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Inleiding
Hierbij presenteren wij het verslag van de werkzaamheden van MENS De Bilt in 2016.
In korte teksten, geïllustreerd met een aantal voorbeelden en foto’s proberen wij een indruk te
geven van het werk dat verzet is en het resultaat daarvan. In een bijlage staan de prestaties zoals we
met de gemeente als onze belangrijkste opdrachtgever afgesproken hebben en hoe we aan die
afspraken uitvoering gegeven hebben.
Wij zijn trots op wat er bereikt is dit jaar. De rode draad in ons werk wordt steeds zichtbaarder; we
zorgen niet vóór mensen, maar we zorgen dat mensen goed voor zichzelf kunnen zorgen op de
manier die bij hen past. Er wordt goed gekeken naar de draagkracht van mensen en we dragen
oplossingen aan waar nodig.
Bij het Sociaal Team hebben zich in 2016 veel meer mensen gemeld dan was voorzien. Altijd als het
nodig was, is een medewerker op huisbezoek geweest en is er samen met de klant gekeken naar
adequate oplossingen. Als het noodzakelijk was werden er adviezen aan de gemeente gegeven
betreffende de inzet van een WMO voorziening. Vaak werden zaken in de persoonlijke sfeer
opgelost en werd men doorverwezen naar een oplossing binnen de algemene voorzieningen, zoals
een maatje, activiteiten op de Servicecentra, BoodschappenPlusBus of anders door MENS De Bilt
georganiseerd of naar andere organisaties.
De gemeenteraad vond dat er te weinig mantelzorgers bekend waren in De Bilt. Wij kregen de
opdracht om meer mantelzorgers te bereiken en namens de gemeente te waarderen. Een
succesvolle campagne heeft ervoor gezorgd dat ruim 200 nieuwe mantelzorgers zich hebben
aangemeld. Met hen wordt het gesprek gevoerd over de manier waarop zij het beste ondersteund
kunnen worden.
De medewerkers van onze afdeling Welzijn hebben bewoners van De Bilt gefaciliteerd met het
realiseren van allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en educatie binnen de
servicecentra. Er is veel te doen en iedereen is welkom. Het maatjesproject MENS met Elkaar is sterk
gegroeid. Een maatje wordt gekoppeld aan iemand die contact of hulp nodig heeft. Het blijkt een
succesvolle aanpak waar veel vraag naar is.
Via Kansrijk Vrijwilligerswerk heeft een aantal mensen zonder uitzicht op betaald werk met behulp
van onze sociaal werkers wel passend vrijwilligerswerk gevonden. Succesvolle fondsenwerving zorgt
ervoor dat we de methodiek in 2017 kunnen uitbreiden.
Ook de jongerenwerkers en buursportcoaches waren zichtbaar en actief in de gemeente. De
jongerenwerkers zijn veel op straat te vinden en leggen contacten met de jongerengroepen die
overlast zouden kunnen veroorzaken. Door een goede preventieve aanpak kunnen de jongeren hun
energie op een positievere manier kwijt. Sporten verbindt en is gezond. Ook kinderen waarvoor
sporten niet vanzelfsprekend is worden bereikt. Evenals volwassenen die op advies van de huisarts
meer moeten bewegen.
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Samenwerken met allerlei buurtinitiatieven en zorgorganisaties blijft van cruciaal belang voor het
welslagen van de missie van MENS. Een samenleving waar iedereen kan blijven meedoen is
uitsluitend te realiseren met de inzet van velen.

Marjan Haak
Interim-voorzitter Bestuur MENS De Bilt

Evelien Ribbens
Directeur MENS De Bilt
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1. Toegang tot maatschappelijke ondersteuning
1.1. Sociaal Team
Per 1 januari 2016 is het Sociaal Team van start gegaan. Het Sociaal Team is er voor inwoners van 18
jaar en ouder in gemeente De Bilt die een hulpvraag hebben. Met vragen over welzijn, zorg, wonen,
werk, financiën, dagbesteding, (geestelijke) gezondheid of relaties, kunnen mensen terecht bij het
Sociaal Team. Na een aanmelding komt een medewerker op huisbezoek om de situatie te bespreken
en samen tot een oplossing te komen. Vaak wordt er één gesprek gevoerd, soms zijn meerdere
gesprekken nodig. Is specifieke ondersteuning nodig, dan geeft het Sociaal Team een advies aan de
gemeente voor een maatwerkvoorziening.1 Het team is verdeeld in drie wijkteams: De Bilt, Bilthoven,
Bilthoven Noord en de kernen.
Aantal meldingen

1630 (over 51 weken)

Verdeling over wijken:
-

Wijkteam De Bilt

25%

-

Wijkteam Bilthoven

39%

-

Wijkteam Bilthoven Noord en de kernen

36%

1

Dit is bijvoorbeeld een aanpassing aan uw woning zoals een traplift, huishoudelijke hulp, een regiotaxipas,
begeleiding of dagbesteding
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Alle ballen in de lucht houden
Anneke is een alleenstaande moeder met drie jonge kinderen. Ze heeft Niet Aangeboren Hersenletsel en
meldt zich bij het Sociaal Team omdat het haar niet meer lukt alle ballen in de lucht te houden. Ze komt niet
meer toe aan dagelijkse basale taken zoals het huishouden of de opvoeding van de kinderen. Haar zus, die in
de buurt woont, helpt haar waar kan. Maar ook in wat zij kan betekenen is een grens bereikt. Een
medewerker van het sociaal team komt op huisbezoek om de situatie bespreken. Er volgt een tweede
gesprek, waarbij ook haar zus en een medewerker van het CJG (in verband met de vragen over de opvoeding
van de kinderen) aanwezig zijn, om een gezamenlijk plan te maken. Het plan bestaat uit de inzet van
huishoudelijke hulp, het regelen van buitenschoolse opvang en structurele speelafspraakjes voor de kinderen
om Anneke wat rust te geven. Ook blijkt een buurvrouw bereid om te helpen. Anneke vindt dat ze goed
geholpen is met deze oplossingen.

Samen op onderzoek
De 60-jarige Jan is kortgeleden in onze gemeente komen wonen. Hij wil graag hulp bij het huishouden, met
zijn administratie en in contact komen met andere mensen. Jan heeft lichamelijke en geestelijke
beperkingen. Hij heeft een rolstoel en een scootmobiel. Hij heeft een goed contact met één vriendin, maar
verder geen netwerk. Jan is erg emotioneel en overstuur tijdens het eerste huisbezoek van de medewerker
van het Sociaal Team. Hij vindt dat zijn aangepaste woning niet geschikt is voor hem. Ook wil hij graag in
aanmerking komen voor een nieuwe rolstoel en scootmobiel. De medewerker voert verschillende gesprekken
met hem om zo samen te onderzoeken welke ondersteuning en hulpmiddelen nodig zijn en wie deze het
beste kan bieden. Het is belangrijk dat Jan zelfstandig kan blijven wonen en in overleg met de gemeente en
zorgorganisaties wordt een snelle oplossing geboden in de aanschaf voor een nieuwe scootmobiel. De
rolstoel is met een aantal aanpassingen weer geschikt gemaakt. Jan is blij dat hij hulp in de huishouding kan
krijgen. Hierdoor voelt hij zich prettiger in zijn huis. Een vrijwilliger wordt gezocht om samen met hem zijn
administratie op orde te brengen en te houden. Daarnaast wordt een maatje gezocht om samen met Jan
leuke dingen doen. Jan geeft aan goed geholpen te zijn. De medewerker van het Sociaal Team is betrokken
geweest tot de zorg en ondersteuning goed zijn opgestart.

1.2. Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorgen voor een langdurig of chronisch ziek familielid,
partner, buur of vriend. Het steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, voorlichting, trainingen en
bijvoorbeeld lotgenotencontact. Ook worden mantelzorgers in de gelegenheid gesteld om elkaar in
informele sfeer te ontmoeten. Dit gebeurt op de Dag van de Mantelzorg, de mantelzorglunch en
tijdens de mantelzorgcafés. 2016 stond in het teken van de start van de campagne ‘Eén Uit
Duizenden’ met als doel meer mantelzorgers te bereiken en met hen in gesprek te gaan.
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Geregistreerde mantelzorgers
Contactgroepen
Voorlichtingsbijeenkomsten
Ontspannende activiteiten zoals Mantelzorgcafé, -luch, Dag van
de Mantelzorg
Symposium Werk & Mantelzorg

433 mantelzorgers
(ruim 200 meer dan in 2015)
25 deelnemers totaal; gemiddeld 5
deelnemers per groep
70 deelnemers totaal; gemiddeld 12 per
keer
100 deelnemers totaal
63 deelnemers

Beter in balans; Jezelf erkennen en waarderen
“De mantelzorg ging mij steeds zwaarder vallen. Er komt steeds meer zorg bij, nu ook voor mijn schoonouders.
Daarom heb ik besloten om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de druk beter te hanteren. Gelukkig kwam
ik in het activiteitenoverzicht van Steunpunt Mantelzorg de training ‘Beter in balans’ tegen. Ik ben heel blij dat
ik deze stap heb gezet”
Ellen vertelt dat er een proces in gang is gezet waarbij zij zich steeds bewuster wordt als mantelzorger. “Door
de ontmoeting met andere mantelzorgers en het bijwonen van bijeenkomsten merk je dat je niet de enige
bent, er is veel herkenning en begrip. Gek genoeg is het toch nog steeds een taboe om te vertellen dat je het
zwaar vindt. Bovendien levert de relatie met mijn moeder ook veel negativiteit op. Ik doe het nooit goed… Juist
dan is het goed om steun te zoeken bij andere mantelzorgers en jezelf te erkennen en te waarderen. Dat het
goed is wat je doet en voldoende. De training geeft mij lucht en adempauze, het geeft me inzicht in hoe ik
mezelf soms klem zet en hoe ik dat kan doorbreken.
(Ellen is mantelzorger voor haar moeder die 100 km verderop woont. Haar moeder lijdt aan vasculaire
dementie en Alzheimer)

Halverwege 2016 kregen we een extra opdracht van de gemeente in het kader van het bereiken en
ondersteuning van mantelzorgers en zijn we gestart met de uitvoering van vier extra projecten.
Hieronder leest u een kort verslag van elk project.
Eén Uit Duizenden
We zijn de campagne ‘Een uit Duizenden’ gestart omdat er veel mantelzorgers in de gemeente De
Bilt wonen die het Steunpunt Mantelzorg tot nu toe nog niet bereikt heeft. Bovendien is het begrip
Mantelzorg bij veel inwoners onbekend. Veel mensen weten niet dat zij mantelzorger zijn. Daarom
ging tijdens de Vrijetijdsmarkt op 10 september 2016 de campagne ‘Een uit Duizenden’ van start met
als doel meer mantelzorgers te bereiken. Op vele momenten en op verschillende manieren is
aandacht gevraagd voor mantelzorg,
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Sinterklaas krijgt tijdens zijn intocht in De Bilt
symbolisch de Mantelzorgmantel omgehangen
als
voorbeeld
van
één
van
de
campagneactiviteiten (november 2016).

