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1. Inleiding

Voor u ligt de verantwoording 2021 van de Dorpsteams in de ABG-gemeenten die wordt uitgevoerd 

door ContourdeTwern, IMW Breda, IMW regio Tilburg en MEE West-Brabant. Hierin wordt beschreven 

hoe wij vanuit de basisondersteuning in 2021 met al onze activiteiten hebben bijgedragen aan de vijf 

ambities van de gemeenten: 

− Prettig wonen in leefbare kernen

− Financiële redzaamheid

− Kansrijke en veilige thuissituatie

− Zinvolle daginvulling

− Fitte en veerkrachtige inwoners

De ambities hebben betrekking op het brede sociale domein, waarin ContourdeTwern, IMW Breda, 

IMW regio Tilburg en MEE West-Brabant actief zijn. We hebben in 2021 met veel inzet, expertise en 

daadkracht gewerkt aan deze ambities door het ondersteunen van inwoners die (nog) niet mee 

kunnen doen en versterken van de lokale kracht en de sociale basis  

In deel 1 ‘ontwikkeling basisondersteuning en Dorpsteams’ wordt op hoofdlijnen beschreven welke 

activiteiten zijn uitgevoerd en welke resultaten zijn gerealiseerd ABG-breed om de positionering en 

het functioneren van de Dorpsteams te versterken. 

In deel 2 wordt beschreven welke activiteiten zijn gerealiseerd en resultaten zijn behaald per ambitie 

(zoals hierboven benoemd). Deze zijn onderverdeeld naar: 

1. Ondersteunen inwoners die nog niet mee kunnen doen (basisondersteuning individueel)
2. Ontwikkeling lokale kracht en sociale basis (basisondersteuning collectief)
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2. De Dorpsteams zijn vindbaar, zichtbaar en bereikbaar voor de

inwoners

In 2021 zijn de volgende communicatiekanalen ingezet en/of ontwikkeld om de bekendheid van de 

Dorpsteams te vergroten: 

De websites van de drie Dorpsteams zijn verder ontwikkeld met een nieuwsmodule, waar met grote 

regelmaat de nieuwsberichten uit de verschillende dorpen worden geplaatst. Daarnaast is er een 

contactformulier toegevoegd op de contactpagina. Dit draagt bij aan een laagdrempelig en gemakkelijk 

bereikbaar Dorpsteam voor inwoners. Het privacy- en cookiebeleid is geïntegreerd en via Google 

Analytics kunnen de bezoekersaantallen gemonitord worden. Daarnaast zijn alle websites van de 

Dorpsteams voorzien van belangrijke themapagina’s. Hierop kunnen de inwoners de volgende 

informatie vinden: Wat kan ik zelf doen? Waar vind ik meer informatie? Wat kan het Dorpsteam voor 

mij doen? De pagina voor verwijzers is verrijkt met flyers, presentatie, infographic en een filmpje. De 

vindbaarheid via Google is vergroot door onder andere de sitemap van de pagina’s bij Google in te 

dienen en doeltrefwoorden te optimaliseren. 

Dit jaar zijn er 5 advertorials geplaatst, verspreid over het jaar, in de 2 belangrijkste weekbladen: 

Weekblad Gilze en Rijen en Ons weekblad voor Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. In elke advertorial 

stond een ander thema centraal en werd informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van het 

Dorpsteam gedeeld. Daarnaast hebben de Dorpsteams van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau elke week 

extra exposure, omdat zij in het memorandum genoemd worden. 

Naast de presentatie en infographic voor verwijzers, zijn de flyers voor de inwoners geüpdatet en zijn 

er pennen met het ABG-logo en webadres gemaakt om uit te delen. Bij elke inlooplocatie hangt een 

poster met de inlooptijden, telefoonnummer en verwijzing naar de website. Zo is altijd duidelijk 

wanneer de Dorpsteams zijn te bereiken. 

