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Leden van de Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal (VVV), participatieraad Veldhoven aan Tafel 
(VAT) en de gemeente brengen met deze informatiebrief nieuwe of andere behoeften van meer kwetsbare 
inwoners en aangepast aanbod samen. Op deze manier verbinden wij tijdens de coronacrisis informatie, 
vragen e n initiatieven in het sociaal domein. Hopelijk draagt dit bij aan goede zorg voor inwoners van 
Veldhoven in deze moeilijke tijden.

We zijn alweer toe aan de achtste informatiebrief voor alle partners die samenwerken in het sociaal 
domein. Deze brieven zijn we gestart om met elkaar in contact te kunnen blijven en op de hoogte te 
kunnen blijven van alles wat er speelt in ieders organisatie, nu fysieke vergaderingen niet mogelijk zijn. 
Het is van belang dat we dat goed weten en verbonden blijven, ook nu, om te zorgen dat we signalen 
tijdig kunnen opvangen en inwoners effectief door deze lastige tijd heen kunnen helpen, als dat nodig 
is. Dezelkeer laten we diverse professionals aan het woord om hen te laten vertellen wat er in hun 
organisaties of afdelingen speelt. Want al zijn de stapjes klein, elke keer verander er toch weer iets, 
waartoe we ons moeten verhouden.

Tegelijkertijd constateren we dat het nog lang niet 'terug naar af' is. Ik weet niet hoe het u allemaal 
vergaat, maar ik snák inmiddels naar een reguliere dag op kantoor volgepland met afspraken. Ik ben dan 
ook dankbaar voor de collega's die met mij dit initiatief dragen, zodat ik toch nog een beetje het gevoel 
houd, dat we sámenwerken. Ik wens u allemaal veel succes in uw werk en voor nu hoop ik dat deze 
infobrief voor u weer zinvolle informatie bevat. Mochten daar nog suggesties voor zijn, horen we dat 
uiteraard graag!

Mariënn e van Dongen-Lamers
Wethouder sociaal domein gemeente Veldhoven

Hoe gaat het bij de gemeente? Een verhaal uit de dagelijkse praktijk

Schulddienstverlening staat voor u klaar!
Zoals u in de vorige informatiebrieven heeft kunnen lezen zijn de aanmeldingen bij Schulddienstverlening 
enorm toegenomen. Om u een indruk te geven: de aanmeldingen ten opzicht van vorig jaar in de maand 
mei zijn verdubbeld. We verwachten dat deze toename van aanmeldingen voorlopig nog wel aan zal 
houden. Uiteraard is dit geen prettige gedachte, dit betekent immers dat veel Veldhovenaren in de 
financiële problemen zijn gekomen. Echter ik spreek de grote wens uit dat ik hoop dat de aanmeldingen in 
grote getalen blijven binnen komen want dit betekent dat burgers niet afwachten maar direct bij de eerste 
tekenen van financiële problemen bij ons terecht komen. Vaak zijn enkele gesprekken, gepaard met een 
duidelijk financieel overzicht, wellicht een telefoontje om een enkele betaalregeling te treffen al voldoende 
om iemand financieel overeind te houden. Gaan schuiven met de betaling van je vaste lasten, tegen 
woekerrentes de kredietruimte op je credit card verhogen leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Het 
ervaren van financiële problemen kent vele schrijnende gevolgen op meerdere leefgebieden. Dus daarom 
nogmaals mijn wens dat ik hoop dat burgers van Veldhoven zich aanmelden bij Schulddienstverlening als 
zij vragen hebben over hun financiën.

Alle professionals in het sociaal domein kunnen daaraan hun steentje bijdragen door bij een vermoeden 
van financiële c.q. schuldenproblematiek een warme doorverwijzing te doen. Wij staan graag voor u klaar! 
Ingebracht door gemeente Veldhoven.
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Hoe gaat het bij de gemee nte? Een verhaal uit de dagelijkse praktijk