Ook de uitreiking van de Mantelzorgwaardering 2016 was onderdeel van de campagne.
De mantelzorgwaardering bestond dit jaar uit vouchers te besteden bij vele winkels in de gemeente.
Om te horen van Mantelzorgers aan welke vorm van ondersteuning zij behoefte hebben zijn er twee
Rondetafelgesprekken gevoerd met 30 mantelzorgers en is een enquête gehouden waar 165
mantelzorgers aan meegewerkt hebben. Op basis van deze meting wordt er een advies uitgebracht
aan de gemeente wat betreft passende ondersteuning.

Eerste uitreiking van de Mantelzorgwaardering 2016 tijdens de Dag van de Mantelzorg
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Werk & Mantelzorg
In februari 2016 werd de in 2015 gestarte campagne ‘Werk en Mantelzorg’ afgesloten met een
symposium in het gemeentehuis.
Het doel was werkgevers te informeren en te stimuleren tot mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De campagne kreeg een vervolg met als doel een ambassadeursnetwerk t realiseren om structureel
aandacht voor werkende mantelzorgers te borgen.

Zorgmaatjes en mantelzorgmaatjes
Er zijn twee nieuwe maatjesprojecten opgezet die gericht zijn op de doelgroep Mantelzorgers:
Mantelzorgmaatje is bedoeld voor mantelzorgers die zwaar belast worden. Zij worden gekoppeld aan
een vrijwilliger die de mantelzorger ondersteunt, een luisterend oor biedt en waar mogelijk ook
regel- en administratieve taken samen met de mantelzorger oppakt.
Zorgmaatjes zijn vrijwilligers met een zorgachtergrond of ervaringsdeskundige (ex) mantelzorgers,
die kortdurend gezelschap bieden aan degene die zorg behoeft. Op deze manier kan de mantelzorger
even tijd voor zichzelf nemen en zijn/haar energie niveau weer opbouwen. Beiden projecten
voorzien in een duidelijke behoefte.

Van Waarde
Het project Van Waarde, vrijwilligerswerk voor mensen met een geheugenprobleem, is in 2016
afgerond met een film, waarin verschillende deelnemers aan het project geportretteerd zijn. Het
project werd gefinancierd door FondsNutsOhra en krijgt, dankzij succesvolle fondsenwerving in 2017
een doorstart onder de naam ‘Sterk door vrijwilligerswerk’.
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2. Welzijn Ontmoeting, initiatieven en vrijwillige inzet

2.1 Servicecentra als laagdrempelige inloop voor ontmoeting en activiteiten in de wijk
Mensen die het Servicecentrum binnen lopen, bellen of mailen worden te woord gestaan door
gastvrije vrijwilligers die begeleid worden door een sociaal werker .
Vrijwilligerswerk: drie vliegen in één klap
Via het Sociaal Team komt een vraag om met Tonny, een dame van middelbare leeftijd, mee te denken over
mogelijkheden om mensen te ontmoeten, een zinvolle invulling van de dag te vinden en te werken aan
zelfontwikkeling. Samen met een sociaal werker verkent Tonny verschillende mogelijkheden, waaronder op
het Servicecentrum. Zo is Tonny een ochtend rondgeleid, heeft ze kunnen proeven aan verschillende
activiteiten en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Ze had een klik met de werkzaamheden en collega’s van
de bureaudienst. Als vrijwilliger is ze hier met succes en plezier aan de slag gegaan.

Er zijn dagelijks goedbezochte activiteiten in beide Servicecentra. In De Bilt zijn dat bijvoorbeeld
Nederlandse lessen voor anderstaligen, Country Line dansen, gym/yoga/aerobics voor ouderen,
stijldansen 50+, breien voor het goede doel, tekenen/schilderen, filosofie, koffie-inloop, Samen
lunchen en weekafsluiting. Nieuwe activiteiten in Servicecentrum Maartensdijk zijn bijvoorbeeld
Engelse les, Yoga en hersengymnastiek.
De wijkwinkel in Servicecentrum De Bilt kreeg 236 vragen om te helpen met formulieren en
administratie en 100 vragen met betrekking tot belasting en toeslagen.
Daarnaast zijn er maandelijkse activiteiten zoals het In Between Café (voor mensen tussen twee
banen in), De Kroeg (voor mensen met een verstandelijke beperking) en het Intercultureel Eetcafé.
Of jaarlijkse activiteiten zoals het Zomerprogramma met leuke activiteiten voor en door mensen die
niet op vakantie (kunnen) gaan, het Sinterklaasfeest voor kinderen en ouderen, en de Mini
Kerstmarkt, waar geld ingezameld is voor verschillende goede doelen. Deze activiteiten zijn mogelijk
gemaakt door de inzet van de deelnemers en vele betrokken en enthousiaste vrijwilligers, maar
bijvoorbeeld ook door organisaties en bedrijven die een bijdrage leveren in de vorm van sponsoring
en/of schenkingen.
Leuk om te vermelden vanuit Servicecentrum Maartensdijk
Dat in samenwerking met kinderopvang Topkids een High Tea is verzorgd voor 50 ouderen door 40 kinderen.
De Wensboom tijdens de december maand bijna 60 wensen opgeleverd heeft. Samen wordt nagedacht hoe
deze in vervulling zouden kunnen gaan en wie daarin wat kan bijdragen.
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Ontwikkelingen in Bilthoven Noord
Per kwartaal is er een Nieuwsbrief uitgebracht met activiteitenaanbod specifiek voor Bilthoven
Noord. Daarnaast hebben er twee netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden die bezocht zijn door
buurtbewoners, diverse initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties. Een actieve
samenwerking met de Pieter de Hooghflat is in gang gezet.

2.2 Preventief Huisbezoek
Een team van acht vrijwilligers legt huisbezoeken af bij ouderen in de leeftijd van 75 of 80 jaar in de
gemeente. Doel is om hen te informeren over regelingen, voorzieningen en activiteiten, te adviseren
bij het vinden van eigen oplossingen bij mogelijke problemen en te signaleren en/of door te
verwijzen in situaties waar hulp nodig is. De 75-jarigen kregen een informatiegids toegestuurd en een
uitnodiging voor een gesprek. Zij kunnen zelf een huisbezoek aanvragen, maar geven vaak aan nog
fit te zijn en zelf hun weg te kunnen vinden. 80-jarigen worden gebeld om een afspraak te maken
voor een huisbezoek of vrijwilligers gaan langs. Ook zij zijn vaak nog fit en weten zich te redden. Zij
hebben wel meer behoefte aan informatie en advies.
Totale doelgroep

668

Benaderd

Aantal 75 jarigen

348

Allemaal uitnodiging
ontvangen

Aantal 80 jarigen

320

304 zijn benaderd/ is
contact opgenomen

Op eigen verzoek

nvt

7 mensen hebben op
eigen verzoek om een
huisbezoek gevraagd

152 huisbezoeken hebben
plaatsgevonden
34 daarvan hebben zelf een
huisbezoek aangevraagd. En dat heeft
ook plaatsgevonden
118 hebben aangegeven behoefte te
hebben aan een huisbezoek. En dat
heeft ook plaatsgevonden
7 huisbezoeken hebben
plaatsgevonden

De ouderen zijn over het algemeen positief over het huisbezoek. Zij voelen zich geïnformeerd en
hebben advies gekregen of een doorverwijzing. Ook de ouderen die in eerste instantie niet veel van
het gesprek verwachtten, waren na afloop heel tevreden en soms dankbaar.

2.3 MENS DE Bilt Vrijwilligerscentrale met o.a. de vrijwilligersvacaturebank, NL-Doet en de
vrijwilligersbanenmarkt
De vrijwilligerscentrale inspireert, informeert, bemiddelt, verbindt en faciliteert inwoners en
organisaties bij vrijwilligerswerk. Dit doet zij door middel van het matchen van vraag en aanbod
middels de vacaturebank en wekelijkse inloopspreekuren. Daarnaast biedt de vrijwilligerscentrale
begeleiding, advies en deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het
gebied van vrijwilligersvraagstukken. Tenslotte organiseren we de jaarlijkse vrijwilligersbanenmarkt
en bemiddelen we bij eenmalige klussen tijdens NL-Doet. Zo gingen op 11 en 12 maart 2016 in totaal
307 vrijwilligers aan de slag voor 28 vrijwilligersorganisaties. En bezochten ruim 100 belangstellenden
op 8 oktober 2016 de vrijwilligersbanenmarkt, waar 30 deelnemende organisaties zich
presenteerden.
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Burgemeester en wethouders aan de slag na verloting Banenmarkt
De burgemeester, Bas Verkerk, en de wethouders werden verloot onder de 30 deelnemende organisaties. Zij
gaan eenmalig als vrijwilliger aan de slag bij de organisaties die als winnaar uit de loting kwamen. Het
Leendert Mees Huis, Stichting Emmaus, BENG!, MENS Maatjes en stichting Ariane de Ranitz vielen in de
prijzen.

Resultaten in cijfers Vacaturebank 2016
Totaal
aantal
org.
Gem.
170

Nieuwe
organisaties

Totaal
aantal
vacatures

25

Gem. 150

Nieuwe
vacatures

Online
reactie op
vacatures

119

218

Open
sollicitaties

Bezoekers
in De Bilt
12

65

2.4 MENS met Elkaar
Het maatjesproject MENS met Elkaar, koppelt vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag in de
thuissituatie. De doelgroep is drieledig: mensen met een klein sociaal netwerk; psychisch-sociaal
kwetsbaren; mensen met dementie (mantelzorger wordt met inzet van vrijwilliger ontlast).
Maatjesproject MENS met Elkaar heeft in 2016 ruim 110 koppelingen kunnen maken.
Daarnaast zijn in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg twee nieuwe maatjesprojecten
opgezet die gericht zijn op ondersteuning van Mantelzorgers. Zie voor meer informatie onder
‘Steunpunt Mantelzorg’.
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Tijd voor jezelf
Meneer en mevrouw zijn als 56 jaar bij elkaar. Mevrouw heeft beginnende dementie. Ze was altijd heel
creatief maar in haar eentje kan ze bijna niets meer. Meneer zorgt goed voor mevrouw, maar mist heel erg
tijd voor zichzelf. Door de huisarts wordt de familie doorverwezen naar het maatjesproject. Een net
gepensioneerde mevrouw komt nu eens in de week bij mevrouw om samen te borduren en te schilderen.
Mevrouw bloeit op en kijkt steeds uit naar het bezoek. Er is een goede klik tussen beiden. Ook meneer is zeer
blij met dit contact. Hij ziet mevrouw meer energie krijgen en zelf heeft hij door de inzet van de vrijwilligster
sinds tijden weer eens even relaxt aan de oude gracht in Utrecht een biertje kunnen drinken.

