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Bint realiseert specifieke doelstellingen 
van het welzijnsbeleid van de gemeente

Sint Michielsgestel.

Wij zijn aanwezig daar waar inwoners 

zijn en kijken naar talenten en kansen 
voor iedereen. Door op maat in te 

zetten en initiatieven de ruimte te geven 
dragen we eraan bij dat inwoners van de 

gemeente binnen de eigen mogelijkhe-

den mee kunnen doen.

Visie

Missie
Wij maken initiatieven mogelijk, 
stimuleren eigen regie en verbinden 
mensen met elkaar. 
Zo realiseren wij de aan ons opgedragen 

welzijnsdoelstellingen.

4 5



Het jaar 2021 is weer een bijzonder jaar geweest. We dachten afscheid te kunnen nemen van corona,  

maar helaas kregen we in het najaar weer te maken met allerlei overheidsmaatregelen. We signa-

leerden ook in deze gemeente dat de discussie over de vaccinatie en overheidsmaatregelen toenam. 
Sociaal werkers blijven hierover in gesprek vanuit respect voor ieders mening. 

Ook in 2021 hebben we ons ingezet voor maatschappelijke onderwerpen. De lokale coalities in iedere 
dorpskern rondom eenzaamheid zijn hier een voorbeeld van. We hebben in 2021 veel moeite gedaan 

om in contact te blijven met de inwoners in de wijk en naar nieuwe ingangen gezocht om hen toch te 

ontmoeten. Voor jeugd en jongeren hebben we dankzij de extra financiële bijdrage van de gemeente 
nieuwe activiteiten kunnen organiseren in de zomer. Daar is volop gebruik van gemaakt en we hebben 
veel positieve reacties ontvangen. Jongeren hebben kennis kunnen maken met nieuwe sporten waar-
over u verder in dit jaarverslag geinformeerd wordt. Voor Berlicum/Middelrode is het jongerenhonk 

geopend aan de Runweg. Twee keer per week kunnen jongeren vanaf groep 6 van de basisschool hier 

naar toe.  Inmiddels hebben jongeren de weg naar dit jongerenhonk gevonden. 

Met de basisscholen, buitenschoolse opvang en het middelbaar onderwijs zijn de banden afgelopen 

jaar flink aangehaald. Zo hebben we met het middelbaar onderwijs voorlichtingsbijeenkomsten geor-
ganiseerd en in het basisonderwijs jongeren ondersteund met jongerenwerk op maat en het geven van 

gymlessen. In september is het beweegplatform gelanceerd. 
Dit beweegplatform is naar aanleiding van een onderzoek onder senioren ontwikkeld, samen met de 
KBO’s in onze gemeente. Iedere inwoner kan via dit platform informatie krijgen over activiteiten van 
alle sport- en beweegaanbieders in onze gemeente. De samenwerking met deze aanbieders is heel 

plezierig geweest. 

Voor de vrijwilligers is 2021 een lastig jaar geweest. Vrijwilligers voor de dagbesteding, de Boodschap-

penplusbus, de Formulierenbrigade en het noodzakelijke huisbezoek zijn het hele jaar actief gebleven. 
Voor andere vrijwilligers hebben werkzaamheden stilgelegen. 
Komend  jaar hopen we weer te kunnen starten met het ontmoeten en samen dingen te ondernemen 

waarmee we in verbinding zijn met elkaar. Dit geeft ons plezier en een gevoel van zingeving. Want dat 
is waar het uiteindelijk om gaat!

Mede namens alle medewerkers van Bint wens ik u een heel goed 2022 en veel leesplezier toe.

Rita van de Wouw 

Directeur/bestuurder Bint

Voorwoord
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Vanuit de raad van toezicht 

Ook in 2021 heeft Corona een grote invloed gehad op het sociale leven van de 
inwoners van Sint-Michielsgestel. Veel mensen en ondersteunende organisa-

ties hebben zich ingezet om de leefbaarheid op peil te houden. 
Zoveel belangrijke ontwikkelingen op andere terreinen. In deze bijdrage wordt 
aan één van deze ontwikkelingen kort aandacht besteed. 
In 2021 is de gemeente gestart met het uitwerken van de welzijnsopgave 
door met alle betrokken partijen zoals o.a. Bint, MEE en Farent de onderlinge 
samenwerking en samenhang voor zorg en welzijn binnen de gemeente vorm 
te geven in één integraal werkplan. Vanaf 2022 vormt dit plan de basis voor de 
realisatie van het gemeentelijke welzijnsbeleid. Dit werkplan is door de ge-

meente vastgesteld en wordt periodiek gemonitord. 
Bint heeft naast het leveren van haar bijdrage in de uitvoering van dit plan een 
specifieke rol gekregen in de samenwerking met Farent, MEE en de gemeen-

te. Het gaat om de penvoering en de coördinatie bij het tot stand komen en 
uitvoeren van het integraal werkplan 2022.  
Voor de gemeente Sint-Michielsgestel is Bint dé brede welzijnsinstelling; de 

generalist met een groot netwerk van contacten, niet alleen met Farent en 
MEE, maar ook met de wijkteams in onze gemeente, met WSD en GGD. Het 
waardevolle netwerk aan contacten gaat zowel over professionele partijen als 
vrijwilligersorganisaties. Dit maakt dat die nieuwe rol goed bij Bint past.  Met 
deze ontwikkeling op de achtergrond is in 2021 een stevige basis gelegd voor 
een goede samenhang in de dienstverlening op het gebied van welzijn in onze 

gemeente. 

Tom de Haas

Voorzitter raad van toezicht Bint

Raad van toezicht
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Bint in beweging

Bint in beweging

Een goede invulling van vrije 
tijd en bewegen is essenti-

eel om zowel geestelijk als 
lichamelijk in goede condi-
tie te blijven. 
Daarom organiseert en 

faciliteert Bint vraaggericht 

samen met inwoners al-

lerlei (sport-) activiteiten, 
cursussen en workshops. 
Bovendien dragen deze 

activiteiten bij aan maat-
schappelijke participatie en 
zorgen ze voor verbinding 

tussen mensen. Wat uitein-

delijk weer bijdraagt aan 
het welzijn van mensen.

Wat ondersteunen we?

Jongereninlopen

Uniek sporten

Wandelen met Kentalis

55 Plus gym

Cursussen 

Sjors Sportief

Straatvoetbaltoernooi

Koningsspelen

Schoololympiade

Buurtsport

Plein Sportief
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Wintergames & 
Summergames
Door de inzet van de Winter & Summer Games 
2021 hebben de buurtsport- en jongerenwerkers 
van Bint samen met diverse verenigingen veel 

jongeren uit de gemeente Sint-Michielsgestel 

extra sport en creatieve activiteiten kunnen 
aanbieden.  Activiteiten die plaatsvonden in de 
winter en zomer (zomertour) van 2021 waren 

mountainbiken, kanovaren, suppen, archerytag, 
cursus graffiti en koken.
Aan de Winter & Summergames hebben ruim 

192 jongeren meegedaan. 

Helaas zijn door de coronamaatregelen het af-

gelopen jaar ook enkele activiteiten niet doorge-

gaan, maar ondanks dat zijn wij trots en blij dat 
we veel jongeren binnen de gemeente Sint-Mi-

chielsgestel wat gezonde en creatieve afleiding 
hebben kunnen bieden in deze voor hen toch al 
zware tijden. 