Voor elk Dorpsteam is een eigen Facebookpagina gemaakt. Hierop worden wekelijks berichten gepost 

vanuit de Dorpsteams zelf, maar ook van andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast worden er 

ook berichten gedeeld via de Facebookpagina’s van de gemeenten. De Dorpsteams worden nu ook 

steeds meer via andere kanalen gepromoot. Denk aan Zorgklik Gilze en Rijen en OnsAlphenChaam.  



2021 Verantwoordingsrapportage Basisondersteuning ABG gemeenten 4 

De Dorpsteams zijn ook in 2021 zo optimaal als mogelijk bereikbaar geweest voor de hulpvragen van 

inwoners en verwijzers door de dagelijkse telefonische bereikbaarheid (9.00-10.30u), de mogelijkheid 

om 24/7 per e-mail vragen te stellen en het inloopspreekuur dat elk Dorpsteam 2 keer per week 

(behalve in de lockdownperiodes) op een laagdrempelige locatie organiseerde. 

Ook zijn medewerkers regelmatig aanwezig op een aantal locaties zoals De Boodschap, De Schakel, 

Het Palet/budgetcafé, Gezondheidscentrum De Flair, ’t Trefpunt, het SKAC, Het Cultuurcentrum 

Baarle, scholen basisonderwijs- en voortgezet onderwijs in de gemeenten en het AZC in Gilze. Ook 

heeft het Dorpsteam GR zich gepresenteerd op de jaarmarkt in Rijen en de Open Dag van De 

Boodschap. 

3. Dorpsteams zijn zichtbaar en bereikbaar voor partners en

verwijzers

Begin 2021 hebben we 6 goedbezochte online Meet&Greets georganiseerd voor professionals en 

vrijwilligers van samenwerkingspartners. Vanwege de lockdown waren de fysieke Meet&Greets en 

presentaties niet mogelijk. Met partners is er een film opgenomen waarin de partners uit het 

jeugddomein zich presenteren. Deze is verspreid bij het onderwijs. 

Alle medewerkers presenteren zich als Dorpsteam-medewerker door het Dorpsteam-logo op hun 

visitekaartje en in hun e-mail handtekening. 

Ook voor verwijzers en samenwerkingspartners zijn de Dorpsteams bereikbaar via telefonisch 

Infopunt, e-mail en inloopspreekuren. Daarnaast wordt door verwijzers en partners vaak contact 

opgenomen met individuele medewerkers van de Dorpsteams om te overleggen of een casus warm 

over te dragen. 



2021 Verantwoordingsrapportage Basisondersteuning ABG gemeenten 5 

4. Sterke basis Dorpsteam door verbeterde samenwerking binnen

en buiten de Dorpsteams

Elk Dorpsteam heeft, samen met een extern begeleider en de manager, drie dagdelen met elkaar 

gewerkt aan de teamontwikkeling met als doel heldere verwachtingen en afspraken over de 

samenwerking binnen de Dorpsteams. Ook zijn er afspraken gemaakt over velerlei basisprocessen 

zoals aanmeld- en verdeelproces om de basisprocessen effectiever en efficiënter te laten verlopen. 

De medewerkers van de Dorpsteams werken met vele partners samen. Regelmatig worden daarbij 

afspraken geëvalueerd en bijgesteld.  

Belangrijke samenwerkingspartners in ABG zijn: VipVoorElkaar, ’t Trefpunt, het sociaal- en 

veiligheidsdomein van de ABG gemeenten, Leystromen, Veilig Thuis Midden-Brabant en West-

Brabant, Crisisteams Hart van Brabant en West-Brabant, Taalhuis, WijkGGD/GGZ-ers, GGD Hart van 

Brabant en GGD West-Brabant, Indigo, Novadic-Kentron, Voedselbank Gilze en Rijen, Weggeefhoek 

Gilze en Rijen, Politie, boa's, Waygroep, sportcoaches, basisscholen, kinderopvang, voortgezet 

onderwijs (La Salle, Cambreur College, Beatrix College en het Reeshof College), (senioren)verenigingen, 

Cultuurplaats, Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen, lokale politieke partijen, Sterk Huis, Thebe 

wijkverpleging, de Jongerenconsulent Gilze en Rijen, Topgroep, Halt, Sportverenigingen, Stichting 

Leergeld, Jeugdsportfonds, Hallo Gilze Rijen en Moskee. 

