Integraal Werkplan Werkgroepen 2019-2020
In oktober 2019 zijn de plannen van de verschillende werkgroepen bij elkaar gezet in dit integraal
werkplan.

Werkplan Werkgroep Zorg. 2019-2020
Bestaande activiteiten.
Dagbesteding
Vergader frequentie 4 maal per jaar.
De dagbesteding vindt plaats onder leiding van 4 vrijwilligers.
In totaal zijn er 14 vrijwilligers actief binnen de dagbesteding.
Doelgroep; thuiswonende ouderen/ mensen met een beperking.
Doel:
• Deelnemers een aangename middag bezorgen door het aanbieden van diverse activiteiten.
• Mantelzorgers ontlasten.
Grootte Groep; Maximaal 13 deelnemers
Weekendactiviteit
Weekendactiviteit vindt plaats onder leiding van 2 vrijwilligers.
In totaal telt de weekendactiviteit 9 vrijwilligers.
Diner 55 plus
Diner 55 plus wordt georganiseerd door vrijwilligers.
Per diner zijn er 4 vrijwilligers aanwezig
In totaal telt het diner 55 plus 6 vrijwilligers
Uitleenpost/duofiets
Uitleenpost wordt bemenst door vrijwilligers.
In totaal telt de uitleenpost 6 vrijwilligers.
Vergaderfrequentie 1 -2 keer per jaar.
Doel: het uitlenen van hulpmiddelen zoals krukken, rollators, bedklossen, postoel etc.
Doelgroep: iedereen kan gebruik maken van de uitleenpost mits men lid is van de Dorpscoöperatie.
Duofiets
Financiën: kosten €5,-- per dagdeel voor leden van de dorpscoöperatie
Mensen die geen lid zijn of die niet in Lierop wonen betalen €10,-.
Voor de Rode Kruis bungalow geldt een bijzonder tarief.
Bijzonderheden: instructies worden gegeven door bewoners van Florancia bij het ophalen van de
fiets.
Dementievriendelijk Lierop
Werkgroep telt 11 vrijwilligers.

Vergader frequentie 2-3 keer per jaar afhankelijk van de te organiseren activiteiten.
Doel; Het bevorderen dat Lierop een dementie vriendelijke dorp wordt.
Te stimuleren dat mensen met een dementie en hun mantelzorgers zolang mogelijk deel
kunnen uitmaken aan het maatschappelijk leven in Lierop.
Speerpunten zijn;
• a. Taboe doorbreking rondom dementie;
• b. Deskundigheidsbevordering en omgaan met dementie.
Feestdagenactiviteit
Doel: tijdens de feestdagen (Kerstmis) het verzorgen van een kerstdiner
Doelgroep: mensen die het fijn vinden om op Tweede Kerstdag samen te eten

Wandelfit
Elke dinsdag of van 13.00 uur tot 13.50 uur wandelen o.l.v. Jan de Haas, Marieke Linders en Ferd
Raaymakers
Doelgroep: voor iedereen toegankelijk.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in HenricusHof

Nieuw op te zetten activiteiten.
Naar aanleiding van de A.l.V. op 13 april 2019 zijn de volgende onderwerpen genoemd om eventueel
op te zetten:
Dagbesteding uitbreiden met nog een dagdeel
Na inventarisatie van de onderwerpen die op deze vergadering genoemd zijn is gevraagd om een
tweede dagbesteding op te zetten.
De dagbesteding op de dinsdagmiddag is voorlopig nog plaats voor deelnemers.
Mocht er een wachtlijst zijn dan overweegt de werkgroep ‘Zorg’ samen met de vrijwilligers van de
dagbesteding of het mogelijk is een tweede dagbesteding op te zetten.
Onderzoek Vitaliteit Ouderen
In het voorjaar van 2020 heeft de werkgroep ‘Zorg’, in samenwerking met de KBO Lierop en de GGD,
het voornemen Het project Fit en Vitaal op te zetten.
D. m.v. gesprekken en metingen wordt de gezondheid en vitaliteit van ouderen in kaart gebracht.
Verder zal de werkgroep .Zorg inspelen op de vraag die ontstaat vanuit de samenleving.
Dit geldt ook voor het organiseren van thema- avonden en bijeenkomsten.

