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‘Wij verbinden mensen, maken initiatieven mogelijk 
en stimuleren eigen regie’

Bint voor welzijn & ondersteuning

Bint is er voor alle inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel 
en stimuleert hen hun talenten in te zetten voor medeburgers. Er 
is extra aandacht voor kwetsbare groepen.
De medewerkers van de stichting werken vanuit de vijf dorpskernen 
en zijn daar te vinden bij mensen thuis, in de gemeenschapshui-
zen, op scholen, in verenigingen, bij jongeren op straat of in het 
jongerencentrum.
Bint stimuleert en ondersteunt burgerinitiatieven en het wijkge-
richt werken.
Zij wil kwetsbare groepen uit hun isolement halen door een ruim 
aanbod aan gezamenlijke activiteiten te organiseren. Eveneens wil 
zij een schakel zijn tussen en met andere organisaties.
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Voorwoord
In 2019 hebben vrijwilligers en beroepskrachten zich weer graag voor u ingezet. 
We hebben een pittig jaar achter de rug. We zijn in juni verhuisd van de Seminarielaan naar Meander 
aan het Meanderplein. Deze verhuizing betekent voor ons dat we het beheer overlaten aan Meander 
en gebruik maken van multifunctionele ruimten in plaats van eigen ruimten van Bint. 
De eerste maanden na de verhuizing  heeft het veel energie gekost om de datastructuur op orde te 
krijgen en de cursussen goed te regelen. De laatste maanden van het jaar liepen met ieders inzet het 
geheel soepeler en werden mooie initiatieven ontplooid in de samenwerking tussen de betrokken par-
tijen in de programmaraad.

In juli ontvingen we het bericht van de gemeente dat Bint per 1 januari 2020 tien procent moet bezui-
nigen. Dat was voor ons een onverwacht bericht omdat Sociaal werk Nederland juist een versterking 
van burgerinitiatieven, vrijwilligersactiviteiten en collectieve activiteiten stimuleert. Meer welzijnsacti-
viteiten in de wijk door en voor burgers zal minder of een latere inzet in de zorg betekenen. 
In overleg met de gemeente hebben we het stokje opgepakt en gaat Bint deze uitdaging aan. In 2019 
hebben we Bint in de buurt wat anders ingericht’ waarbij per dorpskern twee sociaal werkers bereik-
baar zijn voor iedereen. Hiermee willen we nog dichter en nog beter beschikbaar zijn voor inwoners in 
de verschillende wijken. In dit jaarverslag leest u hier meer over.

Onder leiding van de gemeente is met de partners uit het sociaal domein; GGD, WSD, Farent, MEE en 
Bint een voorstel gemaakt om in 2020 vier projecten gezamenlijk uit te werken. De thema’s zijn: Jeugd 
en onderwijs, Nieuwe Nederlanders, Armoede en schulden en Participatie. Nadrukkelijk zal de samen-
werking worden gezocht niet alleen met de professionele organisaties, maar ook met vrijwillige organi-
saties en verenigingen. Deze samenwerking is belangrijk en zal steeds meer worden gevraagd.

Bij het verschijnen van dit jaarverslag zitten we middenin de crisis als gevolg van het uitbreken van 
het Coronavirus. Voor ieder persoonlijk geeft dit zorgen voor de gezondheid binnen eigen kring, in de 
buurt en in onze gemeente. Ook is er onzekerheid over de economische gevolgen van de maatregelen 
die van kracht zijn. Een enorme drive is ontstaan bij burgers en medewerkers om er in deze periode 
voor elkaar te zijn. Bint is vanaf 10 maart vanuit huis gaan werken en onze dienstverlening is op veel 
verschillende manieren voortgezet, aangepast en vernieuwd. Laten we elkaar blijven opzoeken en on-
dersteunen in deze moeilijke tijd. 

Ik wens u veel leesplezier!

Rita van de Wouw
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Mensen aan het woord...

Niemand kan beter verwoorden wat het belang is van onze activiteiten 
dan de mensen die daar nauw bij betrokken zijn. 

Een tiental portretten van burgers uit de gemeente Sint-Michielsgestel.
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Bint in de buurt

Wijkgericht werken

Sinds vier jaar zijn we 
actief in het wijkgericht 
werken. Kenmerkend voor 
het wijkgericht werken is 
dat wijkbewoners worden 
betrokken bij het verbete-
ren van de leefbaarheid van 
de eigen wijk. Sterker nog, 
wijkbewoners zijn eigenaar 
van hun eigen ideeën, wen-
sen en behoeften voor de 
wijk. Bint fungeert hierbij 
als aanjager, ondersteuner, 
facilitator, adviseur, 
motivator en maakt gebruik 
van haar netwerk om de 
bewoners in staat te stellen 
daar zelf vorm aan te geven.
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Wat ondersteunen we?

Infobijeenkomsten
Jongereninlopen
Plein Sportief
Sportinlopen
WijkPleinen
Dorpstafels
Cultuurcafé
Welzijnsdagbesteding
Kletskoek Bibi
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‘Steeds meer mensen vinden
de weg naar ons’’

Girls Only
Eén van de activiteiten die in het gebouw aan de 
Irenestraat in Gestel plaatsvindt, is de meidenclub 
‘Girls Only’. Zoals de naam al zegt, zijn er op deze 
avond alleen meiden aanwezig (uit groep 7 & 8). 
Onder leiding van een aantal begeleidsters doen 
ze samen leuke activiteiten zoals: lipgloss maken, 
schminken, elkaar opmaken en daarna disco, 
vogelhuisje maken, sieradendoosje versieren, bij 
een kampvuur marshmallows en worstjes rooste-
ren, kerstballen versieren. De meiden  betalen een 
eigen bijdrage waarvan alle knutselbenodigdheden 
worden gekocht.

Suzanne Harks is de vrijwilligster die de avonden 
begeleidt en samen met de andere begeleidsters 
de activiteiten bedenkt.
Suzanne: ‘De meiden vinden het geweldig om een 
paar uurtjes met leeftijdsgenoten te fröbelen en 
te kletsen. Het is altijd erg gezellig. We knutselen 
niet alleen, maar doen  ook spelletjes op het plein 
rondom het gebouw.’
Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om 
mee te doen aan deze activiteiten, zijn er ongeveer 
tien bijeenkomsten. Daarna volgt een nieuwe serie 
waar weer andere meiden aan mee kunnen doen.
Suzanne:  ‘Op de laatste avond doen we altijd iets 
speciaals. Dit kan discozwemmen zijn, maar we 
hebben bijvoorbeeld ook een keer iemand laten ko-
men om schminkles te geven. Een groot succes was 
die keer dat de meiden in eigengemaakte kleding 
op een catwalk hun creaties konden showen. We 
hadden de ouders uitgenodigd om te komen kijken 
en zij waren ook erg enthousiast.’ Girls only is in 
samenwerking met Bint jongerenwerk opgezet en 
afgelopen jaar overgedragen aan Wijkplein Gestel.

