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VOORWOORD 

                                                                        

                                                                                                                                                             Putten, maart 2017 

 

Geachte lezer, 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van stichting Welzijn Putten, waarin we inhoudelijke verantwoording  
afleggen van ons werk in het afgelopen jaar. 
Het verslag geeft u in grote lijnen inzicht in de behaalde resultaten van de geleverde diensten, activiteiten 
en projecten en is opgebouwd rondom de kerntaken: mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage 
en senioren. Daarnaast zijn er ook hoofdstukken gewijd aan organisatie en financiën.  
 
Terugblik en vooruitkijken 
Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor onze organisatie. Ook in 2016 bleken de gemeente Putten 
en SWP niet op eenzelfde lijn te zitten over de invulling en uitvoering van de taken. Continuering van de 
opdracht en daarmee de subsidie aan SWP stond sterk onder druk. Het is lange tijd onduidelijk geweest of 
SWP kon blijven voortbestaan. Er is op bestuurlijk niveau intensief overleg gevoerd over de transformatie in 
het sociale domein en de consequenties daarvan voor het gemeentelijk beleid en dat van SWP. In mei is 
afscheid genomen van de directeur en is interim-management aangesteld om de benodigde veranderingen 
in beleid en organisatie door te voeren. In nauw overleg met de gemeente is gezocht naar nieuw 
perspectief voor SWP. Van de gemeente zijn er middelen aan SWP beschikbaar gesteld voor interim 
management. Dit heeft ertoe geleid dat in een intensieve samenwerking tussen gemeente en SWP –zowel 
op bestuurlijk- als ambtelijk- en directieniveau een nieuwe opdrachtformulering tot stand is gekomen.  
De transities in het sociale domein krijgen hun beslag in transformatie binnen het gemeentelijk beleid en in 
de organisatie van SWP. Januari 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe opdrachtformulering goedgekeurd 
en vastgesteld.  
 
Deze ontwikkelingen hebben in 2016 een zware wissel getrokken op de organisatie. Onze medewerkers 
hebben de bestaande werkzaamheden uitgevoerd en parallel daaraan een omslag moeten maken naar een 
nieuwe werkwijze en een veranderend takenpakket.  
 
Ook aan de relatie met onze samenwerkingspartners wordt opnieuw invulling gegeven en in gezamenlijk 
overleg wordt daarbij gezocht naar de gewenste taken en rollen.  
In de opdrachtformulering voor 2017 is aangegeven welke rol SWP hierin op zich neemt. In 2016 is 
daarmee al een begin gemaakt. In 2017 zal de transitie van de organisatie, passend bij de nieuwe opdracht, 
nader worden ingevuld. Dit wordt voor 2017 een belangrijk ontwikkeltraject. 
 
 
SWP ziet veel kansen en mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de inwoners van Putten. Graag zetten 

we ons ook het komend jaar hiervoor in. 

We wensen u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Welzijn Putten 
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Hoofdstuk 1                ORGANISATIE 

 

1.1     Missie en Visie 

rol van welzijn. Eind 2016 is een begin gemaakt met het opnieuw formuleren van de missie en visie, aansluitend bij 

de transformatie in het sociaal domein. In dit jaarverslag 2016 geven wij de missie en visie weer zoals geformuleerd 

in het meerjarenbeleidsplan dat eind 2014 is vastgesteld.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Missie  
 
Stichting Welzijn Putten wil de onafhankelijke, 
flexibele bruggenbouwer zijn en zich primair richten 
op de kwetsbare burgers binnen haar werkgebied. 
Zij wil samen met hen en hun sociale netwerk 
werken aan het in stand houden en het verbeteren 
van de kwaliteit van leven.  
Daarbij worden beperkingen vertaald in 
mogelijkheden en wordt de kwaliteit van leven 
bepaald door de klant. 
 
