Jaarverslag 2017

INHOUDSOPGAVE

2

Ontwikkelingen in 2017
- Algemeen
- Directeur
- Nieuwe huisstijl & campagne Maatje040
- Verhuizing naar de Piuslaan 74a
- NetwerkMaatje opgenomen in CoachMaatje
- Cursus Presentie
Bijlage 1 - De Cijfers
- Algemeen
- AdministratieMaatje
- BoodschappenMaatje
- BuddyMaatje
- CoachMaatje
- DementieMaatje
- GezelschapsMaatje
- KlusMaatje
- MantelzorgMaatje
- NetwerkMaatje
- Vrij-en-VerderMaatje
- Infopunt Inzet Thuisvrijwilligers

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bijlage 2 - Meer over de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
- Eindhovenaren helpen Eindhovenaren!
- Medewerkers van de VHE per april 2018

17
18

Het pand van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven in de Piuslaan

Jaarverslag 2017 Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

ONTWIKKELINGEN IN 2017
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Algemeen
De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) is een niet weg te denken
organisatie in Eindhoven. De laatste 10 jaar zijn het aantal
Maatjesprojecten telkens op vraag uit de stad uitgebreid en verstevigd.
Er is overleg gestart met de collega-organisaties in de informele zorg
waardoor voorkomen is dat er dubbel werk gebeurt. De komst van
WIJeindhoven heeft veel gewijzigd in doorverwijzingen en indicaties.
WMO-zorg is van gemeente naar WIJeindhoven gegaan en sommige
rechtstreekse verwijzingen werden langzaam aan overgenomen door
generalisten. De logistiek veranderde en daardoor ook de kennis van
zaken en lang bestaande persoonlijke contacten. Soms moest opnieuw
het wiel worden uitgevonden.
Gelukkig is men eind 2016 reeds begonnen met casuïstiekbesprekingen
waardoor zowel kennis van informele zorg als nieuwe persoonlijke
contacten ontwikkeld werd bij generalisten. Deze samenwerking in de
informele zorg bestaat uit verschillende overlegvormen. De
Samenwerkende Vrijwilligers Organisaties (SVO) zijn de bekende
organisaties in de informele zorg die, al dan niet met hulp van
professionals, vrijwilligers bij mensen thuis activiteiten laten ontplooien.
Daarnaast is er vanuit dit overleg een vertegenwoordiging aanwezig bij
de kerngroep Informele Zorg (KIZ). Naast SVO, zijn daar ook aanwezig
Mantelzorg verlicht, Zelfhulpnetwerk, WIJeindhoven en de gemeente.
Nieuwe ontwikkelingen worden hier besproken en afgestemd. De VHE is
ook een van de 20 organisaties in het platform Eenzaamheid.
Door diverse (hieronder benoemde) oorzaken was 2017 een spannend,
druk, verdrietig maar ook positief jaar waarin de positie van de VHE
nadrukkelijk is neergezet en een begin is gemaakt met een nieuw elan
met nieuw logo en pand. In de bijlage wordt ook per project een
toelichting gegeven.

