
Met trots presenteren wij ons jaarbeeld 2020!   
Een jaar dat optimistisch begon, werd al snel overschaduwd door 
corona. Onze dienstverlening werd direct aangepast binnen de 
richtlijnen en mogelijkheden met altijd het uitgangspunt; wat kan wél. 
Op die manier hebben we kunnen uitvoeren op inhoud en van waarde 
kunnen zijn  voor onze inwoners in Weert en Nederweert.   
 
“Een sterkere samenleving, daar doen we het voor! We zetten in op 
verbinding en inwoners die naar elkaar omkijken.”  

2020 was een bijzonder jaar waarin onze dienstverlening ineens heel 
zichtbaar werd. Denk aan de corona hulplijn, onze jongerenwerkers op 
straat of de  deurbelbezoeken aan gezinnen met jonge kinderen.  
 
Door onze sterke lokale verankering, kennis van de lokale situatie en 
ons uitgebreide netwerk spelen wij in op vragen en behoeften uit de 
samenleving. Afgelopen jaar vergde veel flexibiliteit en creativiteit van  
medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en al die betrokken inwoners.  
Met elkaar hebben we ook in 2020 de samenleving versterkt! 
 
 
  
 
 

Wij zetten ons in om betrokkenheid van 
inwoners, verenigingen en burgerinitia-
tieven te stimuleren. Met als resultaat dat 
de leefbaarheid wordt vergroot, mensen 
meedoen naar vermogen en dat Weert 
sterke verenigingen kent. Wij stimuleren 
dat mensen participeren en zetten in op 
respect, acceptatie en inclusie. We  zijn 
trots op de vele verbindingen die we 
afgelopen jaar  tot stand hebben 
gebracht.  
 

In maart werden werkzaamheden anders 
door corona. Coronahulp Weert werd 
opgezet. Naast de telefoondiensten, werd 
gemakeld tussen hulpvragers en 
aanbieders voor praktische ondersteun-
ing zoals boodschappen doen. We 
ondersteunden organisaties bij acties 
zoals “helpende handjes”, tablets voor 
inwoners in verzorgingscentra en de 
kaartenactie “Message in a Bottle”.  
 

Ook zijn vele gesprekken gevoerd met 
wijkbewoners, buurterrassen georgani-
seerd en burgerinitiatieven ondersteund. 
En is er vervolg gegeven aan het vrijwil-
ligersteam dat tijdens corona praktische 
buurthulp in de wijk oprichtte. Buurtcir-
kels is gestart en er is gewerkt aan de 
oprichting van een kinderwijkraad.  

Wij geloven dat je samen het verschil kan 
maken en dat sterke verenigingen  
bijdragen aan een leefbare en bruisende 
leefomgeving. We stimuleren dat mensen 
participeren en richten ons  op  
(potentiële) vrijwilligers(organisaties).  
 

Vanwege corona hebben we dit jaar 
vooral telefonisch contact gehouden met 
vrijwilligersorganisaties. We  gaven 
informatie over de coronamaatregelen en 
boden een luisterend oor bij vragen en 
problemen.  
 

Ook werd intensief samengewerkt met de 
Gemeente Weert en het Huis voor de 
Sport rondom het Weerter Sportakkoord.  
Onze pilot in samenwerking met Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG)  is verder 
uitgezet. Zo werd een avond voor vrijwil-
ligersorganisaties georganiseerd over het 
‘omgaan met kinderen met een rugzakje’ . 
 

Al onze eigen vrijwilligersgroepen (Auto-
maatje, BoodschappenPlusBus, 
Belastingspreekuur, en Thuisadministra-
tie) moesten vanwege corona hun 
activiteiten nagenoeg stilleggen. De 
groepen zijn extra ondersteund bij het 
‘coronaproof’ maken van de activiteiten.   

