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INLEIDING

Wat een jaar! Als iets ingrijpend is geweest dan was het wel de wereldwijde 

pandemie van het Covid-19 virus. Wat aan de andere kant van de wereld begon, 

kreeg in de voorjaarsvakantie van 2020 vat op onze samenleving. 

Het leek wel een aardschok maar wat ben ik trots op mijn medewerkers. Hoe zij 

in staat waren hier snel en adequaat op in te spelen. Hoe ze de zorg voor cliënten, 

vrijwilligers en mantelzorgers binnen de beschikbare mogelijkheden snel konden 

oppakken. Hoe zij zichzelf opnieuw konden uitvinden en nieuwe wegen vonden 

om onze meest kwetsbare inwoners van dienst te kunnen blijven. Chapeau! 

 

De coronacrisis heeft veel aan plannen overhoop gehaald. Een aantal projecten 

en diensten zijn -bij aanvang tijdelijk- on hold gezet of bewust vertraagd om 

daarmee ruimte te maken voor intern en extern crisismanagement en extra, - 

niet voorziene - werkzaamheden. Met name is tijdens de crisis gefocust op het 

welbevinden van onze cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Door hier door-

lopend mee in contact te blijven en onderzoek te doen naar hun behoefte aan 

ondersteuning hebben we ons werk in aangepaste vorm kunnen voortzetten.

Verderop in het jaarverslag leest u meer over het hoe en wat.  

Peter Franken 

Directeur
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     NAAR INHOUDSOPGAVE

Missie

“Wij brengen Drimmelen

sociaal in beweging.”

Visie

“Zorg en welzijn is een taal van ons

allemaal. SWO is als lokaal deskundige

organisatie dé logische keuze voor

zelfstandig wonende inwoners uit de

gemeente Drimmelen.

SWO onderzoekt, agendeert,

ontwikkelt, initieert, regisseert en

faciliteert duurzame oplossingen

voor welzijn en zorg.”



Door de maatregelen van het RIVM is het werken op kantoor beperkt gebleven. 

SWO volgde daarmee de richtlijnen om vooral vanuit huis te werken. Een groot 

voordeel was dat al onze IT-systemen daarop voorbereid waren. 
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INTERNE ORGANISATIE

Op kantoor en in de publieksruimten werden maatregelen getroffen om veilig te 

kunnen werken. De protocollen zijn daarop zo goed mogelijk nageleefd. Cliënten 

en medewerkers zijn dringend verzocht het bezoek te beperken en alleen in 

hoogstnoodzakelijke gevallen naar kantoor te komen. Voor de teamontwikkeling 

hebben in het vroege najaar, groepsgesprekken plaatsgehad. Daarin is ook in 

samenspraak bestudeerd hoe de bezuinigingsopdracht het beste kon worden 

ingevuld, met in het achterhoofd het vertrek van medewerkers. In het najaar is 

gestart met vernieuwing van de ontwikkelcyclus waarbij aansluiting is gezocht 

met de methodiek van MapsTell. De ontwikkelgesprekken worden in 2021 bin-

nen de afzonderlijke teams en individueel verder uitgevoerd zodra de lockdown 

wordt beëindigd. 

     NAAR INHOUDSOPGAVE



SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020

05

STELSELWIJZIGING SUBSIDIE 

     NAAR INHOUDSOPGAVE

In het voorjaar is gestart met de voorbereiding op de wijziging van het subsi-

diestelsel, waarbij de gemeente Drimmelen uitgaat van een meerjarige subsidie 

voor de periode van 2021-2023. Een goede ontwikkeling die meer perspectief 

biedt door de vastgestelde programmalijnen.

Er is een Programma van Eisen opgesteld waarop SWO een Meerjarensubsidie-

aanvraag heeft ingediend. Tegelijk heeft de gemeenteraad ingestemd met het 

voorstel om de loon- en prijscompensatiemethodiek aan te passen en meer in 

lijn te brengen met de reële ontwikkelingen.

Dat is op zich een langgekoesterde wens, al blijft het subsidiebudget achter 

op de financiële gevolgen van de CAO-stijging. Dit leidde al tot een tekort over 

2020, maar heeft ook gevolgen voor 2021. 

De bezuiniging is ingevuld door vermindering van overheadkosten, accommoda-

tiehuur en personeelsformatie. Dit voornemen is in het bestuurlijk overleg met 

de gemeente Drimmelen besproken en akkoord bevonden. Dit heeft uiteraard 

maatschappelijke effecten;  voor ouderenbonden die voorheen gratis mee kon-

den liften op onze huurcontracten, maar ook onze caseload. SWO zal er alles aan 

doen om de nadelige effecten zoveel mogelijk te minimaliseren. 
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CIJFERS BESTUUR & ORGANISATIE 

VRIJWILLIGERSPANEL
Algemene vergaderingen

• 2019: 4

• 2020: 4

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Coördinatorenoverleg

• 2020: wekelijks op 

 dinsdag en donderdag

Clusteroverleg backoffice

• 2019: 8

• 2020: 14

Werkoverleg

• 2019: 7

• 2020: 7

Teamactiviteit

• 2019: 3 

 (zomerborrel, personeelsuitstapje 

 en kerst)

• 2020: online pubquiz

 i.v.m. COVID-19

BESTUUR
Bestuursoverleg

• 2019: 8

• 2020: 6

Onderwerpen

• Beleid

• Bestuur

• Bezuinigingsoperatie

• Communicatie

• COVID-19

• Financiën

• Onderzoek

• Personeel & Organisatie

• Projecten

Samenstelling bestuur

• Jiske Twilt voorzitter

• Elly Prinse secretaris

• Peter van den Broek 

 penningmeester

• Hein-Ries van den Hengel 

 algemeen bestuurslid 

• Kees Quaijtaal 

 algemeen bestuurslid 

• Regina Visseren

 bestuurssecretaresse 

ONDERZOEK 
• Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek

• Huisvesting (AVG)

