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De ondersteuning van mantelzorgers vervult in ons werk binnen de gemeente Bladel een 
prominente rol. 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. Eind 

2021 waren er 295 mantelzorgers geregistreerd in de gemeente Bladel.  

 

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’ in juni en de workshop ‘Mentaal Fit’, die in samenwerking 
met GGzE werden aangeboden, was helaas weinig animo.  
 

Publiciteit 
De opdracht voor Cordaad Welzijn was en blijft om meer bekendheid te geven aan het 
thema mantelzorg.  Om dit te bereiken wordt regelmatig een bericht geplaatst op de  
Facebookpagina van Cordaad welzijn en plaatsen we regelmatig artikelen in lokale 
kranten. 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. 
 
Nieuwsbrief 
Daarnaast verspreiden we iedere 7-8 weken een digitale nieuwsbrief onder mantelzorgers. 
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.  
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Flyer 
Er is een nieuwe flyer mantelzorg in ontwikkeling. 
 
Mantelzorg Dagboek 
We zijn bezig met een welkomstgeschenk voor mantelzorgers die zich registreren bij 
Cordaad Welzijn. zij krijgen een mantelzorgdagboek aangeboden. Met allerlei tips en 
wetenswaardigheden. 
 
Mantelzorgwaardering  
Rondom de Dag van de Mantelzorger zijn verschillende activiteiten georganiseerd. 

• Op 10 november bezochten 25 mantelzorgers een ludieke theatervoorstelling van 
Sem Borne uit Bladel.  

• Op 11 november namen 34 mantelzorgers deel aan een heerlijke lunch bij Den Herd 
verzorgd door PiusX College. Met een spontaan optreden van een aantal leerlingen. 

• De mantelzorgers die niet aanwezig waren hebben een cadeaubon thuisgestuurd 
gekregen.  

 
De activiteiten werden erg goed ontvangen: 
 

 
 
Eind december hebben alle mantelzorgers een kerstkaartje en een kaarsje in een blikje 
ontvangen om ze hele fijne feestdagen te wensen. Ook dit werd erg gewaardeerd. 
 

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. 
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Trends en ontwikkelingen 
In 2022 blijven wij doorgaan met een nieuwsbrief iedere 7-8 weken. Daarbij willen we 
gastschrijvers vragen om ook af en toe iets te schrijven. Denk hierbij bijv. aan een 
mantelzorgondersteuner, een notaris of een ervaringsdeskundige.  Ook blijven we steeds 
de samenwerking met anderen opzoeken. Vooral een nauwe samenwerking met de 
mantelzorgondersteuner van de gemeente.  
 
Tijdens de mantelzorgactiviteiten in november hebben we verschillende mantelzorgers 
persoonlijk gesproken. Zij gaven veelal aan behoefte te hebben aan aandacht en 
erkenning en vinden het fijn dat ze dit bij ons vinden. Het vragen om hulp vinden veel 
mantelzorgers moeilijk. Hier gaan we in 2022 weer extra aandacht aan besteden.  
 
 

  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 Bladel zijn 14 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 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.   

• Juli: 7 jongeren kregen een 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.  
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• 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 in Bladel een dobbelspel gedaan met leuke 
cadeautjes, alles 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 we verspreiden een nieuwsbrief 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 ze allemaal een kaartje met een bol.com 
cadeaubon. Ook bij de verjaardag van een jonge mantelzorger sturen we altijd een kaartje 
met een persoonlijke noot. 
 

Publiciteit 
Wekelijks wordt er een bericht geplaatst op de Facebookpagina van de jonge 
mantelzorgers. Ook verschijnt er regelmatig een bericht op Instagram.  

 
Vrijwilligers 
Er zijn 4 vrijwilligers actief voor de jonge mantelzorgers. Iedere 2 maanden vindt er een 
overleg plaats met deze vrijwilligers om de activiteiten door te spreken en bijzonderheden 
af te stemmen. 
 

 
 

https://www.facebook.com/jmzcordaadwelzijn
https://www.facebook.com/jmzcordaadwelzijn
https://www.instagram.com/jmzcordaadwelzijn/
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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”.  
 

