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samen kom je verder^HM

Jonge Mantelzorgers

'2020 zal de geschiedenis ingaan
als hetjaar waarin het coronavirus

Steunpunt Mantelzorg

de hele samenleving op de proef

Mantelzorgers in bestand

gesteld heeft. Ook bij Carrefour

1554

Uitgereikte mantelzorgwaarderingen

werden we uitgedaagd om onze

783

Bijeenkomsten *

40

kerntaak, nl. mogelijkheden en

Jonge mantelzorgers deelnemend aan activiteiten

52

Georganiseerde activiteiten 12- jaar

18 *

Uitgereikte jonge mantelzorgwaarderingen

84

* i.v.m. corona maar 1 activiteit voor 12+ jaar

*bijvoorbeeld wandelontmoetingen, online mantelzorgontmoetingen,
online Psysalons, online trainingen en workshops.

verbinding creëren, in deze

4r

crisisomstandigheden onver
moeibaar uit te voeren. Gelukkig
kwam de digitale communicatie

Vrijwilligerspunt

met onze omgeving vanaf de start
Inzet vrijwilligers uit groepen met afstand

goed op gang. Inmiddels vele

5

Buurtwerk

tot vrijwilligerswerk

ervaringen en inzichten rijker,
volharden we steeds om onze

Inschrijvingen vacaturebank

inwoners optimaal te bereiken en

Ondersteunde vrijwilligersorganisaties/

van dienst te zijn.' ...Lees verder:

burgerinitiatieven

152
26

Begeleidde burgerinitiatieven

30

Inwoners die zijn doorverwezen naar

38

Sociaal Team of andere partners

Deelnemers Vrijwilligersacademie

100

Inwoners waarbij waakvlamcontact is

21

ingezet na beëindiging zorgtraject
Susanne Plass
waarnemend bestuurder
Carrefour

Raad van Toezicht:

Jolanda Tadema
(voorzitter)

Vitale samenleving en het verminderen
van eenzaamheid

Richard Meinders
(vicevoorzitter)

4 2.töW'WI1'

Mieke Oeverhaus
Karin Pals
Willem Manuputty

Us+ew:
4 2.713-7-15*-

Ondernemingsraad:

Inwoners voor gesprek Verder na Verlies
Trajecten netwerkcoach

15
3

Jos van Putten

Aanmeldingen Klavertje Vier

(voorzitter)

Susan Vermunt
Simone van Hees

30

Voor- en vroegschoolse educatie Opstap
VIA-Voorlichting Informatie en Advies
Vrijwilligers VIA

101

Keren dat vrijwilliger is ingezet

361

Beantwoordde vragen

Opstap

18

Opstapje en ondersteuning

68

Jeugd&Coo
Bereikte jongeren rond versterken van
zelfredzaamheid

1188

Bereikte jongeren bij activiteiten rond
middelen gebruik

204

Bezoekers website JonginNOP
i

1

į

Volgers social media

B.u.u.rt.b.e.m.i.d.d.e.li.n.g.....
)

rc

100

Inwoners waarbij is gewerkt aan inbedding

73

Opgelost

52

Activiteiten in samenwerkingen met

Beweegcoaches

77 Deelnemers

10

Activiteiten in samenwerkingen met

8

andere organisaties

is gevoerd over leefstijl (vroegsignalering)
Ouderen die hebben meegedaan aan

129

Digitaal buurtwerk, volgers Buurt&zo
Aantal digitale activiteiten

beweegactiviteiten
Beweeggroepen en deelnemers

25

vrijwilligersorganisaties

Kinderen en ouders waarmee een gesprek

4 Z 40

Volwassen waarmee een gesprek is gevoerd

18

Volgers Kei-tof in de NOP
Vrijwilligers begeleid
Uren present **

over leefstijl
Jongeren die bereikt zijn met beweegactiviteiten

30
100+

302
3
362
28
225

* lager aantal i.v.m. verandering in werkproces
** o.a. aanwezig zijn bij jaarvergaderingen dorpsbelangen, aansluiten
activiteiten in dorpen en wijken, zichtbaar zijn, informeel contact met
bewoners.

* uit onderwijs, zorg, welzijn, sport, gemeente en ouders- bij uitzetten
van de JOGG aanpak.

Ŵ-Ô0'
Ouders&Coo

groepen

14143
934

Bereikte ouders bij activiteiten rond
versterken van ouderschap
Bezoekers website Ouders&Coo

Ouders aangesloten bij een oudergroep
van Ouders&Coo

»

56

in de samenleving

Volgers social media

Aanmeldingen

60

binnen 3 contact momenten

Actieve betrokkenen partners JOGG *

ca. 1000

Ambulant jongeren werk (inzet a.i. jongerenwerker).
Groepen jongeren op straat ontmoet.

Inwoners waarvan een vraag is afgehandeld

85

Ca. 6000
1743
27

Ouderconsulent (nieuw in 2020)
Ouderconsulenten
Aantal trajecten afgerond
Aantal trajecten dat doorloopt in 2021

2
34
6

