
TERUGBLIK RAADSVERGADERING 30 SEPTEMBER 

Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering 
verlopen is? Wilt u weten wat er besproken en 
besloten is? U kunt de vergadering terugkijken 
via www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor 
automatische ondertiteling via de volgende knop: 

RAADSBIJEENKOMSTEN

Vanwege de versoepelde maatregelen is het vanaf 25 september 
weer mogelijk om tijdens raadsbijeenkomsten publiek te 
ontvangen. 
De bijeenkomsten zijn in het bestuurscentrum van Meierijstad, 
Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 
19.30 uur.
Het is ook mogelijk om bijeenkomsten, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties ) te volgen.

7 OKTOBER: AGENDACOMMISSIE

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van oktober/
november vast. De voorlopige agenda’s van de commissies (19, 
20 en 21 oktober) en de raad (4 november) en de beeldvormende 
avonden (25 en 30 november) worden hier besproken en 
vastgesteld. 
De vergaderstukken zijn te vinden op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender
Let u er op dat het om concepten gaat. 
Wijzigingen zijn mogelijk. 

 
13 OKTOBER: BEELDVORMENDE AVOND 

Op het programma staat:
•  Wonen
De doelgroepenverordening, flexwonen en woningsplitsing 
komen aan bod. Hoe gaat het college met deze thema’s om? 
Hoe wordt het proces vormgegeven en wat is de relatie met de 
woningbouwversnelling? Welke aandachtspunten zijn voor de 
raad van belang om mee te nemen bij de beleidsontwikkeling?

14 OKTOBER: BEELDVORMENDE AVOND 

Op het programma staat:

•  Integrale verordening Sociaal Domein
De verschillende verordeningen uit de Participatiewet, de WMO 
2015, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
zijn gecombineerd in één verordening. Niet de wetten en de 
regels zijn leidend in deze verordening, maar de hulpvraag van 
de inwoner. Hoe ziet het concept er uit en hoe wordt de integrale 
verordening voorbereid? 

•  Presentatie rekenkameronderzoek Woningbouwbeleid
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek van de 

Rekenkamercommissie Meierijstad? Wat zijn de conclusies en 
aanbevelingen?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.
nl of tel. 14 0413). Er mag ingesproken worden op zowel 
geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
•  Beeldvormende avond 13 oktober: aanmelding is mogelijk 

tot 12 oktober, 12.00 uur. 
•  Beeldvormende avond 14 oktober: aanmelding is mogelijk 

tot 13 oktober, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

19 OKTOBER: COMMISSIE MENS EN 
MAATSCHAPPIJ

Op de agenda staat:
•  Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor 

Brabant
•  Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen, Regio 

Meierij en Bommelerwaard 2022-2025 
•  Integraal HuisvestingsPlan (IHP) primair en voortgezet 

onderwijs 2022-2037

20 OKTOBER: COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE 
EN BEDRIJFSVOERING 

Op de agenda staat:
•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 

‘Integraal Veiligheidsplan IVP thema Zorg en Veiligheid’
•  Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (8e 

wijziging)
•  Bestemmingsplan ‘herontwikkeling voormalig gemeentehuis 

Schijndel’
•  Activeren voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling 

Steenoven II fase 2 te Mariaheide
•  Openen grondexploitatie complex Sint-Oedenrode - 

Zwembadweg
•  Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Meierijstad, inclusief 

de keuzes en de ontwikkelrichting, als bouwsteen voor de 
omgevingsvisie

• 

21 OKTOBER: GEZAMENLIJKE COMMISSIE 
REB/M&M 

Op de agenda staat
•  2e bestuursrapportage en daarbij behorende 

begrotingswijziging 2021
•  Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023- 2025 

gemeente Meierijstad
• Wilt u inspreken?
• Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 

contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 
14 0413). 

•  Commissie Mens en Maatschappij: Aanmelding is mogelijk 
tot 18 oktober, 12.00 uur. 

•  Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering: 
Aanmelding is mogelijk tot 19 oktober, 12.00 uur. 

•  Gezamenlijke commissie REB/M&M: Aanmelding is mogelijk 
tot 20 oktober, 12.00 uur. 

• De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn mogelijk.

  
VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

7 oktober       : Agendacommissie
13 oktober     : Beeldvormende avond
14 oktober     : Beeldvormende avond
19 oktober     : Commissievergadering
20 oktober     : Commissievergadering
21 oktober     : Commissievergadering
4 november   : Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

BIJTENDE BENDE SLAAT TOE IN MEIERIJSTAD

Leer drugscriminaliteit herkennen en breng een bezoekje aan 
de Bijtende Bende. Hierin gaat u zelf op zoek naar signalen van 
drugscriminaliteit en leert u het herkennen. Speurt u mee? 

