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Als het gaat om mantelzorg binnen de gemeente Bergeijk dan richten we ons voornamelijk op 
het registreren van mantelzorgers, het mogelijk maken van een maandelijkse inloop en het 
organiseren van de Week van de Mantelzorg. Met de inzet van professionals en vrijwilligers 
beogen we preventief overbelasting te voorkomen en zoeken we naar verbeteringen in het veld 
van zorg en welzijn. Waar mogelijk brengen we (over)belasting in kaart en bieden cursussen 

aan. In 2021 waren er 189 mantelzorgers geregistreerd in de gemeente Bergeijk.  

 

Activiteiten 

Begin 2021 was het vanwege corona nog niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten voor 
mantelzorgers te organiseren. Gelukkig bestond er ook de mogelijkheid om digitaal bij elkaar 
te komen. In maart is er twee keer een workshop ‘Bordje Vol’ via Skype georganiseerd. 
Deelnemers kregen een set van ‘Bordje Vol’ thuis gestuurd, zodat zij vanachter hun 
computerscherm mee konden doen. Bij de eerste workshop deden 2 mantelzorgers mee, aan 
een tweede workshop 5.  
 
Voor de workshop ‘Bordje Vol’ en de workshop ‘Mentaal Fit’ die in samenwerking met GGzE 
werden aangeboden was helaas weinig animo. Daarnaast hebben we in oktober een 
informatieochtend georganiseerd waarbij de mantelzorgmakelaar vertelde over het werk dat 
zij doet en wat ze kan betekenen voor een mantelzorger. Ook hebben we de mantelzorgers 
uitgenodigd om een digitale voorlichting bij te wonen over mantelzorg en de zorgverzekering.  
 

In mei hebben in totaal 85 mantelzorgers genoten van een wandeling in de bossen  
bij de Keizer in Eersel. Voor- of achteraf konden zij met een cadeaubon een lekkere traktatie 
afhalen bij het restaurant. Er kwamen erg veel enthousiaste reacties op deze actie.  
Zo gaven mantelzorgers aan een heerlijke middag of avond te hebben gehad. 
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Inloop Mantelzorg 

In het Aquinohuis te Bergeijk is iedere eerste vrijdag van de maand een mantelzorginloop; 
een bijeenkomst voor mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen en met elkaar in contact 
te komen. Deze inloop wordt begeleid door 3 enthousiaste vrijwilligers. Er zijn zo’n 7 vaste 
deelnemers van deze inloop. In juli is de groep weer van start gegaan. 
 

Publiciteit 
We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken. Dit doen we door   
regelmatig een bericht te plaatsen op de Facebookpagina van Cordaad Welzijn en door 
persberichten in lokale kranten te plaatsen. Zo is er in februari een artikel gepubliceerd over 
de workshop ‘Bordje Vol’, in april een algemeen artikel met weetjes en feiten over mantelzorg 
en in juni wederom een artikel over de workshop ‘Bordje Vol’ en de workshop ‘Mentaal Fit’ voor 
mantelzorgers. Daarnaast verspreiden we iedere 7-8 weken een digitale nieuwsbrief onder 
mantelzorgers. 
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief in januari ging met name over de avondklok en wat dit voor mantelzorgers 
inhield. De tweede nieuwsbrief ging over de afleveringen op Kempen TV, dementie en over 
vakantiemogelijkheden voor mantelzorgers. De nieuwsbrief van april ging over het 
combineren van mantelzorg en werk en betrof een uitnodiging om te gaan wandelen bij de 
Keizer in Eersel.  De vierde nieuwsbrief bevatte een stukje over de workshop ‘Mentaal Fit’ en 
uitleg over zorgverlof. In de nieuwsbrief van september hebben we de mantelzorgers 
uitgenodigd voor de informatieochtend waarbij de mantelzorgmakelaar uitleg gaf. In de 
laatste nieuwsbrief van het jaar hebben we teruggeblikt op een geslaagde Week van de 
Mantelzorg waarin in diverse lunches aangeboden zijn. Daarnaast hebben we de 
mantelzorgers geattendeerd op de digitale bijeenkomst waarin de mantelzorgmakelaar 
voorlichting gaf over mantelzorgondersteuning en de zorgverzekering.  
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De hoop bestond dat we de fysieke inloop konden opstarten en ook een workshop ‘Bordje Vol’ 
in het Aquinohuis konden organiseren. Jammer genoeg kwamen we opnieuw in een lockdown 
terecht.  Daarom werd de informatiebijeenkomst over wet- en regelgeving i.s.m. de 
mantelzorgmakelaar digitaal. En ook 10 november - de Dag van de Mantelzorg – kon niet 
grootst gevierd worden. Wel is persoonlijk aandacht geschonken aan de mantelzorgers. 
 
Ondertussen is een plan bedacht om het registreren als mantelzorger in een leuk jasje te 
steken door het aanbieden van een welkomstgeschenk. Dit zal in 2022 verder vorm krijgen. 

 
Deskundigheidsbevordering  
Om op de hoogte te blijven van (landelijke) ontwikkelingen zijn verschillende digitale 
bijeenkomsten bijgewoond. Zo waren er meetings, georganiseerd door Movisie, met het 
thema “Samen in voor mantelzorg” waarbij de samenwerking tussen verschillende 
professionals en de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers behandeld werd. 
 
 

  Jonge mantelzorgers 
 
Een aparte positie binnen mantelzorg nemen de jonge mantelzorgers in. Dit zijn kinderen en 
jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek is. Dit kan zowel op 
fysiek of psychisch vlak zijn.  
 

Binnen de gemeente Bergeijk zijn 11 jonge mantelzorgers ingeschreven. In totaal heeft 

Cordaad Welzijn 53 jonge mantelzorgers in beeld in de hele Kempen. Voor de begeleiding van 

de maandelijkse activiteiten zijn er 4 vrijwilligers betrokken.  
 

