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Gezond leven

Participatie

LeefbaarheidDementie

Op dit moment is de trend in de 
samenleving dat mensen met een 
zorgvraag zolang mogelijk thuis blijven 
wonen. Dit geldt ook voor mensen met 
dementie en dat heeft invloed op de 
samenleving. Een dementievriendelijke 
samenleving houdt in dat de mens met 
dementie zolang mogelijk mee kan 
blijven doen, verenigingen kan blijven 
bezoeken, sport kan blijven uitoefenen 
en zolang mogelijk zelfstandig kan blijven 
functioneren. In Rossum sluiten we 
aan bij een initiatief van de dorpsraad 
Rossum. Daar werken we samen met hen 
en  de dorpsraad Hurwenen, Alzheimer 
Nederland, Buurtzorg en Brabantzorg aan 
het dementievriendelijk maken van de 
dorpen.

We begeleiden mensen die een ‘niet 
pluis gevoel’ (een eerste vermoeden 
van dementie) hebben bij een naaste. 
Geven advies en verwijzen door naar 
huisarts of casemanager of brengen 
de hulpvraag in kaart. Daarnaast 
ondersteunen we mantelzorgers van 
mensen met dementie door het geven 
van informatie/verwijzing en het bieden 
van emotionele ondersteuning. Verder 
zetten we onze eigen BOS (Bezoek en 
OndersteuningsService) in waar mogelijk.

Welzijn Bommelerwaard draagt in preventieve zin bij aan de  gezondheid van 
burgers. Gezonde burgers participeren meer, zijn meer zelfredzaam, maken 
minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. 
De realiteit is dat niet iedereen gezond is en de gezondheidsverschillen tussen 
hoog- en laagopgeleiden onverminderd groot zijn. Positieve gezondheid, zoals 
door de beide gemeentes in de Bommelerwaard wordt onderschreven, beschouwt 
gezondheid als meer dan alleen de afwezigheid van beperking of ziekte. Er wordt 
aangesloten bij wat mensen zelf het liefst willen aanpassen. 

Ook in 2018 waren we actief betrokken 
in beide gemeentes bij senioren en 
hun beweegactiviteiten. Zo zijn we drie 
maanden in het jaar, twee keer per week 
actief in een Beweegtuin. Verzorgen we 
eens in de maand een activiteit voor 
de bewoners van woonzorgcentrum de 
Wielewaal (met ondersteuning van de 
vrijwilligers). 
Daarnaast ondersteunen we verschillende 
wandelgroepjes en groepen die koersbal 
spelen. Als leefstijlcoach worden de 
buurtsportcoaches benaderd door 
huisartsen en de GGD. In 2018 hebben we 
verschillende cliënten met hulpvragen 
begeleid. 

De meest voorkomende hulpvraag is om 
in contact te komen met een sportgroepje. 
Door cultuurverschillen, ongezond 
gewicht of onbekendheid in de regio is 
er een drempel om zelfstandig geschikte 
oplossingen te vinden. De hulp van een 
buurtsportcoach is dan zeer welkom.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt steeds meer 
gezien als een waardevolle daginvulling, 
vooral voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, of als middel om 
eenzaamheid te verminderen. Het is 
daarom steeds belangrijker een goede 
match te maken tussen het aanbod 

van vrijwilligerswerk en de talenten 
die iemand heeft. Het werven en 
behouden van nieuwe vrijwilligers is 
een doorlopend proces, dat blijvend 
aandacht vraagt van een organisatie. Dit 
is een van de onderwerpen die vaak aan 
bod komen bij de ondersteuning van 
vrijwilligersorganisaties. 
Onze digitale vacaturebank blijft het 
meest toegankelijke medium om te 
oriënteren op vrijwilligerswerk. We zien 
dat veel mensen na het aanmelden toch 
een beetje blijven ‘zweven’. Het aanbod 
van vrijwilligersvacatures is enorm en 

De meeste hulpvragen zijn die voor 
gezelschap, vervoer (incl. begeleiding) 
en respijtzorg. Het aantal uitgevoerde 
tuinhulpvragen is in 2018 gelijk gebleven: 
onze vrijwillige tuinman is 110x in actie 
gekomen om een  (senioren)tuin op orde 
te maken, verdeeld over 58 hulpvragers 
die niet meer in staat zijn om hun eigen 
tuin te onderhouden. 