Stichting Welzijn Putten wil op het gebied van 
welzijn de partij zijn die zorgt dat in Putten iedereen 
vanuit eigen kracht, kan deelnemen aan de lokale 
samenleving.  
Zij wil de mensen, die daartoe zelf niet in staat zijn 
ondersteunen, door een centraal en laagdrempelig 
loket te bieden,  hen te adviseren, te informeren en 
hen daarbij de benodigde en passende 
ondersteuning aan te bieden. 
Onze kracht hierin is altijd dicht bij de burger te 
staan. 
 
 

Visie  
 
Het is onze visie onafhankelijk advies te geven. 
Met betrekking tot de cliënt gaan wij uit van de 
eigen kracht van het individu en de kracht van de 
samenleving. Wederkerigheid staat hierbij centraal 
en zorg op maat wordt gericht op het resultaat en 
vroegtijdig preventief ingrijpen. Hierbij kijken we 
niet waarop men recht denkt te hebben, maar wat 
de beperking is en waar men ondersteuning kan 
gebruiken. 
 
Eigen kracht leidt tot actief burgerschap. Een 
samenleving met kwaliteit wordt mede bepaald door 
datgene wat mensen bindt. Het is aan de burgers 
zelf om invulling te geven aan de wijze waarop zij 
samenleven en voor binding zorgen. De visie van 
Welzijn Putten is gericht op (tijdelijk) ondersteunen 
bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te 
kunnen doen aan de samenleving. Door nauwere 
samenwerking met andere partijen zal Welzijn 
Putten de komende jaren de functie krijgen van de 
spin in het  welzijnsweb. Waar de burgers terecht 
kunnen voor al hun vragen (netwerkorganisatie). 
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1.2      Visiedocument 

 
De gemeente Putten heeft in 2014 het gemeentelijke visiedocument “De toekomst van welzijn in Putten”  

d.d. 22 mei 2014 opgesteld. Aan de hand van dit visiedocument heeft stichting Welzijn Putten (SWP) in haar 

visiedocument d.d. juli 2014 de ontwikkelingsrichting voor de komende jaren aangegeven.  

Over de concretisering van dit visiedocument werd in 2015 geen overeenstemming bereikt. In 2016 is –

zoals in het voorwoord beschreven- intensief overleg gevoerd tussen de gemeente Putten en SWP over de 

opdracht aan SWP. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gedragen concept opdrachtformulering aan 

SWP die in 2017 haar beslag zal krijgen.  

 

1.3       Beleid 
 

Eind 2014 is het SWP- Meerjarenbeleidsplan 2015 tot en met 2017 vastgesteld. Gezien de eerder 

genoemde ontwikkelingen is het beleidsplan aan herziening toe en is slechts in beperkte mate 

richtinggevend geweest voor de uitvoering in 2016.  

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van transitie en transformatie. De veranderingen in het 

sociale domein vragen veel van zowel de gemeentelijke organisatie als van SWP. Er wordt gezocht naar 

nieuwe verhoudingen tussen gemeente en uitvoeringsorganisaties zoals SWP. Begin 2016 was al duidelijk 

dat SWP een andere richting in moest slaan om partner van de gemeente in het sociaal domein te kunnen 

blijven. Het betekende een grote omslag in de rol en taakopvatting. De organisatie moet transformeren 

naar een passende inzet bij de maatschappelijke vraag van deze tijd waarbij de samenleving en haar 

burgers op andere wijzen ondersteund worden. Kort gezegd komt dat neer op ‘zorgen dat’ in plaats van 

‘zorgen voor’. SWP wil transformeren naar een eigentijdse welzijnsorganisatie. Dat betekent transparantie 

–zowel intern als naar opdrachtgevers en samenwerkingspartners- , good governance en een heldere 

positionering in de Puttense samenleving.  

Er is in de zomer afscheid genomen van de directeur. De gemeente heeft SWP voorzien van financiële  

middelen,  zodat  interim management kon worden aangesteld.  