De drie Vrijwilligerspunten in de drie gemeenten zijn onder begeleiding met elkaar in gesprek gegaan 

en hebben een plan ontwikkeld om de kwetsbaarheid van elk punt te verminderen door meer 

samenwerking, en de dienstverlening voor inwoners te vergroten door meer gebruik te maken van 

elkaars expertise. 
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In het kader van de AVG zijn in 2021 afspraken gemaakt over werkwijzen binnen de Dorpsteams en 

met een aantal samenwerkingspartners is een convenant opgesteld en is scholing verzorgd over AVG 

voor medewerkers. 

Er is een centrale digitale klanttevredenheidsmeting (met name voor individuele ondersteuning) 

ontwikkeld en geïmplementeerd. Alle medewerkers vragen bij afsluiting van het hulpverleningstraject 

aan een inwoner om deze vragenlijst in te vullen. 

Voor alle Dorpsteams is een werklocatie in de gemeente ingericht zodat ze dichter bij de inwoners hun 

werk kunnen doen. Door het ontbreken van een gezamenlijk office platform is een Teamsomgeving 

ingericht om digitale informatie met elkaar te delen. 

5. Grenzen en focus in hulpverleningstrajecten

De samenwerking met een aantal partners heeft in 2021 veel aandacht gevraagd. Zo is met het Sociaal 

Team en WMO een afwegingskader/stroomschema gemaakt en geïmplementeerd bij alle betrokken 

medewerkers. Ook is er veel aandacht geweest voor de samenwerking met de twee Veilig Thuis 

organisaties, de rol van het Dorpsteam en andere betrokken organisaties. Verder heeft er extra 

scholing plaatsgevonden van medewerkers van het Dorpsteam voor een verbeterde aanpak van 

huiselijk geweld casuïstiek. Het Dorpsteam Gilze en Rijen heeft maandelijks met Veilig Thuis Hart van 

Brabant en het Sociaal Team een casusoverleg om de aanpak en samenwerking te verbeteren. 

De Dorpsteams hebben naast een wekelijkse casusverdeling, ieder een periodieke casuïstiek 

bespreking om elkaars expertise goed te benutten. In Dorpsteam Gilze en Rijen sluiten hierbij ook 

enkele medewerkers van het sociaal domein van de gemeente aan. Daarnaast is de samenwerking met 

de wijkGGD-ers in alle drie de gemeenten naar tevredenheid. 

Corona heeft ervoor gezorgd dat medewerkers meer digitaal en op afstand werken. Dit draagt niet bij 

aan begrip over en weer en een optimale samenwerking. Na de zomer van 2021 is voor medewerkers 

van het sociaal domein van de gemeenten en de Dorpsteams een gezellige activiteit georganiseerd om 

elkaar te ontmoeten.  
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Ten behoeve van de individuele ondersteuning aan inwoners is er in 2021 ook geïnvesteerd in de 

samenwerking tussen de Dorpsteams en de vrijwilligerspunten in de ABG-gemeenten om de informele 

ondersteuning opmaal in te zetten en het op- en afschalen zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. 

De intensivering van afstemming met de Voedselbank, met name in Gilze en Rijen, heeft ertoe geleid 

dat medewerkers van beide organisaties elkaar beter weten te vinden en beter samenwerken. 

De afstemming met de PLANgroep voor een optimale samenwerking tussen schuldhulpverlening, 

budgetbeheer en de psychosociale ondersteuning door de Dorpsteams heeft veel aandacht gevraagd. 

Helaas is deze samenwerking, met name door de taakopvatting van en de technische problemen bij 

de PLANgroep, ondanks de grote tijdsinvestering, onvoldoende van de grond gekomen. 

