jaar zeer gewaardeerd. Met name de verwenmiddag (met diverse workshop aanbieders uit Laarbeek en 

zelfs uit Weert) en de Arabische kookworkshop waren heel populair. 

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Meer behoefte peilen en gericht aanbod doen 

 • Communicatie en P.R. uitbreiden 

 • Samenwerking met Leren met LEV onderzoeken 

 E Onafhankelijke Cliëntondersteuning

ViERBINDEN geeft sinds 2016 namens gemeente Laarbeek uitvoering aan de verplichting van de landelijke overheid om 

inwoners met een hulp/zorgvraag onafhankelijke ondersteuning te bieden bij vraagverheldering, keuzes en het regelen van 

zorg en ondersteuning. 

Wat doet ViERBINDEN

 • Werven en begeleiden vrijwillige cliëntondersteuners

 • Inzetten/matchen vrijwillige of professionele cliëntondersteuner met een inwoner die hiervan gebruik wil maken

 • Promotie en bekendmaking van dit aanbod

Kwantitatieve gegevens 

In 2019 waren er 32 vragen voor onafhankelijke cliëntondersteuning, waarvan 27 voor professionele ondersteuning (26x 

mantelzorgmakelaar Corien vd Plas en 1x Zorgbelang) en 5 vragen voor een vrijwilliger. De vragen voor professionele 

cliënt-ondersteuning gingen over aanvragen WMO, indicaties PGB, aanvraag huishoudelijke hulp, ondersteuning bij zoeken 

dagbesteding. Het verloop van deze casussen is de verantwoordelijkheid van de betrokken professionals en zij stemmen dit af 

met de opdrachtgever, de gemeente. Er zijn twee vrijwilligers actief vanuit ViERBINDEN als onafhankelijk cliëntondersteuner. 

Zij hebben samen vijf vragen opgepakt. Deze vragen gingen over ondersteuning bij mogelijk ten onrechte ingehouden of niet 

uitgekeerde middelen, uitzoeken van het recht op vakantiegeld en mogelijk andere gelden of tegoeden bij een Uitzendbu-

reau, hulp bij het uitzoeken en benaderen van de juiste aannemer/bouwvakker voor het uitvoeren van woningaanpassingen, 

hulp bij zoeken huishoudelijke hulp, informatie over huidige woonsituatie.

In 2018 waren er 21 vragen voor onafhankelijke cliëntondersteuning, waarvan 20 voor professionele ondersteuning (17 x 

Corien vd Plas en 3x Zorgbelang ) en eenmaal voor een vrijwilliger. De reden van toename van het aantal vragen voor onder-

steuning in 2019 kan verschillende oorzaken hebben. Cliëntondersteuning krijgt meer naamsbekendheid en burgers krijgen 

meer behoefte aan ondersteuning bij vraagstukken omtrent zorg en welzijn. Ook is de bekendheid van cliëntondersteuning 

onder professionals binnen zorg en welzijn toegenomen. Deze groep erkent de meerwaarde van cliëntondersteuning en 

daarmee stijgt het aantal doorverwijzingen.

Kwalitatieve terugblik 

Door Hanneke Manders; Er zit een stijgende lijn in het aantal aanvragen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Inwoners 

van Laarbeek weten ‘ons’ beter weten te vinden. Ook het aantal casussen dat is behandeld door vrijwilligers is verdubbeld. Ik 

heb in 2019 in overleg met de huidige twee vrijwilligers van dit project een aantal kaders bepaald en daarop worden nu met 

succes meer casussen naar de vrijwilligers doorverwezen. Niet alleen in Laarbeek, maar ook landelijk overheerst het beeld 

dat een grote groep mensen gebaat zou zijn bij deze dienstverlening, maar dat zij vaak niet weten dat cliëntondersteuning 

bestaat en gratis tot hun beschikking staat.

Aandachtspunten/ambities voor 2020

 • Verdieping project; de landelijke opdracht aan alle Nederlandse gemeenten is duidelijk: organiseer goede lokale cliënton-

dersteuning, want inwoners met een hulpvraag (of hun mantelzorgers) lopen nog veel te vaak van het kastje naar de muur 

of ze verdwalen in het grote bos van zorg en welzijn. Hoe kijken gemeente en ViERBINDEN naar dit project? ViERBINDEN zet 

nu 1 uur per week betaalde coördinatie in, waarmee de basis kan worden uitgevoerd; regelen van doorverwijzing naar pro-

fessionele of vrijwillige cliëntondersteuning, en de registratie. Het vraagt tijd/ruimte om dit project inhoudelijk te verstevigen 

door o.a. meer en beter vrijwilligers te kunnen inzetten, de afstemming vorm te geven met de professionele ondersteuners 

en de bekendheid van het project te vergroten.

 • Afstemming formele en informele ondersteuning; er is meer inzicht nodig over de inhoud, het proces en het resultaat van 

casussen. Het is nodig om in 2020 afstemming te zoeken met de uitvoerders van professionele cliënt-ondersteuning, o.a. om 

werkmethodes te bespreken, op elkaar af te stemmen en te verbeteren.

 • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers; meer inzet van vrijwillige cliëntondersteuners vraagt om werving van de juiste 

mensen, opleiding en scholing, maar ook om tussentijdse begeleiding en tijd en ruimte voor intervisie.

 

 

 

 

 

 

 Zondag 10 november 13.30 - 17.00 uur 
Dag van de Mantelzorg 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk 

 Dinsdag 12, 19 of 26 november 19.30 - 20.30 uur 
(aanmelden voor 1 datum naar keuze) 
Tai Chi Tao les 
meditatie in beweging op muziek voor een beter evenwicht,  
coördinatie en lichamelijke kracht  
Joke van Erp, Schutsstraat 33 Lieshout 

 Donderdag 14 november 14.00 - 15.00 uur 
Kunsttentoonstelling ‘t Oude Raadhuis 
de Dommelse Schildersgroep 
Heuvelplein 8, Beek en Donk 

 Donderdag 21 november 19.30 - 21.30 uur 
Workshop intuïtief schilderen met thema ‘loslaten’ 
door Ademcoach Ria Kastelijns 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk  

 Maandag 25 november 19.00 - 22.00 uur 
Verwen avond met o.a. handmassage, 
reikibehandeling, energetische healing en 
bloesemremedies 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk 

 Woensdag 27 november 19.30 - 23.00 uur 
Uitreiking Laarbeekse Complimenten 
Buurthuis Mariahout 

 Vrijdag 29 november 19.00 - 21.30 uur 
Arabische kookworkshop  
verzorgd door Syrische dames uit Laarbeek 
Waterpoort Beek en Donk 

van 10 november t/m 29 november 

Aanmelden en meer informatie: 
 
ViERBINDEN Academie 
Hanneke Manders 
Nicky van de Ven 
 
Telefoon: 0492-328 800 
E-mail: academie@vierbinden.nl 

november 2019 

ma di wo do vr za zo 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Wees er snel bij, er zijn beperkte plaatsen! 



ViERBINDEN • Jaarverslag 2019

19

 2 Iedereen doet mee

De inzet van het Welzijnswerk is dat bewoners vanuit hun mogelijkheden en talenten mee kunnen doen aan de samenle-

ving. Het kunnen mee doen creëert voor mensen het gevoel van eigen waarde, van gezien worden en om van waarde te zijn 

voor de omgeving.

 A Dorpsondersteuning Individuele hulpvragen

Inwoners van Laarbeek kunnen met vragen terecht bij de dorpsondersteuners; Nicky van de Ven, Suzan de Koning, Julia 

Dabekaussen en Nathalie Kortboyer. De dorpsondersteuner is het eerste aanspreekpunt die op een laagdrempelige manier 

in gesprek gaat met inwoners en samen zoekt naar een passend idee of oplossing. Hierbij wordt vooral de focus gelegd op 

het (eigen) informele netwerk en waar nodig wordt doorverwezen naar een passende hulp- of dienstverlener. 

De toeleiding van individuele casussen is per kern verschillend. Zo krijgt de dorpsondersteuner in Beek en Donk regelmatig 

doorverwijzingen van de praktijkondersteuner van de huisarts, terwijl hier in de andere dorpskernen weinig tot geen sprake 

van is. Ook komen er doorverwijzingen vanuit de WMO-consulenten, Maatschappelijk werk, zorgorganisaties enz. Mensen 

met een vraag weten de dorpsondersteuners ook gewoon rechtstreeks te benaderen tijdens de lokale spreekuren in Maria-

hout en Lieshout bijvoorbeeld.

Daarnaast zien we dat er in het algemeen veel individuele vragen voortvloeien uit andere projecten en diensten van ViER-

BINDEN zoals het activerend huisbezoek, mantelzorgondersteuning en de vrijwillige hulpdienst. De inwoners die met vragen 

bij de dorpsondersteuner komen zijn gemiddeld 65+. De meeste individuele casussen worden besproken tijdens een huisbe-

zoek. Hierbij wordt niet alleen de hulpvraag besproken maar worden ook andere leefdomeinen in kaart gebracht. Dorps-

ondersteuners hebben het onder andere over sociale contacten, participatie in de samenleving, mobiliteit, wonen, zorg en 

veiligheid. Veel vragen, bijvoorbeeld over sociale contacten (maatjesproject, vrijwilligerswerk) of tuinonderhoud (vrijwillige 

hulpdienst), kunnen informeel opgevangen worden. Vragen over schulden, WMO-indicaties en psychosociale ondersteuning 

verwijzen de dorpsondersteuners door naar betreffende hulpverleners.

Wat doet ViERBINDEN

 • Het regelen van individuele ondersteuning voor/met inwoners via teams zorg en welzijn 

 • Eerste aanspreekpunt, vraagbaak en contactpersoon voor inwoners

 • Lokale vraagbaak voor professionals en vrijwilligers bij hun acties om het informele netwerk te versterken

 • Deelname leefbaarheidsoverleg

 • Wekelijks inloopspreekuur voor inwoners in de kern Lieshout en Mariahout

Aarle-Rixtel

Kwantitatieve gegevens 

In 2019 zijn in Aarle-Rixtel 40 individuele casussen binnen gekomen. Bij de meeste hiervan heeft een huisbezoek plaats-

gevonden. Dit is een toename in vergelijking met 2017 en 2018; toen waren er gemiddeld 32 individuele vragen. 

Kwalitatieve terugblik 

Door Nicky van de Ven; In 2019 heb ik mijn netwerk als dorpsondersteuner in Laarbeek verder uitgebreid. Het resultaat 

hiervan is dat ik steeds meer benaderd word door externe organisaties zoals ambulant begeleiders, psychologen en ande-

re (tweedelijns geïndiceerde) hulpverleners. Veel ondersteuningsvragen heb ik kunnen oplossen binnen het eigen netwerk 

van de hulpvrager of met behulp van informele ondersteuning. Het geeft mij persoonlijk veel energie om zo laagdrempe-

lig te werken; op huisbezoek te gaan en in een prettig gesprek te kijken wat er in iemands leven speelt en welke projecten, 

personen of eventueel hulpverleners de kwaliteit van leven zouden kunnen verbeteren. Ik merk dat ik de sociale kaart van 
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Laarbeek nu helemaal in mijn hoofd heb en dit ook gemakkelijk en met veel enthousiasme over kan brengen. Verder zorg 

ik ervoor dat mensen niet het gevoel krijgen van het kastje naar de muur gestuurd te worden doordat ik doorverwijzin-

gen rechtsreeks doorzet naar de betreffende persoon of instantie. Dit zorgt bij veel mensen voor een gevoel van rust en 

vertrouwen.

Aandachtspunten/ambities voor 2020

 • Meer verwijzen naar de Netwerkcoach; In 2018 is door de dorpsondersteuner regelmatig en met succes een ondersteu-

ningsvraag doorverwezen naar een Netwerkcoach in Aarle-Rixtel. In 2019 liep dit sterk terug. De hulpvragen waren vaak niet 

passend en wellicht ook omdat er in 2019 minder aandacht aan dit project is besteed dan in 2018. Het is van belang om hier 

in 2020 weer meer en bewust op in te zetten. 

 • Meer bekendheid creëren als Dorpsondersteuner; Het aantal individuele vragen is de afgelopen drie jaar gestegen. Dit 

komt grotendeels doordat netwerkpartners de dorpsondersteuner kennen en actief doorverwijzen. Daarnaast is mond tot 

mond ‘reclame’ van inwoners onderling belangrijk. Het is wenselijk om meer te investeren in communicatie over wat een 

dorpsondersteuner doet, zodat meer inwoners de weg kennen en rechtstreeks ondersteuning kunnen vragen. 

 • Een locatie in Aarle-Rixtel realiseren; Aarle-Rixtel is de enige kern zonder een gemeenschapshuis waar inwoners ‘zomaar’ 

binnen kunnen lopen en een kopje koffie komen drinken. Hierdoor is er geen vaste locatie waar de dorpsondersteuner 

bereikbaar is. Het spreekuur van team Zorg & Welzijn wordt in Zonnetij gehouden. Deze locatie is echter niet laagdrempelig 

genoeg; je moet aanbellen om binnen te komen en er is dan ook weinig inloop. 

Beek en Donk

Kwantitatieve gegevens 

Vanaf mei 2019 is Suzan de Koning de opvolger van Henrie Bouwman als dorpsondersteuner Beek en Donk. Van mei tot en 

met december 2019 zijn er 33 individuele casussen binnen gekomen. Dit zijn casussen waar naar aanleiding van een vraag 

een huisbezoek en acties volgen. Door een nieuwe manier van registreren is het aantal casussen is niet te vergelijken met 

eerdere jaarcijfers.

Kwalitatieve terugblik 

Door Suzan de Koning; Voor mij voelde het als een echte uitdaging om het werk van mijn voorganger Henrie Bouwmans 

in Beek en Donk over te nemen. Een uitdaging omdat Henrie zo’n bekend gezicht als dorpsondersteuner in Beek en Donk 

was. Ik vind dat ik met open armen ontvangen ben in de verschillende netwerken. De samenwerking met de Dorpsraad is 

vanaf het begin erg prettig en open. Wat betreft individuele vragen, merk ik wel dat mijn naam nog bekend moet worden. Ik 

maak dankbaar gebruik van het netwerk van Henrie en combineer deze ook met het netwerk dat ik zelf in Beek en Donk en 

Laarbeek breed heb. Daarmee denk ik dat het een goede keuze is geweest dat ik naar Beek en Donk ben overgestapt, zodat 

we in Beek en Donk niet opnieuw alles op hoeven te pakken, we bouwen verder!