Kom dan op naar onze weekmarkten op vrijdag 15 oktober 
in Sint-Oedenrode en zaterdag 16 oktober in Schijndel om 
kennis te maken met de Bijtende Bende!

Drugscriminaliteit en de gevolgen hiervan zijn bijna dagelijks terug 
te vinden in het nieuws. Denk aan artikelen over hennepkwekerijen 
in woonwijken en drugslabs in het buitengebied. Het gebeurt hier 
en nu, ook in Meierijstad. 
Criminelen willen zo veel mogelijk geld en macht vergaren met 
onder meer hennepteelt, drugsproductie, fraude en witwassen. 
Hiervoor zijn zij afhankelijk van allerlei legale voorzieningen 
en sectoren in de bovenwereld. Hierbij kunt u denken aan een 
elektricien die de elektriciteit voor een hennepkwekerij aanlegt 
of een scheikundige die de chemische processen rondom 
XTC kent. Zonder hulp van de bovenwereld geen succesvolle 
onderwereld. 

In de drugsindustrie in Brabant gaat veel geld om. 
Wetenschappers schatten dat het gaat om honderden miljoenen 
euro’s per jaar. Wat ons ook raakt, zijn de dumpingen van het 
afval dat overblijft na het maken van drugs. In 2019 werden er in 
Brabant 90 drugsdumpingen gevonden. Los van de schadelijke 
effecten hiervan op het milieu kost het opruimen veel geld dat 
betaald wordt door ons allemaal, de belastingbetaler. 

U kunt zelf ook zaken herkennen die kunnen duiden op activiteiten 
van criminelen. Bijvoorbeeld een boeren schuur waar zich steeds 
meer louche types ophouden omdat er een drugslab gevestigd 
zit, lege winkelpanden waar nu allerlei duistere onderneminkjes 
voor teruggekomen zijn waar nooit klanten komen maar die als 
witwasconstructies dienen. 

De overheid wint zonder hulp van inwoners niet de strijd tegen 
ondermijning. Ieder van ons komt dagelijks in aanraking met 
signalen. Door op te letten en signalen door te geven kan 
belangrijke informatie worden achterhaald. Gebruik uw gezond 
verstand en wees alert. Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is 
dit waarschijnlijk ook zo.

Melden kan bij de politie online via 
www.politie.nl of door te bellen met 0900-8844. 
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U kunt ook anoniem contact opnemen via 
Meld Misdaad Anoniem online via www.
meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te 
bellen met 0800-7000. 
 
Uw melding kan ervoor zorgen dat er een onderzoek start maar 
ook een laatste stukje informatie in een lopend onderzoek 
zijn. Elk jaar volgen er meer dan 1500 aanhoudingen naar 
aanleiding van anonieme meldingen. Naast aanhoudingen 
volgen er bijvoorbeeld ook pandsluitingen, controles bij malafide 
bedrijven, inbeslagnames van verboden goederen zoals drugs 
of grondstoffen hiervoor. Wanneer een hennepkwekerij vlam vat, 
of een drugslab in een woonwijk ontploft, zeggen buurtbewoners 
soms dat ze al langer dachten dat daar iets niet klopte. 
Ben bewust van de risico’s die u loopt door niets te doen met dit 
onderbuik gevoel.

Ga op zoek naar signalen met de Bijtende Bende en kom 
op vrijdag 15 tussen 8.30 en 12.30 uur naar de weekmarkt 
in Sint-Oedenrode of zaterdag 16 oktober tussen 10.00 en 
16.00 uur naar de weekmarkt in Schijndel.

De Bijtende Bende is een initiatief van de politie, gemeente, Meld 
Misdaad Anoniem en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. 

GEMEENTE MEIERIJSTAD BEDANKT HAAR 
VRIJWILLIGERS!

Vrijwilligers zijn onmisbaar en onbetaalbaar voor een vereniging 
of stichting. Wij zijn erg trots op alle vrijwilligers binnen onze 
gemeente en willen hen graag persoonlijk bedanken. 