‘Het is leuk onder elkaar, je ziet 
allemaal blije mensen.’
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BoodschappenPlusBus
Eric Mijnke (68 jaar) is twee en een half jaar 
geleden toen hij met pensioen ging naar Sint-Mi-
chielsgestel verhuisd. Hij heeft 44 jaar in de zorg 
gewerkt  o.a. als adviseur opleidingen.  Afgelopen 
september is hij begonnen als chauffeur op de 
BoodschappenPlusBus. 
“Dit vrijwilligerswerk past goed bij mij vanuit 
mijn ervaring met de ouderenzorg. Omgaan met 
mensen is fijn en het is relaxed om met de bus te 
rijden.
Dit werk doe ik één vaste dag per week en de 
mensen die dan mee gaan, kennen mij inmiddels. 
Die vaste contacten, een praatje maken en ze 
begeleiden dat is mooi. Het is fijn als mensen hun 
verhaal kwijt kunnen. 
De BoodschappenPlusBus is niet geschikt voor 
rolstoelvervoer, maar als mensen zelf in en uit 
kunnen stappen, dan kan de rolstoel of rollator 
ingeklapt worden en kunnen ze mee. 
De bus rijdt door de hele gemeente Sint-Michiels-
gestel en zo leer ik de omgeving goed kennen.
De mensen gaan bijvoorbeeld naar de plaatselijke 
slager, supermarkt of groenteboerderij, maar ook 
naar de dagbesteding of het ziekenhuis. En laatst 
heb ik nog  iemand naar een verjaardagsfeest 
gebracht. Er is van alles mogelijk.
De BoodschappenPlusBus vind ik een mooi pro-
ject. Het maakt mensen minder afhankelijk en kan 
mantelzorgers ontlasten. Het geeft mensen de 
gelegenheid om er even uit te gaan, sociale con-
tacten te onderhouden. Het zou fijn zijn als de bus 
snel meer bekendheid krijgt, zodat er veel meer 
ouderen gebruik van gaan maken. De bus staat er 
toch!”

‘Het is fijn als mensen hun 
verhaal kwijt kunnen.’
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‘Steeds meer mensen vinden
de weg naar ons’’

Jeugdhonk Den Dungen
 
Mischa (12) en Guusje (11), twee meiden uit Den 
Dungen, zijn wekelijks te vinden in het jongeren-
honk. Iedere donderdag komen de meiden naar de 
jeugdinloop voor jongeren van groep 7 en 8. 
‘Meestal zitten we met elkaar aan de bar en kletsen 
we over van alles. Je kunt ook op de Playstation 
of een potje poolen,’ vertellen Mischa en Guusje. 
‘Voor verstoppertje of een voetbaltoernooitje ko-
men we allemaal achter onze telefoons vandaan.’ 
Mischa is ook vrijwilliger bij de inloop. Ze helpt mee 
opbouwen, ze draait mee achter de bar en ruimt op 
aan het einde van de middag. 
‘Ik vind het leuk om mee te helpen. Het zijn geen 
zware taken, maar ik voel me wel verantwoordelijk.’
De vrijwilligers en jongeren mogen veel meedenken 
over de uitvoering van de inloop. 
Zo willen de jongerenwerkers de jongeren meege-
ven dat deze plek van en voor hen is. ‘Samen met 
de jongerenwerkers verzinnen we activiteiten waar 
iedereen enthousiast van wordt’.

De jeugdinloop is een activiteit waar de jongeren-
werkers veel contact hebben met de jongeren. Tij-
dens de inloop horen ze wat er bij de jeugd speelt, 
waar ze zich voor interesseren en waar ze mee zit-
ten. Op deze manier proberen ze het jongerenwerk 
zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en 
behoeften van de jeugd en jongeren. 
Guusje en Mischa vinden het jongerenhonk een 
plek die je niet kunt missen in Den Dungen. 
‘Door de inloop zit ik niet meer saai thuis, want hier 
is het gezellig en er is altijd wat te doen.’

‘Samen verzinnen we activiteiten 
waar iedereen enthousiast van wordt’
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Westerbroek II
Martien Swanenberg betrok in de jaren 80 met zijn gezin 
een woning in de nieuwe wijk Westerbroek II in Berlicum.  
‘Het waren allemaal nieuwe jonge gezinnen uit Berlicum 
vol met energie en een gezamenlijke motivatie om er 
samen iets van te maken. Dit resulteerde in een buurtver-
eniging die 20 jaar lang veel activiteiten organiseerde. De 
kinderen werden groot, verhuisden, de buurt vergrijsde en 
daarmee stopte ook de activiteiten. De laatste jaren zie je 
dat er steeds meer jonge gezinnen terugkomen in de wijk’, 
aldus Martien. ‘In oktober 2018 organiseerde Bint  een 
wijkavond in de Run. Als actieve vrijwilliger vind ik het erg 
jammer dat er geen activiteiten meer worden georgani-
seerd in de wijk. Dit leek mij het uitgelezen moment om te 
kijken of we niet iets nieuws van de grond zouden kunnen 
krijgen. Ik werd geënthousiasmeerd door de ideeën van de 
aanwezige mensen. Met wat bekenden van mij verspreid-
den we in onze wijk een huis-aan-huis enquête om de be-
hoefte aan activiteiten te inventariseren en mensen mee 
te krijgen. Ik ontving zo’n twintig enquêtes terug. Mijn eer-
ste reactie was negatief. Zo weinig respons! Gelukkig had 
Bint daar een andere mening over. Na bestudering van de 
enquêtes bleken zo’n tien mensen toch wel iets actiefs te 
willen betekenen. We hebben vervolgens een bijeenkomst 
met hen gepland samen met een ander initiatief van jonge 
gezinnen in de wijk. Vanuit deze bijeenkomst zijn allerlei 
activiteiten ontstaan zoals een wandelgroep, vogelexcur-
sie, kerststukjes maken, het Voedselbos en binnenkort de 
Lenteborrel. Wat ik prachtig vind is het enthousiasme van 
deze groep waaraan eenieder zijn eigen bijdrage levert. 
Want dat is de kracht. Iedereen draagt zijn eigen steentje 
bij, zonder overal structureel bij betrokken te hoeven zijn. 
Iedereen uit de wijk kan elk moment aanschuiven, mee-
denken, mee uitvoeren en er ook weer uitstappen. Deze 
nieuwe impuls in de wijk heeft mij veel vreugde en verras-
sende uitkomsten gebracht.‘

‘Het heeft mij veel vreugde 
en verrassende uitkomsten 

gebracht.’
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Bint in beweging

Bint in beweging

Een goede invulling van 
vrijetijd en bewegen is es-
sentieel om zowel geestelijk 
als lichamelijk in goede con-
ditie te blijven. Daarom or-
ganiseert en faciliteert Bint 
vraaggericht samen met 
inwoners allerlei (sport-) 
activiteiten, cursussen en 
workshops. Bovendien dra-
gen deze activiteiten bij aan 
maatschappelijke
participatie en zorgen ze 
voor verbinding tussen 
mensen. Wat uiteindelijk
weer bijdraagt aan het wel-
zijn van mensen.
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Wat ondersteunen we?