Maatjeshulpvragen zonder eindmoment 
blijven het minst makkelijk in te vullen. 
Naast de langere duur en het aangaan van 
een vertrouwensband (vrijwilligers willen 
zich steeds vaker minder lang binden) 
speelt ook de inhoud een rol. Hulpvragers 
geven vaak aan ‘iets leuks te willen doen 
en erop uit te willen gaan’. Dit betekent 
dat de vrijwilliger deze interesse enigszins 
moet delen. Tot slot moet de hulpvrager 
beschikken over voldoende financiën om 
de uitjes te kunnen bekostigen.

Veel mensen met verhoogde 
kwetsbaarheid willen graag zo 
zelfstandig mogelijk wonen, hun eigen 
leven leiden, erbij horen en naar eigen 
behoefte, mogelijkheden en wensen 
participeren. 

Alzheimercafé Bommelerwaard

Ook dit jaar is het Alzheimer Café een vast 
onderdeel geweest in de Bommelerwaard. 
Al vanaf 2010 verzorgt het Café een 
veilige plek waar vrijuit gesproken 
kan worden over dementie. Deze 
bijeenkomsten worden georganiseerd 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers, professionals en 
iedereen die belangstelling heeft. 
De avond wordt goed bezocht met 
een gemiddeld aantal deelnemers 
van 45. De mantelzorgconsulent van 
Welzijn Bommelerwaard is een van de 
gespreksleiders.

Warm Welkom Statushouders

Het doel van dit project is nieuwkomers 
sociaal te laten landen in hun nieuwe 
woonomgeving. Versterking van het 
sociale netwerk en contacten in de buurt 
of kern, zorgen ervoor dat mensen meer 
zelfredzaam worden. De taalontwikkeling 
gaat beter en sneller en mensen voelen 
zich gezien en gewaardeerd. 

zijn beiden opgeleid bij Pharos. Ze 
spreken Arabisch, Tigrinya, Amharic 
en Engels. Ze worden begeleid 
door Welzijn Bommelerwaard 
en werken op basis van een 
vrijwilligerscontract. Er 
wordt nauw samengewerkt 
met Vluchtelingenwerk 
Bommelerwaard. Doordat 
we met het project 
Warm Welkom op een 
laagdrempelige manier 
in contact komen met 
huishoudens, ontstaat 
een vertrouwensband en 
wordt de inzet van een 
sleutelpersoon binnen een 
huishouden op het gebied van 
gezondheid gemakkelijker. 

Kerstdiner tegen 

eenzaamheid

Samen met Stichting Ouderen 
Gelderland heeft Welzijn 
Bommelerwaard 40 eenzame en/
of kwetsbare ouderen kunnen laten 
deelnemen aan een kerstdiner in het Van der 
Valkhotel in Zaltbommel. Met behulp van diverse 
sponsors kon het diner gratis worden aangeboden. 
De medewerkers van Welzijn Bommelerwaard 
hebben als vrijwilliger de ouderen vervoerd en 
waren gastvrouw bij het diner.

Ter ondersteuning van dit soort 
initiatieven neemt Welzijn 
Bommelerwaard bijvoorbeeld deel 
aan de werkgroep Maasdriel van het 
project Gezond Gewicht van de GGD en 
de werkgroep Netwerkbijeenkomsten 
Wonen, Welzijn en Zorg die driemaal per 
jaar wordt georganiseerd. Ook hebben 
we de brochure ouderenactiviteiten in 
Zaltbommel op veler verzoek en dankzij 
een sponsor  kunnen vernieuwen. Deze is 
verspreid onder organisaties en verwijzers. 
Welzijn Bommelerwaard ondersteunt het 
Platform de Grote Aak bij het organiseren 

De noodzaak om de sociale basis in 
zorg en ondersteuning te versterken, 
hangt samen met veranderde wensen 
ten aanzien van levenskwaliteit en 
keuzevrijheid en het langer zelfstandig 
wonen van ouderen. Langer thuis wonen 
brengt echter ook risico’s met zich 
mee. Bijvoorbeeld wanneer mensen 
gaan dementeren en plaatsing in een 
verpleeghuis niet direct mogelijk is. 
Of wanneer beide partners ernstige 
gezondheidsklachten ondervinden en 
niet beschikken over een netwerk om hen 
thuis te ondersteunen. 

Ruim de helft van de WMO 
clienten van 18 jaar en 
ouder voelt zich eenzaam. 

Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. 
Dat veel ouderen eenzamer worden 
is te verklaren door verliezen in deze 
levensfase. Eenzaamheid is echter niet 
alleen iets van ouderen. Ruim de helft van 
de WMO cliënten van 18 jaar en ouder 
voelt zich eenzaam. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de 
samenleving als geheel, en zeker in 
zorg en ondersteuning. De inzet van 
vrijwilligers is steeds meer verbonden 
met actief burgerschap zoals de inzet 
van wijkbewoners als vrijwilliger. 
Vrijwilligerswerk komt bovendien steeds 
meer in het teken te staan van sociale 
activering en re-integratie in plaats van 
een vrijwillige en vrijblijvende keuze om 
zich in te zetten voor de maatschappij. 
Ook mensen met een beperking en 
mensen die om andere redenen een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben, 
worden gestimuleerd om te 
participeren via vrijwilligerswerk. 

Ouderenwerk

 We streven ernaar om hulpaanvragers 
binnen een week te bezoeken en dat is in 
2018 gelukt. In totaal hebben we vanuit 
het ouderenwerk 141 huisbezoeken 
gedaan, 97 in Maasdriel en 44 in 
Zaltbommel. Daarnaast zijn er inwoners 
meerdere keren bezocht. Dit zijn veelal 

In september hebben we een eerste 
denktank dementie(-vriendelijk) 
georganiseerd om zoveel mogelijk 
personen die met mensen met dementie 
werken (denk aan casemanagers , 
wijkverpleegkundigen, WMO medewerkers, 
dagbesteding, dagbehandeling etc.) 
kennis en ervaring uit te laten wisselen. 

En samen met het gebiedsteam Maasdriel 
organiseren we bijeenkomsten waar 
ouders van kinderen met autisme hun 
ervaringen met elkaar kunnen delen, 
steun zoeken bij elkaar en informatie 
uitwisselen. 

We merken dat we een toegankelijke, 
laagdrempelige organisatie zijn 
waarnaar mensen makkelijk bellen, 
ook met een korte of eenvoudige vraag. 
Verder verzorgen we ook algemene 
informatiebijeenkomsten over 
verschillende onderwerpen, zoals:
• Wonen, welzijn en zorg voor ouderen 
• Ouderenmishandeling en Veilig Thuis
• Eenzaamheid
• Valpreventie 
• Het gebruik van e-bikes 

Preventief Huisbezoek

Onze twee ouderenadviseurs 
coördineren de huisbezoeken, zorgen 
voor verwerking van de gegevens in 
het cliënt-registratiesysteem en bieden 
opvolging van bezoeken waar dat nodig 
is. Tevens zorgen zij voor begeleiding, 
intervisie en bijscholing van de vrijwillige 
ouderenadviseurs die de preventieve 
huisbezoeken afleggen. 

Mantelzorg

Over het algemeen geldt dat 
mantelzorgers die sterk in hun schoenen 
staan de weg naar hulp wel weten te 
vinden. We merken dat deze mensen 
praktische vragen stellen en dat wij 
hen met een korte duidelijke verwijzing 
op weg kunnen helpen. Er lijkt echter 
een toename te zijn van een groep 
mantelzorgers die kwetsbaarder is. Denk 
dan aan mensen met een psychische 
achtergrond of een lager verstandelijk 
vermogen. Ook van hen wordt verwacht 
mantelzorger te zijn van hun naaste. 
Bij deze mantelzorgers komen vaak 
de emotionele ondersteuningsvragen 
vandaan. Zij worden doorverwezen door 
wijkverpleegkundigen, casemanagers 
dementie, gebiedsteam, buurtteam of 
huisarts. 

Met aandacht kunnen we de hulpvraag 
verduidelijken en tips en tricks geven om 
beter om te gaan met de situatie. Soms 
verwijzen we door naar eerstelijnszorg.
We helpen ook met zoeken naar 
activiteiten voor de verzorgde zodat de 
mantelzorger even geen zorg hoeft te 
verlenen. Desgewenst nemen we contact 
op met de activiteit en gaan we met de 
mantelzorger en verzorgde kennismaken. 
Daarnaast organiseren we een 
lotgenotengroep voor mantelzorgers. 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor 
mantelzorgers die in een veilige omgeving 
andere mantelzorgers willen ontmoeten 
en ervaringen uitwisselen.  