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Informeel ondersteuningsteam; Zo mogelijk toewerken naar een informeel ondersteuningsteam vanuit de Dorpsraad van 

Beek en Donk. Een team van vrijwilligers die, ieder op hun eigen deskundigheid, ingezet kunnen worden bij individuele 

vragen in Beek en Donk. Laagdrempelig en dicht bij de mensen.

 • Meer afstemming binnen sociaal team; De samenwerking met Wmo en Maatschappelijk Werk voor individuele casussen 

gaat goed en is vanzelfsprekend. Voor participatiemedewerkers en team jeugd is dit nog minder vanzelfsprekend. Door de rol 

van welzijnswerk duidelijk neer te zetten binnen het sociaal domein kan dit verbeteren.

Lieshout

Kwantitatieve gegevens 

In 2019 vond een wisseling van de wacht plaats in Lieshout; dorpsondersteuner Suzan de Koning stroomde door naar Beek 

en Donk en maakte per 1 september plaats voor nieuwe collega Julia Dabekaussen. De dorpsondersteuner bemenste in 2019 

een wekelijks inloopspreekuur waar in Lieshout gemiddeld 3 à 4 inwoners met een vraag kwamen en waarbij de dorpsonder-

steuner kon helpen. In de periode tot september zijn 17 casussen opgepakt (met minimaal per casus één huisbezoek), in de 

laatste vier maanden van het jaar nog eens vijf, waarmee in Lieshout in 2019 in totaal 22 casussen zijn opgevolgd.

Kwalitatieve terugblik 

Door Julia Dabekaussen; Per september ben ik werkzaam als dorpsondersteuner in Lieshout. Ik heb geïnvesteerd in herken-

baarheid, door met een open houding wekelijks bij het inloopspreekuur te zitten, tijd te maken om aan te schuiven bij de 

koffieochtend van de KBO, aan te sluiten bij de dorpsraad, mijzelf te laten zien (en horen) bij activiteiten waarbij vrijwilligers, 

inwoners van Laarbeek en/of netwerkpartners aanwezig zijn. Ik ben op huisbezoeken geweest en heb vragen van mensen 

kunnen uitzetten, doorverwijzen en beantwoorden. Mensen weten me al redelijk te vinden, daarop kan ik in 2020 goed 

verder bouwen!

Aandachtspunten/ambities voor 2020

 • Visie bepalen ten aanzien van de mogelijke ontwikkeling van een informeel dorpsondersteuningsteam; Door nog dichter 

bij de inwoners van Lieshout te komen kan de signalerende rol meer uitgevoerd worden. Dit zou kunnen betekenen dat er 

meer vragen binnenkomen, maar ook dat de hulp en steunstructuur uitgebreid wordt. 

 • Sociale kaart; Kennis uitbouwen en verder bouwen aan korte lijntjes met netwerkpartners.

 • Kennen en gekend worden; Verder investeren in vertrouwen opbouwen in de kern. ***

Even voorstellen, Julia Dabekaussen

Als nieuwe dorpsondersteuner in Lieshout stel ik me graag aan jullie voor. 

Alweer sinds 1 september ben ik begonnen bij ViERBINDEN en in Lieshout 

als opvolger van Suzan de Koning.

Samen met mijn man en twee dochters van 8 en 5 (ik hoor haar roepen: 

bijna zés!) woon ik in Den Bosch. De afgelopen jaren ben ik bij verschillende 

welzijnsorganisaties werkzaam geweest. Van opbouwwerker, tot jeugd/jonge-

renwerker, van brede wijkwerker, tot coördinator vrijwillige hulp en mantelzor-

gondersteuning. Altijd in beweging en bezig met verbindingen leggen. In mijn 

vrije tijd was ik lang betrokken bij waterscouting en deed ik aan improvisatie-

theater. Nu doe ik dat op een lager pitje en ben ik altijd in voor een goed spel.

Als eerste aanspreekpunt voor inwoners van Lieshout kunt bij mij terecht voor vragen rondom welzijn, zorg en 

wonen. Maar ook als u een idee heeft om iets voor uw dorp te organiseren of een ander initiatief wil opstarten kunt 

u met vragen bij mij terecht. Samen bekijken we hoe ik u kan ondersteunen. Naast het werk als dorpsondersteuner 

heb ik ook enkele taken in het ouderenwerk in Laarbeek. Denk aan dementievriendelijk Laarbeek, maaltijdbezorging, 

vrijwillige hulpdienst en sociale alarmering. 

In Lieshout ben ik op dinsdagochtend te vinden in het dorpshuis. Kom gerust langs met uw vraag, voor een lekker kopje 

koffie en om kennis te maken! Ook kunt u me telefonisch bereiken via 06 11518194 of per e-mail: jdabekaussen@

vierbinden.nl. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en te horen wat Lieshout/Laarbeek bezighoudt.
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Mariahout

Kwantitatieve gegevens 

Tijdens de wekelijkse spreekuren zijn er gemiddeld drie bewoners die aankloppen voor informatie, hulp, advies, of een 

praatje. Naast de spreekuren is de dorpsondersteuner gedurende de week meerdere keren in Mariahout en dan worden ook 

regelmatig individuele vragen gesteld. 

In 2019 zijn, vanaf de aanstelling van de nieuwe dorpsondersteuner per 1 maart, 19 individuele casussen binnengekomen 

waarop een huisbezoek volgde. Deze 19 casussen kwamen niet via de spreekuren, maar zijn telefonisch binnengekomen 

vanuit de bewoner zelf of via doorverwijzingen vanuit praktijkondersteuners, collega’s of netwerkpartners. 

Kwalitatieve terugblik 

In maart 2019 heb ik de functie van Manita Herregraven overgenomen. Dat was in het begin een spannend proces; Manita 

stond op een voetstuk en de lat lag hoog. Vanuit ZOD waren vooraf zorgen geuit bij de gemeente over de nieuwe invulling. 

Met een inperking van mijn uren van 25% met dezelfde taken, stond ik voor een uitdaging. Een uitdaging waar ik nog iedere 

dag blij van word. Ik ben voornamelijk bezig geweest met zichtbaar zijn, gevonden worden en vertrouwen opbouwen. Doen 

wat ik zeg en zeggen wat ik doe. Ik vind het belangrijk om onbevooroordeeld te werken, alle kanten te belichten, te nuance-

ren waar nodig en dit goed over te brengen. Ik heb gemerkt dat mijn spreekuren goed gebruikt worden; soms staan mensen 

zelfs in de rij te wachten! Ook op de andere momenten dat ik in Mariahout aanwezig ben, word ik steeds beter gevonden 

voor uiteenlopende vragen. Mijn inzet als dorpsondersteuner heeft voor de mensen in Mariahout en Zorg om het Dorp opge-

leverd dat het goede werk van Manita voortgezet kon worden ondanks de inkrimping in uren en verandering in persoon.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Collectieve respijtzorg ontwikkelen in het buurthuis in samenwerking met vrijwilligers; start in 2020 met het onderzoeken van 

de mogelijkheden.

 • Uitdieping en verdieping van mijn werk, door kennis en inspiratie op te halen uit landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

welzijn. Met als doel om hiermee een vertaalslag te kunnen maken naar vraagstukken die zich Laarbeek breed voordoen en 

te kunnen innoveren binnen ons werk.

 • Uitbreiden professioneel netwerk, meer zichtbaar zijn en gevonden worden door professionals, wethouders enz. 

 • Uitbreiden van mijn zichtbaarheid onder bewoners.

 B Vluchtelingenwerk

Na het verkrijgen van een woning in Laarbeek, biedt Vluchtelingenwerk de centrale begeleiding om te komen van ‘het 

hebben van een woning’ naar een ‘thuis in Laarbeek’; maatschappelijke begeleiding, opstarten inburgering/taalles, leer-

plichtige kinderen naar school, ondersteuning juridische vragen en met name het regelen van een veelheid aan praktische, 

financiële en administratieve zaken op een zodanige manier dat mensen een goede start maken in Laarbeek én dat zij een 

aantal zaken zo snel mogelijk zelf kunnen oppakken.

Wat doet ViERBINDEN

 •  Maatschappelijke begeleiding 

 • Toeleiding inburgering

 • Formulieren en regelzaken

 • Juridische ondersteuning

Bovenstaande taken zijn in 2019 met name uitgevoerd 

voor/met mensen die zich in 2018 in Laarbeek hebben 

gevestigd. Mensen komen veelvuldig naar kantoor met 

vragen; naast de beroepskracht zijn hiervoor een aantal 

vrijwilligers actief. Aan de meeste mensen wordt een vrijwillig taalmaatje gekoppeld. Vanuit de grote instroom van 2014 zijn er 

veel mensen die na vijf jaar verblijf in Nederland hun inburgering hebben afgerond (of ontheffing hebben gekregen) en in 2019 

een beroep op Vluchtelingenwerk hebben gedaan in verband met hun aanvraag ‘Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd’.

Kwantitatieve gegevens

In vergelijking met voorgaande jaren was de taakstelling voor Laarbeek in 2019 laag; 16 personen. In 2018 ging het om 26 

personen. Ondanks herhaalde vragen van de gemeente aan het COA om door te geven welke nieuwe vergunninghouders in 

Laarbeek gevestigd kunnen worden, zijn er tot het najaar van 2019 geen mensen aan Laarbeek gekoppeld. Uiteindelijk zijn in 

2019 (slechts) zes mensen in Laarbeek gehuisvest. Taakstelling voor de eerste helft van 2020 is zeven personen. Er is nog een 

achterstand van 10 personen vanuit 2019, zoals hierboven is beschreven. De taakstelling voor de tweede helft van 2020 volgt 

in de loop van 2020. De vrijwilligersgroep van Vluchtelingenwerk bestaat in 2019 uit 13 personen. Daarnaast zijn taalmaatjes 

actief die veelal ook ondersteunend zijn in de begeleiding.
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Kwalitatieve terugblik

Door Monica Vervaart; Door de lage instroom heb ik in 2019 meer aandacht kunnen geven aan een aantal mensen om ze 

sneller/beter naar eigen zelfstandigheid te begeleiden. Ik heb in 2019 kunnen investeren op de samenwerking met andere 

organisaties, wat tot resultaat heeft dat er in diverse multiproblem-situaties specialistische hulp is ingezet. Ook de samenwer-

king met de maatschappelijk werkers van LEVgroep is verbeterd, waardoor een (warme) overdracht mogelijk werd. Ik zie dat 

dit verbeterproces nu in gang is gezet en dat hierin nog veel te halen is voor de toekomst.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Participatie-traject; Laarbeekse workshops gericht op financiën, gezondheid en werk/studie voor zowel vergunninghouders 

als regulier gevestigde inburgeraars zijn in 2017 en 2018 (in het eerste jaar na hun vestiging) aangeboden door ViERBINDEN 

in opdracht van de gemeente. De verplichting voor het P-traject geldt ook voor gezinsmigranten. In januari en februari 2019 

heeft de afronding plaatsgevonden van mensen die de workshops zijn gestart in 2018. In 2019 zijn nieuwe mensen verwezen 

naar LEVgroep, waar zij de (landelijk) verplichte workshop ‘waarden en normen’ hebben gevolgd. LEVgroep biedt regionaal 

een P-traject aan en daar kan, mede gezien de kleine Laarbeekse aantallen, in 2020 verder bij worden aangesloten.

 • De nieuwe wet inburgering (die mogelijk 01-01-2021 van start gaat) vraagt i.s.m. gemeente om een goede lokale vertaling 

van ambitieus landelijk beleid. Vluchtelingenwerk wil in de gesprekken benadrukken dat er steeds oog gehouden wordt voor 

de hele gezinssituatie en dat maatwerk voorop blijft staan.

 • Verbetering van het spreekuur; nu officieel 2xper week maar in de praktijk zijn de contacten nog steeds op afspraak. Ener-

zijds door de verplichtingen die mensen veelal hebben m.b.t. andere zaken, anderzijds is de huidige behuizing niet toerei-

kend om een open spreekuur te houden.

 • Rol dorpsondersteuners; In de huidige werkwijze zijn de mensen vanaf de vestiging in beeld bij Vluchtelingenwerk. Kerntaak 

is om de mensen in deze eerste fase te ondersteunen bij het starten van de financiën/administratie en het wegwijs maken 

in de Laarbeekse samenleving. In deze fase kan de dorpsondersteuner nog meer een rol gaan spelen. Voordeel is dat de 

vergunninghouder daarmee vanaf het begin meer aanspreekpunten heeft voor zijn vragen en daarnaast kan zijn netwerk 

sneller worden vergroot. Het idee dat vergunninghouders alleen in beeld zijn bij Vluchtelingenwerk (en de vrijwilligers van 

vluchtelingenwerk) moet nog meer worden losgelaten. 

 • PIP; In de nieuwe wet inburgering wordt voor iedere inburgeraar een PIP gemaakt. Om dit goed te volgen en een goede 

kans van slagen te geven, is het ook noodzakelijk dat de mensen bredere ondersteuning gaan krijgen. Vluchtelingenwerk kan 

een regierol krijgen en samen met de dorpsondersteuners komen tot een bredere integratie.

 C Laaggeletterdheid en Taalhuis

In 2016 is het Taalhuis Laarbeek opgericht door Gemeente Laarbeek, Bibliotheek DLB, ROC ter AA, Stichting lezen & schrijven 

en ViERBINDEN. Doel van het Taalhuis is om inwoners met een taalvraag te ondersteunen. Het grootste aandachtspunt is de 

bewustwording en aanpak van laaggeletterdheid bij autochtonen.

Wat doet ViERBINDEN

 • Organiseren workshops ‘Signaleren en doorverwijzen bij laaggeletterdheid’ 

 • Informeel taalaanbod NT1 en NT2 (door)ontwikkelen

 • Matchen van vraag en aanbod

 • Vrijwilligers werven en begeleiden

 • Organiseren van ‘Pop-Up-spreekuren’ om bekendheid te geven aan Taalhuis Laarbeek en het begrip laaggeletterdheid 

Kwantitatieve gegevens 

 • Nieuw in 2019 zijn de Pop-Up spreekuren; vier spreekuren op diverse locaties in Laarbeek, in totaal met 36 bezoekers 

 • De vrijwilligers-groep; bestaat in 2019 uit één ervaringsdeskundige, twee taalvrijwilligers en één computervrijwilliger. 

 • Workshop signaleren en doorverwijzen; in 2019 zijn vijf workshops uitgevoerd op diverse locaties in Laarbeek zoals bij 

textielfabriek Artex, WoCom en bij een groep fysiotherapeuten. 