Werkplan Werkgroep Wonen 2019-2020
Algemeen
Om Lierop ook in de toekomst leefbaar te houden maakt de werkgroep wonen zich sterk voor
voldoende betaalbare huisvesting voor met name jongeren en ouderen.
CPO projecten.
Zoals het er nu uitziet wordt in 2020 aan de Vendelier het 3e CPO project gerealiseerd. Met name
jonge starters op de woningmarkt zijn gebaat bij betaalbare koopwoningen. Maar ook andere
leeftijdsgroepen kunnen meeliften met de voordelen van een CPO project.
De werkgroep wonen zal zich sterk blijven maken voor voortzetting van CPO projecten.
Ouderenhuisvesting.
n de Gildewijk wil de werkgroep samen met de Stichting Samenbouwen in op korte termijn 5 à 6
leeftijdsbestendige woningen realiseren tbv de doelgroep 55+.
Huren
In 2019 zijn er mede op aandringen van de werkgroep door WoCom 5 huurwoningen gebouwd.
Gezien de gebleken belangstelling voor deze woningen is de werkgroep van mening dat dit aantal te
weinig is om aan de behoefte te voldoen. Volgens de Woonvisie van de gemeente Someren zal de
kernvoorraad sociale huurwoningen met minimaal 125 woningen vergroot worden en zullen deze
woningen over alle kernen verdeeld worden. De werkgroep zal zich sterk maken dat WoCom en de
gemeente zich aan deze belofte houden.
Nieuwe uitbreidingsmogelijkheden
Om te voorkomen dat na de invulling van de Gildewijk er geen mogelijkheden meer zullen zijn voor
nieuwe huur- en starters woningen, blijft de werkgroep bij de gemeente aandringen om op korte
termijn nieuwe uitbreidings- en/of inbreidingsplannen te ontwikkelen.
Voorrang Lieropse mensen bij woningtoewijziging
Met name bij de toewijzing van huurwoningen pleit de werkgroep er voor dat Lieropse mensen
voorrang krijgen. Voorwaarde is wel dat belangstellenden zich tijdig inschrijven als woningzoekende.
Nieuwe ontwikkelingen
De werkgroep blijft alert op nieuwe ontwikkelingen. Daarbij zal ze belanghebbende bewoners
betrekken.
Advisering
In samenwerking met het VAC biedt de werkgroep deskundig advies / ondersteuning o.a. bij het
levensbestendig aanpassen van woningen.
Deelname jongeren
De werkgroep blijft zich inzetten om jongeren actief te betrekken bij haar activiteiten. Zij zijn
tenslotte een belangrijke doelgroep van de coöperatie.

Werkplan Werkgroep Dienstverlening & Communicatie 2019-2020
Doelstelling
De werkgroep Dienstverlening en Communicatie is onderdeel van de dorpscoöperatie “Lierop leeft”
en heeft een tweeledige doelstelling:
1. informeren en werven van leden;
2. het aanbieden van diensten aan de leden, het faciliteren van onderlinge hulp.

Uitgangspunten
•
•
•
•

De activiteiten van de werkgroep Dienstverlening mogen in geen geval bestaande activiteiten
in het dorp verdringen.
We bewaken zorgvuldig dat de diensten die aangeboden worden door de dorpscoöperatie
niet concurreren met de dienstverlening van commerciële Lieropse aanbieders.
We ontplooien activiteiten waar vraag naar blijkt te zijn.
Afstemming en/of samenwerking met andere organisaties in het dorp is gewenst.

Maatjesproject
Maatjesproject is een verzamelbegrip voor een project dat vrijwilligers 1 op 1 koppelt aan iemand die
op een bepaald moment in het leven een coach of maatje nodig heeft. Het kan gaan om het leren
van de Nederlandse taal, om het bieden van emotionele steun, maar ook om hulp bij zelfstandig
wonen of bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten. Het maatje opent deuren, verbreedt
paden en is een steun voor de ander.
Momenteel staan rond de 60 mensen als maatje ingeschreven. Op grond van de door henzelf
opgegeven voorkeur staan zij geregistreerd als boodschappen-, contact-, klussen-, vervoers-,
dementie-, taalmaatje en/of als hulp bij de administratie.
Begeleiding
Het maatjesproject draait volledig op vrijwilligers. Begeleiding van de vrijwilligers is een belangrijke
voorwaarde voor het voortbestaan van het project. De dorpsondersteuner brengt vraag en aanbod
bij elkaar en is eerste aanspreekpunt voor de maatjes. Daarnaast organiseren we begin 2020 een
bijeenkomst waarvoor alle maatjes worden uitgenodigd.
Het doel van deze bijeenkomst is: kennismaken met elkaar en met de dorpsondersteuner,
uitwisselen van ervaringen en wensen en behoeften kenbaar maken. Tijdens de eerstvolgende
bijeenkomst zal er aandacht zijn voor het thema: grenzen bewaken.
Buurtcontactpersonen
Lierop is verdeeld in 28 buurten. Aan vrijwel alle buurten is een contactpersoon verbonden die de

ogen en oren is van de dorpsondersteuner m.b.t. een tweetal aandachtspunten.
Aan de contactpersonen is gevraagd om:
•