Wat maatje zijn oplevert
‘Vrijwilligster Jennifer, 21 jaar, maatje van een dame van 96 jaar die behoefte had aan meer sociaal contact:
“We hebben een leeftijdsverschil van 75 jaar. Ongeveer 3 generaties! Dit maakt voor ons dat wij enorm veel
kunnen praten over het leven van toen en nu. Het is ontzettend mooi om te merken dat je echt een verrijking
bent in iemands leven. Een klein stukje wandelen, een kop koffie, een praatje maken, de kleine dingen maken
echt het verschil. Het leeftijdsverschil is niet voelbaar dit zorgt voor een inspirerend en leerzaam contact voor
beiden. Voor mij is het een uurtje in de week, maar de ander zijn dag kan om dit ene uurtje draaien. Maatje
zijn levert enorm veel op voor jezelf en voor de ander!”

2.5. Samen Oplopen
In 2016 hebben 11 gezinnen met in totaal 46 kinderen ondersteuning ontvangen van een vrijwilliger
van Samen Oplopen. De meeste gezinnen zijn doorverwezen door het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), waarmee een goede samenwerking was. Totaal waren er 14 vrijwilligers betrokken bij Samen
Oplopen dit jaar. Dit was een heel gevarieerde groep mensen, waardoor er goede matches konden
worden gemaakt met de gezinnen.
Gezelligheid en fijne gesprekken
Een echtpaar meldt zich aan omdat zij beiden overbelast zijn. Ze hebben drie jonge kinderen, waarvan één
veel aandacht nodig heeft. Beide ouders zitten thuis met een burn-out, en hebben geen energie om de vele
klussen die in en om het huis te doen zijn aan te pakken. Ze zoeken een vrijwilliger die wekelijks samen een
klus wil doen, zodat er weer wat positiviteit en een gevoel van voldoening komt. Zij geven aan vooral op zoek
te zijn naar praktische hulp, en niet zozeer naar iemand om mee te praten over hun problemen. Al snel meldt
een vrijwilligster zich aan voor deze vraag. Ze komt een ochtend per week en samen met moeder en/of vader
pakt ze veel verschillende klussen op. Bijvoorbeeld het uitmesten van de schuur, het herinrichten van de
kinderkamers of het winterklaar maken van de tuin. Het geeft beiden voldoening en een goed gevoel om te
zien wat ze hebben bereikt. Bij het afsluiten van het contact benoemen beide ouders specifiek de gezelligheid
en de fijne gesprekken die de vrijwilligster heeft gebracht. Dat heeft veel voor ze betekend.
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2.6 Coördinatie van de BoodschappenPlusBus
De BoodschappenPlusBus is bedoeld voor mensen die moeite hebben om zelf boodschappen te doen
en uit te gaan. De BoodschappenPlusBus rijdt vijf dagen per week voor boodschappen, winkelen,
eten en een uitje. De dagelijkse gang van zaken is geheel in handen van vrijwilligers. In 2016 heeft de
bus 305 ritten gemaakt voor in totaal 1229 mensen (203 om boodschappen te doen, 462 om samen
te gaan eten, 131 om te gaan zwemmen, en 433 zijn mee geweest met een uitje). Dit zijn geen
unieke bezoekers, ongeveer 150 mensen maken op regelmatige basis gebruik van de diensten van
de bus. Ook hier hebben we dit jaar de tevredenheid onder gebruikers en vrijwilligers getoetst.
De top 5 van redenen voor mensen om gebruik te maken van de BPB:
1. Omdat men geen ander vervoer heeft, niet meer zelfstandig kan/wil reizen en zelf boodschappen
doen moeilijk is.
2. Mensen gaan mee voor de leuke uitjes.
3. Men vindt het prettig om thuis opgehaald en thuisgebracht te worden.
4. Men gaat mee voor de gezelligheid en het contact met anderen.
5. Omdat men anders weinig weggaat; veel aan huis gebonden is; anders behoorlijk opgesloten zit; en
nog eens ergens komt.
(Uit de klanttevredenheidsenquete van gebruikers van de BoodschappenPlusBus – nov. 2016)

Én zelf je boodschappen blijven doen, én gezelligheid
Op de jaarlijkse vrijetijdsmarkt maken we reclame voor de BoodschappenPlusBus. Door middel van het
uitdelen van bonnen voor een gratis boodschappenrit, proberen we mensen kennis te laten maken met deze
dienst. We spreken een mevrouw aan die in eerste instantie zegt; “ dat heb ik gelukkig nog niet nodig, ik doe
mijn boodschappen nog zelf. “ Toch bleef mevrouw staan om meer informatie te horen en liep zij weg, met de
gratis boodschappenritbon en zei; “je weet maar nooit.”
Een paar weken later belde mevrouw of zij mee kon met een boodschappenrit. Mevrouw had erg last van haar
rug waardoor het alleen boodschappen doen tijdelijk toch even lastig was.
Mevrouw ging mee met het boodschappendoen en zei dat ze er erg mee geholpen was.
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Later belde mevrouw weer een keer voor een boodschappenrit
Niet zozeer omdat mevrouw nog last van haar rug had, maar omdat mevrouw het heel leuk vond om andere
mensen te ontmoeten. Even een praatje, toch een beetje hulp en gezellig de koffie daarna. Mevrouw is thuis
vaak alleen en gaat nu regelmatig mee met de bus om gezellig onder de mensen te zijn. Een goede
combinatie…..én zelf je boodschappen blijven doen, én een moment van gezelligheid!

2.7 Kansrijk Vrijwilligerswerk
Kansrijk Vrijwilligerswerk is voor mensen met een uitkering van de Regionale Sociale Dienst ( RSD),
die moeilijk aan een betaalde baan kunnen komen. Zij worden begeleid naar en bij vrijwilligerswerk.
Een coach van de RSD selecteert de kandidaten en een sociaal werker van MENS De Bilt zoekt samen
met de kandidaat een passende vrijwilligersbaan en houdt contact met kandidaat en organisatie.
In 2016 zijn 25 mensen nieuw aangemeld (en bij 3 liep de bemiddeling nog vanuit 2015). Voor 11
mensen is passend vrijwilligerswerk gevonden, 2 personen hebben betaald werk gevonden (waarvan
1 via vrijwilligerswerk), 5 mensen zijn terug verwezen naar de RSD vanwege gebrek aan motivatie,
geen contact of te veel andere problematiek, en bij 10 personen loopt de bemiddeling nog.
Er zijn 18 organisaties bezocht om kennis te maken en te horen wat de mogelijkheden zijn voor
vrijwilligers uit deze doelgroep.
Vrijwilligerswerk als opstap
Kees wordt aangemeld bij Kansrijk Vrijwilligerswerk. Tijdens het intakegesprek geeft hij aan gemotiveerd te
zijn voor vrijwilligerswerk, ondanks verschillende lichamelijke klachten. Hij zou graag iets technisch doen en
het liefst iets waardoor hij zich voorbereidt op de arbeidsmarkt. Kees is enthousiast over één van de drie
vacatures die de medewerker aan hem voorstelt. Na een kennismakingsgesprek gaat hij al snel van start bij
het Utrechts Landschap. Het vrijwilligerswerk en de contacten met collega’s bevallen hem goed. Hij leert zijn
grenzen aan te geven over wat hij wel en niet kan vanwege zijn lichamelijke klachten. In het begin vindt hij
dit lastig, maar dit gaat hem steeds beter af. Na een half jaar besluit hij samen met de participatiecoach van
de RSD dat hij klaar is voor betaald werk. Hij wordt al snel voorgesteld voor een passende vacature in de
groenvoorziening. Het doen van vrijwilligerswerk was voor hem een mooie opstap.

2.8 Bij de Tijd
In het afgelopen jaar is er veel veranderd in restaurant Bij de Tijd. De inrichting van terras en
restaurant zijn aangepakt en daarmee is de uitstraling verbeterd: een ‘gewoon’ restaurant waar
bijzondere mensen werken, en waar het lekker eten en drinken is in een gezellige sfeer.
13 vrijwilligers schenken koffie en thee aan bezoekers. Ook werken er zes dagdelen per week
mensen met een beperking met begeleiding vanuit Zideris. Zij hebben een eigen programma van
klussen, zowel in het restaurant als in Weltevreden. Ze helpen met de koffie, schoonmaak, afwas en
zorgen dat het restaurant klaar is voor het diner.
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Maar zij worden op de dag, indien nodig, ook ingezet in de bediening bij activiteiten. Twee van deze
mensen werken ook mee in de bediening tijdens lunch en diner. Een begeleider van Zideris werkt
hieraan mee.
In een veilige omgeving werken aan persoonlijke groei
E. is sinds een tijd via Zideris aan de slag in restaurant Bij De Tijd. Vanwege autisme heeft ze veel behoefte
aan structuur. Eerst hielp ze alleen overdag met allerlei werkzaamheden en koffie schenken. Vorig jaar gaf ze
zelf aan dat ze meer wilde. Na aanleiding daarvan is ze ’s avonds gaan helpen in de bediening. Dit heeft ze
heel goed opgepakt. Op basis van een duidelijke opdracht en een afgebakende taak werkt ze heel zelfstandig
en kan ze steeds meer aan. Ook qua persoonlijke groei heeft ze een ontwikkeling doorgemaakt. Ze is opener
geworden en maakt makkelijker contact. Bijvoorbeeld door een praatje aan te knopen met bezoekers in het
restaurant.

In de loop van het jaar komen er ook regelmatig leerlingen voor Maatschappelijke stage
werkervaring opdoen. In 2016 waren dat er 10.