Speciali stenteam in Coronatijd
Er komt een aanvraag voor casusregie binnen. Er wordt gekeken welke specialist deze casus op kan 
pakken. Gewoon omdat er veel zorgen zijn rondom veiligheid, de problematiek complex is en omdat er op 
vele gebi eden een bedreiging van de ontwikkeling van een kind, volwassene, oudere of geheel gezin is. 
Het eerste contact wordt gelegd en er wordt een huisbezoek gepland. Tijdens dit huisbezoek kan een 
inschatting gemaakt worden van de woonomgeving, de manier van onderlinge communicatie en er wordt 
vooral een inschatting van de sfeer gemaakt. Op deze manier wordt duidelijk of er maatregelen rondom 
veiligheid noodzakelijk zijn. Als we vooraf weten dat het om een crisisachtige situatie gaat en/of er zijn 
concrete signalen dat de veiligheid in het geding is van een of meerdere gezinsleden, vragen we een 
collega o m mee te gaan. Samen vul je elkaar aan, zie je meer en voelt het soms net even wat prettiger in 
bepaalde situaties.

En dan komt corona om de hoek kijken. Iedereen wordt gevraagd vanuit huis te werken en huisbezoeken 
mogen enkel in hoogstnoodzakelijke situaties gepland worden. Contacten met mensen verlopen 
telefonisch of via beeldbellen. Dit vraagt een andere manier van werken, van denken en inschatten van 
veiligheid. Geen direct contact met collega's om even te kunnen overleggen. Daar waar we in 
crisissituaties even op kantoor met elkaar konden sparren over wie gaat er, wat gaat de insteek zijn, hoe 
bewaken we de veiligheid van een ieder en meer van dergelijke vragen, moeten we nu vanuit thuis naar 
het gezin toe. Soms is er vooraf nog even de mogelijkheid om een collega telefonisch te spreken voor 
advies. E n dan kom je thuis, na een hele hectische dag waarin er veel dingen zijn gebeurd die behoorlijke 
impact o p ons maken. Interventies, al dan niet vrijwillig, die weliswaar in onze ogen ’geslaagd' zijn, maar 
toch niet altijd zo voelen. Sommige dingen wennen nooit, en dat is maar goed ook. Maar dan is er wel het 
gemis va n even fysiek samen zijn, de dag doorspreken en ruimte geven aan wat deze dag met je gedaan 
heeft. Gelukkig kan dat ook telefonisch en staan we allemaal voor elkaar klaar, maar anders is het wel.
Je mist veel informatie als je alles op afstand moet doen. Je zoekt naar de juiste vragen om duidelijkheid 
te krijgen. Op zoek naar dat ene woord waarop doorgevraagd kan worden. Op zoek naar een signaal 
tussen de regels door om op in te haken. Op zoek naar de kracht van het positieve. En ook dit blijkt er te 
zijn. De maatschappij staat stil. Er kan een focus gelegd worden, doordat er minder eisen worden gesteld. 
Kwetsbaarheden worden sneller duidelijk en de fysieke afstand is voor sommige mensen minder 
bedreigend. Contacten met zorgaanbieders zijn intensief, worden actief gezocht en leiden tot nieuwe 
inzichten .

Nee, ideaal is het niet. Het gemis aan informatie en fysieke afspraken blijft bestaan en het zoeken naar 
creatieve alternatieven bereikt een plafond. Het geduld raakt op, maar doordat we inmiddels weer in een 
kleine bezetting op kantoor mogen zijn, is even sparren met een collega erg steunend. De flexibiliteit van 
iedereen is op de proef gesteld en het mag duidelijk zijn; het specialistenteam is geslaagd! Ingebracht 
door gemeente Veldhoven.

^ De resultaten van het eerste panelonderzoek naar corona in onze regio zijn inmiddels te vinden op het 
GGD kompas.

^ Moniqu e l'Hoir van de GGD N- en O-Gelderland heeft een interessante handreiking gepubliceerd over 
rouw na corona

^ De GGD Brabant Zuidoost is momenteel volop bezig met de opschaling voor het testen op corona en het 
bron- en contactonderzoek. Per 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het 
coronavirus, via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Het 
nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, 
van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. Vanaf 
27 mei is onze teststraat ingericht in een tent op de parkeerplaats van de ijsbaan aan de Antoon 
Coolenlaan in Eindhoven. Voor meer informatie zie www.ggdbzo.nl. Ingebracht door GGD Brabant- 
Zuidoost.
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Eenzaamheid in coronatijd
Het lijkt nu of ouderen onder ons meer aandacht krijgen in 
coronatijd om de eenzaamheid te verdrijven dan dat ervoor was. 
Kaartenacties, bloemetjes, krijttekeningen, maaltijden die gekookt 
en gebracht worden, balkongym of -bingo: er wordt van alles 
georganiseerd voor de senioren door goedwillende medeburgers van 
gemeente Veldhoven.