Dit willen wij doen door het aanbieden van vrijkaartjes voor 
één van de drie films tijdens het filmfestival in de Blauwe Kei 
op 27 november óf voor één van de drie voorstellingen tijdens 
het documentaire festival op 16 of 17 oktober. Iedere vrijwilliger 
ontvangt één gratis kaartje voor het Filmfestival in De Blauwe Kei 
óf voor het documentaire festival. 

Alle vrijwilligersorganisaties van Meierijstad 
hebben per mail een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen met daarin een actiecode. 
Reserveren voor een film kan via 
www.blauwekei.nl/vrijwilligers2021. 

 

Reserveren voor een voorstelling tijdens het 
documentaire festival kan via 
https://beholders.nl/vrijwilligers-meierijstad-2021/.

 
Heeft uw vrijwilligersorganisatie geen actiecode ontvangen? 
Laat hen dan aan ons weten via onderstaande e-mail 
vrijwilligersdag@meierijstad.nl onder vermelding van
Vrijwilligersdag 2021 of telefonisch via 14 0413. 

 
UITNODIGING: OMGEVINGSDIALOOG 
EILANDTERRASSEN

De gemeente gaat een deel van het terrassenbeleid in de 
gemeente actualiseren. We willen vastleggen op welke pleinen 
in Meierijstad er zogeheten ‘eilandterrassen’ geplaatst mogen 
worden door horecaondernemers. Dit zijn horecaterrassen die in 
de openbare ruimte gelegen zijn, op enige afstand van de gevel.

Wij hechten veel waarde aan de gedachten, wensen, behoeften 
en ideeën van belanghebbenden en betrokkenen over de 
eilandterrassen in onze gemeente. Daarom organiseren 
wij in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode een zogeheten 
omgevingsdialoog. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag 
in gesprek met gebruikers en omwonenden van de locaties waar 
nu (tijdelijk) eilandterrassen vergund zijn óf waar ideeën liggen 
voor een nieuw eilandterras.

Wilt u met ons meedenken? Geef u dan op voor één van de 
bijeenkomsten:

11 oktober 19.00 – 20.00 uur 
– Bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor belanghebbenden uit 
Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.

12 oktober 18.30 – 19.30 uur 
– ’t Spectrum Schijndel
Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor belanghebbenden uit 
Schijndel en Wijbosch

12 oktober 20.30 – 21.30 uur 
– Gemeentehuis Veghel
Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor belanghebbenden uit 
Veghel, Boerdonk, Keldonk, Erp, Mariaheide, Eerde en Zijtaart.

Meld u aan voor één van de bijeenkomsten per email
bedrijven@meierijstad.nl. Heeft u geen e-mail? 
Dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden: 0413 381 862.

(In de uitnodiging die we verstuurd hebben stond per abuis een 
verkeerd telefoonnummer. Het juiste nummer is 0413 381 862)

LUISTER NAAR DE (INGRIJPENDE) 
CORONA VERHALEN IN DE PODCASTS 
‘MEIERIJSTAD MIJMERT’

Joan, Senne, Frency, Ton, Jannie, Monique, Hans, Ton, Peter, 
Wilma, Jeanette, Chris, Herman, Marie-José, Ellen, Sophie, 
Feline, Loes, Lieke, Rian, Antoon, Koen, Marco, Erik, Chris, 
Zuster Germana, Marjon en Femke deelden tot op heden hun 
verhaal met Luuk, Nienke of Tom. 

Zij vertellen over wat corona voor hun levens betekende en 
betekent. Gun uzelf deze verhalen, ze zijn zeer de moeite waard.

Bijna iedere zondag komt er een nieuwe 
aflevering online. Ze zijn te beluisteren 
via www.meierijstadmijmert.nl en diverse 
streamingdiensten. 

VOORBEREIDINGEN VOOR HET 
VERPLAATSEN VAN KABELS EN LEIDINGEN 
STADHUISPLEIN STARTEN DEZE WEEK  

Vanaf deze week wordt het terrein gereed gemaakt voor het 
verplaatsen van kabels en leidingen aan het Stadhuisplein 
waar vroeger de Blauwe Kei stond. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in de maand oktober.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Muskaatveld 10 verbouwen van een woning
De Scheifelaar 
ongenummerd (533)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Kouterven 1 t/m 24 kappen van bomen
Wolgastraat 91 plaatsen van een dakkapel aan de 

voorkant van de woning
Melisselaar 1 plaatsen van een akoestische 

wand
Schildstraat 9 te Erp realiseren van een inrit
De Scheifelaar 
ongenummerd (523)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Donauring 97 vergroten van een woning