Jongeren Berlicum  

2021 is het jaar van de doorstart van de tienerin-

loop in Berlicum. Op locatie de Run beschikken 
we over een grote keuken, een creatief lokaal en 
een multifunctioneel lokaal. 
Deze ruimtes zijn op woensdagmiddag beschik-

baar voor de doelgroep van het jongerenwerk. 
De activiteit wordt gecombineerd met de spor-
tinloop van het Buurtsportwerk op een nabijge-

legen veld.

Travis van der Aa (11 jaar) uit Berlicum is een 

vaste bezoeker van de middaginloop in de Run. 
‘Remco is jongerenwerker en komt regelmatig 
bij ons in de klas. Toen ik in groep 6 zat was hij al 
eens geweest om te vertellen over het jongeren-

werk, dat Bint open was zodat kinderen zich niet 
hoeven vervelen of stomme dingen gaan doen. 

Dit jaar ga ik ook naar de inloop van Bint toe 
omdat er van alles te doen is. Je kan er iedere 
woensdagmiddag heen om te tekenen, knutse-

len, zagen en timmeren, sporten, chillen, op de 
PlayStation 4 spelen, darten en tafelvoetballen. 
Het is gezellig en leuk, je hoeft niet per se op 
dezelfde tijd er te zijn en dat vind ik fijn. Je kan 
er gewoon jezelf zijn. Als er iets is, kan je er ook 
terecht om te praten. De vrijwilligers, stagiaires 
en andere begeleiders zijn aardig en helpen je. Ik 
raad het zeker aan om ernaartoe te gaan!’
De inloop is gestart in het najaar 2021. In totaal 
hebben we 11 inlopen gehouden wat resulteer-

de in 28 kinderen tussen 10 en 13 jaar die we in 
beeld hebben. ‘Je kan er gewoon jezelf zijn. ’‘Je kan er gewoon jezelf zijn. ’
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Beweeggids
Berlicum - Den Dungen - Gemonde Middelrode - Sint-Michielsgestel

‘Beweegaanbod voor alle inwoners van de gemeente Sint-Michielsgest

Beweeggids
Het initiatief
De gemeente Sint-Michielsgestel vindt het belang-

rijk om veel inwoners van jong tot oud te laten 

sporten en bewegen omdat bewegen gezond is 

voor lichaam en geest. In deze gemeente zijn veel 

organisaties met veel vrijwilligers actief om activi-
teiten te organiseren en te begeleiden.

In 2019 heeft Bint welzijn een enquête uitgezet on-

der de ouderen binnen de gemeente. Hieruit bleek 

dat ouderen wel  actief zijn, maar meer informatie 
wensen over de sport- en beweegmogelijkheden in 

deze gemeente. Het afgelopen jaar is het digitale 
sport- en beweegplatform tot stand gekomen, met 
daarnaast een fysieke beweeggids die in september 
2021 huis aan huis is verspreid onder alle inwoners.

Wat is het sport- en beweegplatform? 
Het platform geeft alle inwoners van Sint-Michiels-

gestel inzicht in welke organisaties en clubs er zijn 
die een beweegaanbod hebben. Deze informatie is 
beschikbaar op gemeentelijk niveau, maar ook op 
het niveau van de dorpskern. Naast een beschrij-

ving van de gegevens en mogelijkheden van iedere 

beweegaanbieder is ook het actuele sport- en 

beweegaanbod op dit digitale platform te vinden.  
Dus het inschrijven op eenmalige activiteiten zoals 
workshops, korte trainingen of toernooien zijn in 
een oogopslag per leeftijdscategorie en doelgroep 
te vinden. Het doel is alle inwoners binnen de ge-

meente de mogelijkheid te bieden om in beweging 

te blijven.

Samenwerking
Bint heeft met de buurtsportcoaches de opdracht 
gekregen van de gemeente het platform te ontwik-

kelen en te onderhouden. Bint doet dit natuurlijk 
in samenwerking met alle sport- en beweegaanbie-

ders en met de stuurgroep 55+, bestaande uit KBO 
Bres, DuBOS en KBO Sint-Michielsgestel.

Kijk voor meer informatie op 
www.SMGBeweegt.nl  en kijk op de 
online versie van de beweeggids. 
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Bint ondersteunt

Bint ondersteunt

Zelfredzaamheid en eigen 

kracht van inwoners, dat is 
waar Bint zich voor inzet. 

Dat gaat bij de ene inwoner 

gemakkelijker dan bij de 
andere. Ondersteuning blijft 
voor veel kwetsbare 
inwoners noodzakelijk. 
Bint probeert om samen met 

vrijwilligers in te spelen op 

vragen van inwoners waar 

zij ondersteuning bij nodig 

hebben. Zoals de Formulie-

renbrigade, KlusBrigade en 
de Buurtbemiddeling.

Wat ondersteunen we?

Mantelzorgondersteuning

Lotgenotencontact

Achter de voordeur

Café Brein

Mantelzorgdag

Nieuwe Nederlanders

Buurtbemiddeling

Jongerenwerk op Maat

KlusBrigade
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Langste tafel
 

Zondag 3 oktober 2021 stond op drie plekken 
in de gemeente een Langste Tafel.  Een laag-

drempelig ontmoetingsmoment, georganiseerd 
door Bint, samen met betrokken bewoners en 
organisaties. In de Moerkoal in Middelrode, 
de Litserborg in Den Dungen en in Meander in 

Sint-Michielsgestel schoven veel mensen aan 

voor een lunch. 

Ondanks het slechte weer, de regen viel met 
bakken uit de lucht die dag, was er op alle drie 
de plekken een mooie opkomst. Onder het ge-

not van een goede maaltijd was er vooral veel 
gezelligheid en gelegenheid voor fijne gesprek-

ken. Mensen kwamen samen of alleen, sommi-
ge mensen schoven samen met een vrijwilliger 

aan met wie ze in afgelopen anderhalf jaar in 

contact waren gekomen. Mooi om te zien dat 
deze verbindingen voortduren en mensen zo 

iets kunnen betekenen voor elkaar.
De Langste Tafel is georganiseerd als onderdeel 

van de Week tegen de Eenzaamheid. Diverse 
vrijwilligers en organisaties in onze gemeente 
zetten zich in om aandacht te hebben voor het 
meedoen van mensen voor wie dit niet vanzelf-

sprekend is. Ontmoetingsactiviteiten zijn daar 
een onderdeel van. Zo creëren we op laag-

drempelige manieren mogelijkheden om elkaar 
te ontmoeten.

Raad de Plaatshow 
14 mei 2021 heeft het jongerenwerk van Bint samen met de  
lokale dj Vince Smits van de Raad de Plaatshow een online 
muziekbingo georganiseerd voor alle jongeren in de gemeen-

te Sint-Michielsgestel.

Juist in de tijd dat er zo weinig kon voor jongeren vonden we 
het bij Bint belangrijk om deze groep een hart onder de riem 
te steken met een evenement waar gezelligheid, muziek en 
mooie prijzen aan elkaar gekoppeld werden. 
Daarnaast was het voor Bint een mooie manier om onze acti-

viteiten en mogelijkheden voor het voetlicht te brengen.
In totaal zijn voor deze activiteit zo’n 40 kaarten verkocht en 
waren er ongeveer 80 mensen die hebben meekeken tijdens 
dit evenement.

18 19



2

Positieve Gezondheid

Afgelopen jaar zijn we gestart met werken 

vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezond-

heid. We deden met het hele team een training 

en daarbij keken we ook hoe we hier binnen 

onze werkpraktijk in de toekomst mee aan de 
slag kunnen.