Directeur
Medio februari 2016 is directeur Luc van Dijck ernstig en langdurig ziek
geworden. In december 2016 is interim-directeur Jos van Gerven gestart,
die het gehele jaar 2017 is gebleven.
Nieuwe huisstijl & campagne Maatje040
Na vele jaren maakt ons klavertje vier plaats voor een (groot) hart,
vrijwilligers doen hun maatjeswerk met een groot hart! Onze website is
vernieuwd en we besteden meer aandacht aan social media. Onze naam
Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven blijft, al verandert de hoofdletter D van
HulpDienst in een kleine –d, omdat we de nadruk niet meer willen leggen
op het woord dienst en wordt de afkorting VHE. Om ons nog
zichtbaarder te maken zijn we ook nog eens gestart met een nieuwe
campagne, genaamd ‘Maatje040’. Met het motto “Maatje040 past
iedereen”!
Waarom? De belangrijkste reden is om meer nieuwe vrijwilligers aan te
trekken! Wij hebben meer vrijwilligers dan ooit, waar we erg dankbaar
voor zijn, maar de huidige samenleving vraagt momenteel om nog meer
ondersteuning van vrijwilligers. Mensen blijven langer thuis wonen, er
wordt meer ingezet op informele zorg en onze wachtlijsten groeien. Met
deze campagne hopen wij nog meer nieuwe maatjes te mogen koppelen
aan hulpvragers. Het verloop van vrijwilligers, lijkt door de toegenomen
economische groei, ook groter dan ooit.
In 2017 hebben we erg actief vrijwilligers geworven met behulp van
diverse middelen: borden naast de weg, social media, kranten,
fietszadelhoesjes, informatiebijeenkomsten etc. We hopen door meer
nieuwe wervingskanalen ook meer jongeren en werkenden te
interesseren in vrijwilligerswerk. En naast dit alles blijven wij dezelfde
Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, maar dan in een nieuw jasje! Zowel wat
betreft onze huisstijl als de verhuizing naar ons nieuwe pand. Hopelijk
werpt dit alles zijn vruchten af. Ook al is groei geen doelstelling, willen we
alle hulpvragen voldoende kunnen beantwoorden en gaan we dus op
naar de 600 vrijwilligers!
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NetwerkMaatje opgenomen in CoachMaatje
Vanaf augustus 2017 is het project NetwerkMaatje gestopt en zijn de
vrijwilligers en hulpvragers over gegaan naar CoachMaatje. Dit omdat in
de praktijk bleek dat de raakvlakken en de overlap met CoachMaatje erg
groot waren en er weinig specifieke netwerkvragen binnen kwamen.

VÒÒR

GezelschapsMaatje verdiept
Vanaf september 2017 is, in overleg met de gemeente, het aantal uren
coördinatie van GezelschapsMaatje uitgebreid. Enerzijds om meer
aandacht te geven aan de intakes van hulpvragers. anderzijds kan er nu
ook meer aandacht, intervisie en begeleiding geboden worden aan
vrijwilligers. Uit signalen van die vrijwilligers bleken er bij hulpvragers
steeds meer vragen achter de vraag aanwezig te zijn. Soms meer
eenzaamheid of behoefte aan andere ondersteuning zoals een
CoachMaatje of AdministratieMaatje. Nu krijgen zowel hulpvragers als
vrijwilligers de ondersteuning waar men behoefte aan heeft.

4
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Verhuizing naar de Piuslaan 74a
Op 24 oktober 2017 is de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven verhuisd van
de Raiffeisenstraat naar de Piuslaan. Het was nodig. Ondanks dat het
oude pand zijn geschiedenis, charme, warmte en gezelligheid heeft,
waren vergaderingen of (intake-)gesprekken bijna onmogelijk in te
plannen. Trainingen werden al extern gegeven.
Op Piuslaan 74a is er meer ruimte om te werken, te vergaderen en om
trainingen te geven. Hopelijk is het voor vrijwilligers gemakkelijker om
even binnen te lopen voor een kopje koffie. Een klein deel van het pand
wordt onderverhuurd aan HALT, de vorige hoofdhuurder.

Cursus Presentie
Eind 2017 hebben al onze betaalde krachten de 5-daagse
introductiecursus gevolgd in de presentietheorie. In deze cursus wordt,
naast een algemene inleiding in de theorie, onder andere geoefend op
het uitgaan van de vraag achter de vraag van de hulpvrager, dichtbij en
naast iemand staan en professionele praktijkvoering.
De presentiebenadering staat bij de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
hoog in het vaandel. Nadat de medewerkers geslaagd zijn voor een
examen (begin 2018) mag de VHE deze methodiek ook geven in de
basiscursus voor de vrijwilligers of in andere vervolgcursussen en
workshops.
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directe ondersteuning aan een hulpvrager net zoveel tijd kosten als het
uiteindelijk koppelen van meerdere vrijwilligers. Meer inzicht door
onderzoek en vergelijken met ‘good practices’ in andere steden kan
aanleiding zijn het één en ander te verbeteren.