Activiteiten 
Cordaad Welzijn organiseert iedere maand een leuke activiteit voor jonge mantelzorgers. 
Gemiddeld nemen hier 13 jongeren aan deel. 
 

• Januari: 13 jonge mantelzorgers speelden spelletjes op het veld bij de Kattendans in 
Bergeijk.   

• Februari: 13 jongeren deden mee aan een bootcamp in het Poeliejoepark in Eersel.  

• Maart: in verband met vele afmeldingen is de activiteit geannuleerd.  

• April: 21 jongeren gingen mee klimmen bij Hoeve Biestheuvel in Hoogeloon.  

• Mei: met 24 jonge mantelzorgers zijn we een dagje naar Toverland geweest tijdens de 
Week van de Jonge Mantelzorger. Grootse pret! 

• Juni: 9 jongeren speelden een moordspel in ons kantoor in Eersel.   
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• Juli: 7 jongeren kregen rustgevende yogales van Praktijk de Vlinder in Hooge Mierde.  

• September: 12 jongeren vonden de uitgang van het maïsdoolhof op vakantiepark 
TerSpegelt in Eersel. 

• Oktober: 12 jongeren hebben een zeer sportieve avond gehad in de gymzaal van 
basisschool de Zonnesteen in Bergeijk.  

• November: 12 meiden hebben deelgenomen aan een paaldansworkshop. Ze hadden 
deze wens al langer en hebben er erg naar uitgekeken. Het was een succes! 

• December: met 11 jongeren hebben we bij de Goei Plak in Bladel een dobbelspel gedaan 
met leuke cadeautjes, in het teken van kerst en gezellig samenzijn.  

 

Persoonlijk contact  
Niet alle jonge mantelzorgers nemen deel aan de activiteiten. Daarom houden we met deze 
jongeren individueel contact, met name via WhatsApp. Met ouders hebben per mail contact 
en hebben we 3x een nieuwsbrief verspreid met informatie over de activiteiten en (landelijke) 
ontwikkelingen. 
 
In januari hebben alle jonge mantelzorgers een sleutelhanger met de tekst “kanjer” 
ontvangen, inclusief een persoonlijk kaartje om hen een hart onder de riem te steken 
vanwege de lockdown. In december kregen alle jonge mantelzorgers en hun gezinnen een 
kerstkaart en een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Ook bij de verjaardag van een jonge 
mantelzorger sturen we altijd een kaartje met een persoonlijke noot. 
  
Enquête 
In de zomer is ouders om feedback gevraagd middels een digitale vragenlijst. Deze is door 20 
ouders ingevuld. Zij gaven aan tevreden te zijn over de dag en tijd van de activiteiten en 16 
van hen hebben geen behoefte aan een ouderavond. Er blijkt nauwelijks interesse te zijn in 
verdere ondersteuning voor ouders. Wel is er onder de jeugdigen zelf behoefte aan meer 
steun, in de vorm van een maatje, gespreksgroep of een cursus. Dit nemen we mee in onze 
plannen voor het komend jaar. 
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Publiciteit 
Wekelijks wordt er een bericht geplaatst op de Facebookpagina van de jonge mantelzorgers. 
Ook verschijnt er regelmatig een bericht op Instagram.  
 
Het aantal mensen dat we via Facebook bereiken met een bericht varieert tot 100 mensen. 
Uitschieters zijn berichten over: de uitgereikte sleutelhangers in januari (292 mensen), 
wereld-bipolaire dag op 30 maart (324 mensen), het klimmen bij Hoeve Biestheuvel in april 
(1382 mensen), een aankondiging in mei van de week van de jonge mantelzorger (383 
mensen), onze flyer (571 mensen), een dagje weg naar Toverland eind mei (925 mensen) en de 
goodiebags (233 mensen), de yogales in juli (608 mensen), het maisdoolhof in september 
(517 mensen), onze aanwezigheid bij de ouderavond van de Groote Aard (963 mensen), onze 
oproep voor een paaldansdocente (892 mensen), de tweestrijd van jonge mantelzorgers (201 
mensen), het apenkooien in oktober (238 mensen) en de herfstvakantie (362 mensen). 
 
Week van de Jonge Mantelzorger 
Om aandacht te vragen voor deze doelgroep hebben we in de Week van de Jonge 
Mantelzorgers dagelijks berichten geplaatst op Facebook. Voor en na die week heeft er een 
artikel in de plaatselijke kranten gestaan. Inwoners van Bergeijk werden opgeroepen om 
jonge mantelzorgers uit hun eigen netwerk aan te melden. Daarnaast heeft Cordaad Welzijn 
een leuke goodiebag verspreid onder alle jonge mantelzorgers. Ook de nieuw aangemelde 
jongeren hebben een goodiebag ontvangen.  

 
Deskundigheidsbevordering  
In 2021 namen de beroepskrachten van Cordaad Welzijn deel aan een digitale conferentie met 
het thema “De jonge mantelzorger boven water”. Deze werd georganiseerd door MaatjeZ. Ook 
waren we digitaal aanwezig bij een netwerkbijeenkomst van JMZ Pro. Deze bijeenkomst had 
als onderwerp “Online verbinding houden”.  

 
Trends en ontwikkelingen 

• Het blijft lastig om jonge mantelzorgers te vinden, al merken we hierin wel dat de actie 
met de goodiebags z’n vruchten afwerpt. Tijdens landelijke bijeenkomsten horen we 
deze uitdaging ook terug bij andere welzijnsorganisaties. 

 
• Het komend jaar blijven wij alert op het welzijn van de jonge mantelzorgers en blijven 

we investeren in persoonlijk contact. Vooral het bereiken van de 17+ groep is een 
aandachtspunt. 