Bij het werken met inwoners van alle leeftijden 
hebben we in veel situaties automatisch al 
aandacht voor alle facetten van het leven met 
als vertrekpunt wat hun wensen, ideeën en ta-

lenten zijn en waar zij zich voor in willen zetten. 
Positieve Gezondheid geeft ons echter nieuwe 
handvatten in het werken met inwoners. 
Zo zetten onze jongerenwerkers dit nieuwe 
concept bijvoorbeeld in bij Jongerenwerk op 

Maat: met kinderen gaan zij op een speelse 

manier in gesprek over de verschillende pijlers 

binnen het spinnenweb. Het is daarbij een 

hulpmiddel om kinderen zelf te laten vertellen 

hoe het met hen gaat en waar ze aan willen 

werken. Het mooie daarbij is dat de manier 

waarop het spinnenweb zich vult steeds op 

maat kan, passend bij degene om wie het gaat. 

Doordat een kind zichzelf ‘scoort’ op de ver-

schillende pijlers, helpt het ook om na verloop 

van tijd te kijken of hij/ zij zelf vindt dat het 
vooruit is gegaan. Een mooie aanvulling dus op 

de trajecten die we al deden. 

Er zijn nog veel meer toepassingen voor het 

werken met Positieve Gezondheid: met indivi-
duele inwoners, maar juist ook met groepen. 

Komend jaar zullen we daar dan ook meer mee 

gaan doen. Daarnaast willen we ook vrijwilli-

gers de mogelijkheid geven om de training te 

volgen. Zo bevorderen we met elkaar welzijn 

en veerkracht van hopelijk veel inwoners.

Wat is Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid is een manier van kijken 
naar gezondheid waarbij de term veerkracht 
centraal staat: is iemand in staat om mee te be-

wegen met wat zich in het leven voordoet? Het 

gaat er hierbij  nadrukkelijk over wat voor ieder 
betekenisvol is. 
Deze invulling van gezondheid is uitgewerkt in 
zes dimensies van gezondheid, visueel weerge-

geven in een spinnenweb. Dit is een hulpmiddel 

voor gesprekken. Steeds meer organisaties in 
het veld van zorg en welzijn zijn bekend met 
Positieve Gezondheid. Daarmee is het naast een 
mooi hulpmiddel in ons eigen werk ook helpend 
in de samenwerking met anderen. 
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Bint ontzorgt
Beheer(sing) van zorgvraag

Soms is er veel aan de hand in een mensenleven. 

Kleine vragen, grote problemen. Ze komen stiekem 
in veel huishoudens voor en leiden tot lastige peri-
odes met soms complexe (zorg)vraagstukken. Vaak 
is er dan een periode stevigere zorg of hulpverle-

ning nodig. We zien dat in veel van die situaties de 
rol van sociaal werk ook belangrijk kan zijn. 
Dat kan op verschillende manieren: soms door-
dat mensen via welzijnswerk aan activiteiten mee 
gaan doen of vrijwilligerswerk doen waardoor ze 
zich meer gezien voelen of vertrouwen opbou-

wen.  Het komt ook voor dat we dit gelijktijdig in 
een hulpverleningsplan meegenomen wordt. We 

denken mee met mensen en hun hulpverleners 
hoe de overgang van steviger ondersteuning naar 

afschalen van zorg, zo klein mogelijk gemaakt kan 
worden. 

Zo kunnen we vanuit het sociaal werk een verbin-

ding maken tussen inwoners en diverse activitei-
ten. Voor degene met een vraag helpt het om laag-

drempelige stappen te kunnen zetten. Zo dragen 
we er vanuit ons werk aan bij dat er niet meer en 
langer dan noodzakelijk intensieve zorg en hulp-

verlening nodig is. 
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Verbinding
Op verzoek van een praktijkondersteuner ga ik, oude-

renwerker Lenie Schoones, langs bij een vrouw van 86 
jaar, die vaak bij de huisarts komt met ondefinieerbare, 
somatische  klachten. 
Mevrouw geeft duidelijk aan dat ze te veel alleen is, 
waardoor ze gaat piekeren en klachten ontwikkelt. Ze 
heeft een klein netwerk, mede door het overlijden van 
familie en vrienden, waardoor haar (leef)wereld steeds 
kleiner wordt. Haar drie kinderen komen regelmatig 
maar mevrouw vindt het lastig om hen met haar zorgen 
te belasten. Zij voelt zich ook niet altijd begrepen door 
hen.

In gesprek met mevrouw kijk ik samen met haar waar 
haar interesses liggen. Ze was vroeger altijd creatief, 
maar komt op dit moment in haar eentje niet tot een 
vorm van activiteit. Ondanks dat geeft ze haar leven een 
zesje, nog wel een voldoende dus. Op de vraag wat haar 
leven op een hoger peil zou kunnen brengen, antwoordt 
ze dat ze graag onder de mensen is om samen iets te 

doen. 

Ik nodig haar uit om bij de welzijnsdagbesteding in de 
Litserkamer in Den Dungen te gaan kijken.  Daar wordt 
ze door de andere deelnemers met open armen ontvan-

gen, wat haar goed doet. Voor de andere dagen heb ik 
een vrijwilliger gevraagd  om regelmatig een praatje met 
mevrouw te maken. Daarnaast geef ik mevrouw nog een 
folder van de Boodschappenplusbus en de Vrijwillige 

Vervoersdienst waar zij nu dankbaar gebruik van maakt. 
Hierdoor voelt ze zich veel minder afhankelijk en meer 
mobiel. De huisarts heeft mevrouw al een tijdje niet 
meer gezien!

In beweging
Een deelnemer aan walking football had voor hij 
met  deze activiteit startte twee keer per week 
fysiotherapie.  De training van het walking football 
is vooral gericht op het  verbeteren van o.a. spier-

kracht, coördinatie en lenigheid door specifieke 
oefeningen. De deelnemer heeft toen samen in 
overleg met de fysiotherapie besloten om één keer 
fysiotherapie te vervangen door een training wal-
king football. Hierdoor heeft de deelnemer toch de 
specifieke oefeningen, maar in een bredere 

sociale omgeving wat het plezier in bewegen heeft 
vergroot. 

Het samen sporten is in het geval van deze deelne-

mer net zo effectief als een extra keer in de week 
individueel bewegen bij de fysiotherapeut.
Reguliere beweegactiviteiten zorgen er op deze ma-

nier voor dat zorg vanuit de eerste lijn verminderd 

kan worden zonder dat de deelnemer de dupe is. Zo 
kunnen specialistische zorg en het reguliere sport-
aanbod elkaar prima versterken.

Jongerenwerk op maat
Een eenoudergezin met twee kinderen waarvan de ene 
zoon een ontwikkelingsachterstand heeft en veel aan-

dacht vraagt, meldt zich bij Bint. Volgens de moeder kan 
haar andere zoon zichzelf moeilijk vermaken en gamet 
hij heel veel. Moeder geeft aan dat het kind moeilijk om 
kan gaan met teleurstellingen en hierdoor heftig kan re-

ageren. Ze dacht zelf dat Psychomotorische therapie ( 
PMT) zou kunnen helpen, maar wordt met haar vraag in 
eerste instantie doorverwezen naar Bint. 
Via het Jongerenwerk op maat-traject zijn we met de 
jongen aan de slag gegaan. Samen hebben we gekeken 
waar zijn interesses liggen en welke kansen en uitdagin-

gen er zijn. Zijn manier van aandacht vragen gaf eigenlijk 
aan dat hij het gevoel had niet gezien te worden, met 
name binnen het gezin. Tegelijkertijd zijn we aan de slag 
gegaan met ‘hoe kan ik tegenslag omzetten in iets posi-
tiefs, hoe kan ik leren dat oefening leidt tot goed resul-
taat?’
Omdat blijkt dat hij een aardige pot kan voetballen heb 
ik het advies gegeven om lid te worden van een voet-
balclub. Het traject is na de gebruikelijke drie maanden 
afgesloten met een positieve evaluatie. Via o.a. school-
bezoek, straatwerk en andere jongerenwerkactiviteiten 
blijven we deze jongen volgen. Dat maakt snel handelen 
bij signalen makkelijker en de stap naar Bint laagdrem-

peliger. 