• ICT en Administratie

• Automatisering

• Verzekeringsportefeuille

COMMUNICATIE EN 
PUBLIC RELATIONS
• Dienstenfolder

KLACHTENREGELING
• 2019: 0 ontvangen klachten

• 2020: 0 ontvangen klachten

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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TEAM

Medewerkers Functie  Fte %

Peter Franken  directeur   1,00 Fte 

Mireille Lemmens  sociaal werker   0,67 Fte 

Corrie Marijnissen  sociaal werker   0,44 Fte 

Nancy Meeusen *  administratief medewerker   0,50 Fte 

Sandra van den 

Nieuwenhuijzen * administratief medewerker   0,44 Fte 

Elly Punselie  sociaal werker   0,50 Fte 

Ria van Spijk  coördinator informele zorg   0,78 Fte 

Riekje van Vugt  coördinator informele zorg   0,67 Fte 

Saskia Wijlaars * management assistente   0,61 Fte 

Jannah van der Wal  sociaal werker   0,56 Fte

Caroline Hage * front office medewerker   0,67 Fte

per 01-01-2020    6,84 Fte 

* Voor 20% van hun dienstverband ingekocht door SWO Thuis. Dit is geregeld 

 in de overeenkomst Gemene Rekening SWO en SWO Thuis.

   Uit dienst vanaf

Elly Punselie  sociaal werker  01-12-2020  0,50 Fte 

per 31-12-2020    6,34 Fte

KANTOORVRIJWILLIGERS

Medewerkers In/uit dienst

Marlies van Meel                in dienst

Jorina Staal               in dienst

Petra Buijsen       uit dienst 01-10-2020

ZIEKTEVERZUIM 2020
• 0,67% kort verzuim 

• 0,43% middel verzuim 

• 2,14% lang verzuim 

• 6,7% gemiddeld ziekteverzuim 

 over het eerste kwartaal 2020 

 binnen onze sector 

MEDEWERKERS IN DIENST VAN SWO STAGIAIRES 2020

Stagiaires 

Savannah van Drunen 

Social Work, eerste jaar HBO

Sheila den Reijer

Management Assistente

Demi Kock

Social Work, vierde jaar HBO 

(afstudeerstage)

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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TEAM
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Peter Franken

Ria van Spijk Riekje van Vugt Saskia Wijlaars Jannah van der Wal Caroline Hage

Mireille Lemmens Corrie Marijnissen Nancy Meeusen Sandra van den 

Nieuwenhuijzen

Elly Punselie

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020
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ORGANOGRAM 2020

     NAAR INHOUDSOPGAVE

TEAM
• Mireille Lemmens 

• Corrie Marijnissen 

• Ria van Spijk 

• Elly Punselie 

• Riekje van Vugt 

• Jannah van der Wal 

3,62 Fte

TEAMONDERSTEUNING
• Nancy Meeusen 

• Sandra van den Nieuwenhuijzen 

• Saskia Wijlaars 

• Caroline Hage 

2,22 Fte

DIRECTEUR
• Peter Franken

1,0 Fte

CLUSTERS PER 31-12-2020

De  SWO-medewerkers van team- 

ondersteuning alsook de directeur  

zijn voor 20% van hun dienstverband 

ingekocht door SWO Thuis.  

Dit is geregeld in de overeenkomst 

Gemene Rekening SWO en SWO Thuis.

TEAM

TEAM
ONDERSTEUNING

DIRECTEUR
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SOCIALE VEERKRACHT

SAMENWERKING 
Om integrale problemen aan te pakken 

in de nulde- en eerstelijn is een goede 

samenwerking nodig tussen zorg en 

welzijn. Wij vinden het belangrijk om 

met andere organisaties te kijken hoe 

we samen zorgen voor een integraal 

en samenhangend aanbod van zorg 

en maatschappelijke ondersteuning 

waardoor mensen zo lang mogelijk 

in de eigen omgeving kunnen blijven 

wonen.

ZORGCAFÉ
We richten ons op inzet van vrijwilli-

gers en mantelzorgers, we ondersteu-

nen en begeleiden hen en we bieden 

mogelijkheden tot deskundigheids-

bevordering. Met deze kernactiviteit 

nemen we deel aan het dorpsteam.

DORPSMANAGER
Een gebiedsgerichte aanpak van 

maatschappelijke vraagstukken levert 

in Drimmelen steeds meer succes 

op. We hebben de functie van drie 

coördinatoren daarom uitgebreid tot 

dorpsmanager. Deze dorpsmanagers 

vervullen een netwerkrol, zijn het 

aanspreekpunt voor samenwerkings-

partners en werken nauw samen met 

lokale vrijwilligers.

TAAKVERDELING 
•  Hooge- en Lage Zwaluwe 

 Mireille Lemmens en Riekje van Vugt 

•  Wagenberg en Terheijden 

 Elly Punselie en Jannah van der Wal

•  Made en Drimmelen 

 Ria van Spijk en Corrie Marijnissen

Deze medewerkers zijn ook werkzaam 

als coördinator/sociaal werker binnen 

SWO. Twee daarvan zorgen als lid van 

het zorgcafé (voorheen dorpsteam)  

ook voor verbinding met de gemeente.