 • Camouflage activiteiten; er zijn twee activiteiten georganiseerd met als indirect doel om laaggeletterdheid bekend te maken 

en te signaleren. Eén workshop was gericht op online bankieren en de andere was hulp bij belastingaangifte. In totaal waren 

er zeven bezoekers.

Kwalitatieve terugblik 

Door Nicky van de Ven; In het begin van 2019 ben ik opgeleid om zelfstandig de workshop ‘Signaleren & doorverwijzen’ 

te verzorgen. Deze workshop heb ik in samenwerking met onze ervaringsdeskundige vrijwilliger aangepast naar een eigen 

‘Laarbeekse’ versie en deze is succesvol uitgevoerd bij diverse organisaties. 

Binnen de uitvoerende werkgroep van het Taalhuis, met een medewerker van de bibliotheek en een NT1/NT2 docent van ROC 

Laarbeek, zijn onder mijn leiding concrete werkafspraken gemaakt en een overzicht van acties en activiteiten. Verder heb ik 

samen met de medewerker van de bibliotheek geïnvesteerd in de relatie met Super Sociaal. Zij zijn een belangrijke partner 

en er is in 2019 ruimte gecreëerd voor samenwerking. Een mooi resultaat van deze samenwerking zijn de vier gerealiseerde 

pop-up-spreekuren; één in elke kern van Laarbeek. Een ander succesvolle samenwerking in 2019 vind ik de organisatie van 

een workshop online bankieren in samenwerking met Rabobank Helmond Peel - Noord. 

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Ontwikkelen van informeel NT1 aanbod; De laatste twee jaren heeft het Taalhuis zich vooral gericht op het bekendmaken 

van het begrip laaggeletterdheid en het bereiken van de doelgroep. In folders en andere vormen van communicatie wordt 

aangegeven dat er op het gebied van diverse thema’s ondersteuning wordt geboden in Laarbeek. Er is echter nog geen con-

creet aanbod voor de NT1 doelgroep. Het is wenselijk om een vast aanbod te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een workshop 

sollicitatiebrieven schrijven of een lees- en schrijfgroep. Met een dergelijk aanbod kunnen mensen die zich in de toekomst 

aanmelden meteen geholpen worden. 

 • Duidelijke afspraken met Gemeente Laarbeek over het informele NT2-taalaanbod; Bij de start van het Taalhuis in 2016 is 

vastgelegd dat het Taalhuis zich richt op laaggeletterde, autochtone inwoners. Niet lang daarna is besloten om het Taalhuis 

te richten op alle inwoners met een taalvraag, zowel NT1 als NT2. Het NT2 aanbod in Laarbeek is versnipperd; ViERBINDEN en 

de Kledingbank bieden beide informele ondersteuning. De Kledingbank is een zelfstandige stichting, de vrijwilligersgroepen 

zijn niet zomaar in elkaar te schuiven. 

 • Samenwerking tussen beleidsmakers en uitvoering; Begin 2019 is besloten om de overlegroep op te splitsen in een stuur-

groep-overleg (wethouder, management) beleidsoverleg (leidinggevenden) en uitvoerend overleg (beroepskrachten). Het is 

noodzakelijk dat er meer/betere afstemming plaatsvindt tussen de bevindingen en ideeën van het uitvoerende overleg en de 

besluitvorming van de beleids- en stuurgroep.
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 D Taalmaatjes

Het Taalmaatjesproject biedt individuele taalondersteuning 

door vrijwilligers aan (vaak allochtone) inwoners van Laarbeek. 

Wat doet ViERBINDEN 

 • vrijwilligers werven en begeleiden 

 • Intake gesprekken met vrijwilliger en hulpvrager

 • Matchen taalmaatje (vrijwilliger) met vrager

 • Communicatie en promotie

 • Afstemming Taalhuis, vluchtelingenwerk en Kledingbank

Kwantitatieve gegevens 

In 2019 waren er 32 matches (NT2), waarvan er 10 in 2019 nieuw gestart zijn en dus 22 doorliepen vanuit 2018. Er zijn in dit 

jaar 8 nieuwe taalvrijwilligers geworven. 

Kwalitatieve terugblik 

Door Nicky van de Ven; In 2019 heb ik de focus gelegd op het werven van nieuwe taalmaatjes en het verbinden en verster-

ken van bestaande taalprojecten in Laarbeek. Het succes van de werving ligt in de plaatsing van concrete individuele hulpvra-

gen (anoniem) op sociale media en in de Mooilaarbeekkrant. Een aantal nieuwe vrijwilligers voelde zich aangesproken door 

deze persoonlijke oproepen. Met elke nieuwe vrijwilliger en/of hulpvrager voer ik een intakegesprek en dit leidt tot goede, 

duurzame koppelingen. 

Ik zorg voor goede doorverwijzing naar het aanbod van de Kledingbank. Door middel van regelmatig contact met de coördi-

nator van de Kledingbank en het incidenteel aansluiten bij hun vrijwilligersoverleg, zorgen we er samen voor dat hulpvragen 

niet dubbel worden opgepakt en dat iedereen zo snel en goed mogelijk geholpen wordt. Ik ben ontzettend blij met alle taal-

maatjes-vrijwilligers die heel zelfstandig andere inwoners helpen met het leren van de Nederlandse taal. Door het spreken 

van de Nederlandse taal wordt ‘meedoen’ een stuk makkelijker en leuker!

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Ontwikkelen van een scholingsaanbod/basistraining op maat voor taalmaatjes; Op dit moment is ViERBINDEN afhankelijk 

van het scholingsaanbod van ROC / Stichting lezen & schrijven. Dit betreft echter (te) uitgebreide cursussen van 4 dagdelen, 

vaak in Helmond of verder weg. Dit is voor veel vrijwilligers een brug te ver. Er is behoefte aan een basistraining op maat, die 

ook goed aansluit bij de wensen en behoeften van nieuwe vrijwilligers. 

 • Aparte groep taalvrijwilligers opzetten die gespecialiseerd is in het begeleiden van minderjarige hulpvragers; Onder 

meer vanuit het onderwijs komen steeds meer taal-ondersteuningsvragen binnen voor minderjarigen met een allochtone 

achtergrond. Er zijn een aantal vrijwilligers die aangeven kinderen te willen helpen in de taalontwikkeling. Dit vraagt om een 

sterk aangepaste begeleiding en werkwijze!

 • Eigen materialen/methode aanschaffen; Gezien het feit dat er steeds meer vragen komen van mensen die niet (mogen) 

deelnemen aan inburgeringslessen of taallessen, en dan dus geen eigen lesmateriaal hebben, is het noodzakelijk om te 

investeren in materialen. Deze materialen kunnen (na de intake waarin bepaald wordt wat het taalniveau is) uitgeleend 

worden, gekoppeld aan de ondersteuning door een taalvrijwilliger. 

 E Maatjesproject

In het maatjesproject koppelt ViERBINDEN een vrijwilliger (maatje) aan iemand die sociale contacten zoekt (vrager). Het ma-

tje gaat erop uit met de vrager en ze ondernemen samen ontspannende alledaagse dingen. Door de inzet van een maatje 

kunnen mensen mee blijven doen in de samenleving en wordt hun netwerk verbreed.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Coördinatie maatjesproject

 • Begeleiding vrijwillige coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de intakegesprekken en het maken van matches 

 • Werven en begeleiden van maatjes

 • Communicatie en promotie

Kwantitatieve gegevens

2017: 29 lopende maatjescontacten

2018: 34 lopende maatjescontacten 

2019: 55 lopende maatjescontacten, waarvan er 20 nieuw zijn gekoppeld in 2019, waarvoor 46 maatjes actief zijn

Kwalitatieve terugblik 

Door Nathalie Kortboyer; In de zomer van 2019 heb ik dit project van collega Suzan overgenomen. Op dit moment zijn er 

twee enthousiaste vrijwilligers die samen met mij het project coördineren. Iedere maand is er een overleg waarbij ik deze 

coördinatoren ondersteun door samen de aanvragen door te nemen. We bespreken dan welke mogelijke koppelingen er 

te maken zijn en ook of een maatjesvrager aan een andere maatjesvrager gekoppeld zou kunnen worden. Tevens geeft dit 

overleg de coördinatoren de mogelijkheid om signalen en zorgen te delen over maatjes(vragers); waar nodig pak ik dit op of 

verwijs ik door. Signalen met een hoge urgentie worden tussentijds telefonisch afgestemd. De lijnen zijn heel kort en de fijne 

werkverhouding met de coördinatoren geeft mij veel energie. 
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Aandachtspunten/ambities voor 2020

 • Werven van maatjes die inzetbaar zijn voor complexere hulpvragen waarbij iets meer van een vrijwilliger gevraagd wordt qua 

ervaring en kennis. Voorbeelden zijn maatjes die kunnen werken met hulpvragers jonger dan 50 jaar, maatjes voor mensen 

met dementie of met psychiatrische ziektebeelden.

 • Samenwerking en verbinding leggen met project Mantelzorg-ondersteuning, vanwege het stijgende aantal aanvragen bin-

nen het maatjesproject die gericht zijn op respijtzorg 

 • Mogelijkheden onderzoeken om hulpvragers met een zelfde soort contact-vraag/behoefte in groepsverband te koppelen 

 F Netwerkcoaching

Na een succesvol pilot jaar (2018) van het project ‘hoe sterk is mijn netwerk’ heeft elke kern van Laarbeek nu een of meer 

netwerkcoaches. Dit zijn getrainde vrijwilligers die samen met individuele inwoners onderzoeken hoe het sociale netwerk er-

uit ziet en hoe dit eventueel vergroot en/of versterkt kan worden. Zij ondersteunen hulpvragers met behulp van verschillende 

methodes en gesprekstechnieken op het gebied van netwerkversterking. De pilot richtte zich op 65+’ers zonder zorg. In 2019 

is deze begrenzing van de doelgroep losgelaten.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Werven en begeleiden van vrijwilligers

 • Matchen van inwoner met een vrijwilliger

 • Werving en promotie voor netwerkcoaching via professionals

Kwantitatieve gegevens

2018: 17 casussen

2019: 7 casussen, waarvan na inzet van een netwerkcoach duidelijk werd dat de netwerkcoach in al deze casussen te laat 

kwam. De situaties vroegen direct om een goed netwerk, er was een acute hulpvraag en er was geen tijd/ruimte om hieraan 

te werken. Het analyseren van een netwerk en het eventuele opbouwen en versterken daarvan kost tijd. 

In 2019 waren 9 vrijwillige netwerkcoaches inzetbaar. 

Kwalitatieve terugblik 

Door Julia Dabekaussen; Binnen dit project is enige frustratie voelbaar. De vrijwilligers voelen niet de euforie die het project 

en zij zelf als netwerkcoaches verdienen. Na een succesvol pilotjaar in 2018 is er in 2019 weinig geïnvesteerd in communicatie 

en PR. Tevens is slechts een onderdeel van het project overgebleven; de netwerkcoaches. De goed voor elkaar huisbezoeken 

65+, de goed voor elkaar avonden en de lokale campagne zijn gestopt en de netwerkkaart is afgerond. De investering en 

energie en lokale buzz van 2018 is stilgevallen. Het aantal aanvragen voor netwerkcoaches in 2019 was summier. De aanvra-

gen die wel binnenkwamen in 2019 waren vaak niet passend (zie eerdere info).

Door de drukke werkpakketten van de welzijnswerkers in 2019 was het niet mogelijk om de benodigde investering te maken. Er 

is wel een duidelijk beeld met wie kan worden samengewerkt en er is draagvlak bij betrokken partijen, onder andere zorgorga-

nisaties en het maatschappelijk werk. Zie hiervoor ook de aandachtspunten. Netwerkcoaching sluit goed aan bij de transitie/ 

transformatie binnen het sociaal domein; een voorliggende voorziening waarbij sterk wordt ingezet op de eigen kracht. 

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Meer bekendheid bij professionals, waarbij het bekende project ‘Welzijn op recept’, als voorbeeld kan dienen. Huisartsen 

verwijzen vaker en beter door naar welzijn en informele ondersteuning. 

 • Doelgroep uitbreiden naar brede leeftijdscategorie

 • Bewustwording bij inwoners van Laarbeek vergroten over het belang van een eigen netwerk (voor extra informatie zie het 

krantenbericht)

 G Schulddienstverlening

Een kleine groep vrijwilligers is namens ViERBINDEN actief voor vragen rond financiën en schulden van individuele inwoners. 

Doelen zijn: 

 • Mensen hebben (weer) grip op hun financiële situatie;

 • Zij zijn duurzaam in staat om hun financiën te beheren;

 • Voorkomen van langdurige schuldsaneringstrajecten.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Inzet van één op één begeleiding door vrijwilligers van inwoners met financiële vragen en/of schulden;

 • Super sociaal; ondersteuning aan uitvoeringspartners en klanten;

 • Intensieve inzet om met gemeente en LEVgroep tot goede samenwerkingsafspraken te komen voor het totale schulddienst-

verleningstraject in Laarbeek.

Kwantitatieve gegevens

2017; 24 casussen 

2018; 25 casussen

2019; 7 casussen

In 2019 is een Formulieren-spreekuur gestart door LEVgroep. Waarschijnlijk is het aantal casussen voor de vrijwilligers 

schulddienstverlening daarmee teruggelopen. Daarnaast is er in 2019 veel tijd gestoken om tot afstemming te komen met 

gemeente en de financieel dienstverlener van LEVgroep over de samenwerking binnen de totale keten van schulddienstverle-

ning en de rol van vrijwilligers. Dit heeft de focus in 2019 weggetrokken van de werving en uitvoering van casussen.
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 H Ontmoetingsruimte Waterpoort

In de ontmoetingsruimte van de Waterpoort in Beek en Donk kunnen op woensdag en donderdag (met uitzondering van 

feestdagen) maximaal 25 personen deelnemen aan een ter plekke door vrijwilligers vers gekookt driegangen menu van 

wijkrestaurant de Laarbikker. Daarnaast wordt de ontmoetingsruimte gebruikt voor diverse wijkgerichte activiteiten. 

Wat doet ViERBINDEN 

 • Restaurant-vrijwilligers werven en begeleiden;

 • 2 x in de week restaurant-avond creëren voor minima en eenzame bewoners van Laarbeek;

 • Faciliteren van overige groepsactiviteiten gericht op bewegen en ontmoeten, zoals koffie na de groeps-wandeling, na de 

beweegtuin en het dansen;

 • Afstemming met WoCom (verhuurder van het pand) en ORO

Kwantitatieve gegevens 

 • In 2019 had de Laarbikker in totaal 1693 bezoekers, dit is een gemiddelde van 21 bezoekers per restaurant-avond. In 2018 

waren er in totaal 1493 bezoekers, dit is een gemiddelde van 19 bezoekers per avond.