Hierin ligt de kracht van Jongerenwerk op maat. In 2021 
hebben we bij het Jongerenwerk in totaal 16 trajecten 
jongerenwerk op maat gehad. Daarnaast liepen er in 
2021 ook 17 individuele trajecten. Dit zijn onder andere 
relatief kortdurende whatsappcontacten, maar ook lan-

gere trajecten met een Jongerenwerk op maat-karakter.
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Het effect van ons werk
Door het jaar heen zijn we met een breed scala aan diensten 

en activiteiten bezig. We komen daarbij veel inwoners tegen. 
We geloven in de meerwaarde van ons werk en krijgen ook 
regelmatig terug dat het ertoe doet wat we doen. We wilden 
dat ook graag op een andere manier inzichtelijk maken. 
Daarom vroegen we bureau Good2Consult om eens door een 
andere bril te kijken naar het effect van ons werk. Zij maak-

ten een brede analyse van onze werkpraktijk. 

Door het werk van Bint is er meer mogelijkheid tot ontmoe-

ting. Inwoners krijgen inzicht en oplossingen aangereikt om 
problemen op te lossen of te voorkomen. Door deelname 
aan activiteiten of door ondersteuning vinden zij een nieuwe 
balans waarbinnen het lukt om meer gericht te zijn op wat 
wel kan. Het meedoen draagt bij aan zelfredzaamheid. Door 
het vinden van praktische ondersteuning is het voor mensen 
makkelijker om mee te doen in het leven van alledag. Ook 
door inzet op leefstijl (bijvoorbeeld met beweging, aandacht 
voor gezonde voeding en aandacht voor eigen gedrag) zien 

we een bijdrage aan het welzijn in de praktijk.
De medewerkers van Bint zien dat hun activiteiten en onder-
steuning o.a. leiden tot: 

• Toename van welbevinden door minder stress, meer 
overzicht of het beter kunnen dragen van verantwoorde-

lijkheid 
• Minder beroep hoeven doen op zorgprofessionals zoals 

huisarts, praktijkondersteuner GGZ of psycholoog. Ook is 
er minder vaak inzet nodig van tweedelijns zorg 

• Kortere hulptrajecten en lagere vervolgkosten door tijdi-
ge interventie 

• Langer thuis kunnen wonen voor ouderen door onder-
steuning via vrijwilligers, vervoer of inzet van dagopvang.

Good2Consult ziet dat Bint met de preventieve inzet in de 
kernen naast de inhoudelijke opbrengst voor inwoners een 
flinke bijdrage levert aan vermeden maatschappelijke kosten 
binnen de gemeente. Bij benadering gaat dat om een bedrag 

van ruim twee miljoen euro.   

Preventie Calculator: effecten van preventie in beeld

Met de Preventie Calculator heeft Good2Consult een methode ontwik-

keld om snel en goed te berekenen wat je met de inzet van sociaal werk 
bespaart. Onder deze noemer onderzoekt dit bureau hoe de investering 
in bijvoorbeeld welzijnswerk zich terugverdient en wat de leerpunten 
daarbij zijn. Hierbij ligt de nadruk op hoe de medewerker de signalering 
en vraagafhandeling doet. Daarbij maakt Good2 Consult gebruik van ken-

nis inzichten  en data uit registratiesystemen van de organisatie voor wie 
ze een besparingsonderzoek uitvoeren met behulp van deze methode.’
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Bint ontmoet

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn binnen onze 

gemeente hard nodig! En er 
zijn nu gelukkig veel vrijwil-
ligers. Zij zijn de kurk waar 
Bint, maar ook veel clubs 
en organisaties op drijven. 
In deze tijd wordt er steeds 
meer een beroep gedaan 

op hen. Vrijwilligerswerk is 
belangrijk voor zowel orga-

nisaties, hun doelgroep en 
de vrijwilligers zelf. 

Tegelijkertijd veranderen 
hun wensen, maar ook die 
van de maatschappij zelf. 

Steeds vaker worden ze 
gevraagd voor in tijd afge-

ronde projecten. 

Bint wil inspelen op deze 

nieuwe vraag van zowel 

organisaties en clubs als van 
de vrijwilligers zelf.

Wat ondersteunen / 
coördineren we?

Dorpstafels
Formulierenbrigade
VrijwilligersPunt
Vrijwilligers Academie
KlusBrigade
JongerenZOOZ
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Computerlessen
Sjef van Hulten en Theo Verbruggen geven beiden 

al ruim vijftien jaar vrijwillig les. Eerst bij Cult2000, 
later Partis en nu bij Bint. Oorspronkelijk in de 
Beekvlietboerderij, maar Inmiddels geven ze alweer 
vier jaar les in Meander bij Bint. 

Sjef:’ Ik heb me destijds zelf aangemeld en gaf eerst 
les  in het programma fotoshop met zo’n twintig 
deelnemers per jaar.’
Theo: ‘Na mijn pensioen werd ik de assistent bij de 
cursus film bewerken, daarnaast gaf ik een cursus 
Windows. Mensen werken op de pc’s van Bint die 
standaard klaar staan. Sommige deelnemers heb-

ben nog geen idee hoe het toetsenbord en de muis 

werken, maar de meeste kunnen wel een mailtje 
maken. Toen de tablets in opkomst kwamen, startte 
ik met de  cursus omgaan met de tablet. We heb-

ben in Meander een prachtig scherm in het lokaal 
dus laat ik klassikaal zien wat er op de tablet staat.’ 
Sjef: ‘Ik  ben destijds overgestapt op Apple en geef 
de cursus omgaan met de iPad. Het niveau van de 

deelnemers is heel verschillend. Sommige men-

sen schuiven het steeds voor zich uit, tot ze  van 
de kinderen een iPad of tablet krijgen. Dan willen 
ze het toch graag leren. Door de jaren heen is het 

aantal deelnemers gedaald, maar de gemiddelde  
leeftijd gestegen. Vorig jaar zaten er zelfs twee 
cursisten van 86 jaar bij mij op les!’  Samen geven 
ze de cursus een fotoboek maken. Theo: ‘Sjef geeft 
de cursus aan de hand van door hem zelf gemaakte 
prachtige voorbeeldboeken. Ik bedien hoofdzakelijk 
het scherm en begeleid technisch de cursisten. Het 

doel is om de laatste les een kant en klaar fotoboek 
te hebben. Het kost veel tijd, maar je kunt er dan 
ook echt iets heel moois van maken.’ Sjef: ‘Dat is 
toch veel leuker dan de foto’s op je mobiel te laten 
staan?’

55+ Wandelen & Yoga 
Jennifer Roose (41 jaar) zocht tijdens haar druk-

ke baan altijd al de natuur op om te wandelen 
voor haar ontspanning. Nadat ze haar opleiding 

Wandelcoach, Mindful Walk & Run had voltooid, 
gooide ze het roer om en begon in 2020 voor 

zichzelf.