BIJLAGE 1 - De Cijfers
Toelichting:
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Vrijwilligers
Aantal unieke vrijwilligers.
In het jaarverslag staan per Maatjesproject het aantal ‘beschikbare’
vrijwilligers vermeld. Het kan zijn dat een vrijwilliger voor meerdere
Maatjesprojecten beschikbaar is. Het aantal ‘beschikbare’ vrijwilligers kan
dus hoger zijn dan het aantal unieke vrijwilligers.

Vrijwilligers & Huishoudens
unieke vrijwilligers

Huishoudens
Betreft de zogenaamde ‘unieke’ huishoudens. Veel huishoudens stellen
meerdere hulpvragen. Bijvoorbeeld hulp van een CoachMaatje en een
KlusMaatje. In deze telling wordt ieder huishouden dat hulp krijgt,
eenmaal geteld. In 2017 is het begin gemaakt van het opschonen van
bestanden.

1099

1421

1522

1488

886

397

Algemeen
In 2017 zijn binnen de organisatie bij sommige projecten uren verschoven
omdat binnen projecten tijdelijk meer of minder werkzaamheden waren.
Soms door ziekte of zwangerschapsverlof, maar ook door verhuizing en
de cursus Presentie zijn er productieve uren ‘verloren’ gegaan. De inzet
van interne vrijwilligers is gewijzigd en eenduidiger geworden.
In totaal waren 1589 nieuwe trajecten begroot en zijn er 1576 gestart. Dit
zegt natuurlijk nog niets over de vele intakes, afgesloten trajecten en
aanvragen die niet doorgegaan zijn. Zaak om wat werkelijk gebeurt
anders te vangen in cijfers in de toekomst. De VHE neemt samen met
andere vrijwilligersorganisaties het voortouw om beter in beeld te krijgen
waar werkzame uren van de medewerkers op ingezet worden. Soms kan

1252

unieke huishoudens

420

2012
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2013

448

2014

498

2015

517

2016

530

2017

ADMINISTRATIEMAATJE

Door de diverse ontwikkelingen in de stad, al dan niet tijdelijk, op
gebied van werkplaatsen, budgetcoaches en schuldhulpverlening
ontstond er een grotere aanvraag naar maatjestrajecten. Ook was
er onduidelijkheid bij een deel van de doorverwijzingen van
WIJeindhoven, hetgeen zorgde voor een grotere werkdruk.
Tegelijkertijd was er een vacature van 8 uur gedurende een half
jaar. Bekeken wordt of de nieuwe ketenafspraken de vraag doen
afnemen, anders zal er een substantiëlere extra subsidie
aangevraagd moeten worden om die gewenste extra activiteiten te
kunnen bekostigen.

Doel
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AdministratieMaatjes bieden ondersteuning op het gebied van
thuisadministratie en financiën aan diegenen die nog leerbaar zijn.
Een Maatje ondersteunt en coacht op verschillende terreinen:
 Op orde brengen en/of houden van de administratie (klapper).
 Inventariseren van de schulden zodat er een aanvraag voor
schuldhulpverlening gedaan kan worden (de 310 unieke huishoudens
zijn fors meer dan de 193 waarbij preventieve inzet problematische
schulden zijn voorkomen en de 171 huishoudens met schulden die de
gemeente als voorwaarde stelde in haar beschikking).
 Aanvragen van inkomensregelingen.
 Opstellen van een begroting.