In de eerste helft van 2021 waren er lange wachtlijsten bij het Sociaal Team en de geïndiceerde 

zorginstellingen waardoor de Dorpsteams genoodzaakt waren vaker overbruggingszorg te leveren. In 

de zomer van 2021 zijn door extra investeringen van de ABG-gemeenten deze wachttijden sterk 

verkort en daardoor is de inzet van overbruggingszorg sterk verminderd. 

6. Samenredzaamheid en collectief aanbod

Het is belangrijk dat medewerkers van de Dorpsteams bekend zijn met het bestaande aanbod in de 

gemeenten zodat ze inwoners optimaal kunnen adviseren hierover. In het afgelopen jaar is er veel 

geïnvesteerd in kennismaken met partners en delen van informatie over vrijwillig/professioneel 

collectief bestaand aanbod voor inwoners van de ABG-gemeenten. Ook samenwerking met de 

Vrijwilligerspunten in de gemeenten maakt dat medewerkers van de Dorpsteams een beter overzicht 

krijgen van het aanbod wat vanuit deze organisaties met vrijwilligers wordt aangeboden. 

Eind 2021 is een eerste bijeenkomst met partners jeugddomein en ABG-gemeenten georganiseerd om 

afstemming en samenwerking rond collectieve activiteiten jeugd te vergroten. Deze samenwerking 

wordt gecontinueerd in 2022. 
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Door de Dorpsteams worden diverse collectieve activiteiten uitgevoerd, met name door het jongeren- 

werk en Vrijwilligerspunten. In deel 2 van de verantwoording wordt hierover gerapporteerd per 

gemeente. De Dorpsteams zien kansen om de collectieve activiteiten verder te ontwikkelen. Zij hebben 

geïnventariseerd welke behoeften zij zien bij de inwoners. Met deze informatie zijn plannen 

ontwikkeld voor collectieve activiteiten die verder ontwikkeld en uitgevoerd worden in 2022 (zie 

uitvoeringsplannen 2022). 

7. Corona

Corona was ook in 2021 nadrukkelijk aanwezig. De coronamaatregelen hadden veel impact op de 

gezondheid en het welbevinden van inwoners. De last van psychische problemen, met name bij 

jongeren, was bij sommige groepen groot. Ook zagen we een afnemende energie bij cliënten en een 

grote financiële onzekerheid, maar tegelijkertijd ook de kracht van mensen om zich aan te passen aan 

de bijzondere omstandigheden waarin we nu leven. In de lockdown periodes heeft de individuele 

ondersteuning vooral telefonisch en via e-mail met bewoners en met fysieke afstand zo mogelijk in de 

buitenruimtes plaatsgevonden. Gelukkig ontstonden er al snel creatieve oplossingen zoals 

bijvoorbeeld tuinbezoeken en videobellen met tolk. Hierdoor zijn uiteindelijk alle cliënten in beeld 

gebleven.  

Ook de activiteiten van de Dorpsteams werden beperkt door corona. Er is veel minder inzet geweest 

van groepsactiviteiten omdat coronamaatregelen dat onmogelijk maakten.  

Het Dorpsteam Alphen Chaam heeft een aantal activiteiten om de samenwerking met de vrijwilligers 

van ’t Trefpunt te versterken niet kunnen oppakken, Dorpsteam Baarle-Nassau is het niet gelukt om 

signalen, trends en ontwikkelingen bij Jongeren, psychisch kwetsbaren en overbelaste mantelzorgers 

op te halen en het Dorpsteam Gilze en Rijen zijn presentaties over het Dorpsteam aan groepen 

inwoners niet uitgevoerd. De teamontwikkeling was beperkter mogelijk. De kennismaking met 

samenwerkings-partners kon niet fysiek maar hebben we wel succesvol digitaal georganiseerd.  



CLIËNTTEVREDENHEID

INDIVIDUEEL BEREIK 2021  

VAN INWONERS UIT DE GEMEENTE ALPHEN-CHAAM

Woonachtig in de kern / wijk

Waar ging uw vraag over die u gesteld heeft aan de medewerker van het dorpsteam?