SAMENWERKINGSPROJECTEN 
•  Alzheimercafé Drimmelen-Moerdijk

•  Armoede

•  Creatief ontmoeten

•  Dementievriendelijke gemeente

•  Dorpsteam Drimmelen

•  Dagbesteding

•  Dorpsgericht werken

•  Eenzaamheid en kunst

• Ganshoek, wonen, 

 zorg en ontmoeting

•  Kerngezond Drimmelen

• ‘Samen of alleen’ bijeenkomst 

 op thema eenzaamheid

•  Steunpunten Mantelzorg

•  Sociale zaken Drimmelen i.v.m. 

 begeleiding wensen WWB-uitkering

• Sociaal Wijzer

•  Toegankelijkheid

•  Wonen met Gemak

•  Vluchtelingenwerk

•  Vrijwilligersacademie Drimmelen

     NAAR INHOUDSOPGAVE

Een mevrouw in een winkel zegt: 

“Er is niemand eenzaam als ze 

SWO kennen”. 
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SAMENWERKINGS- EN NETWERKPARTNERS

LOKAAL
•  CJG

•  Ergo- en fysiotherapeuten

•  Gemeente Drimmelen

•  Huisartsenpraktijken (POH)

•  KBO afdelingen

•  Kerken en parochies

•  KBO Kring Drimmelen en Ouderen 

 Belangengroepen (KDOB)

•  MDO / LSV 

•  MEE West-Brabant

•  Multi Disciplinair Overleg (MDO)

•  Ontmoetingsruimtes

•  Prisma

•  Sovak

•  Stichting ZomerVermaak Terheijden

•  Surplus Zorg

•  Surplus Welzijn

• SWO Thuis

•  Thebe Thuiszorg

•  Theek5

•  Uitvaartondernemers

• Vluchtelingenwerk

•  Welzijn Groep Made

•  Woonvizier

•  Wijngaerd (woonzorgcentrum)

•  Zorgboerderijen

•  Zonnebloem

REGIONAAL
•  Alzheimercafé’s regio Breda

•  Avans Hogeschool Breda

•  Curio

•  Ledenvereniging Thebe Extra

•  GGD

•  GGZ Westelijk Noord-Brabant

•  Hogeschool Arnhem Nijmegen

•  NAH netwerk

•  Indigo

•  Impegno

•  Amarant

• Regionaal Netwerkoverleg

• RDO Dongemond Breda e.o.

PROVINCIAAL
• Brabantse Raad voor informele zorg

•  KBO Brabant

•  VBOB

LANDELIJK
•  Alzheimer Nederland

•  ANWB AutoMaatje

•  Movisie

•  Mezzo - Landelijke vereniging voor 

 Mantelzorger en Vrijwilligerszorg

•  Sociaal Werk Nederland

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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Het thema ‘levensbestendig wonen’ krijgt nog steeds veel aandacht. 

Bewoners zien het belang van zo lang mogelijk thuis wonen. Dankzij onder 

meer hulp in de huishouding van SWO Thuis lukt het mensen om langer 

zelfstandig te blijven wonen. De verbinding en samenwerking tussen SWO en 

SWO Thuis blijft van groot belang. Naast de hulp in het huishouden biedt SWO 

diensten aan om mensen te ondersteunen bij hun zelfstandigheid.

Het initiatief MPij zit in een transitie. 

Het platform wordt onderdeel van 

SWO Thuis, onder de naam SWO Plus. 

Bewoners kunnen abonnee worden van 

SWO Plus en gemakkelijker en goedko-

per gebruik maken van het platform. 

WOONSCANS EN 
OMGEVINGSWET
Het aantal aanvragen voor een woon-

scan is minimaal omdat veel bedrijven 

en organisaties dit ook aanbieden. SWO 

blijft deze dienst bieden als onafhan-

kelijke adviseur. Met ingang van 1 

januari 2021 is de Omgevingswet van 

kracht en gaan bewoners meer betrok-

ken worden bij veranderingen in hun 

woonomgeving door het organiseren 

van overlegtafels. Hier is in 2020 nog 

niets mee gedaan.

KLUSSENDIENST
Tijdens de eerste lockdown stopte het 

vrijwilligerswerk, ook bij de klussen-

dienst. De vraag naar klussen is ook 

daarna minder. Mensen stellen hun 

klusjes uit. Mogelijk krijgen we daardoor 

in 2021 te maken met achterstallig 

onderhoud. Nu worden wel weer klussen 

gedaan, op voorwaarde dat zowel de 

vrijwilliger als de client het veilig en 

wenselijk vinden en er met alle RIVM-

maatregelen rekening wordt gehouden.

MPIJ
Sinds de corona-uitbraak heeft MPij 

een paar maanden stilgelegen. Er is wel 

een stijgende lijn in het aantal opdrach-

ten voor de dienst ‘tuinman’.  Een aantal 

mantelzorgers heeft het platform ge-

vonden en regelt er graag een tuinman. 

De dienst ‘gezelschap’ blijft achter.  

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020
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MAATSCHAPPELIJK 

EFFECT

ONDERSTEUNING

60%

PREVENTIE

20%

SAMENREDZAAMHEID

20%

PARTICIPATIE

0%
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WONEN CIJFERS 2020 / 2019 

WONEN MET GEMAK

2 2 
vrijwilligers 

3 1

woonscans

KLUSSENDIENST

9 9 
vrijwilligers 

46 138

klusjes

MPIJ AANBIEDERS

4 3 
aanbieders tuinman

2 2 
aanbieder klusjesman

0 2 
aanbieder computerhulp

4 2 
aanbieder gezelschap

0 1  
vrijwilliger backoffice

spade

     NAAR INHOUDSOPGAVE

MPIJ OPDRACHTEN

23 28 
tuinonderhoud

1 1 
klusjes in huis

1 0

computerhulp

0 0

gezelschap
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Ontmoeting is voor veel bewoners van groot belang. Tijdens de coronacrisis 

is het voor veel mensen een groot gemis dat er geen activiteiten zijn waar 

ze aan kunnen deelnemen. Buurthuizen, dagactiviteiten, eetpunten en losse 

georganiseerde activiteiten zijn weggevallen. Hierdoor missen ze zowel 

structuur als contacten en neemt de eenzaamheid toe. 

met interviews met Ria van Spijk 

en casemanager dementie Anneke 

Farag over hoe om te gaan met 

dementie. Het Alzheimercafé heeft 

een dubbele functie: informatie ge-

ven en ontmoetingen tussen bewo-

ners onderling en tussen bewoners 

en hulpverleners bevorderen. 