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 Bladel werden opgeroepen om 
jonge mantelzorgers uit hun eigen netwerk aan te melden. Cordaad Welzijn heeft voor alle 
jonge mantelzorgers een leuke goodiebag gemaakt en verspreid. Ook de nieuw 
aangemelde jongeren hebben een goodiebag ontvangen. In de gemeente Bladel ging dit 
om 5 jongeren. 
 
Jeugdcoach 
Cordaad Welzijn heeft contact opgenomen met de jeugdcoach van de gemeenten Reusel-
De Mierden en Bladel. We nodigden de jeugdcoach uit voor een activiteit om de jonge 
mantelzorgers beter te leren kennen en te kijken naar een eventuele samenwerking. 
 
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 afgelopen jaar hebben we meer geïnvesteerd in persoonlijke contacten. 
Vanwege corona zitten enkele jonge mantelzorgers thuis behoorlijk in de knel. Wij 
blijven hier de komende maanden extra alert op. 
 

• We hebben al een aantal leuke ideeën voor het nieuwe jaar, zoals met alle jongeren 
op kamp en een familiedag organiseren. 

 
 

  Alzheimer Café  
 

De eerste twee maanden van 2021 waren een groot succes voor het Alzheimer Café! Echter 
vanaf maart heeft de activiteit wegens COVID-19 niet meer plaatsgevonden. Eind juni is er 
wel een regio-overleg gehouden. Tijdens dit overleg hebben we ervaringen en ideeën 
uitgewisseld om het Alzheimer Café in een andere vorm op te starten. De insteek was om 
na de zomervakantie in een aangepaste vorm te starten, maar met de oplopende 
besmettingen was dit helaas niet haalbaar.  
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Gelukkig bestond 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.  
 

 
 
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.  

https://www.kempentv.nl/reportages/alzheimer-cafe/#videos
https://www.kempentv.nl/reportages/alzheimer-cafe/#videos
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  Buurt en wijk                                                                                                                      . 
 

In 2021 is een vervolg gemaakt op het versterken van de contacten met dorpsraden, de 
seniorenvereniging  en andere groepen in de kleine kernen. Vanwege corona was het lastig 
om fysiek kennis te gaan maken, maar is er al wel via andere kanalen contact gelegd. 
In de tweede helft van 2022 zal nader kennis gemaakt worden met de verschillende 
dagactiviteiten in de kleine kernen. Ook zal er weer contact gelegd worden met het 
Steunpunt Zorg en Welzijn.  
 
Publiciteit 
Regelmatig is er een artikel over een van de diensten van Cordaad Welzijn in lokale 
kranten verschenen. We streven ernaar om minimaal 1 keer per maand een artikel te laten 
plaatsen over ons aanbod.  
Daarnaast plaatsen we met enige regelmaat berichten op onze Facebookpagina. Het 

bereik van deze berichten varieert meestal tussen 50 en 500 mensen. Uitschieters zijn 

berichten over het online Alzheimer Café in januari (1078 mensen bereikt) en over de 

Thuisadministratie in april (1218 mensen). 
 
Casuïstiek Zorgoverleg Bladel 
Iedere zes weken vindt het Casuïstiek Zorgoverleg Bladel plaats. Naast Cordaad Welzijn 
nemen hier onder andere de politie, WMO, GGzE, MEE, Lumens, Zuidzorg, Oktober en Joris 
Zorg aan deel. Wij sluiten bij casussen in de preventieve, parallelle of afschalende vorm. 
Altijd voor, naast of achter de hulpverlening.  
 

Week tegen Eenzaamheid 2021  

Deze was van 30 september t/m 7 oktober. Cordaad Welzijn heeft hier aandacht aan 
besteed middels een bloemenactie. Samen met de ouderenconsulent en 
mantelzorgondersteuner van de gemeente zijn we de straat opgegaan in de dorpen 200 
zonnebloemen uit te reiken aan inwoners van Bladel, Hapert, Hoogeloon, Netersel en 
Casteren.  
 
 
 

https://www.facebook.com/welzijndekempen
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We deelden zonnebloemen uit met een kaartje ‘Oog voor elkaar’. Daarbij vroegen we aan 
inwoners:  

“Ken jij iemand die een geluksmomentje kan gebruiken? 
Geef dan deze zonnebloem door.” 

