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LOKALE INITIATIEVEN, VRAGEN ŭ BEHOEFTEN TEN TIJDE VAN DE CORONACRISIS -
NOVEMBER - EDITIE 16.

Leden van de Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal (VVV), participatieraad Veldhoven aan Tafel 
(VAT) en de gemeente brengen deze informatiebrief uit om informatie, vragen en aanbod in het sociaal 
domein (specifiek zorg en welzijn in de basis) te verbinden tijdens de coronacrisis. Hopelijk draagt dit bij 
aan goede zorg voor inwoners van Veldhoven in deze moeilijke tijden.

Beste partners en collega's,

We hielden even onze adem in afgelopen dinsdag, maar het definitieve besluit rond 
verdergaande maatregelen in het kader van Corona is nog even een week voor ons uit 
geschoven. Het valt niet mee om je elke keer tot een nieuwe werkelijkheid te moeten 
verhouden, maar wat gebeurt er toch veel goeds. Vandaag was er een digitaal symposium over 
dļëntondersteuning in Veldhoven, gestreamd vanuit de Schalm, en maar liefst 87 mensen 
hebben dat gevolgd vanuit huis. Zo vinden we elke keer weer nieuwe manieren waarop iets wel 
kan. Laten we proberen daarover goed met elkaar in gesprek te blijven vanuit de wetenschap 
dat we allemaal samen willen en moeten werken om onze inwoners zo goed mogelijk te 
ondersteunen. In tijden mét en zónder Corona!

M ariënne van Dongen-Lamers
Wethouder sociaal domein gemeente Veldhoven

HOUD VOL: AANDACHT VOOR CORONAMAATREGELEN

Partners in Veldhoven, u kent uw achterban, cliënten, vrijwilligers en medewerkers het beste.
Z ijn zij zich nog bewust van de coronamaatregelen? Kennen zij de maatregelen? Zijn ze hier 
n og mee bezig? Leven zij deze na? Hoe gaat uw organisatie of u als cliëntvertegenwoordiger er 
mee om als de maatregels niet nageleefd worden?

U weet als geen ander hoe u deze maatregelen opnieuw onder aandacht kan brengen en 
h ouden. Bent u hier nog bezig? Kent u ze nog? Laten wij het goede voorbeeld geven en de 
maatregelen zelf na leven. En breng deze onder de aandacht brengen van onze achterban, 
cl iënten, vrijwilligers en medewerkers.
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NIEUWTJES

I n de rubriek 'Nieuwtjes' treft u allerlei interessante weetjes, nieuwtjes uit de sociale basis van Veldhoven, 
van landelijke en provinciale kenniscentra, belangenorganisaties et cetera.

Themabijeenkomst 'Suïcidepreventie 
bij armoede en schulden'
Op dinsdag 3 november organiseert GGD 
Brabant-Zuidoost de online 
themabijeenkomst 'suïcidepreventie bij 
armoede en schulden'

I n eerdere economische recessies zagen we 
in Nederland een stijging van het aantal 
suïcides. Om dat de voorkomen, is actie 
nodig! Wil je weten wat jouw bijdrage kan 
zijn?

Meld je dan nu aan via deze link. Ook kan 
j e daar meer vinden informatie vinden over 
deze bijeenkomst. Ingebracht door GGD 
Brabant-Zuidoost.

Online conferentie 'Een nieuwe 
generatie ouderenzorg 2020'
Het aantal ouderen stijgt en dat heeft een 
grote impact op de maatschappij, ouderen 
zelf en het werk van professionals in diverse 
werkvelden. Hoe kunnen we ons als 
samenleving daarop voorbereiden?

Daarover gaat het online congres ^en 
nieuwe generatie ouderenzorg' op 25 
november 2020. Met o.a. keynote-sprekers 
minister Hugo de Jonge en neuropsycholoog 
Erik Scherder.

Is deze gratis online conferentie interessant 
voor jou of wil je meer weten? Klik dan op 
deze link. Ingebracht door SWOVE.

Alternatieve dagbesteding GGzE de Boei
Ondanks de RIVM maatregelen om het Coronavirus in te dammen, waaronder social distancing, 
willen we vanuit GGzE De Boei toch van betekenis blijven voor onze deelnemers die normaliter 
gebruik maken van de inlooplocaties en/of dagbesteding.

De inloop op afspraak is vrij toegankelijk voor bezoekers die zich telefonisch hebben 
aangemeld op telefoonnummer 040-2953261. Er is een maximum van 14 bezoekers per 
dagdeel. Voor deelnemen aan de activiteiten is een WMO beschikking nodig.