Het is ook nogal wat om sociaal geïsoleerd te zijn en kwetsbaar. Niet 
weg kun nen of willen om jezelf te beschermen tegen de onzichtbare 
vijand. Een onbehagelijk gevoel en angst sijpelt het leven binnen. 
Waar ku n je je tegen verzetten? Wie brengt het binnen en wie is 
veilig? Om afstand te houden en zo goed mogelijk jezelf te 
beschermen verklein je de kans hierop. Dit levert wel een gevoel op 
dat je geen of minder contact hebt met de omgeving. Is dit ook 
eenzaamheid? De meest sprekende uitleg is dat eenzaamheid een 
fysiek ervaren tekort aan (patronen van) verbinding met andere 
mensen is (bron: Jeanette Rijks). Is dit dan hetzelfde als sociaal 
isolement? Nee.

"Ik ga nu de deur echt niet 
meer uit. Ik ben bang voor de 
onzichtbare vijand. Ik weet niet 
van wie of waar ik dit kan 
oplopen. Ik spreek niemand, de 
kinderen leveren de 
boodschappen aan de deur af. 
Elke dag voel ik me niet prettig. 
Het lijkt wel of ik geen adem 
krijg. Ik slaap slecht, eten 
smaakt niet. Ik kijk dan maar 
tv, puzzelboekjes kan ik niet 
meer in strepen. Ik heb 
regelmatig contact met de 
huisarts, maar zij zegt dat ik 
niets mankeer. En ik voel het 
toch echt. Ik ben bang, heel erg 
bang" (citaat uit cliëntgesprek).

"Tot ik ben gaan 
deelnemen aan creatief 
leven bij SWOVE, had mijn 
dochter altijd een naar 
gevoel als we telefonisch 
het gesprek beëindigde. 
Toen kwam Patricia, elke 
week werkten we samen 
en ik snapte niet zo goed 
wat het doel was in het 
begin. Tot mijn dochter na 
een week of 6 tegen me zei 
dat ik anders aan het 
praten was. Dat ze geen 
knoop meer in haar maag 
had als ze ophing. Ze 
hoorde dat het stukken 
beter met me ging. Ik had 
nooit gedacht dat ik hier 
nog ooit uit zou komen. Ik 
ben immers 84 jaar. Wie 
had dat nog gedacht, maar 
voel me echt stukken 
beter" (citaat uit 
cliëntgesprek).

Sociaal Isolement
Sociaal isolement is een gegeven, een situatie die ontstaat door Corona. 
Dit betekent niet per definitie dat degene die sociaal geïsoleerd is ook 
eenzaamheid ervaart (feit versus gevoel). Waarom lijken beide dan 
bijna hetzelfde te voelen?

In deze tijd is het voor bijvoorbeeld degene met een rijk en actief 
sociaal leven erg goed voelbaar hoe eenzaamheid het leven in kan 
kruipen. Voor deze mensen komt het gevoel omtrent eenzaamheid ook 
ineens van maandag op dinsdag. Het is er ineens omdat de contacten 
(sociaal isolement) er ineens is. Mensen die al langer gevoelens omtrent 
eenzaamheid ervaren en een wellicht minder rijk sociaal leven hebben, 
sijpelt het geleidelijk het leven in. Dat kan ontstaan zijn oktober 2005 of 
zomer 2016, na een grote levenswijziging. Zij hebben in de maanden, 
volgend op deze levenswijziging, niet hun draai kunnen vinden. Deze 
personen hebben professionele ondersteuning nodig om hieruit te 
komen.

