
De Bilt 
Een zorgzame gemeente
Niemand wil afhankelijk zijn. We willen graag allemaal 
verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. Toch is dat niet voor 
iedereen weggelegd. Sommige mensen hebben een lichamelijke, 
verstandelijke, psychische of sociale beperking, waardoor dagelijkse 
bezigheden moeilijk worden. Zij hebben dan ondersteuning nodig van 
een hulp- of zorgverlener. In De Bilt zijn veel diensten op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg beschikbaar. Dankzij het project MENS is 
dat aanbod voor kwetsbare en niet-redzame mensen verbeterd.

Leeftijd, gezondheid of een beperking mag geen reden zijn om 
je hulpeloos of buitengesloten te voelen. MENS streeft naar een 
prettige woonomgeving voor iedereen. Om dat te bereiken worden 
woonservicewijken gerealiseerd, met een Servicecentrum al centrale 
plek voor hulp en vragen. Op dit moment zijn er Servicecentra in  
De Bilt en in Maartensdijk. Komend jaar wordt de werkwijze van 
MENS verder uitgebreid naar de overige kernen van De Bilt. 

 Meedoen EN Samen

www.mensdebilt.nl

‘Gewoon’ als het kan,  
‘speciaal’ als het móet
Wethouder Herman Mittendorff over de Biltse aanpak: 
‘MENS is een uniek project. Ook landelijk is het als zodanig 
aangemerkt. De vele initiatieven die zijn ontwikkeld onder de 
paraplu van MENS  hebben geleid tot een groeiende samenwerking 
tussen verschillende aanbieders van woon-, welzijn- en 
zorgdiensten. 

Ik zie dat als een investering in de toe-
komst. Nu gaan we verder bouwen. En dat 
is hard nodig, zeker met het oog op het 
toenemend aantal verantwoordelijkheden 
dat het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ 
met zich meebrengt. De gemeente krijgt 
nieuwe taken op het gebied van zorg en 
maatschappelijke ondersteuning, zoals 
dagbesteding, extramurale begeleiding, 
persoonlijke verzorging en jeugdzorg.

Steeds meer gaan we uit van wat inwoners 
wél kunnen, in plaats van de nadruk te 
leggen op wat er niet kan. Niet alleen is dat 
een positieve benadering, maar het is ook 
noodzakelijk om de kosten te beperken 
en onvermijdelijke bezuinigingen door 
te voeren. Door actief mee te doen in de 
samenleving verrijk je niet alleen jezelf, 
maar ook de samenleving om je heen.’

Zorg 
Dichtbij huis 
De Bilt is een zorgzame gemeente 
waarin zelfstandig wonen en goede 
hulp dichtbij huis voor alle inwoners 
het uitgangspunt is. 

Servicecentra met wijkteams zorgen 
ervoor dat verschillende hulpverleners 
intensief samenwerken en dat de bud-
getten zo efficiënt mogelijk worden 
benut. MENS staat voor Meedoen, 
Ervaren, Nieuw en Samen, maar ook voor 
maatschappelijk en sociaal.  
Door MENS zijn nieuwe diensten ontwik-
keld en is bestaande hulp en zorg uitge-
breid; voor álle inwoners van De Bilt, ieder-
een kan en mag meedoen. Gemeente De 
Bilt wil toe naar één loket waar de dienst-
verlening gebundeld wordt. Een efficiënte, 
wijkgerichte en persoonlijke aanpak die 
dubbele werkzaamheden voorkomt en 
zorgt dat mensen direct op de juiste plek 
terechtkomen.
Wat is er tot stand gebracht de afgelo-
pen jaren? En voor wie? In De Bilt zijn 

verschillende hulpverleners en locaties  
die ervoor zorgen dat mensen weer kunnen 
meedoen. Hierover meer bij het thema 
MEEDOEN. 

Het thema SAMEN draait om de samen-
werkingsverbanden. In deze netwerken 
wordt samen gezocht naar oplossingen en 
worden de diensten op elkaar afgestemd. 
De verhalen hebben een persoonlijk tintje 
en laten zien wat het nut van MENS in de 
praktijk is. Alle MENS-onderdelen staan 
met elkaar in verbinding en versterken 
elkaar.

Mijn mogelijk-
heden en talenten

Voorzieningen  
in de wijk

Mensen om mij 
heen

Professionele  
hulp

Van project naar Stichting MENS de Bilt

Het project MENS gaat per 1 januari 2013 over in de Stichting MENS de Bilt, 
organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. Stichting MENS de Bilt is 
een fusie tussen Stichting Animo en SWO De Zes Kernen. Vrijwillig in Actie  
De Bilt krijgt eveneens een plek in deze organisatie. Deze stichting bouwt 
verder op het fundament van project MENS. 



