Onis Welzijn:
De bedragen die per taak benoemd worden zijn ‘om en nabij’.

Jeugd en Jongeren totaal € 72.000,=
Jongerenwerk (€ 54.000,=)
Het jongerenwerk heeft een belangrijke signalerende taak. Zij hebben korte
lijntjes met onder andere het Sociaal Team Asten, scholen, politie, Halt, Veilig
Thuis en leerplicht. Het jongerenwerk is aanwezig op de plekken waar jongeren
zijn en werkt daar signalerend. Ook social media wordt door de jongerenwerker
gebruikt en bekeken. Zo kunnen ze ook in de gaten houden wat er speelt onder
de jongeren (bijv. signalering depressie of suïcide gedachten). Wanneer er
opvallende signalen zijn worden deze opgepakt in samenwerking met
netwerkpartners.
Het jongerenwerk is een belangrijke partner van het JIB overleg (Jeugd in Beeld).
Dit overleg gaat over de jongeren die zich op straat bevinden (‘hangen’). Soms
gaat het ‘hangen’ van jongeren op straat gepaard met overlast. In het JIB overleg
worden de ‘hang’ jongeren besproken en waar nodig worden er acties
ondernomen.
Het jongerenwerk heeft een preventieve rol. Zij geven voorlichtingslessen over
o.a. alcohol, drugs, social media en groepsdruk.
Een ander belangrijke aspect van het jongerenwerk is ontwikkelingsstimulering.
Dit omvat al het werk waarin activiteiten georganiseerd worden voor, door en
samen met jongeren. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk door jongeren, maar
als er sprake is van een kwetsbare groep zet het jongerenwerk activiteiten op
voor jongeren. Dit met diverse functies: ontmoeting, vrijetijdsbesteding,
talentontwikkeling, weerbaar maken, lotgenotencontact en signalering. O.a. Just
for girls, boksen (in het kader van weerbaarheid), jongeren helpen met het
zoeken naar een bijbaantje.
Naast preventie en ontwikkelingsstimulering heeft het jongerenwerk is een deel
van het jongerenwerk gericht op het voorkomen of aanpakken van overlast: het
straathoekwerk. Jongerenwerkers gaan de straat op naar plekken waar jongeren
elkaar ontmoeten (ook bij grote evenementen). Deze plekken worden uitgekozen
op basis van signalen van buurtbewoners en politie over hangjongeren.
Jongerenwerk dringt in samenspraak met netwerkpartners overlast terug.
Wanneer het jongerenwerk niet meer ingezet wordt, betekent dit minder
signalering en preventie. Dit betekent minder jongeren die elkaar leren kennen,
minder sociale cohesie onder jongeren. Daarnaast zal het jongerenwerk niet meer
deel kunnen nemen aan het JIB overleg. Dit overleg zal dan waarschijnlijk
verdwijnen. Hierdoor zal er meer overlast ontstaan op straat met alle gevolgen
van dien (klachten van inwoners over geluidsoverlast en rotzooi, meer
criminaliteit, meer drugsgebruik).
Ook worden problemen minder snel zichtbaar, waardoor ze pas in een later
stadium tot uiting komen. Dit zal zorgen voor meer dure, specialistische
zorginzet.
MatchMentor (€ 8.000,=)
Match Mentor is een voorliggende voorziening, waarbij jongeren wordt geholpen
hun plek in de maatschappij te vinden. Dit gebeurt door middel van een vrijwillige
Matchmentor. Voorbeelden van jongeren die geholpen zijn (depressie,
angststoornissen, autisme, weerbaarheid) Mocht deze voorliggende voorziening

verdwijnen dan gaat er zeker meer inzet gevraagd worden van de gezins- en
jongerencoach of tweedelijns zorg.
OuderSupport (10.000,=)
Oudersupport is een voorliggende voorziening waarbij vrijwillige maatjes een
steuntje in de rug bieden in gezinnen met opvoedingsvragen, gedragsproblemen
bij kinderen, relatieproblematiek. Mocht deze voorziening verdwijnen dan gaat er
zeker meer inzet gevraagd worden van de gezins- en jongerencoach of
tweedelijns zorg.

