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Voorwoord:  
 
(Be)sturen door de achteruitkijkspiegel, of de blik vooruit? 
 
Bij het schrijven van het voorwoord voor dit jaarverslag bekroop mij deze gedachte uit de 
titel. Dit betreft immers een jaarverslag waarin we het recente verleden verslaan. Maar we 
weten dankzij de vele reclames ook dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de 
toekomst.  
 
Als Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) willen we juist wél de garantie kunnen geven 
dat wij er zijn voor de ouderen in Cuijk die nu of in de toekomst een beroep op ons doen. 
Behalve voor de ouderen zijn we er ook voor de kinderen, kleinkinderen en buren die zien 
dat een oudere in hun omgeving hulp of ondersteuning kan gebruiken. Of dit nu 
aanwezigheidshulp, activerend huisbezoek een goede maaltijd via Tafeltje Dekje of 
vervoershulp is. SWOC biedt diverse producten en diensten aan voor de ouderen in Cuijk. 
Dat doen we met veel vrijwilligers en, door een krimpende bijdrage van de gemeente, helaas 
met steeds minder professionele ondersteuning. 
 
Wij maken ons als bestuur zorgen over de continuïteit van onze dienstverlening. Dit door 
verschuiving van taken naar de gemeente, terwijl gelijktijdig bezuinigd wordt op het budget, 
als gevolg van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het aantal ouderen in de 
gemeente toeneemt. Daarnaast zien we dat ouderen met een zorgzwaarte indicatie van ZZP 
1 t/m 3 geen toegang meer hebben tot intramurale gezondheidszorg en derhalve thuis 
moeten blijven wonen, met ondersteuning van thuiszorg en/of mantelzorg. 
 
Wij verwachten dat er door deze ontwikkeling een groter beroep op onze dienstverlening zal 
worden gedaan. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen, hebben we het afgelopen 
jaar een traject ingezet om het vrijwilligersbeleid te actualiseren en te laten certificeren door 
de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). De NOV heeft ons onlangs 
medegedeeld dat wij dit jaar (2014) het certificaat “Goed  geregeld” voor ons 
vrijwilligersbeleid krijgen uitgereikt. Wat is de waarde van dit certificaat?  
 
De NOV geeft dit als volgt aan: “Organisaties die het certificaat krijgen, kunnen op een 
objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben 
georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen de organisatie kunnen rekenen op 
voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, 
samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige 
inzet goed heeft geregeld! Organisaties die de kwaliteitsonderscheiding ontvangen, mogen 
die vier jaar voeren. Ze ontvangen een certificaat en mogen het logo ‘Goed geregeld’ 
gebruiken”. 
 
Hiermee verwachten wij als bestuur een belangrijke voorwaarde te hebben geschapen om 
de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Maar als we de blik vooruit richten, 
zien we dat er nog veel werk voor ons ligt. Hierbij denken wij onder andere aan 
vrijwilligersbeleid, zichtbaarheid en communicatie, financiële transparantie, samenwerking 
met andere partijen en interne organisatie van de SWOC. 
 
Kortom er is en blijft nog veel te doen. “Laten we er samen aan werken, dan blijft het goed 
geregeld” 
 
Jan W. Pleunis,  Voorzitter SWOC 
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1   Bestuur, belangrijke ontwikkelingen  
  
1.1  Bestuurssamenstelling  

 
Alle leden van het dagelijks bestuur maken deel uit van het Bestuur. De voorzitters van de 
sectoren hebben eveneens zitting in het Bestuur. Het Bestuur is het hoogste 
besluitvormende orgaan van de Stichting. Het dagelijkse bestuur voert het beleid uit.  
 
Bestuur 
Voorzitter: dhr. J. Pleunis 
Vicevoorzitter: mevr. T. Kwant 
Secretaris: mevr. T. Moonen 
Penningmeester: dhr. G. Langen 
Lid: dhr. C. Gelens 
Namens cluster KBO: dhr. T. Bens 
Namens KBO Haps: dhr. T. Bens 
Namens KBO St. Agatha: dhr. G. Jacobs 
Namens KBO Beers-Linden: dhr. J. Jansen 
Namens KBO Cuijk centrum: dhr. B. van Ophuizen 
Namens KBO Cuijk noord, Katwijk, Heeswijkse Kampen: dhr. T. Lukassen 
Namens KBO Vianen: dhr. J. van Vegchel 
Sector Wonen: afgevaardigde in het bestuur: mevr M. van Maanen-Peters 
Sector Educatie en Informatie: afgevaardigde in het bestuur mevr. H. Buné-van der Ven 
Sector MBvO en Sociaal-culturele activiteiten: afgevaardigde in het bestuur: voorzitter mevr. 
E. Mijnsbergen 
Sector Vrijwilligers: afgevaardigde in het bestuur: mevr. I. Thijssen 
 
 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter: dhr. J. Pleunis 
Secretaris: mevr. T. Moonen 
Penningmeester: dhr. G. Langen 
Vicevoorzitter: mevr. T. Kwant 
Lid: dhr. C. Gelens 
Namens cluster KBO: dhr. T. Bens 
 

 Het Bestuur 
Het Bestuur kwam vier keer bijeen, het dagelijkse bestuur kwam in totaal 10 keer bij elkaar. 
Belangrijke onderwerpen in 2013 waren: meewerken aan het behoefteonderzoek, het volgen 
en invloed uitoefenen op het gemeentelijke ouderenbeleid - herzien van het vrijwilligersbeleid 
SWOC, herijking van de statuten, herformuleren en vaststellen van het huishoudelijk 
reglement, vormgeven aan de samenwerking met de nieuw geïnstalleerde cluster KBO Cuijk 
en Stichting Ouderen en Levensvragen, invulling geven aan de bezuinigingen op de 
ondersteuning ouderenwerk, werken aan certificering vrijwilligersbeleid en 
beleidsvoornemens 2013 (zie speerpunten en voornemens).  
 

 De sectoren 
De sector Wonen is een keer bij elkaar geweest. Er heerst onduidelijkheid over de functie 
van de sector. De  voorzitter SWOC en de voorzitter sector Wonen waren in gesprek met 
verschillende partners (gemeente, Mooiland Maasland, Pantein) om tot een heroriëntatie te 
komen.  
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De sector Zorg kwam vier keer bij elkaar om de voortgang van de zorg gerelateerde diensten 
te evalueren en te monitoren. Voorzitter: mevr. T. Kwant. Binnen de sector zorg was een 
klankbordgroep voor de diensten activerend huisbezoek en aanwezigheidshulp actief. Deze 
klankbordgroep is 4 keer bij elkaar geweest. 
 