Mantelzorgers die met plezier voor een 
ander kunnen blijven zorgen, daar gaan 
we voor! Wij maken mantelzorgers 
bewust van het belang om goed voor 
zichzelf te zorgen en stimuleren de 
mantelzorger hun omgeving daarbij te 
betrekken en zorg te delen.  
 

Afgelopen jaar hebben meer mantel-
zorgers een ondersteuningsvraag 
gesteld. We spraken met mantelzorgers 
over hun zorgen en angst om besmet te 
raken. Over knelpunten nu professionele 
zorg wegviel, sociaal isolement en het 
gemis van familieleden.  Huisbezoeken 
zijn zoveel als mogelijk doorgegaan, 
respijt- en dementiemaatjes zijn in 
contact gebleven en online zijn  
themabijeenkomsten en cursussen 
aangeboden. Ook zijn de respijtwijzer en 
dementiewaaier ontwikkeld.   
 

De week van de mantelzorg, dit jaar in 
een aangepast jasje,  met de 
gebruikelijke bloemetjesactie, vond met 
behulp van veel betrokken vrijwilligers 
plaats. 

Nieuwkomers worden ondersteund op weg 
naar zelfredzaamheid en integratie in de 
buurt. Wij ondersteunen en coachen  bij het 
vestigen in Weert: inrichten van de woning, 
informeren over Weert, de cultuur en de 
verschillende levensdomeinen zoals  netwerk 
en financiën.  Vrijwilligers geven  extra 
taallessen die aansluiten op de inburgering. 
 

Dit jaar is veel contact gehouden via de 
telefoon of digitaal wat erg moeizaam verliep 
vanwege de taalbarrière. Veel tijd  is 
geïnvesteerd in uitleg over corona en de 
steeds wijzigende richtlijnen. Vrijwilligers 
werden extra begeleid en het spreekuur werd 
veelal telefonisch en digitaal georganiseerd.  
 

Door alle maatregelen was het niet goed 
mogelijk nieuwkomers te coachen op 
zelfredzaamheid. Samen met onze vrijwilligers 
hebben we ervoor gezorgd dat we steeds 
bleven kijken naar wat kan en moet gebeuren 
zodat een nieuwkomer zich thuis voelt in 
Weert. 

Wij beheren en exploiteren verschillende 
accommodaties  zodat inwoners  elkaar  
kunnen ontmoeten, zinvolle relaties 
opbouwen en samen activiteiten 
organiseren.  De accommodaties hebben 
ook een inloopfunctie en geven de 
inwoners een zinvolle vrijetijdsbesteding.  
Daarmee voorzien de accommodaties ook 
in een stukje respijtzorg. 
 

De accommodaties zijn zeer beperkt open 
geweest. Waar  mogelijk  is binnen de 
maatregelen in de behoefte van 
ontmoeting voorzien. Tijdens  de sluiting 
is met bezoekers, deelnemers en 
vrijwilligers  telefonisch contact 
gehouden.  
 

Voor Buurtcentrum Moesel hebben we 
afgelopen jaar voorbereidingen getroffen 
om in de loop van 2021 het beheer van 
deze accommodatie over te dragen. 

Ouders en kinderen stimuleren bij 
opvoedkundige thema’s is wat we doen. 
Zo groeien kinderen gezond en veilig op 
en krijgen zij gelijke kansen.  Wij hebben 
speciale aandacht voor taal, spel en lichte 
opvoedondersteuning.  
 

Door de sluiting van de scholen en de 
kinderopvang lag onze focus bij 
welbevinden van ouder en kind in de 
thuissituatie. We zochten contact middels  
telefoon, what’s app en online 
programma’s.  
 

Op verzoek van de scholen hebben we 
middels deurbezoeken contact gelegd 
met kwetsbare gezinnen zodat elk kind in 
beeld bleef. Soms regelden we (extra) 
noodopvang zodat er ruimte in een gezin 
ontstond. Zo kon er structuur blijven in 
het gezin en werd de ontwikkeling van 
kinderen gestimuleerd en gemonitord. 
We zagen een toename aan lichte 
opvoedvragen van ouders, onder andere 
over het  behouden van een dagelijks 
ritme en structuur.    

