TUSSENRAPPORTAGE CONTOURDETWERN GEMEENTE HAAREN – 1 juli 2020

‘Nooit Alleen’ - Samen door de coronacrisis (onze missie)
Met trots presenteren wij u onze rapportage over het eerste halfjaar van 2020.
Wat was het een bijzondere periode! Het coronavirus zette onze samenleving
volledig op zijn kop. Mensen kwamen thuis te zitten, sociale contacten werden
enorm gemist en er ontstond angst voor toekomst en gezondheid.
Én wat komt er juist dan ook een kracht vrij. Als gemeenschap hebben we
met elkaar krachtig geschakeld én geanticipeerd op de situatie die ontstond.
Juist in deze per iode was ons motto ‘Nooit alleen’ belangrijker dan ooit! Om
er te zijn voor de meest kwetsbare mensen in Haaren sloegen wij met elkaar;
de gemeente, vrijwilligers(organisaties), partners; de handen in elkaar!
Gericht hebben we onze dienstverlening gekanteld; Wat meer op afstand
maar.... nog altijd present! Hiermee konden we er juist in deze tijd zijn voor
de inwoners in alle kernen! Met zijn allen!

Samen sociaal versterken en druk op zorg beperken! (ons doel)
Als ContourdeTwern staan wij voor het aansluiten bij inwoners door wijkgericht te werken! Door echt
aanwezig te zijn in de wijk, zien en kennen we inwoners én weten we wat er speelt én nodig is. Dit
doen we nooit alleen! We trekken de kar altijd samen! Samen met de inwoners,
(vrijwilligers)organisaties, wijkraden, scholen partners, gemeente en wijkcentra. De kracht van het
samen doen is groot en versterkt de sociale basis! Dit heeft deze crisis alleen maar duidelijker
gemaakt!

Met het nauw aansluiten op inwoners stimuleren en activeren we mooie
en waardevolle initiatieven. Hiermee versterkt de wijk, de onderlinge
samenhang, zelfredzaamheid en betrokkenheid. Door mensen uit te
dagen om mee te doen, ze aan te zetten tot zorgdragen voor zichzelf
én anderen wordt de sociale basis sterker. De mensen die dit niet
helemaal zelf redden, reiken we daarbij uiteraard de hand. Hen geven
we waar nodig gericht een zetje in de goede richting met (tijdelijke)
ondersteuning. Met één van onze diensten of één van de talrijke andere
initiatieven in Haaren.

Wijkgericht werken = Sociaal versterken! (hoe?)
Samen vormen wij én versterken we de sociale basis van Haaren!
Wij geloven daarbij in de kracht van wijkgericht werken. Omdat
we daarmee met elkaar de sociale basis steeds meer versterken
waarmee we uiteindelijk met elkaar de druk op de zorg beperken.

2

We nemen u graag mee!
In deze rapportage nemen wij u in vogelvlucht mee door de afgelopen periode. In hoe
we werken, wat we hebben gerealiseerd en hoe we vanuit twee sterke pijlers de sociale
basis in Haaren versterken. Twee pijlers én een krachtig netwerk waarmee we samen
werken aan een mooi resultaat. En uiteraard gaan we ook specifiek in op onze
activiteiten tijdens corona. We besteden aandacht aan de stand van zaken
rondom in- en ontvlechting van alle diensten en de zorgvuldige overdracht
van de inwoners uit Haaren. Om gemeente en partners goed voor te bereiden
op de overdracht hebben we de dienstverlening per kern uitgesplitst.

Doelen bereik je samen!
Ambities waarmaken doen we nooit alleen! In Haaren
werken we daarom samen met een krachtig netwerk
van
vele
vrijwilligers
en
diverse
samenwerkingspartners. In ónze basis staat daarbij
een kernachtig gedreven team van 7 medewerkers
(2,2 fte) paraat. Met elkaar staan wij klaar voor Haaren
en haar inwoners met een mooi pakket aan
welzijnsdiensten.