Wmo lokaal totaal € 258.000,=
Vrijwilligerscentrale (€ 35.000,=)
Binnen de vrijwilligerscentrale wordt gewerkt aan de volgende taken:
- Het bemiddelen van inwoners naar een vrijwilligersplek;
- Het vertalen van maatschappelijke vragen naar de praktijk (bijv. het opzetten
van een Repair Café, project ‘Mix & Match’, Moestuin voor het goede doel);
- Het adviseren van individuele organisaties door het organiseren van
themabijeenkomsten of individuele gesprekken (denk aan VOG, hoe vind ik
vrijwilligers, inzet statushouders, vergrijzing, bestuursfuncties);
- Vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen via o.a. social media,
waarderingsacties, nieuwsbrieven;
- Verankeren en werken aan kwaliteit van vrijwilligerswerk door
methodiekbeschrijving, het vastleggen van procedures regionale samenwerking.
In de huidige maatschappij wordt steeds meer verwacht van vrijwillige inzet.
Wanneer de vrijwilligerscentrale verdwijnt zal er minder vrijwillige inzet zijn
waardoor kosten zullen stijgen.
Anderzijds zullen er minder inwoners zijn met passend vrijwilligerswerk, wat
inhoudt dat er dus minder inwoners zijn met een passende dagbesteding.
Maatschappelijke stage (€ 15.000,=)
Maatschappelijke stage is apart benoemd als bezuiniging binnen de scenario
ontwikkeling.

Steunpunt Mantelzorg (36.000,=)
Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de kerntaken collectief informeren, individuele
ondersteuning, waardering tonen en het in beeld brengen van mantelzorg.
Mantelzorgers worden in individuele gesprekken ondersteund in hun taak en
wordt bekeken wat er nodig is om de mantelzorg vol te blijven houden en
eventuele overbelasting te voorkomen. Het steunpunt geeft informatie door
cursussen, nieuwsbrieven, social media en het uitlenen van de Eerste Hulp Bij
Dementie-Koffer. Waardering vindt plaats tijdens manteluit-dagen,
waarderingsactie en individuele contacten.
Het steunpunt Mantelzorg is voor veel mantelzorgers dé plek waar zij terecht
kunnen als het gaat om de belasting die mantelzorg met zich meebrengt. De
activiteiten die georganiseerd worden door het steunpunt zorgen ervoor dat
mantelzorgers hun taak vol blijven houden. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er
minder snel dure, specialistische zorg ingezet dient te worden.
Wanneer het steunpunt verdwijnt houdt dit in dat mantelzorgers sneller
overbelast raken, wat enerzijds zal zorgen voor eerdere inzet van specialistische
hulp bij de zorgvrager. Anderzijds zorgt het er ook voor dat de mantelzorger
eerder specialistische hulp nodig heeft.