Onze aandacht voor de doelgroep ‘Mensen met een beperking’ 
is vergroot. Dit heeft geleid tot samenwerkingen met 
woonlocaties ‘De Regenboog’ in Brakel, ‘De Fontein’ in Aalst 
en ‘Reinier van Arkel’ in Zaltbommel. Bij deze locaties kwam 
een van onze buurtsportcoaches eens in de week voor een 
periode van drie maanden langs om een beweegactiviteit te 
verzorgen. Voor personen die door ‘Prezzent’ worden begeleid, 
werd gedurende drie maanden wekelijks een beweegactiviteit 
georganiseerd in Sporthal Buys Ballot in Zaltbommel. 

soms is het moeilijk voor mensen om 
daarin een weg te banen. We hebben 
gemerkt dat het helpt wanneer we 
dan contact opnemen; middels een 
telefoongesprek kan er vaak al een betere 
inschatting worden gemaakt over wat er 
bij iemand past, er kunnen handvatten 
gegeven worden en soms schieten we 
direct in de roos met ons advies. In 2018 
hebben 98 vrijwilligers zich via de digitale 
vacaturebank of persoonlijk aangemeld.
 
Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening

Bij het meldpunt melden zich kwetsbare 
inwoners (of hun verwijzers) met een 
hulpvraag voor vrijwillige inzet omdat zij 
onvoldoende kunnen terugvallen op hun 
sociale netwerk omdat bv. kinderen ver 
weg wonen en buren eveneens op leeftijd 
zijn. De medewerkers van het meldpunt 
gaan op zoek naar een passende 
vrijwilligersorganisatie die mogelijk 

beschikt over vrijwilligers om de  
hulpvraag te kunnen invullen. We 
proberen ook om hulpvragers onderling 
aan elkaar te koppelen. Gezien de 
kwetsbaarheid van hulpvragers en 
uiteenlopende inhoud en wensen van een 
hulpvraag blijkt dit niet altijd haalbaar. 
Toch is het in 2018 gelukt om een tweetal 
hulpvragers aan elkaar te koppelen. 
Tevens zijn 3 hulpvragers bemiddeld 
naar het doen van vrijwilligerswerk. Door 
deze participatie aan de samenleving is 
hun hulpvraag op een natuurlijke wijze 
ingevuld. 

Warm Welkom is een project dat gestart is 
op de ‘tekentafel’ en heeft zich mettertijd 
ontwikkeld tot maatwerk. De opgedane 
ervaring maakt dat de matches bij nieuwe 
aanmeldingen steeds makkelijker te 
maken zijn. Door steeds in te zetten op de 
wensen en behoeften van de nieuwkomer 
is de kans groter dat de uitgezette acties 
duurzaam zijn/worden. 
Het zijn de kleine dingen die het doen: 
even zwaaien als je elkaar tegenkomt, 
vragen hoe het gaat met de baby of 
gewoon een aardig appje hoe het gaat of 
om je te bedanken. Ze dragen allemaal bij 
aan het gevoel je welkom te voelen in je 
nieuwe omgeving!

Sleutelpersonen gezondheidszorg

Een goede gezondheid is belangrijk 
voor iedereen. Voor nieuwkomers 
is het vaak niet eenvoudig om onze 
gezondheidszorg te doorgronden 
en te leren kennen. Sleutelpersonen 
kunnen een grote rol spelen bij het 
bereiken van nieuwkomers omtrent 
deze onderwerpen. Door middel van 
voorlichting over bepaalde onderwerpen 
maar ook ter ondersteuning bij een 
bezoek aan bijvoorbeeld een huisarts 
of verloskundige. Daarmee kan ook het 
sociale netwerk van een huishouden 
worden versterkt. Onze sleutelpersonen 

van nieuwe activiteiten, beheert de 
subsidie die de gemeente voor deze 
activiteiten verstrekt en ondersteunt bij 
samenwerkingsvragen. Ook met diverse 
plaatselijke ouderenclubs is er regelmatig 
overleg. De ouderenadviseur houdt de 
ouderenverenigingen op de hoogte van 
ontwikkelingen en helpt de vrijwilligers bij 
de opzet van nieuwe activiteiten.
Verder is er eind 2018 een begin gemaakt, 
samen met de gemeente Maasdriel, met 
het inventariseren van de behoeftes en de 
mogelijkheden tot het ontwikkelen van 
een vorm van inclusieve dagbesteding.

alleenstaande mensen die door ziekte 
of karakter met weinig mensen contact 
hebben. De ouderenadviseurs bezochten 
deze mensen regelmatig, onder andere 
om hen te bewegen van voorzieningen 
gebruik te maken en om een luisterend 
oor te bieden. De ouderen waarderen 
deze aandacht enorm en het maakt dat 
ze langer thuis kunnen blijven wonen. 
Waar nodig werden andere instanties 
ingeschakeld. Het gaat in de gemeente 
Maasdriel om 10 personen middels 27 
bezoeken, en in Zaltbommel om 10 
personen met in totaal 24 bezoeken.