‘Iemand attendeerde mij op het welzijnswerk 
van Bint en zo kwam ik in contact met Lia Bik, 
coördinator van de cursusplanning. Samen met 

o.a. een buursportcoach van Bint hebben we 

toen deze opzet bedacht en ben ik ook aange-

meld bij het Beweegplatform.
Inmiddels is er een vast groepje van acht deel-
nemers waar ik wekelijks ongeveer vijf kilometer 
mee wandel door de prachtige omgeving van 
Sint-Michielsgestel. Elke keer kies ik een ande-

re route uit en app van tevoren de startlocatie 
door. We laten ons niet afschrikken door mieze-

rig weer, alleen als het stormt, onweert of stort-
regent las ik het af. Tijdens het wandelen letten 
we op de ademhaling en maak ik de deelnemers 
bewust van hun looptechniek. Tussendoor doen 
we yoga en spierversterkende oefeningen aan 
de waterkant en genieten we van de natuur. 
Even bewust stilstaan en voelen wat er is. Ik 
vind het een uitdaging om de smalle paadjes te 

kiezen, die nog niet iedereen kent, ook al wonen 
de meesten al heel lang in Sint-Michielsgestel. Ik 
kijk uit naar de maandag, een fijne start van de 
week! Dat zei laatst een deelnemer tegen mij. 
Ik merk dat naast het ontspannen wandelen en 
de balansoefeningen ook het sociale aspect heel 
belangrijk is. Juist in deze coronatijd is het heel 
fijn om samen met elkaar te praten tijdens het 
wandelen. Er is echt aandacht voor elkaar. Een 
mooie balans tussen bewegen, ontspannen en 
genieten!’ Wilt u meewandelen? Informeer dan 
bij Bint naar de mogelijkheden. 

‘Dat is toch veel leuker dan de ‘Dat is toch veel leuker dan de 
foto’s op je mobiel te laten staan?’foto’s op je mobiel te laten staan?’

‘Dwars door de miezer op reis ‘Dwars door de miezer op reis 
over onbekende paadjes’over onbekende paadjes’
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Dagbesteding

Ik ben Edwin van de Oetelaar, geboren en getogen in Sint 
Michielsgestel. 

Vorig jaar maart kreeg ik een burn out, maar na zo’n vijf 
maanden thuis zitten wilde ik de draad weer oppakken en 
weer meedraaien in de maatschappij. De Arbo-arts adviseer-

de mij om vrijwilligerswerk te doen. Een cliëntondersteuner 
van MEE verwees mij voor vrijwilligerswerk naar Bint. 
De eerste afspraak bij Bint had ik met Edwin Voets, opbouw-

werker in Sint Michielsgestel. 
Ik vond het spannend, een nieuwe plek, heel anders dan ik 
gewend was vanuit het bedrijfsleven. Tijdens dit gesprek 
kwam Edwin met een voorstel  om te ondersteunen bij de 
dagbesteding. Ik ben nog niet eerder werkzaam geweest 
in de zorgsector, maar ik dacht: die uitdaging wil ik wel aan 
gaan! Eerst ben ik in Berlicum begonnen, spannend maar 
heel leuk om te doen en fijn om te horen dat deelnemers zo 
positief zijn over mij. Tijdens een evaluatiemoment vroeg 
Daphne Buitenwerf, coördinator dagbesteding van Bint, of ik 
ook op dinsdag bij de dagbesteding in Meander wilde wer-
ken. Dat zag ik wel zitten! 
Ik ben trots op mezelf dat het lukt en denk er nu zelfs over 
om me om te laten scholen en werk te zoeken in de sociale 
sector. Het vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening. Ik ben 
graag in contact met mensen en wil ze laten merken dat ze 
gezien worden. Nu geef ik soms een sportles bij de dagbeste-

ding. Dat ik hierover de verantwoordelijkheid krijg doet me 
erg goed. Bij de medewerkers van Bint kan ik altijd terecht 
met vragen. Het voelt alsof ik al jaren onderdeel ben, een 
soort familieband. Ze nemen je hoe je bent, kijken niet naar 
een rugzak. Vrijwilligers, sociaal werkers en deelnemers doen 
dat ook niet.
Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Blij dat ik deze 
stap heb genomen!

Vrijwilligers Academie
Begin 2021 klopte Angelique aan bij Bint: ze had ideeën over 
de Vrijwilligersacademie en wilde ermee aan de slag om 

daarmee voor zichzelf ook een stap te zetten richting werk. 
Angelique Verstappen, 53 jaar, heeft wegens ziekte al een 
periode geen betaald werk. Ze vindt het lastig haar plek te 
vinden op de arbeidsmarkt, dus bedacht ze voor zichzelf een 
traject op maat. Ze deed een voorstel over onderzoek voor 
de Vrijwilligersacademie. De uitkeringsinstantie was akkoord 
en Bint was er blij mee. Angelique: ‘Voor mijn gevoel is er 
meer uit de Vrijwilligersacademie te halen. Ik miste thema’s 
die mijzelf en mogelijk ook andere vrijwilligers aanspreken. 
Ik wilde graag onderzoeken voor Bint hoe ze dit aan kunnen 
pakken.’ Angelique deed o.a. onderzoek naar andere Vrij-
willigersacademies. Een enquête onder vrijwilligers bracht 
in beeld wat er leeft bij hen.  ‘Alles wat ik heb verzameld in 
combinatie met mijn eigen kennis heb ik samengevoegd in 
een eindverslag met aanbevelingen voor Bint.’
Het onderzoek van Angelique naar de Vrijwilligersacademie is 
voor Bint heel waardevol. Het helpt om anders te kijken naar 
de manier waarop we workshops en cursussen aanbieden. 
Angelique laat ons er met een frisse blik naar kijken en geeft 
nieuwe handvatten voor het programma.  Voor Angelique 
zelf was het fijn om aan het werk te zijn, haar kwaliteiten in 
te kunnen zetten en zo door het werk weer structuur in haar 
dag te hebben. ‘Tijdens het werk kon en mocht ik zeggen wat 
ik dacht, wat goed voelde of waar ik bij mezelf tegen aan liep. 
Ik heb mijn leerdoelen in een veilige omgeving kunnen oefe-

nen. Voor mij voelt dit als een succeservaring. Het heeft mijn 
zelfvertrouwen op het gebied van werk weer vergroot.’ Het is 
mooi dat er vanuit zo’n werkplek iemand weer een stap kan 
maken en dat er iets uit voortkomt waar Bint ook mee voor-
uit kan.  Angelique: ‘Het doet mij goed dat ik dit onderzoek 
voor de Vrijwilligersacademie heb mogen doen. Ik hoop dan 
ook dat ze er iets mee kunnen, en dat we straks een bruisen-

de Vrijwilligersacademie in onze gemeente hebben.’ 

‘Het heeft mijn zelfvertrou-‘Het heeft mijn zelfvertrou-
wen op het gebied van werk wen op het gebied van werk 

weer vergroot’weer vergroot’
‘Ik ben trots op mezelf dat ‘Ik ben trots op mezelf dat 

het lukt’het lukt’
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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.

Wat ondersteunen we?