Resultaten
AdministratieMaatje
Taakstelling
Aanvragen
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2017
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Beschikbare vrijwilligers per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers per 31-12-2017
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over dienstverlening

2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

325
244
122

193
214
-

310
292
187
156

64
-

-

60
87
38

80%
35%
97%

25%
20%
75%

75%
30%
98%
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BOODSCHAPPENMAATJE
In begin 2017 werd duidelijk dat er geen WMO- geïndiceerden meer
werden doorverwezen door de gemeente zelf. WIJeindhoven zou
die rol overnemen maar dit was niet duidelijk gecommuniceerd naar
de VHE of naar WIJeindhoven. Hierdoor zijn er eerste helft van het
jaar minder trajecten gestart. Er is uitgebreid met een paar uur
coördinatie om meer aandacht aan vrijwilligers te kunnen geven.
De inzet van interne vrijwilligers zorgt er voor dat er weer meer
koppelingen zijn gemaakt.

Doel
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BoodschappenMaatjes helpen mensen uit Eindhoven die wegens
lichamelijke, psychische of andere problemen niet meer in staat zijn
hun eigen boodschappen te doen en niemand in de eigen omgeving
hebben om de boodschappen te doen. Indien gewenst, verleent het
Maatje op een breed terrein ondersteuning zowel praktisch als
emotioneel. Het Maatje streeft ernaar zichzelf overbodig te maken. Door
samen met de hulpvrager te bekijken of er gewerkt kan worden aan
bijvoorbeeld herstel van het eigen netwerk.

Resultaten

*Aanvragen  uitsluitend aanmeldingen via WIJeindhoven

BoodschappenMaatje
Taakstelling
Aanvragen *
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2017
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2017
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over
dienstverlening

2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

102
114
101

104
-

97
90
58
46

15
-

-

18
60

-

-

13

66%
33%
88%

65%
40%
90%

64%
34%
100%
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BUDDYMAATJE
Doel
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BuddyMaatjes bieden mensen met een levensbedreigende ziekte
psychosociale ondersteuning. Deze vrijwilligers zijn geselecteerd,
geschoold, worden intensief begeleid en werken volgens de ‘Buddyhulpmethodiek’. Een kwetsbare doelgroep die moeilijk te kwantificeren is.

Resultaten
BuddyMaatje
Taakstelling
Aanvragen
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2017
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2017
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over
dienstverlening

2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

33
30
21

30
-

30
18
13
11

12
-

-

12
25

-

-

4

87%
20%
100%

70%
20%
90%

76%
28%
94%

Eind 2017 bleek dat de 2e lijn meer verwees naar de 1e lijn in plaats
van naar de VHE. Hierdoor werden er mogelijk ook (betaalde) 2e
lijns-professionals ingeschakeld. De contacten met deze
organisaties worden weer aangehaald om efficiënter te kunnen
werken. Voor het eerst in jaren zijn de resultaten daardoor
achtergebleven.

Jaarverslag 2017 Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

COACHMAATJE
Doel
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CoachMaatjes zijn er voor mensen met psychosociale en/of
psychiatrische problemen. De vrijwilliger biedt brede, psychosociale
ondersteuning zodat de hulpvrager zijn leven weer op orde kan krijgen.
De aandacht wordt gericht op mogelijkheden in plaats van op ziekte en
beperkingen. Het contact is coachend van aard en gericht op herstel van
de zelfredzaamheid van de hulpvrager. Samen leuke en moeilijke
activiteiten ondernemen waardoor de hulpvrager meer in de
maatschappij meedoet.

Resultaten (* vanaf augustus inclusief NetwerkMaatje)
CoachMaatje
Taakstelling
Aanvragen
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2017
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2017
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over
dienstverlening

2016

Begroting*
2017

Realisatie*
2017

242
147
96

157+6*
-

256
145
111
74

70
-

-

70
131

-

-

101

86%
35%
94%

70%
20%
90%

85%
31%
95%

Er is een grote wachtlijst, waardoor er dus veel tijd nodig is voor
intakes en afstemming met verwijzers. Er is een groot tekort aan
vrijwilligers, waardoor er meer tijd nodig is voor contact en overleg
met hulpvragers voor er gestart kan worden. Door het
samenvoegen met NetwerkMaatje is er minder versnippering en
meer coördinatie en gezamenlijk tijd voor onder andere het weven
van nieuwe vrijwilligers.
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DEMENTIEMAATJE
Doel
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Gezocht: DementieMaatjes. Ook hier meer aanvragen als
vrijwilligers.