 
• De boekenactie volgt in 2022. En we hebben al een aantal leuke ideeën, zoals met alle 

jongeren op kamp of een familiedag organiseren. 
  

https://www.facebook.com/jmzcordaadwelzijn
https://www.instagram.com/jmzcordaadwelzijn/
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  Maatjes                                                                                                                                . 
 
In januari heeft Cordaad Welzijn een digitale scholing “communicatievaardigheden” 
aangeboden aan de vrijwillige maatjes en vrijwilligers VPTZ. Hier namen 5 vrijwilligers aan 
deel. De workshop werd verzorgd door de GGzE.  
 

In samenwerking met Zorg in Oktober en Fontys hogeschool hebben we een digitaal 
scholingsprogramma samengesteld waar vrijwilligers, wijkverpleegkundigen en studenten 
aan deel konden nemen. Het aantal deelnemende vrijwilligers varieerde van 1 tot 6 
vrijwilligers per bijeenkomst. 
 
Behandelde onderwerpen zijn:  

• Diabeteszorg in de wijk 

• Steunkousen en de kracht van een hulpmiddel 

• Wondzorg in de thuiszorg 

• Zelfredzaamheid, welzijn en een zinvolle dag 

• Indiceren; de basis 

• Palliatieve en terminale zorg thuis 

• Dementie in de wijkzorg 

• Rouw- en verliesverwerking 

• De crisisbeoordeling, RM en IBS 
 
Op 16 september namen 8 vrijwilligers deel aan een workshop ijs bereiden bij Koetje Kaat.  Op 

2 december namen 5 vrijwilligers deel aan een scholing over positieve gezondheid. Deze 
scholing werd verzorgd door de GGD. 
 

Cijfers 2021 
 

• 8 vrijwillige maatjes die wonen in Bergeijk (peildatum eind 2021). 

• 19 nieuwe aanvragen 

• 12 lopende casussen 

• 9 casussen afgesloten 
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Cijfers 
Er zijn in het tweede half jaar van 2021 opvallend veel vrijwilligers gestopt, waardoor er eind 

2021 nog slechts 8 vrijwilligers overblijven in gemeente Bergeijk.  De redenen voor het 
stoppen lopen erg uiteen: verhuizing naar een andere gemeente, het vrijwilligerswerk niet 
meer kunnen combineren met hun studie of gewoon besloten na jarenlange inzet om te 
stoppen met vrijwilligerswerk.   
 
Aanvragen 

Het eerste half jaar van 2021 kwamen er erg weinig nieuwe aanvragen binnen, slechts 3. Dit is 

in het tweede half jaar flink goedgemaakt, waardoor het totale aantal nieuwe aanvragen op 19 
komt (in 2020: 20 aanvragen). Het lijkt erop dat de strenge lockdown waarmee het jaar 

2021 begon van invloed is geweest op het aantal aanvragen in de eerste helft van het jaar. 
 
De redenen voor een aanvraag zijn dit jaar divers. De voornaamste reden is eenzaamheid. 
Maar ook dementie, mantelzorgondersteuning, een visuele of mobile beperking zijn redenen 
om een aanvraag te doen. Drie keer was de hulpvraag praktisch van aard zoals klusjes in en 
rond het huis of het doen van boodschappen. Deze vragen worden doorverwezen naar lokale 
partijen zoals een klus- en vervoersdienst. 
 
Aanvragers 
Net als de redenen voor een aanvraag zijn ook de aanvragers zelf heel divers. Er komen 
aanvragen binnen via Lumens, WMO, Zuidzorg, zorgtrajectbegeleiders, Oktober en dorps-
ondersteuners. Ook komen aanvragen binnen die gedaan worden door iemand uit het netwerk 
(familie/vrienden) of door een cliënt zelf. 
 
Casussen 
Er zijn momenteel 12 lopende casussen (in 2020: 13) waarvan de langstlopende aangevraagd 

is in 2014. De meeste lopende casussen zijn aangevraagd in 2020.  

Er zijn 9 casussen afgesloten. De meest genoemde reden hiervoor was dat de inzet van een 
vrijwilliger niet meer nodig was, bijvoorbeeld i.v.m. uitbreiding van dagbesteding of omdat 
mensen in coronatijd binnen het eigen netwerk een oplossing gevonden hadden.  

 
Trends en ontwikkelingen 

• Wij hebben gemerkt dat we sinds het uitbreken van corona een ander type vrijwilliger 
aanspreken dan voorheen. In de eerste maanden van corona melden zich meer 20- tot 
40-jarigen aan als vrijwilliger dan daarvoor. Zij kiezen vaak heel gericht en bewust 
voor vrijwilligerswerk wat zij kunnen combineren met hun baan, gezin en sociale 
leven. Helaas hebben we het afgelopen jaar gemerkt dat deze combinaties niet vaak 
langdurig zijn waardoor vrijwilligers toch weer moeten stoppen.  
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• Met name het tweede half jaar van 2021 zagen wij een angst bij (nieuwe) vrijwilligers 
om iemand te gaan bezoeken. Velen wilden wachten tot de coronabesmettingen 
afnamen.  

• Daarnaast zien wij dat er weinig vrijwilligers te vinden zijn voor mannelijke 
hulpvragers. Zeker wanneer deze mannen ook nog dementie hebben.  

• Tenslotte merken we dat de vrijwilligers die zich wel aanmelden, vooral inzetbaar zijn 
voor enkelvoudige hulpvragen terwijl de hulpvragen steeds complexer worden. Bij een 
complexe hulpvraag is er vaak sprake van dementie of NAH en een overbelaste 
mantelzorger. Er kan sprake zijn van verstoorde familierelaties of weerstand ten 
opzichte van hulp. In veel gevallen zien we dat er pas hulp ingeschakeld wordt 
wanneer de situatie al behoorlijk ernstig is. In sommige gevallen is de inzet van een 
vrijwilliger dan niet langer toereikend.  