Infobijeenkomsten

Jongereninlopen

Plein Sportief

Sportinlopen

WijkPleinen

Dorpstafels

Cultuurcafé

Welzijnsdagbesteding

Kletskoek Bibi
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Mantelzorg & Vrijwilligerscafe
In het kader van Bint in de Buurt zijn we dit jaar gestart met afzonderlijke bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantel-
zorgers in de diverse kernen. De bijeenkomsten worden georganiseerd en begeleid door de sociaal werkers van Bint in 
de Buurt. In de diverse kernen is op dezelfde dag en dezelfde tijd in een ontspannen sfeer en onder het genot van een 
kop koffie een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur georganiseerd. Voor beide groepen wordt zo het contact met de 
sociaal werkers in de kern en de ontmoeting met mensen van dezelfde doelgroep dicht bij huis laagdrempelig.  
Dit zorgt voor een betere verbinding tussen vrijwilligers en mantelzorgers enerzijds en de sociaal werkers anderzijds. 
Vrijwilligers:
Door dit in iedere kern te regelen is het contact met de vrijwilligers en daarmee de begeleiding van deze groep beter 
geborgd. Het voordeel voor de vrijwilligers is dat zij een aanspreekpunt hebben en met hun vragen terecht kunnen bij 
de sociaal werker in hun eigen kern. Door het intensievere contact kan de sociaal werker ook vacatures voor vrijwilligers 
met hen bespreken en kunnen zij in hun netwerk uitkijken naar iemand die ook dit werk wil doen. Zij kunnen als ambas-

sadeur hun eigen plezier en positieve ervaring met Bint uitdragen. Deze bijeenkomsten zijn ook geschikt om de ontwik-

kelingen binnen het sociaal domein in het algemeen te bespreken en de ontwikkelingen binnen Bint in het bijzonder. 
Het is belangrijk dat vrijwilligers gezien en gehoord worden en dat komt mooi samen in het Vrijwilligerscafé. Als sociaal 
werker weet je wat hen bezighoudt en kan je je waardering  voor hen uitspreken.
Mantelzorgers:
De mantelzorgbijeenkomsten zijn een gelegenheid voor mantelzorgers om andere mantelzorgers te ontmoeten. Dit 
wordt als heel prettig ervaren door de aanwezigen omdat ze ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van elkaar. 
In het contact met de sociaal werkers kunnen zij hun zorgen uitspreken en kunnen zij ter plekke advies krijgen of een 
afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.  Ook thema’s of ontwikkelingen met betrekking tot mantelzorg kunnen 
daar besproken worden. Mantelzorgers vinden het vaak  prettig om hun verhaal te kunnen doen of gewoon even de 
zorg los te kunnen laten en verwend te worden in plaats van te moeten zorgen.

Wijkplein is verhuisd
Dennis van Boxtel, 47 jaar, is vrijwilliger bij het Wijkplein.
‘In 2014 is het Wijkplein opgericht en hebben we een huis-

kamer gekregen in de leegstaande school aan de Irenestraat. 
Door de jaren heen is het Wijkplein alleen maar verder ge-

groeid en hebben we met de buurt vele activiteiten georgani-
seerd. Afgelopen zomer 2021 moesten we verhuizen naar het 

huis aan het Margrietplein. Een hele operatie! Dit omdat we 
natuurlijk veel ruimte in beslag namen en deze ruimte niet 
terug zouden krijgen aan het Margrietplein. Er moest dus 
veel weg. Alle vrijwilligers hielpen mee. Daarnaast moesten 

we ook een stichting worden met een eigen bestuur. Dit alles 
werd in goede banen geleid door de gemeente en Bint. De 

mensen van Bint hebben deze periode veel werk uit handen 
genomen. Vooral het organiseren en bemiddelen tussen 

verschillende partijen. In overleg met Woonmeij, Bint en de 
gemeente heeft het bestuur toen tijdelijk de sleutels van de 
school in beheer gekregen.  Het afvoeren van de oude spul-
len is ook door Bint en de vrijwilligers geregeld. Er stond een 
grote container klaar. Een ander deel is naar kringloopwinkels 
gegaan.  

Nu zijn we zo’n anderhalf jaar verder en zitten we in het nieu-

we Wijkplein. We hebben onze draai gevonden. Bint is op de 
achtergrond aanwezig en begeleidt daar waar nodig. Zonder 

deze hulp zou het Wijkplein niet zijn wat het nu is.’

‘We hebben onze draai ‘We hebben onze draai 
gevonden.’gevonden.’
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Cultuurcafé voor vrouwen

Het cultuurcafé in Berlicum voor vrouwen is in het leven 

geroepen omdat deze doelgroep snakte naar wat tijd voor 
hen alleen zonder verplichtingen thuis. De dames willen 
graag de Nederlandse taal beter leren beheersen. Er is 
voor gekozen om een wekelijks samenkomen te orga-

niseren op maandagochtend waarbij we samen met de 
deelnemers een planning hebben gemaakt voor afwisse-

lend grote en kleine activiteiten. Alles in samenspraak met 
de deelnemers en wat zij graag willen leren of doen zoals 
naailes of een kookworkshop. 
Tijdens alle lessen is de voertaal Nederlands. 
Een jonge moeder (vluchteling) woont met haar gezin in 
Berlicum. Zij is hooggeschoold in het thuisland en zoekt 
aansluiting met andere vrouwen en een dagbesteding. 
Haar man is in contact gekomen met Bint en werkt inmid-

dels als vrijwilliger.
‘Toen Anke contact kreeg met mijn man heeft ze hem 
gevraagd naar mij en de informatie gegeven van het 
Cultuurcafé. Ik ben toen een keer gaan kijken en nu kom 
ik graag elke week! We kletsen samen, drinken koffie en 
we praten Nederlands. Soms doen we een activiteit. Laatst 
hadden we een naailes, hier heb ik ontzettend veel van 
geleerd. Ik heb het thuis ook geprobeerd te doen. Het is 
gezellig om elke week samen te praten en ook beter Ne-

derlands te leren. Ik heb een paar andere moeders leren 
kennen in Berlicum die ik nu bij de school weleens spreek. 
Ik vind het fijn om op maandagochtend even weg te kun-

nen thuis en dat ik met mezelf bezig kan zijn in plaats van 
met de kinderen of het huishouden. 
Het Cultuurcafé geeft  me een beetje rust en nieuwe con-

tacten. ik heb goed contact met Anke van Bint. Ze helpt 
me als ik vragen heb en geeft tips voor mijn kinderen. 
Ik hoop dat we in de toekomst meer moeders krijgen die 
elke week komen en dat we leuke bijeenkomsten blijven 
houden met z’n allen!’

‘De drempel om te spreken is dan ‘De drempel om te spreken is dan 
een stuk lager’een stuk lager’
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Bint samen
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Eenzaamheid
Eenzaamheid, in onze steeds complexere en soms geïndivi-
dualiseerde samenleving, is niet nieuw. Maar in de afgelopen 
twee jaar werd het misschien meer dan ooit zichtbaar dat er 

verschillende groepen zijn die veel alleen zijn of gevoelens 

van eenzaamheid ervaren. 

Ook binnen Sint-Michielsgestel is er al langere tijd aandacht 
voor dit onderwerp. Verschillende organisaties werken sa-

men om groepen met eenzaamheid beter in beeld te krijgen 
en om ondersteuning te versterken waar mogelijk (en voor 
mensen die dat willen). Inzet van zowel vrijwilligers als be-

roepskrachten is daarbij nodig. 
In de verschillende dorpskernen binnen de gemeente zijn 
lokale coalities tegen eenzaamheid actief. Bint werkt rondom 
dit onderwerp samen met andere betrokken organisaties zo-

als ouderenorganisaties, Zonnebloem, parochies en Thuiszorg 
Vivent. Binnen het eigen dorp kijken zij wat er georganiseerd 
kan worden en welke specifieke groepen en onderwerpen 
aandacht nodig hebben. 