Uniek sporten
Wandelen met Kentalis
55 plus gym
Cursussen 
Sjors Sportief
Straatvoetbaltoernooi
Koningsspelen
Schoololympiade
Buurtsport
Plein Sportief
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Walking Football
‘Het mooiste van Walking Football is dat iedereen op 
zijn of haar niveau mee kan doen met of zonder voet-
balervaring!’, aldus Theo Veldboer, vrijwilliger van het 
eerste uur. 
‘In het voorjaar 2019 werd op initiatief van Bint en 
voetbalvereniging SCG’18 in Gestel een eerste bijeen-
komst georganiseerd om te peilen of er belangstelling 
zou zijn Walking Football bij SCG’18 te introduceren. 
Wij zijn begin april 2019 gestart met een groep van zes 
personen  waaronder één dame. Eind december 2019 
bestaat de groep al uit ruim twaalf personen en het 
aantal blijft groeien. 

Wij komen iedere donderdagochtend van 09.30 tot 
10.30 uur bij elkaar en gaan onder deskundige bege-
leiding van een stagiair van Bint lekker bewegen. Eerst 
veertig minuten warming-up met specifieke oefenin-
gen gericht op de wat ouder wordende man/vrouw. 
Hierbij staan kracht, coördinatie en conditie met en 
zonder bal centraal. En dan natuurlijk een partijtje 
voetbal  volgens de aangepaste regels van het Walking 
Football. Dat houdt in: wandelen in plaats van rennen. 
Een sliding is ten strengste verboden. En buitenspel? 
Daar doen we niet aan. Walking Football is vooral rustig 
bewegen en veel lol maken.
Daarna is er vanzelfsprekend nog de derde helft waar 
onder het genot van een heerlijk bakkie koffie de 
verhalen los komen.   Het  Walking Football levert ons 
gezelligheid, betere conditie en een leuke vrijetijdsbe-
steding op.
Inmiddels zijn we ook allen volwaardig lid van SCG’18 
geworden en voorzien van officiële kleding en trai-
ningspakken. Dit werd mogelijk gemaakt door een 
persoonlijke sponsor. Hoe mooi is dat!?’

‘Iedereen kan mee doen op zijn of 
haar niveau.’

2
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‘De beweegroute is een mooie 
kans voor inwoners om meer in 

beweging te komen.’

Beweegroute
In het verslagjaar (2019) hebben de initiatiefnemers, Christel 
Heijmans, Helma Sieben, Karin Willems, buurtsportcoach 
Sanne van Mierlo en wijkmakelaar Helma Smolders, de twee 
beweegroutes in Den Dungen gerealiseerd. Het project is 
ontstaan om jong en oud meer te laten bewegen en met 
elkaar te verbinden. 
Wat is een beweegroute ook alweer?
Een beweegroute maakt gebruik van bestaand straatmeu-
bilair in de wijk. In de omgeving van de Litserborg en de 
twee basisscholen, De Fonkel en de Wegwijzer, zijn twee 
routes uitgezet die elk twintig pictogrammen uitbeelden met 
diverse beweegoefeningen. Op de borden wordt met 1, 2 of 
3 duimpjes aangegeven wat de intensiteit van de oefening is. 
Hoe zwaarder, hoe meer duimpjes. 
Op deze manier zijn de routes voor iedereen toegankelijk. 
De oefeningen op de bordjes zijn bedoeld ter versterking van 
de spieren van het hele lichaam en ter verbetering van het 
evenwicht en de beweeglijkheid.
Fysiotherapeut Helma Sieben van Fysio7:
‘Ik ben recent nog benaderd door de activiteitenbegeleider 
van een woongroep voor mensen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking.  Deze woongroep heeft de oefe-
ningen op papier meegekregen en is nu zelfstandig aan de 
slag gegaan met de beweegoefeningen. Momenteel  wordt 
de beweegroute nog te weinig gebruikt en moet deze wat 
meer onder de aandacht worden gebracht. De beweegroute 
is namelijk een mooie kans voor de inwoners om meer in 
beweging te komen, fysiek fitter te worden en actief bezig te 
zijn met een gezonde levensstijl.’
Helma gaat in samenwerking met Buurtsportcoach Dave van 
Veghel van Bint  en de initiatiefnemers aan de slag om de 
beweegroute meer onder de aandacht te brengen en het 
gebruik te vergroten.
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Bint ontmoet

Bint Ontmoet

Bint vindt ontmoeting es-
sentieel voor het welzijn 
van mensen. Mensen met 
een goed netwerk hebben 
meer veerkracht en herstel-
len sneller als er zich moei-
lijke situaties voordoen. 
Door met inwoners laag-
drempelige ontmoetings-
plekken in de wijk te orga-
niseren worden ook vooral 
kwetsbare mensen bereikt. 
Belangrijk hierbij is dat deze 
ontmoetingsplekken van de
mensen zelf zijn. Of zoals 
wij dat zeggen ‘inwoners 
zijn de eigenaar van hun
eigen activiteit’.
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Wat ondersteunen we?

Klankbordgroep Eenzaamheid
Samen koken
Zomercarrousel
Cursussen
Vervoersdiensten
Taalmaatjes
Nieuwe Nederlanders
Achter de voordeur
Cursus empowerment 
Participatiecoaches
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Meanderkamer
Nancy  (47) woont in Gemonde met haar drie kinderen 
en is actief als vrijwilligster bij de Meanderkamer. ‘Ik 
werkte altijd als verzorgende in de thuiszorg bij Vivent. 
Dat werk lukte helaas niet meer vanwege gezondheids-
redenen, maar ik miste het zorgen voor mensen en het 
samen werken in een team. Via een medewerker van Bint 
ben ik toen in de zomer van 2019 gestart als vrijwilliger 
bij Meanderkamer’, vertelt Nancy.
‘Iedere donderdag ben ik  aanwezig om er samen met 
een andere vrijwilliger een fijne dag van te maken voor 
de deelnemers. Eerst  ga ik altijd boodschappen doen 
voor de broodmaaltijd tussen de middag. We starten met 
een bakje koffie en luisteren naar elkaars verhalen. Dan 
bespreken we samen wat we die dag gaan doen. Som-
mige deelnemers spelen bijvoorbeeld graag rummikub, 
maar ik heb ook wel eens voorgesteld om een sjoeltoer-
nooi te houden. In eerste instantie bleef iedereen zitten, 
maar al snel stond iedereen op uit zijn stoel en moedigde 
vol  enthousiasme de medespelers aan. 
Bij de bibliotheek lenen we regelmatig thema-koffers 
waardoor we met verschillende onderwerpen aan de slag 
kunnen.  Mensen voelen zich thuis in de Meanderkamer. 
Iemand merkte eens op  dat het zo gezellig is als er een 
kleedje op tafel ligt. Een van de deelnemers had thuis nog 
een mooi tafelkleed liggen. Dat gebruiken we nu altijd bij 
de lunch. Zo maken we de Meanderkamer samen tot een 
fijne plek.  Het geeft mij heel veel energie. Ik vind het fijn 
om te achterhalen waar mensen blij van worden. Bijvoor-
beeld een keer iets extra’s bij de boterham of een leuke 
activiteit. Het zit vaak in de kleine dingen.‘
De Meanderkamer in Sint-Michielsgestel en de Durpska-
mer in Berlicum zijn ontmoetingsplekken voor iedereen 
die behoefte heeft aan een zinvolle invulling van de dag.  
Iedereen is, ongeacht leeftijd, met en zonder beperking, 
van harte welkom! 

