
INFORMATIEBRIEF SOCIAAL DOMEIN
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LOKALE INITIATIEVEN, VRAGEN à BEHOEFTEN TEN TIJDE VAN DE CORONACRISIS -
MAART 2021 - EDITIE 19.

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.

Ik mopper regelmatig op al het thuiswerken, niet weg kunnen en geen vrienden kunnen 
ontvangen. Maar dat gemopper verstomt altijd onmiddellijk als ik de soms schrijnende verhalen 
hoor. Zo werd ik laatst zeer geraakt door het verhaal van de vrijwilligers van Cordaad die 
regelmatig meerdere huilende mensen per dag spreken. Mensen huilen omdat ze eenzaam zijn 
en het contact met de omgeving missen. Als de thuishulp geweest is, zit het bezoek voor die 
dag er weer op en blijft iemand weer alleen achter. Ik denk dat iedereen die via bijvoorbeeld 
belkringen contact heeft met mensen die er alleen voor staan of het zwaar hebben, zo'n verhaal 
zullen herkennen. Je krijgt er een knoop van in je maag.

Mooi is dan wel weer hoe we daar in Veldhoven samen met Cordaad, SWOVE, KBO en PVGE 
een actie voor op touw hebben gezet. Afgelopen weekend hebben we bij inwoners die volgens 
deze organisaties een opsteker konden gebruiken een paar frisse lentebollen in een fleurig geel 
bakje gebracht. Daarbij zat een kaartje met wat bemoedigende woorden plus een hulpaanbod. 
Vrijwilligers van SWOVE bezorgde bloempotjes aan jonge mantelzorgers en Cordaad deed dat 
bij inwoners die bij hen bekend zijn en het moeilijk hebben in deze tijd. En andere bloempotjes 
voor senioren die werden op hun vrije zondagmiddag bezorgd door de vier fantastische dames 
van ons bestuurssecretariaat. Ik mocht daar bij zijn. Zo'n middagje coronaproof rondrijden 
h i elp ons om die knoop weer een klein beetje uit de maag te krijgen. Ik hoop maar dat dat niet 
a l leen voor ons geldt.

Dank aan alle partijen voor de snelle medewerking, dat kunnen we goed in Veldhoven!

M ariënne van Dongen-Lamers 
Wethouder sociaal domein

NIEUWTJES

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

Vrijwilligerswerk Veldhoven
Vanuit Vrijwilligerswerk Veldhoven (Cordaad) houden wij contact met bij ons bekende 
hulpvragers en onze vrijwilligers. Het valt op dat de mensen die we spreken het zwaarder lijken 
te krijgen. We hebben met enige regelmaat te maken met emotionele en verdrietige mensen. 
De rek lijkt er wat uit. Wel zijn de mensen dankbaar voor de aandacht die ze krijgen.

Afgelopen maand hebben we een aantal jonge maatjes ingeschreven, die we direct hebben 
k unnen koppelen. Inmiddels heeft Vrijwilligerswerk Veldhoven bijna 200 interne vrijwilligers die 
voor ons werken.

In samenwerking met de gemeente worden zij gewaardeerd. De bloemetjes zijn persoonlijk aan 
de deur overhandigd zodat we ook een praatje kunnen maken. Dit heeft nu al geleid tot vele 
positieve reacties en bedankjes. Ingebracht door Cordaad Welzijn.
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SWOVE en Cordaad Welzijn springen bij met 
vervoer naar vaccinatiepunten
De coronavaccinaties zijn gestart, dat is beslist niemand 
ontgaan. De groep ouderen van 85 jaar en ouder in 
Veldhoven zijn opgeroepen en sommige hebben de 
eerste prik gehad. Voor de vaccinatie moet je naar een 
locatie in Eindhoven of soms nog verder weg.

Voor ouderen die geen andere manier hebben om bij de 
vaccinatielocatie te komen, staan de vrijwillige 
chauffeurs van Cordaad Welzijn en SwOve klaar. Tegen 
b etaling van C 2,50 per enkele rit in Veldhoven of C 0,39 
per kilometer buiten Veldhoven. De ervaren vrijwilliger 
haalt de ouderen thuis op en brengt ze coronaproof 
ouderen op en neer naar de caronavaccinatie locatie. De 
oudere moet wel zelfstandig in en uit de auto kunnen, 
een rollator meenemen kan.