• Een belronde naar cliënten en 

mantelzorgers. Een groep vrijwilli-

gers heeft alle contacten van SWO 

gebeld en geïnformeerd naar en 

gesproken over hoe het hen vergaat 

in deze coronatijd. Dit heeft veel 

goede gesprekken opgeleverd. Ook 

de plantjesactie was een vervanger 

voor de mantelzorgactiviteiten. 

Beide initiatieven werden enorm 

gewaardeerd. Hierdoor was er toch 

een beetje sprake van ontmoeting: 

door de telefoon en met de plant-

jesactie aan de deur zijn er heel 

Door financiële tegenvallers heeft SWO 

besloten om de huur van de buurthui-

zen de Cour, Mayboom en Zonzeel op 

te zeggen. Hiervan zijn alle betrokken 

partijen van tevoren op de hoogte 

gesteld. De activiteitengroepen en 

KBO-afdelingen dienen nu zelf de huur 

op te brengen. 

Woonzorgcentrum De Ganshoek is in 

januari 2020 officieel geopend. Daar 

is het afgelopen jaar veel gebruik van 

gemaakt. 

Vanaf juli konden enkele buurthuizen 

en dagbestedingen weer voorzichtig 

van start. Met de tweede lockdown zijn 

ook zij weer dichtgegaan.

Voor een aantal activiteiten is het gelukt 

om alternatieven te bedenken zoals:

• In samenwerking met Omroep 

Drimmelen zijn er filmpjes gemaakt 

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020

ONTMOETING

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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met elkaar contact te hebben via 

Wordfeud. Daar hebben ze dankbaar 

gebruik van gemaakt.

Er is een nieuwe website voorbereid 

die in januari 2021 gelanceerd is. Op 

deze website kunnen mensen een 

oproep plaatsen om met iemand in 

contact te komen of reageren op op-

roepjes van anderen. SWO blijft de vra-

gen en reacties controleren en helpt 

bewoners waar nodig. Ook kunnen 

activiteiten van SIL hierop gepromoot 

worden en kunnen geïnteresseerden 

zich daarvoor direct online inschrijven.

NIEUW: BELCIRKEL
Tijdens de lockdown heeft Charlotte 

Ruijtenberg het initiatief genomen 

om een belcirkel te starten. In korte 

tijd zijn er twee belcirkels van start 

gegaan. SWO heeft hierbij geadviseerd 

en ondersteund. Er is besloten dat SWO 

de belcirkel vanaf eind 2020 over-

neemt en coördineert.

De belcirkel voldoet aan de behoefte 

om dagelijks contact te hebben en te 

ontmoeten. Daarnaast geeft het een 

veilig gevoel dat er meteen actie on-

dernomen wordt als er iets aan de hand 

is. Dat is een paar keer voorgekomen.   

Tijdens de lockdown heeft SWO 

samengewerkt met het nieuwe 

project ’Elkaar Helpen Drimmelen’. 

Deelnemers delen vragen en zoeken 

samen naar oplossingen die andere 

organisaties nog niet hebben kunnen 

aandragen.  

veel ‘voordeur’-gesprekjes gevoerd, 

waarin mensen hun verhaal konden 

vertellen. Vooral mantelzorgers 

waarvan partner of kind naar een 

dagbesteding of verzorging ging, 

hebben het niet gemakkelijk.

• Een interactief theateroptreden 

tijdens de Week van de 

Eenzaamheid, samen met de werk-

groep Eenzaamheid. Dit optreden 

heeft Omroep Drimmelen gestreamd 

en opgenomen. Zo konden bewo-

ners het vanuit huis of in groepjes 

bekijken en bespreken. Carillon 

besteedde veel aandacht aan dit 

onderwerp. De werkgroep heeft een 

enquête gehouden onder bewoners 

met vragen over eenzaamheid en de 

behoeftes die mensen hebben. De 

uitkomst was dat veel mensen zich 

wel redden. Wel willen ze graag meer 

contacten via digitale spellen. 

SAMEN IS LEUKER (SIL)
Er stonden zes activiteiten gepland in 

2020, hiervan zijn er twee doorgegaan.  

Als alternatief heeft SWO de deelne-

mers van SIL gestimuleerd om digitaal 

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020

ONTMOETING
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MAATSCHAPPELIJK 

EFFECT

ONDERSTEUNING

20%

PREVENTIE

20%

SAMENREDZAAMHEID

30%

PARTICIPATIE

30%
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ONTMOETING CIJFERS 2020 / 2019 

SAMEN IS LEUKER 

102 89 
deelnemers totaal 

16 15

nieuwe SIL-deelnemers

2 4 
activiteiten georganiseerd 

(4 geannuleerd vanwege 

COVID-19)

14  
deelnemers WORDFEUD

GEMEENSCHAPSHUIZEN

5 
gemeenschapshuizen 

door SWO gehuurd

10 
bezoekers maximaal per

locatie vanwege COVID-19

28 
vrijwilligers

DAGBESTEDINGEN

10 
bezoekers maximaal per 

locatie vanwege COVID-19

ACTIVITEITENGIDS (PR)

0 
activiteitengidsen niet 

uitgebracht vanwege COVID-19

EETPUNTEN

8 8 
eetpunten

3 3 
eetpunten waarbij SWO betrokken is

13 13 
vrijwilligers die bij deze 

2 eetpunten actief zijn

STEUNPUNTEN

2 2 
bewonerscommissies, waarbij SWO 

op afroep begeleidt in Kloosterhof 

en Patrijspoort

39  
vrijwilligers

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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We zien een groei van het aantal mensen met dementie, levensbedreigende of 

chronische ziekten. We ondersteunen en begeleiden alle vrijwilligers op maat.