De sector Educatie en de sector Sociaal-culturele activiteiten kwamen drie keer bij elkaar.  
Ook deze sectoren zijn toe aan het herdefiniëren van hun taken.  
 
De sector Vrijwilligers had vooral een uitvoerende functie. Naast de sector was in 2013 een 
werkgroep vrijwilligersbeleid actief t.b.v. de certificering van het ouderenbeleid, waar naast 
de voorzitter van de sector, de voorzitter van de SWOC een ander bestuurslid en twee 
ouderenwerkers aan deelnamen.    
 

 Beroepsmatige ondersteuning  
Bij de uitvoering van de vele en diverse taken worden de vrijwilligers ondersteund door de 
volgende ouderenwerkers: 
Mevrouw Mien v. d. Broek, tot 31 juni 2013, gestopt in verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Dhr. Jim Remmel, heeft de taken begeleiding van de dienst 
activerend huisbezoek en aanwezigheidshulp van haar overgenomen. 
Mevrouw Silvia Beuving: Tafeltje Dekje, telefooncirkel, sector Educatie en voorlichting, 
seniorenpagina en PR. 
Mevrouw Thea Martens: MBvO, sociaal-culturele activiteiten  en welzijnsdiensten 
Mevrouw Ulla Becker: coördinator ouderenwerk, beleidsondersteuning, individuele 
belangenbehartiging. 
 
 

1.2  Belangrijkste ontwikkelingen  
 

 Samenwerking met de cluster KBO gemeente Cuijk 
SWOC en de afdelingen van de KBO werken deels voor dezelfde doelgroep en er is een 
nauwe vervlechting op bestuurlijk en uitvoerend niveau. In 2013 hebben de afdelingen van 
de KBO hun organisatievorm “de cluster” weer geactiveerd met de intentie om hun 
onderlinge samenwerking en afstemming te verbeteren. Er zijn stappen gezet om de 
onderlinge samenwerking opnieuw te regelen. Zo is er een nieuw huishoudelijk reglement 
vastgesteld en ingevoerd.  
 

 Samenwerking met KBO en OLC ten aanzien van het gemeentelijk ouderenbeleid  
Het behoefteonderzoek, begeleid en uitgevoerd door prof. dr. M.J.M. Kardol van de Vrije 
Universiteit Brussel, dat in  2013 uitgevoerd werd, vormt de basis voor het nieuw 
geformuleerde ouderenbeleid van de gemeente. SWOC, Cluster KBO en OLC hebben 
samen aan de voorkant hun invloed geldend gemaakt en vóór vaststelling belangrijke 
onderwerpen aangedragen, die uiteindelijk voor een groot deel meegenomen zijn in het 
ouderenbeleid. 
 

 Aanpak van de bezuinigingen 2013  op de ondersteuning door het ouderenwerk 
In 2013 werd de SWOC wederom met een bezuiniging op professionele ondersteuning 
geconfronteerd. De bezuinigingen hadden noodgedwongen wel als gevolg, dat er geen 
bijzondere aandacht naar de groep allochtone ouderen is uitgegaan.   
 

 Werkgroep vrijwilligersbeleid 
De SWOC is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn  het “goud / kapitaal” van de 
SWOC. Goede zorg voor vrijwilligers, uitdagingen bieden, gezelligheid, ondersteuning, 
begeleiding en scholing; om zo vrijwilligers te vinden, te binden en te boeien, dat is een 
hoofdtaak van het Bestuur van de SWOC. Het is ook belangrijk om de uitdagingen ten 
aanzien van de dubbele vergrijzing en ontgroening en een zich terugtrekkende overheid aan 
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te kunnen. Daarom is besloten om het vrijwilligersbeleid van de SWOC te actualiseren. 
Hiervoor is een werkgroep gevormd, die einde 2013 het vrijwilligersbeleid opnieuw 
geformuleerd heeft.  
De werkgroep heeft hard gewerkt om begin 2014 de onderscheiding “Goed geregeld” te 
verkrijgen. “Goed geregeld” is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt 
toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun 
vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) 
gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is vier jaar geldig. De NOV zegt op haar 
website: “Organisaties die de onderscheiding krijgen, kunnen op een objectieve manier 
laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. 
Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende 
mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners 
en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft 
geregeld! Organisaties die de kwaliteitsonderscheiding ontvangen, mogen die vier  jaar 
voeren. Ze ontvangen dan een certificaat en mogen het logo gebruiken. ” 
 
Dit jaar hebben de  werkgroepen Tafeltje Dekje, aanwezigheidshulp en telefooncirkel 
bijzondere aandacht van het de bestuur van de SWOC gekregen. De coördinatoren van de 
diensten waren uitgenodigd om een korte presentatie te houden. Alle deelnemers zowel de 
coördinatoren als ook de leden van het bestuur vonden dit zeer positief en een leerzame en 
informatieve ervaring. Wordt vervolgd in 2014.  
  

 Bestrijding van eenzaamheid 
- een gemeenschappelijk doel van de organisaties in het afstemmingsoverleg 

 
De SWOC / Radius voert het secretariaat van het afstemmingsoverleg ouderen in de 
gemeente Cuijk. In het afstemmingsoverleg ontmoeten  professionals van alle zorg- en 
welzijnsinstellingen, die actief zijn in de gemeente Cuijk, een huisartspraktijk, de 
beleidsambtenaar welzijn van de gemeente en het sectorhoofd van de gemeentelijke sociale 
dienst elkaar. Afstemming en elkaar informeren over actuele ontwikkelingen is het doel. Het 
afstemmingsoverleg wordt drie keer per jaar bijeengeroepen. In 2013 is uit dat overleg een 
themabijeenkomst “Eenzaamheid en dan” georganiseerd op 4 juni 2013. Bij deze 
bijeenkomst, die in het gemeentehuis Cuijk plaats vond, waren 70 deelnemers van 24 
organisaties / instellingen aanwezig. Als spreker was Dr. Anja Machielse, docent en 
onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek uitgenodigd. Zij is expert op het gebied 
van het herkennen en bestrijden van sociaal isolement. Deze bijeenkomst is als zeer positief 
ervaren. 

 
Dr. Anja Machielse na haar lezing “Eenzaam – wat nu” in het gemeentehuis te Cuijk. 
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2 Speerpunten en voornemens voor 2013 / 2014  
 

Als dagelijks bestuur hebben we een aantal beleidsvoornemens voor de komende jaren 
geformuleerd. Zaken die we komende jaren willen realiseren en waaraan in 2014 nog volop 
gewerkt zal worden zijn:  

 Vrijwilligersbeleid 

 Zichtbaarheid en communicatie 

 Financiële transparantie  

 Samenwerking met andere partijen 

 Organisatie van de SWOC. 
Dit zijn een aantal punten die elkaar wederzijds beïnvloeden en ook afstemming en 
draagvlak vereisen. Daarom beslaat het tijdvak waarin we deze voornemens willen 
realiseren meerdere jaren. 
 

