
BELEIDSPLAN MENS DE BILT ( verkort)  

 

MISSIE EN VISIE 

MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente De Bilt. Onze 

medewerkers en vrijwilligers ondersteunen initiatieven van inwoners op het gebied van welzijn, 

wonen en zorg. Wij faciliteren activiteiten, beantwoorden vragen en geven ondersteuning en advies.  

Alle activiteiten van MENS De Bilt zijn erop gericht dat mensen zoveel mogelijk (blijven) meedoen in 

de maatschappij en zelf de regie houden over hun leven. Daarom focussen wij op hun eigen kracht 

en sluiten we aan bij hun mogelijkheden. 

MENS De Bilt werkt samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, de 

Regionale Sociale Dienst en UWV en bedrijven. Maar vooral werken wij samen met de inwoners van 

de zes kernen van de gemeente De Bilt.  

PRAKTIJK 

MENS De Bilt voert het werk binnen vijf verschillende afdelingen uit. 

Het sociaal team is de ingang voor volwassenen in De Bilt met vragen over wonen, welzijn en zorg. 

Medewerkers van het sociaal team gaan op huisbezoek om samen met de zorgvrager het probleem 

in kaart te brengen en een plan te maken met oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie.. Bij 

het opstellen van het plan wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen, van het sociale netwerk 

en van algemeen toegankelijke voorzieningen  zoals het welzijnswerk. Als er een geïndiceerde WMO 

voorziening nodig is geeft de medewerker een zwaarwegend advies hierover aan de gemeente. De 

dienstverlening van het sociaal team kan ook bestaan uit kortdurende begeleiding.  

Het steunpunt Mantelzorg versterkt de draagkracht en vermindert de draaglast van mantelzorgers 

zodat zij de zorg die zij bieden aan hun naasten langer en beter kunnen volhouden. Het steunpunt 

biedt directe ondersteuning zowel individueel als groepsgewijs in de vorm van lotgenotengroepen, 

voorlichting en training. De activiteiten op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg worden door het 

steunpunt georganiseerd. 

Het team Welzijn heeft als taak zoveel mogelijk vrijwillige inzet bij de bewoners van De Bilt te 

genereren. Dat gebeurt door het organiseren van een plaatselijke vrijwilligerscentrale, door het 

ondersteunen van burgerinitiatieven in en buiten de servicecentra, het coördineren van 

verschillende maatjesprojecten en een bezoekservice voor ouderen, het begeleiden met mensen 

waarvoor vrijwilligerswerk niet zo eenvoudig is, het regelen van maatschappelijk stages en het 

stimuleren bij bedrijven van maatschappelijk betrokken ondernemen. In de servicecentra en het 

wijkrestaurant kan men op veel verschillende manieren actief zijn en elkaar ontmoeten.  

Het jongerenwerk heeft zich tot doel gesteld te bevorderen dat jongeren de school afmaken, overlast  

op straat te verminderen en crimineel gedrag te voorkomen. Er wordt ingezet op vergroten van 

zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Dit gebeurt door op straat contact te leggen met jongeren 

en jongeren te stimuleren zelf initiatieven te nemen en activiteiten voor zichzelf en andere jongeren 

te organiseren. Dit kan in de jongerenpanden die MENS De Bilt tot haar beschikking heeft. 



De Buurtsportcoaches voeren preventieve, stimulerende, signalerende en verbindende activiteiten 

uit als het gaat om sporten en bewegen in De Bilt. Ze doen dit door het ondersteunen van 

sportverenigingen, het stimuleren van laagdrempelige sportactiviteiten in de wijken en ‘Bewegen op 

recept’ in samenwerking met huisartsen, het organiseren van sportactiviteiten samen met scholen en 

buitenschoolse opvang en het geven van voorlichting over gezonde voeding. Bovendien worden er 

grote sportevenementen georganiseerd, ook in samenwerking met sportverenigingen. 

FINANCIERING 

“MENS De Bilt” voert haar taken uit in opdracht van en in samenwerking met de Gemeente De Bilt. 

De Gemeente De Bilt is de hoofdfinancier van de Stichting. Daarnaast worden er op projectbasis 

fondsen geworven en worden kleine bijdragen gevraagd aan de burger voor extra activiteiten die 

binnen het doel van de Stichting passen. Bij het laatste kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 

activiteiten zoals de buurtsportcoach waarbij de overheid een bijdrage verlangt van de burger of 

organisaties die hier gebruik van maken. 

 