Wil je een ritaanvraag doen? Doe dat dan ruim van 
tevoren (liefst 2 werkdagen) zodat we een vrijwillige 
chauffeur kunnen inplannen. Dit kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via:

^ Cordaad Welzijn 040 - 253 67 89 
^ SWOVE 040 - 254 00 66.

Ingebracht door SWOVE.

Dementiecafé Veldhoven gaat online in 2021
Hoe graag we ook zouden willen, voorlopig zit een Dementiecafé op de manier zoals u het 
gewend bent er helaas niet in. Wat we wel gaan aanbieden zijn een aantal korte informatieve 
video's over dementie gerelateerde onderwerpen. Deze video's vindt u dan op het YouTube 
kanaal van SWOVE. We zullen maandelijks een video op ons kanaal publiceren. Wilt u dat we 
aandacht besteden aan een bepaald onderwerp? Laat het ons dan weten.

Zodra de situatie het toelaat gaan we uiteraard met veel enthousiasme aan de slag om het 
Dementiecafé in Veldhoven weer nieuw leven in te blazen en hopen we u daar te kunnen 
verwelkomen. Tot die tijd kunt u telefonisch of op afspraak met uw vragen terecht bij het 
I nformatiepunt Dementie via 040-254 00 66 of info@swove.nl.
Meer informatie vindt u op www.swove.nl.

Ingebracht door SWOVE.

Cordaad Buurt en wijk
Het team vanuit Buurt en Wijk 
houdt contact door belrondes te 
maken. We halen daaruit op dat 
het met veel mensen goed gaat, 
maar zien en horen ook dat 
eenzaamheid toeneemt.

We hebben het dansen in de wijk 
weer opgepakt nu de 
weersomstandigheden het 
toelaten. Dit gebeurt voor 
flatgebouwen buiten zodat de 
afstand makkelijk gehandhaafd 
kan worden en we drukke plekken 
vermijden.

We hebben een actie voorbereid 
waarbij we vanaf 8 maart de 
wijken ingaan om een positieve 
impuls te geven. Daarover wordt 
via (Social) media vanaf 2 maart 
bericht. Onze overleggen met 
professionele partners vinden 
voornamelijk digitaal plaats. 
Ingebracht door Cordaad Welzijn.
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Aandacht voor (digi)tale vaardigheden
Ook in Veldhoven zijn er mensen die moeite 
hebben met taal en met de digitale wereld. 
Meer dan we vaak denken. Ook mensen die 
i n Nederland geboren en getogen zijn. Lang 
niet iedereen kan voldoen aan de hoge eisen 
die de huidige maatschappij aan jouw (digi- 
)taalkennis stelt. Dat kan op vele manieren 
gevolgen hebben. In Veldhoven organiseert 
het DigiTaalhuis in afstemming met de 
gemeente daarom allerlei activiteiten.

In 2021 hebben we vooral aandacht voor de 
vindplaatsen. Zo starten de gemeente- 
medewerkers van de teams Wmo-Jeugd, 
Werk en Schuldhulpverlening en 
generalisten- en specialistenteam 
binnenkort met een training. Ze leren 
i aaggeletterdheid herkennen, bespreekbaar 
te maken en te stimuleren dat de persoon er 
ook iets mee gaat doen. Ook andere 
vindplaatsen kunnen dit soort trainingen 
volgen. Het DigiTaalhuis heeft hierover al 
een presentatie verzorgd op een hei- 
ochtend met kinderopvang, primair 
onderwijs, Centrum voor Jeugd en Gezin en 
gemeentelijke jeugdhulp.

Ook start er dit jaar een 
bewustwordingscampagne gericht op de 
mensen rondom iemand met lage 
taalvaardigheden. Wil je meer over dit 
onderwerp weten en/of aanvullende stukken 
ontvangen, neem dan contact op met de 
beleidsadviseur Laaggeletterdheid, Linda 
Wittebrood, linda.wittebrood@veldhoven.nl.
. Ingebracht door gemeente Veldhoven.