Wij stimuleren en ondersteunen 
jongeren om zichzelf te ontwikkelen. Dit 
doen we door het organiseren van 
activiteiten gericht op talentontwikke-
ling, empowerment, ontmoeting en 
ontspanning. Zo halen zij het beste uit 
zichzelf en elkaar. 
 

Afgelopen jaar is veel ingezet op het 
actief  opzoeken en in contact blijven 
met (kwetsbare) jongeren. Online, via 
telefoon, what’s app en ambulante 
rondes in de buitenlucht.  
 

We hebben jongeren bewust gemaakt 
van hun gedrag in relatie tot corona-
maatregelen. Ook zijn er extra 
activiteiten georganiseerd om jongeren 
een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te 
bieden en zo overlast te voorkomen. 
Online challenges en activiteiten  
werden georganiseerd en jongeren zijn 
digitaal gecoacht.  
 

In samenwerking met het voortgezet 
onderwijs hebben we aan zorgleer-
lingen kleinschalig activiteiten 
aangeboden om hen in beeld te houden. 

Wij stimuleren een gezonde leefstijl, 
weerbaarheid, sport en bewegen. We 
ondersteunen en coördineren activiteiten en 
bieden onze kennis en netwerk aan 
organisaties die gezond gedrag stimuleren. 
 

Door corona werden we uitgedaagd kinderen 
op school, de BSO en thuis in beweging te 
houden. Diverse online programma’s en 
challenges werden bedacht. Via Rabo 
Urbansporttour, sport na school en andere 
sportdagen zijn we erin geslaagd kinderen met 
plezier te laten bewegen. 
 

De beweegmakelaar maakte digitaal beweeg-
aanbod omdat door corona maar zeer beperkt 
inwoners naar een passend beweegaanbod 
werden begeleid. 
 

In het onderwijs hebben we geïnvesteerd in 
het opzetten van verschillende pilots. Er is een 
ketenaanpak voor kinderen met overgewicht 
gerealiseerd en verschillende groepen 
kinderen hebben weerbaarheidstrainingen 
gehad. Door nog meer maatwerk per groep, 
een betere spreiding van de trainingen en 
gerichte tips en oefeningen aan de leerkracht 
zien we dat de trainingen een meer duurzaam 
effect hebben.  

Onze inzet richt zich op het stimuleren dat mensen participeren en naar elkaar omkijken. 
We richten ons hiervoor vooral op (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 
 

Kennismaken en het opbouwen van een netwerk stond centraal in dit eerste jaar van 
inzet. Met als doel het in kaart brengen van wat er leeft, speelt en welke ondersteunings-
behoefte vrijwilligers(organisaties) hebben. 2020 was in dat opzicht een bijzonder jaar 
omdat zo goed als alles in het teken van ‘corona’ stond. Gesproken is met een aantal 
burgerinitiatieven waaronder de open inlopen Nederweert, Ospel en Budschop en de 
dorpsoverleggen. Afgestemd is met belangrijke  netwerkpartners als Sport Nederweert, 
RICK en Bibliocenter. Contact met Land van Horne en zorgboerderij Bosserhof is tot stand 
gekomen. 
 

Er zijn 4 vrijwilligersorganisaties ondersteund en vrijwilligersorganisaties werden 
gestimuleerd om zich in te schrijven voor de Nieuwsbrief Vrijwillige Inzet van Punt Welzijn 
waarin actuele en relevante informatie staat. In diverse nieuwsbrieven is aandacht 
besteed aan promotie en waardering van vrijwilligerswerk.  
 

Aangesloten is bij het Sportakkoord Nederweert en de Denktank Leefbaarheid. Deelgeno-
men is aan de werkgroep ‘Hart voor elkaar’, een initiatief  van gemeente, RICK en Punt 
welzijn in het kader van eenzaamheidsbestrijding. Verder zijn de lijnen uitgezet voor 2021.  
 

