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Alles voor 
mekaar 

Kwetsbare senioren 

• geen leeftijd grens 

• geen grens 
gemeente 

 
 

Koffiecorner 
Jumbo 

• Mensen melden zich zelf 

• Worden gemeld door eigen 
netwerk 

• Creatieve oproepen 

• Zichtbaar zijn/marketing 
(deurhanger) 

Koppeling aanvraag aan 
vrijwilliger (= supporter) 

• Klussen (als middel) 

• ‘koffie drinken’ 

• Eigen loket 
 
Doorverwijzen 

proberen vanuit 
klus tot 
regelmatig 
contact te komen 

• 117 supporters 

• 162 aanvragers 

• 400 klussen 
 
Wat je van een goede 
buur mag verwachten 

Contour de 
Twern 
Jongeren-
opbouwwerk 

Jeugd algemeen 
 

 Zelf in gesprekken met  

• Jongeren zelf/ Buren 
 

Verwijzing door professional 
(onderwijs, politie, ..) 

 
Eenzaamheid wel gezien, niet als 
zodanig benoemd Jongere geeft 
aan: 

• Lastig contacten leggen 
Alleen voelen 

Wekelijks wijkbezoek 
(Op straat/Thuis/Buren) 

• vaste gezichten 

• vertrouwensband 
 
doorverwijzen 
 
Preventief  
(voorlichting) 
 
Collectieve activiteiten 

Wekelijks contact, 
vertrouwensband 
 
Signaal als iemand 
tijdlang niet 
gezien 

Ingekocht  door de 
gemeente 
 
 

Met Elkaar ‘ieder die graag onder 
de mensen wil zijn’ 
 
Vaak: kan net niet mee 
met regulier aanbod,  
te sterk voor zorg-
aanbod 
 
Vaak mensen met 
‘rugzakje’ 

 • komen op eigen initiatief  

• op  advies /verwijzing 
zorgprofess. 

Daginvulling (activering (mee 
kunnen doen) 
 alle kernen (Heijgrave, Stulp, 
Haarstek, Schakel, Mand) 

• Spelletjes 

• Kaarten 

• Koken 
 

Niet overnemen maar faciliteren 

Navraag als 
mensen niet op 
komen dagen 

Onderdeel CdTwern 

• Ingekocht door 
gemeente 

 
 
Uitvoering door 
vrijwilligers met 
professionele 
ondersteuning 



Overzicht acteren Kerngroepleden       
Januari 2020, versie 2.0 

Werkgroep Samenwerken Eenzaamheid        2 -  4 
 

 Doelgroep Signaleren /bereiken doelgroep Acteren Continueren Algemeen 

  Direct Indirect (groep  /  1 op 1   

Ontmoeten 
 
 
 

Mensen met tekort aan 
zinvolle sociale 
contacten: 

• 45-60 jarigen 

• 60+ ers 

Actief 
luisteren en 
handelen 

Doelgroepen bereiken: 

• Website 

• Radio 

• Nieuwsbrief (ontmoetje) 

activiteiten 

• Koffieleutje 

• Ontmoetings café 

• Film middag 

• Workshops 
(levensbeschouwing) 

• Vertellen – schrijven 
levensboek 

 
Ontmoeten 

• Ontmoeten stok-‘jong’ 

• Ontmoeten – NAH 

• Ontmoeten de wijk in 
 

• Terugkerende 
activiteiten. 
Als iemand 
mist valt dat 
op 

Financiering 

• Donaties/fondsen 

• Betaalde (beetje) 
activiteiten 

 
300 gasten 

• 85 tot 100 
regelmatig 

Zorgsaam 
Heusden 

(Kwetsbare) Burgers uit 
de gemeente Heusden 

• die een steuntje in 
de rug kunnen 
gebruiken om de 
regie over het 
eigen leven te 
behouden en mee 
te kunnen blijven 
doen in de 
samenleving; 

 
Sociaal isolement 

Huisbezoek 
 
WOP  
 =  
We Helpen-
Ontmoetings
plaats  
(bibliotheek 
Drunen) 

• Mensen melden zelf 

• Door eigen netwerk cliënt  

• Verwijzing door 
zorgprofessionals 

 