 
 

   Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg (VPTZ)                                                                      . 
 
De Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg (VPTZ) biedt praktische en emotionele steun 
aan mensen in de terminale fase en ontlast de mantelzorgers met als doel het mogelijk te 
maken dat mensen thuis op een rustige, persoonlijke en waardige manier kunnen overlijden. 
Deze dienst wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 
 

Activiteiten  
In verband met het uitbreken van het coronavirus in maart 2020 is destijds direct een 
noodprocedure ontwikkelt waarin beschreven staat hoe om te gaan met nieuwe 
aanmeldingen tijdens de coronacrisis. In de tweede helft van 2021 is deze noodprocedure 
weer aangepast naar de huidige situatie. Belangrijk hierin is dat een goed contact met de 
vrijwilligers. Zij geven aan hoe zij denken over hun inzet bij een nieuwe aanvraag.  Er zijn 
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe flyer en we hebben een overzicht gemaakt van alle 

thuiszorgorganisaties en huisartsen in ons werkgebied. Daarnaast hebben we 2 fysieke 
bijeenkomsten met de vrijwilligers georganiseerd. We zijn naar de natuurbegraafplaats in 
Esbeek en naar de Tinteltuin in Eersel geweest.  
 

Deskundigheidsbevordering 
Cordaad Welzijn heeft deelgenomen aan een digitale bijeenkomst georganiseerd vanuit de 
landelijke organisatie VPTZ. Deze bijeenkomst ging over ontwikkelingen rondom 
coronavaccinaties. Ook was Cordaad Welzijn aanwezig bij een digitale workshop over 
ondersteuning van mantelzorg in de palliatieve fase. Er heeft een uitwisseling van ervaringen 
plaatsgevonden met VPTZ in Veldhoven. Er is besproken hoe ieder omgaat met nieuwe 
aanmeldingen, inzet van vrijwilligers en wat de organisaties voor elkaar kunnen betekenen.  
 



 
 

Jaarverslag 2021 - Bergeijk 
 

 

 

 

- 13 - 

Daarnaast heeft er ook een overleg plaatsgevonden met de coördinatoren uit de regio. Deze 
bijeenkomst is georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg zuidoost Brabant.  
 

Vrijwilligers 
In totaal zijn 23 vrijwilligers actief binnen de Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg. 2 van 
hen wonen in de gemeente Bergeijk. Iedere 4/5 weken is er een mail rondgestuurd met tips en 
nieuws.  

In januari hebben 5 vrijwilligers deelgenomen aan een digitale scholing over communicatieve 
vaardigheden. Deze scholing werd aan zowel maatjes als vrijwilligers VPTZ aangeboden. De 
workshop werd verzorgd door GGzE. 

 
Cijfers 
In totaal kwamen er in 2021 28 nieuwe aanvragen binnen. Hiervan kwam er 2 vanuit de 
gemeente Bergeijk.   
 

Trends en ontwikkelingen 
In de tweede helft van 2021 zijn er relatief weinig aanmeldingen binnen gekomen. We hebben 
het idee dat corona hier een belangrijke reden voor is. De drempel om vreemden binnen te 
laten in zo’n kwetsbare situatie werd hierdoor verhoogd. Om iets te kunnen doen rondom het 
thema “verlies” zijn we aan het uitzoeken of het opzetten van ‘Café Doodgewoon’ in de 
Kempen een mogelijkheid zou zijn. Het gaat dan om elkaar ontmoeten in een ontspannen 
sfeer, uitwisselen van kennis, zoeken naar samenwerking en open staan voor nieuwe ideeën.  
 

  Thuisadministratie                                                                                                          . 
 
Cordaad Welzijn zet in de gemeente Bergeijk vrijwilligers in om cliënten te helpen met 
financiële en administratieve zaken. Vrijwilligers begeleiden cliënten bij het: 

• op orde krijgen van de administratie 

• inzicht krijgen in de eigen inkomsten, uitgaven, achterstanden en schulden 

• aanvragen van voorzieningen 

• realiseren van besparingen 
 
Daar waar nodig wordt de cliënt doorverwezen naar schuldhulpverlening.  
Het doel van de Thuisadministratie is om cliënten financieel redzaam te maken. Het is 
daarbij van belang dat cliënt (voldoende) gemotiveerd is en de Nederlandse taal enigszins 
machtig is. Verder moet er sprake zijn van tijdelijke ondersteuning. We streven ernaar om 
binnen één jaar financiële redzaamheid te bereiken. Daar waar nodig en mogelijk, is langere 
ondersteuning bespreekbaar. 
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Vrijwilligers komen bij de cliënten thuis. Zij worden ondersteund door één professionele 
kracht en door vrijwilligerscoördinatoren. De Thuisadministratie wordt door Cordaad Welzijn 
aangeboden in Reusel-De Mierden maar ook in Bergeijk, Bladel, Eersel en Waalre. 

 
Cijfers Bergeijk 2021 
In 2021 werden 12 cliënten/gezinnen uit Bergeijk aangemeld voor de thuisadministratie. 11 
trajecten werden in Bergeijk in 2021 beëindigd. Per 31-12-2021 waren er 21 lopende trajecten in 
Bergeijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In totaal ontving de Thuisadministratie (TA) in 2021 81 nieuwe aanmeldingen.  
De verdeling over de 5 gemeenten is als volgt: 
 

 
 

Cliënten 

Cliënten worden veelal door doorverwijzers aangemeld. Van het totaal aantal nieuwe 

aanmeldingen (81) hebben 18 cliënten (22%) zichzelf aangemeld, 78% is via doorverwijzingen 

bij ons binnengekomen (zie diagram: Aanmelders 2021).  
 