Hoe zit het dan met de eenzaamheid die ontstaat in deze coronatijd? 
Geef jezelf de tijd, beweeg, onderneem actie om in contact te komen 
met de ander. Doe dat op een manier wat bij je past. Als je volgend 
voorjaar nog steeds deze gevoelens ervaart is het tijd om actie te 
ondernemen en professionele hulp in te schakelen om eruit te komen. 
Tot die tijd kun je jezelf de tijd geven om te wennen aan de 
veranderende samenleving, om in gesprek te gaan met anderen over je 
gevoel omtrent die veranderingen. Luister naar je lichaam, want deze 
geeft het uitstekend aan wat deze nodig heeft.
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Onderde el van het leven
Eenzaamheid komt redelijk vaak voor. Iedereen in het leven 
krijgt er een keer mee te maken. De ene keer komt dit 
kortdurend voor en gaat het vanzelf weer weg. De andere keer 
blijft het wat langer hangen en heb je er meer tijd voor nodig om 
dit gevoel achter je te laten en soms lukt het niet meer. Dan 
gebeurt e r teveel achter elkaar, waardoor je het gevoel niet meer 
hebt om weer grip op het leven te krijgen. Aspecten als eigen 
waarde, zelfvertrouwen, karakter, genen en hormonen hebben 
invloed op je capaciteit om hier mee om te gaan. Na een lange 
tijd van h et gevoel van overleven blijft dit gevoel aanwezig. Elke 
dag geeft je lichaam een signaal af dat je iets moet doen. Na een 
lange tijd weet je niet zo goed meer hoe je dat kunt doen. Je 
hebt alles al voor je gevoel geprobeerd. Veel dingen lijken je nu 
te overko men en veelal ook negatief. Het gevoel hebben er niet 
bij te horen, mensen die je niet serieus nemen of op een of 
andere reden je niet meer mogen. Veel lijkt niet meer gezellig en 
al helemaal niet meer 'leuk' in een groep. Dit zijn duidelijke 
signalen dat je de draad van het leven een beetje kwijt bent.

Wanneer je gevoelens ervaart van 
eenzaamheid, een gesprek wilt 
voeren, een luisterend oor nodig 
hebt, een praatmaatje nodig hebt, 
dit zijn enkele voorbeelden wat 
SWOVE voor je kan betekenen. Wil 
je meer weten over eenzaamheid 
neem dan contact op met de 
specialist eenzaamheid Patricia 
Kohlen van SWOVE: 040-2540066 Z 
06-82001240 of 
p.kohlen@swove.nl. Ingebracht 
door SWOVE.

BSR
Met ingang van maandag 8 juni opent BSR 
voorzichtig weer de deuren voor cliënten. Helaas 
zijn de inloopspreekuren verleden tijd; het is niet 
meer mogelijk om zomaar even binnen te lopen. 
Cliënten pie informatie en advies willen, kunnen 
hiervoor leen afspraak maken. Dit kan telefonisch via 
040-2539959 of eventueel per mail. Op maandag, 
dinsdag en donderdag is er per dagdeel de 
mogelijkheid om een afspraak in te plannen voor het 
sociaal raadsliedenwerk. Om 10u in de ochtend of 
om 13.30u in de middag. Op de donderdagavond 
blijven we nog gesloten. Cliënten moeten alleen 
naar het bureau komen. Zowel voor het juristen als 
voor het ļnotarisspreekuur geldt dat deze pas na de 
zomervakantie worden hervat. Tevens kan er een 
afspraaklgemaakt worden voor het klapperproject 
(hulp bij thuisadministratie).
We werken volgens de RIVM richtlijnen en hebben 
hiervoor look de werkplekken aangepast. Bij het 
maken van de afspraak en bij het melden bij het 
loket wordt gevraagd naar de gezondheidstoestand 
van cliënt. Indien iemand klachten heeft of een van 
zijn/haar huisgenoten, moet er een nieuwe afspraak 
worden gemaakt. Bij binnenkomst staat er een 
desinfectiezuil, zodat cliënten de handen kunnen 
desinfecteren met hand-gel. Ingebracht door BSR.