Welzijn Bommelerwaard

Bernhardstraat 4, 5331 TA Kerkdriel 
0418 63 42 31 - dagelijks tot 13.00 uur 

welzijnbommelerwaard.nl  
info@welzijnbommelerwaard.nl

Ondersteuning

Welzijn Bommelerwaard draagt bij aan meer sociale samenhang in wijken 
en dorpen in samenwerking met gemeentes, met dorps- en wijkplatforms en 
sociale buurt- en gebiedsteams, woningbouwcorporaties. Burgerinitiatieven 
vormen een belangrijke en interessante ontwikkeling die er voor kan zorgen 
dat mensen zich minder eenzaam voelen en langer thuis kunnen blijven wonen. 

Jullie vrijwilliger 
kan tijdens de autorit 

zo mooi vertellen over 
vroeger!

Welzijn Bommelerwaard heeft als taak het werken aan een stevige sociale basis 
voor zorg en ondersteuning. Dat vergt een duurzame inzet en samenwerking 
van alle betrokkenen op lokaal niveau, zowel formele als informele spelers. Een 
belangrijke rol is weggelegd voor burgers zelf: een actieve rol voor zowel mensen 
die zorg en ondersteuning nodig hebben, als voor mensen die zich vanuit hun 
persoonlijke netwerk of als vrijwilliger inzetten voor een vitale samenleving.

BOS 

Doel van onze Bezoek- en 
OndersteuningsService (voorheen 
genaamd de Bezoek- en OppasService) 
is om de taak van mantelzorgers van 
met name langdurig zorgvragenden 
en dementerenden te verlichten. 
We ondersteunen hen in de vorm 
van respijtzorg: de mantelzorger de 
gelegenheid bieden om even geen zorg  
te hoeven verlenen. 

Welzijn Bommelerwaard staat voor 

verbindend welzijnswerk binnen de 

gemeentes Maasdriel en Zaltbommel.

Inwoners ondersteunen, hun sociale 

netwerken versterken en zorgen dat  

ze kunnen blijven meedoen.

We organiseren 
bijeenkomsten waar ouders

van kinderen met autisme hun 
ervaringen met elkaar kunnen delen.

Ook in 2018 waren we actief betrokken 
in beide gemeentes bij senioren en
hun beweegactiviteiten.
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Talentontwikkeling en 
burgerschapsvorming

De meeste basisscholen in de gemeente 
Zaltbommel werken samen in een van de 
culturele commissies. De cultuurcoach 
zet, in opdracht van deze commissies, elk 
schooljaar een cultureel project op voor 
alle groepen op deze scholen. De voorkeur 
gaat daarbij uit naar samenwerking 
met lokale cultuuraanbieders. Door de 
samenwerking van scholen, lokale en 
provinciale/landelijke partijen wordt meer 
(nieuwe) cultuur-educatieve kennis de 
gemeente ingehaald. 

Op individueel schoolniveau is, in 
samenspraak met de scholen, gekozen 
voor het werken met de website 
www.reizenindetijd.nl. Deze digitale 
leerlijn van Erfgoed Gelderland maakt 
kunst en erfgoed lesaanbod toegankelijk 
voor basisscholen. De cultuurcoach 
gaat, namens de scholen, actief op pad 
om lokaal aanbod voor de website te 
(laten) ontwikkelen. Erfgoed Gelderland 
beoordeelt uiteindelijk dit lesmateriaal en 
plaatst het op de website. 

Daarnaast nemen aanbieders van 
culturele activiteiten regelmatig zelf 
contact op met de cultuurcoach over de 
benadering van de basisschooljeugd. In 
2018 heeft de cultuurcoach ondersteuning 
geboden aan: 

• Proeflokaal Junior (lesaanbod in 
september),

• De Poorterij (voorstellingen voor de 
jeugd onder en na schooltijd), 

• Harmonie De Karel (ondersteuning bij 
opzet van naschools programma), 

• Stichting Kunstmin (theaterwandeling 
in combinatie met lesproject), 

• Museum De Oersprong in  
Waardenburg (programma naschools 
en onder schooltijd).

Vanaf september 2015 wordt in de 
gemeente Zaltbommel gewerkt met 
Sjors Sportief/Sjors Creatief, een 
website waarop verenigingen hun 
kennismakingsaanbod kunnen zetten. 
Deelname van basisschoolkinderen aan 

Maatschappelijke stage

De MaS is inmiddels helemaal 
ingeburgerd bij de leerlingen van het 
Cambium College. Soms is het voor 
leerlingen nog niet helemaal duidelijk wat 
wel of niet een maatschappelijke stage is. 
Ook voor de coördinatoren zijn er soms 
randgevallen, waarbij advies gevraagd 
wordt aan de stagemakelaar bij Welzijn 
Bommelerwaard. Soms speelt onze 
stagemakelaar een  bemiddelende rol 
wanneer het lastig is om tot een match te 
komen. 