24%

20%

16%

9%

9%

9%

7%

4%

2%

0%

0%

Andere

Geestelijke gezondheid 

Sociaal netwerk

Lichamelijke gezondheid

Onderwijs

Huisvesting

Financien

Vrijwilligerswerk

Vrije tijd

Veiligheid

Jeugd en opvoeding

BASISONDERSTEUNING INDIVIDUEEL

Aantal ondersteunde inwoners

Totaal aantal inwoners ondersteund

Kortdurend individueel ondersteund

Met ondersteuningstraject 1180
454

1634

Inhoud ondersteuningsvragen

6%

5%

2%

62%

25%

Kansrijke en veilige thuissituatie

Zinvolle daginvulling

Financiële zelfredzaamheid

Fitte en veerkrachtige inwoners

Prettig wonen in leefbare kernen

Resultaat ondersteuningsvragen

10%

57%

16%

8%

9%

Opgelost in voorliggend veld / basisondersteuning

Geïndiceerde zorg (gemeente)

Geïndiceerde zorg (overig)

Combinatie van meerdere oplossingen

Cliënt kan zelf of met behulp van zijn netwerk verder

CIJFERS DIE INWONERS ZICHZELF EN ONS GEVEN

4
Galder

15
Strijbeek

1
Verspreide 

huizen

1
Dakloos /  
onbekend 

bijv. verhuisd
575

Chaam

584
Alphen

* inwoners die kort durende ondersteund zijn worden niet geregistreerd in onze registratiesystemen. 

8,55,6 8
Voor onze  

ondersteuning
Vóór ondersteuning of 

hulp vanuit het dorpsteam
Ná ondersteuning of hulp 

vanuit het dorpsteam

1180

Totaal aantal 
inwoners  

ondersteund 
op individueel 

traject*



Dorpsteam Alphen-Chaam

COLLECTIEF BEREIK 2021  

BASISONDERSTEUNING COLLECTIEF

1374
INWONERS IN 
TOTAAL BEREIKT

PRETTIG WONEN IN LEEFBARE KERNEN 
• Straatwerk
• Voorbereiding informatiebijeenkomsten inwoners
• Jongeren op Straat overleg

KANSRIJKE EN VEILIGE THUISSITUATIE
• Samenwerking Veilig Thuis
• Afstemmingsoverleg Veilig Thuis
• Afstemming activiteiten kinderen in echtscheidingssituaties
• Zorg overleggen kinderopvang en peuterspeelzalen
• Tweewekelijks spreekuur op scholen
• Gespreksgroep ouders van kinderen met autisme
• Preventie: overleggen, activiteiten en aanbod
• Preventie: afstemmen en ontwikkelen activiteiten
• Inloopactiviteiten voor ouders
• Scholing huiselijk geweld en kindermishandeling

FINANCIËLE REDZAAMHEID
• Vroeg ErOpAf
• Informatiebijeenkomsten toeslagen en inkomstenbelasting ABG
• Inzet financiële maatjes
• Afstemming met PLANgroep

FITTE EN VEERKRACHTIGE INWONERS
• Mantelzorgondersteuning
• Respijtzorg
• Mantelzorgcompliment lente
• Mantelzorgcompliment
• Dag van de mantelzorg
• Bijeenkomst voor jonge mantelzorgers
• Aantal geregistreerde vrijwilligers
• Zorgvragers gekoppeld aan een vrijwilliger

ZINVOLLE DAGINVULLING
• Bingo voor 8 -16 jarigen
• The Hunted ABG
• Gametoernooien i.s.m. Epic Youth ABG
• Re-integratie van jongeren
• Samenwerking Alzheimercafé



Voor onze  
ondersteuning

Vóór ondersteuning of
hulp vanuit het dorpsteam

Ná ondersteuning of hulp
vanuit het dorpsteam
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INDIVIDUEEL BEREIK 2021  

Woonachtig in de kern / wijk

Waar ging uw vraag over die u gesteld heeft aan de medewerker van het dorpsteam?