 
Er werden hele waardevolle gesprekken gevoerd. Veel mensen gaven aan de bloem te 
gebruiken als reden om bij even bij iemand langs te gaan: “Ik ga de bloem meteen 
afgeven!”  We hebben daarbij hele leuke spontane reacties gekregen. Dus geslaagde actie. 
 
 
 

   

 

 

 

 
 

 

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 waarbij de formele hulp ontoereikend is. 
 

Activiteiten 

In de gemeente Bladel bestaan 7 zelfhulpgroepen:  
 

• 1 groep omgaan met kanker (doorzetters)  
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• 2 groepen Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)  
Wekelijkse bijeenkomst 
De leeftijd categorie in beide groepen:  

o 18-30 jaar  4 personen 

o 30-45 jaar  4 personen           

o 45-60 jaar  4 personen 

o 60 +   jaar    1 persoon 
 

• 2 groepen omgaan met verslaving  
Wekelijkse bijeenkomst 
De leeftijd categorie in beide groepen:  

o 18-30 jaar  0 personen 

o 30-45 jaar  4 personen           

o 45-60 jaar  2 personen 

o 60 +   jaar  10 personen 

De groep mensen met verslaving is uitgebreid op donderdagavond met een nieuwe 
vrijwilliger. 

 

• 1 groep jonge mensen met dementie  
Maandelijks bijeenkomst 

o 18-30 jaar  0 personen 

o 30-45 jaar  0 personen           

o 45-60 jaar  3 personen 
o 60 -65   jaar   6 personen 

 

• 1 familiegroep van mensen met NAH 
Maandelijkse bijeenkomst 

o 18-30 jaar  0 personen 

o 30-45 jaar  0 personen           

o 45-60 jaar  2 personen 

o 60 +   jaar   6 personen 
 
Vanwege de coronamaatregelen zijn niet alle groepen actief geweest. De groep mensen 
met verslaving is uitgebreid met de donderdagavond en heeft er een nieuwe vrijwilliger bij. 
Gedurende het jaar is regelmatig contact onderhouden met de coördinatoren van iedere 
zelfhulpgroep. Zij hielden op hun beurt de deelnemers op de hoogte.   
 
De groep van NAH “Soamen sterk” heeft haar 5-jarig jubileum gevierd met een reisje naar 
Groningen. Met een volle bus gingen ze op pad. Deelnemers hebben ontzettend genoten. 
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Cordaad Welzijn werkt samen met het AIC Autisme Informatie Centrum (AIC). Zij maken 
gebruik van DeGoeiPlak.  
 

  DeGoeiPlak                                                                                                                    . 

DeGoeiPlak is een gezellige tweede huiskamer in Bladel speciaal voor ouderen. Mensen 
met een lichamelijke beperking of die op een ander gebied wat extra aandacht nodig 
hebben zijn welkom. Voor deze laagdrempelige dagbesteding is geen indicatie nodig, 

In DeGoeiplak zijn 21 vrijwilligers actief en met 26 gasten is regelmatig contact.  
 
Activiteiten 

• Het jaar 2021 is gestart met een lockdown en daarmee was ook DeGoeiPlak lange 
tijd gesloten. Vanaf het moment van sluiting is er door vrijwilligers wekelijks 
telefonisch contact onderhouden met de gasten. De beroepskracht heeft op haar 
beurt contact met de vrijwilligers onderhouden.  Er zijn kaartjes en attenties 
verstuurd naar gasten en vrijwilligers. 

 

• We hebben deelgenomen aan een rondleiding in het Rabohuis.  
 

• Er is een werkgroep geformeerd van vrijwilligers en de beroepskracht om mee te 
denken over de nieuwbouw en gezamenlijke activiteiten. Deze is diverse malen bij 
elkaar gekomen. Vrijwilligers zijn steeds op de hoogte gehouden met updates van 
het project ‘den Herd naar de Mert’. 

 

• Helaas ging de kerstlunch bij de Tipmast in Bladel door de coronamaatregelingen 
niet door. Als alternatief hebben we de gasten verwend met een sfeerlichtje en 
mooie kerstkaart van de kinderen van Toermalijn.  