Cordaad Welzijn
Langzaam en voorzichtig komt de samenleving 
weer op gang. Voor alle medewerkers en 
vrijwilligers van Cordaad Welzijn geldt dat 
thuiswerken de regel is en blijft totdat we daar 
een andere afspraak over maken. Alleen in 
situaties waarin het echt niet anders kan zijn 
fysieke contacten met klanten mogelijk. De 
regel is en blijft dat contacten zoveel als 
mogelijk lopen via de telefoon, via beeldbellen 
en/of de mail. Inmiddels hebben we in 
aangepaste omstandigheden de eerste 
persoonlijke klantgesprekken weer gevoerd. We 
hebben de keuze gemaakt om gefaseerd op te 
starten en te starten met de meest kritische 
processen. Dat betekent dat het eerste 
buurtbemiddelingsgesprek inmiddels is gevoerd 
en gesprekken met statushouders en 
plaatsingen van statushouders weer opgestart 
zijn/worden.

Word je in je werk geconfronteerd met situaties 
waar buurtbemiddeling een oplossing kan zijn, 
wil je informatie of tips, neem dan contact op 
met Henk van Hugten via 040-2533443 of 
HenkvanHugten@cordaadwelziin.nl. Ingebracht 
door Cordaad Welzijn.
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Mentaalfit
We leven momenteel in een bizarre wereld. Sinds de uitbraak 
van het virus Covid-19 is niets meer normaal. Dat vraagt veel 
van je aanpassingsvermogen en kan ook angstig maken. 
(Nog) meer mantelzorg taken komen op jouw schouders 
terecht, je moet afstand houden van je geliefden, 
thuiswerken en lesgeven aan je kinderen combineren, geen 
werk of teruglopen van inkomsten, afscheid van dierbare of 
bekende. Kortom vele zorgen waar je wel wat ondersteuning 
bij kan g ebruiken.

Zeker nu deze situatie al langere tijd aanhoudt kun je bij 
jezelf merken dat het veel wordt, misschien wel teveel. Dit 
kan leiden tot vermoeidheid, somberheid, veel piekeren of 
angstklachten. Mentaal Fit is een cursus waarin je leert om 
deze klachten zelf aan te pakken en jij je weer fitter en 
prettiger in je vel voelt. Je leert hoe je weer positiever en 
energieker in het leven kunt staan. Mentaal Fit laat zien hoe 
je de negatieve spiraal kunt doorbreken aan de hand van de 
thema's: denken - voelen - doen. Je leert hoe je je beter 
kunt ontspannen, grenzen stellen en hoe je negatieve 
gedachten en gewoonten kunt beïnvloeden.

Deze cursus wordt online gegeven. Vanuit je eigen huiskamer 
maar toc h in een groep. Zo kun je ervaringen delen en van 
elkaar leren. Een ervaren trainer begeleidt de cursus en 
bestaat uit 6 online bijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast krijg 
je online modules aangeboden die daarop aansluiten.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie neem dan 
contact op directtrainingen@ggze.nl. Ingebracht door de 
GGzE.

Algemene opmerking
De gemeente brengt elke vrijdag een 
informatiebrief uit bij voldoende copy. 
U kunt deze verspreiden binnen uw 
eigen organisatie, andere 
professionals binnen het sociaal 
domein en directe achterban. Zo 
worden ook zij op de hoogte gehouden 
van wat er speelt in Veldhoven. Stel 
uzelf hierbij vragen als 
wat levert het een ander op om de 
infobrief te hebben én zorgt dit niet 
voor onnodige onrust bij de 
ontvanger?

Betrokken organisaties en personen 
dragen zelf zorg voor de juistheid van 
ingebrachte informatie.

Copy aanleveren
Wilt u input aanleveren voor de 
aankomende informatiebrief? U kunt 
uw input elke donderdag 13:00 uur 
aanleveren bij
Rian.vandenBergh@veldhoven.nl en
Lisanne.Schapendonk@veldhoven.nl.
Uw input wordt dan meegenomen 
voor de nieuwsbrief die de dag erna 
(bij voldoende copy) wordt verspreid.

Dank u wel!
Voor het leveren van de informatie voor deze brief. Wij hopen dat deze informatiebrief bijdraagt aan 
verbinding in het sociaal domein van Veldhoven ten tijde van deze crisis. Veel succes in uw werk voor 
de inwoners van Veldhoven.

En blijf gezond!
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