Servicecentrum 
Gemak in de buurt!
Deelnemen aan de samenleving, een bijdrage leveren aan het woonplezier 
in de wijk en het gevoel krijgen ergens bij te horen, is voor veel mensen heel 
gewoon. Maar niet voor iedereen. Soms is het nodig om mensen de weg te 
wijzen naar activiteiten en ondersteunende diensten.

In De Bilt zijn twee Servicecentra;  
’t Hoekie in De Bilt en Dijckstate in 
Maartensdijk. In het Servicecentrum 
kan iedereen alle vragen stellen over 
wonen, welzijn en zorg. Ook kun je 
er persoonlijke hulp krijgen bij de 
Adviseur wonen, welzijn, zorg. Het 
Wijkzorgteam is er voor verzorging, 
verpleging en huishoudelijke hulp. De Wijkdiensten en de Wijkcoach helpen 
met het ondernemen van activiteiten en het opdoen van werkervaring.

MEEDOEN
Adviseur wwz 
MENS, daar doen  
we het voor!
Een bezorgde buurvrouw ontdekt dat 
haar buurman zichzelf niet meer goed 
kan redden. Het huis raakt vervuild en 
in de koelkast staat eten waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken.  
Zij meldt dit bij de Adviseur wonen, 
welzijn en zorg. Zij gaat op huisbezoek 
bij deze buurman en bespreekt waar de 
man hulp en ondersteuning bij kan en wil 
gebruiken.

Privacy hoog in het vaandel
Al sinds 2008 kunnen inwoners van  
De Bilt terecht bij Cynthia Vrijsen en 
Heleen Roep, de Adviseurs wonen, welzijn, 
zorg. Zij hebben een vertrouwensband met 
de cliënt en handelen de (zorg)vraag nauw-
keurig af. Hoewel er soms overleg is met 
andere hulpverleners, staat het bewaken 
van de privacy altijd op de eerste plaats. 

Nooit de deur dichtdoen
Heleen en Cynthia zijn specialistische hulp-
verleners die ervoor zorgen dat hun cliën-
ten hulp op maat krijgen. Heleen: ‘Soms is 
een cliënt overbelast op allerlei gebieden 
waardoor sommige tips niet werken.  
Dan heeft iemand net een beetje meer  
hulp nodig om de situatie te veranderen. 
 In principe laten we nooit iemand los 
voor er een antwoord is gegeven op de 
hulpvraag of iemand naar de juiste plek is 
verwezen.’

Woon- en zorgvragen van senioren
De Adviseurs wonen welzijn en zorg krijgen 
veel vragen van senioren die niet meer 
zelfstandig thuis kunnen wonen, maar ook 
niet naar een zorgcentrum willen. 

Vaak zijn het de kinderen die aandringen 
op verhuizing naar een woon- zorgcen-
trum. Cynthia: ‘Mensen komen op een 
hogere leeftijd pas in een verzorgingshuis 
terecht. Als ze daar al komen. Ze wonen 
langer thuis en dat vraagt om steeds 
andere oplossingen om dat veilig en 
verantwoord te kunnen regelen. Er is meer 
vraag naar seniorenwoningen met een aan-
leunfunctie die onder de huurgrens liggen. 
Deze woningen geven een veilig gevoel 
en de mogelijkheid op zorg wanneer dat 
nodig is.’

Elkaar opzoeken en samenwerken, dat is ons motto
‘Het is wonderbaarlijk om te zien hoe goed professionals en vrijwil-
ligers bij elkaar aansluiten als de neuzen eenmaal dezelfde kant op 
staan. En dat betreft dan niet alleen de buurthuisactiviteiten, maar 
ook de complexe zorgvraagstukken. ’t Hoekie is voor mij de plek 
waar dit volop in de praktijk gebracht wordt. Naast dat we kunnen 
spreken van een effectieve gezamenlijke aanpak, denk ik dat de 

volgende omschrijving misschien nog wel belangrijker is: als de wijk een boom is, dan is 
’t Hoekie het warme nest.’
Ernst Grevink, Coördinator Servicecentrum ’t Hoekie

’Er zijn’ en meedenken
‘De MENS-werkwijze betekent voor mij dat je vanuit het 
Servicecentrum nabij bent. Je kent de mensen in een wijk en je hebt 
een open houding naar wat hen bezighoudt en wat zij willen. Je 
spreekt mensen juist aan op hun kracht en eigen vermogens om 
zaken op te lossen. Je stimuleert dat bewoners zich betrokken 
inzetten binnen de wijk. Je denkt met hen mee en verbindt hen zo 

gericht mogelijk met andere ondersteuners als dat gewenst of nodig is.’
Djoke Haven, Directeur a.i., SWO De Zes Kernen