 

Bergeijk
15%

Bladel
14%

Eersel
27%

Reusel-de 
Mierden

11%

Waalre
33%

NIEUWE AANMELDINGEN TA 2021

Overzicht Thuisadministratie 2021 Bergeijk 2021 TA Totaal 2021 % van totaal t.o.v. 2020

Nieuwe aanmeldingen 2021 12 81 15% +1

Afgesloten dossiers 2021 11 77 14% -6

Lopende dossiers per 31-12 21 86 24%
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In 2021 werden 77 dossiers afgesloten. In 36% van de beëindigingen was cliënt weer 

zelfredzaam. De overige resultaten zijn te zien in onderstaande diagram: ‘Reden beëindiging’.  
 

De looptijd van de verschillende dossiers varieert nogal. Ons streven is om financiële 
zelfredzaamheid te bereiken binnen 12 maanden. 28 Dossiers zijn door ons afgesloten met 

als resultaat “weer zelfredzaam”. De gemiddeld looptijd van deze dossiers was 7 maanden. 

 
Vrijwilligers 
We hebben 50 vrijwilligers voor de Thuisadministratie (peildatum: 31-12-2021), waaronder één 
vrijwilligerscoördinator. Onze tweede vrijwilligerscoördinator is per 1-12-2021 gestopt met haar 
werkzaamheden als gevolg van persoonlijke omstandigheden.  
De vrijwilligerscoördinator ondersteunt onze beroepskracht. Daarnaast kunnen 4 vrijwilligers 
en de beroepskracht ingezet worden als intaker. De intakers verzorgen de 
kennismakingsgesprekken met nieuwe cliënten. 
 
Onze vrijwilligers leggen de voortgang m.b.t. dossiers vast. Daarvoor maken wij gebruik van 
Kedo (Keten Documentatie). Cliëntgegevens worden in een beveiligde omgeving vastgelegd 
en de beroepskracht en de vrijwillig coördinatoren kunnen hierdoor de voortgang m.b.t. 
dossiers monitoren. 
 

 
 

22%

15%

9%
14%

7%
7%

26%

AANMELDERS 2021

Client zelf

CMD/Plusteam Waalre

Woningstichting de
Zaligheden
Lumens

MD Kempengemeenten

Vluchtelingenwerk/hulp

25%

12%

4%
36%

14%

3%6%

REDEN BEËINDIGING

Andere instelling neemt het over
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Deskundigheidsbevordering 
Nieuwe vrijwilligers volgen de basistraining Thuisadministratie van Cordaad Welzijn. Deze 
basistraining bestaat uit 2 klassikale bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur en een Nibud e-
learning. Door Corona werd deze training sinds februari 2020 niet meer aangeboden. Gelukkig 
is het in 2021 wel gelukt om de training aan te bieden. In september hebben 10 nieuwe 
vrijwilligers deelgenomen aan de training. 
 

We houden contact 
Vrijwilligers nemen normaliter 2 x per jaar deel aan terugkombijeenkomsten. Deze 
bijeenkomsten staan in het teken van kennis en ervaringen delen. Ze worden altijd goed 
bezocht en erg gewaardeerd. Corona heeft het lange tijd onmogelijk gemaakt om deze 
bijeenkomsten te organiseren. In september hebben voor het eerst sinds januari 2020 weer 
bijeenkomsten plaatsgevonden, in zowel Eersel als in Waalre. Deze bijeenkomsten werden 
door 40 vrijwilligers bezocht. 
 
Vrijwilligers ontvangen maandelijks de Thuisadministratie-nieuwsbrief en hebben frequent 
contact, via e-mail of telefonisch, met de beroepskracht en/of vrijwilligers-coördinator. 
 

Samenwerkingen 
Thuisadministratie werkt goed samen met o.a. MD Kempengemeenten, Lumens en 
Woonstichting de Zaligheden.  
 
Op initiatief van de Thuisadministratie is samen met de  werkgroep Burgerkracht (voorheen 
Armoede) een idee uitgewerkt om, met de gemeente Bergeijk, stil te staan bij de 
Wereldarmoededag. In de Eyckelbergh verscheen een themapagina rondom (hulp bij) 
armoede. Vervolgens verschenen wekelijkse artikelen in de Eyckelbergh waarbij steeds werd 
stilgestaan bij de verschillende initiatieven die in Bergeijk bekend zijn om hulp te verlenen 
bij financiële problemen. De coördinatie van deze artikelen lag bij de coördinator van de 
Thuisadministratie. Verder is er door de coördinator van de Thuisadministratie een workshop 
georganiseerd voor de dorpsondersteuners van Bergeijk om hen te helpen met het signaleren 
van mogelijke armoede. 
 
In 2021 heeft ook een vervolggesprek plaatsgevonden rondom de Vroegsignalering. Helaas is 
daar nog geen vervolg op gekomen. Vanuit Thuisadministratie verwachten wij veel van 
Vroegsignalering. Het maakt het mogelijk om meer inwoners eerder en beter te helpen.  
De uitvoering van de Vroegsignalering ligt op dit moment bij MD Kempengemeenten. 
Regelmatig informeren wij naar de voortgang. 
 
In 2021 hebben ook gesprekken plaatsgevonden over de rol van de Thuisadministratie bij de 
nieuwe Wet inburgering. Hier wordt in 2022 een vervolg aangegeven. 
 



