Evaluatie en stand van zaken per oktober 2017
In januari 2017 is de Pionier geopend. Vanaf die datum is een groep van 8-10
deelnemers (hoofdzakelijk 75-80++) aanwezig op de woensdagochtend om deel te
nemen aan allerlei activiteiten.
De deelnemers zijn trouw en komen wekelijks. Eén deelneemster komt om de week
omdat de huishoudelijke hulp ook om de week komt. Dan wil ze graag thuis zijn bij de
hulp.
De deelnemers samenstelling is redelijk stabiel. Door gedwongen verhuizing of overlijden
zijn enkele mensen ook weggevallen. De deelnemers komen graag. Sterker nog;
deelnemers plannen zoveel mogelijk afspraken met anderen om het dagdeel van de
Pionier heen.
Er zijn een viertal deelnemers aangehaakt vanwege de inzet en vasthoudendheid van de
coördinator. De coördinator heeft bij enkele personen geïnvesteerd in het contact met
betreffende deelnemer en met “warme hand” begeleidt zoals bv. zelf ophalen, naar de
Pionier. Hier komt de toegevoegde waarde van de Pionier naar boven. Betreffende (4-tal)
deelnemers dreigden of waren al in een isolement geraakt. Mantelzorg was wat sceptisch
over de slagingskans dat deze deelnemers zouden gaan en blijven aanhaken. Het is dan
ook mooi te constateren dat zij inmiddels tevreden en structurele deelnemers zijn die
wekelijks komen. Mantelzorgers ervaren het als zeer prettig ervaren dat er even wat zorg
van hun schouders wordt afgenomen en dat zij hun zorgen om vader/moeder kunnen
delen. Het doel als voorliggende functie voor de WMO wordt hiermee gehaald.
Uitbreiding dagdelen
Nu het eerste dagdeel heel goed verloopt en "staat", zijn we bezig met het bekijken van
de start van een tweede dagdeel. Hiervoor is zeker potentie. Maar of het dezelfde
deelnemers zullen zijn is nog de vraag. Er zijn nog ouderen in beeld die bij de Pionier
zouden kunnen aansluiten. Daarvoor worden nog huisbezoeken worden afgelegd.
Ook denken we aan een hele andere groep, zoals al werd vernoemd( mensen met NAH).
Hierover zijn gesprekken met het Dorpsteam. Beoogd wordt om in het voorjaar 2018met
een nieuwe groep te kunnen starten, in welke hoedanigheid dan ook.
Activiteiten
De deelnemerstevredenheid is hoog. Ze krijgen een afwisselend programma aangereikt.
Als vaste onderdelen maken lichamelijke oefeningen en de warme maaltijd (betaalt de
deelnemer apart voor) een onderdeel uit van het programma. Maandelijks wordt een
activiteit gedaan i.s.m. Kindcentrum St. Cornelius. Kinderen komen op bezoek en doen
samen een spel, activiteit of er wordt gezongen.
Zingen en muziekbeleving wordt over het algemeen door de deelnemers als zeer fijn
ervaren. Regelmatig komt iemand met de deelnemers zingen.
De activiteiten worden gestructureerd en gecoördineerd aangeboden. Mede door de
coördinator op de achtergrond. De kennis en ervaring van de coördinator draagt bij een
gevarieerd aanbod en grotere diversiteit.
Er wordt bijv. niet alleen kaarten maken of schilderen aangeboden zoals nu op een paar
dagdelen op het Mennehof het geval is, maar er is een veel groter aanbod dat aansluit bij
de hoge leeftijd van de bezoekers. Denk zoals de eerder benoemde geheugentraining, de
contacten met de kinderen, het bewegen, themagesprekken enz. Deze activiteiten zullen
de ouderen uit zichzelf niet meer gauw ondernemen. Nu worden ze hier toe

aangemoedigd en geprikkeld. Daarom hebben de activiteiten een enorme waarde voor de
onderlinge sociale betrokkenheid en het behoud van eigenwaarde en zelfstandigheid van
de deelnemers. Bovendien heeft de wekelijkse deelname ook een soort
signaleringsfunctie; Problemen worden eerder gezien en besproken en de hulpverlener
kan zo de betrokkene en/of mantelzorger de helpende hand toesteken.
De Pionier heeft o.a. middels subsidie Stichting Steun Welzijnszorg materialen aan
kunnen schaffen. Materialen t.b.v. geheugentraining maar ook senso- motorische
stimulering. Denk hierbij aan geheugenspelletjes, maar ook maken van paasstukjes.
Vrijwilligers
De vrijwilligersgroep is ook constant. Zij zijn tevreden over de ervaren ondersteuning van
de coördinator. Tot op heden hebben zich geen calamiteiten voorgedaan wat invloed
heeft op de begeleiding van de deelnemers.
Ook het vervoer van deelnemers door vrijwilligers van en naar de Pionier, verloopt naar
wens.
Coördinator
De coördinator heeft veel contact met Dorpsteam en neemt deel aan signaleringsoverleg.
Hierdoor is er ook contact met praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk Elsendorp. Er
is afstemming op welke wijze potententiele deelnemers benaderd kunnen worden en
gestimuleerd worden om deel te nemen.
De coördinator is ervaren in het werk en kent ook de weg binnen het professioneel
netwerk vanwege het feit dat ze voor een groot deel ook in dienst is bij BrabantZorg.
Momenteel staat de coördinator bij IBN op de P-rol en wordt ze gedetacheerd naar de
Mennehof. Er zijn twee evaluatiegesprekken geweest met IBN, coördinator en bestuur
Mennehof. Op dit moment voldoet de afgesproken constructie vanwege het feit dat de
Pionier in een pilotfase zit. Niettemin dit medio volgend jaar her beoordeeld worden.
Als werkgroep Pionier, bestuur Mennehof en coördinator hebben we afgelopen jaar
meermalen overlegd. Enerzijds om de voortgang van de Pionier te bewaken en waar
nodig de coördinator te coachen. Anderzijds om mede invulling te geven aan PRactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het Pleinfestijn en ook werksessies tijdens het
Europees Plattelands Parlement i.s.m. Stichting Leefbaar Venhorst.
Financiën
Deelnemers betalen een bijdrage van 4 euro voor deelname aan de Pionier. Voor de
warme maaltijd wordt buiten de Pionier om, de bijdrage met de deelnemer verrekend.
De ingezette middelen vanuit de gemeente worden ingezet voor de salariskosten van de
coördinator, telefoon, laptop en printer, PR- materialen. Op dit moment voldoet het
bedrag. Medio 2018 zal beoordeeld moeten worden hoe de pilot verder gaat en welke
middelen noodzakelijk zijn om de Pionier randvoorwaardelijk te ondersteunen.
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