DementieMaatjes helpen mensen met dementie zo lang mogelijk de
dingen te blijven doen waar ze plezier aan beleven. Gewoon, door hun
hobby te delen. Of dat nu wandelen, koken, muziek maken of kletsen
is. Juist die alledaagse dingen zijn voor iemand met dementie enorm
waardevol. Mensen met dementie zijn gebaat bij regelmaat: vaste
gezichten, een vast schema. Dat geeft hen rust en veiligheid. De Maatjes
kunnen ook de mantelzorger(s) van de hulpvrager ontlasten zodat die
even wat tijd heeft voor zichzelf.

Resultaten
DementieMaatje
Taakstelling
Aanvragen
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2017
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2017
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over
dienstverlening

2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

96
51
32

38
-

86
45
35
23

16
-

-

20
40

-

-

28

92%
38%
91%

90%
20%
90%

92%
37%
100%
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GEZELSCHAPSMAATJE
Doel
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GezelschapsMaatjes bieden sociale hulp en zorg aan inwoners van
Eindhoven. Voorbeelden: doorbreken sociaal isolement, gezelschap,
begeleiding naar ziekenhuis en/of andere instanties, ontlasten
mantelzorgers.

Resultaten
GezelschapsMaatje
Taakstelling
Aanvragen
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2017
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2017
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over
dienstverlening

2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

243
178
112

165
-

228
144
97
72

12
-

-

17
123

-

-

87

72%
34%
71%

70%
40%
90%

75%
34%
91%

Vanaf september 2017 is er een verdieping in het project. Nieuwe
aanvragen worden bezocht en vrijwilligers krijgen meer begeleiding
om zodoende enerzijds de kwaliteit te verhogen en anderzijds de
vraag achter de vraag te ontdekken en hulpvragers beter en binnen
het juiste maatjesproject te ondersteunen.
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KLUSMAATJE
Doel

12

KlusMaatjes bieden praktische hulp aan inwoners van Eindhoven met
een beperking, een klein netwerk en die niet de financiële
mogelijkheden hebben om deze hulp in te kopen. Voorbeelden:
tuinonderhoud, kleine reparaties, schilderwerk, vervoer.

Resultaten
KlusMaatje
Taakstelling
Aanvragen
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2016
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2016
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2016
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over
dienstverlening

2016

Begroting
2017

De werkwijze met interne vrijwilligers is gewijzigd. Was er tot
augustus 2017 nog één centrale die alle werkzaamheden verichtte
voor Klus-, Gezelschap- en deels voor BoodschappenMaatjes. Nu
zijn de interne vrijwilligers gebonden aan één project. Hierdoor
ontstaat meer duidelijkheid en komt er tijd vrij voor kwalitatief
beter werken met de vrijwilligers én de hulpvragers. Bij alle drie de
projecten heeft het tijd en aandacht gekost om dit goed te
implementeren.

Realisatie
2017

873
858
851

780
-

827
755
33
764

12
-

-

13
104

-

-

27

67%
32%
83%

70%
40%
90%

54%
32%
99%
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MANTELZORGMAATJE
Ondanks het groot aantal mantelzorgers en de zware taken die
hierbij komen kijken, zijn er vrij weinig hulpvragers die
daadwerkelijk vragen om een MantelzorgMaatje. De
vraagverlegenheid binnen deze doelgroep blijft hierbij een rol
spelen.