Door corona is het aantal vragen vanuit cliënten toegenomen. Ook hebben 

we meer mantelzorgers in beeld gekregen, vooral onder de groep werkende 

mantelzorgers. 

er alternatieven aangeboden. Zo heeft 

het Mantelzorg Café een film gemaakt 

met als thema: Vraag het de notaris. En 

het Alzheimer Café heeft in samen-

werking met Omroep Drimmelen een 

film opgenomen met als thema; wat kan 

de casemanager dementie betekenen?   

Ook zijn diverse belrondes gehouden 

onder mantelzorgers. Tijdens de bel-

ronde naar mantelzorgers waren het 

vooral de mantelzorgers van mensen 

met dementie degene, die het zwaar 

hebben en blij zijn met contact en een 

luisterend oor. Deze gesprekken waren 

intensief en heel waardevol.  

De toename in zorgzwaarte werd 

vooral veroorzaakt door het afschalen 

van de thuiszorg en de dagbesteding 

en minder contact met familie. Een 

aantal mantelzorgers werd doorverwe-

zen naar Anneke Farah (casemanager 

dementie). De resultaten van de bel-

OVER MANTELZORGERS 
Ook in 2020 hebben veel nieu-

we mantelzorgers zich aangemeld bij 

SWO. Ondanks dat er ruim 187 casussen 

zijn afgesloten door overlijden, is er 

toch sprake van een stijging van 20%.

Mantelzorgers komen met name in 

beeld door de verstrekking van  de 

mantelzorgwaardering. Ook komt dit 

door meer bekendheid van het Kennis 

& Steunpunt Mantelzorg. We gebrui-

ken hiervoor de sociale media zoals 

Facebook en Instagram. Inmiddels 

kennen we evenveel mantelzorgers 

van boven als onder de 65 jaar. Ook de 

groep jonge mantelzorgers, onder de 

23 jaar, is uitgebreid.  

IMPACT CORONA 
Door corona zijn veel activiteiten die 

al waren gepland niet doorgegaan. In 

plaats van fysieke bijeenkomsten zijn 

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020

ZORG EN ONDERSTEUNING 

ronde zijn verwerkt in een notitie die 

ook naar de gemeente is verstuurd.  

Een plantjesactie in het voorjaar heeft 

ruim 800 mantelzorgers in onze ge-

meente bereikt. Naast het mooie 

gebaar was het meegeleverde kaartje 

van grote waarde. Als reactie hierop 

kwamen weer diverse hulpvragen 

binnen.  

In 2020 is 10 keer een verklaring door 

SWO afgegeven aan mantelzorgers die 

in België hun mantelzorg taken deden, 

zodat ze de grens over konden.  

De cursus voor mantelzorgers: 

‘Omgaan met dementie’ bestaat uit 5 

bijeenkomsten. Deze is in overleg met 

de deelnemers maar eenmaal gegeven 

en werd uitgesteld tot 2021.  

Op de dag van de mantelzorger heeft 

elke mantelzorger een kaart met een 

kortingsbon voor een taartje gekregen 

en werd een uitzending via Omroep 

Drimmelen gestreamd vanuit het Witte 

Kerkje met muziek en interviews. Door 

een loterij werden prijzen gewonnen 

die daarna afgegeven werden. De 

jonge mantelzorgers ontvingen een 

mooie waardebon thuis.  

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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ken of een website voor mantelzor-

gers gemaakt kan worden waar films 

op staan die voor de mantelzorgers 

helpend zijn. Mantelzorgers kun-

nen dan op hun eigen tijd en tempo 

informatie over de lokale initiatieven 

horen.   

3. Onderzoek werkende mantelzorg: 

Naar aanleiding van het onderzoek 

“Ondersteuning voor de balans tus-

sen werk & mantelzorg” uitgevoerd 

door Demi Kock (afstudeerstagiaire), 

gaan we de aanbeveling die hieruit is 

voortgekomen oppakken. 

Een digitaal kennispunt voor wer-

kende mantelzorgers. Onderdelen 

van dit kennispunt zijn:

• ervaringsverhalen van werkende 

 mantelzorgers;

• contactgegevens van profes-

 sionals binnen hun bereik;

• praktische informatie zowel 

 leesbaar als in filmvorm;

• informatie over chronische 

 ziekten en aandoeningen;

• online lotgenotencontact.

RESPIJTZORG
SWO biedt mantelzorgers een zorgvrij-

williger om even op adem te komen. 

Na de eerste lockdown hebben veel 

zorgvrijwilligers de bezoekjes weer 

opgepakt. Hierbij rekening houdend 

met veiligheid en voorschriften. Ook 

wordt gezocht naar alternatieven, zo-

als (beeld) bellen en brieven schrijven.  

MANTELZORGPANEL
In 2020 is het panel twee keer fysiek 

bij elkaar gekomen. Zij gaven aan dat 

er meer behoefte is aan informatie op 

maat en dat inzet van films of delen 

van informatie via de nieuwsbrief 

Kennis & Steunpunt mantelzorg erg 

waardevol is.  

ONTWIKKELINGEN
1. SWO is de kartrekker voor respijt-

zorg. Samen met andere organisa-

ties vormen we een lerend netwerk. 

Het doel is om te komen tot een 

logeerhuis. Mantelzorgers kunnen 

dan even op adem komen.   