24%

20%

16%

9%

9%

9%

7%

4%

2%

0%

0%

Andere

Geestelijke gezondheid 

Sociaal netwerk

Lichamelijke gezondheid

Onderwijs

Huisvesting

Financien

Vrijwilligerswerk

Vrije tijd

Veiligheid

Jeugd en opvoeding

BASISONDERSTEUNING INDIVIDUEEL

Aantal ondersteunde inwoners

Totaal aantal inwoners ondersteund

Kortdurend individueel ondersteund

Met ondersteuningstraject 650
150
800

Inhoud ondersteuningsvragen

12%

10%

3%

62%

14%

Kansrijke en veilige thuissituatie

Zinvolle daginvulling

Financiële zelfredzaamheid

Fitte en veerkrachtige inwoners

Prettig wonen in leefbare kernen

Resultaat ondersteuningsvragen

17%

49%

13%

13%

8%

Opgelost in voorliggend veld / basisondersteuning

Geïndiceerde zorg (gemeente)

Geïndiceerde zorg (overig)

Combinatie van meerdere oplossingen

Cliënt kan zelf of met behulp van zijn netwerk verder

5
Castelre

2
Dakloos /  
onbekend 

bijv. verhuisd

619
Baarle-
Nassau

24
Ulicoten

* inwoners die kort durende ondersteund zijn worden niet geregistreerd in onze registratiesystemen 

CIJFERS DIE INWONERS ZICHZELF EN ONS GEVEN

8,55,6 8

650

Totaal aantal 
inwoners 

ondersteund 
op individueel 

traject*

VAN INWONERS UIT DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU



Dorpsteam Baarle-Nassau

COLLECTIEF BEREIK 2021  

BASISONDERSTEUNING COLLECTIEF

1423
INWONERS IN 
TOTAAL BEREIKT

PRETTIG WONEN IN LEEFBARE KERNEN 
• Straatwerk
• Jongeren op Straat overleg
• Huisbezoeken dorpsverbinder

KANSRIJKE EN VEILIGE THUISSITUATIE
• Samenwerking Veilig Thuis
• Afstemmingsoverleg Veilig Thuis
• Scholing huiselijk geweld en kindermishandeling
• Huiswerkbegeleiding i.s.m. La Salle
• Zorg overleggen kinderopvang en peuterspeelzalen
• Afstemming activiteiten kinderen in echtscheidingssituaties
• Tweewekelijks spreekuur op scholen
• Gespreksgroep ouders van kinderen met autisme
• Preventie: overleggen, activiteiten en aanbod
• Preventie: afstemmen en ontwikkelen activiteiten
• Inloopactiviteiten voor ouders

FINANCIËLE REDZAAMHEID
• Vroeg ErOpAf
• Informatiebijeenkomsten toeslagen en inkomstenbelasting ABG
• Inzet	financiële	maatjes
• Afstemming met PLANgroep

FITTE EN VEERKRACHTIGE INWONERS
• Mantelzorgondersteuning
• Jonge mantelzorgers
• Dag van de mantelzorg
• Mantelzorgcafé
• Mantelzorgcompliment
• Samenwerking met baols bakske en buurtsportcoaches
• Bijzonder Baarle - digitaal platform

ZINVOLLE DAGINVULLING
• Bingo voor 8 -16 jarigen
• Chillplek CCB gebouw
• Jeugdgemeenteraad
• The Hunted ABG
• Gametoernooien i.s.m. Epic Youth ABG
• Ondersteuning leerlingenraad La Salle
• Re-integratie van jongeren
• Baols Bakske
• Heel Baarle Bakt
• Open dag van de Bremerpoort
• Inloop vrijwilligerspunt
• ANWB automaatje
• Afstemming met Taalkracht
• Dorpsverbinder vrijwilligers
• Training	mental	health	first	aid	voor	vrijwilligers
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Waar ging uw vraag over die u gesteld heeft aan de medewerker van het dorpsteam?