Doel
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MantelzorgMaatjes worden ingezet bij overbelaste mantelzorgers. Ze
bouwen een vertrouwensrelatie op en werken samen aan tijd en
aandacht voor de mantelzorger zelf. Het patroon doorbreken dat de
mantelzorger, soms 7 dagen in de week 24 uur per dag, er alleen maar is
voor die ander.
Onze Maatjes bieden ook respijt aan hulpvragers. Bij respijt ontlasten
de vrijwilligers de mantelzorger. Het gaat niet om huishoudelijke hulp
of verpleging, maar om aanwezigheid bij degene die zorg nodig heeft
zodat de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf.

Resultaten
MantelzorgMaatje
Taakstelling
Aanvragen
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2017
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2017
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over
dienstverlening

2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

23
11
12

21
-

34
23
15
9

7
-

-

7,5
14

-

-

12

100%
28%
95%

100%
20%
90%

100%
18%
95%
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NETWERKMAATJE
Doel
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De VHE heeft een cursus ‘netwerkversteviging’ ontwikkeld die in
2017 enkele malen is aangeboden aan vrijwilligers uit diverse
projecten, maar met name aan NetwerkMaatjes en CoachMaatjes.

NetwerkMaatjes worden ingezet bij hulpvragers die hun sociale
netwerk willen versterken, oude contacten willen herstellen of nieuwe
vriendschappen willen aangaan. Door allerlei omstandigheden kunnen
mensen geïsoleerd raken en zich erg eenzaam voelen. Onze Maatjes
helpen ze uit hun eenzame situatie. Ook ‘nieuwkomers’ in Eindhoven
willen soms graag een sociaal netwerk opbouwen in hun directe
omgeving. De Maatjes coachen mensen bij het opbouwen, vergroten of
versterken van hun sociale netwerk. Na overleg met de gemeente is
besloten dit project in augustus 2017 onder te brengen bij CoachMaatje.

Resultaten (* t/m juli 2017)
NetwerkMaatje

2016

Begroting
2017*

Realisatie
2017 *

Taakstelling
Aanvragen

19

8

Nieuwe trajecten

9

Aantal trajecten per 31-12-2017

-

9*

6
0

Afgesloten trajecten

6

6

Directe coördinatie-uren per week

12

12

Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2017
Kwaliteit

11

0

7

0

Kengetallen

Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Tevredenheid van klant over
dienstverlening

84%

70%

72%

14%

20%

14%

100%

90%

100%
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VRIJ-EN-VERDERMAATJE
In dit project is er (meer als in andere projecten) veel tijd nodig voor
overleg met diverse verwijzers. Penitentiaire inrichtingen,
Reclassering, Woenselse Poort, WIJeindhoven, GDT-Eindhoven zijn
daarin de belangrijkste. Het blijft noodzakelijk om de vele werkers
bij deze organisaties te blijven wijzen op onze mogelijkheden, om
te voorkomen dat men na vrijkomen weer uit zicht verdwijnt.

Doel

15

Vrij en Verder zet Maatjes in bij een brede groep (ex-)justitiabelen en
hun familie, in het kader van nazorg in Eindhoven en omliggende
regio. Deze Maatjes vormen een laatste schakel in het
resocialisatieproces en halen mensen uit hun isolement en versterken
daarbij de zelfredzaamheid van hulpvragers. Voorkomen recidive is een
bijvangst.

Resultaten
Vrij-en-VerderMaatje
Taakstelling
Aanvragen
Nieuwe trajecten
Aantal trajecten per 31-12-2017
Afgesloten trajecten
Kengetallen
Directe coördinatie-uren per week
Aantal beschikbare vrijwilligers
per 31-12-2017
Wachtlijst hulpvragers
per 31-12-2017
Kwaliteit
Ontlasten mantelzorg
Social return vrijwilliger
Succesvolle trajecten

2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

71
53
41

65
-

74
58
34
45

34
-

-

32

-

-

35
15
67%
28%
96%

60%
20%
90%

74%
29%
94%
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INFOPUNT INZET THUISVRIJWILLIGERS
Doel