In het Servicecentrum:
• Helpdesk wonen, welzijn, zorg
• Adviseur wonen, welzijn, zorg
• Wijkzorgteam
• Wijkdiensten
• Wijkcoach
• Inloop en ontmoeting

Bezorgde
buurvrouw

huisbezoek

Adviseur
wwz Buurman

Wijkzorgteam
• Huishoudelijke hulp  

en verzorging
• Personenalarm
• Rollator
• Activiteiten en maatje
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Opstellen projectplan Invoering WmoVoorbereiding op Wet Maatschappelijke Ondersteuning Projectteam van start

Samenwerkende partijen ondertekenen convenant



Wijkdiensten 
Praktische hulp  
en gezelligheid
Soms kan iemand wel wat praktische 
hulp gebruiken bij boodschappen doen, 
klussen in huis of het bijhouden van 
de tuin. Of is er juist behoefte aan een 
praatje of om samen een kop koffie te 
drinken of samen te eten. Voor dit soort 
vragen of behoeften kan de hulp van 
een dienstverlener van de Wijkdiensten 
worden ingeschakeld. 

Dit is praktische hulp thuis die wordt 
uitgevoerd door een vrijwillige dienstver-
lener. Door klusjes en maatjesdiensten te 
doen kan de dienstverlener reïntegreren en 
werkervaring op doen. Twee vliegen in één 
klap! Voor een kleine vergoeding komt een 
dienstverlener van de Wijkdiensten thuis 
langs en met een U-pas krijgt de klant ook 
nog eens korting. 

Een schot in de roos
Sinds de invoering van de Wijkdiensten  
in mei 2010, bleek het initiatief een schot 
in de roos. Het is een win-win-situatie 
voor de klant én voor de dienstverle-
ner. De klant heeft een hulpvraag en de 
coördinator van de Wijkdiensten zoekt 
een geschikte persoon voor de uitvoering. 
Deze hulp was er nog niet in De Bilt,  
maar uit onderzoek blijkt dat de behoefte 
aan praktische hulp en maatjesdiensten 
groot is. 

De hulp wordt uitgevoerd door mensen die 
tijdelijk, voorlopig of ook in de toekomst 
geen betaalde baan zullen hebben. 
Dat kan verschillende redenen hebben, 
maar het belangrijkste is dat zij wel graag 
wíllen werken. Door te werken voor de 
Wijkdiensten krijgt deze groep mensen 
de mogelijkheid om zich nuttig te maken 
en daar een tevreden gevoel aan over te 
houden. Een baan als dienstverlener is een 
goede manier om werkervaring op te doen 
als je langere tijd uit het arbeidsproces of 
aan het inburgeren bent.
www.wijkdienstendebilt.nl
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Top 5 Hulpvragen
Mensen melden zich met vragen over eenzaamheid,
over activiteiten, over vrijwilligershulp en -werk.  
De meeste vragen gaan over wonen, zorg en welzijn

Top 5 Doorverwijzingen
De Adviseurs wonen, welzijn, zorg verwijzen
door naar huisarts, maatschappelijk werk, sociaal 
cultureel werk, wijkwinkel, steunpunt mantelzorg, 
wijkdiensten. 

Wijkcoach
Nieuwe contacten
Niet voor iedereen is contact maken met 
buurtgenoten vanzelfsprekend. Soms kost 
het moeite om contacten op te bouwen 
of te houden. De Wijkcoach helpt bij het 
ondernemen van activiteiten of richting 
geven aan het leven. 

De Wijkcoach is in dienst van de Regionale 
Sociale Dienst en begeleidt mensen met 
een uitkering bij het nemen van hindernis-
sen en om beter mee te kunnen doen in 
de samenleving. Ook bij financiële zorgen 
of activiteiten buiten de deur wordt 
hulp geboden. Conny Wagensveld is als 
Wijkcoach bereikbaar in ’t Hoekie en in 
Weltevreden.

Samenwerking met korte lijnen
De samenwerking met verschillende 
partijen is voor Heleen en Cynthia erg 
belangrijk. Sinds de start van MENS en de 
nieuwe werkwijze in het Servicecentrum is 
de hulp- en dienstverlening sterk verbe-
terd. Er wordt ook intensief samengewerkt 
met de vrijwillige ouderenadviseur van 
de Ouderenbonden. Deze vrijwilligers 
helpen met de eenvoudige vragen zoals 
het uitzoeken of aanvragen van indicaties, 
het invullen van formulieren, of andere 
praktische dingen.