2.9 Taalpunten De Bilt
MENS De Bilt voert samen met Bibliotheek Idea en Steunpunt Vluchtelingen de Bilt het project
Taalpunten De Bilt uit. De Taalpunten bieden hulp en advies aan iedereen die moeite heeft met lezen
en of schrijven met als doel om laaggeletterdheid aan te pakken. Één van de resultaten is dat er nu
een loket is, waar instanties en burgers terecht kunnen met hun taalvragen en doorverwezen worden
naar passend taalaanbod.
Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld dat in Servicecentrum De Bilt twee keer per week 50 – 60
mensen met 19 verschillende nationaliteiten bij elkaar komen om in subgroepen of één-op-één
onder begeleiding van circa tien taalcoaches spreekvaardigheid te oefenen. Er zijn in totaal 35
individuele matches gemaakt tussen taalvragers en taalcoaches. Meer informatie is te vinden op de
website www.taalpuntendebilt.nl.

2.10 Maatschappelijke Stages en de Roefeldag
In totaal hebben in 2016 347 leerlingen een maatschappelijke stage gelopen bij 86 verschillende
organisaties. Naast de ‘reguliere’ stages waarbij tweetallen stage liepen bij maatschappelijke
organisaties, zijn er dit jaar ook ander soort stages georganiseerd. In april heeft bijvoorbeeld een
groepje leerlingen van Het Nieuwe Lyceum een kinderzwerfboekenstation bij buurtboerderij de
Schaapskooi opgezet en geopend. Een ander groepje heeft in die week een route voor de
scootmobielclub in Maartensdijk bedacht, uitgezet en begeleid. Weer anderen hebben een
modeshow georganiseerd bij de Winkel zonder Kassa.
Kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar hebben ook dit jaar tijdens de Roefeldag op 22 juni de unieke
gelegenheid gekregen om kennis te maken met de (werk)wereld van volwassenen.
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Verspreid over totaal bijna 30 roefelplaatsen hebben bijna 200 kinderen een actief
kennismakingsprogramma gevolgd.

2.11 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)
Mens De Bilt stimuleert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen binnen de gemeente De Bilt. We
willen de lokale samenleving versterken met het leggen en stimuleren van verbindingen tussen
bedrijven en maatschappelijke organisaties. We doen dit in nauwe samenwerking met
netwerkorganisatie Samen voor De Bilt.

Maatschappelijk Diner
Op donderdag 17 november 2016 vond het eerste Maatschappelijke Diner voor Biltse bedrijven en
maatschappelijke organisaties plaats. Organisaties en bedrijven gingen met elkaar aan tafel om te bespreken
wat ze voor elkaar kunnen betekenen, met gesloten beurzen. Er waren 21 afgevaardigden van bedrijven en
21 afgevaardigden van maatschappelijke organisaties.
Het leverde veel nieuwe verbindingen op en maar liefst 81 matches met een te verwachten maatschappelijke
waarde van € 86.160,-. Een van de matches (tussen 9 partijen werden afspraken gemaakt om 15
statushouders te helpen met solliciteren) heeft de landelijke NLmatcht Award voor de mooiste match
gewonnen. Daar zijn we uiteraard enorm trots op!
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3. Jongerenwerk
Het doel van het jongerenwerk is voorkomen dat jongeren uitvallen op school, in ongewenste
situaties terechtkomen, overlast veroorzaken en/of in de criminaliteit terecht komen. Ook wordt
ingezet op het vergroten van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van (kwetsbare) jongeren.

3.1 JOS (Jongeren Op Straat)
Jongerenwerkers gaan de straat op en leggen contact met jongerengroepen. Ook als er ergens
jongerenoverlast wordt gemeld, gaan jongerenwerkers erop af. In 2016 is er een verdere afname te
zien van het aantal jongeren op straat die overlast veroorzaken. Er zijn, net als vorig jaar, vijf
jeugdgroepen op straat met in totaal tussen de 100 en 150 jongeren, waaronder bijvoorbeeld een
groep bij het Lichtruim. Jongerenwerkers proberen jongeren toe te leiden naar sport, school of werk,
of naar activiteiten in de jongerenpanden W4 of Sojos. Over deze aanpak is in 2016 een boek
verschenen ‘Van risicojongeren naar Marokkaans rolmodel; Biltse jongeren aan het woord’.

3.2 Panden W4 en Sojos
MENS De Bilt heeft twee jongerencentra waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, kunnen chillen of
een spelletje kunnen doen. Ze kunnen ook meedoen aan activiteiten die jongeren zelf organiseren,
zoals een sporttoernooi, toneelgroep, kookcursus, streetdance, kinderdisco, een filmavond, etc. Ook
wordt er gebokst en is er zelfverdediging voor verschillende groepen. Voor het gebruik van de ruimte
wordt een tegenprestatie gevraagd. Zo organiseert de dansgroep bijvoorbeeld de kinderdisco.
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HondenUitlaatService
Bij een aantal meiden ontstond het idee om iets met
honden te gaan doen, omdat ze zelf geen huisdier
hebben. Zo werd het idee van de
HondenUitlaatService geboren. Naast dat het
gewoon heel erg leuk is om honden uit te laten,
hebben ze nagedacht over hoe dit aan te pakken. Ze
hebben geleerd over dierenwelzijn (bijvoorbeeld
welke hond is geschikt om door vreemden uitgelaten
te worden?), aan wie de service aangeboden kan
worden. Ook wordt het contact tussen oud en jon
gestimuleerd en er is gespaard, wandelen kost €1).
Bijkomend voordeel is dat het geheel bijdraagt aan
zelfvertrouwen en dat bijvoorbeeld praten
makkelijker gaat tijdens een wandeling. Een
volgende stap is dat ze iets gaan organiseren voor
andere jongeren. Voor een goed doel, namelijk
‘Hulphond’.

3.3 Overige
In samenwerking met de buurtsportcoaches organiseerden jongeren sportactiviteiten voor kinderen,
zoals voetbalclinics en een voetbaltoernooi. Dit is met name bedoeld voor jongeren die (nog) niet
(kunnen) sporten bij een reguliere sportclub.

18

4. Buurtsportcoaches
De buurtsportcoaches zijn de verbinding tussen sportverenigingen, de buurt en het onderwijs. Zij
staan in contact met 17 basisscholen, 4 middelbare scholen, 43 sportverenigingen en de 6 kernen in
de gemeente. Samen met elkaar hebben zij het doel meer kinderen, jeugd, volwassen en senioren in
beweging te zetten, te krijgen en te houden. Dat doen zij bijvoorbeeld door het organiseren van
sportclinics, pauzesport op scholen, maar ook sportevents zoals Obstakelrun, de Koningspelen en het
Beachvolleybaltoernooi. 2016 stond in het teken van de start van het project ‘Wat beweegt jou?’ en
de doorontwikkeling van ‘Bewegen op recept’.

4.1 Bewegen op recept
In ‘Bewegen op recept’ werken 55-plussers met gezondheidsklachten aan hun gezondheid door één
keer per week onder begeleiding te sporten tegen een gereduceerd tarief. ‘Bewegen op recept’ is
een samenwerking tussen Gezondheidscentrum De Bilt, MENS De Bilt en verschillende
sportaanbieders. In 2016 is geïnvesteerd in het verbeteren van deze samenwerking door het maken
van een handboek. Een resultaat daarvan is dat er bijvoorbeeld meer beweegrecepten worden
voorgeschreven.
Bewegen op recept
Mevrouw Matton is 79 jaar. Ze heeft lange tijd gedanst, iets wat ze altijd erg leuk heeft gevonden. Vanwege
reuma kan ze dat helaas niet meer, maar ze wil wel graag blijven bewegen, bij voorkeur in groepsverband
omdat ze contacten met anderen ook belangrijk vindt. Via via hoorde ze van Bewegen op Recept. Bij een
bezoek aan de huisarts heeft ze haar huisarts ernaar gevraagd. Via hem heeft ze een afspraak gemaakt van
één van de buurtsportcoaches. Op basis van een aantal oefeningen en een gesprek over
beweegmogelijkheden die passen bij haar beperking, heeft de buurtsportcoach haar geattendeerd op GALM
en is ze gestart bij een GALM-groep. Dit gaat goed, als ze maar goed blijft luisteren naar haar lichaam, ze
vindt het leuk, en is onder de mensen, zoals ze zelf zegt. Ze kan Bewegen op Recept aan iedereen aanraden:
“Bewegen is goed en belangrijk, zeker voor mensen op leeftijd. Bovendien is het gezellig, ben je onder de
mensen, en je hoort nog eens iets” aldus mevrouw Matton.
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4.2 Wat beweegt jou?

Bij ‘Wat beweegt jou? gaat het kort gezegd om beweging
en bewustwording over gezonde voeding. In 2016 is daar
een start mee gemaakt met voorlichting op alle
basisscholen over hoeveel suiker er bijvoorbeeld in
(fris)dranken en sappen zit en gestimuleerd om meer
water te drinken. Alle kinderen kregen in dit kader een
bidon.

Daarnaast is er aandacht voor overgewicht of motorische achterstand met aandacht voor signalering
en doorverwijzing naar bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of fysiotherapie.
Tenslotte wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van samenwerking tussen bijvoorbeeld
supermarkten, sportverenigingen en andere relevante partijen in het kader van bewegen en gezonde
voeding. Ook is er een samenwerking met FC Utrecht in dit kader. Kinderen kunnen bijvoorbeeld
vragen stellen aan voetballers van FC Utrecht over dit thema.
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5. Netwerken
Zorgzame buurten
MENS De Bilt organiseerde in 2016 drie bijeenkomsten over ‘Zorgzame Buurten’. De vraag die deze
avonden centraal stond was ‘Hoe kom je tot buurten waar het normaal is om naar elkaar om te
zien?’ Een divers gezelschap van buurtbewoners, vrijwilligers en professionals maakten kennis met
elkaar en wisselden voorbeelden en ideeën uit over hun buurt, wijk of dorp. Zoals ook bleek tijdens
de avonden zijn er tal van initiatieven en ideeën en gebeurt er al veel in De Bilt. Door met elkaar
kennis te maken, ideeën uit te wisselen en met elkaar mee te denken, kunnen initiatieven een stap
verder gebracht worden.