Afgelopen najaar waren er bijvoorbeeld op drie plekken 
Langste Tafels in de Week tegen Eenzaamheid: goed bezoch-

te lunchmomenten waar veel inwoners elkaar ontmoetten. 
Veel mensen meldden zich hiervoor aan, wat aangeeft dat er 
zeker behoefte is aan dit soort activiteiten. 
Een deel van de inzet rondom eenzaamheid gaat zeker ook 
over het organiseren van verschillende activiteiten in de ge-

meente waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Maar er is ook een groep mensen bij wie iets anders nodig is, 
omdat het zetten van de stap naar activiteiten om verschil-
lende redenen lastig kan zijn. Dan kunnen we samen kijken 
hoe we dat voor iemand makkelijker kunnen maken. We 
signaleren dat een inwoner ondersteuning nodig heeft en 
zorgen er voor dat dit signaal terecht komt bij iemand anders 
met de juiste expertise. Zo zoeken we met elkaar naar een 
aanpak op maat die per persoon en per kern verschillend kan 

Elde College
Sinds 2020 heeft Bint samen met Elde College een samen-

werkingsconvenant. Hierdoor is er de afgelopen jaren een 
intensieve samenwerking tussen het Elde college en Bint 
ontstaan. 

Deze samenwerking heeft als doel het bevorderen van het 
welzijn van jongeren in de gemeente Sint-Michielsgestel, 
door de leerlingen een betere aansluiting te laten vinden bij 
hun gemeente. Activiteiten vinden nu o.a. plaats op school 
en gaan in de toekomst mogelijk ook in de wijk of in het ge-

meenschapshuis van één van de dorpskernen plaatsvinden. 
Zo worden er voorlichtingsbijeenkomsten over verantwoord 
gamen en sociale media georganiseerd vanuit Bint en is er 

voor de leerlingen een jongerenwerker als aanspreekpunt 
aanwezig tijdens de pauzes. 
Luque Somers is docent lichamelijke opvoeding van het Elde 
college. ‘Op deze manier hebben leerlingen de mogelijkheid 
om extra aandacht te krijgen op welk vlak dan ook. Individu-

en zijn sneller/beter in beeld én voor ieder individu is er de 

ruimte en mogelijkheid om in gesprek te gaan. De afgelopen 
jaren zijn er dus al positieve veranderingen geweest in de 
samenwerking tussen Bint en het Elde college, maar daar-
mee zijn we zeker nog niet klaar! Wij hebben het plan om in 
de toekomst leerlingen hun maatschappelijke stage bij Bint 
te laten lopen. Door corona heeft dit wat vertraging opge-

lopen, maar we gaan nog meer gebruik maken van elkaars 
expertise en faciliteiten’, vertelt Luque enthousiast. De hulp 
en ondersteuning van Bint wordt echt gezien als een toege-

voegde waarde voor de leerlingen.  Luque: ‘De wisselwerking 
is bijzonder en we hebben samen een vorm gevonden hoe 

we goed kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. 
Daarbij is Bint makkelijk bereikbaar, denkt mee en komt met 
mogelijkheden. 
Samen staan we voor het welzijn van jongeren in de gemeen-

te Sint-Michielsgestel.’

‘De wisselwerking is bijzonder ‘De wisselwerking is bijzonder 
en we hebben samen een vorm en we hebben samen een vorm 

gevonden’gevonden’
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BSO 
BSO Bolderburen is een buitenschoolse opvang met vier 

locaties. De hoofdlocatie is in Sint-Michielsgestel. Er wordt 
voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse 
opvang geboden. In totaal worden er op onze locaties iedere 
week ongeveer 550 kinderen opgevangen. 

Directeur/bestuurder Nathalie Boonstra:

‘De samenwerking met Bint is jaren geleden ontstaan. Het 
doel van onze samenwerking is de kinderen van BSO Bolder-
buren na school sportieve activiteiten aan te bieden onder 
begeleiding van een buurtsportcoach eventueel ondersteunt 

door stagiaires. Naast onze kinderen mogen er ook kinderen 
van de buurt aansluiten. Het is de bedoeling dat Bint uitda-

gende activiteiten aanbiedt zodat het bereik en de interesse 
onder de kinderen groot is. Hierdoor krijgen we kinderen 
buiten in groepsverband aan het spelen. We zijn nu ook aan 
het onderzoeken hoe we de samenwerking kunnen verster-
ken met betrekking tot de nieuwkomers in de gemeente 
Sint Michielsgestel. Hierover vinden momenteel overleggen 

plaats op directieniveau. 
Bint is een bekende organisatie voor ons die met dezelfde 
doelgroep werkt, samenwerken is dan een natuurlijke stap. 
Evenals Bint vinden wij het belangrijk een maatschappelijke 
bijdrage te kunnen leveren.  Een tweetal buurtsportcoaches 
werken een keer in de week hele middagen op de groep 
tijdens de naschoolse opvang.  Op andere locaties werken 
stagiaires gedurende een uurtje buiten met de kinderen aan 
een sportactiviteit. De kinderen vinden het vaak erg leuk om 
op deze manier sportief bezig te zijn.  
Er sluiten nog weinig kinderen van buitenaf aan, omdat 
buitenactiviteiten helaas niet zo uitdagend en vernieuwend 
zijn als gehoopt. De stagiaires mogen wat ons betreft daar 
actiever in zijn. Maar we zijn heel blij met de samenwerking, 
vooral met de inzet van de twee buurtsportcoaches, Bas en 
Dave. Wat ons betreft blijven we nog lang samenwerken!’

Buurtsportcoaches ondersteunen de BSO
De buurtsportcoaches zijn al enkele jaren actief in het orga-

niseren en uitvoeren van sport- en spelactiviteiten op diverse 
locaties binnen de gemeente Sint-Michielsgestel en hebben 
daardoor een goede relatie opgebouwd met de plaatselij-
ke BSO’s. Sinds een jaar worden de buurtsportcoaches ook 
actief ingezet bij BSO Bolderburen en Stichting Kinderopvang 
Berenhuis. 

Berenhuis
Stichting Kinderopvang Berenhuis biedt  dagopvang, peu-

teropvang en buitenschoolse opvang binnen zes kindcentra 
en één sport-BSO in de gemeenten Sint-Michielsgestel en 

Boxtel. 

Mathelijne Smids-Verbakel, directeur-bestuurder:
‘We zijn een maatschappelijke organisatie die de verbinding 
aangaat met diverse partners om kinderen, personeel en on-

dersteunend personeel alle kansen te bieden zich te kunnen 
ontwikkelen.
Bint verzorgt bij ons buitenschools aanbod, naast de ver-
trouwde pedagogisch professionals op verschillende locaties 
in Sint-Michielsgestel. Bint is, net als het Berenhuis, een 
maatschappelijke organisatie. Samen kunnen we ons sterk 
maken om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en 
ouders te ondersteunen bij de opvoeding.

Bint-medewerkers maken onderdeel uit van het team van 
een BSO. Zij bieden naschoolse activiteiten en brengen hun 
eigen expertise mee. De blik vanuit welzijn is een welkome 
aanvulling op onze pedagogische invalshoek. Samen komen 
we verder en dragen we bij aan een sluitend netwerk rond-

om het kind en zijn ouder. Kinderen vanuit de BSO zijn dan 
bij Bint al bekend als zij de pubertijd ingaan. Ze kunnen dan 
terecht bij het jongerenwerk als de kinderen de BSO hebben 
verlaten.’