 
 

Jaarverslag 2021 - Bergeijk 
 

 

 

 

- 17 - 

Publiciteit 
Om de Thuisadministratie onder de aandacht van potentiële cliënten te brengen en om 
nieuwe vrijwilligers te werven, plaatst Cordaad Welzijn regelmatig artikelen in regionale 
bladen zoals de Hint, de Kempenaer en de Eyckelbergh. Ook Facebook wordt daarvoor ingezet. 
 

Bijzonderheden 
Ook 2021 stond weer in het teken van corona. Het beperkte een groot deel van het jaar de 
mogelijkheden om bij elkaar te komen en om cliënten te bezoeken. Gelukkig hebben wij in de 
zomer toch nog een training en vrijwilligersbijeenkomsten kunnen organiseren.  
 
Vrijwilligers hebben zich steeds opnieuw moeten aanpassen aan de geldende maatregelen. 
Huisbezoeken werden tot een minimum beperkt. Er werd veel gedaan via telefoon, e-mail en 
WhatsApp. Intakegesprekken werden vaker telefonisch afgenomen. Een aantal vrijwilligers 
gaven aan geen huisbezoeken meer te willen doen. Er zijn vrijwilligers gestopt en er zijn 
vrijwilligers geweest, en cliënten, die positief werden getest. Cliënten zijn niet altijd 
gevaccineerd waardoor vrijwilligers extra voorzichtig zijn.  
 
Corona heeft nog altijd geen stijging van het aantal aanmeldingen tot gevolg gehad. Dit lijkt 
een landelijke trend te zijn. Of dit zo blijft is maar de vraag. Als financiële problemen ontstaan 
duurt het geruime tijd voordat er hulp wordt gevraagd. Landelijk gezien zelfs gemiddeld 5 
jaar. Wij zijn benieuwd wat er nog op ons afkomt, na corona maar ook als gevolg van de 
nieuwe Wet inburgering en de Wet Vroegsignalering. 
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   Vrijwilligerscentrale Bergeijk (VCB)                                                                                 . 
 
In het Aquinohuis is de Vrijwilligerscentrale gevestigd, die primair vraag en aanbod van 
vrijwilligerswerk verbindt. Tweemaal per week is het steunpunt één dagdeel open en wordt 

dan bemand door 2 vrijwilligers. Naast het verwerken van de vacatures in een 
matchingssysteem voeren ze ook gesprekken met potentiële vrijwilligers en gaan daarnaast 
in gesprek met organisaties. In oktober is de vernieuwde website de lucht in gegaan.  
 
Cordaad Welzijn coördineert het steunpunt en zorgt voor een scholingsaanbod voor zowel 
interne als externe vrijwilligers. Wij geven informatie en advies over regelgeving en 
verzekeringen. 
 
 

   Klussen- en Vervoersdienst                                                                                               . 

De Klussendienst Bergeijk ’t Hof helpt mensen bij kleine reparaties in en om het huis. Zij 
verleent ook hulp bij het oplossen of vermijden van onveilige situaties en bevordert dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 

De vervoersdienst is bestemd voor mensen die zich moeilijk zelf kunnen verplaatsen. 
Vrijwilligers,  veelal dorpsgenoten, zijn als chauffeur op afroep beschikbaar om mensen 
binnen het eigen dorp, naar een familielid, vriend of kennis te vervoeren. Uiteraard is ook 
transport naar een ziekenhuis, verpleegtehuis of revalidatiecentrum in de regio mogelijk. 

Cordaad Welzijn werft en ondersteunt de vrijwilligers van de klussen- en vervoersdienst.  
Doelstelling: stimuleren van onderlinge afstemming, uitwisseling van ervaringen en inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen.  
                   

In 2021 zijn er 12 klussen uitgevoerd. Er zijn 13 vervoersritten geregistreerd waarvan 7 ritten 
wekelijks plaatsvonden. 
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Trends en ontwikkelingen  
Binnen het Aquinohuis vinden er makkelijk onderlinge ontmoetingen plaats tussen de 
gebruikers van het gebouw. De beheerder is daarnaast niet alleen functioneel aanwezig maar 
heeft ook een open blik naar alle doelgroepen. 
 
Dit heeft als resultaat gehad dat Vluchtelingenwerk, Cordaad Welzijn en de beheerder in 
gesprek zijn geraakt over de klussendienst. Aan de ene kant raken de klussende mannen 
steeds meer op leeftijd, aan de andere kant zijn er statushouders die graag en goed klussen. 
Samen kan dat tot versteviging en uitbreiding van de dienst gaan leiden. 
Er bestaat goede hoop dat in 2022 het project meer vorm gaat krijgen. 
 
 

  Vrijwilligersondersteuning DigiTaalhuis 
 
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar of ouder moeite met lezen en schrijven.  
Om dit probleem van laaggeletterdheid aan te pakken en taalbevordering in de etalage te 
zetten is het DigiTaalhuis in het leven geroepen. 
 
Cordaad Welzijn is één van de partners van dit initiatief en ondersteunt in de gemeente 
Bergeijk de vrijwilligers welke hun diensten aanbieden binnen het Digitaalhuis.  
Wij maken Kempenbreed onderdeel uit van de project- en stuurgroep. Verder zijn veel 
administratieve processen tot onze taak verworden. In 2021 zal kritisch bekeken worden wat 
de rol en inzet van Cordaad Welzijn daarin blijft.

 
  Dementievriendelijke gemeente Bergeijk 
 
Iedere 6-8 weken vindt een overleg plaats van de Werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente 
Bergeijk. Behalve Cordaad Welzijn nemen aan dit overleg de dorpsondersteuners van Bergeijk, 
buurtzorg, een zorgtrajectbegeleider van Zuidzorg en de cultuurcoach deel. Daarnaast sluit de 
wethouder regelmatig aan. Binnen deze werkgroep bespreken we hoe het onderwerp 
“dementie” in de gemeente Bergeijk op de kaart kan worden gezet en welke activiteiten 
hierbij passen. De werkgroep heeft een actieve rol in het organiseren, echter is dit het eerste 
half jaar van 2021 niet mogelijk gebleken. 
 