‘Het geeft mij heel veel energie 
om te achterhalen waar mensen 

blij van worden.’

3
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Samen gezond koken
Tineke Oerlemans is vrijwilligster van het eerste uur bij 
‘Samen gezond koken’. ‘Het was zo’n vijf jaar geleden 
dat er vanuit Bint een oproep in de krant stond voor 
vrijwilligers hiervoor. Ik heb toen direct gereageerd. 
De GGD is ter ondersteuning in het begin betrokken 
geweest. Doel van het samen koken is vooral om de ou-
dere mogelijk eenzame mensen wekelijks met elkaar te 
verbinden middels het samen koken en vervolgens het 
samen eten van de maaltijd. Gezelligheid staat voorop.  
Dat doen we in twee cycli per jaar van tien bijeenkom-
sten. Bint zorgt voor de werving van ouderen. Er doen 
gemiddeld zo’n acht ouderen aan mee. De samenstel-
ling varieert steeds, maar er is een oudere bij die al vijf 
jaar mee doet. We stellen zelf alle recepten samen. 
Elke bijeenkomst beginnen we met het uitleggen van 
het menu, het maken van koppels en het verdelen van 
de taken. Vervolgens gaan ze aan de slag in de kook-
studio aan de Runweg in Berlicum. Als vrijwilligers 
zorgen wij er voor dat er een recept is, alle ingrediën-
ten zijn ingekocht en we sturen bij tijdens het koken.  
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met 
biologische en vegetarische ingrediënten. Altijd zolang 
het budget dat toelaat, want het moet natuurlijk ook 
betaalbaar blijven. Vervolgens worden de tafels gedekt 
en eten we gezamenlijk de maaltijd. Ouderen zijn erg 
enthousiast. Het gaat er ons vooral om dat mensen 
samen met anderen in contact komen. Koken en eten 
is daar een fantastisch middel voor. Het is voor veel 
ouderen ook een vast moment in de week, waar ze 
naar uitkijken. Pieta doet al vijf jaar mee. Vooral de 
gezelligheid vindt ze belangrijk. ‘Je hoeft niet te kunnen 
koken en het is altijd op maat van de deelnemers. De 
recepten zijn niet moeilijk. Ik heb de recepten al vaker 
thuis gebruikt. Een recept dat haar is bijgebleven is een 
Pools recept, dat een van de andere deelnemers in had 
gebracht. Erg lekker. En als er eten over is, dan nemen 
we dat mee naar huis!’.

‘Het gaat er voor ons vooral om dat 
mensen samen met anderen in 

contact komen. ’
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Bint
ondersteunt

Wat ondersteunen we?

Mantelzorgondersteuning
Lotgenotencontact
Achter de voordeur
Café Brein
Mantelzorgdag
Scootmobielclub
Nieuwe Nederlanders
Buurtbemiddeling
Jongerenwerk op Maat
KlusBrigade
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Bint ondersteunt

Zelfredzaamheid en eigen 
kracht van inwoners, dat is 
waar Bint zich voor inzet. 
Dat gaat bij de ene inwoner 
makkelijker dan bij de ande-
re. Ondersteuning blijft voor 
veel kwetsbare inwoners 
noodzakelijk. Bint probeert 
om samen met vrijwilligers 
in te spelen op vragen van 
inwoners waar zij onder-
steuning bij nodig hebben. 
Zoals de Formulierenbrigade, 
KlusBrigade en de Buurtbe-
middeling.
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‘Iedereen rouwt op zijn of haar 
eigen manier.’Rouwverwerking 

Afgelopen september zijn Lenie Schoones en Pia Ver-
bakel gestart met een rouwverwerkingsgroep. Iedere 
bijeenkomst kwam een groepje van acht dorpsbewo-
ners bij elkaar in de Litserborg in Den Dungen. Deze 
dorpsbewoners hadden verschillende leeftijden, ge-
slachten en achtergronden maar deelden één ervaring: 
het verlies van een naaste. 
Er zijn in 2019 twee bijeenkomsten geweest. 
Tijdens de bijeenkomsten werden ervaringen gedeeld, 
werd er gehuild,  maar gelukkig ook soms gelachen. De 
focus lag niet alleen op het verdriet, maar ook juist op 
de mooie momenten want wie waren nou eigenlijk die 
personen die zijn weggevallen? Wat maakte hen nou 
zo bijzonder?
Lenie en Pia hebben deze bijeenkomsten begeleid. Zij 
gaven onder andere wat meer informatie  over rouw 
en verlies. Zo vertelden zij dat er niet maar één manier 
is om te rouwen, maar dat ieder dat op zijn eigen 
manier doet.  Ook is er niet één bepaalde tijdsduur en 
kan het proces bij de een veel langer duren dan bij de 
ander en dat is ook oké. 

Daarnaast konden zij wat adviezen geven over hoe om 
te gaan met rouw. Iedereen heeft bijvoorbeeld  zijn of 
haar  eigen ‘voorkeursstijl’ in rouwen: de een kijkt veel 
vooruit en de ander kijkt veel terug. Maar zowel het 
vooruit kijken als het terugkijken heeft een functie in 
het verwerken van het verlies en het is dus belangrijk 
om dit allebei te doen.  
Belangrijk was dat de deelnemers elkaar erkenning ga-
ven en herkenning vonden in het omgaan met verlies 
en de ruimte kregen om ervaringen uit te wisselen. 
Zij gaan dan ook zeker door met deze bijeenkomsten.
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Mobiele Hulpbrigade
Piet Persoons is mantelzorger voor een alleen-
wonende mevrouw van 95 jaar. Deze mevrouw 
was erg in moeilijkheden geraakt en had direct 
hulp nodig.  Piet: ‘Als buitenstaander (geen fa-
milie) heb ik via Bint hulp gekregen van de mo-
biele hulpbrigade. Er werd meteen gereageerd 
en hulp ingeschakeld van het vrijwilligersteam. 
Toppie, toppie was dat! Hierdoor kreeg ik de 
ruimte om professionele hulp te organiseren 
voor mevrouw. Het kostte mij bijna een week 
aan uitzoekwerk, bellen, achterna lopen van 
instanties tot ik de juiste persoon kon benade-
ren om wijkhulp in te schakelen. De Mobiele 
Hulpbrigade ving mevrouw geweldig op, bood 
hulp waar nodig en gaf aan mij voortdurend 
een update van de toestand van mevrouw. Ook 
mevrouw was erg te spreken over dit team en 
dankbaar voor de steun. Ik kan alleen maar 
zeggen; dank jullie wel!’
De mobiele hulpbrigade bestaat uit elf vrijwil-
ligers die zich graag inzetten om tijdelijk prak-
tische hulp te bieden aan bewoners. Iemand 
die je bijvoorbeeld net ontslagen is uit het 
ziekenhuis en tegen praktische zaken aan loopt 
die nog niet willen lukken. Bijvoorbeeld, wie 
kan deze week het hondje uitlaten? Wie smeert 
tussen de middag de boterham? Wie haalt de 
krukken op bij de Thuiszorgwinkel? 
Voor dit soort praktische vragen kan men sinds  
juli 2018 de mobiele hulpbrigade Berlicum/ 
Middelrode. De mobiele hulpbrigade is een 
initiatief van Bint, in samenwerking met  Vivent 
Thuiszorg. 

