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Onderwerp: Welzijnswerk Lumens
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Stand van zaken van het welzijnswerk
Inleiding
Per 01-01-2021 is Lumens verantwoordelijk voor de uitvoering van het welzijnswerk in
Gemert-Bakel. Wij informeren u graag over de stand van zaken.
Kernboodschap
Eind 2020 heeft het College besloten, dat Lumens vanaf 1 januari 2021 verantwoordelijk is
voor de uitvoering van het welzijnswerk in de gemeente Gemert-Bakel. Er is hard gewerkt om
een goede start te kunnen maken en mede dankzij de inspanningen van het informele
netwerk, Lumens, het gebiedsteam en de partners in de wijkteams is dat ook gelukt. Natuurlijk
was het in het begin even zoeken naar de juiste weg, maar vragen van inwoners zijn opgepakt
en inwoners zijn geholpen. Op 20 mei 2021 bent u over de eerste ervaringen van Lumens
geïnformeerd tijdens de commissievergadering.
Gebiedsteam en Stichting Dorpsondersteuning
Met de komst van Lumens zijn maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en sociaal
raadsliedenwerk toegevoegd aan het gebiedsteam. Deze toevoeging aan het gebiedsteam
werkt heel goed: er zijn korte lijntjes en medewerkers weten elkaar snel te vinden. Waar
mogelijk en toegestaan wordt informatie gedeeld en uitgewisseld. Hierdoor worden inwoners
sneller en beter geholpen. Het werken vanuit het gemeentehuis werpt dus zijn vruchten af.
Ook in het informele netwerk heeft Lumens een plek gekregen: via de Stichting
Dorpsondersteuning participeert Lumens ook op managementniveau in het informele netwerk.
Daarnaast maakt Lumens deel uit van het kernteam Sociaal Domein, dat is het lokale overleg
met de strategische netwerkpartners. Het overleg vindt plaats op bestuurlijk en op uitvoerend
niveau.
Vrijwilligers
De start van Lumens betekende ook een nieuwe start met de inzet van vrijwilligers. Vooral
door Corona was het werven van nieuwe vrijwilligers lastig. Dat is in de loop van het jaar
opgelost en er zijn nu voldoende vrijwilligers actief bij de verschillende diensten om de
werkzaamheden op te pakken.
Ervaringen Lumens
“De start van Lumens in Gemert Bakel in de Covid pandemie is een bijzondere geweest. Als
nieuwe partner toetreden in een gemeente vraagt ook om nieuwe verbindingen en profilering
voor de inwoners van Gemert Bakel. Nu we een jaar verder zijn, hebben medewerkers een
goede positie verkregen in samenwerkingsverbanden, het gebiedsteam en bij de inwoners.
Inwoners weten ons te vinden evenals de partners. De verbinding tussen Lumens, de
dorpsondersteuners en gebiedsteam levert korte lijnen op en een voor inwoners waardevolle

samenwerking. Starten we begin 2021 nog zonder vrijwilligers, kunnen we nu rekenen op een
team van inwoners die zich vrijwillig inzetten in samenwerking met onze beroepskrachten.
Het jaar 2021 heeft voor Lumens vertrouwen gegeven in de samenwerking en de opdracht die
wij mogen vervullen.
We kijken uit naar een langdurige samenwerking waarin we samen bouwen aan sociale
veerkracht in Gemert-Bakel.”
Vervolgstappen
Het College van B&W en Lumens zijn erg tevreden over hoe het gaat en continueren de
samenwerking. Er wordt verder gewerkt aan het leggen van verbindingen. Een voorbeeld
hiervan is dat Lumens heeft aangegeven samenwerkingspartner te willen worden in het
Taalhuis. Daarnaast gaat de doorontwikkeling van het gebiedsteam verder door. We hebben u
recent geïnformeerd over de GGZ Specialist en een autisme-expert maakte al deel uit van het
team.
Financiën
Het welzijnswerk wordt binnen de daarvoor beschikbare begrotingspost uitgevoerd.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