•

Adres (en evt. naam) van nieuwe buurtbewoners, die vanuit een ander dorp of stad in Lierop
zijn komen wonen, door te geven aan de dorpsondersteuner zodat zij hen welkom kan
heten;
(mogelijke) eenzaamheid, langdurige ziekte of anderszins te signaleren waarbij onze
dorpscoöperatie iets zou kunnen betekenen. Deze signalen doorgeven aan de
dorpsondersteuner en eventueel met haar bespreken.

Gezamenlijk overleg van werkgroepen van Lierop Leeft
Om de vitaliteit van de werkgroepen te behouden/versterken gaan we in 2020 starten met
gezamenlijke vergadering van deze werkgroep met de andere 3 werkgroepen van Lierop Leeft. De
voorzitters van de werkgroepen stellen telkens gezamenlijk een agenda samen waarbij vooral
gezocht wordt naar de onderwerpen die aanvullend zijn of die gezamenlijk opgepakt kunnen worden.
Het initiatief voor het gezamenlijk overleg zal genomen worden door de werkgroep D&C.
Website, Facebook, Twitter
De tekst op de website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Nieuws wordt direct nadat het
ontvangen is op de website geplaatst. De komende tijd zullen we nog meer inzet moeten plegen om
de website aantrekkelijk en levendig te houden. Dit gaan we allereerst doen door de teksten, die er
al lange tijd op staan, te vervangen door een meer actuele versie.
Nieuwsbrief
Afhankelijk van de input vanuit het bestuur en de verschillende werkgroepen, komt er een
Nieuwsbrief uit. Gemiddeld genomen worden per jaar 3 Nieuwsbrieven huis-aan-huis verspreid. Het
streven is om het komende jaar minimaal 3 Nieuwsbrieven te verspreiden.
Verhalen vertellen
Tijdens de ALV 2019 is door de aanwezigen opgemerkt dat er te weinig publiciteit wordt gegeven aan
wat de dorpscoöperatie doet op de verschillende gebieden. Verhalen moeten breed gedeeld worden
zodat mensen op de hoogte zijn van de activiteiten, groot en klein.
We gaan daarom de verhalen van zo veel mogelijk betrokkenen bij Lierop Leeft, zowel vrijwilliger als
‘gebruiker’, ophalen en publiceren in Nieuwsbrief en op de website.
Leden werven
De helft van de Lieropse inwoners is lid van de dorpscoöperatie. Dat zijn samen zo’n 1100 mensen
maar we streven naar meer. Naast uitbreiding en vooral verjonging van bestuur en werkgroepen
gaan we ons in 2020 buigen over een mogelijke nieuwe ledenwerfactie.

Werkplan Werkgroep Opvoeden en Opgroeien 2019-2020
De werkgroep heeft zich naast de bestaande activiteiten voor de komende periode ook enkele
nieuwe activiteiten ten doel gesteld. De activiteiten zijn van interne organisatorische aard en bestaan
uit het organiseren van bijeenkomsten die voor leden en niet-leden te bezoeken zijn.
Organisatorische activiteit
•

De Werkgroep stelt zich ten doel nieuwe jonge leden te werven. Met deze (2) nieuwe leden
gaan we interne organisatie ook onder de loep te nemen. Dit doen we door een onderzoek
van studenten van de HAN uit te laten voeren die de werkgroep van adviezen gaat voorzien
waardoor de effecten en intenties van de werkgroep verbeterd worden.

Lopende en nieuwe activiteiten
•

•

•

De verbindingen met de basisschool worden intenser door het volgen van het initiatief “de
kinderraad”. Aan de hand van de concrete uitkomsten van de kinderraad, worden
initiatieven voortgezet dan wel als nieuwe activiteit uitgevoerd.
De werkgroep blijft actief in het meewerken aan concrete schoolprogramma’s zoals:
presenteren van Lieropse historische kennis, meewerken aan voorlichting rond drugs en
alcohol. Samen meet de werkgroep zorg blijven we het contact van Lieropse jongeren met
ouderen bevorderen.
Het organiseren van voorlichting over drugs en alcohol krijgt een meer opvoedkundig
karakter dan een signaalfunctie. Hoe ouders om kunnen gaan met deze problematiek krijgt
meer aandacht.