 

Publiciteit   
In de lokale krant PC55 is 4 x door vrijwilligers en 4 x door bezoekers van DeGoeiplak een 
interview gegeven.   
 

Trends en ontwikkelingen 
 

• We werken steeds meer samen met scholen.  
o Kleuters van de basisschool Toermalijn hadden voor de gasten en 

vrijwilligers een mooie kerstkaart gemaakt.  Deze werd heel goed ontvangen. 
Er zullen meerdere activiteiten in 2022 gezamenlijk plaats vinden.  

o In 2022 zullen we een nauwer samenwerking aangaan met Pius X. Gasten 
van DeGoeiPlak gaan activiteiten ondernemen samen met vrijwilligers en 
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leerlingen van Pius X College op locatie. Zo’n 6x per jaar zullen er 
gezamenlijk activiteiten ondernomen worden.  

 

• We gaan onderzoeken of we een expositie schilderijen van De Bladelse School bij 
DeGoeiPlak kunnen hangen. 
 

• We gaan in 2022 verder met de voorbereidingen van Den Herd naar de Mert.  

 
  Samenspraak                                                                                                                    . 

Met project Samenspraak willen we Nederlandstalige vrijwilligers en anderstaligen bij 
elkaar brengen, waarbij informele taal- en cultuuroverdracht in een persoonlijke sfeer 
plaatsvindt. Mede hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan verhoogde zelfredzaamheid 
van anderstaligen en kansen in onze samenleving. Dit doen we door samen met 
Bibliotheek De Kempen taalcafé’s te organiseren en anderstaligen individueel te 
begeleiden door taalcoaches. 
 

Cijfers 
 

• 2 vrijwillige coördinatoren Samenspraak.  Zij zijn werkzaam in de gemeenten 
Eersel, Reusel-De Mierden en Bladel.  

• 17 vrijwillige taalcoaches binnen gemeente Bladel (in 2020: 10) 
• 21 deelnemers in Bladel uit Bulgarije, Canada, China, Eritrea, Filipijnen, Iran, 

Marokko, Polen, Portugal, Roemenië, Syrië, Wit-Rusland en Zuid-Korea. (in 2020: 17) 

 

Impact corona en activiteiten 
Tijdens de eerste maanden van 2021 werden er strenge maatregelen opgelegd vanuit de 
regering om de besmettingen met Covid in toom te houden. Nadat er op grotere schaal 
gevaccineerd werd, konden langzaamaan ook de activiteiten van Samenspraak weer 
worden opgepakt. Hierbij hadden deelnemers en vrijwilligers altijd een eigen keuze in het 
al dan niet meedoen.  
 
In de periode mei tot en met oktober is bijna normaal gedraaid met het taalcafé en de 
taalcoaching. Alleen grote bijeenkomsten met alle vrijwilligers, zoals trainingen, vonden 
niet plaats of werden digitaal gegeven. De maanden november en december werden 
gekleurd door een lockdown en dit had tot gevolg dat het taalcafé tijdelijk stillag. Een 
aantal taalcoaches ging met instemming van de deelnemers wel door met de individuele 
taaltraining, met inachtneming van de maatregelen. 
 

Vanuit Samenspraak wordt een goed contact onderhouden met de taalinstituten die de 
taallessen verzorgen. Ook door Kempenplus, het participatiebedrijf voor de inwoners van 
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de Kempengemeenten, werd regelmatig ondersteuning gevraagd voor anderstaligen die 
het Nederlands onvoldoende beheersen. 
 
Het aantal arbeidsmigranten en anderstaligen die via huwelijk of werk in Nederland zijn 
komen wonen, nam nog steeds toe. Mensen uit China, Turkije, Zuid-Korea, Canada, 
Roemenië en Bulgarije wisten Samenspraak te vinden. Het aantal Syriërs en Eritreeërs 
nam juist iets af. 
 
Met enkele oud-cursisten werd nog contact onderhouden om bijvoorbeeld hun progressie 
met de Nederlandse taal te volgen. Zeker de hoogopgeleide Syriërs willen graag contact 
blijven houden. Een Syrische vrouw heeft haar master gehaald en loopt nu stage als 
voorbereiding op werk. Vluchtelingenwerk in Reusel-De Mierden en Samenspraak hebben 
hierin een belangrijke rol vervuld. 
 