16

Het Infopunt is een gezamenlijk initiatief van in 2017 zeven
Eindhovense vrijwilligersorganisaties. Het doel was meedenken met
zorg- en welzijnsprofessionals , zoals generalisten van WIJeindhoven
en praktijkondersteuners van huisartsen, over de mogelijkheden van
thuisvrijwilligers en om met name de inzet hiervan te optimaliseren.
Ook adviseert het Infopunt bewoners die zelf vragen hebben over
thuisvrijwilligers.
Er zijn in Eindhoven ruim 1200 vrijwilligers die gezinnen of individuen
ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn. Deze zogenaamde
‘thuisvrijwilligers’, ook wel Maatjes, bezoek- of klusvrijwilligers genoemd,
zijn werkzaam voor verschillende vrijwilligersorganisaties. Door
samenwerking is er een duidelijk aanspreekpunt ontstaan waar men
persoonlijk te woord gestaan wordt.

Resultaten
Het aantal begrote huishoudens dat bereikt moest worden was 1000. Het
infopunt heeft ongeveer 400 huishoudens bereikt. Hoeveel info-vragen
door collega’s beantwoord zijn die dezelfde inhoud hadden is niet
bijgehouden maar is zeker een veelvoud. Zeker als we de groeiende
samenwerking met WIJeindhoven en toenemend aantal verwijzingen
bekijken ( samen > 1000). Hierover is tussentijds met de gemeente van
gedachten gewisseld. Ook zijn er diverse informatiebijeenkomsten
geweest bij onder andere het UWV en diverse buurtmarkten.
Daarnaast zijn er andere werkzaamheden uitgevoerd: vanuit de
samenwerking van deze vrijwilligersorganisaties en een pilot met
WIJeindhoven eind 2016, zijn de zogenaamde “casuïstiekbesprekingen”
ontstaan. Na een algemene informatiebijeenkomst met een wijkteam
van WIJeindhoven sluiten professionals vanuit de organisaties een aantal
malen aan bij generalisten om casussen bespreken en de mogelijke inzet
van vrijwilligers daarbij zichtbaar te maken. Deze methode is succesvol
en werd ondersteund in 2017 (en mogelijk 2018) door een eenmalige
subsidie van de gemeente. In 2017 heeft de VHE geen extra subsidie
gevraagd omdat uitvoering en coördinatie ( 2 u.p.w.) van deze
werkzaamheden onder de activiteiten van het Infopunt (8 u.p.w.) vielen.
Vanaf 2018 zal dit gesplitst worden.
Financiële dekking in 2018 is op dit moment nog onzeker omdat
zowel de subsidie voor een info-en adviespunt gehalveerd is als de
eenmalige subsidie voor casuïstiekbesprekingen nog niet is
toegekend in 2018. Wij merken echter geen terugloop in
informatievragen of doorverwijzingen. Ook is de reikwijdte, van de
in 2017 gestarte, Steunwijzer nog onduidelijk.
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BIJLAGE 2 – Meer over de VHE
MAATJE040 PAST IEDEREEN!
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De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven is een professionele en
onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Al bijna 50 jaar lang
zetten vrijwilligers zich één-op-één in bij hulpvragers.
Ieder mens kan in een situatie terecht komen waarbij extra hulp,
ondersteuning of aandacht nodig is. Niet altijd biedt de professionele
zorg daarvoor voldoende oplossing. Dán is het fijn dat er vrijwilligers
zijn die zich via de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven inzetten om
te helpen. Daarbij gaat het niet alleen om samen leuke maar ook om
samen moeilijke dingen doen. Vrijwilligers vullen de ruimte tussen
professionele zorg, mantelzorg en vriendschap op. Ze zijn geen
hulpverlener, familie of persoonlijke vriend, maar als maatje zijn ze net zo
onmisbaar. Onze vrijwilligers kiezen voor vrijwilligerswerk omdat ze
weten dat ze op hún manier het verschil kunnen maken en anderen weer
op weg kunnen helpen. Vrijwillige hulp biedt uitkomst, juist omdat het
vrijwillig is. Van beide kanten.
Maatje040
De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven werkt met vrijwilligers die zich
tijdelijk inzetten voor een ander door een ‘maatje’ voor hen te zijn. Met
hun hoofd of met hun handen, of eigenlijk met datgene waar ze goed in
zijn. Bij ons heet een vrijwilliger een Maatje040. In een paar uur per week
of per maand kan een Maatje040 al heel veel betekenen, bijvoorbeeld
door het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid van een
hulpvrager.