 • De stijging in 2019 heeft te maken met een toename van het aantal vaste gasten. In 2018 waren dit er 12 en in 2019 zijn het er 19.

In 2018 waren er vier vrijwilligers op woensdag en drie op donderdag. In 2019 ; vijf op woensdag en vijf op donderdag; 

het aantal vrijwilligers is in 2019 meegegroeid met de groei van het aantal gasten. De kosten van een maaltijd bedragen 

€ 8.65 voor een drie-gangen menu. 

Kwalitatieve terugblik 

Door Shqipe Lajqi; Ik ben trots op de vrijwilligers-groep van de Laarbikker die in goede samenwerking iedere week lekkere en 

gezonde, verse maaltijden kookt. We bereiken hiermee een groep ouderen die het echt nodig heeft om een leuke restaurant 

avond te beleven voor een kleine prijs. Ik ondersteun de vrijwilligers door mee te kijken naar het menu, eventueel voorberei-

dingen in de zaal/keuken te doen en door hen individueel en in de groep de begeleiding te bieden die nodig is. De bekend-

heid van de Laarbikker, en daarmee het aantal gasten, is dit jaar vergroot doordat ik mijn netwerk heb ingezet en door P.R. 

via de lokale media. Een aantal vaste gasten die iedere woensdag kwamen in 2018 waren zo tevreden over het eten en de 

service van ons dat ze hebben besloten om ook vast op donderdag te komen eten!

In 2016 zijn we in de Waterpoort gestart met iedere woensdag en donderdag een koffie ochtend voor een groep wandelaars 

die onder begeleiding van een vrijwilliger een wandelroute loopt. Na het wandelen komen zij afsluiten met een kop koffie in 

de Waterpoort. In 2019 is dit doorgezet en deelnemers vinden deze ontmoeting belangrijk en de locatie is laagdrempelig. 

Ongeveer 30 wandelaars doen mee, waarvan de helft in de Waterpoort woont. De leeftijden verschillen van 50 tot 75 +. Als 

beheerder van deze ruimte hou ik wekelijks contact met de deelnemers en hoor dan vaak wat de behoefte is en welke vragen 

leven bij de mensen.

Om de week op dinsdagmiddag is er een dansgroep in de Waterpoort. Ik twijfel of dit een taak voor ViERBINDEN is om mee 

door te gaan. Mijn inzet op ondersteuning en faciliteren (o.a. door de inrichting van de ruimte en het beheren van de kas) 

leidt er vooralsnog niet toe dat deze groep e.e.a. zelf gaat oppakken om zelfstandig te gaan draaien. Daarbij komt dat het 

aantal deelnemers in 2019 is afgenomen van ruim 35 naar ongeveer 20. 

In 2019 hebben we een beweegtuin geopend samen met een aantal bewoners van de Waterpoort, de gemeente, de sport-

buurtwerker, de dorpsondersteuner van ViERBINDEN en de dorpsraad Beek en Donk. De beweegtuin grenst aan de Water-

poort en we zijn in oktober 2019 gestart met een koffie ochtend voor de deelnemers van de beweegtuin op maandag. Het 

aantal bezoekers op maandag ligt op ruim 30 gasten, waarvan meer dan de helft bewoners zijn van het plein. 

Zij maken graag gebruik van de gelegenheid om na het samen-sporten elkaar even te spreken; contacten aan te halen met 

een kop koffie in de Waterpoort. Dit is belangrijk voor de individuele deelnemers en voor de cohesie in de buurt. Mijn collega 

Jaccy (sportbuurtwerker) en ik zijn aanwezig voor het opvangen van signalen en het beantwoorden van vragen.

Kwalitatieve terugblik 

Door Nathalie Kortboyer; Sinds de zomer van 2019 ben ik me in dit project gaan verdiepen. Er was lang onduidelijkheid 

over de rol van ViERBINDEN en wat mijn specifieke taak zou worden. We zaten in een fase waarbij het schulddienstverle-

ningsproces opnieuw vorm gegeven moest worden. Een complex traject waarbij vele partijen betrokken waren en waarbij er 

gedurende de ontwikkelingen ook weer op andere niveaus keuzes gemaakt diende te worden en dit niet altijd direct werd ge-

communiceerd. Ondanks vele intensieve overlegmomenten bleef het lang onduidelijk wat de weg zou worden. Dit heeft veel 

energie gekost bij ons als beroepskrachten, maar het heeft ook het vertrouwen en het geduld van de vrijwilligers op de proef 

gesteld. Zonder duidelijke taakverdeling en duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid, kon niet goed worden ingezet op 

het bieden van informele ondersteuning. In mijn rol als coördinator heb ik geprobeerd dit vertrouwen weer op te bouwen 

door toegankelijk te zijn en vrijwilligers mee te nemen in het proces. Daarnaast is het mij gelukt om nieuwe vrijwilligers aan 

te trekken. In 2020 krijgt de doorlopende scholing en intervisie van de vrijwilligers vorm i.s.m. de schuldhulpverlener van 

de gemeente. Dit alles om weer echt in te zetten op de broodnodige ondersteuning van mensen met financiële vragen en 

preventief problemen te voorkomen.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Uitbreiden vrijwilligers groep

 • Aan de slag; meer casussen, ook vanuit vroeg-signalering

 • Samenwerking professionals en vrijwilligers optimaliseren

 • Deskundigheidsbevordering en intervisie voor vrijwilligers organiseren en uitvoeren in samenwerking met de Schuldhulpver-

lener van de gemeente (voor extra informatie zie het krantenbericht)



ViERBINDEN • Jaarverslag 2019

33

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Nieuwe vrijwilligers werven;

 • Mogelijkheden onderzoeken voor extra restaurant-avond;

 • Nieuwe hulpmiddelen/apparatuur aanschaffen voor de keuken.

 3 Een goede basis voor de Jeugd 

Jongeren van 12 tot 23 jaar die in Laarbeek wonen, wordt ondersteuning geboden bij het vormgeven van hun leven in de 

brede zin van werk/studie, gezondheid, relaties en vrije tijd. Jongerenwerk van ViERBINDEN is een laagdrempelige schakel in de 

samenwerkingsketen met o.a. CJG, school, politie en verslavingszorg; proactief, erop-af, daar waar jongeren bereikbaar zijn.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Ondersteuning tienerwerken; Cendra, de Boemerang, EnergyTeens en Yamma’s, en contact met OJA

 • Individuele ondersteuning van (risico)jongeren en toeleiding hulpverlening 

 • Contact met straatgroepen en Commanderijcollege in het kader van preventieve taken en actieve rol in Gebiedsteam Jeugd 

 • Contact met primair onderwijs over de ondersteuning van het jongerenwerk op de basisscholen

Kwantitatieve gegevens 

 • Ondersteuning Boemerang, bereik van ruim 100 kinderen uit het primair onderwijs (groep 7/8)

 • Ondersteuning EnergyTeens, bereik van 35 kinderen uit het primair onderwijs (groep 7/8)

 • Ondersteuning Yamma’s, bereik 42 kinderen uit het primair onderwijs (groep 7/8)

 • Ondersteuning Cendra; boys night, girls night met een bereik van 10/15 kinderen uit het primair onderwijs (groep 7/8). 

 • Bereiken en contact opbouwen met straatgroepen die binnen komen bij Cendra; 20/45 jongeren van 13+

 • Individuele casussen; begeleiding van één jongere die is doorverwezen naar Cendra waarbij ondersteuning is geboden aan 

Cendra, begeleiding van één jongere naar Maatschappelijk werk, één jongere doorverwezen naar jongerenwerk en CJG in 

Gemert/Bakel. 

 • Inhoudelijk netwerk-contact over acht verschillende (risico)jongeren binnen Laarbeek. In samenwerking met Team Jeugd 

Laarbeek en Leerplichtambtenaar, ReachOut 4 You, Cendra. 

 • Contact met verschillende jeugdgroepen in de kernen.

Kwalitatieve terugblik

Door Sebastiaan Rohde; In juli 2019 ben ik begonnen met een onderzoek in de gemeente Laarbeek. Ik heb gekeken welk 

aanbod er ligt voor de jeugd en wat er (nog) nodig is om het jongerenwerk op de kaart te zetten. Dit heeft geresulteerd in een 

plan jongerenwerk 2020. Ik heb dit gepresenteerd bij Stichting ViERBINDEN, Team Jeugd Laarbeek en de Gemeente Laarbeek.

Belangrijk speerpunt dat naar voren is gekomen uit de analyse is het opzetten van schooljongerenwerk; in samenwerking 

met het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit om de preventieve functie van het jongerenwerk in Laarbeek te 

ontwikkelen. Het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs staat ervoor open om in 2020 een kennismaking met het 

jongerenwerk te organiseren voor de leerlingen, om een groot bereik te genereren. Het Commanderij College Laarbeek heeft 

toegezegd om in januari 2020 deze samenwerking te starten.

 De eerste maanden heb ik structureel geïnvesteerd in het straatwerk, waarbij ik heb gesignaleerd dat er in Laarbeek sprake 

is van groot gebruik van (soft)drugs. Met name de lachgas ballonnen kwamen in de periode na de zomer veel aan bod in de 

gesprekken met jongeren in de leeftijd van 12 tot 23+

 Ik heb veelvuldig contact gehad met tienercentrum Cendra. Ik ben daar wekelijks geweest voor het contact met de doelgroep en 

straatgroepen die daar komen. Er komen straatgroepen vanuit verschillende dorpen en met verschillende leeftijden (13 tot 23+). 

Ook de ondersteuning van de vrijwilligers van Cendra, die soms te maken hebben met schrijnende gevallen, vroeg mijn aandacht. 

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Kennismaking met zo veel mogelijk jongeren van het commanderij College Laarbeek, als start in de ontwikkeling van preven-

tief Schooljongerenwerk

 • Kennismaking met alle groepen 7 en 8 van het primair onderwijs van Laarbeek; negen basisscholen verspreid over de vier kernen

 • Ondersteunen bij het uitbreiden van het activiteiten-aanbod en het vergroten van de preventieve werking van tienercentrum 

de Boemerang en EnergyTeens. 

 • Initiatieven die zich in 2020 aandienen voor ondersteuning en samenwerking met het jongerenwerk zijn o.a.: Zeilkamp 

Laarbeek, Teenevents Laarbeek, Jeugdraad en Jeugdgemeenteraad, Kindervakantiewerk in de vier kernen.
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 4 Gezond en vitaal oud worden

Het ouderenwerk van ViERBINDEN richt zich op het bieden van een aantal diensten waarmee ouderen langer zelfstandig 

thuis kunnen wonen, waaronder Activerend Huisbezoek. Daarnaast wordt ingezet op de collectieve ondersteuning en belan-

genbehartiging van senioren in Laarbeek, in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties of werkgroepen.

 A. Coördinatie ViERBINDEN Vrijwilligershulp

 B. Organisatie Activerend huisbezoek 

 C. Coördinatie maaltijdbezorging en Organisatie eetpunten Mariahout, Doris vd Elsenhof

 D. Coördinatie sociale alarmering

 E. Coördinatie meer bewegen voor ouderen

 F. Ondersteuning seniorenraad en Coördinatie werkgroep oudereneducatie 

 G. Ondersteuning stuurgroep dementievriendelijk Laarbeek

 A ViERBINDEN vrijwilligershulp

Onder ViERBINDEN vrijwilligershulp valt alle hulp die door vrijwilligers geboden wordt op het gebied van vervoer, boodschap-

pendienst, klussendienst en computerhulp. De Vrijwillige Hulpdienst heeft als doelstelling het bieden van ondersteuning, het 

bevorderen van zelfstandigheid en deelname aan het sociale leven.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Coördinatie Vrijwillige hulpdienst i.s.m. een vrijwillige coördinator

 • Werven en begeleiden van vrijwilligers

 • Matchen vervoer-, boodschappen-, klussen-, computer-vragen

 • P.R. en promotie

Kwantitatieve gegevens 

 • In 2019 zijn 55 vrijwilligers actief, waarvan 32 uitvoerend voor vervoer en ondersteuning, zes contactpersonen voor de orga-

nisatie vanuit kantoor, een vrijwillige coördinator, en 16 vrijwilligers voor de klussendienst. 

 • Aantal aanvragen in 2019: 335, waarvan 13 voor structureel vervoer en ondersteuning. 

 • 98% van de aanvragers is 65 jaar of ouder.

 • Aantal keren inzet van de vrijwilligers in 2019: 1381 keer waarvan 67 voor ondersteuning, 1171 voor vervoer en 143 voor klussen.

 • Deze inzet door vrijwilligers bedraagt inclusief spreekuurbemanning, administratie en coördinatie vergaderingen in totaal 

2396 uur. In totaal werd 12052 km gereden in 2019 door vrijwilligers ten behoeve van inwoners met een vervoersvraag. 

Hiervan was 60% met bestemming ziekenhuis/ huisarts/ fysiotherapie en 40% voor sociale activiteiten. 

Vergeleken met 2017/2018 is het aantal vrijwilligers gelijk gebleven, het totaal aantal aanvragen is iets toegenomen. Het 

aantal keer dat vrijwilligers ingezet zijn is iets teruggelopen (niet alle aanvragen kunnen worden uitgevoerd). Daarentegen is 

de uren inzet wat toegenomen (de besteedde tijd per klus is iets meer geworden).

Kwalitatieve terugblik 

Door Julia Dabekaussen; De vrijwillige hulp en klussendienst levert een belangrijke bijdrage voor ouderen om het langer 

zelfstandig wonen mogelijk te maken. Ook voor de ondersteuning van mantelzorgers zijn deze diensten van wezenlijk belang. 

Bij iedere aanvraag wordt kritisch bekeken of deze passend is binnen de doelstelling van de vrijwillige hulpdienst en klussen-

dienst. Zo nodig wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld dorpsondersteuner, mantelzorgondersteuning, maatjesproject of 

andere producten van ViERBINDEN, andere vervoersdiensten zoals Mobitax, Valys en de buurtbus of een ander klus- of tuin-

bedrijf. Op deze manier kunnen we kwaliteit blijven leveren en wordt overbelasting van vrijwilligers voorkomen. De samen-

werking met de dorpsondersteuners is goed en dat is echt belangrijk voor de totale integrale informele ondersteuning.

Aandachtspunt voor 2020 

Het valt op dat het aantal vervoersvragen in Lieshout/Mariahout sterk is afgenomen, zelfs bijna stilgevallen. In 2020 wordt 

uitgezocht wat hiervan de oorzaak is om daar zo nodig op in te spelen.