Evenementenvergunning
Hertog Janplein  te Erp 12, 13, en 14 november 

Wunderbaar
Markt, Haven en 
Hoogstraat

14 november Intocht Sinterklaas

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 532 bouwen van een woonhuis en het 

aanleggen van een inrit
Geluckweg 
ongenummerd (10A) te 
Erp

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Wilbert Kerkhofstraat 
ong. (11 t/m 49) te Erp

plaatsen van 20 tijdelijke woningen

Kraijenhoffstraat 40 plaatsen van een dakkapel
Willibrordushoek 1 bouwen van een overkapping
Stadhuisplein 1 verleggen van kabels en leidingen

Loterijvergunning
Past. Clercxstraat 50 12 november 2021 loterij

VERDAGINGSBESLUITEN

Wilbert Kerkhofstraat 
ong. (11 t/m 49) te Erp

plaatsen van 20 tijdelijke woningen

Deken van Miertstraat 
ongenummerd

bouwen van een 
appartementengebouw

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Kraanmeer 28 te Erp mobiel breken in verband met 
slopen varkensstallen

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële 
publicaties. Het digitale gemeenteblad 
(www.overheid.nl) is de officiële publicatie. 
Abonneer u op de e-mailservice of download de 
app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overuwbuurt.overheid.nl.



MARIEKE LAAT ZICH NIET BEPERKEN 
DOOR EEN BEPERKING

“Ik wil een inspiratie zijn voor anderen”  
Marieke Raaijmakers (39) is moeder van 2 dochters en woont in Schijn-
del. Marieke is kunstenares en werkt vier dagen per week als specialis-
tisch kunstzinnig begeleider voor mensen met een beperking, depressie 
of bijvoorbeeld autisme. “Ik geloof dat kunst helend is en het draagt 
bij aan zin in het leven. “ Marieke spreekt uit eigen ervaring. 
“Ik ben al mijn hele leven slechtziend. Op jonge leeftijd is ontdekt dat 
ik de ziekte van Stargardt heb, een oogaandoening.” Wanneer je Ma-
rieke ziet lopen valt haar beperking niet direct op. “Ik heb geen hond 
of stok. Ik zie ongeveer 2%, ik ben dus maatschappelijk blind.”

Priegelwerk
Een blinde kunstenares die mini mozaïeken en schilderijen 
maakt, dat klinkt bijzonder? “Ja en ik heb ook nog eens een 
voorkeur voor het allerkleinste priegel werk”,  lacht Marieke. 
“Ik gebruik een loep, maar het meeste gebruik ik toch wel 
mijn gevoel. Ik wilde altijd al kunstenares worden. Op de 
kunstacademie werd daar sceptisch op gereageerd.“ Maar 
Beethoven was ook doof dus waarom zou ík dan geen kun-
stenares kunnen worden?”

Werk
Ik heb in een verzorgingshuis gewerkt voor ouderen met een 
visuele beperking, toen dat stopte kreeg ik een Wajong uitke-
ring. Maar ik kon en wilde meer. Het valt niet altijd mee met 
een beperking maar ik laat me daar niet door tegenhouden. 
Ik ben begonnen op mijn huidige werk, op vrijwillige basis. 
Het geeft me de kans om mezelf te laten zien. Met de be-
doeling er ooit een betaalde baan van te maken.”

Marieke staat heel positief in het leven. Met haar doorzettingsvermogen gaat ze er echt 
voor. “Ik wil een inspiratie zijn voor anderen. Ik leef volgens mij levensmotto: ik laat me 
niet beperken door mijn beperking. Dus mijn advies is denk niet in onmogelijkheden en 
doe het gewoon.”

Van 4 tot en met 8 oktober is de week van de toegankelijkheid. Toegankelijkheid is voorwaarde 
voor een inclusieve samenleving. Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk om mee te doen 
aan deze week. Want wij vinden dat alle inwoners, ongeacht beperking, herkomst, geaardheid of 
religie, mee moeten kunnen doen aan de samenleving. 

Meedoen in Meierijstad 

Meedoen 
in Meierijstad

HULP NODIG BIJ HET VINDEN 
VAN DE JUISTE BAAN?

Dan helpen wij je met je zoektocht. Op een 
laagdrempelige wijze en met een enthou-
siast team van arbeidsmarktprofessionals 
helpen wij iedereen die kan en wil werken 
aan een baan.  
In Meierijstad, Boekel en Bernheze werken 
wij aan werk voor iedereen. Voor werkge-
vers, werknemers, werkzoekenden en zzp’ers. 
Werkzoekenden en werkgevers kunnen bij 
PIM Werkt terecht voor arbeidsbemiddeling. 
Samen zorgen we dat het talent van van-
daag klaar is voor morgen.