‘Door de Mobiele Hupbrigade 
kreeg ik de tijd om professionele 

hulp te regelen’

4
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Bint vrijwillig
Bint  vrijwillig

Vrijwilligers zijn binnen 
onze gemeente hard nodig! 
En er zijn nu gelukkig veel 
vrijwilligers. Vrijwilligers 
zijn de kurk waar Bint, maar 
ook veel clubs en organisa-
ties op drijven. In deze tijd 
wordt er steeds meer een 
beroep gedaan op vrijwil-
ligers. Vrijwilligerswerk is 
belangrijk voor zowel orga-
nisaties, hun doelgroep en 
de vrijwilligers zelf. Tegelij-
kertijd veranderen de wen-
sen van vrijwilligers, maar 
ook die van de maatschap-
pij zelf. Steeds vaker worden 
vrijwilligers gevraagd voor 
in tijd afgeronde projecten. 
Bint wil inspelen op deze 
nieuwe vraag van zowel 
organisaties en clubs als van 
de vrijwilligers zelf.
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Wat ondersteunen / 
coördineren we?

Dorpstafels
Formulierenbrigade
VrijwilligersPunt
Vrijwilligers Academie
KlusBrigade
JongerenZOOZ

29



Achter de voordeur 
Het project achter de voordeur loopt al een aantal jaren 
in alle kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel. 
Hoe gaat het namelijk met oudere mensen die zichzelf 
niet melden bij Bint of andere organisaties? Alle inwo-
ners van 80+ worden daarom met medewerking van 
de gemeente Sint-Michielsgestel aangeschreven voor 
een bezoek van een van onze vrijwilligers. Letterlijk een 
kijkje achter de voordeur.
Jos Geerts (67), vrijwilliger bij het project achter de 
voordeur vertelt: ‘Ik woon al mijn hele leven in Gemon-
de en ik ben altijd werkzaam geweest in een technische 
omgeving. Toen dat werk ophield wilde ik vrijwilligers-
werk in een heel andere, sociale, richting gaan doen. Ik 
zocht  activiteiten in Gemonde die niet aan een vaste 
tijd gebonden zijn en zo ben ik bij het project Achter de 
voordeur terecht gekomen. 
De vraag ‘hoe het gaat met de ouderen en kunnen we 
iets voor hen betekenen’ sprak mij aan. 
Voor mij persoonlijk heeft het project op de eerste 
plaats een heleboel leuke en interessante gesprekken 
opgeleverd. Mijn conclusie is dat het met de sociale 
samenhang in ons dorp over het algemeen nog goed 
geregeld is. 
Er ontstaat een beeld van elke oudere individueel en 
een totaal beeld van hoe het over het algemeen met de 
ouderen in de gemeente gaat. Het is een mooi resultaat 
als door dit project een oudere bij Bint in beeld komt en 
vooruit geholpen kan worden.

Bint schakelt, daar waar nodig, een ouderenwerker in. 
We hebben regelmatig overleg met de vrijwilligers van 
het project en Bint samen. Deze bijeenkomsten zijn  
heel nuttig omdat we van elkaar kunnen leren en elkaar 
weer motiveren.’

‘Met de sociale samenhang in 
Gemonde is het goed gesteld.’ 

5
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‘We helpen letterlijk en figuurlijk 
mensen uit de brand’ De Kledingbank

In 2016 startte vanuit het Wijkplein als burgerinitiatief 
de Kledingbank. Met hulp van de wijkmakelaar en Bint 
is de Kledingbank uitgegroeid tot een niet meer weg 
te denken onderdeel van onze gemeente. De Kle-
dingbank aan de Irenestraat in Gestel weet iedereen 
inmiddels te vinden. Elke vrijdag worden er gemiddeld 
twintig volle tassen kleding afgeleverd. 
‘Daar zit prachtige kleding bij,’ vertelt Anbertien Don-
ders, één van de initiatiefnemers en tevens vrijwilli-
ger. ‘Met vijf vrijwilligers zijn we twee keer per week 
in touw. Alle kleding wordt gesorteerd, gestreken, 
gelabeld met maat en vervolgens in de rekken gehan-
gen, zoals in een gewone winkel. Vrijwilligers van het 
Repaircafé verstellen regelmatig het een en ander. Een 
deel van de kleding leggen we apart voor Roemenië. 
Door middel van een puntensysteem kunnen cliënten 
op afspraak één keer in het voorjaar en één keer in het 
najaar gratis komen winkelen. We bedienen zo’n 250 
inwoners. 
Twee jaar geleden zijn we begonnen om vier keer per 
jaar kleding te verkopen aan wie wil. Er zijn bijvoor-
beeld mensen geweest die tijdens een brand alles 
zijn kwijtgeraakt. Zo hebben we letterlijk en figuur-
lijk mensen uit de brand geholpen. In 2020 verhuist 
de Kledingbank naar de kantine van het voormalige 
SCI-gebouw aan de Theereheide in Gestel omdat het 
Wijkplein moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Samen 
met Bint zijn we bezig met de voorbereiding hiervoor. 
We zijn blij met onze nieuwe stek, hier hebben we ge-
noeg ruimte om alle kleding gewoon te laten hangen. 
Hopelijk kan de Kledingbank in de toekomst nog vaker 
per jaar open zijn, zodat onze cliënten meer momen-
ten kunnen komen winkelen.’ 
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Nieuwe activiteiten belicht!

In 2019 ondernamen of ontwikkelden we  frisse nieuwe activiteiten voor de 
toekomst. Activiteiten die inspelen op nieuwe vragen van burgers en aanslui-

ten bij de ontwikkelingen die op dit moment spelen in de maatschappij.
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Sportcafé van start!
Onder de vlag van de Vrijwilligersacademie van Bint 
heeft het sportwerk op 27 november 2019 het eerste 
sportcafé georganiseerd. 
Het sportcafé is een themavond waarbij alle (sport-)
verenigingen en andere geïnteresseerden welkom zijn 
en waar een actueel thema aan bod komt. Onderwer-
pen zouden kunnen zijn: een gezonde en/of veilige 
sportomgeving, vrijwilligers, hoe omgaan met lastig 
gedrag, etc. 
Het thema van de eerste bijeenkomst was ‘De gezonde 
sportomgeving’ waarbij i.s.m. NOC / NSF vragen be-
antwoord werden zoals ‘hoe maak ik de sportkantine 
gezonder?’ en ‘wat doen we in het kader van roken op 
en rond het sportpark?’
Achttien deelnemers waren aanwezig vanuit de diver-
se verenigingen en organisaties en hebben interactief 
bij elkaar in de keuken kunnen kijken, hoe ieder om-
gaat met de onderwerpen binnen de eigen organisatie. 

