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Inleiding

Corona en sociaal werk

Welzijn Vught voert in opdracht van de gemeente Vught het welzijnswerk uit
in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Dat doen we samen met onze professionele
partners en de vele vrijwilligersorganisaties in Vught. Samen zetten we ons
in op leefbaarheid en veiligheid in de wijken voor jongeren en volwassen,
participatie van inwoners en preventie van problemen zoals armoede, eenzaamheid en dementie. Evenals versterking van mantelzorgers en statushouders.

Ook in 2021 hebben we nog te maken gehad met de beperkingen voor
ontmoeting door de coronaregels. Dat heeft ons niet weerhouden om
vele activiteiten in de buurten samen met bewoners en vrijwilligers te
ontwikkelen. Altijd passend bij de mogelijkheden, op een veilige manier.

Inhoud
Deze presentatie omvat een verantwoording over het jaar 2021 van de zes
doelen en de invlechting van Helvoirt.

Doel 1
Inwoners van Vught
wonen in een veilige
en leefbare buurt.

Doel 2
Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen
prettig zelfstandig
(blijven) wonen.

Doel 3
De jeugd in Vught
(0-27) jaar, benut
zijn kansen en
talenten, zo nodig
met hulp.

Doel 4
Inwoners van Vught
doen naar vermogen
mee in de samenleving, waar mogelijk
via betaald werk.

Samenwerking
Welzijn Vught is de organisatie voor sociaal werk in Vught. Het zit in ons
DNA om te participeren in relevante netwerken en daar onze expertise in te
brengen. Ook in 2021 is er op een waardevolle en intensieve manier samengewerkt met bewoners, met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Samen staan we sterk!

Doel 5
Inwoners van Vught
met (dreigende)
problematische
schulden krijgen
snel de juiste steun.

Doel 6
Statushouders in
Vught doen mee in
de samenleving en
integreren snel en
duurzaam.

Invlechting
Helvoirt

Financiën
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Doelstelling 1. Inwoners van Vught wonen in een veilige en leefbare buurt.
Rol welzijn: initiator van contacten in de wijk. Actief de wijken in gaan, signalen oppikken, mensen met elkaar in contact brengen en in contact met
organisaties en activeren.
Conflicten oplossen.

•C
 onflicten en overlast worden op tijd aangepakt.
•B
 uurtgenoten gaan goed en met respect met elkaar om.
• Inwoners zetten zich in voor hun woonomgeving.

114

944 bewoners individueel

overlastmeldingen
2 maal inzet overlast protocol

Positief contact met
jongeren op straat

ondersteund door wijkwerker
en wijkondersteuners

30 buurtbemiddelingsgesprekken

sociale
cohesie:
deurgesprekken
en nieuwsbrieven

100

Actief in de buurt

waarvan 81% geslaagd

9 structurele hang-

13 buurtinitiatieven

groepen goed in beeld
Meer groen
in de wijk:
bewoners maken
samen een plantentuin

Goede band met
‘Top 10 jongeren’

45

zoals:
• Pluktuinen
• Herstructurering Zonneheuvel
• Wijkwandeling
• Schatten van Zonneheuvel

14 wijk- en dorps-

ondersteuners actief als
ogen en oren in de wijk
Zij geven een 8,6 voor de ondersteuning door Welzijn Vught

8,6

30 jongeren gaan sporten

i.s.m.. Move en FC De Zwaluw

14 jongeren betrokken bij
plannen JOP Lidwinaveld

Vergroten
verkeersveiligheid Molenstraat:
plan voor 30 km per uur
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Doelstelling 2. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen prettig zelfstandig (blijven) wonen.
•V
 ughtenaren ontmoeten elkaar, hebben een vitaal netwerk, helpen elkaar
en hebben een doel (zingeving).
•M
 antelzorgers voelen zich gewaardeerd en worden ondersteund om overbelasting te voorkomen. Hierbij is aandacht voor de verschillende groepen
mantelzorgers, waaronder jonge mantelzorgers.

•M
 ensen met een beperking kunnen volwaardig meedoen.
•V
 ught is een dementievriendelijke gemeente.
Rol welzijn: werven van vrijwilligers, relevante trainingen aanbieden, begeleiden
in hun taken, koppelen aan hulpvragers, waarderingsmomenten organiseren,
project coördinatie/ kartrekker, organiseren activiteiten.