Dit interim management heeft de opdracht gekregen een drietal vraagstukken aan te pakken: 

 Hernieuwen van de samenwerking met de gemeente 

 Interne organisatie aanpassen naar veranderende opdracht 

 Implementeren van de transformatie en in gang zetten van de cultuuromslag. 
Tegelijkertijd wordt een profiel voor de nieuwe directeur opgesteld.  

 

1.4      Samenwerking met de gemeente 
De gemeente is de grootste opdrachtgever en onderschrijft de wens en noodzaak tot een goede 
afstemming over taken, verwachtingen en behoeften. Vanuit ieders eigen rol is intensief samengewerkt in 
het opnieuw invulling geven aan de thema’s die aandacht vragen. Het ging in 2016 over de thema’s 
vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, ouderenwerk en maatschappelijke stage.  Naast de uitvoering 
in 2016 is vooral veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de opdracht in 2017. Het thema 
ouderenwerk is het accent verlegd naar ‘kwetsbare burgers’. De gemeente stelt de kaders en is leidend in 
het ‘wat’ binnen het sociale domein. SWP geeft daaraan uitvoering en is leidend in het ‘hoe’. Dit houdt in 
dat de gemeente overgaat naar een andere wijze van opdracht formuleren en SWP op haar beurt een 
andere invulling geeft aan de uitvoering van de opdracht. Dit is voor beide partijen een lerend proces.  
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1.5  Transformatie en cultuuromslag 

‘Het is geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk’(citaat Jan Rotmans). Dit laat zien 
hoe ingewikkeld transformatie is. De verantwoordelijkheidsverschuiving tussen gemeenten, professionals 
en inwoners roept dan ook veel vragen op.  Tegelijkertijd is dit ook een mooie uitdaging om samen deze 
verandering vorm te geven, waarbij vertrouwen en loslaten kernbegrippen zijn. Vanuit deze 
transformatiegedachte is veel aandacht uitgegaan naar de professionals: het huidige en toekomstige werk 
is onder de loep genomen. Het is vanzelfsprekend dat dit ook met de waarden en missie van de organisatie 
te maken heeft en de betekenis daarvan voor de professional.  

 
 

1.6     Interne organisatie en bedrijfsvoering 

De transformatie vergt van SWP een andere wijze van organiseren van het werk, zowel in aanpak als in 
inhoud. Om een kwaliteitsslag te kunnen maken in 2016 is er ingezet op de optimalisering van de 
algemene, administratieve en financiële bedrijfsvoering. Met de gemeente zijn resultaatafspraken gemaakt. 
Om de voortgang te monitoren en resultaten te kunnen meten is in 2016 ingezet op het aanpassen van de 
werkwijze.  In de aanloop naar 2017 is een begin gemaakt met projectmatig werken met per (deel)project 
beschrijving van de aanpak en de beoogde resultaten.  Minder op activiteitenniveau en meer naar een 
faciliterende rol van SWP. In het beleidsplan 2017 – 2019 lichten we dat uitgebreid toe. Projecten zijn 
toebedeeld aan medewerkers die daarover eigenaarschap voeren. Per project is de ureninzet vastgesteld. 
In de budgetafspraken met de gemeente is de ureninzet en de kostprijs basis voor de toegekende subsidie. 
In de loop van 2016 is begonnen met tijdschrijven om inzicht te krijgen in de bestede uren (=budget) per 
project/thema en vooral om in 2017 daarmee de inzet te verantwoorden naar de opdrachtgever. 
Voor het team betekent deze aanpak en ook het tijdschrijven een flinke omslag. Er is een maandelijks 
teamoverleg ingesteld waarin vooral deze ontwikkelingen besproken worden en eigen gemaakt kunnen 
worden en er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat.  
In het najaar 2016 is een begin gemaakt met periodieke individuele werkbesprekingen en de medewerker 
gesprekscycli (planning- voortgang- en beoordelingsgesprekken). Veel zaken in de dagelijkse werkwijze van 
SWP zit in de hoofden van de medewerkers. Dit najaar is een aanvang gemaakt met het beschrijven van 
werkprocessen. Dit proces loopt door in 2017.  