Heeft u of uw vereniging een leuk, interessant thema 
en/of vraagstuk? laat het ons dan weten, wellicht ko-
men deze komend jaar aan bod tijdens het sportcafé!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bas Bouwens b.bouwens@bintwelzijn.nl

Alzheimercafe & Café 
Brein
Sinds het ontstaan van het Alzheimercafe en Café 
Brein Bint deel aan de werkgroepen en organiseren 
met elkaar de avonden in de regio Schijndel. De orga-
nisatie bestaat uit: Alzheimer Nederland afdeling Den 
Bosch, Zorggroep Elde, Laverhof, Contour de Twern en 
Welzijn de Meierij. 
Vanaf 2020 is Bint echter gestopt met deze deelname 
vanwege het kleine aantal deelnemers dat vanuit de 
diverse kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel 
deelneemt. We hebben daarom besloten om zelf 
lokaal twee keer per jaar een bijeenkomst te organise-
ren voor mensen uit onze gemeente met niet aange-
boren hersenletsel (NAH) en hun partners, mantelzor-
gers en andere betrokkenen.
De gemeentelijke werkgroep Dementievriendelijke 
Gemeente voorziet in de behoefte om aan de vraag 
van mensen met dementie en hun naasten te vol-
doen. Hier neemt een medewerker van Bint deel aan 
de werkgroep.
Door voor beide doelgroepen een lokaal aanbod te 
creëren denken wij meer mensen uit Sint-Michiels-
gestel te bereiken en hen te kunnen voorzien van 
informatie en ontmoeting.
Wij danken het Alzheimercafé en Café Brein voor de 
jarenlange,  fijne samenwerking. 
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Bint in de Buurt
In 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen om gebiedsgericht te gaan werken. Waar we voorheen vooral gericht 
waren op doelgroepen, richten we ons nu op een gebied. Concreet betekent het dat we vanaf 1 januari 2020 de ge-
meente indelen in drie grote kernen. Te weten Berlicum & Middelrode, Den Dungen en Gestel & Gemonde. Aan elke 
grote kern zullen twee sociaal werkers gekoppeld worden. Hiermee heeft elke grote kern twee eigen vaste gezichten. 
Bovendien kunnen deze sociaal werkers zich helemaal gaan richten op deze kern i.p.v. op de gehele gemeente. 
De inzet is om een veel beter beeld te krijgen van wat er zich allemaal lokaal voordoet, zodat er beter ingespeeld kan 
worden op vraag en aanbod. Ook is het zo voor veel organisaties en partners duidelijker bij wie ze moeten zijn.
Bint wil veel meer in de wijken aanwezig zijn en directe verbindingen leggen met wijkbewoners. Vanaf 1 februari 
2020 hebben we ook elke week spreekuur in een van de gemeenschapshuizen. Zo zijn we beter zichtbaar en beter 
vindbaar.
Bint is in de buurt!
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Taalhuis
Het Taalhuis heeft alle mogelijkheden onder zijn para-
plu voor iedereen die wil leren op het gebied van taal, 
rekenen of met de computer omgaan.
‘Het Taalhuis is er voor alle inwoners van de gemeente 
Sint-Michielsgestel vanaf 18 jaar die moeite hebben 
met  taal- en rekenvaardigheden of het omgaan met 
de computer. Het Taalhuis biedt op een laagdrempe-
lige manier maatwerk en kijkt wat voor de bezoeker 
het meest passende aanbod is. Dat kan een taalma-
tje zijn om samen de krant mee te lezen of in groeps-
verband de Nederlandse taal te leren spreken. Maar 
het kan ook een cursus zijn waarin men leert met de 
computer om te gaan of hoe je leert met een DigiD 
te werken.’  Dit vertelt Silke Dragstra,  coördinator 
Taalnetwerk.
Met de oprichting van het Taalhuis Sint-Michielsgestel 
(medio 2019) is de basis gelegd voor een gezamen-
lijke aanpak van organisaties en vrijwilligers die met 
enthousiasme de basisvaardigheden van volwassenen 
die hier behoefte aan hebben, willen verbeteren.
Silke: ‘Vrijwilligers helpen om de deelnemers één 
op één of in een klein groepje beter te leren lezen, 
schrijven, rekenen en/of de spreekvaardigheid te 
bevorderen. Op dit moment heeft het Taalhuis zeven-
tien enthousiaste vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers bij de 
inloopochtend van het Taalhuis, er zijn taalmaatjes en 
begeleiders bij de cursus Klik en Tik en Digisterker.’ 
Gwendolyn Wolfs van Bibliotheek Babel vertelt: ‘De 
samenwerking met Bint bestaat er uit dat de vrijwilli-
gers die ingezet worden bij het Taalhuis als Taalmaatje 
geregistreerd worden bij Bint. De intakegesprekken 
van vrijwilligers voor het Taalhuis worden samen ge-
daan: sociaal/maatschappelijke vragen horen bij Bint;  
didactische vragen horen bij het Taalhuis.’
Het Taalhuis is een proactieve samenwerking van ver-
schillende organisaties uit de gemeente Sint-Michiels-
gestel die samen de strijd aan gaan tegen laaggelet-
terdheid. 
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Een jeugdhonk in het Gilde
‘Er is hier zo veel mogelijk, het is mooi dat we ons zo in kunnen zetten voor de jeugd.’
Annie Maas uit Den Dungen is bestuurslid van het Gilde Sint Catharina in Den Dungen. Sinds de zomer van 2019 is het 
jongerenwerk van Bint gevestigd in hun gebouw. Eind 2018 kreeg het jongerenwerk namelijk te horen dat ze niet meer 
terecht kon op hun oude locatie en op zoek moest naar een nieuw jeugdhonk. Deze plek vonden ze bij het Gilde in Den 
Dungen. 
‘Vanuit het Gilde hebben we een gelegenheid kunnen bieden om jeugd over de vloer te krijgen en te ontvangen,’ zo ver-
telt Annie. 
Beide partijen hebben hard gewerkt om een mooie locatie te realiseren voor de jeugd. De boogschietbaan is omgetoverd 
tot een echt jeugdhonk. Met subsidie van de gemeente hebben de Gilde Broeders een nieuwe verwarming aan kunnen 
leggen en de jongeren hebben meegeholpen met schilderen en het verhuizen van de spullen. Het is nu echt een jeugd-
honk geworden.
De jongeren hebben zeker ook hun weg gevonden en komen wekelijks naar de  activiteiten van het Jongerenwerk  in het 
Gilde.  ‘In de toekomst willen we elkaar nog meer ondersteunen en elkaars verlengstuk te zijn voor activiteiten,’ zegt An-
nie. ‘Ik hoop dat er bij de jeugd mogelijke nieuwe Gildebroeders zitten. Als de jeugd deze plek nu weet te vinden, weten 
ze later hopelijk nog steeds de weg naar het Gilde en willen ze zich misschien aansluiten, zodat we door kunnen gaan met 
ons Gilde. Een wens voor het Gilde én voor het jongerenwerk. Onze doelen komen overeen, het sociale past bij ons en we 
helpen graag een ander vooruit.’