Netwerkcafé ’s
In 2016 zijn we gestart met het Netwerkcafé ‘Samenwerken in de (in)formele zorg’. Twee cafés
hebben plaatsgevonden; één in het voorjaar en één in het najaar. Gemiddeld 40 deelnemers van
verschillende maatschappelijke organisaties werkzaam in gemeente De Bilt hebben hieraan
deelgenomen. Per bijeenkomsten zijn interactief en gericht op het versterken van samenwerking
rond drie relevante en actuele thema’s. Tijdens het eerste netwerkcafé waren dat de thema’s:
respijtzorg, sociale netwerkversterking en laaggeletterdheid. Tijdens het tweede netwerkcafé
stonden de thema’s wonen, eenzaamheid en omgaan met geld centraal.
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6. Organisatie MENS De Bilt
Bestuurssamenstelling
In oktober 2016 heeft de heer C.A. Floor het bestuur vanwege het verstrijken van de herbenoemingsperiode verlaten. Zijn plaats is ingenomen door de heer A. Hemmelder.
Op 31 december 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
De heer T. van Oosten, voorzitter
Mevrouw E. van der Bent-Seves
De heer A. van Dam
Mevrouw M. Haak-Griffioen
De heer A. Hemmelder, profiel financiën

Medewerkers
Per eind 2016 waren er 42 mensen in dienst (25 fte). De uitbreiding heeft gezeten in de aanname van
twee medewerkers van het sociaal team die al werkten in het team maar in dienst waren van de
gemeente. In het sociaal team zijn nog zeven medewerkers actief die niet in dienst zijn bij MENS De
Bilt, maar bij Vitras of MEE. Dit is inmiddels wat onze organisatie betreft een ongewenste situatie.
De gemeente is hiervan op de hoogte.
Het ziekteverzuim was 2,9 %. Het door de cao welzijn voorgeschreven Individueel Keuze Budget is
halverwege 2016 ingevoerd. Het geeft het personeel meer zeggenschap over de inzet van
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het stimuleert, net als het
loopbaanbudget, om na te denken over persoonlijke ontwikkeling.
In februari was er een personeelsbijeenkomst over het onderwerp “hoe breng je de boodschap
over”. Naast centrale scholingen onder andere over het onderwerp Meldcode Huiselijk Geweld is er
ruimte voor individuele scholing en training. Het loopbaanbudget of IKB kan hierbij worden ingezet
maar ook een bijdrage van de werkgever.
In juni is een personeelsuitstapje georganiseerd, dit was een groot succes. Het team Welzijn is op
bezoek geweest bij een andere welzijnsorganisatie met het doel van elkaar te leren.
Het personeel wordt vertegenwoordigd door de Personeelsvertegenwoordiging ( PVT) die bestaat uit
drie medewerkers. De PVT heeft ondersteuning van een externe adviseur gehad en een enquête
uitgezet om te meten of er behoefte is aan vertegenwoordiging en hoe dan. De uitwerking van deze
uitslag krijgt in 2017 een vervolg.
Eind van het jaar is een Medewerkerstevredenheidsonderzoek ( MTO) uitgevoerd. Met die uitslag
gaan directeur en een aantal personeelsleden in 2017 aan de slag met het doel een aantal
knelpunten helder te krijgen en verbeteringen te realiseren.
Er werkten 11 stagiairs bij MENS in 2016: 5 MBO en 6 HBO.

Vrijwilligers
Eind 2016 waren 255 vrijwilligers verbonden aan de organisatie. Variërend van enige uren per maand
tot een dag of drie per week. Alle vrijwilligers zijn gekoppeld aan een sociaal werker die als
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contactpersoon functioneert voor hen. Er worden regelmatig trainingen aangeboden aan de
vrijwilligers, voor de maatjes is op sommige trainingen een verplichtend karakter.
Op de dag van de vrijwilliger zijn de vrijwilligers uitgenodigd om een kopje koffie met een gebakje te
komen eten. De kerstlunch was weer een groot succes en werd erg gewaardeerd.
Alle vrijwilligers die bij mensen op huisbezoek gaan moeten een VOG aanvragen.
De vrijwilligers worden vertegenwoordigd door de Vrijwilligersraad (VR). Er is met hen overleg
geweest over het vrijwilligersbeleid, over de gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers, ze
hebben gereageerd op het jaarverslag 2015 en een onderwerp van gesprek is hoe zij aan
draagvlakvergroting bij hun achterban kunnen doen.

Communicatie
In 2016 is de nieuwe website van MENS gelanceerd. Een overzichtelijke site waar alle informatie op
logische manier geventileerd kan worden. Ook heeft MENS een facebookpagina waar steeds meer
mensen op kijken. De website geeft de mogelijkheid aan andere organisaties om hun dienstverlening
bekend te maken. Als ze dat doen zouden we een geschikte sociale kaart hebben. Helaas werkt dit
niet optimaal door achterblijvende reacties van organisaties.
Er was behoefte aan een corporatefolder, waarop in één oogopslag te zien is waar MENS voor staat,
wat we doen en hoe we bereikbaar zijn. Deze folder is ontwikkeld en begin 2017 van de persen
gerold.
De externe MENS, een digitale nieuwsbrief voor externe relaties is in 2016 twee keer uitgebracht.
Er is een werkbezoek voor raadsleden geweest in oktober. Dat was wat ons betreft een groot succes
en werd zeer gewaardeerd door de aanwezige raadsleden. Praktisch alle fracties waren
vertegenwoordigd.
Ten behoeve van de interne communicatie is de Interne MENS drie keer verschenen. Er worden ook
regelmatig door de directeur nieuwsberichten verspreid met zakelijke mededelingen.
Voor en door de vrijwilligers werd de Vrijwillige MENS verspreid. De Interne en de Vrijwillige MENS
worden in 2017 samengevoegd tot één medium.

Kwaliteit
In 2016 is gestart met tevredenheidsonderzoeken van de mensen waar medewerkers van het Sociaal
Team op huisbezoek zijn geweest. De kwaliteitscriteria waren vastgesteld op basis van gesprekken
die vooraf waren gevoerd met de WMO adviesraad en met de medewerkers. Zo werd er goed
bepaald wat men eigenlijk onder kwaliteit verstaat. De tevredenheid van de klanten wordt op
verschillende aspecten gemeten. De score ligt rond de 8,5. Er is een kwaliteitstoetsingsplan zodat dat
zaken waar wat minder goed op gescoord wordt kunnen worden aangepakt.
In november is er een tevredenheidsonderzoek geweest onder de vrijwilligers en klantenmaatjes van
MENS met Elkaar. Met vrijwilligers zijn de, over het algemeen positieve uitkomsten besproken, maar
ook verbeteracties geformuleerd.
Eveneens is er onderzoek geweest onder vrijwilligers en gebruikers van de BoodschappenPlusBus.
Ook hier zijn de uitkomsten met vrijwilligers besproken en verbeteracties geformuleerd.
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BIJLAGE

Balans per 31 december 2016
(na resultaatverdeling)
31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris
Vervoermiddelen

€ 49.230
€ 13.770
€ 1.120

€ 60.074
€ 19.570
€ 2.857
€ 64.120

€ 82.501

-

€ 1.966

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Subsidies
Overige Vorderingen

€ 41.495
€ 91.336
€ 4.640

€ 30.032
€0
€ 46.282
€137.471
€137.471

€ 76.314
€ 78.280

Liquide Middelen ₁

€863.842

€507.033

TOTAAL

€1.065.433

€ 667.814

₁ Het saldo per 31-12-2016 bevat een bedrag aan vooruit ontvangen subsidie 2017 ad. € 472.088
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatverdeling)
31-12-2016

31-12-2015

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserves

€182.725
€ 85.737

€176.118
€ 61.191
€268.462

€237.309

Kortlopende schulden
Belastingen en sociale lasten
Nog te besteden subsidies ₁
Overige schulden

€113.742
€527.470
€155.759

TOTAAL

€ 78.275
€ 89.160
€263.070
€796.971

€430.505

€1.065.433

€ 667.814

₁ Het saldo per 31-12-2016 bevat een bedrag aan vooruit ontvangen subsidie 2017 ad. € 472.088
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Omschrijving

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

BATEN
Subsidies en projectbijdragen
Overige Bijdragen
Overige Baten

€ 2.048.492

€1.965.249

€ 1.253

-

€ 138.969

Som der baten

€1.829.382
€ 4.603

€ 132.950
€2.188.714

€ 164.224
€2.098.199

€1.998.209

LASTEN
Personeelslasten

€ 1.601.226

€1.608.501

€1.466.626

Huisvestingslasten

€ 227.196

€ 205.298

€ 197.712

Organisatielasten

€ 203.681

€ 185.900

€ 191.751

Afschrijvingen

€ 23.445

€ 13.450

€ 21.812

Overige lasten

€ 102.013

€ 85.050

€ 106.837

Som der lasten
Saldo staat van baten en lasten

€2.157.561

€2.098.199

€ 31.153

Bestemming saldo staat van baten en
lasten
Mutatie Algemene Reserve
€ 6.607
Mutatie Bestemmingsreserves
€ 24.546
€ 31.153
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€1.984.737

-

€ 13.472

-

€ 24.008

-

€ -10.536
-

€ 13.472

Organogram MENS De Bilt 2016

Bestuur

PVT
Directie

Bedrijfsvoering
Communicatie – ICT- P&O –
vrijwilligersbeleid
Directiesecretariaat

Vrijwilligersraad

Beleidsadviseur

Financiën

Manager Welzijn

Sociaal werkers

Coördinator Jongerenwerk
en sport

Jongerenwerkers
Buurtsportcoaches
s

Teamleider
Sociaal Team

Medewerkers Sociaal Team

Steunpunt
Mantelzorg

Jaarverslag 2016 MENS De Bilt in schema
Onderdeel

Wat te doen

Beoogd Resultaat/ effect

Behaald Resultaat





Samenwerking in de keten van zorg en welzijn
Sociaal team

Het sociaal team vormt de toegang tot de
Wmo. Adviseurs van het sociaal team
voeren breedtegesprekken met
hulpvragers om te komen tot een plan op
maat. Zij geven een zwaarwegend advies
aan de BackOffice als het gaat om het
aanvragen van maatwerkvoorzieningen.
In het sociaal team werken medewerkers
van MENS, van de gemeente, van MEE en
Vitras. Er worden ook groepsgerichte
bijeenkomsten aangeboden zodat men
ook van elkaar kan leren.
Het sociaal team gaat in de loop van 2016
gebiedsgericht werken.
De aansluiting met huisartsen, zorg,
welzijn, CJG,SSW en RSD wordt gezocht
en effectiever gemaakt.