De werkgroep heeft dit jaar 1 activiteit uitgezet: een wandeling bij de Natuurtuin voor de 
Wereld Alzheimerdag. Helaas was er weinig animo voor. In het najaar heeft de werkgroep 
geconcludeerd dat ze erg weinig resultaten behalen en besloten minder vaak bij elkaar te 
komen. De werkgroepleden weten elkaar inmiddels goed te vinden wanneer het nodig is.  
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Overige activiteiten 
In het najaar van 2021 heeft Cordaad Welzijn wekelijks informatie op de eigen 
Facebookpagina geplaatst met tips van Alzheimer Nederland over hoe je je hersenen gezond 
houdt.                                           
 
De Regiegroep Dementievriendelijk Eersel heeft in samenwerking met Kempen TV een serie 
uitzendingen gemaakt over dementie. Dit omdat er geen fysiek alzheimercafé mogelijk was. 
In deze reeks komen diverse personen aan het woord. Mensen met dementie, hun familie en 
naasten en professionals. Zij geven praktische informatie en vertellen over hoe je om kunt 
gaan met dementie. Vooral dat de diagnose niet betekent niet dat je leven ineens stil staat 
maar dat je moet zoeken naar de manier waarop je het beste met de veranderingen om kunt 
gaan. Het motto van de afleveringen was dan ook: dementie, mogelijkheden bij een 
veranderende werkelijkheid.  
 

 
In deze werkgroep zaten bibliotheek de Kempen, de GGD en Cordaad Welzijn.  
DVG Bladel en Bergeijk zijn ook bij dit proces betrokken doordat professionals uit die 
gemeenten input leverden. Zo werd de filmreeks breed gedragen in de Kempen. 
 

Alzheimer Café 
Door corona heeft er het eerste halfjaar geen fysiek Alzheimer Café plaats kunnen vinden. 
Gelukkig bestaat de mogelijkheid om online een Alzheimer Café te organiseren. Dit hebben 
we gedaan in samenwerking met Kempen TV.  Er zijn een drietal afleveringen ogenomen in 
dezelfde setting als het Alzheimer Café zodat het herkenbaar is voor de bezoekers. Er is een 
aflevering opgenomen over het online gaan van het Alzheimer Café, over de 
mantelzorgondersteuner en de fysiotherapeut.  
 

https://www.kempentv.nl/reportages/dementie/#videos
https://www.kempentv.nl/reportages/dementie/#videos
https://www.kempentv.nl/reportages/alzheimer-cafe/#videos
https://www.kempentv.nl/reportages/dementie/#videos


 
 

Jaarverslag 2021 - Bergeijk 
 

 

 
- 22 - 

Fysieke ontmoetingen 
In september heeft de eerste fysieke bijeenkomst van 2021 plaatsgevonden. Dit Alzheimer 
Café stond in het teken van ontmoeten. Gewoon om te horen hoe het met iedereen ging en 
hoe men deze periode beleefd heeft. Ook in de maand oktober en november hebben we een 
fysiek Alzheimer Café kunnen draaien in de Eikenburg in Eersel. Het onderwerp ‘de diagnose 
dementie en dan..’ is aan bod gekomen in oktober. In november is het onderwerp ‘levenseinde 
en dementie aan bod gekomen’. Dit was een indrukwekkende avond doordat een 
ervaringsdeskundige haar persoonlijke verhaal vertelde. In de maand december hebben we in 
samenwerking met Kempen Tv een aantal stukjes opgenomen zodat het Alzheimer Café in de 

maand januari en februari van 2022 op televisie is te zien. Er zijn ongeveer 25 bezoekers per 
avond geweest.  
 

Buurtbemiddeling 
 
Buurtbemiddeling in wijken, buurten en dorpen kan worden ingezet bij conflicten in die 
gevallen waar er van een strafbaar feit nog geen sprake is. De problemen en conflicten die in 
aanmerking komen voor buurtbemiddeling zijn vaak te licht voor een formeel optreden door 
politie en/of justitie. Buurtbemiddeling bemiddelt in allerlei conflicten zoals geluidsoverlast, 
vandalisme, vernielingen, intimidatie en burenruzies. Met ondersteuning van een coördinator, 
kunnen getrainde vrijwilligers deze bemiddeling aanbieden.  
 
Om voor bemiddeling in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden. De betrokken 
partijen moeten bijvoorbeeld wel gemotiveerd zijn om samen tot een oplossing te komen. Een 
andere voorwaarde is dat partijen in alle gevallen op vrijwillige basis aan de bemiddeling 
deelnemen.  Inwoners kunnen zelf via de coördinator contact leggen en vragen om 
buurtbemiddeling. In de praktijk krijgt buurtbemiddeling vaak signalen van woonstichtingen 
en politie.  
 

Samenwerking 
In 2015 is buurtbemiddeling gestart in de gemeente Bladel. Samenwerkingspartners waren, 
naast de gemeente Bladel, de woonstichting De Zaligheden en stichting Cordaad Welzijn.  
 
Na de goede resultaten hier, en ook landelijk, is er in 2018 ook in gemeente Bergeijk en 
Reusel-de Mierden buurtbemiddeling opgestart. Ook woningcorporaties Stichting 
Woningbelang en Vestia hebben zich aangesloten en is er een gezamenlijk convenant 
ondertekent. Ook de politie is nauw betrokken bij buurtbemiddeling en de aanpak van 
overlast. 
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Vrijwilligers 
In 2021 waren er 5 vrijwilligers actief en inzetbaar. Deze vrijwilligers worden ondersteund door 
een coördinator van Cordaad Welzijn. Er worden met enige regelmaat intervisiebijeenkomsten 
met de vrijwilligers gepland. Door de coronamaatregelen hebben deze maar mondjesmaat 
plaatsgevonden. Verder zijn de meeste gesprekken, ook door de maatregelen, op het eigen 
kantoor in Eersel gevoerd.  
  