Een aantal anderstaligen volgde de cursus Klik & Tik die door de bibliotheken 
georganiseerd werd. Enkelen namen deel aan een digitale impactmeting, georganiseerd 
door het DigiTaalhuis. Het resultaat daarvan is nog niet bekend gemaakt.   
 

Kookboek 
In het kader van informele taal- en cultuuroverdracht 
hebben de anderstaligen en de taalcoaches hebben 
samen een prachtig kookboek gemaakt: “De Smaken 
van Thuis”, vol met home made recepten uit eigen 
land. Een culinaire rondreis langs alle nationaliteiten 
in Samenspraak.  
 
Naast de culturele uitwisseling kwam natuurlijk ook 
genoeg taal aan bod. In januari 2022 willen we het 
kookboek uitreiken aan de deelnemers, taalcoaches 
en wethouders. 
 
Met dank aan alle enthousiaste vrijwilligers en 
anderstaligen die mee hebben geholpen! 

 
Taalcoaches 
De door Cordaad Welzijn aangeboden lunches in Reusel voor de taalcoaches werden 
bijzonder gewaardeerd. Zo ook de kerstattentie. 
 
Gezien de onzekere coronasituatie heeft een aantal taalcoaches besloten om tijdelijk niet 
te coachen, uit angst voor besmetting. Het werven van nieuwe vrijwilligers vond steeds 
plaats via het Vrijwilligersbureau in Reusel en kende een opleving toen in september 
tijdelijk weer meer samenkomsten mogelijk werden. 
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In december vond een scholing aan enige taalcoaches plaats over de te gebruiken 
materialen, verzorgd door Cubiss. Ook nam een aantal taalcoaches online deel aan de 
Webinars van ‘Het Begint met Taal’. 

 
Trends en ontwikkelingen 
De nieuwe Wet inburgering die per 1 januari 2022 ingaat en waar de gemeenten de regie 
over gaan voeren, belooft meer aandacht voor de scholing van statushouders. Een nieuwe 
taalschool, Stavoor, zal zich vestigen in Bladel. De eerste indruk is positief. Er zal ook extra 
ingezet worden op laaggeletterde anderstaligen. De beide vrijwillige coördinatoren hebben 
deelgenomen via Teams aan de uitleg over de nieuwe Wet inburgering. Er worden nog 
vervolgsessies gepland. Een gestructureerd overleg met alle betrokkenen zal voor zowel 
anderstaligen als taalcoaches een meerwaarde opleveren. 
 

 

  Platform Informele Zorg                                                                                                 . 
 

Doelstelling 
Het Platform Informele Zorg (Platform IZ) wil een spreekbuis zijn voor de gemeente en 
professionele organisaties in Bladel als het gaat om “informele zorg” en de krachten 
bundelen van vrijwilligersorganisaties in de informele zorg.  Zo is het platform een 
netwerk van vrijwilligersaanbod op het terrein van welzijn en zorg.  

Activiteiten 
Tweemaal per jaar zijn er bijeenkomsten met een maatschappelijk thema. We werken met 
een vast programma en nodigen een gastspreker uit. Een beleidsambtenaar en/of 
wethouder sluit aan met nieuws vanuit de gemeente om de bezoekers te informeren over 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociaal domein. De samenstelling van de 
deelnemers kan per onderwerp wisselen.  
 
Ongeveer 4 maal per jaar komt de werkgroep Platform IZ bij elkaar om thema’s te 
bespreken die relevant zijn voor het netwerk. We streven naar een breed gedragen 
verantwoordelijkheid want een netwerk is van en voor iedereen. Daarom sturen we ook 4 
keer per jaar een nieuwsbrief rond.  

In 2022 willen we de werkgroep uitbreiden en verschillende organisaties uitnodigen om 
een afgevaardigde te laten plaatsnemen in Platform IZ. We vinden het belangrijk om 
verbindingen te leggen, ervaringen te delen en de diensten op elkaar af te stemmen. 
Nieuwe partijen zijn van harte welkom om aan te sluiten. 
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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. 
 

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. 
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 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. 
Vacatures zijn geplaatst in Hint, PC55, en andere lokale kranten.   

 

• 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. 