Deze extra hulp is nodig, omdat de werk-
druk bij de adviseurs steeds hoger wordt. 
Via verschillende kanalen weten mensen 
Heleen en Cynthia te vinden.  
Belangrijke doorverwijzers zijn het 
Servicecentrum, de huisartsen, het 
netwerk 18+, maar ook via huishoudelijke 
hulpen en vrijwilligers.
Jongeren uit De Bilt kunnen de Adviseur 
wwz een helpende hand vragen voor 
bijvoorbeeld een taalmaatje als ze het 
Nederlands willen leren. Jonge alleen-
staande moeders met (huisvestings-) 
problemen kunnen ook bij hen terecht.

Wijkdiensten dragen bij  
aan zelfstandig thuis wonen

‘De Wijkdiensten zijn 
uitgegroeid tot een 
dienst die voldoet 
aan een grote 
behoefte. Nu we een 
tijdje bezig zijn, 

voldoet het grotendeels aan mijn 
verwachting. De dienstverleners dragen 
bij aan het woonplezier van Biltenaren, 
en aan de mogelijkheid om zelfstandig 
thuis te blijven wonen als dat gewenst 
is.’
Rosemarie Pielage,  
Coördinator Wijkdiensten

Als dienstverlener heb ik  
een nuttige dagbesteding

‘Door lichamelijke 
beperkingen is een 
vaste baan voor mij 
niet haalbaar. Sinds 
ik een uitkering krijg, 
doe ik veel vrijwil-

ligerswerk. Daaruit haal ik voldoening 
en het is een mooie dagbesteding. Ik 
maak mensen wegwijs op de computer 
en help met de administratie. 
Tegelijkertijd maak ik een praatje, 
waardoor het gevoel van eenzaamheid 
bij hen weer even wordt weggenomen.’
Yvonne, dienstverlener Wijkdiensten
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Uitgebreide tussenevaluatie Symposium MENS

Eindevaluatie pilot door Alleato ‘De maat van MENS’

Spilfunctie binnen  
het wijkgericht werken

‘Het is goed om te 
zien dat steeds meer 
mensen de wijkcoach 
weten te vinden. Ook 
door intensief samen 
te werken met de 

Wijkdiensten komt een cliënt sneller op 
de juiste plek is en samen zijn wij nog 
beter in staat cliënten naar een juiste 
vrijwilligersplek te begeleiden. Soms 
verwijs ik mensen door naar andere 
instanties of personen, maar dat is niet 
altijd nodig. Vaak is het nodig eerst te 
werken aan die zaken die een cliënt 
belemmert om vrijwilligerswerk te gaan 
doen, dan is het nog mooier om te zien 
hoe mensen opbloeien als zij een plek 
hebben gevonden waar zij hun kwalitei-
ten vorm kunnen geven.’
Conny Wagensveld, Wijkcoach
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Wijkrestaurant 
Gezelligheid en betaalbaar eten
Wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’ is sinds maart 2012 te vinden, in een nieuwe aanbouw 
met terras en eigen ingang, naast het Woon- en Zorgcentrum Weltevreden. Het 
Wijkrestaurant serveert gezonde, betaalbare en heerlijke maaltijden op een gezellige plek 
waar ook andere buurtbewoners komen eten. Het biedt plaats aan zo’n 70 gasten. Steeds 
zijn er speciaal geselecteerde seizoensmenu’s en elk seizoen krijgt het restaurant een 
andere sfeer.

Bijzonder & gewoon
Bij de Tijd is een bijzonder gewoon 
restaurant. Het is bijzonder omdat het 
restaurant wordt gedreven door gemo-
tiveerde studenten van het roc Midden 
Nederland. De keuken en de bediening 

is in handen van leerlingen. Zij leren de 
fijne kneepjes van het vak in de praktijk en 
krijgen begeleiding van hun eigen docen-
ten. Van de inrichting tot het menu; alles 
wordt bedacht en uitgevoerd door jonge 
enthousiastelingen. 

SAMEN
Gezamenlijk zoeken  
naar een oplossing
Het Netwerk 18+ richt zich op Biltenaren van 18 jaar of ouder met meerdere en vaak 
ingewikkelde problemen. Elke zes weken overlegt een groep deskundigen met elkaar 
over verontrustende situaties en de beste aanpak voor de problemen. Aan tafel zitten 
de Adviseurs wwz, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een kwartiermaker, een 
maatschappelijk werker, een wijkagent en consulenten van schuldhulpverlening en 
woonstichting.