 Vrijwilligersbeleid  
De vrijwilligers zijn de belangrijkste mensen van de SWOC. Het is daarom noodzakelijk om 
een goed en transparant vrijwilligersbeleid op te zetten. Een beleid waarin de vrijwilligers 
zich kunnen herkennen maar waarbij ze ook weten wat hun rechten en plichten zijn. Waarin 
duidelijk is wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Het is vrijwillig maar niet 
vrijblijvend. Dit, omdat de soms kwetsbare ouderen rekenen op de inzet van de vrijwilliger. 
Om dit vrijwilligersbeleid te optimaliseren, is een werkgroep geformeerd en een traject op- 
gezet om te komen tot certificering. 
 

 Zichtbaarheid en communicatie 
Om de inzet van de SWOC beter voor het voetlicht te brengen zal het nodig zijn om de 
werkzaamheden en de producten en diensten die worden aangeboden nog beter te 
communiceren met onze doelgroepen. Hiervoor zal, naast de geëigende communicatie- 
middelen zoals de Seniorenpagina, de Nieuwsbrief en website, gewerkt moeten worden aan 
een geïntegreerde aanpak van communicatie. De ideeën hierover zijn in ontwikkeling. 
Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die het bestuur kunnen ondersteunen. 
 

 Financiële transparantie 
In de komende jaren valt er door afnemend budget en het groeiend aantal ouderen niet aan 
te ontkomen om keuzes te maken over de aan te bieden producten en diensten. We willen 
dan ook als bestuur nog meer inzicht krijgen in de kosten per product/dienst per deelnemer, 
zodat we op rationele gronden keuzes kunnen maken. 
 

 Samenwerking met andere partijen 
Doordat we op een goede wijze onze diensten kunnen aanbieden aan de kwetsbare 
ouderen, staan we open voor samenwerking met andere partijen. Komende jaren zullen we 
als SWOC ook meer investeren in de samenwerking met partijen die hier ook voor open 
staan. 
 

 Organisatie van de SWOC 
Op dit punt zijn een aantal verbeteringen ten aanzien van de slagvaardigheid noodzakelijk. 
Het betreft onder andere nadere precisering van taken en verantwoordelijkheden van het 
Bestuur en het dagelijks bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de sectoren binnen 
de SWOC worden uitgewerkt en geïntegreerd binnen de beleidscyclus. 
Daarnaast zullen we ook op basis van het afgeronde behoefteonderzoek van professor 
Kardol en het komende beleidsplan ouderenzorg van de gemeente een meerjarig 
beleidsplan opstellen en jaarlijks een werkplan en begroting maken.  
Kortom, onze beleidscyclus wordt aangepast en geactualiseerd. 
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3 Zorggerelateerde welzijnsdiensten 
 

Deze diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers met het doel dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. De diensten zijn vaak aanvullend aan professionele hulp. 
De coördinatie van de diensten ligt meestal bij vrijwilligers met ondersteuning en in 
samenwerking met een ouderenwerker van Radius. Onder zorggerelateerde 
welzijnsdiensten rekenen wij de volgende diensten: Telefooncirkel, Tafeltje Dekje, 
vervoersdienst, activerend huisbezoek, aanwezigheidshulp en de welzijnsbezoeken.   
 

3.1  Telefooncirkel 
 

Doel en functie van de telefooncirkel is:  
Veiligheid, sociale controle en contact te bieden aan een oudere die moeilijk het huis uit kan 
en/of weinig sociale contacten heeft, zodat een situatie zoals die onlangs in Rotterdam 
plaatsvond (een bewoonster lag jaren dood in huis) voorkomen wordt.   
 
Gegevens 2013:  
Er zijn vier vrijwilligers die elke vier weken een ‘dienst’ draaien.  
Roosters hiervoor worden gemaakt door een secretarieel medewerker van Radius, die 
ingezet wordt voor werkzaamheden van de SWOC. 
De vrijwilligers en de ondersteunende ouderenwerker hebben drie keer een overleg gehad 
waarin de lopende zaken en deelnemers werden besproken. 
Er is zes keer actie ondernomen omdat een deelnemer niet opnam of dat er signalen 
kwamen van de vrijwilligers. In één geval bleek er daadwerkelijk iets aan de hand te zijn. 
Omdat de thuiszorghulp op dat moment ook naar de woning kwam heeft zij e.e.a. opgepakt; 
Dit jaar is er ook weer een ontmoetingsmiddag geweest voor alle deelnemers en vrijwilligers; 
dat was op 31 oktober 2013. Omdat de telefooncirkel dit jaar 20 jaar bestond, stond die 
middag dan ook in het teken van dit jubileum. 
Aantal deelnemers gestopt: 2 (wegens opname in verpleeghuis) 
Aantal deelnemers gestart: 1 
Een deelnemer is overgestapt naar de stercirkel waarin alle deelnemers rechtstreeks gebeld 
worden door de vrijwilliger omdat zij niet in staat zijn om altijd door te bellen. 
Er zijn op dit moment in totaal 17 deelnemers in de drie cirkels, waarvan één met Molukse 
ouderen. In 2012 waren er in totaal 18 deelnemers. 
 

 
 

Op 31 oktober 2013 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats in Jongerencentrum Cyou in Cuijk. 
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3.2 Tafeltje Dekje  

 
Doel en functie van Tafeltje Dekje: 
Zelfstandig wonende ouderen voorzien van een warme of koelverse maaltijd. 
De maaltijden worden door 36 vrijwilligers bezorgd van maandag t/m zaterdag. De dienst 
heeft ook een signalerende en sociale functie, evenals de telefooncirkel.  De drie vrijwillige 
coördinatoren voor Cuijk, Beers en Haps zorgen voor het contact met ‘hun’ vrijwillige 
bezorgers. Daarnaast maken zij de planningen voor de bezorging en zijn zij aanspreekpunt 
voor de bezorgers als zij signalen opvangen/zien bij deelnemers en zich zorgen maken. Ook 
houden zij zelf de administratie bij en innen het geld. Een ouderenwerker ondersteunt de 
vrijwillige coördinatoren. 
 
Gegevens 2013:  
Er zijn drie bijeenkomsten geweest met de vrijwillige coördinatoren en de ouderenwerker 
waarin de gang van zaken met deelnemers werd besproken. 
Er zijn vier bijeenkomsten met de bezorgers en een met alle vrijwilligers geweest. Deze 
laatste stond in het teken van scholing op het gebied van signaleren. 
 