8
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Bint en haar partners!
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Bibliotheek
Ine van den Brand is werkzaam bij de bibliotheek van 
Babel in Meander.
‘Voor de verhuizing was de samenwerking met Bint al 
op gang gekomen. We hebben bijvoorbeeld Kletskoek 
met Bibi opgestart bij een taalcursus, dat is nu een 
onderdeel van het Cultuurcafé.
Door de verhuizing komen we de mensen van Bint 
veel vaker tegen. We hebben directer contact, wat 
samenwerken veel makkelijker maakt. 
Doordat de twee organisaties nu dichter bij elkaar 
werken en we elkaar beter leren kennen, zien we 
ook beter waar raakvlakken zijn. Zo kunnen we wat 
gerichter kiezen waar het logisch is om met elkaar op 
te trekken.’

Meander
Luuk Steel werkt vanaf het voorjaar 2019 voor de 
stichting Meander. Hij is er als manager, samen met 
zijn team, verantwoordelijk voor dat dagelijkse ope-
rationele zaken op rolletjes lopen. Bint is een van de 
huurders van Meander.  

Luuk: ‘Na een korte gewenningsperiode heb ik de in-
druk dat iedereen zich aardig thuis begint te voelen in 
het gebouw onder het dak van Meander.  De meeste 
kinderziektes zijn er nu wel uit en de samenwerking 
gaat steeds soepeler lopen. We leren elkaar en elkaars 
werk steeds beter kennen.’
Naast alle activiteiten van de diverse verenigingen 
uit het dorp, zijn er wekelijks diverse activiteiten en 
cursussen van Bint in het gebouw wat een variatie aan 
bezoekers met zich meebrengt. 
Luuk: ‘Mijn  team en ik weten nog niet alles van de 
taken van de verschillende sociaal werkers van Bint en 
waar ze door de dag mee bezig zijn. Daar is nog wel 
winst te halen. Vanuit het nog beter leren kennen van 
elkaar kan er vast nog meer ontwikkeld worden, maar 
het draagt ook bij aan het goed snappen van elkaar 
waar ieder mee bezig is. 
Mijn ervaring is dat we doorgaans snel en adequaat 
op elkaars vragen reageren. Er wordt samen gezocht 
naar oplossingen. Dat is fijn in de samenwerking en 
geeft veel vertrouwen voor de toekomst.’ 
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Receptie gemeente
Marjon Platenkamp  werkt aan de receptie van ge-
meente Sint-Michielsgestel. 
Na de verbouwing van het gemeentehuis is de situatie 
in het gebouw heel anders dan daarvoor. Aan de re-
ceptie merkt Marjon dat  natuurlijk de hele dag door 
omdat er nu ook bezoekers voor de andere organisa-
ties binnenkomen. 
‘Maar er zijn ook vaak mensen die even een praatje 
maken aan de receptie en vertellen over hoe het gaat,’ 
vertelt Marjon. ‘Er komen bijvoorbeeld vaak Nieuwe 
Nederlanders in het gebouw omdat die een afspraak 
hebben met een sociaal werker van Bint of met 
Vluchtelingenwerk. Bij mij  aan de balie laten ze dan 
vaak horen hoe het met hen gaat, bijvoorbeeld als ze 
vooruit gaan in taal. Hoe fijn is dat!’ 
Marjon is blij dat er meer dingen in het gebouw ge-
beuren. Dat maakt dat het ook laagdrempeliger wordt 
om binnen te lopen. 
‘Een mevrouw die eigenlijk alleen een afspraak had 
bij het gemeentehuis, zit nu bijvoorbeeld bij de cursus 
quilten van Bint. Ze kwam speciaal aan mij bij de balie 
vertellen hoe fijn ze dat vond en dat ze daardoor meer 
contacten heeft gekregen.  Je ziet dus direct wat het 
oplevert, meer activiteiten en organisaties samen op 
een plek.’
Door de samenvoeging van meerdere functies in Me-
ander ziet Marjon veel nieuwe kansen. Veel interactie 
en verbinding is wat zij ziet gebeuren. 
‘Ik geniet ervan om van dichtbij te ervaren hoe de 
samenwerking zijn vruchten afwerpt.  Het staat nog 
wel in de kinderschoenen, eigenlijk zijn we nog maar 
net aan de gang. Maar het gemeentehuis wordt door 
deze samenwerking laagdrempeliger; dat maakt bin-
nenlopen en een vraag stellen voor sommige mensen 
veel makkelijker. Hoe mooi is dat? Meander is van ons 
allemaal!’

Ik vind het dan ook heel waardevol om met elkaar na 
te denken over wat we samen nog kunnen bereiken. 
We kijken ieder vanuit onze eigen invalshoek naar de 
vraagstukken, dat verruimt mijn perspectief ook. 
Daarnaast is het ook fijn dat we na de verhuizing met 
meerdere mensen onder een dak aan het werk zijn. 
Dat voelt toch alsof ik er allerlei collega’s heb bijgekre-
gen. Ik kijk dan ook vol vertrouwen naar de toekomst 
en de samenwerking. Volgens mij kan het feit dat we 
nu huisgenoten zijn nog veel opleveren, daar heb ik 
wel vertrouwen in. 
Wat mij betreft zoeken we elkaar nog veel vaker op  
en delen waar we samen waar we  mee bezig zijn. Dan 
gaan we vast nog meer verbindingen leggen!’
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Jaarcijfers 2019 van Bint

Ontmoeting
Totaal aantal contactmomenten 
ontmoetingsactiviteiten

33.260

Ondersteuning
Totaal jaarbereik contactmomen-
ten ondersteuning

9.082

Vrijwilligers

48

Aanvragen organisaties

4

VW-bijeenkomsten

16-64

Deelnemers

VrijwilligersPunt

Punt
Vrijwilligers

VrijwilligersAcademie

258
Vrijwilligers Bint

122

20
84

27

41

Herkomst vrijwilligers
Den Dungen
Gemonde
Sint-Michielsgestel
Berlicum
Middelrode
Overig

= aantal deelnemers = aantal contactmomenten 521
231

= contactmomenten ontmoeting
= contactmomenten ondersteuning
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Buurtbemiddeling

Aantal %

Woningcorporaties 4 33%

Politie 3 25%

Eigen initiatief 5 42%

Verwijzers 

Casussen12-48

72

1

TOP 3 Overlastsituaties
1. Tuin /grondverschil
2. Geluid volwassenen / kind
3. Pesten / lastigvallen3

Kernen

Den Dungen
Gemonde
Sint-Michielsgestel
Berlicum
Middelrode

10

2

8
3

4
Afgerond

Negatief
Positief
Lopend7

1

4 12
9

4

Nieuwe Nederlanders
Vrijwilligers

Kletskoek bij Bibi

15- 90

35

Begeleiding nieuwkomers

18- 360

2

Training Participatieverklaring

10-20

Cultuurcafé

14-630

Taalmaatjes Taalgroep

30- 1200 20-672

Deelnemers
Preventieve gezondheid

20-60
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Wijkavonden
Berlicum Zuid

13-45

Middelrode

20-30

WijkPleinen

Vrijwilligers

6
Werkgroepen

2
Bezoekers

5-100

WijkPlein Gestel Theereheide

WijkPlein Gestel Oost

Vrijwilligers

61
Werkgroepen

9
Bezoekers

100- 5034

WijkPlein

WijkPlein Theereheide is eind 2019 gestopt.