Verschillende deskundigen
Roelof Benning is één van de vijf wijkagen-
ten van wijkteam De Bilt en namens de 
politie betrokken bij het Netwerk 18+. 
‘De veelheid aan specialistische kennis is 
de kracht van dit netwerk. Het zijn mensen 

uit de praktijk en de lijnen zijn kort. Met 
elkaar zoeken we naar de beste manier 
om hulp te organiseren en voorkomen dat 
er langs elkaar heen gewerkt wordt. Het 
belang van diegene die hulp of zorg nodig 
heeft, staat altijd voorop.’ 

Met trots kijk ik terug op de afgelopen periode
‘Het wijkrestaurant Bij de Tijd is een prachtig concept.  
Er is ontzettend veel werk verzet door alle medewerkers van de 
betrokken organisaties. Het is ons gelukt om een bijzonder gewoon 
wijkrestaurant neer te zetten. Gewoon in de zin dat het met een 
sluitende exploitatie moet draaien. Bijzonder in de zin dat er veel 
aandacht is voor het concept en specifieke doelgroepen. Bij de Tijd 

kan uitgroeien tot een uitnodigend ontmoetingspunt voor en met alle wijkbewoners 
met aandacht voor verbinding tussen bezoekers, arbeidsparticipatie, opdoen van 
ervaringen en een breed activiteitenprogramma. Het is een prachtig leer- en werk-
bedrijf waar iedereen heerlijk en betaalbaar kan eten en genieten!’
Harm Hoekstra, Directeur De Bilthuysen

Iedere deelnemer aan dit overleg brengt 
zijn eigen kennis en ervaring mee en 
draagt ook voorbeelden uit de praktijk 
aan. Benning vertelt: ‘Regelmatig komen 
we een zorgelijke situatie tegen waar we 
niet genoeg van weten om iets te kunnen 
ondernemen. Door dit netwerk hebben 
we nu de juiste zorgverleners in beeld en 
weten we welke organisatie passende hulp 
of zorg kan geven. Voor ons als politie is 
het netwerk 18+ ideaal.’

Informatie uitwisselen en aanvullen
Tijdens een 18+ bijeenkomst wordt beke-
ken wat over een persoon bekend is en 
welke hulp al wordt geboden. De deelne-
mers van het netwerk voorzien elkaar van 
informatie en vullen elkaar aan. Ook nadat 

de persoon ondersteuning krijgt, kan het 
netwerk uitkomst bieden. Bijvoorbeeld 
als iemand met een alcoholverslaving of 
schulden bij zijn zorg- of hulpverlener aan-
geeft dat het goed gaat, terwijl de politie 
die persoon regelmatig dronken aantreft 
of heeft aangehouden in verband met 
diefstal. Uiteraard zijn de deelnemers wel 
gehouden aan de privacywetgeving en de 
Wet Politiegegevens. Binnen deze kaders 
wordt de informatie uitgewisseld. 
Een ander voorbeeld van de wijkagent: 
‘Wij troffen iemand aan in een sociaal iso-
lement en die in een sterk vervuilde woning 
zat. Door dit in het Netwerk 18+ te melden 
ging er iemand op af. Diegene begint door 
deze hulp zijn leven weer een beetje op de 
rit te krijgen.’

Maar het is er ook gewoon gezellig.  
Het Wijkrestaurant is niet alleen geopend 
voor het diner, maar er worden ook 
activiteiten en thema-avonden georga-
niseerd. Inwoners zijn altijd welkom voor 
een praatje of een activiteit. Deze acti-
viteiten worden georganiseerd door het 
team van Bij de Tijd. Dit team bestaat uit 
medewerkers van het roc, De Bilthuysen 
en Stichting Animo, deze laatste ook wel 
bekend van ’t Hoekie. Vrijwilligers kunnen 
in Bij de Tijd aan de slag in de keuken, het 
restaurant of als ‘maatje’ voor mensen die 
niet zelfstandig naar het restaurant kunnen 
komen.

Kansen op de arbeidsmarkt
In het Wijkrestaurant werkt een twintig-
jarige cliënt van Reinaerde. Zijn grootste 
droom is om instellingskok te worden. 
Hij volgt het leerwerktraject Horeca aan 

het roc in Nieuwegein. Vanwege zijn 
beperking krijgt hij begeleiding vanuit het 
traject ‘werkend leren’ van Reinaerde.  
De jongen helpt met koken, maar gebruikt 
ook zijn creativiteit bij het meedenken over 
de samenstelling van menu’s en nieuwe 
gerechten. 