24%

20%

16%
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9%
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Andere

Geestelijke gezondheid 

Sociaal netwerk

Lichamelijke gezondheid

Onderwijs

Huisvesting

Financien

Vrijwilligerswerk

Vrije tijd

Veiligheid

Jeugd en opvoeding

BASISONDERSTEUNING INDIVIDUEEL

Aantal ondersteunde inwoners

Totaal aantal inwoners ondersteund

Kortdurend individueel ondersteund

Met ondersteuningstraject 355
860
1215

Inhoud ondersteuningsvragen

13%

31%

12%

11%

32%

Kansrijke en veilige thuissituatie

Zinvolle daginvulling

Financiële zelfredzaamheid

Fitte en veerkrachtige inwoners

Prettig wonen in leefbare kernen

Resultaat ondersteuningsvragen

32%

5%

23%

14%

27%

Opgelost in voorliggend veld / basisondersteuning

Geïndiceerde zorg (gemeente)

Geïndiceerde zorg (overig)

Combinatie van meerdere oplossingen

Cliënt kan zelf of met behulp van zijn netwerk verder

5
Molenschot

4
Dakloos /  
onbekend 

bijv. verhuisd

219
Rijen 127

Gilze

* inwoners die kort durende ondersteund zijn worden niet geregistreerd in onze registratiesystemen.0 

CIJFERS DIE INWONERS ZICHZELF EN ONS GEVEN

8,55,6 8

Voor onze  
ondersteuning

Vóór ondersteuning of
hulp vanuit het dorpsteam

Ná ondersteuning of hulp
vanuit het dorpsteam

355

Totaal aantal inwoners ondersteund 
op individueel traject*

Woonachtig in de kern / wijk

VAN INWONERS UIT DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN



Dorpsteam Gilze en Rijen

COLLECTIEF BEREIK 2021  

BASISONDERSTEUNING COLLECTIEF

1688
INWONERS IN 
TOTAAL BEREIKT

PRETTIG WONEN IN LEEFBARE KERNEN 
• Bijeenkomsten stimulering jongerenparticipatie
• Bijeenkomsten opzet nieuw skatepark
• Skatewedstrijd
• Creëren draagvlak JOP’S
• Opening JOP’S
• Straatwerk
• Gezamenlijke aanpak wijk rijen-zuid i.s.m. Gemeente
• Inloopspreekuur gezelschapshuis
• Werving buurtcontactpersonen

KANSRIJKE EN VEILIGE THUISSITUATIE
• Opzet outreachende aanpak jeugd
• Zorg overleggen kinderopvang en peuterspeelzalen
• Ondersteuning aan basisscholen (incl. AZC)
• Themabijeenkomsten voor ouders / verzorgers
• Deelname ain overleg op AZC
• Collectief aanbod traumabegeleiding sterk huis
• Deelname MDO overleg
• Samenwerking met speciaal (voorgezet) onderwijs
• Gezins- en opvoedondersteuning
• Bijeenkomsten voor vrijwilligers VIP
• Preventie: afstemmen en ontwikkelen activiteiten
• Werkgroep kinderen in echtscheidingssituaties
• Gespreksgroep ouders van kinderen met autisme
• Afstemming activiteiten kinderen in echtscheidingssituaties
• Afstemmingsoverleg veilig thuis
• Scholing huiselijk geweld en kindermishandeling

FINANCIËLE REDZAAMHEID
• Vroeg ErOpAf
• Informatiebijeenkomsten toeslagen en inkomstenbelasting ABG
• Werving voor save up
• Afstemming met plangroep
• Samenwerken in budget café Rijen
• Afstemming met voedselbank

FITTE EN VEERKRACHTIGE INWONERS
• Groepstraining jongeren door WAY Group
• Kennismaking met groeituin

ZINVOLLE DAGINVULLING
• Jongerenbus Gilze
• Kunstweek
• Avondopenstellingen A16
• De meidenclub A16
• Jeugdgemeenteraad
• The hunted ABG
• Ondersteuning Team Wolfsweide
• Gametoernooien i.s.m. Epic youth ABG
• Voetbaltoernooi
• Zomervakantie activiteiten
• Ondersteuning vrijwilligers, bijv. Kindervakantieweek, Back2Life
• Film die je raakt’ i.s.d. VIP
• Project verschilmakers i.s. m. VIP
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