Daarnaast is een van de bezorgers mee geweest naar Prerov, Tsjechië, in het kader van de 
uitwisseling Cuijk-Prerov. De bezorger heeft het als zeer zinvol ervaren. Hij heeft contact 
gehad met een instelling die ook maaltijden bezorgt. Met name om te bekijken waar de 
verschillen en overeenkomsten liggen op het gebied van maaltijdbezorging. 
 

 

Jaar Aantal maaltijden 

2011 
 

38.551 
 

2012 
 

35.676 

2013 35.361 

 
Er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de terugloop van het aantal deelnemers. 
In het algemeen kan als reden aangenomen worden: meer concurrentie door andere 
aanbieders, die ook maaltijden aanbieden en de supermarkt.  
 

3.3 Vervoersdienst 
 

Doel en functie:  
De SWOC heeft voor ouderen, die niet meer zelfstandig naar activiteiten van de SWOC en 

KBO kunnen komen, een vervoersdienst. Het doel van de dienst is dat ouderen mee kunnen 
blijven doen aan activiteiten en daarmee sociaal isolement voorkomen wordt. 
 
Gegevens 2012:  
Er zijn drie vervoersgroepen Beers/Linden, Cuijk/St Agatha en Vianen/Haps. De 
vervoersdienst wordt uitgevoerd door 16 vrijwilligers. Ouderen kopen een 10 rittenkaart voor 
25 euro. Er maken in de plaats Cuijk 31 personen gebruik van de dienst, in Vianen zes, in 
Beers 1. Gemiddeld wordt 40 weken per jaar deze dienst ingezet.   
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3.4  Activerend huisbezoek 

 
Doel en functie: 
Activerend huisbezoek is een dienst waarbij een zelfstandig wonende oudere door een 
deskundige vrijwilliger gedurende een afgebakende periode begeleid wordt.   
Er zijn allerlei omstandigheden zoals verlies van partner, verhuizing, lichamelijke 
achteruitgang, waardoor een oudere uit balans kan raken. Een vrijwilliger van het 
activerend huisbezoek maakt samen met de oudere een plan om de draad weer op te 
pakken.  
Om de grenzen te bewaken en goede ondersteuning te krijgen heeft elke vrijwilliger 
regelmatig zowel individueel als met de groep contact met de beroepskracht.  
Deskundigheidsbevordering is voor deze groep vrijwilligers van essentieel belang om het 
vrijwilligerswerk goed uit te kunnen blijven voeren. In 2013 zijn 7 intervisiebijeenkomsten 
geweest en is er een scholing geweest van het OLC over ouderen en levensvragen, 
verspreid over 4 dagdelen.  
In 2013 is bij 13 cliënten het traject beëindigd. Er zijn in 2013 geen nieuwe aanmeldingen 
voor het activerend huisbezoek geweest. Oorzaak kan zijn: de wissel bij de WWZ-
coördinator. Zij is de belangrijkste verwijzer naar deze dienst. Misschien is de dienst te 
weinig bekend bij huisartsen, thuiszorgorganisaties en andere belangrijke verwijzers.  
 
 
Gegevens 2013 
 

Jaar 2013 2012 2011 2010 

Aantal cliënten 13 25 28 21 

Aantal vrijwilligers 5 5 6 6 

 
3.5 Aanwezigheidshulp  

 
Doel en functie: 
De aanwezigheidshulp is een dienst om de mantelzorger te ontlasten. De mantelzorger 
houdt de zorg alleen vol als hij/zij zelf af en toe ertussenuit kan.  
 
De vrijwilligers blijven bij zieke, eenzame en/of dementerende oudere als de 
mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft. 
De vrijwilligers verlenen minimaal één dagdeel per week aanwezigheidshulp. 
Deskundigheidsbevordering is ook voor deze groep vrijwilligers van belang en bevat 
thema’s als grenzen stellen, signaleren en doorverwijzen.  
De vrijwilligers en de bezochte ouderen hebben samen een ontspanningsmiddag 
gehouden.   
 
De gegevens: 
25 Vrijwilligers bieden ondersteuning aan mantelzorgers, waarvan acht vrijwilligers twee 
cliënten per week bezoeken.  Er zijn in 2013 drie vrijwilligers gestopt vanwege persoonlijke 
gezondheidsklachten en privéomstandigheden. Er zijn 3  nieuwe vrijwilligers bij gekomen. 
Eén daarvan is een student. In 2013 is voor het eerst een student aan een oudere 
gekoppeld. Dit wordt als positief ervaren van beide kanten. Men leert van elkaar, komt 
dichter bij elkaar en begrijpt elkaars leefwerelden beter.  
De bezoeken bij drie cliënten zijn gestopt vanwege overlijden of verhuizing naar een 
verzorgingshuis. 
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Er staan nog 7 personen op de wachtlijst voor de bezoekdienst. Ook in 2013 is vast te 
stellen dat het aantal aanvragen onevenredig stijgt, in vergelijking met het aantal 
aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers. Hieruit blijkt, dat de behoefte aan individueel en 
sociaal contact toenemen. Dit komt overeen met de huidige trend, dat ouderen langer 
zelfstandig thuis blijven wonen en daarbij blijkbaar minder mobiel zijn.  
 

Jaar 2013 2012 2011 2010 

Aantal cliënten 54 54 51 50 

Aantal vrijwilligers 23 24 30 
 

daa 

31 

 
 

 
 
 
 
3.6  Welzijnsbezoeken  
 

 
Doel en functie:  
De welzijnsbezoeken worden sinds een aantal jaren gedaan. De vrijwilligers geven 
informatie aan alle 75-jarigen en zij hebben een signalerende functie naar de SWOC. 
 
Algemeen:  
In 2013 zijn 11 vrijwilligers actief geweest als vrijwilligers van de welzijnsbezoeken.  Er is een 
vrijwilliger gevonden voor de verwerking van de gegevens. 
De welzijnsbezoeken worden in samenwerking met de gemeente uitgevoerd. Uit privacy- 
overwegingen worden de ouderen via de gemeente benaderd. In 2013 waren er dat 190 
senioren van 76 jaar oud. Daarvan gaven 80 personen aan geen bezwaar te hebben tegen 
een bezoek. De bezochte senioren wonen in de wijken Padbroek, Cuijk Centrum, Cuijk 
Noord en Heeswijkse Kampen.  
Van de 80 personen die bezocht werden, werden 14 doorgeleid naar de WWZ – coördinator, 
de vrijwillige ouderenadviseur of Actieradius. 
 