 
Elk jaar gaat een uitgebreid verslag naar Stuurgroep buurtbemiddeling over de resultaten. 
 
 

Adviesraad Sociaal Domein 
 
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is het formele adviesorgaan voor het College van 
B&W van de gemeente Bladel, wat betreft de vormgeving, het monitoren en evalueren van 
het gemeentelijke Wmo-beleid. 

ASD werkt geheel zelfstandig en behartigt de belangen van alle inwoners van de vijf 
dorpskernen van de gemeente Bladel. Zij bestaat uit een groep sociaal actieve inwoners 
uit de gemeente met ervaring, kennis en affiniteit binnen het brede sociale domein. De 
ASD bestaat uit twaalf leden die gemiddeld zeven keer per jaar vergaderen. 
Noodgedwongen werden de vergaderingen dit jaar via Teams gehouden.  
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In vogelvlucht 
• De grootste verandering is de nieuwe naam, van POP naar Adviesraad Sociaal 

Domein.  
• Verder zijn er twee nieuwe leden aangetreden, iemand vanuit GGZ en iemand 

vanuit jeugdzorg.  
• De vrijwilliger die standaard notuleert kon dit jaar om persoonlijke reden niet 

notuleren Dit heeft de ondersteuner van Cordaad Welzijn overgenomen.  
• Met sinterklaas zijn de leden verwend met een uniek gedicht en chocoladeletter. 

Deskundigheidsbevordering 
Binnen de ASD wordt aandacht besteed aan het vergroten van deskundigheid van de 
zittende leden. Zo kwam er uitleg over het Beleidskader Sociaal Domein, over de wijze van 
lezen van documenten binnen de gemeente en over de Leeswijzer als koepelorganisatie 
Sociaal Domein. In november heeft Aniek van Dortmont, afdelingshoofd Ontwikkeling, een 
presentatie geven over de processen bij de gemeente. 

Trends en ontwikkelingen                            
Het proces om van POP naar Adviesraad Sociaal Domein te transformeren is in het 
afgelopen jaar stevig ingezet. Tevens is gekeken naar meer professionalisering en 
efficiëntie.     
 

Ontwikkelingen MFA Hapert 
 

Gedurende het jaar 2021 is gestart met het realiseren van een MFA in Hapert. De bouw 
vordert gestaag. Nu is een fraai pand waarin onder meer kinderopvang, kerk, bibliotheek, 
basisschool en een gemeenschapshuis aan elkaar worden verbonden geen doel op zich, 
maar een basisvoorwaarde, een faciliteit voor meer sociale cohesie. Daarom is na de 
zomervakantie een begin gemaakt met de uitvoerig van het plan Hart van Hapert. 
 
De MFA dient een centrale rol te gaan spelen in het vitaal houden van Hapert. Jong en oud 
zijn welkom in het pand en worden gestimuleerd om samen te werken en elkaar te 
ondersteunen. Zodat ook in de toekomst Hapert een dorp blijft waar er naar elkaar wordt 
omgekeken. 
 
De gemeente heeft ons als welzijnsorganisatie gevraagd om een steentje bij te dragen aan 
de realisatie hiervan. Als eerste is de aandacht gericht op het samenstellen van een goed 
programma voor de openingsweek en de praktische uitvoering daarvan.  
De week is gepland van 30 september tot 7 oktober 2022 en de voorbereidingen zijn 
samen met een werkgroep opgepakt en worden voortgezet in het nieuwe jaar. 
  
Na de openingsweek van Hart van Hapert in het najaar wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor structurele verbreding van het programma in de MFA.  
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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 2 december namen 5 vrijwilligers deel aan een scholing over positieve gezondheid. 
Deze scholing werd verzorgd door de GGD. 
 

Cijfers 2021 
 

• 12 vrijwillige maatjes die wonen in Bladel (peildatum eind 2021). 

• 14 nieuwe aanvragen 

•   8 lopende casussen  
•   7 casussen afgesloten 
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Aanvragen 
Opvallend was dat de aanvragen het hele jaar door binnenkwamen. Waar het andere jaren 
nog wel eens wil pieken en stilvallen, bleven de aanmeldingen nu gestaag doorlopen. 
Wanneer we kijken naar de hulpvraag zijn de onderwerpen veelal gelijk. De voornaamste 
reden om een aanvraag te doen is eenzaamheid. Daarnaast worden ook dementie en 
mantelzorgondersteuning genoemd. 
 