2. Samen met GGD, Surplus aan de 

gemeente is SWO aan het onderzoe-

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020

ZORG EN ONDERSTEUNING 

SAMENWERKING SWO THUIS
Verder is de samenwerking met SWO 

Thuis van groot belang. Huishoudelijke 

hulp is vaak een eerste toegang naar 

SWO. 67% van de cliënten van SWO 

Thuis maken gebruik van één of 

meerdere welzijnsdiensten van SWO. 

Voor (overbelaste) mantelzorgers is 

het hebben van een huishoudelijke 

hulp een welkome ontlasting van 

taken. De cliëntondersteuners kunnen 

aanvragers van WMO ondersteunen, 

meedenken en zo nodig meegaan met 

keukentafelgesprekken om hulp aan te 

vragen.  

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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ZORG EN ONDERSTEUNING  CIJFERS 2020 / 2019 

ZORGVRIJWILLIGERS

56 108

zorgvrijwilligers

70 103

koppelingen van diensten 

met zorgvrijwilligers

CLIËNTEN 

135 192
cliënten totaal

32 41
nieuwe cliënten

SOORTEN HULPVRAGEN
 

38 52
cliënten met eenzaamheid 

  en klein netwerk

33 41
cliënten met psychische 

  problematiek

11 22
cliënten met dementie

14 12
cliënten met NAH

24 13
cliënten met een 

  chronische ziekte

9 13  
cliënten met ernstige of 

  levensbedreigende ziekte

23 14
cliënten met overbelaste 

  mantelzorgers

2 5  
cliënten met 

  verstandelijke beperking

3 4  
cliënten met verstoorde 

  rouwverwerking

1 1  
cliënt die te maken 

  heeft met huiselijk geweld

1
  

cliënt met kanker

3 14  
overige hulpvragen 

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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ZORG EN ONDERSTEUNING  CIJFERS 2020 / 2019 

LEERZAAM/INFORMATIEF
• Film Alzheimercafé: “Wat kan de 

casemanager dementie betekenen”

 44 keer bekeken

• Online Alzheimercafé vanuit Studio 

 Hilversum met consulent SWO

 met 600 aanwezigen uit heel het land

• Film Mantelzorg Café: “Vraag het 

 de notaris”  

 bekeken door 66 mantelzorgers

• Deelnemers cursus Omgaan met 

 dementie voor naasten

 13 personen (max aantal vanwege corona)      

• Mantelzorgverklaring voor 

 grensovergang België

 10 keer verstrekt

CLIËNTONDERSTEUNERS

5 5 
vrijwilligers

16 24  
hulpvragen      

MANTELZORG

1203 1149 
mantelzorgers ondersteund

326 201  
nieuwkomers      

187 94

gesloten dossiers

619 518

49% mantelzorgers is jonger 

dan 65 jaar met baan en/of gezin

(m.u.v. jonge mantelzorgers)

110 100  
jonge mantelzorgers 

(van 8-23 jaar)

--- 217  
door COVID-19 anders opgepakt

635 627  
toegekende aanvragen 

mantelzorgwaardering

106 100  
cadeaubonnen voor de

jonge mantelzorgers tot 23 jaar 

ONTSPANNING EN 
LOTGENOTENCONTACT
• Plantjesactie

 800 plantjes aan de deur bezorgd

• Cadeaubon te besteden bij lokale 

bakker, om van iets lekkers te 

genieten tijdens de uitzending Dag 

van de Mantelzorg (via Omroep 

Drimmelen).

768 bonnen

• Cadeaubon jonge mantelzorgers 

 106 cadeaunbonnen

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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De groep mensen met een minimum inkomen in Drimmelen is stabiel. Het 

aantal mensen dat geholpen wordt op het gebied van inkomen blijft hetzelf-

de. De meest kwetsbare groepen zijn de gezinnen met een laag inkomen en 

opgroeiende kinderen én ouderen die alleen een WAO-uitkering hebben en/of 

chronisch ziek zijn. Drimmelen heeft voor deze groepen een noodfonds. Verder 

kunnen Stichting Leergeld en het plaatselijke Jolafonds (stichting met beper-

kingen) hulp geven. 

krachten wanneer dit nodig is. Voor 

deze scholing werken we nauw samen 

met KBO Kring Drimmelen, Ouderen 

Belangengroepen (KDOB) en VBOB 

(Verenigde Bonden Overleg Brabant). 

Mensen die wel zelfstandig hun belas-

tingaangifte kunnen doen, maar niet 

digitaal vaardig zijn, helpen we samen 

met Theek5 op hun locatie. 

Het formulierenspreekuur dat opgezet 

is na een vraag van de gemeente, blijkt 

weinig mensen te trekken. De vrijwilli-

ger die dit spreekuur verzorgt blijft op 

oproep beschikbaar. Ook de juridisch 

adviseur werkt telefonisch vanuit huis 

en op aanvraag.

ANDERE ONDERSTEUNING
Mensen en gezinnen met financiële 

problemen hebben vaak ook andere 

Begin 2020, bij de eerste lockdown, 

zijn enkele vrijwilligers gestopt of ze 

deden alles telefonisch. Later hebben 

ze hun werkzaamheden weer opgepakt. 

SWO neemt deel aan de overleggroep 

Meldpunt Schuldhulpverlening (MSD).

FINANCIEEL ADVIES
De vrijwillige adviseurs van SWO hel-

pen mensen met belastingaangifte en 

aanvragen van toeslagen zoals huur- 

en woningtoeslag. Ze helpen ook bij 

werkgerelateerde thema’s zoals UWV, 

uitkeringen en pensioenen. De advi-

seurs werken ernaartoe dat de mensen 

zelf weer de regie in handen krijgen en 

dat de stress die financiële problemen 

geven vermindert. Zij zijn deskundig 

op hun eigen gebieden en krijgen be-

geleiding en (bij)scholing van beroeps-

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020

INKOMEN 

problemen. In plaats van alles in één 

keer aan te pakken, bekijken we samen 

met de betrokkenen waar ze als eerste 

aan willen en kunnen werken. Deze 

methode hoort bij de denkwijze van 

positieve gezondheid en heeft een 

gunstige werking. 