Dit jaar is de stagemakelaar wederom 
aanwezig geweest op de Open dag van 
het Cambium College (locatie Courtine). 
Samen met de coördinatoren worden 
leerlingen en ouders geïnformeerd over de 
maatschappelijke stage bij het Cambium. 
Door een aantal leerlingen via een filmpje 
te laten vertellen over hun stage kunnen 
leerlingen zien hoe leuk én leerzaam het 
is om je belangeloos in te zetten voor een 
club of organisatie. 

Onze maatschappelijke stagemakelaar 
heeft tevens een adviserende rol voor 
organisaties die een maatschappelijke 
stage willen opnemen in hun organisatie. 

LEFF is een gratis, interactief 
programma voor kinderen van 7 t/m 
13 jaar en is gericht op kinderen die 
boven een gezond gewicht zitten.  
De interventie is zowel op de kinderen 
als hun ouders gericht. 

De 3e editie van de colorrun tijdens de 
nationale sportweek vond wederom 
plaats rondom de Tijningenplas 
te Zaltbommel met 400 kinderen, 
jongeren en volwassenen, ditmaal uit de 
gemeentes Zaltbommel én Maasdriel.

In overleg met verschillende 
fysiotherapeuten uit de Bommelerwaard 
is een nieuw initiatief gestart: Spel&Zo, 
onder leiding van een professional uit het 
Spel& team, waar kinderen uit groep 3 t/m 
8 zich via een fysio/oefentherapeut bij aan 
kunnen sluiten. In 8 weken wordt tijdens 
Spel&Zo in kleine groepjes spelenderwijs 
kennisgemaakt met verschillende sporten. 
Na 8 weken worden de deelnemers actief 
begeleid naar de sportverenigingen naar 
keuze. 

In samenwerking met de GGD zijn we in 
2018 gestart met het voorbereiden en 
organiseren van een leefstijlprogramma 
genaamd LEFF, met financiering vanuit 
ZonMw. 

de Sjorsactiviteiten blijft een stijgende lijn 
vertonen. Via het jaarlijkse Sjorsboekje 
en de maandelijkse nieuwsbrieven 
worden kinderen geattendeerd op deze 
activiteiten. Kinderen schrijven zich online 
in. Het Sjorssysteem fungeert daarmee als 
de tweede trap in het drietrapssysteem: 
onder schooltijd enthousiast maken, 
kennismakingsaanbod dichtbij de 
kinderen en bij blijvend enthousiasme 
worden de kinderen lid van de club 
(voetbal, tekenschool, etc). 

Eind 2018 hebben we in overleg 
met de gemeente Zaltbommel een 
buurtcultuurcoach aangesteld. 
Buurtcultuurcoach en cultuurcoach 
werken in gezamenlijkheid aan het 
culturele aanbod in de vrije tijd. De 
nadruk ligt daarbij op toegankelijk 

kennismakingsaanbod (niet te duur, goed 
verspreid in de gemeente Zaltbommel).

2018 was het jaar van de positieve 
gezondheid en hier hoorde natuurlijk een 
opening bij. In samenwerking met de GGD 
heeft Spel& een sportieve activiteit voor 
jongeren verzorgd bij ‘t Gement in Aalst. 
De start van deze dag was een ijshockey 
wedstrijd tussen wethouders van de 
gemeente Zaltbommel tegen jongeren uit 
Aalst, Brakel en Poederoijen. Buiten was 
er een schaatsbaan waar vrij geschaatst 
kon worden maar ook een ijshockeyclinic 
gevolgd kon worden, verzorgd door jonge 
spelers van de Red Eagles uit Den Bosch. 
In sporthal de Maayenbogerd was er een 
binnenprogramma voor de jongeren. 
Naast de georganiseerde opening in Aalst, 
ontwierp Spel& een gymles voor alle 
geïnteresseerde basisscholen. 

Leerkrachten en combinatie-
functionarissen van Spel& gaven deze 
gymles aan verschillende klassen om het 
thema ‘positieve gezondheid’ extra te 
benadrukken. In deze les werd aandacht 
besteed aan ‘ik voel me vrolijk, gezond en 
fit’. Spelletjes met aandacht voor suiker, 
groenten en fruit, en groepsgesprekken 
om bij dit onderwerp stil te staan, werden 
als positief ervaren.