Aanvragers 
In tegenstelling tot de redenen voor een aanvraag zijn de aanvragers zelf wel erg divers. Er 
komen aanvragen binnen via Lumens, MEE, WMO, zorgtrajectbegeleiders, Zuidzorg en 
Oktober, CJG+ en een praktijkondersteuner. Een aantal keer komt de aanvraag vanuit 
iemands’ netwerk (familie/vrienden) of vanuit de cliënt zelf. 
 
Beëindigingen 
In 2021 hebben we 7 casussen afgesloten, waaronder een aantal nieuwe aanvragen. De 
meest genoemde reden is dat mensen na een intake en soms zelfs na kennismaking met 
een vrijwilliger toch afzien van de inzet van vrijwilliger. De drempel om hulp te accepteren 
van een vreemde is vaak toch net te hoog. Ook kwam het voor dat 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 sinds het uitbreken van corona een ander type vrijwilliger 
reageert 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.  

• Met name in de tweede helft van 2021 zagen wij een angst bij (nieuwe) vrijwilligers 
om iemand te bezoeken. Velen wilden wachten tot de besmettingen 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.  
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  Thuisadministratie                                                                                                          . 
 
Cordaad Welzijn zet in de gemeente Bladel 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. 
 
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 Bladel 2021 
 

• 11 cliënten/gezinnen uit Bladel zijn aangemeld  
• 11 trajecten werden in Bladel in 2021 beëindigd 

• 19 trajecten lopen nog in Bladel (peildatum: 31-12-2021) 

 
In totaal ontving de Thuisadministratie in de Kempen 81 nieuwe aanmeldingen.  
Het aantal nieuwe aanmeldingen in Bladel in 2021 is iets lager dan voorgaande jaren.  

 

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. 

 
In 2021 werden 77 dossiers afgesloten. In 36% van de beëindigingen was cliënt weer 
zelfredzaam. De looptijd van de verschillende dossiers varieert nogal. Ons streven is om 
financiële redzaamheid 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. 
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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 vier 
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. 
 

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 

De Thuisadministratie werkt goed samen met o.a. MD Kempengemeenten, Lumens en 
Woonstichting de Zaligheden. 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. 
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In 2021 hebben ook gesprekken plaatsgevonden over de rol van de Thuisadministratie bij 
de nieuwe Wet inburgering. Hier wordt in 2022 een vervolg aangegeven. 

 
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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   Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg (VPTZ)                                                                     . 
 
De Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg (VPTZ) “Gewoon Thuis” 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. 
 

Cijfers 
In totaal waren er in 2021 28 aanvragen. Hiervan waren er in 7 in gemeente Bladel. Vrijwel 
de meeste aanvragen worden gedaan door thuiszorgorganisaties. Voor VPTZ zijn 24 
vrijwilligers actief, waarvan er 9 in de gemeente Bladel wonen.  
 

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. Daarnaast heeft er ook een overleg plaatsgevonden met de coördinatoren uit 
de regio. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg zuidoost 
Brabant.  
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Vrijwilligers 
We hebben afscheid genomen van 4 vrijwilligers, wegens andere verplichtingen of 
hoge leeftijd. Gelukkig hebben we eveneens 4 nieuwe vrijwilligers in kunnen werken. 
 
Naast persoonlijk contact sturen we iedere 4/5 weken naar alle vrijwilligers een mail 
met tips en nieuws. In 2021 zijn we met onze vrijwilligers naar Natuurbegraafplaats 
Esbeek geweest en hebben we de Tinteltuin in Eersel bezocht. 

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.  

 
Publiciteit 
Om VPTZ meer onder de aandacht te brengen willen we onze nieuwe flyer, samen met een 
begeleid schrijven, verspreiden onder verwijzers in ons werkgebied. We een overzicht 
gemaakt van alle thuiszorgorganisaties en huisartsen in de betrokken gemeenten. De 
voorbereidingen voor de nieuwe flyer zijn eind 2021 gestart en verspreiding volgt in 2022.  
 

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. 
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