 B Activerend huisbezoek

Wat doet ViERBINDEN

ViERBINDEN organiseert in samenwerking met gemeente Laarbeek en een team enthousiaste vrijwilligers het Activerend 

huisbezoek voor 75+ers. Gemeente Laarbeek zorgt dat inwoners d.m.v. een brief worden uitgenodigd, vrijwilligers van 

ViERBINDEN brengen een huisbezoek aan mensen die dat willen. In dit huisbezoek wordt informatie gegeven over het grote 

aanbod in Laarbeek op het gebied van welzijn en zorg, met de focus op het informele aanbod en zoveel mogelijk in aanslui-

ting op de situatie, het eigen netwerk en de vragen van de inwoner. Ter ondersteuning ontvangen mensen die dat willen een 

papieren informatiemap. 

Kwantitatieve gegevens 

Afgelegde huisbezoeken in 2019: (=2017)

 • Beek en Donk; 412 (162)

 • Aarle-Rixtel; 227 (104)

 • Lieshout; 182 (82)

 • Mariahout; 85 (19)

 • Totaal; 906 (367)

 • Mensen krijgen de mogelijkheid om zich af te melden voor een huisbezoek, maar wel de papieren informatiemap te ont-

vangen. In 2019 hebben 250 mensen hiervan gebruik gemaakt. Met de map zijn in 2019 in totaal 1.156 mensen in Laarbeek 

bereikt. 

 • Het aantal huisbezoeken en afgeleverde mappen ligt in 2019 veel hoger dan in de voorgaande twee jaar. In 2018 konden 

nauwelijks huisbezoeken uitgevoerd worden. Vanwege de privacywet moest in 2018 gezocht worden naar een nieuwe werk-

wijze van brieven verzenden en adreslijsten delen. Uiteindelijk heeft de benodigde samenwerking met gemeente Laarbeek 

een nieuwe vorm gekregen. In 2019 is vervolgens door de vrijwilligers ontzettend hard gewerkt om de achterstand in te 

lopen. 

 • In 2019 is gewerkt met 21 vrijwilligers, waarvan een voorzitter, 19 huisbezoekers en een vrijwilliger die de mappen maakt. Dit 

zijn twee vrijwilligers meer dan in 2017 en er was weinig uitstroom. 

Kwalitatieve terugblik 

Door Suzan de Koning; Het zijn de vrijwilligers die ontzettend hard werken binnen dit project. Ik ben ontzettend trots op de 

hoeveelheid huisbezoeken die zij dit jaar samen uitgevoerd hebben. Ook ben ik trots op het enthousiasme van deze groep 

vrijwilligers. Iedere maand zijn ze aanwezig bij het overleg om van elkaar te leren, maar ook zijn ze iedere maand geïnteres-

seerd in de gastsprekers die uitgenodigd worden. Het is een leergierige, hardwerkende groep vrijwilligers en dat straalt af 

op het werk dat ze doen. Mensen in Laarbeek stellen de huisbezoeken zeer op prijs en zijn geholpen met de adviezen die ze 

krijgen van de huisbezoekers. Het Activerend Huisbezoek is een begrip in Laarbeek.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Vrijwilligers hebben in 2019 hard gewerkt om de achterstand van 2018 in te halen. Het doel is om in 2020 de achterstand 

helemaal weg te werken, zodat de mensen weer in de maand dat ze jarig zijn bezocht kunnen gaan worden en niet weken op 

een huisbezoek hoeven te wachten na het ontvangen van de brief. 

 • Iedere twee jaar wordt er een cursus aan de nieuwe huisbezoekers gegeven. In 2018 is deze cursus voor het eerst door 

ViERBINDEN vorm gegeven en is in de plaats gekomen van de cursus van KBO Brabant. In 2020 wordt de ViERBINDEN-cursus 
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gefinetuned en opnieuw uitgevoerd. De aanpassingen zijn erop gericht om nog meer de nadruk te leggen op de eigen regie 

en het belang van het eigen netwerk van mensen. 

 • Uitbreiding met minimaal vier nieuwe vrijwilligers, zodat deze mensen tijdig meegenomen worden in de groep en geschoold 

en ingewerkt zijn. Zo wordt geanticipeerd op natuurlijk verloop en wordt de continuïteit gewaarborgd.

 C Maaltijdbezorging en eetpunten

Ouderenwerk van ViERBINDEN richt zich o.a. op een aantal diensten waarmee ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wo-

nen, zoals de maaltijdbezorging en eetpunten. Inwoners kunnen kiezen tussen koelvers maaltijden aan huis of gezamenlijk 

warm eten bij een van de eetpunten van ViERBINDEN. 

Wat doet ViERBINDEN 

 • Coördinatie maaltijdbezorging door vrijwilligers in alle kernen van Laarbeek 

 • Organisatie eetpunten Mariahout en Dorus vd Elsenhof Beek en Donk. Op het eetpunt in Mariahout worden koelvers maal-

tijden warm gemaakt en wordt gezamenlijk gegeten. Op het eetpunt in de Dorus van den Elsenhof worden dagelijks verse 

maaltijden aangeleverd, waarna gezamenlijk wordt gegeten.

 • Uitvoeren van intakes en de kortingsregeling voor ouderen

Kwantitatieve gegevens 

 • Van het buurtrestaurant in Mariahout, waar 3 dagen per week ( ma-wo-vr) een driegangen menu wordt aangeboden, 

maakten in 2019 gemiddeld 4 gasten drie keer per week gebruik en 5 gasten één keer per week. In totaal maken 9 inwoners 

van Mariahout gebruik van het Buurtrestaurant. Hiervan zijn 3 deelnemers nieuw en één deelnemer is in 2019 gestopt. De 

gemiddelde leeftijd van de deelnemers is boven de 70 jaar en alle deelnemers zijn alleenwonend. Voor de dagen dat het 

buurtrestaurant niet geopend is, worden de maaltijden indien gewenst thuis bezorgd. In 2019 zijn vijf vrijwillige gastvrouwen 

actief bij dit eetpunt. 

 • Eetpunt Dorus van den Elsenhof in Beek en Donk. Hier kunnen gasten 7 dagen per week genieten van een driegangen menu. 

De gasten zijn allemaal zelfstandig wonende ouderen uit Beek en Donk. In 2019 maakten 26 personen gebruik van deze 

voorziening. Dit waren 24 alleenstaanden en 1 echtpaar, met een gemiddelde leeftijd van 81,5 jaar . De gemiddelde bezet-

ting per dag was 21 personen. In het weekend liep de bezetting terug naar vier personen per dag. Zes vaste gasten vielen in 

2019 uit door verhuizing, opname of overlijden. Er kwamen zeven nieuwe deelnemers bij. In totaal werden er 5259 maaltij-

den uitgeserveerd. Dit waren er 750 minder dan het gemiddelde van 2017 en 2018. De oorzaak van deze vermindering is dat 

de gasten die uitvielen juist de gasten waren die meestal 7 dagen per week kwamen. In 2019 waren er 17 vrijwilligers actief 

bij dit eetpunt; zij warmen de maaltijden op en serveren deze uit.

 • Maaltijdbezorging aan huis; In 2019 waren voor de bezorging van maaltijden 17 vrijwilligers actief. Gemiddeld waren er 86 

klanten. Er werden in een jaar totaal 18.803 maaltijden afgenomen. In 2018 waren er gemiddeld 81 gebruikers en werden er 

17.748 maaltijden afgenomen.

 • Naast de indicaties die zijn uitgevoerd voor de maaltijd-voorzieningen vanuit ViERBINDEN, zijn ook voor de Zorgboog (Francis-

cushof en de Regt) vijf indicaties verricht i.v.m. de gemeentelijke kortingsregeling. 

Kwalitatieve terugblik 

Door Julia Dabekaussen en Marie-Louise Wijnen; Julia: ik heb in 2019 de coördinatie van de vrijwilligers van de maaltijd-

bezorging overgenomen en ik zie dat de meeste vrijwilligers ook even contact leggen met de klant, op het moment dat zij de 

maaltijden brengen. Op die manier vervullen zij echt een signalerende rol, eventuele zorgen koppelen zij terug aan de coördi-

nator. Bovendien zijn warme contacten juist voor deze doelgroep zo belangrijk, het geeft een gevoel van gezien worden. 

Ik heb de indruk dat er verschillende motieven spelen om naar een eetpunt te gaan; voor de één is het een makkelijke manier 

om een gezonde maaltijd te nuttigen, mantelzorgers zijn gerust dat er goed gegeten wordt, zien eten doet eten, hiermee 

kan een zorg voor een mantelzorger weg genomen worden. Voor een ander is het echt een uitje. Behalve dat er een gezonde 

maaltijd opgediend wordt is het sociale contact van groot belang voor hen. Het even onder de mensen zijn, de deur uit gaan 

en een praatje maken doet goed en is van belang om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Mensen die om een maaltijd 

vragen, zal ik dus zeker informeren over de bijkomende voordelen van het gezamenlijk eten. Niet voor iedereen is dit gewenst 

of mogelijk en dan is het uiteraard fijn dat de optie bestaat dat maaltijden aan huis worden bezorgd. De maaltijden bezorgen 

kan ook goed bij een andere aanbieder liggen; de welzijnswerker kan daar dan naar doorverwijzen. Het gesprek aangaan en 

een passend aanbod zoeken met inwoners, dat zie ik als belangrijke taak van de welzijnswerkers van ViERBINDEN. 

Marie-Louise: Ik vind het mooi om terug te horen van gebruikers van de maaltijd-voorzieningen dat zij deze diensten in hoge 

mate waarderen en indirect worden zo natuurlijk veel mantelzorgers ondersteund.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Dorus vd Elsenhof gaat per 2020 sluiten in de weekenden i.v.m. de terugloop in het aantal deelnemers op deze dagen.

 • Op 31-12-2020 stopt het arbeidscontract van Marie-Louise; in 2020 wordt de opvolging geregeld van haar taken. Voor de 

coördinatie van eetpunt Dorus vd Elsenhof heeft Marie-Louise zeven betaalde uren; de rest van de nodige uren draait zij 

vrijwillig. Dorpsondersteuners gaan in de loop van 2020 intakes en indicatiestellingen van nieuwe klanten voor de maaltijd-

bezorging overnemen.

 D Sociale alarmering

Mensen blijven langer thuis wonen en vanuit welzijn ondersteunen wij daarbij. Met het aanbieden van sociale alarmering 

zijn mensen en hun familie/ mantelzorgers geruster alleen thuis. Wetend dat op het moment dat het nodig is ze maar op de 

knop hoeven te duwen en er contact gemaakt wordt met iemand die er voor zorgt dat er iemand gewaarschuwd wordt die 

gauw langs kan komen.

Verschillend aanbod

Onze dienst is een antwoord op de vraag die er leeft onder inwoners. Het is echter niet het enige antwoord. Steeds meer par-

tijen spelen hier op in. De zorgboog, savant en KPN bijvoorbeeld bieden ook een dergelijke dienst aan. En bij de Mediamarkt 

is een telefoon te koop waarmee je met een druk op de knop 5 anderen kan waarschuwen.

Zorgboog: www.jinca.nl/producten/personenalarmering-thuis/ 

Savant: www.savant-zorg.nl/zorg-thuis/personenalarmering 

KPN: www.kpn.com/vitaal/thuis/meldingen.htm 

Mediamarkt: www.mediamarkt.nl/nl/product/_fysic-fm-7500-comfort-gsm-1272799.html 

Wat als een groot voordeel ervaren wordt is dat bij de sociale alarmering door ViERBINDEN de kosten laag gehouden kunnen 

worden door het inzetten van vrijwilligers. Een belangrijk nadeel is dat er niet 24/7 een beroep gedaan kan worden op 

ViERBINDEN bij een storing en dat het complexe systeem relatief veel tijd vraagt van vrijwilligers en beroepskrachten van 

ViERBINDEN. 

Kwantitatieve gegevens 

 • Aantal ingezette alarmeringsapparaten: 68

 • Aantal nieuwe cliënten in 2019: 12

 • Aantal storingen: vanaf mei ruim 25 (januari tot mei is ongedocumenteerd)

 • Aantal keren alarmknop ingedrukt: Savant kan dit eventueel per cliënt nagaan maar er kan geen totaaloverzicht worden 

gegeven. Af en toe wordt er een test gedaan, zeker niet maandelijks 

 • Aanschaf mobiele zenders: 10

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Beslissen of en hoe verder te gaan met sociale alarmering.

 • Rol-/taakverdeling ophelderen.
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 • Minder kwetsbaar maken door te investeren op vrijwilligers en verdieping in systeem.

 • Bepalen hoe verder met mobiele apparaten, lijkt niet naar behoeven te werken.

 • Indien wordt besloten om te stoppen: bepalen hoe af te bouwen met vrijwilligers en cliënten en dit netjes af te ronden en 

soepel te laten verlopen.

 E Meer bewegen voor ouderen (MBvO)

Kwantitatieve gegevens 

MBvO bestaat uit de volgende groepen met de volgende aantallen deelnemers:

 • Beweeggroep Aarle-Rixtel, 15 deelnemers

 • Beweeggroep Lieshout, 24 deelnemers

 • Beweeggroep Mariahout, 24 deelnemers

 • Dansgroep Lieshout, 10 deelnemers

 • Dansgroep Beek en Donk, 24 deelnemers

Er zijn geen deelnemersaantallen van eerdere jaren, dus een vergelijking is niet mogelijk, maar deze groepen draai-

en  allen al vele jaren. De groepen komen iedere week één keer bij elkaar onder leiding van een docent. De docenten 

 krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden via ViERBINDEN. Per groep is er één vrijwillige coördinator die de 

organisatie op zich neemt. 

Kwalitatieve terugblik 

Door Suzan de Koning; In Laarbeek zijn tal van mogelijkheden voor ouderen om te bewegen. Denk aan de beweegtuinen, 

beweeggroepen onafhankelijk van ViERBINDEN, dansgroepen, zwemmen, sportscholen, enz. MBvO is een product van 

ViERBINDEN waar ik als beroepskracht weinig bemoeienis mee heb. De vrijwillige coördinatoren en de docenten organiseren 

dit geheel zelfstandig. Als dorpsondersteuner verwijs ik wel vaak door naar deze bewegingsmogelijkheden. Het is ontzettend 

belangrijk voor de ouder wordende mens om lichamelijk in beweging te blijven. Het sociale aspect van deze groepen is 

minstens zo belangrijk. Oog hebben voor elkaar en sociale contacten bouwen en onderhouden; dit zijn effecten die een grote 

impact hebben. Dit mooie aanbod moet dus zeker blijven bestaan, maar vaart wellicht beter verder onder een andere vlag. 