Er worden ± 1200 reguliere
meldingen verwacht. Er worden naar
schatting 350 herindicaties
begeleiding uitgevoerd.
In alle gevallen is samen met de
zorgvrager een passende oplossing
gezocht, eerst binnen de eigen
mogelijkheden en die van het sociale
netwerk, dan binnen algemene
voorzieningen, en ten slotte in
maatwerkvoorzieningen.
Er zijn nieuwe oplossingen gevonden
en het beroep op
maatwerkvoorzieningen is
afgenomen.
Door het gebiedsgericht werken is
het sociaal team goed vindbaar voor
de burger en de professional.
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Er zijn 1630 meldingen geweest. Daarnaast
hebben er 155 herindicaties plaatsgevonden.
Ook komen er vier mensen per week op een
inloopspreekuur “eerste hulp bij financiën”.
De tweede helft van het jaar is de tijd dat men
bezig was met een huisbezoek, gemeten.
85% van de gevallen kost het minder dan 6 uur
maar dee overige 15 % kosten vaak fors meer
tijd.
Het team is opgesplitst in drie wijkteams en bij
ieder wijkteam is een sociaal werker van MENS
en WVT aangehaakt om de oplossingen in de
informele sfeer goed onder de aandacht te
brengen. De wijkteams houden spreekuren in de
wijken.Vanuit het team Welzijn zijn
Brugfunctionarissen toegevoegd aan twee
wijkteams. Aan het wijkteam Bilthoven voegt
WVT een sociaalwerker toe. Deze medewerkers
stimuleren o.a. de oplossingen in het eigen
netwerk en de buurt en de welzijnsactiviteiten
van MENS en WVT.
Uit een onderzoek van BMC bleek dat er een
forse onderformatie was en een te
arbeidsintensieve administratieve werklast. De
formatie mag per 1-1-2017 worden uitgebreid
en aan vereenvoudiging van de administratie
gaat gewerkt worden.

Steunpunt Mantelzorg

Ondersteunen van mantelzorgers zodat zij
de zorg voor hun naaste kunnen
volhouden en niet overbelast raken door
middel van:
 Het bieden van individuele
ondersteuning.
 Het organiseren van informatie- en
deskundigheidsbijeenkomsten.
 Het organiseren van
lotgenotencontact.
 Het organiseren en bemiddelen bij
respijtzorg.
 Het organiseren van de Dag van de
Mantelzorg.
 Het bevorderen van
mantelzorgondersteuning bij
zorgorganisaties binnen de gemeente,
o.a. d.m.v. het netwerk
mantelzorgondersteuning.
 Versterken van regionale
samenwerking.
 Tweejaarlijks wordt een enquête
gehouden naar klanttevredenheid en
klantbehoeften.
















De bekendheid van het Steunpunt
Mantelzorg is vergroot.
Mantelzorgers voelen zich gesteund
door het Steunpunt en beoordelen
het positief.
Stakeholders beoordelen de
dienstverlening van het Steunpunt
positief.
Het Steunpunt is duidelijke
gepositioneerd binnen de nieuwe
lokale zorgcontext.
Regionale samenwerking heeft vorm
gekregen op minimaal twee
onderdelen.
Met 100 mantelzorgers is contact
geweest.
10 Zorgaanbieders zijn geïnformeerd
over het belang van aandacht voor
mantelzorgers.
Er zijn 2 nieuwe lotgenotengroepen
gestart.
Er is een cursusaanbod geweest wat
voorziet in de behoefte van
mantelzorgers.














Het Steunpunt heeft ruim 200 nieuwe
inschrijvingen. Het aantal ingeschreven is 433.
Deze mensen hebben het
mantelzorgcompliment uitgereikt gekregen. Het
aantal ingeschrevenen zegt lang niet alles over
de bekendheid van het Steunpunt omdat er ook
mensen zijn die zich niet willen laten registreren.
Aan 42 mantelzorgers is individuele
ondersteuning geboden.
De Dag van de Mantelzorg en de
mantelzorglunch zijn door 80 mantelzorgers
bezocht.
De twee bestaande lotgenotengroepen zijn
respectievelijk 4 en 5 keer bij elkaar geweest.
Ieder 8 deelnemers.
5 informatiebijeenkomsten zijn door gemiddeld
12 mensen bezocht.
Een nieuwe vorm van ontmoeting stimuleren is
het mantelzorgcafé. Er waren 12 bezoekers.
Regionaal wordt er samengewerkt met de
andere steunpunten Mantelzorg. De
samenwerking heeft o. a. geresulteerd in het 2x
uitbrengen van een regionale nieuwsbrief Voor
Elkaar.
Het klanttevredenheid onderzoek wordt in 2017
uitgevoerd.

Welzijn
Servicecentra als laagdrempelige inloop, ontmoeting en informatie in de wijk
Twee servicecentra
Er zijn twee laagdrempelige inloop- en
 Er is voldoende
ontmoetingsplekken in de gemeente, waar
levendigheid/activiteit op de
zijn operationeel
iedereen terecht kan voor ontmoeting,
servicecentra om een aantrekkelijke
activiteiten en vragen op het gebied van
laagdrempelige ontmoetingsplek in
2



De servicecentra zijn druk bezocht, gebeld of
gemaild. Er zijn veel bewoners actief in de twee
servicecentra. De meeste activiteiten worden
door de gebruikers zelf geregeld

Vervolg servicecentra

wonen, zorg en welzijn. In De Bilt en in
Maartensdijk.
Het beheer is zoveel mogelijk in handen
van actieve buurtbewoners.



Er is contact met het servicecentrum van
WVT.





de buurt te zijn die ontmoeting,
initiatieven en laagdrempelige
participatie stimuleert.
De bezettingsgraad van de
servicecentra Maartensdijk en De Bilt
is minstens 70% op werkdagen.
Bovenstaande heeft bijgedragen aan
het voorkomen van eenzaamheid,
dat niemand tussen wal en schip valt
en dat er minder druk op
maatwerkvoorzieningen komt.
Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.













Stimuleren van
activiteiten in de
wijken en dorpskernen

De sociaal werkers signaleren vragen van
bewoners op het gebied van ontmoeting.
Ze faciliteren nieuwe (buurt) initiatieven
en bevorderen zo zorgzame wijken en
dorpen.






Bewoners zijn op de hoogte van de
ondersteuning die MENS kan bieden.
Er zijn op vijf plekken nieuwe
initiatieven ontstaan waar MENS bij
betrokken is.
Een digitale buurtapp is gepromoot.
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Bij een aantal activiteiten is ondersteuning van
sociaal werkers van belang.
De activiteiten hebben te maken met bewegen
en creativiteit maar het belangrijkste is dat het
een mogelijkheid is dat mensen elkaar
ontmoeten. Praktisch alle dagdelen zijn de
verschillende ruimtes in gebruik.
Twee ochtenden per week vinden de taallessen
plaats. 25 deelnemers per ochtend worden
gesteund door 9 vrijwilligers.
In zowel Maartensdijk, Hollandse Rading als De
Bilt zijn er mogelijkheden van mensen om elkaar
te ontmoeten tijdens een lunch of het
avondeten. In Maartensdijk zelfs 3 keer in de
week.
In Bilthoven Noord wordt activiteitenaanbod van
verschillende organisaties gebundeld en
verspreid en zijn er twee netwerkbijeenkomsten
georganiseerd.
Er is energie gestopt in het creëren van een
zomerprogramma. Er bleek meer aanbod dan
vraag. Voor 2017 wordt er nog meer
samenwerking gezocht met de mensen die een
zomerprogramma willen.
Klanttevredenheid is op de servicecentra niet
uitgevoerd.
Er zijn 3 avonden georganiseerd in het kader van
komen tot ‘zorgzame buurten’. Allen met een
goede opkomst (± 40 aanwezigen). Het ging
vooral om het inspireren van elkaar, het
uitwisselen van Good Practices.
Er zijn directe gevolgen merkbaar van de

Vervolg stimuleren
actviteiten in de
wijken en dorpskernen

Er wordt gestreefd naar het invoeren van
een buurtapp. Dat biedt de mogelijkheid
dat mensen elkaar ook digitaal kunnen
ontmoeten. Dit kan alleen lukken
draagvlak in een wijk is voor deze app.



In één wijk in De Bilt wordt de
digitale buurtapp gebruikt.







Stimuleren gebruik
MENS in beeld De Bilt

De recent en samenwerking met
zorgaanbieders ontwikkelde app die door
iedereen te gebruiken is om mantelzorg en
zorg nabij te hebben wordt gepromoot bij
de ouderen van De Bilt



Minstens 500 ouderen hebben zich
aangesloten op MENS in beeld De
Bilt.



De vrijwilligerscentrale

De vrijwilligerscentrale De Bilt inspireert,
informeert, bemiddelt, verbindt en
faciliteert inwoners en organisaties die
maatschappelijk betrokken zijn bij het
vrijwilligerswerk door middel van:



Er is bevorderd dat zo veel mogelijk
inwoners binnen de gemeente zich
vrijwillig inzetten.
Er hebben zich 25 nieuwe
vrijwilligersorganisaties aangemeld
bij de vacaturebank, waarmee in
totaal 175 organisaties zijn
aangesloten bij de
vrijwilligerscentrale.







Matchen van vraag en aanbod.
Organiseren van de
vrijwilligersbanenmarkt.
Organiseren van NL Doet.
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bijeenkomsten “zorgzame buurten” in sommige
wijken. Onder andere in Kloosterpark, de wijk
Vogelzang en er is contact met het
Heemstrakwartier
Het thema van de groep Respectvol Samenleven
is in 2017 “Hallo Buur”.
Ook een uitvloeisel van de aandacht voor
zorgzame buurten.
In Bilthoven Noord heeft een
netwerkbijeenkomst plaatsgevonden in het
kader van het komen tot een ‘Zorgzaam
Bilthoven Noord’.
In Hollandsche Rading is een bewonersenquête
uitgevoerd om o.a. de bereidheid tot het
verlenen van burenhulp in kaart te brengen.
Pas in juni werd het mogelijk voor mensen om
zich voor Mens in beeld De Bilt aan te melden.
Na de zomer ging het bedrijf ZIbber dat Mens in
Beeld uitvoerde, failliet. Het project is gestopt.

Op vele manieren heeft de vrijwilligerscentrale
weer aan het stimuleren van vrijwillige inzet
gewerkt.
Op de website hebben zich 25 nieuwe
organisaties gemeld. Eind 2016 waren er 170
organisaties geregistreerd en gemiddeld staan er
150 vacatures open. Online werd er 218 keer
gereageerd op vacatures.
Op het inloopspreekuur zijn 65 mensen
binnengelopen en ze werden geadviseerd over
de mogelijkheden.

Vervolg
vrijwilligerscentrale



Bieden van begeleiding, advies en
deskundigheidsbevordering aan
vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties.















Maatjes projecten

De maatjesprojecten van MENS met
Elkaar verbindt vrijwilligers met mensen
met een hulpvraag en enige vorm van
kwetsbaarheid. Dit kan gaan om
kortdurende of langdurige contacten.