Dienstverlening BSR
Bij Bureau Sociaal Raadsliedenwerk proberen 
we cliënten binnen de geldende maatregelen 
zo goed mogelijk bij te staan. Dit doen we 
zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail.
Voor sommige essentiële hulpvragen, zoals 
uitkeringsaanvragen, is het nodig om toch 
een fysieke afspraak te maken. Voor deze 
vragen maken we een uitzondering en vragen 
we cliënten toch om op kantoor te komen.

De plekken hiervoor zijn echter beperkt, dus 
we proberen echt de meest dringende vragen 
er tussenuit te filteren. Bij BSR wordt het 
uitvoerende werk normaliter door vrijwilligers 
gedaan. Een deel van hen valt echter zelf ook 
in de risicogroep, waardoor we nu slechts 
vier van onze veertig vrijwilligers beschikbaar 
hebben voor het plannen van afspraken. De 
bezetting is dus minimaal.

Daarom willen we verwijzers vragen om hier 
rekening mee te houden wanneer naar ons 
wordt doorverwezen. Twijfel je of je een 
cliënt naar ons kunt doorverwijzen of over 
wat wij voor cliënt kunnen betekenen? Bel of 
mail ons dan even! We denken graag met je 
mee over een oplossing.
We zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en 
donderdag via tel. 040-2539959 (tussen 10u 
en 12u en tussen 13.30u en 15.30u) of via 
info@bsrveldhoven.nl.

Ingebracht door BSR Veldhoven.
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Brede School
Binnenschoolse activiteiten
Momenteel is er nog veel onzeker wat wel of niet mag. Mogen de kinderen de gymzaal in? 
Mogen er externen op school/in de klas komen? Om deze redenen hebben wij besloten 
vooralsnog geen activiteiten aan te bieden en grote projecten uit te zetten. In de loop van deze 
periode tot aan de meivakantie zullen wij per week bekijken wat de mogelijkheden zijn en op 
maat aanbod bieden aan de scholen/BSO's.

Buitenschoolse activiteiten
Helaas hebben wij nu al twee keer een activiteitenplanning gemaakt, waarbij we beide keren 
onze activiteiten hebben moeten annuleren. Dat is voor niemand prettig. Daarnaast blijft de 
BSO voorlopig nog dicht, omdat er dan meer contactmomenten zijn tussen andere kinderen, 
wat mogelijk tot extra besmettingen zou kunnen leiden. Om deze redenen zullen wij geen 
programma opstellen voor de periode tot aan de meivakantie. Wanneer het in april beter weer 
wordt en/of de maatregelen versoepeld worden, zullen wij op dat moment activiteiten op gaan 
zetten en deze planning tijdig communiceren.

Onlinelessen
Wel gaan wij door met de onlinelessen. Wij zullen wekelijks een programma delen via Social 
Media met nieuwe lessen op gebied van sport, gezondheid, muziek (zolang de gastdocenten 
niet op de scholen mogen komen) en ontdeklessen. De lessen zijn na de carnavalsvakantie om 
15.00uur live ingepland. De lessen zijn uiteraard via ons YouTube kanaal terug te kijken. 
www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/playlists. je kan de lessen dus ook 
tijdens schooltijden inzetten. Ingebracht door Cordaad Welzijn.

Inloop 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. De inloop is vrij toegankelijk voor 
bezoekers die zich telefonisch hebben aangemeld (dus op 
afspraak) via 040-2953261. Er geldt een maximum van 
12 bezoekers.

Om deel te nemen aan activiteiten is een WMO 
beschikking nodig. Meer informatie vind je op de website 
van GGzE de Boei. Ingebracht door GGzE de Boei.
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Veel kan er nu niet! Maar wat doen we wel?
Mantelzorgers hebben het drukker dan ooit. En door Corona zijn er ook meer mensen met 
mantelzorger taken. Het Steunpunt Mantelzorg Veldhoven mist het persoonlijk contact met 
i edereen, maar is vooral druk aan het werk met wat nog wel kan. Gelukkig weten veel 
mantelzorgers dit en maken ze gebruik van alles wat nog wel mogelijk is. Veel mantelzorgers 
kunnen bijna niet meer wachten tot de gezellige, ontspannen activiteiten, die het Steunpunt 
anders organiseert, weer op gaan starten.