Meer informatie over de dienstverlening? Neem dan een kijkje op hun website. Ingebracht door 
GGzE de Boei

Omzien naar elkaar: 'He buuf, waar ben je?'
Wie zich psychisch kwetsbaar en eenzaam voelt, heeft het niet gemakkelijk. Eenzaamheid zie je 
vaak niet aan iemand en psychische kwetsbaarheid laat zich ook niet altijd gemakkelijk 
herkennen. Marie-Jeanne van der Ploeg vertelt openhartig over haar ervaringen en inzichten.
' Wat voor mij belangrijk is, is dat ik gezien word. Dat mensen zien wie ik ben. Echt zien. Ik wil 
niet zielig gevonden worden, maar ik heb wel, net als ieder ander, behoefte aan oprechte 
verbinding en contact'.

Het hele interview lezen? Klik dan op deze link. Ingebracht door gemeente Veldhoven.
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Nieuwe websites Bredeschool Veldhoven en Jongerenwerk nu online
Met trots presenteren we onze gloednieuwe websites van Brede school Veldhoven en 
Jongerenwerk Veldhoven;
1. www.bredeschoolveldhoven.nl
2. www.iongerenwerkveldhoven.nl

Deze websites geven een uitgebreid overzicht van de vele en diverse mogelijkheden die wij 
bieden aan de Veldhovense jeugd. Met de nieuwste technieken, volledig AvG proof en een 
nieuw inschrijfsysteem kan deze doelgroep zich snel en gemakkelijk inschrijven voor sport, 
cultuur, gezondheid en burgerschap. Ingebracht door Cordaad Welzijn.

Brede school Veldhoven
(0 tot 12 jaar)
Bij de Brede School Veldhoven staat de totale 
ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal. 
We zijn onderdeel van Cordaad Welzijn, waardoor 
de lijnen met jongerenwerk kort zijn. Daarnaast 
werken we samen met veel enthousiaste 
partners. Zo kunnen we samen een 
totaalervaring neerzetten. Een compleet 
arrangement waar basisonderwijs, opvang, zorg 
en vrije tijd samenkomen én elkaar versterken. 
Kinderen krijgen o.a. sport- en cultuurles, leren 
meer over samenwerken en brengen dit in de 
praktijk. Tegelijkertijd leren ze andere 
leeftijdsgenootjes kennen.

We werken op drie niveaus die elkaar onderling 
versterken, namelijk
1. Binnenschoolse projecten
2. Buitenschoolse projecten
3. Doorstroom sport en cultuur.

Met deze aanpak kunnen kinderen spelenderwijs 
en laagdrempelig ontdekken wat bij ze past.

Jongerenwerk Veldhoven
(10 tot 24 jaar)
Bij het jongerenwerk Veldhoven staat 
de ontwikkeling van de tiener en 
jongere centraal. Het geaccepteerd 
worden, het er mogen zijn. En open 
staan voor anderen met een eigen 
mening. We zijn daar waar de 
jongeren zich bewegen. Op straat, op 
school, bij verengingen en in het 
jongerencentrum Odeon. Niet van 9 
tot 5 maar ook 's avonds, in het 
weekend of in vakanties.

Ons aanbod is gericht op preventie, 
talentontwikkeling, participatie en 
coaching. Jongerenwerk wordt 
krachtiger door samenwerking. Dit 
gebeurt intern met de collega's Brede 
School, buurt ŭ wijk, 
vluchtelingenwerk en extern met het 
Centrum Jeugd en Gezin, het 
Sondervick College, Novadic, Halt, 
GGZ, Swove en vele anderen.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over onze diverse 
activiteiten op www.bredeschoolveldhoven.nl. 
heeft u vragen? We helpen u graag verder. Neem 
contact op met Roy Frederiks via 06-30093427 of 
royfrederi ks@bredeschoolveldh ove n.nl.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over onze 
diverse activiteiten op 
www.jongerenwerkveldhoven.nl. Heeft 
u vragen? We helpen u graag verder. 
Neem contact op met Ilona Hendriks 
via ilonahendriks@cordaadwelzijn.nl.

♦♦♦4
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Dienstverlening Cordaad Welzijn
Wij hebben sinds de laatste 
persconferentie de volgende afspraken 
gemaakt:

^ We werken zoveel als mogelijk thuis, 
als het niet anders kan kun je kiezen 
voor een afspraak;

^ We overleggen zoveel mogelijk digitaal
^ activiteiten die een urgentie hebben of 

die agogisch van belang zijn 
(eenzaamheid, ondersteuning etc.): 
laten we zoveel als mogelijk, onder de 
gestelde voorwaarden doorgang 
vinden.

^ we willen graag zichtbaar blijven en 
bereikbaar: vanuit
Veldhovenvoorelkaar worden belcirkels 
opgezet en we gaan de wijk en buurt 
in.

^ Kijk hoe minder urgente activiteiten 
toch, bijvoorbeeld digitaal, door 
kunnen gaan.

^ Verklein waar mogelijk de groep, bij 
voorkeur maximaal 4 personen en 
verhoog indien nodig de frequentie.