Deze bieden samen 150 nieuwe
vacatures aan en 200 mensen uit de
gemeente hebben via de
vrijwilligerscentrale gesolliciteerd
naar één van deze vacatures.
75 mensen zijn langsgekomen bij het
inloopspreekuur voor persoonlijke
begeleiding richting vrijwilligerswerk.
Maatschappelijke organisaties zijn
deskundiger geworden op het vlak
van vrijwilligers.
8 keer per jaar wordt scholing aan
deze organisaties aangeboden
waarvan twee keer intervisie voor
coördinatoren vrijwilligers.
Speciale aandacht gaat binnen de
scholing uit naar het scholen van
organisaties in het begeleiden van
kwetsbare vrijwilligers, twee
trainingen zullen zich hier op richten.
In totaal wordt op deze manier 60
organisaties bereikt en
geprofessionaliseerd.
Vrijwilligers en organisaties die
vrijwilligers nodig hebben weten
elkaar te vinden.
Er is een toename van informele zorg
door middel van inzet van maatjes.
Dit voorkomt/ontlast professionele
zorg en draagt er aan bij dat mensen
langer thuis kunnen blijven wonen en
kunnen (blijven) participeren.
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De vrijwilligersbanenmarkt is weer
georganiseerd. Er waren 29 deelnemende
organisaties en 108 bezoekers. Er zijn tijdens de
banenmarkt 62 concrete afspraken gemaakt.
Er zijn 5 deskundigheidsbevorderingen
aangeboden voor maatschappelijke organisaties.
Deze werken goed bezocht. De workshop over
het begeleiden van kwetsbare vrijwilligers ging
helaas niet door ivm gebrek aan belangstelling.
Aan NL doet hebben 3017 vrijwilligers
meegedaan en er zijn 27 klussen uitgevoerd.

Er is een grote behoefte aan maatjes en het lukt
door intensieve werving om veel koppelingen tot
stand te brengen.
Er lopen 65 koppelingen voor ouderen, 14 voor
mensen met een psychosociale beperking en 19
voor mensen met dementie.

Vervolg
maatjesprojecten

Samen Oplopen
Ondersteuning voor
gezinnen

Er zijn vier maatjesprojecten:
 Maatjes voor ouderen.
 Maatjes voor mensen met een
psychiatrische kwetsbaarheid.
 Maatjes voor gezinnen en kinderen
( Samen Oplopen).
 Bezoekservice voor mensen met
dementie.
Samen Oplopen koppelt gezinnen (met
minimaal een kind onder de 24 jaar oud)
die een lastige periode doormaken en
behoefte hebben aan steun aan een
vrijwilliger.
Deze vrijwilliger biedt tijdens wekelijkse
bezoeken ondersteuning door het bieden
van een luisterend oor en praktische hulp,
totdat het gezin na gemiddeld een jaar
aangeeft op eigen kracht verder te
kunnen.



Vrijwilligers worden begeleid in hun werk
door het voeren van individuele
gesprekken met de coördinator,
intervisiebijeenkomsten met andere
vrijwilligers binnen Samen Oplopen en het
volgen van een starttraining.









De verwachting is dat er 50
koppelingen zijn voor ouderen, 6
voor mensen met een psychische
beperking voor gezinnen en 10 ten
behoeve van mensen met dementie.
In 2016 zal er geïnvesteerd worden in
intervisie en
deskundigheidsbevordering.
Door te zorgen voor bekendheid over
het programma bij zowel potentiële
vrijwilligers als gezinnen met een
steunbehoefte worden er in 2016
ongeveer 15 gezinnen door een
vrijwilliger van Samen Oplopen
ondersteund.
Dit komt het welzijn van de gezinnen
ten goede en voorkomt dat de
gezinnen verder in de problemen
raken en (meer) professionele hulp
nodig hebben.
Nieuwe vrijwilligers volgen een
starttraining welke in 2016 wordt
ontwikkeld.

Daarnaast kunnen ze deelnemen aan
thema-avonden die MENS breed voor
vrijwilligers worden georganiseerd.
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Veel meer dan verwacht. In totaal zijn er 82
vrijwilligers betrokken.
Er is een introductieprogramma ontwikkeld en
uitgevoerd en zijn twee intervisiebijeenkomsten
geweest en twee thema workshops.
Daarnaast is er een feestelijke bijeenkomst
geweest in het kader van het tweejarig bestaan
van de maatjesprojecten.
Er zijn in 11 gezinnen met in totaal 46 kinderen
door een vrijwilliger ondersteund. Totaal waren
er 14 vrijwilligers betrokken.
Er is een training ontwikkeld voor nieuwe
vrijwilligers. Dit is samenwerking met Samen
Oplopen Zeist twee maal uitgevoerd.
Daarnaast hebben er drie
intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin
het delen van ervaringen centraal stond. Ook zijn
er vier themabijeenkomsten geweest.
De lijnen met het CJG zijn kort alsook met het
Sociaal Team.
Omdat er een separate subsidie is voor Samen
Oplopen is er een uitgebreider jaarverslag
beschikbaar.

Maatschappelijke
stages

Bemiddelen/organiseren van
maatschappelijke stages voor VO scholen
en maatschappelijke organisaties
enthousiasmeren om te participeren.
De VO scholen financieren dit project niet
meer in 2016 dus dit vraagt om een
grotere investering van menskracht door
de scholen.








Roefeldag

Huisbezoek 75 - 80+

Organiseren van de Roefeldag in De Bilt en
Maartensdijk, een dag waarop
basisschoolleerlingen rond kunnen kijken
in bedrijven.
Vrijwilligers huisbezoek 75 - 80+ bieden
aan iedereen die 75 of 80 is geworden aan
om op huisbezoek te komen.



Het huisbezoek is een preventief
instrument om contact te leggen met
ouderen, te signaleren en behoefte te
inventariseren, mensen te informeren
en/of te activeren.
Daarbij gebruiken we methodieken zoals
Grip en Glans.

Er zijn voldoende stageplaatsen bij
maatschappelijke organisaties.
Maatschappelijke organisaties
kunnen een beroep doen op
leerlingen. De verwachting is dat 60
bedrijven stageplaatsen beschikbaar
willen stellen.
Leerlingen worden op jonge leeftijd
in aanraking gebracht met actief
burgerschap zodat ze later
makkelijker de stap naar
vrijwilligerswerk kunnen zetten.
e
e
Alle leerlingen van de 3 of 4 klas
(rond 400) van de 2 die meedoen
hebben een stage.
Leerlingen maken kennis met
bedrijven.



Voor 139 leerlingen van de Werkplaats en 208
leerlingen van het Nieuwe Lyceum is een
maatschappelijke stage geregeld.
 In totaal hebben 86 organisaties stage plekken
aangeboden.



Verspreid over 30 werkplekken hebben bijna 200
kinderen van basisscholen kennis kunnen maken
met bedrijven.

Iedereen die afgelopen jaar 75 of 80 is
geworden heeft een aanbod voor een
huisbezoek gehad.







Wat betreft de 80 + zijn het eerste halfjaar 152
mensen thuis bezocht. 320 mensen waren
benaderd zijn met de vraag of ze een huisbezoek
wilden.
Bij de 75+ ers is veel minder belangstelling. 34
mensen hadden behoefte aan een huisbezoek.
10% van de doelgroep.
De organisatie wordt helemaal door vrijwilligers
uitgevoerd. Er zijn acht mensen actief als
huisbezoeker en twee vrijwilligers voeren de
coördinatie uit.
Contact en doorverwijsmogelijkheden met
welzijn en sociaal team zijn georganiseerd.





Minstens 33% van de mensen die 75
of 80 zijn geworden hebben een
gesprek gehad.
Het bezoek heeft plaatsgevonden bij
iedereen van die doelgroep die
aangegeven heeft open te staan voor
een dergelijk gesprek.
Mensen waar een gesprek heeft
plaatsgevonden zijn geïnformeerd op
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Vervolg huisbezoek 75
80 +

Maatschappelijk
betrokken
ondernemen



We stimuleren Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen binnen Gemeente De Bilt.
Dat doen we in nauwe samenwerking met
Samen voor De Bilt. Met het leggen en
stimuleren van verbindingen tussen
bedrijven en maatschappelijke
organisaties willen we lokale samenleving
versterken.

relevante onderwerpen.
Het gesprek heeft deze mensen
aangezet om te gaan nadenken over
de manier waarop de oud willen
worden en wat ze daar zelf aan
kunnen doen.

Bedrijven zijn meer betrokken bij de Biltse
samenleving en zetten zich daar
onbetaald voor in. We organiseren:











Er zijn signalen richting de gemeente die we
graag bespreken. Handelt over automatisering,
toegankelijkheid van openbare ruimte en
bejegening.



Samen met Samen voor De Bilt is er druk
geïnvesteerd in Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen.
De Kick-off werd door 30 vertegenwoordigers
van bedrijven en maatschappelijke organisaties
bezocht.
Voor de mantelzorgbijeenkomst hebben we
meegedacht over de invulling en ons netwerk
ingezet. (Voor meer informatie; zie Mantelzorg).
11 Bedrijven deden mee met NLDoet.
De Rabobank heeft één gastles gegeven op een
BSO over het project Omgaan met geld. Het
bereik voor ca. 20 kinderen.
Voor de Aandeel in Elkaar week van de
Rabobank hebben 40 medewerkers
vrijwilligerswerk gedaan bij 3 maatschappelijke
organisaties.
In Restaurant Bij de Tijd vond de aftrap en de
afsluiting plaats van de vrijwilligersdag van het
RIVM: 40 Medewerkers deden een middag
vrijwilligerswerk bij 5 woonzorgcentra .
Bij het Maatschappelijk Diner gingen
organisaties en bedrijven met elkaar aan tafel
om te bespreken wat ze voor elkaar kunnen
betekenen, met gesloten beurzen.


Een Kick-Off voor partners en
founders van Samen voor De Bilt.
NL-Doet samen met Samen voor de
Bilt, 7 bedrijven doen er aan mee.
Het project Omgaan met Geld op 2
middelbare scholen en 1 lagere
school of 1 BSO.
Een borrel voor partners en founders
van Samen voor De Bilt.
Een maatschappelijk diner met als
bereik 8 bedrijven en 8
maatschappelijke organisaties.
De beursvloer die begin 2017
plaatsvindt wordt vast voorbereid.
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Vervolg
Maatschappelijk
betrokken
ondernemen



Kansrijk
vrijwilligerswerk

Het toeleiden van mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt, dan wel
samenleving naar vrijwilligerswerk als
mogelijke opstap naar betaald werk.



Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, dan wel samenleving
komen (weer) in beweging en doen
mee in de samenleving met een
mogelijke ontwikkeling naar werk.
Het streefgetal is 15 mensen.