Bij het voorleesproject hebben we 
duidelijk gezien dat het makkelijker 
is om vrijwilligers te vinden voor een 
afgebakende en tijdelijke taak. Een 
ervaring waar we in de toekomst zeker 
gebruik van gaan maken bij de opzet van 
een project met vrijwilligers.

Voorleesproject

Eind 2017 is dit project gestart met 
tijdelijke middelen vanuit de gemeente 
Zaltbommel. Het project hield in dat 15 
oudere inwoners uit de kern Zaltbommel 
20 weken gingen voorlezen bij kinderen 
thuis. Deze kinderen zaten op de Brede 
School de Waluwe en hadden een 
leesachterstand. Welzijn Bommelerwaard 
verzorgde de subsidieaanvraag, wierf en 
begeleidde de  vrijwilligers en bezocht 
de gezinnen. Uiteindelijk hebben 15 
vrijwilligers in 15 gezinnen voorgelezen, 
vaak niet alleen aan het toegewezen 
kind, maar ook aan broertjes en zusjes. 
Hierdoor is aan veel meer kinderen 
voorgelezen dan oorspronkelijk het 
plan was. De meeste kinderen waaraan 
voorgelezen werd, waren uit het 
buitenland afkomstig. Ouders spraken 
soms nog bijna geen Nederlands. 
Hierdoor verliep de communicatie in het 
gezin soms moeizaam, wat lastig was voor 
de vrijwilliger. 

Voor het schooljaar 2018/2019 hebben alle basisscholen in Zaltbommel een contract 
afgesloten met Spel&. Onze gymlessen worden erg gewaardeerd door de scholen. 
Momenteel zijn er 7 basisscholen die extra gymlessen inkopen naast het huidige 
aanbod.  Sinds januari 2018 verzorgen de combinatiefunctionarissen tevens 
gymlessen op het Cambium College in Zaltbommel. 

Bij het voorleesproject hebben 
we gezien dat het makkelijker 

is om vrijwilligers te vinden 
voor een afgebakende en 

tijdelijke taak.

Ik voel me vrolijk, 
gezond en fit. 

Bij blijvend enthousiasme 
worden de kinderen lid 

van de club.

99
Maasdriel

154
Zaltbommel

Preventieve huisbezoeken

vrijwiligerswerk

Qua aanmeldingen per 
woonplaats is de verdeling 
als volgt:

 33 Maasdriel 
 53 Zaltbommel 
 19 Overige  plaatsen

 105  

• Informatie over ziekte of aandoening
• Wmo aanvragen voor dagbesteding,  

vervoer, huishoudelijke hulp etc.
• Inzet van thuiszorg. Hoe pak ik dat 

aan?
• Ik wil op vakantie, maar wie zorgt er 

voor mijn naaste?
• Vragen over dagbesteding
• Activiteiten voor de verzorgden
• Welke mogelijkheden zijn er voor 

respijtzorg buiten kantooruren?

• Mantelzorgcompliment
• Een luisterend oor
• Omgaan met verzorgend personeel 

van b.v. thuiszorg of verpleeghuis
• Leren loslaten
• Structureren van bv dagelijkse 

bezigheden
• Familie gesprekken
• Netwerk opbouwen
• Hoe regel ik mijn financiën?
• Zijn er logeermogelijkheden?

• Leren fietsen met behulp van onze 
buurtsportcoach.

• Bezoek aan een buurvrouw wiens man 
is overleden (hoe doe je dat in NL?).

• Er worden nieuwe taalmaatjes 
gevonden door het uitbreidende 
netwerk.

• Regelen van: voetbalclub, tekenles, 
dansschool, voorlezen.

• Stimuleren van het meedraaien met een 
knutselclub op een basisschool.

• Regelen van vrijwilligerswerk bij 
diverse zorgcentra, Kringloopwinkel, 
Ontmoetingstuin etc.

• Koppelen aan: koffie schenken bij een 
ouderenmiddag.

• Stimuleren van: boodschappen doen 
met de buurvrouw en samen koken, 
meedenken over leefbaarheid in de wijk.

• Regelen van computerles. 
• Burendag op diverse manieren. 

georganiseerd.

Huisbezoeken afgelegd bij een 
huishouden van een 75+er

Een zorgvragende 
wordt gemiddeld wordt 
1x per 2 weken bezocht;  

enkelen worden 
iedere week bezocht. 

bemiddeling naar sector meldpunt - Verwijzers

meldpunt - Hulpvragen totaal

Soorten hulpvragen 

Activiteiten

•  aantal in Zaltbommel
•  in Maasdriel
•  in overig gemeentes

mantelzorg

 452 actieve mantelzorgers nu geregistreerd 
 50 nieuwe mantelzorgers aangemeld in 2018

Waar vragen mensen nu de meeste ondersteuning voor?