De financiële administratie is –met externe ondersteuning- opnieuw ingericht om vanaf januari 2017 
beter te kunnen monitoren en sturen op onze resultaatafspraken.  
 
 

1.6.1.  Bestuur 
In 2016 is het bestuur ongewijzigd gebleven. Op 31 december 2016 was het bestuur van Stichting Welzijn 
Putten als volgt samengesteld: 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

Mevrouw E. van 

Sluis-Barto 

Voorzitter - Vice voorzitter Raad van Commissarissen  

  Woningstichting Putten 

- Vice voorzitter Raad van Commissarissen  

  Woningstichting Nijkerk 

- Secretaris Vereniging Oud Bouwfonds Medewerkers 

Vacant Secretaris - Nvt 

De heer G.A.B. 

Tolboom 

Penningmeester  
 

 

- Geen 
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Mevrouw K.G. 

Mulder-Wildeboer 

Algemeen bestuurslid - Lid Raad van Toezicht  Ver. voor Chr. Voortgezet  

  Onderwijs Groevenbeek Putten/Ermelo 

- Zakelijk: Jurist & Mediator bij Mulder Juridisch Advies & 

  Mediation 

 
 
Vergaderingen bestuur 
Het bestuur vergaderde 11 keer in 2016. 
Naast de reguliere vergadering zijn er extra vergaderingen geweest ivm de (personele) ontwikkelingen 
 
Vergoedingen bestuur  
De bestuursleden ontvangen geen salaris of bezoldiging. In 2016 is aan de bestuursleden een incidentele 
vrijwilligersvergoeding uitgekeerd ivm de buitenproportionele inzet.  
 
 
1.6.2    Personele bezetting  

Stichting Welzijn Putten is een relatief kleine slagvaardige organisatie. 
In totaal werken er 6 medewerkers ( in 2016 max. 4,12 fte). In 2016 hebben er een aantal personele 
wijzigingen plaatsgevonden. Er is afscheid genomen van de directeur. Het bestuur heeft in overleg met de 
gemeente, ervoor gekozen deze functie eerst tijdelijk in te vullen en op basis van een nieuw profiel medio 
2017 open te stellen. Vooruitlopend op de uitgebreide opdracht in 2017, is eind 2017 een sociaal werker 
aangesteld. 
Naast deze beroepskrachten zijn er een groot aantal vrijwilligers voor de organisatie actief. 
 
1.6.3    Scholing en Deskundigheidsbevordering  

In 2016 heeft beperkte scholing of deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. Twee teamleden hebben 

deelgenomen aan een bijeenkomst van het landelijk expertise centrum Movisie. Eén medewerker neemt 

deel aan het netwerk voor consulenten mantelzorg Noord-Veluwe dat onder andere kennisdeling als doel 

heeft. In teamverband is veel aandacht besteed aan de veranderingen in de gemeentelijke opdracht en de 

interne organisatie.  

 

1.7     Communicatie 

Informatiegids 
In 2016 is elk kwartaal de informatiegids gepubliceerd met o.a. het aanbod van diensten en activiteiten van 
Welzijn Putten. Een deel van de kosten wordt gefinancierd vanuit de advertentieverkoop. 
Elk kwartaal wordt deze gids verspreid onder ruim 1.400 abonnees.  
PCOB – afdeling Putten neemt een deel van de bezorging voor haar rekening, daarnaast de Gresbo en 
steeds vaker wordt de Informatiegids digitaal verzonden. 

 
Social media  
Welzijn Putten heeft een actief Twitter account waar de laatste actualiteiten en nieuwsberichten  op 
vermeld worden.  
 