^ We inventariseren welke activiteiten 
wegvallen door sluiting van wijkcentra 
en gaan kijken of we een alternatief 
kunnen bieden. Ingebracht door 
Cordaad Welzijn.

Oproep 2 door Cordaad 
Welzijn: MMC
Willen ook graag vrijwilligers voor hulp in 
het ziekenhuis. Voor meer informatie 
n eem contact op met 
Veldhovenvoorelkaar via:

^ info@veldhovenvoorelkaar.nl 
^ 040-253 67 89

Ingebracht door Cordaad Welzijn

Oproep 1 door Cordaad Welzijn: 
Oktober
Gezocht: Vrijwilligers die ons komen helpen op 
cohort- en quarantaine afdelingen

Ondanks dat sommige cliënten verdacht of 
besmet zijn met het coronavirus gaat de zorg 
voor deze bewoners natuurlijk gewoon door. 
Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons 
willen helpen met ondersteunende 
werkzaamheden op de afdelingen waar cliënten 
besmet zijn of in quarantaine zijn. Denk hierbij 
aan het smeren van boterhammen, het opruimen 
na de eetmomenten, het rondbrengen van koffie, 
een praatje, samen de krant lezen en het doen 
van een spelletje.

Op alle afdelingen waar een of meerdere 
besmette cliënten wonen (een cohortafdeling), 
werken we op een veilige manier. Dat betekent 
dat alle collega's (en jij ook) werken in een 
beschermend schort en bril en met een 
mondneusmasker en handschoenen. Daarnaast 
hebben we nog afdelingen waar cliënten wonen 
die in quarantaine zitten. Dat betekent dat zij het 
virus op dit moment niet hebben, maar wel de 
verplichte tien dagen moeten wachten om te 
kijken of ze klachten ontwikkelen. Dat is 
hetzelfde als wanneer je zelf in contact bent 
geweest met iemand die positief getest is. Op 
deze afdelingen werken we met een 
mondneusmasker en handschoenen.

Doordat we de cliënten op deze afdelingen 
bijvoorbeeld allemaal apart eten brengen in 
plaats van samen aan tafel kost dat veel tijd en 
mankracht. Dat lukt niet zonder ^xtra handen'. 
Zou je ons willen komen helpen? Meld je dan aan 
via m.hengeveld@zorginoktober.nl 
Samen maken we het verschil! Ingebracht door 
Cordaad Welzijn.

♦m
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Veiliger winkelen in de supermarkt als het niet druk is
Mensen uit de risicogroepen (ouderen, anderszins kwetsbaren en zwangere vrouwen) kunnen 
veiliger winkelen als het niet druk is. Voor hen had Veldhoven aan Tafel' tijdens de eerste 
coronapiek bij de supermarkten om een rustig koopuurtje gevraagd. Dat in navolging van AH. 
Helaas werd ons verzoek toen niet gehonoreerd.

Nu we een tweede golf tegemoet gaan, heeft het kabinet de supermarkten (waar zich meer dan 
30 klanten kunnen bevinden) verplicht om van 7.00-8.00 een koopuurtje in te stellen voor de 
risicogroepen. Een ontwikkeling die Veldhoven aan Tafel' toejuicht.

Daarnaast moeten zij op een ander tijdstip nog een uurtje voor hen instellen. Dat uur verschilt 
per supermarkt. Het extra uur is bij de supermarkt vermeld. Om het u gemakkelijk te maken 
geven wij u hier een totaaloverzicht. Ingebracht door werkgroep 'Minima' van Veldhoven aan 
Tafel.

Albert Heijn: maandag-vrijdaq van 7.00-9.00 uur f s morgens)

AkJi: maandag-vrij dag van 7.00-9.00 uur f s morgens)

J umbo: maandag-vrijdaq van 7.00-3.00 uur f s morgens) en
maandag-donderdaq van 20.00-21..00 uur en 
vrijdag van 21.00-2200 uur

Lidl: maandag-vrījdag van 7.00-9.00 uur fs morgens)

Plus: maandag-zatendag van 7.00-3.00 fs morgens) en
maandaq-zondaq van 14.00-15.00 uur

Algemene opmerking
De gemeente brengt elke maand een Informatiebrief uit bij voldoende copy. U kunt deze 
verspreiden binnen uw eigen organisatie, bij andere professionals binnen het sociaal domein en 
uw 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?

Aanleveren copy en juistheid daarvan
Wilt u copy aanleveren voor de volgende Informatiebrief? U kunt deze mailen naar 
Lisanne.Schapendonk@Veldhoven.nl of Rian.vandenbergh@Veldhoven.nl onder vermelding 
van Tnformatiebrief sociaal domein'. Betrokken organisaties en personen dragen zelf zorg voor 
de juistheid van ingebrachte informatie.

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.
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