Meer resultaten zie bijlage 1. 
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4 Individuele belangenbehartiging 
 
De Individuele belangenbehartiging omvat drie diensten, die op elkaar aansluiten. Dit zijn: 

- De vrijwillige ouderenadviseur voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning 
op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën.   

- De vrijwillige belastingadviseur, die helpt bij het invullen van de belastingaangifte .  
- De vrijwilliger van de thuisadministratie, die helpt bij het op orde brengen en het 

overzicht houden van de  thuisadministratie.   
 

Algemene ontwikkelingen:  
In 2013 is door intensieve samenwerking tussen de Taakhouder cluster Cuijk KBO en de 
ouderenwerker een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin de werkwijze, taken en 
verantwoordelijkheden vastgelegd zijn. De diensten, die uitgevoerd worden onder de noemer 
individuele belangenbehartiging zijn namelijk gezamenlijke diensten van het cluster KBO en 
de SWOC. Beide staan voor continuïteiten en kwaliteit van de diensten.   
 

4.1 De vrijwillige ouderenadviseurs 
 

In 2013 waren er zes ouderenadviseurs actief.  Er is een nieuwe ouderenadviseur bij 
gekomen. Twee ouderenadviseurs zijn definitief gestopt. De redenen waren: leeftijd resp.  
ziekte.   
Een ouderenwerker geeft individuele en collectieve begeleiding en scholing: 

 Twee bijeenkomsten met de intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Deze 
bijeenkomsten zijn voor alle vrijwillige ouderenadviseurs van de gemeente Cuijk, 
Grave en Mill.  

 Een regionale scholing rondom veranderde regelgeving in samenwerking met het 
Algemene Informatie Punt (AIP) van het Regionaal Maatschappelijk Werk. 

 Twee terugkombijeenkomsten georganiseerd door VBOB (Vereniging Brabantse 
Ouderenbonden).  

 2 algemene bijeenkomsten met de vrijwillige ouderenadviseurs.  
 
In 2013 heeft de SWOC besloten om gebruik te maken van het digitale registratiesysteem 
van de VBOB. Hierdoor werd de registratie op een andere manier georganiseerd.  
 
In 2013 behandelden de 6 ouderenadviseurs 92 hulpvragen. De vragen hadden betrekking 
op bijzondere bijstand (20), kwijtschelding gemeentelijke belastingen (6), Wmo anders dan 
PGB (11), PGB (12), zorg en zorgtoeslag (9), informatie, advies en doorverwijzing (13). 
 
 

4.2 Vrijwillige belastingadviseurs 
 
 In 2013 waren er acht vrijwillige belastinginvullers actief. Twee ervaren belastinginvullers 
zijn gestopt vanwege ziekte en leeftijd, resp. privéomstandigheden. De acht vrijwillige 
belastingadviseurs helpen 65-plussers in de gemeente Cuijk met het invullen van hun 
belastingaangifte en checken of zij in aanmerking komen voor de zorg- en huurtoeslag.   
Een ouderenwerker coördineert de dienst en zorgt voor actueel informatiemateriaal voor de 
vrijwilligers; eveneens zorgt zij voor de PR over de dienst. 
Elk jaar bezoeken de vrijwillige belastingadviseurs de scholing, die aangeboden wordt door 
VBOB (Stichting Verenigde Bonden Overleg). Zij organiseren zelf een oefenmiddag en 
komen twee keer per jaar met de ouderenwerker bij elkaar om actuele zaken te bespreken. 
Ter ondersteuning van hun werkzaamheden kunnen zij gebruik maken van de informatielijn 
en website van KBO Brabant resp. VBOB (Verenigde Brabantse ouderenbonden). 
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In 2013 waren er 50 telefonische aanvragen.  
In 2013 hebben de 8 belastinginvullers 355 belastingformulieren ingevuld. In totaal hebben 
de vrijwilligers 454 bezoeken afgelegd, resp. gesprekken gevoerd.  
 
 

4.3 De vrijwilligers van de thuisadministratie 
 
In 2013 zijn acht vrijwilligers actief geweest bij de thuisadministratie. Er is een vrijwilliger 
gestopt vanwege gezondheidsredenen. Twee vrijwilligers zijn erbij gekomen. Zij hebben 
gebruik gemaakt van de introductiescholing van de VBOB voor thuisadministrateurs.  
 
De vrijwilligers brengen samen met de aanvrager de papieren op orde. Als hulpmiddel 
maken zijn gebruik van een thuisadministratiemap, waarvan de prijs in 2013 5 euro was. Als 
de aanvrager weer zelf in staat is de administratie te beheren, trekt de vrijwilliger zich weer 
terug. Het kan ook zijn dat de dienst structureel verleend wordt.   
 
Er zijn in 2013 13 nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Er zijn 4 
begeleidingstrajecten gestopt door overlijden en verhuizen. 2 Trajecten waren van zeer  
korte duur. 
In totaal zijn 38 begeleidingstrajecten naar 2014 overgegaan.    
Er zijn 2 algemene bijeenkomsten geweest. De ouderenwerker matcht de aanvrager met de 
thuisadministrateur en heeft veelvuldige individuele contacten met de vrijwilligers.    
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5 Preventie in de vorm van educatie, voorlichting en PR 
Doelstelling van de SWOC is het zelfstandig leven van ouderen te bevorderen en de 
eigen regie zolang als mogelijk te behouden. Educatie in vorm van cursussen zoals het 
verstrekken van informatie in de vorm van voorlichting en via website, de seniorenpagina 
en andere communicatiemiddelen horen er eveneens bij.  

 
5.1  Cursussen 

 
In 2013 is een vrijwillige coördinator gestart die de uitvoerende werkzaamheden zoals 
planning van de cursus, contacten met de locaties, deelnemersadministratie etc. heeft 
overgenomen van de ouderenwerker wat betreft de cursussen. 
 
Geheugentraining:  
In 2013 zijn 2 cursussen geheugentraining uitgevoerd. De training biedt uitdagingen om het 
geheugen op peil te houden en om geïnteresseerden te ontmoeten. Voor het eerst is er ook 
aandacht besteed aan het bewegen in relatie tot het geheugen. Een docent van de MBvO 
gaf een les bewegen met oefeningen die de cursisten thuis ook konden doen. Er waren in 
totaal 16 deelnemers. Er is veel belangstelling voor de cursus. De cursus zal ook in het 
najaar van 2014 weer aangeboden worden, in het kader van behoud van zelfstandigheid en 
vitaliteit, een voorwaarde om de regie in eigen hand te houden.  
 