Bij de Tijd

MENS De Bilt zorgt voor het begeleiden
van vrijwilligers die werkervaring opdoen
bij Bij de Tijd.





Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, dan wel samenleving
komen (weer) in beweging en doen
mee in de samenleving met een
mogelijke ontwikkeling naar werk. Dit
zijn er 10 waarvan een aantal via
Kansrijk afkomen.
Verder zijn er cliënten van Zideris,
mensen met een verstandelijke
beperking die 4 dagdelen in het
wijkrestaurant werken.
9



Er waren echter 21 afgevaardigden van bedrijven
en 21 afgevaardigden van maatschappelijke
organisaties aanwezig . Het leverde veel nieuwe
verbindingen, 81 matches.
Een van de matches (tussen 9 partijen werden
afspraken gemaakt om 15 statushouders te
helpen bij solliciteren) heeft de landelijke
NLmatcht Award voor de mooiste match
gewonnen.
Er zijn 21 cliënten door de RSD doorverwezen. 7
mensen kwamen op een andere manier bij
Kansrijk terecht.
Hiervan zijn 11 naar een geschikte
vrijwilligersplek begeleid, 2 naar betaald werk,
10 mensen zijn nog in bemiddeling en 5 cliënten
zijn teruggestuurd naar de RSD als gevolg van
ontbrekende motivatie/te grote problematiek.
Er is geïnvesteerd in de samenwerking met de
RSD. Er wordt een netwerk opgebouwd van
organisaties om onze cliënten een kans te geven
te participeren.
Bij restaurant Bij de Tijd hebben zich personele
wisselingen voorgedaan. In samenwerking met
De Bilthuysen is er een nieuwe
restaurantmanager aangetrokken. De
begeleiding van de vrijwilligers is in handen van
een sociaal werker van MENS. Deze twee
professionals vormen met de kok en de
activiteitenbegeleider van Zideris een effectief
team.



Vervolg Bij de Tijd



De BoodschappenPlusBus

Het vervoeren van kwetsbare inwoners
naar plaatsen waar zij in staat worden
gesteld te participeren. De sociaal werker
is verantwoordelijk voor de coördinatie en
begeleiding van de vrijwilligers.



Ondersteunen van jongeren bij het
opzetten en uitvoeren van activiteiten.



Zij werken in de bediening, in de
spoelkeuken en in de keuken. De
intentie is dat dit wordt uitgebreid
naar 6 dagdelen.
Daarnaast zijn er 8 vrijwilligers actief
die zich spontaan melden om
vrijwilligerswerk te doen in het
wijkrestaurant.
De BoodschappenPlusbus heeft
bijgedragen aan het stimuleren van
ontmoeting, zelfredzaamheid en
mobiliteit. Naar verwachting nemen
450 mensen gebruik van de bus.



Er zijn 9 vrijwilligers actief waarvan 4 met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast werken 6
cliënten van Zideris 6 dagdelen per week in Bij
de Tijd. Voor 1 vrouw is dit de opstap naar een
BBL opleiding niveau 1 of 2 in de horeca.



De dagelijkse gang van zaken is in handen van 16
vrijwilligers. Een sociaal werkster stuurt aan en is
de bindende factor. De bus heeft 305 ritten
gemaakt. 1229 mensen hebben gebruik
gemaakt van de bus. Veel mensen maken vaker
gebruik van de bus.

Overlast is voorkomen, de
zelfredzaamheid van jongeren is
bevordert, er is een bijdrage geleverd
aan dat jongeren opgroeien tot
participerende, democratische en
zelfstandige burgers.
Er is een goede balans gevonden
tussen het laten van
verantwoordelijkheid bij jongeren en
professionele sturing.
Ook op de sociale media worden
jongeren bereikt.



In de twee jongerencentra is de toeloop
toegenomen. Er vinden wekelijks door jongeren
zelf georganiseerde activiteiten plaats.
Een aantal Marokkaanse jongeren is gevormd tot
een participatiegroep. Zij organiseren
activiteiten in de centra maar ook op trapveldjes
en in verzorgingshuizen. Met deze jongeren is
een boekje gemaakt over hun leven.
In W4 is een dansgroep actief. Zij geven
danslessen aan uiteenlopende groepen. Ook is
er een zelfverdediging/ kickboksgroep actief.
Deze groepen mogen gebruikmaken van het
pand door een maatschappelijke tegenprestatie
te leveren. Er worden 115 mensen bereikt door
deze groepen.

Jongerenwerk
Jongerenwerk

Jongeren die overlast veroorzaken maar
niet in de centra komen zijn bereikt door
jongerenwerkers, worden gestimuleerd in
de gewenste richting en blijven in beeld.



Deelname aan het JOS project.
Deelname samenwerkingsverband CJG.

Jongeren ondersteunen bij de
ontwikkeling van sociale vaardigheden.
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Vervolg Jongerenwerk





Er is voorkomen en/of de kans is
verkleind dat jongeren uitvallen op
school, in ongewenste situaties
terecht komen, overlast veroorzaken
en/of in de criminaliteit
terechtkomen.
Naar verwachting worden er 100 tot
200 jongeren bereikt.
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De jongerenwerkers hebben 10 sporttoernooien
georganiseerd. Jongeren hielpen mee in de
organisatie.
In W4 is een kickboksgroep actief waar juist de
hanggroep jongeren op af komen. 15 jongeren
tussen 18 en 23 jaar. Het streven is deze
jongeren weer naar de reguliere horeca te
krijgen zodat het Sojos pand toegankelijker is
voor de jongeren onder 18. Bij de dansgroep
komen 60 tieners en 15 ouderen en ook aan
kickboksen doen 15 kinderen en 8 vrouwen mee.
De tieners organiseren als tegenprestatie de
kinderdisco waar zo’n 70 kinderen op af komen.
Het meidenwerk heeft een toneelproject met 20
meiden uitgevoerd en er is een project
MENSdier; meiden helpen ouderen met het
verzorgen van hun dier of laten de hond uit.
Extra aandacht i.s.m. het CJG voor meiden die
een steun in de rug nodig hebben.
In alle dorpskernen is het jongerenwerk veel op
straat zichtbaar geweest. Eind 2015 waren er 5
overlast gevende groepen. Eind 2016 is er nog 1
groep. De andere groepen bestaan nog wel maar
geven geen overlast meer.
Tijdens de jaarwisseling was het Sojospand op
verzoek van de gemeente open voor een
alcoholvrij feest. Er zijn 4 jongeren geweest. Er
zijn geen geluiden geweest dat het traditionele
oud en nieuw feest werd gemist. Het is erg rustig
geweest in de gemeente tijdens de jaarwisseling.

Buurtsportcoaches

Organiseren van sportactiviteiten in
samenwerking met scholen en
sportverenigingen.



Ondersteunen en versterken van
sportverenigingen.



Organiseren van bewegen op recept voor
senioren i.s.m. huisartsenpraktijken en
sportaanbieders.

De fysieke en psychische gezondheid
en participatie van kwetsbare
groepen door middel van sport en
bewegen is versterkt.
In het werkplan 2016 van de
buurtsportcoaches staat in detail
beschreven wat ze gaan doen en
willen bereiken.
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De buurtsportcoaches liggen op schema zoals
beschreven in hun werkplan.
Belangrijk is het begeleiden van scholen wat
betreft het halen van het vignet “ gezonde
e
school”. 3 scholen zijn er mee bezig en een 4
sluit aan. Er is een traject ondersteund voor het
behalen van 2 deelcertificaten.
Er zijn 7 BIG-events uitgevoerd, met elke keer
minimaal 100 deelnemers.
Naast het reguliere aanbod in de wijk zijn samen
met 2 basisscholen, 4 activiteiten voor kinderen
aangeboden.
1400 beweeggemomenten zijn gerealiseerd in
de wijk.
Bij 4 schoolsporttoernooien is ondersteuning
geboden bij de uitvoering.
2500 kinderen hebben meegedaan.tijdens de
schoolsportdagen.
Aan minimaal 600 kinderen verdeeld over 8
basisscholen wordt pauzesport gegeven. Er zijn 5
à 6 pauzesportactiviteiten per week.
Er zijn 10 sportclinics gegeven bij BSO locaties.
Er is bij 6 sportverenigingen een quickscan
uitgevoerd. Met 3 sportverenigingen zijn
gesprekken gevoerd. 1 knelpunt is verholpen.
Het project Bewegen Op Recept is na een goede
voorbereiding het laatste kwartaal goed van
start gegaan. Er zjin 11 cliënten op gesprek
geweest, 5 van hen zijn gestart met sporten.
Er is samen met de gemeente een projectplan
opgesteld voor “Wat beweegt jou”.





In het kader hiervan zijn gesprekken gevoerd
met 5 basisscholen, 4 doen mee met het
project.
Er zijn tijdens de Nationale Sportweek 4
presentaties gegeven over “Suiker en Water”.
Hierbij zijn 650 bidons uitgereikt.

Verbinding stimuleren
Ketenzorg dementie
De Bilt

MENS De Bilt is deelnemer aan het
netwerk ‘Ketenzorg dementie De Bilt’.



Bijeenkomsten formele
en informele
zorgverleners

Twee tot drie keer per jaar wordt het
MENS café georganiseerd. Er wordt een
thema behandeld en er is mogelijkheid tot
elkaar ontmoeten en netwerken



Sociale kaart

Op de site van MENS is een tabblad
Sociale kaart De Bilt. Organisaties voor
welzijn en zorg en zorg door vrijwilligers
en buurtinitiatieven kunnen daar hun
organisaties aanmelden.



Eens per jaar wordt er een
inhoudelijke bijeenkomst
georganiseerd voor professionals die
met mensen met dementie werken.
De casemanagers dementie zijn een
belangrijke schakel.
Het MENS café heeft bijgedragen aan
een goede samenwerking tussen de
deelnemende organisaties en aan het
uitvoering geven van één gezin – één
plan – één hulpverlening.
De organisaties weten van de
mogelijkheid van de sociale kaart af.



In de kerngroep zijn afspraken gemaakt over een
veranderende rol van de casemanagers. De
samenwerking op het gebied van dementie is
goed.



Er hebben 2 netwerkcafés plaatsgevonden.
Hierbij waren ± 50 vertegenwoordigers van
(in)formele zorg organisaties werkzaam in
gemeente De Bilt aanwezig. De waardering was
positief.
De website is gereed en online. Het is moeizaam
om organisaties bereid te vinden hun link op de
sociale kaart te plaatsen.
Er wordt ook een informatiebrief Zorg en Welzijn
geschreven door MENS en op de sociale kaart
geplaatst. Dit vooral voor de mensen die niet
vaardig zijn met internet.
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