Project Automaatje:

30
162
873

Pilot dagbesteding in DePetrus:

2
3
5

dagdelen
vrijwilligers

vrijwilligers
deelnemers
autoritten

Ondersteuning
mantelzorgers

bezoekers/dagdeel

Informele zorg

Opzet Mantelzorg Netwerk Vught
met
werkgroepen

3

Ondersteuning
van
wijkpunten
Testteam Lokale toegankelijkheid:

10 vrijwilligers
3 trainingen
10 benaderde testlocaties

7

18 hulpvragen

Vrijwillige Hulpdiensten
2 telefooncirkels met
11 deelnemers en 5 vrijwilligers

Mantelzorgwijzer
ontwikkeld
nieuwsbrieven
2 verstuurd

11

Begeleiding
vrijwillige
ouderenadviseurs Ouderen Samen
+ cursus Positief gezond ouder worden

informatieve netwerk3 bijeenkomsten
georganiseerd

Uitreiking mantelzorgpluim
aan alle mantelzorgers

Dementie

33

jonge mantelzorgers
bereikt

• Kartrekker dementie netwerk met online bijeenkomsten
• Uitvoeringsplan Dementie
• 5 vrijwilligers geheugenbieb
• Plan van aanpak voorlichting dementie
• Actualisatie geheugenwijzer
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Doelstelling 3. De jeugd in Vught (0-27) jaar, benut zijn kansen en talenten, zo nodig met hulp.
•V
 ught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun
talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
•J
 ongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie.
•J
 ongeren zijn actief, gaan naar school, stage of (vrijwilligers) werk.
•R
 isicojongeren – en gezinnen zijn in beeld.

Pitstop is gestart:
jongeren bezochten de
woensdagmiddaginloop

33

Er is een sluitende aanpak rond kinderen en jongeren die hulp nodig hebben.
Rol welzijn: contactlegging met jongeren, voorlichting over actuele thema’s,
jongerenparticipatie, warme bemiddeling hulpverlening, organiseren activiteiten, individuele begeleiding.

37 kwetsbare jongeren zijn via
ambulant jongerenwerk actief
in De Elzenburg

jongeren toegeleid naar
26 scholing
of vrijwilligerswerk

Preventieve aanpak
jongeren

preventieactiviteiten
11 verschillende
met o.a. als thema’s:
• gezondheid
• identiteit
• drugs
• alcohol
• pesten
• grensoverschrijdend gedrag

Bijvoorbeeld:

Brugklasproject Dit is ik
Boekje 18+en dan?
Pitstop

51 jongeren individueel begeleid
naar hulpverlening
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Doelstelling 4. Inwoners van Vught doen naar vermogen mee in de samenleving, waar
mogelijk via betaald werk.
•E
 r zijn voldoende goed opgeleide vrijwilligers in Vught.
•B
 ewoners ontplooien initiatieven die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Vught.
• Inwoners hebben voldoende basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale
vaardigheden).

Jaar van de
vrijwilligers 2021:
Gouden lijstjesacties
voor 10 vrijwilligers

Vught voor elkaar
Groei in 2021:
93 deelnemers
47 aanbieders
154 vragen
21 vragers
806 online matches
Gemiddelde leeftijd
vrijwilliger: 41

Hartverwarmend:
hart onder de riem
tijdens coronatijd:
600	verrassingstasjes voor
bewoners en vrijwilligers
10 vrijwilligers boodschappendienst
Workshops beeldbellen
Projecten Telebakkie en Kunstmaatje

2015-2021:
1040 deelnemers
956 vragen
210	deelnemende
organisaties
194 particulieren
634 vrijwilligers
4579 matches

1102 Facebookvolgers
432

971 paginalikes
Twittervolgers

565 Instagramvolgers

Rol welzijn: initiator van activiteiten en promotie vrijwilligerswerk, ondersteuning van besturen door inbreng expertise, warme bemiddeling (kwetsbare)
vrijwilligers, ondersteuning vrijwilligers, bewoners activeren en ondersteunen.

Ondersteuning Rode Rik
vrijwilligers

52

Behoeftenonderzoek
vrijwilligers bij 170
organisaties
Begeleiding Taalhuis:
Intakegesprek met
5 nieuwe vrijwilligers

Info en adviestraject
vrijwilligersorganisaties

36 bewonersinitiatieven
zoals:

• Buurtbingo’s
• Nieuwsbrieven
• Kerstbomenactie

Vrijwilligerscampagne
voor 61 organisaties
Informatie/adviestrajecten
voor 30 organisaties

170 organisaties

geïnformeerd
over Wet op de
kleine besturen

32 deelnemende

organisaties
online
bijeenkomst
Vrijwillige
verzekeringen

|<

< >

Welzijn Vught: Jaar in beeld 2021

Doelstelling 5. Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel
de juiste steun.
•E
 r is een integrale aanpak van armoede en schulden. Hierbij is extra aandacht voor kinderen in armoede.

coaches
7 nieuwe
geworven

matches tussen
65
schuldhulpcoaches

Deelname Kernteam
bestaanszekerheid
Deelname werkgroep
Community

coaches
2 nieuwe
getraind

en hulpvragers

16 schuldhulpcoaches

Rol welzijn: coördinatie projecten, organisator bijeenkomsten, expertise inbrengen, vrijwilligers trainen en begeleiden, individueel matchen.

Begeleiding
schuldhulpcoaches
Vincentius

Deelname werkgroep
1 Loket

2 intervisiebijeenkomsten
2 enkwartaalbijeenkomsten
een onlinebijeenkomst over

Ondersteunen
ervaringsdeskundigen
armoede: groep
Omarmen

‘omgaan met mensen met stress’
Mede organiseren
sportkledingbeurs
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Doelstelling 6. Statushouders in Vught doen mee in de samenleving en integreren snel
en duurzaam.
•S
 tatushouders beheersen de Nederlandse taal en hebben voldoende
kennis van de Nederlandse cultuur.
• Statushouders zijn economisch zelfstandig.
• Een vitaal netwerk draagt bij aan zelfredzaamheid.