Een greep uit de gerealiseerde activiteiten en GEBEURTENISSEN

We zien een groter aantal 
bemiddelingen die meer 
tijd vergen. Dit betreft vaak 
mensen met een beperking 
of mensen die vanwege 
psychische problemen 
begeleid worden.

22

Meer vrouwen dan 
mannen melden 
zich aan.

26       65 

8 BOS-vrijwilligers 
ingezet bij 16 zorgvragenden

1050
Nationale  

sportweek

190 
Pietengym

200
Nationale 

buitenspeeldag

200
Fitheidsweken

75
Obstakelrun

870
Koningsspelen

30
Funkey Fiesta 
hockeymiddag 9

Spel&Zo

7
Tennismiddag

14
Velddriel
14  basisschoolkinderen

8
Kerkdriel
8  jongeren

12
Heerewaarden
12  basisschoolkinderen

19
Hedel
18  basisschoolkinderen
1  jongeren

19
Ammerzoden
15  basisschoolkinderen
14  senioren
14  mensen met een beperking

12
Afgeronde

casussen

4
Openstaande

casussen

8
Lopende
casussen

Buurtcoach

Een overzicht van het aantal activiteiten 
afgelopen jaar in de gemeente Maasdriel, 
begeleid door de buurtsportcoach.

Warm welkom

Totaal aantal gemelde casussen 
(per huishouden, niet persoon).

Talentontwikkeling

Partners 
Stadskasteel, MuseumAtelier 
Stadskasteel, Tekenschool 
Bommelerwaard, Pand 9: Annita Smits 
en Sonja de Jongh, Het Gelders orkest, 
Rijksmuseum Amsterdam.

Partners 
Van de ingekochte cultuureducatie 
zijn 23 inkopen in de Bommelerwaard 
gedaan, 13 in de bredere regio  
(Den Bosch/Rivierengebied) en 20  
bij landelijk opererende instellingen. 

2.600 
bereikte leerlingen:

2.380 
bereikte leerlingen:

bijna alle basisschool-
leerlingen in de gemeente 

Zaltbommel.

van de ± 2.800  
85% van alle groepen heeft 
activiteiten uitgevoerd met  
het Spel& cultuurbudget.

17  
van de 17 

7,5%

Overig

55,5%

Zorg en welzijn

2,6%

Techniek

4,3%

Sport en recreatie

1%

Religie en zingeving

1,7%

Bewonersinitiatieven

1,7%

Overheid en politiek

3,4%

Evenementen

21,9%

Goede doelen en belangen

7,5%

Hobby en vrije tijd

7,5%

Hulpverlening

2,2%

Media

17,5%

Natuur, milieu en dieren

7,2%

Onderwijs educatie en voorlichting

8,7%

Kunst en cultuur

236
Bemiddelde 
hulpvragen

8
Thans nog actief 

openstaand

14
Niet bemiddeld

38 
Hulpvraag 
ingetrokken/
vervallen

Culturele commissies

15  
van de 17 

Bereikte scholen Bereikte scholen
Individuele scholen

5
Vrijwilligers 

2 

Mantelzorger 

173
Hulpvrager zelf
(63 plus 110 
tuinhulpvragen)

14
Ambulant begeleider

8
Familie

19
Buurtteam ZB

6
WB ouderenadviseur

Door mijn autisme leg
 ik moeilijk contact, daarom 
ben ik op zoek naar iemand 

om samen mee op stap te gaan.

3
Activering

5
Wandelen, 
buiten zijn

45
Vervoer en 
begeleiding

3
Taalcoach

9
Klussen in huis

3
Activiteiten buitenshuis

2
Administratieve ondersteuning

1
Boodschappen doen (zonder hulpvrager)

1
Boodschappen doen en begeleiding

3
Computer 

ondersteuning

41
Gezelschap 

bieden 
(in brede zin)

1
Informatie 
algemeen

25
Klussen 

in tuin

110
Terugkerende

tuinhulp

16
Respijtzorg

3
Maatje 
dementie

2
Maatje complex

6
Maatjeshulp

2
Netwerk
vergroting

2
Ondersteuning 
maatschappelijk

12
Praktische hulp

resultaten  
in beeld
cijfers 2018

http://www.reizenindetijd.nl