Wat we daarbij inzetten!
Navolgend nemen wij u heel graag mee in ons pakket qua inzet en onze diensten. Voor de
duidelijkheid hebben we die in tweeën gedeeld. In lijn met hoe we richting de inwoners werken!

1: ONZE BASISINZET VOOR ALLE INWONERS
- gericht op meedoen en verbinden! 1. Buurtondersteuning en wijkgericht
werken
2. Vrijwilligerswerk / Steunpunt
Vrijwilligerswerk

2: DIENSTEN OM INWONERS OP
MAAT TE STEUNEN
- want soms is er net wat meer nodig!
3.
4.
5.
6.

Mantelzorg
Coördinatie Dagje Thuis
Informele zorg
Ouderenwerk
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Van inzet naar resultaten!
ONZE BASISINZET VOOR ALLE INWONERS
- gericht op meedoen en verbinden! -

1

Buurtondersteuning en wijkgericht werken
De basis van ons werken wordt gevormd door wijkgericht
werken van onze werkers en vrijwilligers. Zij zijn present in de
wijk en gemeente en leggen daar het directe contact met
inwoners waarop verdere inzet vervolgens gebaseerd is.
Zonder vrijwillige inzet géén sociale basis. Dus die rekenen wij
dan ook absoluut tot essentieel onderdeel van onze kern en
basis.

•
•

Resultaat:
11 (bewoners)groepen ondersteund
180 bewoners contacten

initiatieven
contacten

Biezenmortel
2
34

Esch
3
44

Haaren
2
30

Helvoirt
4
72

1. werkgroep Jong en Oud:
Aanvang 2020 is gestart met het ophalen van vragen ter ondersteuning,
ter voorbereiding op de overgang naar Udenhout. Dit heeft geleid tot
een overzicht van bestaande diensten en een maandelijks koffiemoment
voor inwoners, waarin ook weer nieuwe vragen worden opgehaald.

2.
coöperatie Biezenmortel:
Heeft een belcirkel in het leven geroepen om de meest
kwetsbaren van hun kern te benaderen en een bord bij de
entree van de kern geplaatst waarbij bewoners werden
opgeroepen hun hulpvragen te kunnen stellen. Dit is via
diverse social media gedeeld. Hierdoor ontstond een dekkend
netwerk, wat vervolgens ook is benut door een andere kern.

1. werkgroep Esch voor Elkaar!
Vanuit ContourdeTwern is aangesloten bij de overleggen,
hierin hebben we een adviserende en informerende rol.
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2.
PEP:
Aangesloten bij de informatieavond om inzicht te
krijgen in de ontwikkelde dorpsvisie.

3. Taboedoorbrekend Esch:
Binnen de werkgroep zijn zorgen of de organisatie
nog voldoende meerwaarde heeft. ContourdeTwern
zoekt samen met de werkgroep naar een oplossing
voor het delen van Esche levensverhalen.

1. HaarenEEN:
Regelmatig overleg met de werkgroep
van HaarenEEN zorgt voor een goed
inzicht in de bewonersvragen. Deze zijn
gering, maar er is een goede
samenwerking. De organisatie heeft een
groeiend vrijwilligersbestand. Ook in
coronatijd heeft men zich aangeboden
voor bewoners.

2. Weggeefkast:
In samenwerking met HaarenEEN en Den Domp is een weggeefkast
gerealiseerd. Inwoners plaatsen goed bruikbare spullen die ze niet
meer benutten in de kast, waarna iemand die het goed gebruiken kan
dit kosteloos kan meenemen.

1. Commissie Wonen Welzijn en Zorg:
Vanuit het sociaal werk van ContourdeTwern is met name ingezet op het zoeken van nieuwe
werkgroepleden en het verbinden van de diverse initiatieven die er binnen Helvoirt zijn.
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2.
Herstelvoirt:
T.b.v. Herstelvoirt is ondersteuning geboden
voor
het
opzetten
van
een
goede
organisatiestructuur en het inregelen van een
kassiersfunctie.

3.
Natuurspeeltuin:
Blijkt een kwetsbare plek te zijn voor het ontstaan van overlast en ergernis.
Vanuit het sociaal werk van ContourdeTwern schakelen we regelmatig met
diverse inwoners en partijen om dit in te perken.