Voor meer informatie of voor het maken 
van een afspraak ga naar www.pimwerkt.nu 
of bezoek onze locatie Markt 3 in Veghel. 

IEDERÉÉN IS ANDERS EN JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!
LHBTIQ+ jongeren krijgen met verschillende uitdagingen te maken: het gevoel anders te 
zijn, piekeren over wie je het wel kan vertellen en wie niet, angst voor uitsluiting, pesten en 
geweld. Het helpt om andere jongeren te ontmoeten met LHBTIQ+ gevoelens. 
Daarom is het jongerenwerk gestart met het organiseren van LHBTIQ+ bijeenkomsten voor 
jongeren. Het doel hiervan is om jongeren een ontmoetingsplek te bieden waar zij zichzelf 
mogen en kunnen zijn en waar zij zich veilig voelen, een plek waar erkenning, herkenning, 
saamhorigheid en ontspanning centraal staat. Jongeren kunnen er terecht met al hun 
vragen en thema’s, die de jongerenwerkers, in samenwerking met ervaringsdeskundigen, 
bespreekbaar maken. 
De LHBTIQ+ bijeenkomsten vinden elke derde dinsdag van de maand plaats. De volgende 
bijeenkomst is op 19 oktober van 16:00-20:00 uur bij de Kluis in Veghel. 
Wil jij je aanmelden? Dat kan via info@dekluisveghel.nl 



 Kom naar de Informatiedag 14 oktober bij PIM Werkt, 
en ga direct met zorgaanbieders in gesprek! 

‘Wij zoeken met spoed huishoudelijke verzorgers’

www.pimwerkt.nu/week-van-werk/  >

Meld je aan!    

In gesprek met Stan van Hoof, recruitment 
specialist bij Tzorg. “We zien een enorme toe-
name van cliënten en een afname van het aantal 
sollicitanten. En niet alleen bij Tzorg. Ook de 
andere partijen Brabantzorg, Laverhof, Acteon, 
Actiefzorg, Breederzorg en Interzorg hebben 
behoefte aan nieuw personeel.”

PIM Werkt is het mobiliteitsbureau voor de 
gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze. 
PIM Werkt is expert op het gebied van werving 
en selectie, arbeidsmarktvraagstukken en wet- en 
regelgeving. De noodkreet van Tzorg én van de 
andere zes contractpartners is gehoord. Daarom 
is er op 14 oktober een speciale wervingsdag voor 
toekomstige medewerkers in de huishoudelijke 
verzorging.

“We kunnen werk bieden voor mensen in de 
huishoudelijke verzorging en stellen ons als werkgever 
heel flexibel op. De medewerkers kunnen zelf kiezen 
hoeveel uur ze willen werken, op welke tijden en voor 
welke cliënten.

Het is daarom aantrekkelijk werk voor een grote 
groep mensen, zoals 50plussers, moeders of 
voor jongeren die een paar uurtjes willen werken. 
Medewerkers moeten wel de basis van de Nederlandse 
taal beheersen. Het is belangrijk dat je met elkaar 
gesprekken kunt voeren, ‘elkaar verstaat’.

Monique Geron, 61 jaar, is ook aangesloten bij het 
gesprek. Monique werkt al 8 jaar met veel plezier 
bij Tzorg. “Het is zo jammer dat het imago van 
huishoudelijke hulp wat negatief is. Dat beeld doet 
het beroep van huishoudelijke hulp heel erg tekort. 
Het is zoveel meer dan zorgen voor een schoon en 
leefbaar huis, zoals dat officieel heet. Ik vind het heel 
fijn om bij ‘mijn cliënten’ binnen te komen iedere 
week en aan de slag te gaan, maar ook dat gesprek 
te voeren met mijn cliënten. Bij binnenkomst maak 
ik altijd even een praatje om te informeren of er 
bijzonderheden zijn en ik neem ook altijd de tijd voor 
een kopje koffie in de pauze. Mijn werk doet ertoe; 
een luisterend oor voor mensen die mijn zorg en 
hulp in hun huis zo op prijs stellen. Heb je een paar 
uur over in de week aarzel niet en meld je aan als 
huishoudelijke hulp!”

“We kijken naar de mogelijkheden, 
zorgen voor een goede match tussen 

verzorger en de cliënt.”