Kijken naar Kunst:  
Deze cursus heeft in het najaar van 2013 plaatsgevonden. Er waren 16 deelnemers. Er is 
veel belangstelling voor de cursus. Vanwege een groot aantal aanmeldingen is er een 
tweede cursus ingepland die start in januari 2014. De cursus Kijk op Kunst is een uitdaging 
om actief en sociaal bezig te blijven en anders naar je omgeving te kijken.  
 
Verhalengroep:  
Vanuit de cursus Levensverhalen Schrijven is een aantal jaren geleden de Verhalengroep 
ontstaan. Deze groep komt 4 keer bij elkaar en aan de hand van 4 verschillende thema’s 
schrijven zij verhalen en/of gedichten.  
 
Computercursussen:  
De computercursussen vinden vanaf 2013 plaats in Internationaal Vrouwencentrum Safina. 
Vanaf maart zijn de computercursussen weer gestart. 
De volgende cursussen zijn gegeven in het voor- en najaar: 
Basiscursus Windows 7 (2 keer): 14 deelnemers 
Fotobewerking: 7 deelnemers 
Basiscursus Windows 8: 8 deelnemers 
Beginnerscursus I-pad: 7 deelnemers 
Internet & E-mailen (2 keer): 12 deelnemers 
Opfriscursus Windows: 7 deelnemers 
 
Er zijn 6 vragenochtenden georganiseerd waar mensen terecht konden voor vragen over hun 
mobiele telefoon, laptop, tablet, enz. De ochtenden zijn gratis en vinden plaats op 
zaterdagochtend in Safina. 
In totaal hebben 51 mensen de vragenochtenden bezocht. 
Wegens de  grote belangstelling zullen de vragenochtenden ook in 2014 gecontinueerd 
worden. 
 
Er zijn 6 docenten verbonden aan het computerleercentrum dat ook aangesloten is bij 
Seniorweb. Eén docent is gestopt met het lesgeven en er is één docent begonnen in 2013. 
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5.2 Voorlichtingen gegeven in samenwerking met de afdelingen van de KBO 
 
Voorlichting hulpmiddelen in huis:  
Deze heeft plaatsgevonden in Beers. 
 
Elektrische Fietsdag:  
Op 21 juni vond er een trainingsdag plaats voor senioren met een elektrische fiets. 
De dag werd georganiseerd door de SWOC, de KBO Cluster gemeente Cuijk, gemeente 
Cuijk en de Fietsersbond. 
 
 
 

 
 

 

5.3 Website, seniorenpagina, folders, nieuwsbrief voor vrijwilligers 

 
Website:  
De website wordt zo up to date mogelijk gehouden. Om continuïteit hierin te waarborgen zijn 
we op zoek gegaan naar een vrijwilliger die de website elke week wil bekijken en zo nodig 
verouderde gegevens  kan verwijderen. 
In 2014 zal een vrijwilliger starten. Deze vrijwilliger zal zich ook bezig houden met PR-
werkzaamheden in het algemeen, zoals folders verspreiden, persberichten schrijven en 
versturen, enz. 
 
Folders:  
Er zijn in 2013 twee nieuwe folders ontwikkeld:  

- Een algemene folder van de SWOC 
- Een folder over de ouderenadviseurs 

 
Nieuwsbrief voor vrijwilligers:  
In 2013 is er in augustus een nieuwsbrief uitgebracht voor de vrijwilligers van de SWOC.  
 
Seniorenpagina: 
In 2013 is de Seniorenpagina 12 keer verschenen in het Cuijks Weekblad (elke laatste 
dinsdag van de maand). De redactie komt maandelijks bij elkaar om de onderwerpen vast te 
stellen en het werk te verdelen.  
In totaal zijn er 6 redactieleden: 1 ouderenwerker, 1 secretarieel medewerker, vier vrijwillige 
redactieleden (waaronder 1 columnist). 
Door ontwikkelingen binnen Wegener Media, kwam de SWOC voor het feit te staan dat 
vanaf het najaar betaald moest worden voor het plaatsen van de seniorenpagina. In goed 
overleg tussen de SWOC en het Cuijks Weekblad werd besloten om vanaf november 2013 
de Seniorenpagina in te korten tot een halve pagina.  
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6 Bewegingsactiviteiten 
 
Doel en functie 
De SWOC biedt verschillende activiteiten aan in de gemeente Cuijk. Hierdoor stimuleert de 
SWOC dat senioren de mogelijkheid hebben om te blijven bewegen. Dit is belangrijk en een 
voorwaarde om lichamelijk en geestelijk fit te blijven en langer zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Tevens is er ruimte om sociale contacten te maken of te onderhouden.  
 

6.1  MbvO – activiteiten 
 
Gegevens 2013:  
 

De tabel geeft een overzicht van de verschillende activiteiten, het aantal deelnemers en de 
gemiddelde leeftijd. 
 
 
We zien bij de gymgroepen (inclusief de zitgym) dat het aantal deelnemers terugloopt. Daar 
waar een groep langere tijd minder dan 12 deelnemers heeft is het belangrijk om een 
inschatting te maken of er sprake is van een tijdelijke of structurele terugloop. 
Op Maartenshof draaien twee gymgroepen die hoofdzakelijk bezocht worden door bewoners 
van de diverse afdelingen van Maartenshof. Het niveau is zodanig dat beide groepen onder 
de categorie zitgym vallen. Verder zijn er zitgymgroepen in het WoZoCo, de La Salle, 
Mariagaarde en in Beers.  
In oktober is er een nieuwe actieve gymgroep opgestart. Deze gymgroep heeft op dit 
moment 25 actieve leden. 
De activiteiten, waarbij een docent betrokken is, worden wekelijks gegeven. Tijdens de 
zomermaanden worden er geen lessen gegeven.  

 
 
Tijdens de zomerperiode wordt er in de maand juli MBvO gegeven voor belangstellenden uit 
de hele gemeente Cuijk. Het is een gevarieerd programma, ook bedoeld om kennis te maken 
met MBvO activiteiten. Er zijn geen kosten aan verbonden.  
  

Activiteit en 
deelnemers 
aantal 

Cuijk Beers  Haps St. 
Agatha 

Vianen Totaal 
2013 

Totaal 
2012 

Gemiddelde 
leeftijd 

Gymnastiek 109 11 20 10 20 170 181 74 

Zitgymnastiek 17 11 11   39 47 81 

Werelddansen 15  10   25 19 79 

Countrydansen 11     11 12 75 

Yoga 12  20  13 45 42 72 

Zwemmen 199     199 191 70 

Oud fit 39     39 21 78 

Koersbal 25 9 40 5 16 95 132 78 

Toneel   7  10 17 19 69 

Seniorenkoor 25  28                                                                        53 57 79 

Seniorenorkest 30     30 31  

Totaal 482 31 136 15 59 723 752 75,5 
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Gemeentelijk koersbaltoernooi   
Eenmaal per jaar is er een uitwisseling tussen de koersbalgroepen uit de gemeente Cuijk. 
Dit jaar was er een uitwisseling op 8  november 2013 in de “Stappert” te Haps. Hieraan 
hebben 50 senioren deelgenomen. Het was een gezellige en sportieve middag, waarbij 
deelname en contact centraal staan. Een vrijwillige coördinator heeft dit evenement samen 
met een ouderenwerker georganiseerd. In 2014 ligt de algehele coördinatie in zijn handen.  
 