4.
Vereniging 55+:
I.v.m. de lockdown als gevolg van corona is de
vereniging met name benaderd ook een dekkend
netwerk te creëren. Daarnaast is gevraagd bij de
inventarisatie van de diverse contactgroepen die
er zijn.

2: Vrijwilligerswerk / Steunpunt Vrijwilligerswerk
Vrijwillige inzet is een essentieel onderdeel van onze samenleving (6 miljoen vrijwilligers nationaal)
en daarmee ook van de sociale basis in wijken en de gemeente. We stimuleren en steunen dit door
het vrijwilligerswerk te promoten in Haaren en hebben een expertisefunctie die we inzetten ter
ondersteuning van vrijwilligers en organisaties. Samen met vrijwilligers zetten we ons in voor
Haaren, haar inwoners en organisaties. Onze vrijwilligers maken de vele activiteiten en diensten
mogelijk waardoor inwoners mee kunnen blijven doen of ondersteund worden. Omgekeerd levert
het vrijwilligerswerk de vrijwilliger zelf op haar of zijn beurt ook veel sociale contacten, waardering
en persoonlijke ontwikkeling op. Het mes snijdt daarmee dus vaak aan twee kanten!

Resultaat:
34 matches
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a) Steunpunt Vrijwilligerswerk
ContourdeTwern voert het Steunpunt Vrijwilligerswerk uit, waarin o.a. uitvoering wordt
gegeven aan:
•
Informatie, advies en ondersteuning aan inwoners en (vrijwilligers)organisaties.
•
Bemiddeling en (ver)binding van vrijwilligers en organisaties
•
Waarderen van vrijwilligers t.b.v. continuïteit, profilering en promotie van het
vrijwilligerswerk.

b) Vrijwilligersacademie
Haaren heeft in 2019 vrijwilligers uit Haaren aangeboden gebruik te maken van de
vrijwilligersacademie uit Boxtel. Hier is geen respons op gekomen.
In 2020 hebben we vrijwilligers uit de verschillende kernen aangeboden gebruik te maken
van de academie van de gemeente waar ze in 2021 deel van uit gaan maken.
We zetten in op het opleiden en trainen van vrijwilligers t.b.v. het behouden van vrijwilligers,
het bewaken van de kwaliteit, het opdoen van werkervaring en het inspelen op de behoeften
van vraag- en aanbodkant.
Op verzoek van diverse (vrijwilligers)organisaties zal in 2020 nog een training rondom VOG
plaatsvinden. Deze is uitgesteld i.v.m. corona. Mogelijk overwegen we een digitale variant
later dit jaar.
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DIENSTEN OM INWONERS OP MAAT TE STEUNEN
- want soms is er net wat meer nodig! 3. Mantelzorg
We leggen contact met mantelzorgers en ondersteunen waar
nodig. Dit om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Met
ons team van vrijwilligers bieden we hun individuele
ondersteuning en bieden we mantelzorgondersteuning in
combinatie met de zorgvrager (respijtzorg). Daarnaast zetten we
in op het vergroten van de waardering voor en bewustwording van
het belang van deze belangrijke groep. Dit door het doorvoeren en verstrekken van het
Mantelzorgcompliment, het organiseren van de Dag van de Mantelzorger en de uitgifte van de
mantelzorgkrant.

Resultaat:
- 223 mantelzorgers in beeld, 10 zijn er
jong!
- 3x uitgifte mantelzorgkrant/nieuwsbrief
- organisatie t.b.v. de mantelzorgdag is in
ontwikkeling
i.v.m.
corona
komen
voorbereidingen nu pas op gang

Buiten
gemeente
93
Jong

Biezenmortel

Esch

Haaren

Helvoirt

11
-

20
3

55
3

44
4

4: Dagje Thuis in het gemeenschapshuis
Dagje Thuis biedt niet-geïndiceerde senioren een dagje thuis
in het gemeenschapshuis. Een activiteitenbegeleidster
biedt samen met de 11 vrijwilligers die klaarstaan,
onze gasten een plezierige dag. Op deze wijze wordt
de mantelzorger ontlast en hebben onze gasten een
daginvulling die hen stimuleert.