Vrijwilligersdiensten 

• Klussen, Boodschappen 

• Vervoer 

• Administratie/beslasting 

• Taalmaatjes 

• Dementiemaatjes 
   O.a. ontlasten mantelzorger 
Heusdense maatjes 

• huisbezoek 

• 1:1 koppeling met vrijwilliger 
Netwerk maatjes (coach) 

• Herstel eigen netwerk in plm 
9 mnden 

Vrijwilligers 
houden contact 
met eerdere 
clienten 
 
Coördinator 
houdt altijd lijntje 
met vrijwilliger  

• 1-1 contact 

• intervisie 

• scholings-) 
bijeenkomst 

Onderdeel CdT,  

• ingekocht  door 
gemeente 

 
Mensen  zo lang 
mogelijk thuis 
 
Uitvoering door 
vrijwilligers,  
Coördinatie door 2 
betaalde profs 
 
10 netwerk coaches 
161 vrijwilligers 
>200 aanvragen 
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Senioren raad 
(ouderen 
bonden) 
 
 

55+  Leden kiezen zelf uit  een breed 
aanbod  

Zomerschool/winterschool 
 
Activiteiten (→ ontmoeten) 
• informatiebijeenkomsten 

• uitstapjes 

• gezellige ledenavonden,  

• muziekmiddag 

• kaarten, kienen, biljarten, 
sjoelen,……. 
 

Hulpdiensten: 

• Ouderenadviseurs 

• Clienten ondersteuners 

• belasting-invulhulpen, 

• thuisadministrateurs 

• KBO-praatje (op verzoek) 

 

Leden blijven in 
beeld 

7 ouderenverenigingen 
KBO’s  
• Elshout, 

• Drunen, 

• Nieuwkuijk,  

• Vlijmen-Vliedberg, 

• Haarsteeg 
Seniorenver. Vlijmen 
Seniorenver. Heusden. 
 

• 2500 leden 

Zonnebloem Mensen met 
lichamelijke beperking 
(geen leeftijdgrens) 

 • Mensen worden gemeld 
door o.a. familie, buren, 
kennissen, instanties 
(Thebe, Countour de 
Twern e.d.), door andere 
gasten, kinderen en/of 
kleinkinderen, vrijwilligers. 

• Mensen kunnen ook zichzelf 
melden. 
 

Huisbezoeken  
 
Uitstapjes/reizen 
 
Activiteiten  

• O.a. Picknick, Bingo, 
Wandelen, kerstviering, 
Nieuwjaarstreffen, 
Vakantieweek, Kaart- en 
spelmiddag 

Gasten blijven in 
beeld 

Regio Heusden 

• 5 afdelingen 

• 130 vrijwilligers 

• 400 gasten 

• 3500 
huisbezoeken 

• ± 100 activiteiten 
 
Afdelingen: 

• eigen bestuur 

• financiering obv 
donaties en acties 
(m.n. lotenverkoop) 

• mensen betalen 
soms (een beetje) 
voor activiteiten. 
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VOB 
(vrijwilligers 
op bezoek) 
parochie 
heilige 
Augustinus 
Vlijmen 

oudere parochianen, die 
nog thuis wonen, maar 
door omstandigheden 
niet vaak buiten de deur 
komen en daardoor vele 
uren alleen zijn. 

Pastoor/Vrijwil
liger/VOB-er 
signaleren: 
 kandidaat 
wordt 
vervolgens 
gevraagd  
 
: 

• ouderen melden zichzelf aan 

• Andere parochianen attenderen 
het VOB team.  

Vrijwilliger gaat op bezoek voor 
gesprek, spelletje. 
 
Vrijwilliger neemt de parochiaan 
mee naar b.v. de kerk of bieb. 
 
Met de hele groep vrijwilligers en 
deelnemers op pad  b.v. naar het 
cultureel eetcafé 
 
 
 
 

Contact blijft tot 
verhuizing of 
overlijden. 
 
VOB-vrijwilligers 
komen 4 x per jaar  
bij elkaar: 

• leren van elkaar 

• gasten uitnodigen  
b.v. Senioren-
raad, zonnebloem 

• toerusten zoals 
rouwverwerking 

 

VOB bestaat 3 jaar 

• 10 vrijwilligers 

• 20 deelnemers 
 
Parochie betaalt de zeer 
lage kosten. 

 
Nieuwe vrijwilligers: 

• uitgenodigd via De 
Ontmoeting 

• persoonlijk gevraagd. 
 
Vier keer per jaar een 
nieuwsbrief 

       

 