Mobiele Hulpbrigade

Vrijwilligers

11

Deelnemers

46-92
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9-45

Scootmobielclub

Achter de voordeur

84-84

Zomercarrousel

18-36

Meanderkamer

9-240

Seniorwijs

40-80

Ontmoetingsactiviteiten Totaal aantallen in 2019

Durpskamer

3-45

16-16

Rouwverwerking

28

1814
Den Dungen

Gestel
Berlicum

58-260

Samen koken

Samen koken deelnemers naar kernen

Langste tafel

150-150

Langste tafel deelnemers naar kernen

70

45

25
10 Den Dungen

Middelrode
Berlicum

Gestel

62- 62

Diversen ontmoetingen
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Jongerenwerk 1 2 3 4

Aantal jongeren

15-375
A

B

Duur trajecten

3       6  maanden
Frequentie

1       per week

Jongerenwerk op Maat (JOM)

Meidenwerk Berlicum

12-70

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Berlicum
9 - 12 jaar

Gestel
9 - 12 jaar

Den Dungen
9 - 12 jaar

Den Dungen
13 - 22 jaar

Gestel
13 - 22 jaar

Inloop  kernen

Vervoer & BoodschappenPlusBus (BPB)

Berlicum Gestel - Den Dungen1772-1772 2340-2340

Aantal ritten

Gemonde 104-104 1045-1045BPB

Straatwerk Den Dungen

80-800

Straatwerk Berlicum

60-400

ZooZ 15+ met autisme

8-80

Young & Connected

2-52

2550-2550
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Dorpstafels

Aantal matchesAantal advertenties

30

Online via website

10

Verhouding m/v 
Adverteerders

Categorieën advertenties

Man
Vrouw

70%
30%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cursussen

18
+

18-

Deelnemers

423-9339 52-620

Volwassenen Jeugd

Den Dungen
Berlicum
Gestel
Anders
Middelrode
Gemonde 

Herkomst cursisten

0

10

20

30

40

50

Berlicum 
Gestel

41

18

1045-1045

265

35

75

12 26
62

Aantal cursisten naar soort cursussen

Algemene ontwikkeling
Creatief
Lichaam & geest
Digitaal 

100

61
298

16

Aantal cursussen & locaties
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Sport

51-2550

Sportinlopen

162-5528

Plein Sportief

55+ bewegen water

4-3255+

DD

DD in beweging

100-100

Uniek Sporten

Aanvragen

17-34 6
Matches

Aantal cursussen
185

Sjors Sportief

7-266

AutismeSportgroep

70

415

94

Creatief
Sportief

Aantal deelnemers Sjors Sportief

Schoololympiade

592-592

28-56

Ouder-kind bewegen

12-297

Walking Football

Wandelen

45-225

Café
18-18

Sportcafé

Meten en wegen groep 4

44-44
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Formulierenbrigade
Redenen gebruik formulierenbrigade: Aantal bezoeken

1619

110

150-150
DigiD
Bijzonder Bijstand
UWV
Toeslagen
Kwijtschelding
Overig

53

9
14

44

KlusBrigade

Tuin
Klussen

Aantal klussen

0

20

40

60

80

100

120

140

109

56 Klussen
Tuin

Aantal minuten 
per klus

Herkomst kernen

Mantelzorg
Vrijwilligers

16 25-

Jonge mantelzorgers (JM)

86896

Mantelzorgers

Mantelzorgdag 

120-120

Dementiecyclus

85-175

Mantelzorgwaardering

303 48

Huishoudelijk Hulp Mantelzorg

afnemers

Pilot in kern Sint-Michielsgestel

5

Den Dungen
Berlicum
Gestel
Gemonde

3

27

25 23
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2018 2019

25- 22-108

Activiteiten JM

Meten en wegen groep 4
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Sociale media & website

Website Bint

55
.5

62

61
.7

77

+11,2 %

2018 2019

Website BeleefSMG

11
.1

63

11
.7

19+5 %

2018 2019

4403 4285

2475

4721
5386

1612

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ac�viteiten Cursussen Clubs

20
18

20
18

20
18

20
19

20
19

20
19

Facebookpagina Bint

12
.1

16

14
.9

93

+24 %

2018 2019

Onze Dorpstafel

Onze 
Dorpstafel

4.
20

5

5.
23

1+24%

2018 2019
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Bint algemeen
Aantal medewerkers

12,5
fte

11,5
fte

2018 2019

Man
Vrouw

54%
46%

Aantal Stagiaires

16
% ziekteverzuim

7,7 %

Mobiliteit 2019

In dienst Uit dienst

2 3

Verhouding man/vrouw
volgens uren

76,8 %
Sociaal werkers

23,2 %
Ondersteunend

Verhouding ondersteunend 
/ sociaal werkers

Financiële cijfers

€

-
€

+

Lasten Baten

€  1.059.247,-€  1.062.423,-

Onze Dorpstafel
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Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn;

De heer drs. T.H.C. de Haas, voorzitter RvT
De heer drs. M. van den Hoeven, lid RvT
Mevrouw drs. P.H.M. van Rooij, lid RvT
Mevrouw J.C.J.M. Cooijmans, lid RvT 

Mevrouw drs. H.M. van de Wouw-Strijbos, Directeur/bestuurder;
Neventaken:

Commissaris bij BeRoEmD Zorggroep huisartsen Berlicum/Rosmalen
Vice voorzitter van de Raad van Toezicht Jeugdbescherming Brabant en 

Stichtingen VeiligThuis Noord- en Zuidoost Brabant.
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Vaststelling jaarverslag

Aldus vastgesteld in de vergadering van Raad van Toezicht op  21 mei  2020. 

Colofon

Datum  
Mei 2020

Plaats  
Sint-Michielsgestel

Stichting Bint Welzijn 
Meander 3A

5271 GC  Sint-Michielsgestel

tel.  073 – 55 15432
website: www.bintwelzijn.nl
contact:info@bintwelzijn.nl

Waar normaliter gebruikt wordt gemaakt van zelfgemaakte foto’s t.b.v. het jaar-
verslag hebben we deze keer vanwege de Corona-crisis gebruik gemaakt van 
Stockfoto’s.  Een foto (pag. 40) is ter beschikking gesteld door Woonmeij ,een 

ander (pag. 41)door Meander en een foto (pag. 35) is gemaakt door Leonie Spie-

53



54