Rol welzijn: projectcoördinatie, ondersteuning vrijwilligers, individuele
matches maken, warme bemiddeling.

Statushouders
afkomstig uit Syrië en Eritrea
voor
5 vrijwilligers
Buurtmaatje

22 taalkoppels
21 taalcoaches
Online event voor
nieuwkomers / statushouders
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Invlechting Helvoirt
Vanuit het welzijnswerk gezien is Helvoirt inmiddels onderdeel van de
gemeente Vught. De bestaande diensten uit Vught zoals Vught voor elkaar,
de info en adviesfunctie van de vrijwilligerscentrale, de inzet van het wijkwerk en jongerenwerk, de inzet van schuldhulpcaoches en de informele
hulpdiensten zijn verbreed naar Helvoirt.

De dagbesteding van DagjeThuis is voortgezet, het jongerenwerk kent de
groepen jongeren, er is een aansluiting gemaakt richting het netwerk mantelzorg en werkgroep dementie. Er zijn verbindingen gelegd met de vrijwilligersorganisaties in Helvoirt en ook ANWB Automaatje is beschikbaar.
Welzijn Vught is partner in de ontwikkeling van het wijkpunt HelvoirThuis.

Vught voor Elkaar
Ondersteunen
vrijwilligersorganisaties

DagjeThuis
9 deelnemers
2 vrijwilligers
41 maandagen gedraaid

Mantelzorg

Wijkwerk
Dementie
Automaatje
deelnemers

Ambulant jongerenwerk;
contact met hanggroepen

20

2

Schuldhulpcoaches

Informele hulpdiensten

Wijkpunt HelvoirThuis
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Verantwoording opdrachten Gemeente Vught 2021.

		
Beschikt bedrag
Dossiernummer
Deelopdracht
Uren en Activit.		
			

Uren		
budget		

realisatie

Activiteitengeld
%

budget		

Totaal gerealiseerd
realisatie

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Veilige en leefbare buurt

€

153.456

1.928		

1.913

99%

€

5.000

€

4.936

€

150.903

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Zelfredzaamheid

€

195.748

2.283		

2.298

101%

€

21.177

€

7.780

€

182.533

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Jongerenwerk

€

111.167

1.391		

1.395

100%

€

4.060

€

4.123

€

110.860

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Meedoen naar vermogen

€

80.058

874		

1.000

114%

€

12.760

€

11.529

€

88.491

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Schuldenproblematiek

€

48.900

600		

673

112%

€

2.700

€

2.576

€

54.358

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Statushouders

€

25.100

300		

313

104%

€

2.000

€

1.756

€

25.585

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Flexibele inzet

€

7.700

100		

25

25%

€

-

€

-

€

1.925

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Helvoirt

€

110.000

1.050		

1.044

99%

€

29.150

€

4.335

€

84.050

Totaal

€

732.129

8.526		8.659

102%

€

76.847

€

37.035

€

699703

Automaatje 2020

€

15.209

198

100%

€

-

€

-

€

15.246

Totaal

€

747.338

8.724		 8.857

100%

€

76.847

€

37.035

€

714.949

OW/Z20-220692/UIT/21-460610

198		
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Doelsubsidies Gemeente Vught 2021.

		
Dossiernummer

Doelsubsidie

Open jongerenwerk

Informele zorg

Vught voor elkaar

Ouderenadviseurs

Automaatje

Totaal

€ 28.600

€

83.627

4.803									

€

4.803

13.315					

€

13.315

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Veilige en leefbare buurt

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Zelfredzaamheid			

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Jongerenwerk

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Meedoen naar vermogen					

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Schuldenproblematiek			

€

12.752							

€

12.752

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Statushouders			

€

22.914							

€

22.914

OW/Z17-186848/UIT/21-405671

Flexibele inzet

€

64.357

€ 137.411

Totaal

€

€

4.803

€

28.691			

€

€

13.315

€

€

26.336

26.336

€ 28.600
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Teamsamenstelling

Manager

Helen Raamsdonk

Agogisch medewerkers

Riëtte Benus
Julia Dabekaussen (vanaf oktober 2021)
Manal Fares (vanaf september 2021)
Staycie van Gogh
Margriet Jansen
Yvonne Kolmans
Frank Mulkens (t/m oktober 2021)
Moniek van Oss
Patriek van de Sanden
Esther Schellekens
Ancke Sikkers
Angelique Vullings

Ondersteuning

Nicolet van Os

Vrijwilligers

177 vrijwilligers

Stagiaires

Manal Fares (t/m juni 2021)
Kaan Golbasi (vanaf september 2021)

Welzijn Vught
Heuvel 2
5261 EE Vught
Tel: 073-6565350
info@welzijnvught.nl
www.welzijnvught.nl

Welzijn Vught is onderdeel van Farent