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • MBvO bestaat nu uit een wirwar aan afspraken met docenten en coördinatoren. Per groep zijn aparte afspraken gemaakt 

over wat ViERBINDEN wel/niet financiert, onder andere wat betreft huur van de ruimte en kosten van de docent. Ook de 

eigen bijdrage van deelnemers is per groep verschillend. In 2020 streeft ViERBINDEN naar meer eenduidigheid. 

 • Vraag voor 2020: Is de welzijnsorganisatie de juiste organisatie om MBvO blijvend bij onder te brengen? Gesprekken zijn 

gestart om te onderzoeken of dit aanbod past bij KBO’s en Seniorenraad.

 F Seniorenraad en werkgroep oudereneducatie

Ouderenwerk van ViERBINDEN richt zich, naast de organisatie van een aantal diensten om langer thuiswonen te ondersteu-

nen, op de collectieve ondersteuning en belangenbehartiging van senioren in Laarbeek. Dit in samenwerking met andere 

maatschappelijke organisaties of werkgroepen. De hierna volgende tekst gaat daar verder op in. 

Kwantitatieve gegevens 

Vanaf mei 2019 heeft Suzan de Koning de ondersteuning van de Seniorenraad en de werkgroep oudereneducatie overgeno-

men van Henrie Bouwmans. De Seniorenraad Laarbeek is een enthousiaste groep senioren die de belangen van senioren in 

Laarbeek behartigt. Iedere zes weken komen zij bij elkaar en daarnaast is er twee keer per jaar een gezamenlijk overleg met 

de gemeente, in de persoon van de wethouder en de betrokken ambtenaar. Eind 2019 heeft de beroepskracht van ViERBIN-

DEN samen met de seniorenraad gewerkt aan een werkplan horend bij de al eerder geschreven beleidsnotitie. Een belangrijk 

punt uit het werkplan is het aanjagen van innoverende, vernieuwende activiteiten en projecten. Daarbij zal de beroepskracht 

zich richten op één vernieuwende activiteit per jaar. 

De werkgroep oudereneducatie komt vier keer per jaar bij elkaar met als doel de uitwisseling en afstemming over educatieve 

activiteiten die door de verschillende KBO’s in Laarbeek worden georganiseerd. Van elkaar ideeën opdoen en van elkaar leren 

staan in deze werkgroep centraal. Vanuit de Seniorenraad en de werkgroep educatie is in 2019 een Broem Rijvaardigheids-

cursus georganiseerd waaraan 56 senioren hebben deelgenomen. Deze cursus zat hiermee helemaal vol. De werkgroep edu-

catie organiseert al jaren met succes een filmcyclus, waar een film wordt getoond die thematisch gekoppeld wordt aan een 

informatieve inleiding en/of een discussie. In 2019 bestond de cyclus uit vier films en hebben gemiddeld per film 50 senioren 

deelgenomen. Het aantal deelnemers is minder dan voorgaande jaren. In 2020 wordt de filmcyclus opnieuw georganiseerd 

en in de evaluatie zal aandacht zijn voor het bereik, de gekozen thema’s en de vraag of de filmcyclus in de huidige vorm nog 

voldoet aan de behoefte van senioren. 

Kwalitatieve terugblik

Door Suzan de Koning; In 2019 heb ik dit gedeelte van het ouderenwerk van Henrie over mogen nemen; een leuke veran-

dering en uitdaging in mijn werk. Naar mijn mening is er in het ouderenwerk nog veel te halen en ik breng mijn eigen visie 

in. Waar we als beroepskracht nu vooral nog ingezet worden op uitvoering van bestaande activiteiten, vind ik het belang-

rijk dat we als beroepskracht ingezet worden op innovatieve en vernieuwende activiteiten en projecten. Het beleidsmatig 

ondersteunen van de Seniorenraad heeft mijns inziens een grote meerwaarde in de koppeling met het overige welzijnswerk. 

Ik wil hierbij de focus niet alleen op ouderen leggen, maar doelgroepen met elkaar verbinden en kijken hoe we collectief en 

doelgroep overstijgend kunnen werken.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Gezamenlijk uitvoering geven aan het werkplan 2020.

 • Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die aansluiten bij de beleidsnotitie en passen in het werkplan, naast het uitvoeren 

van jaarlijks terugkerende activiteiten; meer aandacht voor vernieuwing binnen het ouderenwerk.

 G Stuurgroep Dementievriendelijk Laarbeek

Wat doet ViERBINDEN 

 • Deelname aan en ondersteuning van de stuurgroep dementievriendelijk Laarbeek

 • Ondersteuning bij de organisatie van drie verwarringsdagen in Laarbeek

 • PR en werving voor regionale Alzheimercafés waar mensen komen voor informatie en lotgenotencontact

 • Inhoudelijke afstemming met regionale organisatie van Alzheimercafés en zo nodig nazorg aan deelnemers uit gemeente Laarbeek

Kwantitatieve gegevens

Door Julia Dabekaussen; Er zijn in 2019 drie verwarringsdagen georganiseerd en uitgevoerd, één in Beek en Donk, één in 

Lieshout en één in Aarle Rixtel. Behalve 20 a 25 winkeliers en medewerkers zijn hierbij ook ongeveer 75 klanten bereikt en 

een 40-tal omstanders en toevallige voorbijgangers. 

Er zijn 10 regionale Alzheimercafés georganiseerd, waarvan er één in Beek en Donk plaatsvond en de overigen in Gemert. In 

totaal hebben meer dan 30 inwoners van Laarbeek deelgenomen aan deze goed bezochte bijeenkomsten.

Vier keer per jaar vindt het overleg plaats in de stuurgroep.

Kwalitatieve terugblik 

Dementievriendelijk Laarbeek heeft veel werk te doen; met de enorme stijging van het aantal mensen in Nederland die deze 

ziekte hebben, wordt het belang steeds groter om te zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven 

meedoen. Ik zie hoe het van belang is om daar aandacht voor te blijven vragen, mensen bewust te maken en informatie te 
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verspreiden over hulp die ingeschakeld kan worden. De verwarringsdagen hebben daaraan absoluut meegeholpen. Uit de 

reacties bleek dat veel inwoners in hun nabije omgeving al in aanraking komen met dementie. Toch werden ogen geopend; 

je kunt ook zomaar iemand met dementie op straat of tijdens het winkelen tegenkomen. Bij een onbekende heb je niet gelijk 

door dat er sprake is van dementie. Door de verwarringsdagen mee te maken staan inwoners even stil bij deze mogelijkheid 

en hoe dan te handelen.

De werkgroep is in de loop van 2019 erg uitgedund en in de stuurgroep hebben wisselingen plaatsgevonden. Eind 2019 heb 

ik dit geagendeerd en we geven nu actief vorm aan de continuering van de stuurgroep door rol en taakverdeling te bespre-

ken. Er is weer frisse energie om ook in 2020 samen te bouwen aan een dementievriendelijk Laarbeek!

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Doelen en rolverdeling stuurgroep verder vormgeven

 • Keuzes maken en op basis daarvan Jaarkalender met activiteiten 2020 maken, denk aan bewustwording en aanreiken van 

tips en mogelijkheden aan netwerkpartners, bewustwording onder inwoners, bewustwording en deskundigheidsbevordering 

vrijwilligers

 • Werkgroepleden werven voor uitvoering van activiteiten

 • Interne afstemming en koppeling leggen met mantelzorgondersteuning

 5 Gezonde leefstijl (Sport en beweging)

Laarbeek Actief is een samenwerkingsverband met als kartrekkers: gemeente Laarbeek, Lifestyle en ViERBINDEN. Om te 

zorgen dat er in de gemeente optimaal gebruik gemaakt wordt van alle sport- en beweegfaciliteiten en dat mensen ook 

echt geactiveerd worden, is een goed netwerk nodig. Daarom wordt vanuit Laarbeek Actief intensief samengewerkt met 

sportaanbieders, zorginstellingen, onderwijs, bedrijven, financiële partners, kinderopvang, (sport)verenigingen, (jeugd)

zorginstellingen, commerciële sportaanbieders en eerstelijns zorgaanbieders. Gezamenlijk doel: (meer) mensen met plezier 

laten sporten en bewegen en een gezonde leefstijl stimuleren. Zie ook nieuwe website www.laarbeekactief.nl.

Wat doet ViERBINDEN

 • Uitvoering kwalitatieve sportlessen aan kinderopvang-organisaties

 • Ondersteuning van basisscholen om kwaliteit gym en bewegen op hoger 

plan te brengen 

 • Vakantie-activiteiten

 • Coördinatie beweegtuin Lieshout

 • Opzetten sport activiteiten voor mensen met een beperking in regionaal 

verband

 • Sportactiviteiten organiseren i.s.m. sportverenigingen, CJG, jongerenwerk 

 • Individuele begeleiding van mensen die willen sporten maar moeite heb-

ben om de juiste match te vinden vanwege b.v. sociale/fysieke problemen.

Kwantitatieve gegevens

 • In samenwerking met Lifestyle Center Laarbeek; wekelijkse sportlessen aan zes verschillende BSO en KDV in Laarbeek, waar 

we gemiddeld 150 kinderen in de week aan het bewegen hebben op een hoog kwalitatief niveau.

 • Ondersteuning van basisscholen; Negen basisscholen In Laarbeek; 40 uur per school op jaarbasis. De vraag van scholen is 

groter dan het aanbod.

 • Uniek Sporten de Peel; Regionaal samenwerkingsverband om lokaal zo veel mogelijk mensen met een beperking aan het 

sporten te krijgen. In Laarbeek organiseert Laarbeek Actief sinds 2019 maandelijks een activiteit met ORO De Nieuwe Werf, 

waar gemiddeld 20 personen aan deelnemen. Zie www.unieksporten.nl voor meer informatie.

 • Coördinatie van de Beweegtuinen; Beweegtuin in Lieshout (gestart in 2016): elke dinsdag en vrijdag van 10.00-11.00 uur 

met gemiddeld 20 a 25 deelnemers in de week. Initiatief vanuit de KBO i.s.m. Zorgboog in Balans.

 • Beweegtuin in Mariahout (gestart in 2019) elke woensdag middag van 13.30-14.30 uur met gemiddeld acht deelnemers in 

de week. Initiatief vanuit de KBO, zorg om het dorp i.s.m. Fysiotherapie Kemps en Maas.

Beweegtuin Beek en Donk (gestart in september 2019) elke maandag en donderdag van 10.15-11.00 uur met gemiddeld 40 

deelnemers in de week. Dit burgerinitiatief is ontwikkeld i.s.m. KBO.

 • Vakantie activiteiten; organisatie van beweeg-activiteiten (ook i.s.m. +/- twee sportverenigingen in elke vakantie) tijdens 

Zomer-, herfst-, Kerst- en Meivakantie. Blijft goed lopen met gemiddeld 300 kinderen per vakantie. Verdeeld over acht activi-

teiten in de week.

 • Tienerwerk activiteiten; tienerwerken Laarbeek (Yammas en Boomerang) weten de sportcoach te vinden voor ondersteu-

ning bij het organiseren/uitvoeren van sportactiviteiten (gemiddeld 2x in het jaar met gemiddeld 25 a 30 deelnemers). 

 • Sport & Gedrag; i.s.m. zzp-ers Sander van de Waasenburg en Robert Mol zijn in 2019 vier voetbalverenigingen bezocht om 

preventief een aanspreekpunt te bieden voor ouders/ trainers/ leiders/ coördinatoren. Tevens wordt het gedrag van kinderen 

geobserveerd tijdens trainingen, en hoe begeleiders daarop inspringen. In acht specifieke casussen is pedagogische onder-

steuning geboden bij de sportverenigingen en sommige daarvan lopen door in 2020. Twee keer per jaar wordt een bijeen-

komst georganiseerd voor alle sportclubs, waar dit onderwerp aan bod komt; in 2019 waren er 40 deelnemers per keer.

 • Individuele begeleiding; de sportcoach van ViERBINDEN begeleidde in 2019 ongeveer tien sportverenigingen, acht kinde-

ren, vier volwassenen en twee mensen met een beperking om te gaan sporten. 

De begeleiding is erop gericht om qua sport de juiste match te vinden, wat soms vanwege sociale/fysieke problemen lastig 

kan zijn.
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 • Ondersteuning samenwerkingspartners in organisatie van sportactiviteiten;

 - Straatvoetbal-toernooi (22 teams van minimaal vijf pers. per team)

 - Nationale Sportweek (12 verenigingen actief)

 - Croy Night Run (+/- 200 deelnemers)

 - Roefeldag Mariahout (+/- 50 kinderen)

 - Koningsdag (Lieshout-Mariahout-Beek en Donk)

 - Pietengym (60 kinderen)

 - Opzet Junior Laarbeek Actief (6 kinderen uit groep 7/8) per 2019; ondersteuning van de 4 Dorpsraden 

 • Begeleiding van stagiaires; in 2019 hebben vier stagiaires van het MBO Sport en Bewegen (van dinsdag t/m vrijdag) de 

lintstage voortgezet die al jaren mede het succes bepaalt van Laarbeek Actief. Vanuit het Commanderij College heeft een 4de 

jaars elke donderdag t/m 6 feb. 2020 een snuffelstage gelopen. December 2019 zijn twee maatschappelijke stagiaires van 

het Voortgezet Onderwijs een week actief geweest bij Laarbeek Actief.

Kwalitatieve terugblik 

Door Jaccy van de Enden; Waar ik als sportcoach heel trots op ben, zijn de beweegmogelijkheden voor ouderen; de 

beweegtuinen in Laarbeek die bewoners hebben ontwikkeld waar ik ze bij ondersteund heb. Aarle-Rixtel is bezig om ook 

een beweegtuin/route te creëren. 

Verder ben ik enorm blij met de enthousiaste reacties van kinderen en ouders als ze ergens vragen over hebben, op sport of 

op pedagogisch gebied. Verenigingen, scholen, ouders, noem maar op, iedereen weet ons steeds beter te vinden en ‘’Laar-

beek Actief’’ is echt een begrip! De lessen, projecten en evenementen die wij draaien verlopen prima. De inzet van stagiaires 

speelt daarin ook een grote rol. Oude stagiaires blijven terugkomen en zoeken contact, dat wil wel wat zeggen! 

Het sport-aanbod is prima in Laarbeek, voor ieder wat wils. Als kinderen niet weten welke sport ze willen beoefenen kunnen 

ze bij mij terecht en ik help ze verder. Het belangrijkste vind ik het plezier van kinderen in de sport. Uniek Sporten vind ik een 

belangrijk speerpunt; voor deze kwetsbare groep is sport en bewegen juist extra belangrijk, maar het is niet altijd makkelijk 

om een goede match te vinden en daarbij ondersteun ik graag. 