Bij de Tijd verzorgt ook de maaltijden 
voor het woon- en zorgcentrum en dat 
biedt hem nog meer mogelijkheden en 
kansen in deze keuken. Vanaf 1 september 
2012 heeft deze cliënt van Reinaerde een 
arbeidsovereenkomst bij Bij de Tijd en is 
zijn droom weer een stap dichterbij.  
Het Wijkrestaurant is een ontmoetings-  
en leerplek met een lage drempel. Het 
biedt mensen een kans op de arbeids-
markt, ook als zij een beperking hebben.
www.restaurantbijdetijd.nl
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Convenant 2e pilotfase MENS

Pilotgebied De Bilt-West participeert in ‘Landelijke proeftuin Woonservicegebieden’ (sev) Evaluatie 2e pilotfase MENS

Raadsbesluit uitrol MENS



Dementiezorg  
Van A tot Z
Binnen de gemeente De Bilt is er hulp voor mensen met dementie en hun familie. 
Aangezien De Bilt vergrijst, krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. Door 
het project MENS is alle hulp bij dementie samengebracht in het Netwerk Ketenzorg 
Dementie De Bilt. De keten zorgt ervoor dat de verschillende aspecten van dementiezorg 
naadloos op elkaar aansluiten. Dit proces wordt begeleid door de Casemanager Dementie. 
Deze Casemanager staat naast de cliënt en begeleidt ook de mantelzorger. 

Wat is dementie?
Iedereen vergeet wel eens wat, maar 
soms neemt deze vergeetachtigheid een 
ernstiger vorm aan. Dementie is een her-
senaandoening waarbij iemand langzaam 
afhankelijk wordt van de zorg van anderen. 
Uiteindelijk belemmert dementie het zelf-
standig leven. 

Steun van een dementiedeskundige
De Casemanager Dementie is er om te 
helpen met alle vragen over dementie, 
denkt mee en adviseert. In De Bilt werken 
Wendy van Rijn, Conny van Marle en Gerda 
van Wee als dementiedeskundigen.  
Zij vertellen over hun ervaring met de 
aandoening. Wendy van Rijn: ‘Het direct 
wat betekenen voor mensen met dementie 
of hun familie spreekt mij erg aan. Je bent 
met de cliënt bezig, beoordeelt een per-
soonlijke situatie en aan de hand daarvan 
kijk je wat je kunt betekenen. Geen kant-
en-klare adviezen, maar een persoonlijke 
benadering.’

De hulp en voorzieningen voor mensen met 
dementie kennen de casemanagers als hun 
broekzak en door de samenwerking binnen 
het Netwerk Dementie is overleg eenvou-
diger. Begeleiding, thuiszorg of maaltijd-
voorzieningen zijn over het algemeen snel 
geregeld. ‘Het is goed om te merken dat 
mensen van andere organisaties net zo 
bereidwillig zijn en altijd met je mee willen 
denken’, aldus Conny van Marle. 

Herkennen en erkennen van dementie
Ook voor familie is de dementiedeskun-
dige een grote steun. Vaak bestaan de 
problemen al jaren, maar totdat er een 
diagnose is, weten zij niet wat er aan de 
hand is met hun partner, vader of moeder. 
Zij vertonen ander gedrag en het is voor de 
familie ook lastig om daarmee om te gaan.
Wendy van Rijn: ‘De cliënt kan er van 
overtuigd zijn dat er met hem of haar niets 
aan de hand is, maar voor de familie is het 
effect van dementie dan wel merkbaar. 
Het feit dat zij met iemand kunnen praten 
die uitleg geeft over het ziekteproces en 
de symptomen kan heel fijn zijn.

 Je merkt dat de mensen het erg waarderen 
dat er iemand náást hen staat, het ver-
haal aanhoort en met hen mee- en verder 
denkt.’ 

Wijkgerichte samenwerking  
met huisarts
De dementiedeskundigen werken nauw 
samen met de huisartsen in gemeente 
De Bilt. Zij hebben onderling een wijk-
verdeling gemaakt, waardoor de huis-
arts steeds contact heeft met dezelfde 
dementiedeskundige. Door deze inmid-
dels soepel lopende samenwerking 
kan er snel hulp worden geregeld. De 
Casemanagers hebben een werkplek 
in het Gezondheidscentrum De Bilt, 
waar ze ook samenwerken met de 
praktijkverpleegkundigen. 

Langer thuis wonen
De dementiedeskundigen groeien mee met 
een situatie. Zij proberen vanaf het eerste 
contact zoveel mogelijk hulp te bieden en 
tijdig te ondersteunen. Daardoor kunnen 
zij regelen dat langer thuis wonen een 
optie is. Kijk voor meer informatie op: 
www.dementiedb.nl

MENSplus 
Problemen vóór zijn 
MENSplus is erop gericht om zorg en welzijn in De Bilt beter aan elkaar te verbinden. 
Afstemming op wijkniveau, dichter in de buurt, is het uitgangspunt van dit project.  
Er vindt samenwerking plaats tussen huisartsenzorg en ondersteuners in de wijk.  
De praktijkverpleegkundigen in De Bilt West leggen huisbezoeken af bij ouderen met 
een risico op eenzaamheid. De vrijwillig geschoolde medewerkers van de swo gaan op 
huisbezoek bij mensen die 75 worden. Elke inwoner van de gemeente De Bilt die  
de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, krijgt een huisbezoek aangeboden.