Informatie en advies (€ 74.000,=)
Binnen het Sociaal Team Asten werken een aantal medewerkers van Onis Welzijn
samen binnen het voorportaal. De medewerkers dragen hierin bij aan de
bezetting van de balie, telefoon en leggen huisbezoeken af. Tijdens een
huisbezoek wordt integraal naar de leefsituatie gekeken. In eerste instantie wordt
gekeken wat de inwoner zelf kan met behulp van zijn of haar netwerk. Vervolgens
wordt bekeken wat er kan worden opgelost met voorliggende, algemene
voorzieningen. Pas daarna komt eventuele maatwerkvoorziening aan de orde.
Deze manier van werken voorkomt de inzet van duurdere, specialistische zorg. Er
zullen dan ook meer verwijzingen komen naar tweedelijnszorg wanneer deze
informatie- en adviesfunctie niet meer aanwezig is.
Medewerker KCC Sociaal Team Asten (€ 53.000,=)
Ook de KCC medewerker van het Sociaal Team Asten is in dienst bij Onis Welzijn
Deze medewerker bemand het KCC van het Sociaal Team Asten. Dit wil zeggen
dat zij de telefoon en mails beantwoordt en eventueel vragen doorzet naar
collega’s binnen het Sociaal Team Asten. Wanneer dit geschrapt wordt is er geen
KCC functie meer binnen het Sociaal Team Asten. Vragen komen dan versnipperd
binnen, wat zorgt voor meer druk bij de professionals, vragen komen moeilijk aan
bij de juiste persoon. Daarnaast zijn we niet meer klantgericht, waarmee een van
de kernwaarden van de gemeente Asten in het geding komt.
Collectieve voorzieningen (€ 16.000,=)
Collectieve diensten helpen inwoners om langer zelfstandig thuis te blijven
wonen.
- Klussendienst: Er is een samenwerking met de KBO, die de klussendienst
uitvoert. Vragen worden opgepakt waarbij meteen wordt gekeken of er nog een
‘vraag achter de vraag’ zit.
- Maaltijdvoorziening: Via de maaltijdvoorziening van Onis ontvangen inwoners
wekelijks vries-verse maaltijden. Deze dienst is bedoeld voor inwoners die niet
meer zelf kunnen koken en niet naar een eetpunt willen of kunnen gaan.
- Alarmering: inwoners die een alarmering via Onis Welzijn hebben, huren een
alarmaparaat waarmee ze bij incidenten contact kunnen leggen met een
meldbank. Deze meldbank zorgt dat een zorgverlener of mantelzorger bij de
inwoner komt om te helpen.
- Was- en strijkservice: deze service is op verzoek van de gemeente opgezet om
het gebruik van huishoudelijke zorg te verminderen. Dit is een voorliggende
voorziening, waardoor het een besparing in de kosten voor Wmo voorzieningen
oplevert.

Wanneer deze collectieve voorzieningen er niet meer zijn kunnen inwoners
minder lang zelfstandig thuis blijven wonen. De kosten voor specialistische,
geïndiceerde zorg zullen zeker stijgen.
Cursussen en groepsbijeenkomsten (€ 5.000,=)
Het Cursushuis organiseert verschillende cursussen en groepsbijeenkomsten op
het gebied van persoonlijke ontwikkeling, taalhuis en beweegaanbod. Het aanbod
wordt afgestemd op signalen die vanuit de maatschappij naar voren komen. Taal
en bewegen blijven vaste onderdelen die worden aangeboden. Hierdoor hebben
inwoners de kans zich te ontwikkelen en inwoners met elkaar in contact te
brengen. Dit voorkomt problematiek als eenzaamheid en depressie.
Maatjesproject (€ 14.000,=)
Maatjes zijn vrijwilligers die worden ingezet om een ander te ondersteunen. De
reden hiervoor is vaak eenzaamheid/sociaal contact of ter ontlasting van een
mantelzorger. Het merendeel van de inwoners die aan een maatje gekoppeld zijn
hebben een beperking (GGZ achtergrond, fysieke beperking, verstandelijke
beperking, dementie of niet aangeboren hersenletsel).
Door middel van maatjes is minder professionele zorg nodig. Wanneer het
maatjesproject zal worden gestopt betekent dit dus sneller en meer inzet van
professionele zorg.
Automaatje (€ 10.000,=)
Automaatje is een project waarbij inwoners die minder mobiel zijn vervoerd
worden door vrijwilligers. Zo kunnen inwoners zo veel en lang mogelijk blijven
deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke leven. Het betreft hier over het
algemeen korte ritten waarbij de kosten voor een rit voor de inwoner zijn. Onis
Welzijn koppelt vrijwilligers en ‘vragers’ aan elkaar.
Automaatje is een voorliggende voorziening. Het voorkomt eenzaamheid,
depressie en brengt inwoners met elkaar in contact. Daarnaast kunnen inwoners
langer blijven meedoen en worden er minder kosten gemaakt voor
maatwerkvoorzieningen Wmo.
Dorpsondersteuning (€ 63.000,=)
Als gevolg van de toenemende vergrijzing en de landelijke tendens dat ouderen
steeds langer zelfstandig blijven wonen, wordt de zorg en ondersteuning steeds
dichter bij huis georganiseerd. Dit zorgt voor een toenemend beroep op de Wmo.
Binnen de Wmo zijn begrippen als eigen kracht, zelfredzaamheid en het netwerk
van de inwoner van groot belang.
Veel inwoners kunnen zich binnen de maatschappij redden door middel van eigen
kracht en hun netwerk. Echter zijn er ook inwoners die net wat meer
ondersteuning nodig hebben omdat ze een beperkt eigen netwerk hebben of de
weg gewezen dient te worden naar ondersteuning die voor hen passend is. Een
dorpsondersteuner helpt hierbij.
Een dorpsondersteuner is laagdrempelig, dichtbij de inwoner en weet de wegen te
bewandelen binnen het lokale netwerk. Daarnaast heeft de dorpsondersteuner
korte lijnen met collega’s van het Sociaal Team Asten. Indien het netwerk
ontoereikend is voor de zorgvraag, zal de dorpsondersteuner de inwoner
doorverwijzen.
Door de laagdrempelige, preventieve inzet van een dorpsondersteuner, wordt
minder specialistische zorg ingezet.