2019 was een goed jaar, op naar 2020!

Aandachtspunten/ambities voor 2020

Groot succes blijven de sportlessen die we op de basisscholen geven. Je ziet de kinderen ter plekke beter worden en plezier 

krijgen in bewegen met elkaar. Dit mag overigens nog veel meer! Willen we structurele sport/gymlessen aanbieden bij de 

basisscholen; dan moet er minstens één sportcoach bij:

 • Structureel bewegingsaanbod voor/met scholen

 • Uitbreiden met één a twee buurtsportcoaches, functionerend vanuit één werkgever (team vormen)

 • Meer materialen, zoals pijl en bogen, foam-ballen, een speelset Lacrosse.

 6 Een veilige samenleving

Buurtbemiddeling

In situaties waar buren ruzie hebben of er sprake is van een gespannen relatie, zetten geschoolde ViERBINDEN-vrijwilligers 

zich volgens een beproefde methodiek in om buren weer met elkaar in gesprek te brengen en samen leefbare oplossingen af 

te spreken.

Wat doet ViERBINDEN 

 • Bemiddelen in burenruzies met behulp van een team van vrijwillige buurtbemiddelaars

 • Coördinatie, matching en begeleiding van vrijwilligers in aangemelde casussen

 • Groeps-buurtbemiddeling

 • Afstemming met aanmelders uit het Laarbeekse netwerk (o.a. politie) en aanmelders/financiers zijnde gemeente en WOCOM

Kwantitatieve gegevens

 • In 2019 zijn bij het project buurtbemiddeling 8 vrijwillige buurtbemiddelaars actief.

 • Aantal casussen in 2019: 24, waarvan vijf zijn aangemeld door politie, vier door WoCom, 10 door burgers, vijf door overig 

partijen (bv gemeente en dorpsondersteuners).

 • Van de 24 casussen zijn er 12 opgelost, drie wilden niet in gesprek, vijf zijn doorverwezen naar een andere instantie, één is 

opgelost na gesprek met buur B, een casus is terugverwezen, één is niet opgelost en één heeft de casus na een gesprek met 

de coördinator teruggetrokken.

 • In vergelijking met 2018: Aantal casussen: 27, waarvan negen door politie, vijf WoCom, zes burgers, zeven overig. Van de 27 

casussen zijn er 12 opgelost; twee wilden niet in gesprek, vier doorverwezen naar andere instantie, drie opgelost na gesprek 

met buur B, één terugverwezen en drie niet opgelost.

Kwalitatieve terugblik 

Door Hanneke Manders; In 2019 heb ik gesproken met de gemeente Laarbeek met de vraag me te helpen het project meer 

zichtbaar te maken door een duidelijk stuk informatie op de website van de gemeente te plaatsen. Een belangrijke stap om 

te komen tot meer bekendheid van dit mooie project.

Ik heb in 2019 hard gewerkt om voor de vrijwilligers in 2019 een training ‘Coaching’ mogelijk te maken, waardoor zij nu in 

staat zijn om inwoners met een buurtbemiddelaarsvraag een individueel traject te kunnen aanbieden. Inwoners die dat 

willen, kunnen zo leren omgaan met een bepaalde situatie en krijgen handvatten hoe bijvoorbeeld zelf een conflict op te 

lossen of een gesprek aan te gaan.

Ik organiseer elke 2 maanden een overleg met de vrijwilligers en op die avond begeleid ik ook intervisie. Dit is een nieu-

we manier van werken die als zeer waardevol wordt ervaren door de buurtbemiddelaars. Het legt dilemma’s op tafel en 

ervaringen en tips worden met en door elkaar gedeeld. Zo krijgt de betreffende buurtbemiddelaar handvatten die zij kunnen 

gebruiken tijdens een volgende bemiddeling.

Aandachtspunten/ambities voor 2020 

 • Meer naamsbekendheid; Door meer naamsbekendheid te creëren, vinden meer burgers de weg naar buurtbemiddeling. De 

naamsbekendheid kan verbeterd worden door de zichtbaarheid van het project te vergroten, o.a. door meer PR.

 • Betere samenwerking partners; De samenwerking met de politie is in het verleden niet optimaal verlopen. Vanaf 2020 wordt mi-

nimaal twee keer per jaar een overleg gepland met de samenwerkingspartners en de buurtbemiddelaars. Daarin wordt aandacht 

geschonken aan casussen en kaders, de lijntjes blijven zo kort en eventuele onduidelijkheden worden tijdig met elkaar besproken. 

 • Scholing en deskundigheidsbevordering; deskundigheidsbevordering en training is een belangrijk en blijvend aandachts-

punt voor deze groep vrijwilligers die in iedere casus weer voor een grote/nieuwe uitdaging staan. Het vinden van voldoende 

budget is hierbij een grote uitdaging.
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 7 Bruisende gemeenschapshuizen 

In het hierna volgende hoofdstuk verwoordt Joost van Wijk, zakelijk leider van de gemeenschapshuizen, de resultaten van 

2019 die hij samen met de beheerders heeft bereikt. Het jaar 2019 was een jaar met twee gezichten. Dit wil ik graag toelich-

ten door een beeld te schetsen vanuit het perspectief van zowel de gebruikers als de medewerkers.

Gebruikers

Het jaar 2019 heeft wederom vele vertrouwde gezichten naar de Gemeenschapshuizen gebracht maar daarnaast ook vele 

nieuwe gezichten, wat vertrouwen geeft voor de toekomst! De huizen zijn voor elke kern dé plaats voor ontmoeting. Dagelijks 

wordt er volop vergaderd, bijeenkomsten belegd, activiteiten georganiseerd, cursussen en trainingen verzorgd, muzieklessen 

gegeven maar ook gezellig koffie gedronken en biljart gespeeld. En of je nu in Mariahout, Beek en Donk of Lieshout komt, 

overal is bedrijvigheid. Maar wat wil je ook met meer dan 150 geregistreerde groepen die reserveringen plaatsen! 

Het gros van de activiteiten wordt georganiseerd door onze gebruikers. De kracht van het beheer is: 1) inspelen op de 

behoeftes van deze gebruikers; 2) het faciliteren van de gebruikers door hen een prima accommodatie te verschaffen, 

stipt en punctueel alles in gereedheid te hebben; 3) door gebruikers met raad en daad bij te staan en 4) een luisterend 

oor te zijn. 

Gaat er dan niets fout in de huizen? Natuurlijk gaat er wel eens iets fout. Het spanningsveld ligt vaak in verwachtingen. 

Verwachtingen over prijzen, inzet van medewerkers, mogelijkheden etc. Maar door de zeer korte lijnen tussen gebruiker 

en beheerder is communicatie de oplossing voor alle problemen. Ik durf te stellen dat in 2019 elk geopperd probleem 

naar ieders tevredenheid is opgelost!

Financieel hebben we, mede door de inzet van subsidiegelden, in 2019 weer kostendekkend kunnen werken. Bepalende 

elementen die hieraan ten grondslag liggen zijn a) het feit dat de prijzen van de consumpties, buiten de verhoging van de 

BTW, gelijk zijn gebleven; b) er geen verloop is geweest van medewerkers; c) er een extreem laag ziektepercentage is en 

d) door de inzet van vrijwilligers op het onderhoudsgebied ook de onderhoudskosten prima onder controle zijn gebleven. 

Bijkomend voordeel is dat door de inzet van deze vrijwilligers gebouwen en inventaris op een gelijk peil zijn gebleven 

waardoor we die kwaliteit kunnen blijven bieden welke van ons verwacht mag worden. 

De kantelperiode voor de gebruikers dit jaar was de publiciteit rondom het stopzetten van de subsidie aan ViERBINDEN. 

Niet alleen een verrassing maar ook een periode van onzekerheid. De wildste verhalen gingen rond. ‘De huizen gaan 

sluiten’, ‘alles gaat dadelijk via Helmond’, ‘alle subsidie gaat naar Helmond…’ Er kwam een handtekeningactie, het 

Burgerinitiatief stond op en het ED bleef maar artikelen plaatsen. De onzekerheid die hieruit voortvloeide maakte dat vele 

gebruikers verhaal kwamen halen bij de medewerkers. Tot half november was er onzekerheid. Werd ViERBINDEN nu wel of 

niet opgeheven. Gaat het Burgerinitiatief het ‘winnen’. Hebben we volgend jaar nog wel een theaterprogramma?

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten dat de subsidie voor het beheer van de Gemeenschapshuizen overgaat naar 

de nieuw op te richten stichting van het Burgerinitiatief.

Het moet gezegd, alle huurders zijn trouw gebleven aan de huizen. Ongeacht welk bestuur er komt, het vertrouwen in de 

huizen is tot op de dag van vandaag gebleven. 

De medewerkers

Voor de medewerkers is 2019 een jaar geweest met veel onzekerheden. Onzekerheden die invloed hebben op de groepsdy-

namiek, de omgang met anderen, de werksfeer, de thuissituatie en natuurlijk met het werk zelf. Dit is door alle betrokkenen 

intern bij ViERBINDEN gebleven. Door de professionaliteit van onze medewerkers hebben de gebruikers, de gasten en de 

passanten, in de dagelijkse omgang niets gemerkt van de spanningen die er waren door deze onzekerheden. Het is belang-

rijk om dit te benadrukken omdat we niet alleen alle medewerkers hiervoor willen complimenteren maar ook de buitenwacht 

laten weten dat het professionele kanjers zijn die zelfstandig ‘hun’ huis runnen als zij dienst hebben. 
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De piek, het ‘hoogseizoen’ in de Gemeenschapshuizen ligt vooral in het 1e en het 4e kwartaal. Vooral in deze periode zijn er 

evenementen als Carnaval, toneelvoorstellingen, filmvoorstellingen, congressen, kerstmarkten, jaarvergaderingen maar ook 

vele vaste activiteiten die in deze periode voornamelijk ‘binnen’ gehouden worden. 

Jaarlijks, ook in 2019, zien wij de bezoekersaantallen stijgen. Ons Tejater heeft 30% meer bezoekers ontvangen. Een organi-

satie als De Zorgboog komt met bijna 2.000 medewerkers bijscholing volgen, etc. Dit vergt veel van de medewerkers. Het is 

daarom zo prettig dat wij kunnen beschikken over diverse vrijwilligers die op alle plaatsen in onze organisatie ingezet kunnen 

worden. Onze vrijwilligers hebben hun sporen verdiend in de horeca en genieten enorm van het werk en dat straalt dan ook 

van ze af.

Onze medewerkers zijn tijdens de dienst die zij werken, het gezicht van ViERBINDEN. Vaste gebruikers komen op vaste dagen 

en zien dan hun ‘vaste’ beheerder. Een wisselwerking die als zeer prettig ervaren wordt. 

Met het vertrek van Peter Kuijs en de komst, in maart, van Hugo Greeven als directeur a.i., begon een periode waarin het 

duidelijk werd dat het bestuur op een andere wijze na ging denken over de toekomst van de stichting ViERBINDEN Eind juni, 

de eerste dag van de gezamenlijke vakantie, werd duidelijk dat ViERBINDEN geen subsidie meer ging ontvangen in 2020. Wij 

zouden overgaan naar een ‘grote’ partij met meer zekerheden en een betere achtervang. Bijna tegelijkertijd werd duidelijk 

dat er een burgerinitiatief werd opgericht om ‘de huizen te behouden’ voor Laarbeek. Dit gebeuren heeft de gehele tweede 

helft van 2019 zijn weerslag gehad op alle medewerkers van ViERBINDEN.

Tijdens de ‘Week van de Gemeenschapshuizen’ hebben we vele gasten mogen ontvangen die ook hun zegje konden doen 

over de huizen. Het burgerinitiatief was hierbij ook van de partij en ook zij hebben kunnen horen dat de gebruikers meer 

dan tevreden zijn over de dienstverlening in de huizen, de accommodatie zelf en de mogelijkheden die er geboden worden. 

Gelukkig zijn er ook punten van verbetering genoemd waardoor wij hier nog beter op kunnen inspelen. Een direct gevolg is 

dat er samenwerking is gezocht met een interieur architecte die de voorstellen gaat uitwerken die aangeleverd zijn door de 

gebruikers, niet-gebruikers en medewerkers, om het huiskamergevoel per huis nog beter tot zijn recht te laten komen. 

Ambities 2020

Nu het duidelijk is dat medio 2020 ViERBINDEN ophoud te bestaan en de organisatie overgenomen gaat worden, gaan de 

huizen een nieuwe fase in. ‘De initiatiefgroep burgerinitiatief ‘Behoud Gemeenschapshuizen voor Laarbeek’ wil het voor-

zieningenniveau borgen, het gebruik van de gemeenschapshuizen borgen en uitbreiden, mensen met elkaar verbinden en 

behouden wat goed is.’ Alle medewerkers gaan hier weer een persoonlijke invulling aan geven door dit wederom met 100% 

inzet te leveren.

Tevens gaan we verder met de professionalisering van de organisatie. De afgelopen drie jaren hebben we geïnvesteerd in 

kassa systemen in alle huizen, trainingen verzorgd bij onze eigen medewerkers op het gebied van gastheerschap, is er een 

reserveringssysteem voor Ons Tejater, zijn alle huizen voorzien van de mogelijkheid tot pinbetalingen en is er een nieuw 

reserveringssysteem voor de zalen in gebruik genomen. Waar nog ambities liggen is vooral in de back-office. Verbeteren van 

de administratie, debiteurenbeheer en de interne bewegwijzering van de gebouwen. 

ViERBINDEN, dank voor wederom een prachtig jaar waar eenieder behoorlijk op de proef is gesteld maar waar nu de ver-

wachting overheerst dat we er sterker uit gaan komen!
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  Bijlage 1

  Kerngegevens organisatie en organogram

Kerngegevens organisatie

Organisatievorm: Stichting

Vestigingsadres: Postbus 28, 5740 AA Beek en Donk

Nummer KvK: 805275435

Website: www.vierbinden.nl

Aantal werknemers 2019 gemiddeld: 25  / Welzijn 11

Gemeenschapshuizen: 13

Overhead: 1

Aantal fte op 31-12-2019: 15,5 fte / Welzijn 7,5 fte

Gemeenschapshuizen: 7,0 fte (excl. invallers)

Overhead: 1 fte

Aantal vrijwilligers: 255

Jaaromzet 2019: € 1.440.900,-

Organogram

Bestuur

Directie

Staf

Welzijn Gemeenschaps-
accomodaties

Secretariaat
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  Bijlage 2

  Samenstelling Stichting ViERBINDEN

Bestuurssamenstelling per 31-12-2019

Theo van der Horst Voorzitter 

John Bloemers Secretaris 

Gea Vogels Penningmeester 

Esther Schmal Aandachtsgebied personele zaken 

Overzicht medewerkers per 31-12-2019

Directie Hugo Greeven Directeur a.i.