In totaal werden 15 personen aangemeld voor vrijwilligerswerk, hiervan zijn  10 personen 
zijn gematched.  

Punt Welzijn maakt mantelzorgers en hun omgeving bewust van het belang voor 
zichzelf te zorgen, zodat zij met plezier voor de ander kunnen blijven zorgen en 
overbelasting voorkomen wordt. 
 

In  2020 hebben 49 mantelzorgers uit de gemeente Nederweert een ondersteunings-
vraag  gesteld. Er was vooral kortdurend contact met mantelzorgers. Behoefte was er 
aan het delen van hun verhaal en een luisterend oor.  
 

Mantelzorgers  die bij ons bekend zijn, zijn tijdens de lockdown telefonisch benaderd, 
dit werd enorm op prijs gesteld.  
 

Respijt- en dementiemaatjes zijn in contact gebleven met de deelnemers wat zorgde 
voor ontlasting van de mantelzorger ook tijdens deze coronaperiode.  
 

Themabijeenkomsten zijn niet fysiek aangeboden, voor het online aanbod was niet veel 
animo. Enkel de cursus  ‘mantelzorg in balans’ heeft online plaatsgevonden.   
 

De landelijke campagne ‘Deel je zorg’ is uitgezet en ook zijn een respijtwaaier en 
dementiewaaier ontwikkeld. Er zijn  14 nieuwsbrieven verspreid aan 83 mantelzorgers 
en 11 professionele organisaties.  
 

In 2020 is veel ingezet op waardering.  Zo ontving iedere geregistreerde mantelzorger 
een ‘hartverwarmertjes’, hebben 224  zich gemeld voor een presentje op de Dag van de 
Mantelzorg en zijn er 208 Nederweerter waarde cheques verstuurd.   

https://www.puntwelzijn.nl/wp-content/uploads/2020/06/weertmagazine-artikel-verenigingsondersteuning-juni-2020-def.pdf
https://www.facebook.com/puntwelzijnweert
https://www.instagram.com/puntwelzijn/
https://www.puntwelzijn.nl/wp-content/uploads/2020/03/artikel-weertmagazine-corona-hulp-weert.pdf
https://www.puntwelzijn.nl/praktijkverhaal/de-meerwaarde-van-de-beweegmakelaar/
https://www.puntwelzijn.nl/praktijkverhaal/coaching-van-een-nieuwkomer-via-whatsapp-toch-wel-heel-anders-dan-normaal/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200331_00154441?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=fbgroup&utm_content=article&utm_campaign=seeding&fbclid=IwAR1Wr3NVrtKRuX1JBU3dXTG-KDrbOmhn2nt-K9Jh0QQy59d6y9iebvk26Fc
https://www.youtube.com/watch?v=gVcvjVQIlmQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ecj2eY32JiY
https://www.puntwelzijn.nl/praktijkverhaal/praten-over-opvoeden/
https://www.youtube.com/channel/UCr_gWnTg2LIPWtwgWHWlErA
https://www.weertdegekste.nl/2020/12/kick-off-groenteboxjesprogramma-gemeente-weert/
https://www.weertdegekste.nl/2020/04/folder-corona-hulp-weert-als-hulpmiddel/
https://www.weertdegekste.nl/2020/06/punt-welzijn-lanceert-respijtwijzer/
https://www.weertdegekste.nl/2020/12/boodschappenplusbus-verrast-ouderen-met-feestelijke-kerstbox/
https://www.weertdegekste.nl/2020/12/gratis-spelen-tijdens-rabo-urban-sport-tour-winterevent/
https://www.weertdegekste.nl/2020/06/accommodaties-punt-welzijn-weer-open/
https://www.weertdegekste.nl/2020/03/punt-welzijn-opent-telefoonnummer-voor-corona-hulp-weert/
https://www.puntwelzijn.nl/voor-wie/kinderen-en-ouders/leren-door-spel/