Wat doet het Steunpunt Mantelzorg wel?
^ We zijn open op afspraak voor een luisterend oor, advies en om je verhaal delen. Lukt 

het niet om naar het Steunpunt te komen dan komt de mantelzorgconsulent bij jou 
thuis.

^ Ben je een buitenmens? Op afspraak maken we samen een wandeling en hebben we 
ondertussen een ondersteunend gesprek. Een medewerker van het Steunpunt komt bij 
je langs en van daaruit vertrekken we voor een klein rondje.

^ Op dit moment bellen we vaker zelf naar mantelzorgers die we kennen maar ook naar 
degene die we minder goed kennen. We missen jullie nog steeds en horen graag hoe het 
met je gaat.

^ We geven tips: over goede apps of interessante digitale trainingen die gericht zijn op de 
mantelzorgtaken. Zoals de gratis app van MantelzorgNL. De app is zeer informatief en je 
blijft eenvoudig op de hoogte van het laatste Corona nieuws en nog veel meer 
mantelzorgnieuws. De app heet 'Mantelzorg'.

Nieuw is de telefonische verkenningstocht 
' Samen houd je het vol!'. Soms is het moeilijk 
om hulp te vragen. Terwijl er echt mensen zijn 

die willen helpen. Na aanmelding ontvang je een 
informatiepakketje en samen met de medewerker 
van het Steunpunt worden je contacten in kaart 
gebracht. Een belangrijk doel is om te ontdekken 
waar je blij van wordt en met wie je dit zou kunnen 

doen. Kijk op www.swove.nl voor de uitgebreide 
i nformatie en voorbeelden. Ingebracht door SWOVE.

' Coronacrisis leert ons dat we professionals veel meer ruimte moeten geven'
Wat zijn de belangrijkste lessen van de coronacrisis voor het sociaal domein? In januari 
verscheen de publicatie 'Hoopvol en kwetsbaar'. Janny Bakker-Klein (bestuurder van Movisie) 
en Hans Alderliesten (adviseur bij Movisie) gingen hierover verder in gesprek met Sophie 
Hogendorp, hoofdredacteur van Zorg+Welzijn. Hier kunt u de video terugkijken. Ingebracht 
door gemeente Veldhoven.

WWW
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Iemand die even met u meeloopt bij rouw en verlies
De gevolgen van Corona zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook emotioneel en mentaal eist de 
uitbraak van het Coronavirus zijn tol. Mensen die rouwen om iemand die is overleden door het 
virus of in deze tijd op een andere manier afscheid hebben moeten nemen van een dierbare, 
van gezondheid, een relatie of baan. U bent geraakt door dit verlies!

In uw leven krijgt u met allerlei verliezen te maken. U leeft er elke dag opnieuw mee. Dit kan u 
uit uw evenwicht brengen, uit uw balans. Heftige emoties spelen een rol, niets lijkt meer 
hetzelfde. Vaak kunt u steun in uw omgeving vinden, bij familie of vrienden en kunt u uw 
verhaal kwijt. Soms is dat niet voldoende, of lukt het u niet meer alleen en heeft u ondanks al 
deze steun behoefte aan extra ondersteuning. Iemand die een tijdje met u 'meeloopt'.

Vindt u het fijn als we met u over verlies en rouw in gesprek gaan? Wij willen er graag voor...u 
zijn. Gezien de omstandigheden in Coronatijd bespreken we samen op welke wijze we hieraan 
vorm kunnen geven. Neem contact op met SWOVE: 040-2540066 of via mail: 
c.heijden@swove.nl of a.kasteren@swove.nl. Ingebracht door SWOVE.

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 
L|sanne.Schapendonk@Veldhoven.nl of Rian.vandenbergh@Veldhoven.nl onder vermelding 
vbn 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 
a an verbinding in het sociaal domein van Veldhoven.
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