 
 

6.2  Regionale Manifestaties 
 

Jaarlijks organiseren de SWOC en de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer) in samenwerking met de ouderenwerkers regionale manifestaties van de 
plaatselijke koren en dansgroepen. Het doel is om zich te presenteren en de sociale 
contacten te versterken buiten de gemeentegrenzen. SWOC is verantwoordelijk voor de 
jaarlijkse regionale korendag, die georganiseerd wordt met behulp van vele vrijwilligers.  
 
Korenmiddag 
De regionale Korenmiddag heeft plaats gevonden op dinsdag 8 oktober. Hieraan hebben 5 
koren uit het Land van Cuijk deelgenomen. Het aantal bezoekers incl. koorleden was 
ongeveer 120 personen. 
 
Dansen 
Instuif country heeft plaats gevonden op 27 april 2013 in Beugen. Er heeft hier vanuit de 
gemeente Cuijk 1 groep aan deel genomen. 
Werelddansen heeft plaats gevonden op 25 mei 2013. Uit de gemeente Cuijk hebben hier  
2 groepen aan deel genomen.  

 
6.3  Sociaal-culturele activiteiten 

 
Wat de recreatieve activiteiten (zoals soos en biljarten) betreft heeft de SWOC vooral 
een faciliterende taak. De directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de 
ouderenbonden, een beheerstichting of een lokale werkgroep. Op aanvraag bieden de 
ouderenwerkers ondersteuning aan de vrijwilligers. De overige activiteiten vallen onder 
de directe verantwoordelijkheid van de SWOC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de 
KBO- afdelingen. 
 
Soosbijeenkomsten 
Tijdens soosbijeenkomsten, vaak georganiseerd door een werkgroep, staan ontmoeting en 
recreatie centraal. Alle ouderen zijn welkom. Men kan er gewoon binnenlopen voor een 
kopje koffie, thee of een praatje en, afhankelijk van de accommodatie kaarten, handwerken, 
biljarten, sjoelen, tafeltennis etc. Er zijn soosbijeenkomsten op 8 verschillende locaties 
verspreid over de gemeente Cuijk. Er zijn gesprekken geweest om in de Nielt, Heeswijkse 
Kampen een nieuwe Soos te starten. 
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Tekenen en schilderen 
In Cuijk is al enkele jaren een tekenclub actief in ’t Fort. Ook in Linden bestaat er een 
tekenclub, opgestart door een groep ouderen. SWOC faciliteert deze activiteiten.  
 
Handwerken en hobbyclubs georganiseerd door KBO, gefaciliteerd door de SWOC 
Aan het handwerken en aan de hobbyclubs kunnen alle ouderen deelnemen. De 
organisatie is in handen van de plaatselijke KBO-afdeling. Handwerken vindt plaats in de 
wijkwinkel in de Valuwe en in Haps. 
De afdeling van de KBO Beers/Linden heeft een hobbyclub. 
 
Kienen en Prijsrikken 
Kienen wordt maandelijks georganiseerd door de KBO Cuijk-Noord/Katwijk/Heeswijkse 
Kampen en KBO-Centrum in `t Fort. De KBO Beers/Linden en de KBO Vianen kienen twee 
keer per maand; in Haps 1 keer per maand.  
Door de KBO Cuijk-Centrum en de KBO Cuijk-Noord/Katwijk en Heeswijkse Kampen wordt 
in afstemming met elkaar om de veertien dagen prijsrikken georganiseerd. 
KBO Beers/Linden organiseert 2x per maand prijsrikken.  
 
Jeu de boules 
Jeu de boules wordt wekelijks georganiseerd door de KBO Beers/Linden en KBO Sint 
Agatha.  
 
Toneel zelfstandige groep, gefaciliteerd door SWOC 
Er zijn twee toneelgroepen voor ouderen: in Haps en in Vianen. Beide groepen treden op 
aanvraag op voor derden en voor de KBO-afdelingen van de eigen gemeente.  
 
Seniorenorkest zelfstandige groep, gefaciliteerd door SWOC 
Het Seniorenorkest telt 30 enthousiaste leden. Zij repeteren wekelijks het hele jaar door in  
het scoutinggebouw Cuijk–Noord. Iedereen, die een instrument bespeelt, is van harte 
welkom om een deuntje mee te blazen.  
Het Seniorenorkest verzorgt optredens op cultureel terrein, via uitwisseling of bij 
commerciële bedrijven, bij instellingen voor senioren, mensen met een beperking en 
zieken. 
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7 Stand van zaken vrijwilligers 
 

Wie ingeschreven staat in de vrijwilligersadministratie van SWOC wordt als vrijwilliger 
beschouwd. Op 31 december 2013 zijn 241 personen actief als vrijwilliger. Een aantal 
vrijwilligers vervult functies in meerdere diensten. Zo komen we op 266 werkgroep-leden. 
Tellen we ook nog de vrijwilligers van de KBO erbij, dan zijn dat totaal 405 functies of wel 
296 vrijwilligers die onder de paraplu van de SWOC vallen. Hier een overzicht. 
  

SWOC werkgroepen Aantal werkgroepsleden 

Aanwezigheidshulp 23 

Aanwezigheidshulp Klankbordgroep 3 

SWOC Algemeen bestuur 15 

SWOC Dagelijks bestuur 6 

Belastinginvullers 8 

Cult. Act. Schouwburg 17 

Dirigenten 12 

Docenten computercursus 6 

Redactie seniorenpagina 4 

Sector educatie 7 

Sector vrijwilligers 6 

Sector wonen 3 

Tafeltje dekje Beers/Linden/Vianen 10 

Tafeltje dekje coördinatoren 3 

Tafeltje dekje Cuijk/St. Agatha 23 

Tafeltje dekje Haps 6 

Telefooncirkel coördinatoren 4 

Vervoersdienst Beers/Linden 1 

Vervoersdienst Cuijk/St. Agatha 9 

Vervoersdienst Vianen 4 

Vrijwillige ouderenadviseurs 6 

Vrijwilligers activerend huisbezoek 5 

Vrijwilligers thuisadministratie 8 

Vrijwilligers welzijnsbezoeken 10 

Werkgroep gem. koersbalmiddag 7 

Werkgroep MBvO 37 

Werkgroep regionale korendag 14 

Werkgroep SKA 9 

Totaal 266 

  

De SWOC heeft 206 vrijwilligers. 
 