Professioneel naar twee kanten
De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven doet er alles aan om zowel
hulpvragers als vrijwilligers zich thuis te laten voelen bij onze organisatie.
We willen graag iedereen tevreden stellen met 100% aandacht voor de
vrijwilligers én 100% zorg voor de hulpvragers. Ons succes is gebaseerd
op het optimaal matchen van hulpvragers en vrijwilligers. De kans op een
geslaagd maatjescontact is daardoor groot. Wij geven vrijwilligers
professionele ondersteuning, scholing en organiseren
intervisiebijeenkomsten met andere vrijwilligers zodat hulpvragers de
juiste hulp ontvangen.
Heldere werkwijze
Elke hulpvraag wordt door de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
zorgvuldig beoordeeld. We hanteren als uitgangspunt dat de vrijwillige
hulp altijd tijdelijk is. Het begint met de aanmelding van een hulpvrager,
persoonlijk of via een doorverwijzing van een hulpverlener. Vanuit het
specifieke Maatjesproject wordt de intake verzorgd door middel van een
gesprek of huisbezoek. Als de hulpvrager Als de hulpvrager voor onze
vrijwillige hulp in aanmerking komt, zoeken wij een passende vrijwilliger.
Als we een passend maatje hebben gevonden, brengen we vrijwilliger
en hulpvrager bij elkaar voor een kennismakingsperiode van één tot vier
ontmoetingen. Alleen als het wederzijds klikt, start het contact. Onze
professionele coördinatoren houden uiteraard continu een vinger aan
de pols. Er is altijd een coördinator om op terug te vallen bij vragen
of moeilijkheden.
Kwaliteitsverbetering en nieuwe impulsen in dienstverlening,
samenwerking, scholing en begeleiding van vrijwilligers staan
centraal in 2018!
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MEDEWERKERS van de VRIJWILLIGE HULPDIENST
EINDHOVEN
530 vrijwillige medewerkers per 1 april 2018

W.H.J.A.M. Blount
Y. Meuter
M.M.W. Melters
J.M.A. de Kort
A.J.M. Sprangers





Het bestuur per april 2018










15 interne vrijwilligers
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Beroepskrachten per april 2018:

Voorzitter
Bestuurslid
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid






Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven




Piuslaan 74a
5614 HR Eindhoven
Tel: 040-244 76 69



Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur








www.maatje040.nl



Jos van Gerven
Interim-directeur
Gery Bakx
Coördinator MantelzorgMaatje en CoachMaatje
Maartje van den Bosch
Ondersteuning management en Coördinator DementieMaatje
Sjannie Ceelen
Coördinator BoodschappenMaatje
Kim Dekkers
Coördinator AdministratieMaatje
Marije van Dijk
Coördinator DementieMaatje en BuddyMaatje
Janet Eenink
Coördinator GezelschapsMaatje
Lisette Gallagher – Jonkers
Coördinator AdministratieMaatje
Marion de Groot
Coördinator AdministratieMaatje
Marion van der Heijden
Coördinator CoachMaatje
Jolanda van den Hurk
Coördinator Vrij&Verder
Ellen Kerssemakers
Coördinator KlusMaatje
Judith van de Ven
Coördinator CoachMaatje
Yvonne Verhagen
Ondersteuning management
Yvonne Wagenaar
Coördinator Vrij&Verder, Infopunt en ondersteuning management
Yvonne Schatorjé
Secretariaat
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