VRIJWILLIGERS EN EXPERTISE
Er gaan vrijwilligers weg. Vooral omdat 

het ze vanwege leeftijd en gezond-

heidsproblemen niet meer lukt actief 

te zijn. We krijgen er gelukkig weer 

goede en competente vrijwilligers bij. 

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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INKOMEN  CIJFERS 2020 / 2019 

BELASTINGSERVICE  

10 10 
vrijwilligers

304 292 
aangiftes verzorgd

FORMULIERENSPREEKUUR  

1 1 
vrijwilligers

1 7 
hulpvragen

5 8 
vergaderingen met 

vrijwilligersgroepen

SPREEKUUR 
VRIJWILLIGE ADVISEURS

Door COVID-19 stilgelegd.

THUISADMINISTRATIE  

11 9 
vrijwilligers

7 12  
aanvragen

24 23  
casussen

OUDERENADVISEURS  

10 12 
vrijwilligers

5 61   
hulpvragen

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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Het is belangrijk dat mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk mobiel blijven. 

Hierdoor kunnen ze blijven deelnemen aan sociale en maatschappelijke acti-

viteiten en zelf naar zorg- en hulpverlenende instanties gaan. Hiervoor biedt 

SWO meerdere diensten aan. SWO participeert in de werkgroep Vervoer van de 

gemeente Drimmelen. De werkgroep heeft als doel om een vervoersoverzicht 

te ontwikkelen.

SCOOTMOBIELGROEP
De scootmobielgroep heeft nog een 

paar keer gereden, alleen niet tijdens 

de lockdown. 

MOBILITEITSCONSULENTEN
Onze mobiliteitsconsulenten hel-

pen mensen wegwijs te raken in het 

Openbaar Vervoer. De aansluiting naar 

een vervolg of naar andere diensten is 

nog niet optimaal. Voor de toekomst 

willen we het OV promoten bij jongere 

senioren, zodat ze er al eerder in thuis 

raken.

 

AUTOMAATJE
Dat ANWB AutoMaatje mensen niet 

meer mocht vervoeren heeft veel 

impact gehad. De ANWB besloot begin 

2020 om niet meer te rijden. In 2020 

is daardoor maar een kwart van de 

ritten van 2019 gereden. Later heeft 

de ANWB het besluit aangepast: alleen 

noodzakelijke ritten, bijvoorbeeld naar 

het ziekenhuis.  

Met alle chauffeurs is telefonisch 

contact gehouden. Ze hebben met veel 

plezier meegedaan aan de plantjes-

actie voor mantelzorgers. Er zijn ook 

digitale vergaderingen geweest. De 

planners hebben hun werkzaamheden 

vanuit huis voortgezet en de intakers 

bleven met inachtneming van alle 

voorschriften nieuwe intakes doen. 

De vrijwilligers van AutoMaatje zijn 

een hechte en trouwe groep gebleken. 

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020
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VERKEER EN VERVOER  CIJFERS 2020 / 2019 

AUTOMAATJE  

35 33 
vrijwillige chauffeurs

5  
vrijwilligers backoffice 

(planners en intakers)

57 119 
inschrijvingen

totaal 258 deelnemers

491 1.160 
ritten verzorgd

1 5  
bijeenkomst georganiseerd 

voor chauffeurs

MOBILITEITSADVISEURS 

1 1 
vrijwilligers

10 11  
hulpvragen

SCOOTMOBIELGROEP 

10-15 10-15 
deelnemers

7 7  
vrijwilligers

8 18  
tochten

spade

     NAAR INHOUDSOPGAVE
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Vrijwillige inzet speelt bij SWO én in de hele gemeente een grote rol. Dankzij 

de vrijwilligers zijn de samenredzaamheid, participatie en sociale samenhang 

groot en kan er veel worden gedaan aan preventie en ondersteuning. Bij dit 

laatste is vooral VIP (Vrijwilligers Informatiepunt) actief.  

ACTIVITEITEN VIP
Door corona viel er veel vrijwilligers-

werk weg en ontstond ook nieuw 

vrijwilligerswerk. Elkaar helpen en on-

dersteunen is in crisistijden nog meer 

nodig. VIP heeft veel aandacht besteed 

aan de regels, richtlijnen en het advise-

ren van vrijwilligers en organisaties bij 

de steeds wisselende richtlijnen. 

Samen met zes vrijwilligersorganisa-

ties, Omroep Drimmelen en ’t Carillon, 

is er tijdens de Week van de Vrijwilliger 

in december veel aandacht gegeven 

aan vrijwilligerswerk. De banners met 

foto’s van vrijwilligers hebben in alle 

dorpen een week gehangen en dit 

werd goed ontvangen. Er is een nieuwe 

vacaturebank: www.vrijwilligerswerk-

drimmelen.nl. Hier kunnen organisaties 

zelf vacatures aanmaken en mensen 

die vrijwilligerswerk willen doen zich 

aanmelden. De website is toegankelij-

ker, mooier en duidelijker.

Naast dat vrijwilligers veel betekenen 

voor anderen en voor organisaties, 

merkten we tijdens de coronacrisis 

dat vrijwilligerswerk voor henzelf veel 

oplevert. Ze missen de structuur, de 

contacten en zingeving in het dage-

lijkse leven. Ook onder de vrijwilligers 

neemt de eenzaamheid toe. 