Resultaat:
totaal bezoeken
160 bezoeken
Opstart in
coronatijd

dagdeel
10:00-16:00
13:00-16:00

Esch
4
4

Haaren
6
5

Helvoirt
6
6

Vanaf 11 maart zijn alle Dagjes Thuis i.v.m. de maatregelen van het RIVM gestopt. Eind mei hebben
we een bijeenkomst belegd met de vrijwilligers en de behoefte om weer voorzichtig op te starten
vanaf 8 juni. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de mensen voorbereid op de richtlijnen.
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5: Informele Zorg
Soms hebben mensen een (tijdelijk) steuntje in de rug nodig omdat er onvoldoende sociaal netwerk
is. Dan staan de vrijwilligers van informele zorg klaar om iemand te helpen. Op deze manier is
minder professionele zorg nodig.
We respecteren hier de eigenheid van de 4 kernen in de gemeente Haaren. We zijn verbonden met
iedere kern, sluiten aan op de dorpskracht en worden gekend en actief benaderd. Vanuit onze kennis
richten we ons binnen de sociale kaart op het versterken van (sociale) netwerken.
Juist die verbindingen tussen personen
onderling en personen en organisaties die niet
in een sociale kaart gevat kunnen worden,
maar wel mogelijk zijn door onze aanpak
vanuit
presentie,
zorgen
voor
onze
meerwaarde.

Resultaat:
-19 vrijwilligers(organisaties)
benaderd/betrokken
-48 inwoners ondersteund
Vrijwilligers(organisaties)
Inwoners ondersteund

Biezenmortel
2
4

Esch
3
9

Haaren
6
24

Helvoirt
8
11

Mantelzorgers kunnen gebruikmaken van de HHM-regeling, (huishoudelijke hulp regeling
Mantelzorgers) om ze tijdelijk te ontlasten en te zoeken naar een passende oplossing. De rol van
ContourdeTwern is het toekennen en verzorgen van de procedure. Deze regeling is geldig voor
1 jaar, daarna volgt her-indicering. Financieel gezien is het vaak gunstiger om gebruik te maken van
een WMO-voorziening.
Onderstaand overzicht geeft inzage in gebruik van deze regeling:

1e kwartaal
2e kwartaal

Biezenmortel
-

Esch
1
-

Haaren
2
-

Helvoirt
2
-

Haaren
5
9

Helvoirt
4
6

6: Ouderenwerk: inclusief kwetsbare inwoners
Van oudsher is er extra aandacht voor de doelgroep
ouderen en kwetsbare inwoners (gekoppeld aan de inzet
rondom informele zorg). We zoeken de doelgroep actief
op, geven actief info en advies. De ouderenwerker neemt
ook deel aan het Sociaal team in Haaren. Alle vragen die
zijn binnengekomen t.b.v. het ouderenwerk zijn in
onderstaande schema verwerkt.
Resultaat:
- 42 adviesvragen (huisbezoeken / telefonisch)

1e kwartaal
2e kwartaal

Biezenmortel
3
6

Esch
7
12
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a.

Dementie Vriendelijke gemeente
De werkgroep bestaande uit 8 actieve burgers vanuit de 4 kernen stelt zich samen met
gemeente en ouderenwerk ContourdeTwern ten doel mensen met dementie en hun
mantelzorgers van maatoplossingen in de vorm van begeleiding en informatie te voorzien,
opdat mensen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.
Resultaat:
2x studiebijeenkomst met werkgroep ter voorbereiding op de invlechting- en ontvlechting
1x thema-avond Ergotherapie en dementie: 95 bezoekers
1x thema-avond goede zorg thuis -> uitgesteld i.v.m. corona