Men komt op 266 werkgroepsleden, omdat er 60 vrijwilligers meerdere functies 
bekleden. 
 

KBO’s gemeente Cuijk Aantal werkgroepsleden 

KBO Beers/Linden 45 

KBO Cuijk-Centrum 25 

KBO Cuijk-Noord/Heeswijkse Kampen/Katwijk 19 

KBO Haps 9 

KBO Sint Agatha 3 

KBO Vianen 38 

Totaal 139 
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Aantal vrijwilligers is 125. Sommige vrijwilligers hebben een dubbelfunctie zodat we 
uitkomen op 139 werkgroepsleden. Van de 125 vrijwilligers zijn er 35 actief bij de 
SWOC. 
 
Mutaties vrijwilligers per dienst in 2013  
 

Dienst / activiteit  Gestopt  Gestart  Totaal  

Computerlessen  1 docent  1 docent  6 

Educatie  2 vrijwilligers uit 
sector educatie  

1 vrijwillige 
coördinator  

 

Vrijwillige 
ouderenadviseur  

2 1 6 

Thuisadministratie  1 2 8 

Belastinginvullers  2 0  8 

Tafeltje Dekje  1  0 0 

Welzijnsdiensten  1 0 0 

MBvO 2 2  

Aanwezigheidshulp 3 3 25 

Activerend huisbezoek 0 0 0 

Vervoersdienst 2  0 0 

Sector vrijwilligers 1 0 0 
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Bijlage: Resultaten welzijnsbezoeken 2013 

 
Feitelijke gegevens 
In 2013 zijn door de gemeente 190 senioren in de wijk Padbroek/Cuijk Centrum, Cuijk Noord, 
de Heeswijk en de kerkdorpen uit 1936 benaderd. Daarvan hebben 58 personen  
aangegeven uitdrukkelijk geen bezoek te willen ontvangen.  
Uiteindelijk is bij 81 personen een welzijnsbezoek afgelegd. Dat betekent dat 51 personen 
alsnog afgehaakt zijn of niet bereikbaar waren.  
31 senioren uit 1936  in de wijk Cuijk Centrum incl. Padbroek, 20 ouderen uit de wijk Cuijk 
Noord incl. Heeswijkse Kampen en 30 ouderen uit de kerkdorpen zijn over het aanbod van 
de SWOC en ander organisaties geïnformeerd.   
En zijn een aantal vragen/knelpunten in kaart gebracht.   
 
Van de 81 bezochte personen hebben 14 senioren om een doorverwijzing gevraagd.  
2 senioren hebben interesse in vrijwilligerswerk. 
1 persoon wilde informatie over Meer Bewegen voor Ouderen. 
6 personen wensten contact met de WWZ-coördinator. 
1 persoon heeft zich aangemeld voor de bezoekdienst. 
1 persoon heeft vervoer gevraagd. 
1 persoon wenste contact met het OLC. 
1 persoon kreeg info van de ouderenadviseur. 
1 persoon heeft een aanvraag ingediend voor de thuisadministratie. 
 
 De resultaten van ingevulde vragenlijsten 
 
 

 
Algemeen Mannen:  36 

Vrouwen:  43 
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Tevreden met dagbesteding: 
44 ja 
6 nee  
De zes antwoordden op de vraag wat zij zouden willen veranderen: 
1 x keer per week actief zijn buiten het huis, begeleiding bij het wandelen of tandemfietsen, 
25% tijd om andere dingen te doen, beperkt door reuma kan daardoor moeilijk lopen, twee 
keer geen reden opgegeven.   
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Bekendheid met activiteiten en diensten van SWOC:  
 

 Ja Nee Wel eens gehoord 

Activerend 
huisbezoek 

33 48 0 

Bezoekdienst: 48 33 0 

Aanwezigheidshulp 38 43 0 

MBvO 68 13 0 

Educatieve 
activiteiten 

52 29  

Telefooncirkel 52 29 0 

Tafeltje Dek je 73 8 0 

Vervoersdienst 50 31 0 

Voorlichtings- en 
soosbijeenkomsten 

38 43 0 

    

 

 

 
 

Iets willen betekenen voor activiteiten in de buurt of wijk: 
Nee 76 
Ja   5 
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De vragen over sociale contacten werden als volgt beantwoord:   
 
 Ja Nee Enigs- 

zins 
Anders 

Kunt u altijd bij vrienden/kennissen/familie 
terecht als u behoefte heeft aan een praatje, 
kop koffie etc. ? 

73 1 2 4 

Zijn er (genoeg) mensen op wie u terug kunt 
vallen in geval van narigheid of problemen?  

68 3 5 4 

 

 Vol- 
doende 

Onvol- 
doende 

Anders 

Wat vindt u van de kwaliteit van uw contacten 
met vrienden en kennissen?   

69 6 4 
Namelijk 
Prima 
Iets te weinig+ 

Hebt u regelmatig contact met familie of 
bekenden? U kunt denken aan boekjes, 
telefonische contacten of anderszins.  

70 2 2 
Namelijk:  
Weinig kennissen 
over 
email 

 

Als u nergens op bezoek gaat, wat is/zijn daarvan de reden(en)? 
46 niet van toepassing 
4 antwoorden 1 geen behoefte,  

1 geen vervoer,  
1 lichamelijk te zwaar,  
1 slechtziend 
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Financiën: 
46 personen (92 %) geven aan rond te komen met hun inkomen. 
4 personen (8 %) geven aan niet rond te komen. Zij lossen dat op door te besparen op het 
dagelijks levensonderhoud, grotere uitgaven, kleding en verzorging, vervoer, huishoudelijke 
hulp en door het spaargeld op te maken.   



 Jaarverslag  SWOC 2013  

25 

 
Bent u bekend met financiële voorzieningen/tegemoetkomingen: 
 

 Ja Nee 

Huurtoeslag  
 

66 15 

Zorgtoeslag 
 

77 4 

Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 

50 31 

Declaratiefonds  
 

44 37 

Bijzondere bijstand 
chronisch zieken en 
gehandicapten  

47 34 

Regiotaxi 
 

62 19 

Wist u dat u op indicatie 
goedkoper met de 
Regiotaxi mee kunt? 

35 46 

Valys 
 

48 33 

WMO aanvraag hulp bij het 
huishouden  

? ? 

 
33 personen kennen de wegwijzer en 17 niet.  
 
De Welzijnsbezoeken worden zeer op prijs gesteld.  
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