SWO heeft veel gedaan om de contac-

ten en betrokkenheid met vrijwilligers 

te behouden. Er is veel digitaal over-

legd, zij waren actief met belrondes 

en hielpen bij acties zoals de plant-

jesactie. Ook hebben de consulenten 

veel en vaak gebeld met de vraag: “Hoe 

gaat het met je?” Dit wordt enorm 

gewaardeerd. De SWO vrijwilligers zijn 

actief met de diensten vanuit SWO en 

daarnaast bemiddelt en begeleidt SWO 

naar andere vrijwilligersorganisatie. Bij 

dit laatste is vooral VIP (Vrijwilligers 

InformatiePunt) actief. 

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020

VRIJWILLIGERSWERK EN EDUCATIE

ACTIVITEITEN SWO
SWO is bijna klaar met de voorbereiding 

voor de herkeuring van Goed Geregeld, 

het landelijke keurmerk voor goed 

vrijwilligersbeleid. Samen met een 

groep vrijwilligers is het hele beleid 

(waaronder alle documenten) kritisch 

bekeken en geactualiseerd. We hebben 

VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) aan-

gevraagd voor alle vrijwilligers die bij 

mensen thuis komen of met gevoelige 

informatie omgaan. 

Het vrijwilligerspanel is vier keer bij 

elkaar geweest. De leden praatten mee 

over thema’s van SWO en vrijwilligers-

werk. Hierdoor kan SWO de toekomst 

en ontwikkelingen meer en beter aan 

laten sluiten bij de behoeften van de 

inwoners. Het vrijwilligerswerk bij SWO 

gaat een nieuwe fase in: vrijwilligers 

gaan ook andere taken doen, bijvoor-

beeld als vrijwillige coördinator, intaker 

of planner. 

We werken inmiddels al een paar jaar 

met jongere vrijwilligers van Avans. Dat 

bevalt erg goed. 

     NAAR INHOUDSOPGAVE

De jaarlijkse ‘Dank je wel’-bijeenkomst 

voor vrijwilligers is dit jaar vervangen 

door een kaart met een traktatie. 

ONTWIKKELINGEN
Het is nog een beetje koffiedik kijken 

als het gaat om vrijwilligerswerk. Een 

deel van de vrijwilligers is gestopt, met 

leeftijd en corona als reden. Mogelijk 

komt een deel van hen niet terug. 

Daarnaast is er een aanbod van nieuwe 

(en zeker ook zeer competente) 

vrijwilligers voor wie het interessant 

is om uitdagende vrijwilligerstaken 

te doen. Nieuwe vrijwilligers zoeken 

meer naar afgebakende klussen of 

willen projectmatig iets doen. Het blijft 

een uitdaging om vooral ook jongere 

vrijwilligers te vinden.
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VRIJWILLIGERSWERK  EN EDUCATIE  CIJFERS 2020 / 2019 

1 5 
personen met een andere 

vorm van uitkering

VACATURES

31 50 
nieuwe vacatures

ONDERSTEUNING/CURSUSSEN

10 18 
ondersteuning aangeboden 

aan vrijwilligersorganisaties waar-

van drie doorgegaan: 1. Wij zijn 

Drimmelen, 2. Teken je gesprek, 

3. Verbindende communicatie. 

10 15

cursussen gegeven 

door VAD

19 133

totaal bereikte 

cursisten via VAD

5 6

cursussen gegeven 

door VAD: 1. Extra financiering voor je  

organisatie, 2. Netwerkcoach, 3. 

AVG, 4. Hoe word ik een maatje?, 5. 

Zorgkaart Drimmelen

0 38

bereikte cursisten door SWO

PR EN COMMUNICATIE
Het is belangrijk dat het vrijwilligers-

werk veel aandacht krijgt. Hiervoor 

zijn de volgende middelen ingezet:

45 100

vacatures in ‘t Carillon en 

Rondom de Toren: om de twee 

weken 4 vacatures.

0 30  
organisaties op de Vrijwilligers-

markt /event vanwege COVID-19

0 180  
bezoekers op de 

Vrijwilligersmarkt /event 

vanwege COVID-19

OVERIGE PR ACTIVITEITEN
• Website VIP met actuele vacatures

• Artikelen in ’t Carillon en Rondom 

 de Toren over vrijwilligerswerk en 

 interviews

• Verenigingskrant

• Week van de Vrijwilliger

‘DANK JE WEL’ BIJEENKOMST

230 210 
vrijwilligers een ‘Dank je wel-kaart’ 

gestuurd met een cadeaubon van 

Sonneveld.

BASISCURSUS VRIJWILLIGERS

0
niet doorgegaan vanwege COVID-19

SUCCESVOLLE BEMIDDELING

10 69

aanmeldingen 

vrijwilligers 

6 57 
bemiddeld 

(3 statushouders)

6 57 
bemiddelingsgesprekken 

gevoerd

0 14 
keer is er begeleiding 

geweest bij gesprekken

4 57
 

mensen zijn bemiddeld 

met een uitkering in de 

gemeente Drimmelen
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ONDERSTEUNINGSVRAGEN

1.788 1.500

GEMEENSCHAPSHUIZEN
BEZOEKERS PER DAG

30 150

DEELNEMERS AUTOMAATJE

258 251

VRIJWILLIGERS

230 252

MANTELZORGERS

1.203 1.149

CLIËNTEN

469 481

BEREIK SWO IN BEELD   CIJFERS 2020 / 2019

SWO DRIMMELEN JAARVERSLAG 2020
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WAARDERING
MANTELZORGERS

635 627

WAARDERING
JONGE MANTELZORGERS

106 100



CONTACT
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SWO DRIMMELEN
Het Vierendeel 6

4921 LC  Made

0162 45 18 94

info@swodrimmelen.nl

www.swodrimmelen.nl

FOTOGRAFIE  MARIEKE VIERGEVER   ONTWERP  ANJA VERLAAT   PICTOGRAMMEN  FLATICON
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