
 Dorpsondersteuning Laarbeek 

Presentatie tijdens openbare vergadering 

Dorpsplatform Aarle-Rixtel 



 Algemeen 

• Historie  

• Wijziging werkwijze Welzijnswerk 

Laarbeek 

( Er op af- meer zichtbaar in de kernen- 

dorpsondersteuning) 

• Werkwijze per kern 

• Start…. 

 



Algemene doelen 

dorpsondersteuning 
 

1. Actieve participatie van inwoners in 
de kernen 

2. Bevordering Leefbaarheid buurten en 
kernen 

3. Aansturing hulpverlening in 
multiprobleem situaties 

4. Laagdrempelig informatie 
verstrekken  



Mogelijke uitwerking per kern 

 

1. Organisatie Dorpsservicepunt 

2. Vormgeven Buurtopbouwwerk 

3. Coördinatie 
leefbaarheidsnetwerken  

4. Opzetten en aansluiten bij 
informele netwerken 



Rol/taak Dorpondersteuner 

(in algemene zin) 
 

1. Vraag en aanbod bij elkaar brengen 

2. Vragen signaleren, verhelderen, 
inventariseren en beantwoorden 

3. Bespreken eigen 
verantwoordelijkheden  

4. Informele dienstverlening stimuleren 

5. Een open oog en oor hebben 
 



Rol/taak Dorpondersteuner (2) 

(in algemene zin) 
 

6. Alert zijn op overbelasting informele 
dienstverlening 

7. Spreekuur houden/huisbezoeken 
afleggen/aanspreekpunt zijn voor 
burgers en organisaties 

8. Vrijwilligersnetwerk in stand houden 
en mogelijk uitbreiden 

9. Deskundigheidsbevordering 

 



Concrete werkzaamheden 

kunnen zijn 
 

1. Kantoor houden in kern 

2. Aanspreekbaar in de kern 

3. Coördineren vrijwilligersgroep 

4. Oog hebben voor “noden” vrijwilligers 

5. Inventariseren sociale infrastructuur 

6. Introduceert zichzelf bij verenigingen en 

organisaties 



Concrete werkzaamheden 

kunnen zijn 
 

7. Woont vergaderingen bij Dorpsraad en 
dorpsoverleg 

8. Gaat op huisbezoek 

9. Is op de hoogte van de verenigingsagenda 

10. Opzetten virtueel plein 

11. Afstemming Dorpsondersteuners 

12. Registreren signalen, contacten en vragen 

 

Per kern andere concrete invulling 



Beschikbare uren 

(vanaf 1 juni 2011) 

Aarle-Rixtel (*)  2,7 uur/week 

Beek en Donk  9 uur/week 

Lieshout         8,75 uur/week 

Mariahout      8 uur/week  

 

(*) 2012  8uur/week 

 

NB. Beleid nieuwe welzijnsorganisatie is op 
urenvermeerdering gericht!!  

 
      



Namen Dorpsondersteuners 

Mariahout  Henrie Bouwmans 

 

Lieshout  Berrie van de Waardenburg 

 

Beek en Donk  Berrie van de Waardenburg 

   Maartje Bressers 

 

Aarle-Rixtel Maartje Bressers 



Aansturing 

•  Formeel onder leidinggevende  

SWL/nieuwe welzijnsinstelling 

 

•  Inhoudelijke aansturing door het  

netwerk in de kern 

 



Prioriteiten 

• Oplossing voor gebrek aan parkeerruimte in centrum. 

• Ontmoetingsruimte voor senioren in het centrum 
(functie en inrichting Zonnetij, de Dreef en OJA). 

• Behoud OJA. 

• Oplossing voor mogelijke eenzaamheid ten gevolge 
van verhuizing senioren van Mariëngaarde naar Zonnetij. 

• Samenwerking tussen verenigingen stimuleren. 

• Terugkeer bus door het centrum. 

 



Vragen ? 



Bedankt voor Uw 

aandacht! 