‘Wat ons betreft blijven we ‘Wat ons betreft blijven we 
nog lang samenwerken’nog lang samenwerken’

‘De blik vanuit welzijn is een ‘De blik vanuit welzijn is een 
welkome aanvulling op onze welkome aanvulling op onze 

pedagogische invalshoek’pedagogische invalshoek’
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Jaarcijfers 2021 van Bint

Ontmoeting
Totaal aantal contactmomenten 
ontmoetingsactiviteiten

40.156 

Ondersteuning
Totaal jaarbereik contactmomenten 
ondersteuning

7.350

= aantal deelnemers = aantal contactmomenten 521
231

= contactmomenten ontmoeting (vet)
= contactmomenten ondersteuning (niet vet)

Legenda

Meanderkamer

13  660

Ontmoetingsactiviteiten
Totaal aantallen in 2021

Durpskamer

8  400

15  45

Rouwverwerking

Vrijwilligers v.d. kamers

11

Litserkamer

12  624

Bint in de Buurt

135  135

Buurtbemiddeling

Aantal %

Gemeente 1 7%

Woningcorporatie 4 27%

Politie 3 20%

Eigen initiatief 7 46%

Verwijzers 

Casussen14  28

7
2

1

TOP 3 Overlastsituaties
1. Pesten / lastigvallen
2. Geluid 
3. Tuin / grensgeschil3

Kernen

Middelrode
Gemonde
Sint-Michielsgestel
Berlicum

8

2

4

4
Afgerond

Negatief
Positief
Nog lopend
Niet gestart

7

1

4

4

5

4

Nieuwe Nederlanders

Vrijwilligers

33

Begeleiding nieuwkomers

35  724

Cultuurcafé Gestel

5  200

Taalmaatjes Taalgroep

19  884 16 288

Taalbegeleiding
Cultuurcafé Berlicum

8  160

1

2
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Vrijwilligers

4

Vrijwilligersbijeenkomsten

8-32

DeelnemersVrijwilligersAcademie

239

Vrijwilligers Bint

119

23

87

77

Herkomst vrijwilligers

Den Dungen
Sint-Michielsgestel / Gemonde
Berlicum/ Middelrode
Overig

164

136

207

5

55
+ 522  405

Ouderen Gestel / Gemonde
Den Dungen
Berlicum/Middelrode
Anders

Individuele ouderen hulpvragen

25

24

Vrijwilligerscafé

75-75

6

Formulierenbrigade
Redenen gebruik formulierenbrigade: Aantal bezoeken

8%

18%

70%

70  70
DigiD
Bijzonder Bijstand
UWV
Toeslagen
Kwijtschelding
Overig

32%

5%

14%

26%

KlusBrigade
Herkomst kernen

Mantelzorg
Vrijwilligers

14 25
-

Jonge mantelzorgers (JM)

87

Mantelzorgwaardering

600 35

Huishoudelijk Hulp Mantelzorg

afnemers

4%
Berlicum/Middelrode 
Den Dungen
Sint-Michielsgestel
Gemonde

1%

21%

39

17
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40

2020 2021

25
- 48   48

Activiteiten JMMantelzorgers

619  177

12

Tuin
Klussen
Afwijzing

Aantal klussen

Mantelzorgercafe’s

60    60
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Jongerenwerk
1 2 3 4

A

B

Duur trajecten

3       6  maanden
Frequentie

1       per week

Jongerenwerk op Maat (JOM)

ZooZ 15+ met autisme

9  65

Meidenwerk Berlicum

15  130

Young & Connected

5  55

26  90

JOM collectief

Meidenwerk Sint-Michielsgestel

45  160

17  173

Begeleiding algemeen

X

X-lab

6  24

JOM individueel

16  254

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Sint-Michielsgestel Den DungenBerlicum

Straatwerk Den Dungen

10  280

Straatwerk Berlicum/Middelrode

45  400

Inloop  kernen

93    1135

Zomertour

135  135

Preventielessen

167  167

Online activiteiten

942  942

Straatwerk Sint-Michielsgestel

15  75

Wintergames

42  42

Samenwerking Elde College + Beekvliet

628  740

Jongerenwerk
1 2 3 4
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Sport

Aantal cursussen

595

Sjors Sportief

70

139

459

Creatief
Sportief

Aantal deelnemers Sjors Sportief

42  1260

Plein Sportief

Wandelfit programma

4   12

Café
40  80

Sportcafé

Uniek Sporten

Aanvragen

15  75 5 200

AutismeSportgroep

25-75

Wandelen Kentalis

Schoololympiade

52   520

Koningspelen

816  81625  625

Sportinlopen

230  3220

Vakdocent

687  21984

Stagiaires

967  967

Clinics

Gymlessen basisscholen

20  600

Walking Sports Welzijnsdagbesteding

32  1280

55+ sporten

12  144
55

+

Beweegsfestivals

183 183

Ouderen

Cursussen

18
+

18
-

Deelnemers

307 2781 27 259

Volwassenen Jeugd

Den Dungen
Berlicum /Middelrode
Sint-Michielsgestel/Gemonde
Elders

Herkomst cursisten

0

5

10

15

20

25

30

35

Berlicum 
Sint-Michielsgestel

34

7
189

74

26

45

Aantal cursisten per soort cursussen

Algemene ontwikkeling
Creatief
Lichaam & geest
Digitaal 

50

93
188

3

Aantal cursussen & locaties

2487   2487

Aantal passagiers

0

50

100

150

200

250

300

decnovoktsepaugjuljunmeiaprmrtfebjan

200
                     

269
259

247

233

203

162

36

50

152

Aantal ritten

TOP 3 Locaties
1. Dagbesteding Den Dungen
2. Supermarkt Sint-Michielsgestel
3. Ziekenhuis3 199

95
18

94%

6%

60-74 jaar

75 +

Leeftijd passagiersAantal chauffeurs 27

BoodschappenPlusBus (BPB)

2475
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Sociale media & website

Website Bint

6
1

.7
7

7

+33%

2019 2020

5
1

.2
4

9

2021

-17%

6
7

.9
7

6

Website BeleefSMG
1

1
.7

1
9

+21%

2019 2020 2021

8
.8

3
2-24%

1
0

.6
4

9

4721

5386
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Activiteiten Cursussen Clubs

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

2
0

4178

2
0

2
0

3369
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1612
1285

4391 4596

1662
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1

2
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2
1
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1

Facebookpagina Bint

1
2

.1
1

6

1
4

.9
9

3

+183 %

2019 2020 2021

1
1

.2
5

2

-25%

3
1

.9
0

8

Bint algemeen
Aantal medewerkers

11,5

fte

12,1

fte

2019 2020

12,7

fte

2021

Man

Vrouw

71%

29%

Aantal Stagiaires

26
% ziekteverzuim

1,5 %

Mobiliteit 2021

In dienst Uit dienst

5 6

Verhouding man/vrouw
volgens uren

82 %

Sociaal werkers

18 %

Ondersteunend

Verhouding ondersteunend 
/ sociaal werkers

Financiële cijfers

€

+

Baten

€  1.119.695,-
€

-

Lasten

€  1.177.417,-
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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 maart 2022. 

Colofon

Datum  

maart 2022

Plaats  

Sint-Michielsgestel

Stichting Bint Welzijn 
Meanderplein 3A

5271 GC  Sint-Michielsgestel

tel.  073 – 55 15432

website: www.bintwelzijn.nl

contact:info@bintwelzijn.nl

Tekstredactie: Elize Broeren
Vormgeving & lay-out: Vincent Gil-Toresano

We hebben gebruik gemaakt van Stockfoto’s en foto’s gemaakt door Bint. 
Foto op pag 36 is gemaakt door Wijkplein.
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