Een roerige tijd met nieuwe inzichten
Ook in coronatijd nooit alleen!
Door de corona-uitbraak veranderde in één klap onze samenleving en was ‘normaal’ sociaal contact
niet meer mogelijk. Voor een beroep waarbij het opzoeken van en contact leggen met mensen de
basis is, levert dit direct uitdagingen op.
Ons team heeft daarop samen met onze vrijwilligers en partners de dienstverlening razendsnel
aangepast aan de nieuwe werkelijkheid.
•
•
•
•
•
•
•

We richtten een info & adviespunt op voor de inwoners van Haaren. Heel de week bereikbaar
voor alle praktische hulp- en ondersteuningsvragen.
We hebben een boodschappenservice opgezet voor inwoners die dit niet langer zelf geregeld
konden krijgen.
Met alle reeds bekende inwoners werd via telefoon een beeldbellen contact gehouden.
Afspraken en ondersteuning kon telefonisch en via beeldbellen gewoon doorgaan.
Waar nodig en noodzakelijk trokken onze vrijwilligers en de beroepskrachten de wijk in om
met inachtneming van de regels mensen thuis op te zoeken.
Er ontstonden alternatieven voor het huisbezoek als een wandel-, voordeur- of tuingesprek.
Er zijn diverse acties uitgezet om goed contact te onderhouden met onze kwetsbaarste
inwoners.
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Het sociaal werk is aangemerkt als cruciaal beroep. Wij zijn
blij met die erkenning. We hadden dit echter allemaal nooit
kunnen waarmaken zonder de inzet van onze vrijwilligers,
partners, (sociaal) ondernemers en de gemeente. Samen
staan we sterk. Nogmaals dank daarvoor!

Met meer dan 500 mensen contact onderhouden,
meer dan 100 matches gemaakt vanuit het
coördinatiepunt!

Van meet af hebben wij contact onderhouden via telefoon, beeldbellen, mailen en het sturen van
persoonlijke (bedank)kaartjes. Er was actief contact met de vele vrijwilligers, actieve inwoners en
deelnemers aan activiteiten.
Zo zijn de vaste gasten, hun mantelzorgers en vrijwilligers van Dagje thuis wekelijks
minimaal 2x gebeld. Dit betekent meer dan 700 contactmomenten. Er is gevraagd naar hun
contactbehoefte. Hierop zijn 12 matches gemaakt met een vrijwillig belmaatje voor vast
contactonderhoud met de gasten.
De deelnemers van Dagje Thuis hebben diverse momenten huisbezoek met een pakketje ontvangen:
Knutselpakket, bloemetje, Paaspakket.
In de maand mei hebben we een #nuooknietinjeEENDJE-actie uitgezet.
Kinderen van alle basisscholen mochten een pakket ophalen met een eendje
en stoepkrijt. Het uitzetten van een looproute met eendjes was
een uitdaging!
Ook hebben wij contact onderhouden met de ruim 250
geregistreerde mantelzorgers om er voor hen te zijn bij
behoefte aan extra ondersteuning. In mei hebben ze allen een
bloemetje ontvangen met een persoonlijk gesprek. Dit heeft
veel inzicht gegeven en gezorgd voor extra inzet t.b.v. 22
mantelzorgers. Er is een speciale corona-editie van de mantelzorgkrant
uitgebracht.
De jonge mantelzorgers hebben allen een bioscoopbon ontvangen, zodat ze online
een film vanuit huis mochten bestellen. Daarnaast hebben ze in de week van de
jonge mantelzorger deel kunnen nemen aan een aantal online activiteiten. Deze
actie is in samenwerking met Boxtel en St. Michielsgestel vormgegeven. Het
betrof o.a. een workshop striptekenen, cupcake maken en een escaperoom.
Vanuit de verschillende dorpen hebben 34 jonge mantelzorgers deelgenomen.
Samen met netwerkpartners is gevraagd alle 75+ers van de kernen pro-actief te
benaderen.
Vrijwilligersorganisaties van de diverse kernen zijn pro-actief benaderd om te
werken met WhatsApp-groepen. Dit resulteerde in 3 kernen tot een dekkend
netwerk.
300 (hulp)vragen van inwoners, 100 inwoners gematched met een vrijwilliger, diverse
vrijwilligers aangemeld binnen de eigen kern, 160 info/ advies telefoontjes afgehandeld.
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Een Coördinatiepunt voor hulp en ondersteuning is ingericht waar alle
inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning.
Vraag en aanbod voor hulp en ondersteuning worden hier
gematched. Het is het centrale punt voor inwoners met een
ondersteuningsvraag en voor inwoners die zich willen inzetten voor
een ander bijvoorbeeld als belmaatje, voor een boodschapje of de
hond uitlaten. Hierin werken we ook actief samen met andere lokale
initiatieven
en
samenwerkingspartners,
zoals
de
praktijkondersteuners van de huisarts, Vereniging 55+, coöperatie
Biezenmortel, HaarenEEN, LOHA, woonstiching, zorgcoöperatie en
het Sociaal team.
Inwoners weten ons te vinden voor praktische ondersteuning, lichte
hulpvragen, aanbod aan anderen, maar ook psychosociale vragen die stevig zijn en waar we de
back-up met het Sociaal Team en andere samenwerkingspartners in vinden.
Vanuit de 1,5 meter ontvlechten en invlechting.
Onze dienstverlening is inmiddels gekanteld naar de 1,5 meter-samenleving. Tijdens de coronauitbraak heeft onze focus gelegen op het ombuigen van onze dienstverlening die paste bij de inwoner
en de mogelijkheden binnen de RIVM. Hierdoor is het proces rondom ontvlechting en invlechting
niet stil komen liggen, maar heeft verminderde aandacht gekregen. Dit gaan we na de
zomervakantie weer oppakken. De koers staat richting toekomst!