De informatie uit de huisbezoeken van de 
swo en het gezondheidscentrum leveren 
waardevolle informatie op over hoe de 
voorzieningen op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Soms is een medische behan-
deling niet direct nodig en kan de prak-
tijkverpleegkundige doorverwijzen naar 
diensten van de welzijnsorganisaties, de 
Wijkdiensten of naar het Wijkzorgteam. 
Door de combinatie van huisartsenzorg 
en welzijnsvoorzieningen worden grotere 
problemen voorkomen. In MENSplus 
wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van 
elkaars expertise, activiteiten en diensten. 
Dit is een stap verder in de gewenste multi-
disciplinaire samenwerking op wijkniveau, 
met als doel dat mensen langer zelfstandig 
thuis kunnen wonen. 

Doe mee met  
Vrijwillig in Actie De Bilt!
Vrijwilligerswerk is een hele goede manier om mee te doen in de maatschappij.  
Vrijwillig In Actie De Bilt (ViA De Bilt) is er voor de wijk en zorgt voor allerlei 
‘kruisbestuivingen’ tussen nieuwe vrijwilligers en organisaties die deze mensen zoeken.
Het kan hierbij gaan om bemiddeling tussen vrijwilligers en organisaties bij 
maatschappelijk ondernemen, of tussen scholieren en bedrijven bij maatschappelijke 
stages. Ook voor mensen met een bijstandsuitkering biedt vrijwilligerswerk veel kansen 
en mogelijkheden; iets terugdoen voor geboden hulp of als opstap naar betaald werk.

Waarom vrijwilligerswerk? 
• Actief meedoen
• Betrokkenheid bij wijk
• Delen van expertise
• Als tegenprestatie vanuit bijstand
• Verkennen van arbeidsmarkt
• Kansen creëren voor jezelf
• Als opstap naar betaald werk
• Sociale contacten uitbreiden
• Zingeving

Meedoen en samen
Vrijwilligers doen mee in de samenleving. 
Naast ‘MEEDOEN’ is ook ‘SAMEN’ een 
belangrijk uitgangspunt van ViA  
De Bilt. Dit sluit aan bij de MENS-
werkwijze. Maatschappelijke- en vrijwil-
ligersorganisaties kunnen niet zonder 
vrijwilligers. ViA De Bilt geeft informatie 
en inspireert tijdens (netwerk-)bijeen-
komsten. Ook biedt zij trainingen, zoals 
‘Vinden, binden en boeien van vrijwilligers’ 
of ‘Leidinggeven aan vrijwilligers’. 

Hiermee wordt de positie van de vrijwil-
ligers versterkt, maar ook het vrijwilli-
gersbeleid van de organisaties. Leuk om 
te weten is dat deze workshops ook weer 
door vrijwilligers worden gegeven.

Gerichte hulp op elk moment
‘Als Casemanagers 
Dementie kunnen wij 
op een vroeg tijdstip, 
na een diagnose-
stelling, al met 
mensen met geheu-

genproblemen in contact komen. Op dat 
moment, maar zeker ook in het daarop-
volgende proces, kunnen wij veel voor 
hen betekenen.’
Wendy van Rijn,  
Casemanager Dementie De Bilt

Er is van alles mogelijk!
‘Vrijwilligerswerk 
roept vaak het beeld 
op van wekelijks een 
paar uurtjes koffie-
schenken in het 
buurthuis. Maar er is 

veel meer mogelijk voor vrijwilligers. Zo 
kun je je projectmatig inzetten voor een 
communicatieklus voor een goed doel, 
kun je bestuurswerk doen of ervaring 
opdoen bij de redactie van een lokaal 
radiostation. Ook zoeken we mensen 
die maatje willen zijn voor iemand die 
veel alleen is en zijn verschillende Biltse 
organisaties op zoek naar mensen met 
groene vingers. Je hoeft je niet meer 
voor langere tijd vast te leggen, maar je 
kunt bijvoorbeeld ook een weekend aan 
de slag gaan tijdens het landelijke 
vrijwilligersproject NL Doet.’
Ingrid van Maarschalkerweerd,  
projectleider ViA De Bilt

MENSplus: vraaggericht en 
efficiënt vanuit één loket

‘Binnen MENSplus 
werken wij met 
elkaar aan preventie, 
zorg en hulp voor 
kwetsbare mensen in 
onze samenleving. 