Overig (€ 57.000,=)
Overheadkosten, organisatiekosten en huisvestingskosten
Een organisatie als Onis Welzijn heeft altijd te maken met overheadkosten. In de
scenario ontwikkeling zijn deze kosten ook deels meegenomen. Wanneer er op
preventie wordt bezuinigd, zal ook een deel van de overheadkosten dalen. Echter
blijven de kosten van bijv. directeur, secretariaat, huisvestingskosten etc.
bestaan.
Het is dus moeilijk nu al uitspraken te doen hoeveel de overheadkosten zullen
dalen bij het bezuinigen op preventie.

Totaal € 450.000,=

Niet meegenomen in de bezuinigingsscenario’s:
Buurtsportwerk (€ 12.000,=)
Dit zijn geoormerkte middelen vanuit het Rijk, worden rechtstreeks doorgezet
naar Onis Welzijn.
Onis voert activiteiten uit in het kader van buurtsportwerk. Deels samen met
netwerkpartners vanuit Sportstuif en NWC. Sport is een manier om gezond te
leven, maar ook om in contact te komen met anderen. Voorbeelden van
activiteiten die worden georganiseerd zijn: Girls Kick Ass, een
weerbaarheidstraining voor meiden; ‘RealFit’, een programma waarbij kinderen
met overgewicht geholpen worden met het aanleren van een gezonde leefstijl;
sportclinics voor vluchtelingen.
Hulp bij vestiging vluchtelingen (€ 50.000,=)
Gemeentes hebben een wettelijke taak vluchtelingenwerk geregeld te hebben. De
gemeente Asten heeft dit belegd bij Onis Welzijn. Hierop kan dus niet worden
bezuinigd, dit is dan ook niet meegenomen in de bezuinigingen.

Schulddienstverlening en Formulierenbrigade (€ 47.000,=)
Het uitvoeren van schulddienstverlening is een wettelijke taak van de gemeente.
Binnen de schulddienstverlening en formulierenbrigade van Onis is er een
samenwerking met Schulddienstverlening Peelgemeenten waarbij inwoners bij
lichte financiële problematiek worden ondersteund door vrijwilligers van Onis.
Bij zware problematiek worden inwoners doorgestuurd naar de
Schulddienstverlening Peelgemeenten. Ook wordt door Onis nazorg geboden
wanneer een inwoner terug komt vanuit een traject Schulddienstverlening
Peelgemeenten. Dit wordt gedaan om terugval te voorkomen.
De vrijwilligers worden aangestuurd door professionals van Onis (d.m.v.
bijscholing, intervisie en casusbespreking). Er is een nauwe samenwerking met
het sociaal raadsliedenwerk (LEVgroep).
De vrijwilligers en professionals van de schulddienstverlening en
formulierenbrigade van Onis ondersteunen inwoners preventief en in een vroeg
stadium om te voorkomen dat inwoners in de dure, rechterlijke
schuldhulpverlening terecht komen.