Zakelijk leider Joost van Wijk Zakelijk leider gemeenschapshuizen

Staf Judith Taen Stafmedewerker welzijn

Administratie Joke v.d. Biggelaar Secretariaat/financiële administratie

 Shqipe Lajqi - Berisha Secretariaat

Welzijn Hanneke Manders  Buurtbemiddeling, onafhankelijke cliëntondersteuning, 

vrijwilligerswerkondersteuning

Jaccy van den Enden Buurtsportwerk, jongerenwerk

Julia Dabekaussen  Dorpsondersteuner Lieshout, netwerkcoaching, sociale 

alarmering,  maaltijdbezorging, vrijwillige hulpdienst, 

dementievriendelijk Laarbeek

Marie-Louise Wijnen Coördinator eetpunten

Monica Vervaart Vluchtelingenwerk 

Nicky van de Ven  Dorpsondersteuner Aarle-Rixtel, Taalhuis en taalmaatjes, 

mantelzorgondersteuning

Nathalie Ansems-Kortboyer  Dorpsondersteuner Mariahout, maatjesproject, 

schulddienstverlening

Shqipe Lajqi-Berisha Coördinator Waterpoort 

Suzan de Koning  Dorpsondersteuner Beek en Donk, Activerend Huisbezoek, 

ondersteuning Seniorenraad

Beheer Helma v.d. Brandt Locatiemanager Buurthuis Mariahout

gemeenschaps- Marij Vervoort Locatiemanager OC Beek en Donk

accommodaties Joost van Wijk Locatiemanager Dorpshuis Lieshout

Adnan Alankaya Barbeheer

Leonne v.d. Heuvel Barbeheer

Marcel v.d. Heuvel Barbeheer

Els Scheepers Barbeheer

Ankie van Vijfeijken Barbeheer

Wim Wevers Barbeheer

Anita van de Laar Barbeheer oproep

Antonette van Esch Barbeheer oproep

Theo van der Zanden Barbeheer oproep

Kim Dijstelblom Barbeheer oproep
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Uit dienst 2018/2019 Peter Kuijs

Wim Markus

Henrie Bouwmans

Manita Herregraven

Asja Huibers

Kareem Wahby

Sebastiaan Rohde

Moniek v.d. Heijden

In dienst 2018/2019 Kareem Wahby

Sebastiaan Rohde

Julia Dabekaussen

Bijlage 3

  Openstelling gemeenschapsaccommodaties en jongerenruimtes 

Dorpshuis Lieshout

Maandag 09.00 - 00.30 uur 

Dinsdag 09.00 - 00.30 uur 

Woensdag 09.00 - 00.30 uur 

Donderdag 09.00 - 00.30 uur 

Vrijdag 09.00 - 00.30 uur 

Zaterdag 14.00 - 17.00 uur

Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Maandag 09.00 - 00.30 uur 

Dinsdag 09.00 - 00.30 uur 

Woensdag 09.00 - 00.30 uur 

Donderdag 09.00 - 00.30 uur 

Vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Buurthuis Mariahout

Maandag 12.30 - 00.30 uur 

Dinsdag 18.00 - 00.30 uur 

Woensdag 09.00 - 00.30 uur 

Donderdag 12.30 - 00.30 uur 

Vrijdag 18.00 - 00.30 uur 

Tijdens vakanties

 • In 2019 was gedurende de laatste drie weken van de zomervakantie het Dorpshuis in Lieshout enkele dagdelen geopend. 

Deze extra openingsuren worden sinds 2016 niet meer gesubsidieerd door de gemeente Laarbeek. De kosten moeten opge-

bracht worden door extra inkomsten uit activiteiten. Het Ontmoetingscentrum is de 6 weken vakantie gesloten geweest. Het 

Dorpshuis is enkele dagen open geweest in overleg met KBO en ZOD waarbij alle activiteiten op één dag verder gepland.

 • In 2019 heeft ViERBINDEN meer kosten gemaakt dan dat de activiteiten opleverden. Voor 2020 zal daarom opnieuw bekeken 

worden of er meer draagkracht gevonden kan worden om te voldoen aan de wens aan extra openingsuren in de zomerperiode. 

Weekendopenstelling 2019

 • Het Dorpshuis in Lieshout was 54 dagen tijdens het weekend geopend, o.a. voor optredens en studieweekend van de harmo-

nie, activiteiten van Ons Tejater, carnaval en voorstellingen plaatselijke toneelclub en activiteiten overige huurders. 

 • Het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk is 15 weekenddagen geopend geweest voor o.a. , filmvoorstellingen, activiteiten, 

voorleeswedstrijd en vrijwilligersfeestavond. 

 • Het Buurthuis in Mariahout is 11 weekenddagen geopend geweest voor o.a. carnavalsactiviteiten en activiteiten overige 

huurders.

Openstellingen jongerenruimtes (beschikbaarheid)

Tienerdisco Lieshout Frequentie:  1/4 weken op vrijdagavond, gemiddeld 16/jaar

Doelstelling:  Opvang van tieners door middel van activiteiten 

Doelgroep:  Tieners van 11 t/m 15 jaar 

Gem. aantal bezoekers:  Variërend tussen 70 en 100 tieners 

Plaats:  Jongerencentrum &RG Lieshout 

Bijzonderheden:  Er gelden speciale tienerprijzen die € 0,20 per 
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consumptie lager zijn dan de prijzen die gelden in 

het Dorpshuis.

Tienerdisco Frequentie:  1/4 weken op vrijdagavond, gemiddeld 10/jaar 

Beek en Donk Doelstelling:  Opvang van tieners door middel van activiteiten 

Doelgroep:  Tieners van 11 t/m 15 jaar 

Gem. aantal bezoekers:  Variërend tussen 50 en 70 tieners 

Plaats:  Jongerencentrum Beek en Donk 

Bijzonderheden:  Er gelden speciale tienerprijzen die € 0,20 per 

consumptie lager zijn dan de prijzen die gelden in 

het Ontmoetingscentrum. 

In 2017 is de samenwerking gestart met de BSO (Buitenschoolse Opvang), om enkele middagen in 

de week de Jongerenruimte open te stellen om zodoende meer traffic te creëren in een vergeten 

ruimte van het Ontmoetingscentrum. Daarnaast zijn de ‘Boemerang’ en ‘Join us’ actief. Kan-

toorruimte is gerealiseerd in deze ruimte. In principe te gebruiken door de jongerenwerker en de 

sportbuurtwerker.

Bijlage 4

  Overzicht van de gebruikers accommodaties 2019

Lieshout Harmonie St. Caecilia Muzieklessen, repetities

Seniorenvereniging/KBO Lieshout Gymnastiek 

‘t Hof van Liessent Vaste heemkamer

Instituut Succes Typeopleidingen

Toneelvereniging De Vriendenkring Repetities, voorstellingen, vergaderingen

Gemeente Laarbeek  GGD schoolkeuringen, vergaderingen, themadagen

Zanggroep de Halmen Repetities

Speel-o-theek Uitleen speelgoed

Lieholter blaaskapel Repetities

CV De Raopers Dansmarietjes, carnavalsactiviteiten

Werkgroep Dialectenfestival Vergaderingen en 2 jaarlijks festival

Biljartclub Nooit Volleerd Biljarten en jaarlijkse biljarttoernooi

EHBO vereniging Lieshout EHBO lessen

Raad voor de Kinderbescherming Spreekuur individueel

Basisschool de Sprankel Musical, voorstellingen, diverse thema’s

Buurtvereniging Nieuwenhof Vergadering

Wit-Gele Kruis Lieshout Thema avond

GGD Regio Helmond Schoolkeuringen

Basketballclub Lieshout Vergaderingen

De Zorgboog Vergaderingen

Stichting de Zorgboog Symposia

Basisbibliotheek de Lage Beemden Bibliotheek

Spring Kinderopvang Vergaderingen

Bridgeclub Poort van Binderen Bridgen

Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ Zangrepetitie

Muziekgroep Alive@nine Muziekrepetitie

Kunstlokaal Muziekles

Djembé Aya Aloma Djembé

Diverse politieke partijen Vergaderingen

Werkgroep  Repaircafe

TaI Chi Tai Chi Tao

Urban Room Dance opleiding

Wocom Kantoorfunctie

LEV groep Kantoorfunctie

Beek en Donk PvdA Vergaderingen

LEV groep Vergaderingen

Platform Wereldhulp Vergaderingen

Z.L.T.O. afd. Laarbeek Vergaderingen 

CDA Laarbeek Vergaderingen

Werkgroep Leefbaarheidsnetwerk Vergaderingen

St. Zorgboogcentrum Laarbeek Vergaderingen

St. Nicolaas comité Vergadering en St. Nicolaas intocht

Woningstichting Laarbeek Vergaderingen

Contactgroep Laarbeek Vergaderingen
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Vrijwillige hulpdienst Vergaderingen

Gemeente Laarbeek (inzake GGD) Schoolkeuringen

Gemeente Laarbeek Losse vergaderingen

Biljartclub ’t Centrum Biljarten en jaarlijks toernooi

Mw. O. Copal Poppencursus

E.H.B.O. Beek en Donk EHBO Cursussen

De Bezemsteel  Handarbeid

Desdemona Musicallessen

KBO Beek en Donk Vergaderingen, bridgeclub, kienen

De Bleek  Handarbeid

Vluchtelingenwerk Taallessen Nederlands

Overlegclub Oudereneducatie Vergaderingen

Stichting Hart en Aas Reanimatiecursus

Biljartclub maandagavond Biljarten

Savant Vergaderingen 

K.V.O. Beek en Donk Vergaderingen

Vrouwenbeweging Gymnastiek

Yoga 55+ Laarbeek Yoga lessen

Werkgroep Activerend Huisbezoek Vergaderingen

Jeugdgemeenteraad Vergaderingen

Beek en Donks gemengd koor Zangrepetitie

Tienerwerk Beek en Donk Tienerdisco en activiteiten

Beek en Donkse Beleggingsstudieclub Vergaderingen

Stichting De Zorgboog Vergaderingen

Basisbibliotheek ‘De Lage Beemden’ Bibliotheek en vergaderingen

Stichting De Eenbes Vergaderingen

CV Tot uw dienst Vergaderingen

Savant Vergaderingen

Stichting Oro - Hooge Heesch Vergaderingen

Podium Muziektuin Vergaderingen

Axxicom Thuishulp Vergaderingen

Countryclub maandag Countrydansen

Dorpsraad Beek en Donk  Vergaderingen

Steunpunt Mantelzorg Vergaderingen

Basisschool De Raagten Musicals en kleine activiteiten

Nierstichting Beek en Donk Vergaderingen

Werkgroep Sociale alarmering Vergaderingen

Stichting AED Alert Laarbeek AED cursussen

Buurtvereniging Octopus Gymnastiek

Maaltijdbezorgers Vergaderingen

Bewonersraad/huurdersbelangen Vergaderingen

Countryclub woensdag Countrydansen

Heemkundekring ‘Langevonder’ Thema avonden en vergaderingen

Mevrouw Melby Tai Chi cursussen

Rabobank Peel-Noord Themadagen, vergaderingen

Fotoclub Fotocursussen

De heer Hopman Klassieke muziek

Afra-Lia-alien Streetdance en Hip hop

Biljartclub De Gezelligheid Biljarten

Mariahout Stg. Openluchttheater Mariahout Vergaderingen, repetitie, voorstellingen

Seniorenvereniging KBO Mariahout Vergaderingen en inloopochtenden

Biljartclub De Liefhebbers Mariahout Biljarten

Biljartclub De Wadders Mariahout Biljarten

Yamma’s Mariahout Tieneractiviteiten

Zorg om het Dorp Vaste kantoorruimte

Welfare Mariahout Handwerken

Kindervakantiewerk Mariahout Vergaderingen

Zangkoor Mariahout Zangrepetitie

Kindertoneelvereniging Mariahout Repetities

Zonnebloem Mariahout Vergaderingen

Carnavalsvereniging De Heikneuters Dansmarietjes, carnavalsactiviteiten

Oranjebuurtvereniging Mariahout Vergaderingen en activiteiten

Buurtvereniging Bernadettestraat Vergaderingen en activiteiten

Grottendorfer blaaskapel Muziek repetitie

Flamingo’s Korfbal

Bedovo Heren Volleybal

Bernadetteschool Mariahout Gymlessen

Bedovo Dames Volleybal

De Meppers (Maria Eeuwes) Badminton

Dames Gymclub Lieshout Gymnastiek

Judoclub Mariahout Judo

Openlucht Theater Mariahout Repetitie

Badmintonclub Peter Habraken Badminton

Voetbalvereniging Mariahout jeugd Zaalvoetbal

Badmintonclub Mariahout Badminton

Badmintonclub ’t Schuutje Badminton

Damesgymclub Eeuwes Gymnastiek

KBO gymclub Mariahout Gymnastiek

Conditieclub Mariahout Gymnastiek

Badmintonclub Jan Verbakel Badminton

Oranje comité Mariahout Vergaderingen

Buurtvereniging Rooyseweg Vergaderingen en activiteiten

Buurtvereniging Veghelsedijk Vergaderingen en activiteiten

Buurtvereniging De Kom Vergaderingen en activiteiten

Buurtvereniging De Moerasvogels Vergaderingen en activiteiten

Buurtvereniging Kempkens Vergaderingen en activiteiten

Steunpunt Mantelzorg Laarbeek Vergaderingen

Politieke partij De Werkgroep Vergaderingen

Turnclub de Brug Turnen

Werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout Vergaderingen

Elkerliek Ziekenhuis Helmond Bloedprikken

Wandelclub Olat Vergaderingen

Hartstichting afd. Mariahout Vergaderingen

Zorgmed Cursus reanimatie

Seniorenraad Mariahout Vergaderingen

Liesan Mariahout Streetdance

GVO - Wit Gele Kruis Vergaderingen
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Vrouwenvereniging oMase Vergaderingen

Marywood Country Dancers Countrydans

Veteranen voetbal Zaalvoetbal

UWV  Themadag

Dancestudio Mirs Streetdance

Inwoners Herdenkingsdiensten avondwake

Biljartclub dinsdagavond Biljarten