Meten in weten
In het jaar 2020 zijn we gestart met een registratie per kern. Dit betekent dat we de ontvangende
gemeente goed inzicht kunnen geven in de samenstelling van de populatie en de
ondersteuningsvragen die leven. Deze kengetallen zullen we in een vroegtijdig stadium gaan delen,
zodat het aanbod hierop afgestemd kan worden.
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Warme overdracht
In het eerste kwartaal van 2020 hebben we vanuit het team Haaren al meermaals
gemeenteambtenaren, wethouders, collega sociaal werkers mogen ontvangen. Hierbij hebben we
inzage gegeven over onze dienstverlening en de uitvoering van diverse activiteiten. Om inwoners
goed voor te kunnen bereiden op de gemeente waarin ze straks ontvangen worden, was het onze
intentie in het tweede kwartaal meer inzage te krijgen in de aanwezige diensten binnen deze
gemeentes. Dit zal versneld plaatsvinden in het 3e kwartaal.
Binnen 3 van de kernen blijven we als welzijnsorganisaties actief, hierbij verhuizen medewerkers
daar waar mogelijk mee met de dienst en de actieve organisatie. Hierbij blijft het collectief geheugen
aanwezig en het bekende en vertrouwde gezicht voor inwoners aanwezig.
Voor de kernen Esch en Haaren verwachten wij al op korte termijn de diensten uit Boxtel en
Oisterwijk aan te kunnen laten haken. Dit betekent dat medewerkers van de ontvangende kernen
na de zomerperiode al actief mee zullen draaien. Voor de kernen Helvoirt en Biezenmortel gaan we
hierover spoedig in gesprek.
In samenwerking met de gemeente Haaren zijn we voornemens een bijeenkomst te organiseren
waarbij partijen elkaar kunnen ontmoeten om kennis te maken en informatie uit te wisselen.
Daarnaast zullen we een routekaart ontwikkelen, waarbij we inwoners, netwerkpartners, gemeente
en collega-instellingen inzage geven over de wijze waarop de komende periode de ontvlechting en
invlechting vorm gaat krijgen.
Tot die tijd zetten wij onze dienstverlening voort zoals u van ons gewend bent, passend binnen de
richtlijnen van het RIVM. Onze dank gaat hierin uit naar alle samenwerkingspartners, gemeente en
netwerkpartijen, maar vooral naar de inwoners van gemeente Haaren.
#Nooit alleen maakt ons zeker in deze tijden sterker dan ooit!
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