Als we onze krachten bundelen, dan 
kunnen we overlappingen voor de 
klanten verminderen. We willen toe naar 
zichtbaarheid voor de klant, met één 
herkenbaar loket in onze gemeente.’ 
Raf Hirsch, voorzitter Raad van Bestuur 
Stichting Gezondheidscentra De Bilt

sev-advies ‘Woonservicegebieden klaar voor de volgende ronde’

Effecten Woonservicegebied De Bilt-West

Borging MENS in Stichting Mens De Bilt
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www.mensdebilt.nl

Door de jaren heen
Resultaten in proeftuinen De Bilt West en Maartensdijk

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Servicecentra MENS     mrt

Helpdesk wwz      mrt

Adviseur wwz     mrt

Overleg dienstverlening    

Wijkzorgteams     mrt

www.mensdebilt.nl    online

Zorg op afstand       jan–jul: 1e pilotfase 
              vanaf aug: 2e pilotfase

   jan: overgang 
naar ‘Beeldbellen’

Dienstencatalogus    apr: online mens-site    jul: op 
gemeentesite

Wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’     mrt: opening

Netwerk 18+      

Wijkdiensten     jan–jul: pilotfase
             aug: uitvoering

Ketenzorg Dementie     jan: werk- 
groepen

   jan: case- 
managers

Ambassadeurs MENS    jan: actief 

‘t Trefpunt (start 2004)    jan: onderdeel van Kwintes/MENS

Wijkcoach  

   jul

MENSplus    sep    mei

Skype-project ‘Zie je zo!’    voorbereiding,  
uitvoering, afronding

Ontwikkeling Uitvoering

Wonen, welzijn en zorg in De Bilt
Activiteiten • Advies • Adviseur wwz • Ambassadeurs MENS • Beeldbellen • 
Belangenbehartiging • Bemiddeling • Buurtbemiddeling • Buurthuis • Casemanager • 
Coaching • Cursussen • Dagbesteding • Dagopvang • Dementiedeskundige • Diensten • 
Dienstenoverleg • Domotica • Eigen kracht • Huisbezoek • Huishoudelijke hulp • 
Informatievoorziening • Inloop • Jeugdzorg • Kanteling • Ketenzorg Dementie • 
Keukentafelgesprek • Klussenbus • Lotgenotencontact • Maaltijdvoorziening • 
Maatschappelijke ondersteuning • Maatschappelijke stage • Mantelzorgondersteuning • 
Meedoen • Nachtzorg • Netwerk • Netwerk 18+ • Netwerk 12– • Netwerk 12+ • 
Ondersteuning bij beperking • Ontmoeting • Palliatieve zorg • Persoonlijke verzorging • 
Praktische hulp in huis • Respijtzorg • Samen • Samenwerking • Sociaal netwerk • Sociaal 
steunpunt • Sport • Terminale zorg • Thuiszorg • Uitleen hulpmiddelen • Vacaturebank 
vrijwilligers • Verpleging • Vervoersvoorzieningen • Vrijwilligersondersteuning • 
Vrijwilligerswerk • Welzijn • Welzijnsorganisatie • Wijkcoach • Wijkcontactambtenaar • 
Wijkdiensten • Wijkrestaurant • Wijkwinkel • Wijkzorgteam • Wonen • 
Woningaanpassing • Woonstichting • Woonvoorziening • Zelfstandig thuis wonen • 
Zorg dichtbij • Zorgloket

MENS is een samenwerkingsverband wonen, welzijn, zorg van: Animo werkt aan welzijn, Beeuwkes 

Thuiszorg, Cordaan, De Bilthuysen, Gemeente de Bilt, Gezondheidscentrum De Bilt, Kwintes,  

Provincie Utrecht, Reinaerde, SWO De Zes Kernen, Woonstichting SSW.

Projectteam MENS
’De afgelopen jaren hebben wij als projectteam MENS met veel enthousiasme 
meegewerkt aan de vele initiatieven. We zijn trots op het resultaat tot nu toe.  
Het fundament is gelegd. Wij wensen alle medewerkers van de Stichting MENS De Bilt  
veel succes met het verder uitbouwen van dit gedachtegoed.‘ 

V.l.n.r.: Astrid Schiphorst, beleidsmedewerker Gemeente De Bilt; Tessa Koopman, 
medewerker Communicatie MENS; Bauke Heikamp, beleidsmedewerker Gemeente  
De Bilt; John van Ardenne, beleidsmedewerker Gemeente De Bilt; Marita Meulmeester, 
algemeen projectleider MENS