Bemiddelingen 
Het aantal aanvragen voor bemiddelingen ligt dit jaar aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. 
Een duidelijke verklaring is er niet. Wel werden de voorgaande jaren veel zaken afgevangen 
door de coördinator. Er waren in 2021 24 aanvragen voor buurtbemiddeling. 

 
 2021 

Eersel 4 

Bergeijk 8 

Bladel 7 

Reusel-de 
Mierden 

5 

  

Ontwikkelingen en trends 
We merken bij de aanvragen dat de zaken steeds complexer worden. Er is steeds vaker sprake 
van GGZ-problematiek. Dit heeft invloed op o.a. het verloop van de bemiddelingen. Eén 
gesprek is vaak niet genoeg. Zo heeft er bijvoorbeeld een gesprek op het politiebureau 
plaatsgevonden i.v.m. veiligheid. In ongeveer de helft van de aanvragen is er sprake van o.a. 
psychiatrische problematiek, zoals autisme, PTSS en depressies. Uiteraard vergt dit meer van 
de vrijwillige bemiddelaars en coördinator. Komend jaar zal er extra aandacht geschonken 
worden aan deze problematiek. 
 

Eind 2020 waren er 3 vrijwilligers, om diverse redenen, gestopt als bemiddelaar en in de loop 

van 2021 zijn er ook 2 bemiddelaars gestopt. Hierdoor heeft de coördinator ook bij een aantal 

zaken bemiddeld. Dit heeft meer inzet gevraagd van de coördinator. Begin 2022 straten we 
een campagne voor nieuwe bemiddelaars. 
 
Verder heeft Vestia haar woningaanbod in voornamelijk Bergeijk afgestoten. Dit is 
gedeeltelijk overgenomen door Woonbelang en gedeeltelijk door WSZ. Omdat deze 
woningcorporaties al deelnemen aan het convenant Buurtbemiddeling heeft dit voor de 
komende jaren geen verdere gevolgen. 
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De zelfhulpgroepen 
 
Zelfhulp is een erkende vorm van laagdrempelige, duurzame en kostenbesparende (na)zorg 
geworden om zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten bij 
uiteenlopende ziektes, beperkingen en levensvragen. 
De zelfhulpgroepen vormen daarmee een belangrijke ‘tool’ in onze moderne samenleving, 
waarbij de inzet van ervaringsdeskundigen toeneemt. Mensen die een belangrijke of 
ingrijpende ervaring in hun leven hebben (doorgemaakt) weten als geen ander hoe iemand 
zich voelt en zij kunnen tips en ervaringen delen waar de formele hulp vaak ontoereikend is. 
 

Activiteiten 
In de gemeente Bergeijk bestaan 8 zelfhulpgroepen: 

• 1 groep Bipolaire Stoornis 

• 1 groep Open voor diverse psychische aandoeningen 

• 1 groep Moedige Moeders  

• 1 groep Tinnitus  
• 2 groepen NAH (niet aangeboren hersenletsel); jong en volwassen 

• 1 familiegroep van mensen met NAH 

• 1 groep seksueel misbruik 
 
Gedurende het jaar zijn er afwisselend onder invloed van de Corona maatregelen 
zelfhulpgroepen tijdelijk stil gelegd. Dit werd vooral bepaald door de deelnemers zelf en de 
vrijwillige begeleiders. 
In het voorjaar en de zomer konden er met inachtneming van de maatregelen gewoon 
groepsbijeenkomsten plaatsvinden. In het najaar werd het weer lastiger maar gelukkig 
kregen de echt kwetsbare mensen/groepen toestemming vanuit de regering om wél door te 
gaan. Voor een aantal groepen werd dit ook als noodzakelijk ervaren zoals bij de 
verslavingsbijeenkomsten.   
 

Vrijwilligers 
16 vrijwilligers/contactpersonen begeleiden deze groepen. 
 

Ontwikkelingen  
Er is voor gekozen om niet-noodzakelijke bijeenkomsten of nieuwe plannen uit te stellen en weer op te 
pakken in 2022. Denk aan: 

• Themabijeenkomsten voor de vrijwillige coördinatoren, met afwisselend ontmoeting en 
uitwisseling en inhoudelijke verdieping d.m.v. een spreker. 

• De starttraining voor de coördinatoren “Hoe zet je een zelfhulpgroep op”. 

• Het opstarten van een nieuwe zelfhulpgroep “Hoe om te gaan met verlies”. 
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Cijfers 
 

Zelfhulpgroep Frequentie Locatie Plaats Aantal 
deelnemers 

 

Bipolaire stoornis 
(Manisch 
depressieve 
stoornis) 

3e dinsdag Aquinohuis Bergeijk 5  

Open groep  1e dinsdag Aquinohuis Bergeijk 10  

Je kind verslaafd 
/Moedige Moeders 

Laatste 
dinsdag 

Aquinohuis Bergeijk 8  

Tinnitus 
(oorsuizen) 

Laatste 
dinsdag 

Aquinohuis Bergeijk 6  

NAH Jong 1e maandag Aquinohuis Bergeijk 4  

Volwassenen met 
NAH 

3e woensdag Buitengaander Westerhoven 5  

Familie van 
mensen met NAH 

3e woensdag Buitengaander Westerhoven 8  

Samen Helen voor 
Partners (van 
mensen die 
seksueel 
misbruikt zijn) 

2e zondag  6X Rietstek Riethoven 5  
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