Facebook 
Welzijn Putten heeft sinds 2015 een Facebook pagina.  
Op deze wijze wil de organisatie een nog grotere groep mensen bereiken.  Bijna dagelijks plaatst Welzijn 
Putten berichten en foto’s op deze pagina.  
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Website  
De website was aan vernieuwing toe. De nieuwe website is dynamischer, duidelijker en 
gebruiksvriendelijker gemaakt.  De vernieuwde website is 1 januari 2016 gelanceerd. De hernieuwde 
opdracht in 2017 rond een viertal thema’s zal opnieuw aanpassing van de website vragen.  
 
Flyers  
Voor elke activiteit worden er flyers verspreid binnen Putten. 
De flyers worden intern ontwikkeld en geproduceerd.  
Naast de flyer worden organisaties, verenigingen, stichtingen, maar ook diverse doelgroepen rechtstreeks 
via mail geïnformeerd of uitgenodigd voor deelname aan een event, activiteit of dienst. 
 
Media  
Bijna wekelijks wordt er contact gezocht met de regionale kranten. Ook is de lokale TV met regelmaat 
uitgenodigd  om een event of activiteit  vast te leggen op beeld. Verder zat Welzijn Putten in 2016 enkele 
malen weer aanschuiven aan “De Stamtafel” van Veluwe FM.  
 
Spreekuur Welzijn Dichterbij  
Maandelijks houdt Welzijn Putten buiten haar deuren van het kantoor aan de Harderwijkerstraat  
inloopspreekuur in de wijk Bijsteren, locatie Kindcentrum Putten, dicht bij de burger. 
   
Presentaties 
Om onze zichtbaarheid en transparantie te vergroten en onze kennis te delen bieden we met regelmaat 
presentaties. In 2016 hebben wij onder andere  presentaties gehouden voor de raadsfracties en commissie 
samenleving van de gemeente Putten. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd met en voor 
netwerkpartners, bijvoorbeeld voor de introductie van de ‘niet-pluis’kaart.  

 
1.8      Verantwoording 
 
Jaarlijks stelt Welzijn Putten een jaarverslag op, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. 
Dit document inclusief de financiële verantwoording wordt aangeboden aan onze opdrachtgever, 
Gemeente Putten. 
 
Hoofdstuk 2     Uitvoering opdracht 

De gemeente Putten heeft in de beschikking subsidieverlening 2016 de bestaande opdracht aan SWP 

bestendigd. Er zijn drie hoofdthema’s die in het programma van SWP zijn uitgevoerd, nl ondersteuning 

mantelzorgers, vrijwilligerssteunpunt en ouderenadvisering. Het thema maatschappelijke stage neemt een 

bescheidener plek in. Naast de reguliere activiteiten is door de gemeente Putten eind 2016 een 

aanvullende opdracht verstrekt voor de uitvoering van het mantelzorgcompliment en het opstarten van 

bemiddeling voor vrijwilligers  die een uitkering ontvangen via de gemeente (trede 3 kandidaten).  

 

2.1  Mantelzorgondersteuning 
 
2.1.1  Zichtbaar Servicepunt Mantelzorg 
 
Mantelzorgers moeten met vertrouwen hun verhaal kunnen doen. 
Welzijn Putten biedt met haar Servicepunt Mantelzorg de inwoners van Putten een centraal onafhankelijk 
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loket. 
Mantelzorgers kunnen bij dit loket/ servicepunt zowel fysiek, telefonisch als digitaal hun vraag voorleggen.   
Al vanaf 2015 is er ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid van ons Servicepunt Mantelzorg. 
In het kader van preventie en ter voorkoming of toename van overbelasting is het van belang dat 
mantelzorgers tijdig weten waar zij met hun vraag terecht kunnen als zij ondersteuning of verlichting van 
hun zorg nodig hebben.   
Naast het bieden van een zichtbaar loket, hebben wij in 2016 ook ondersteuning geboden op het gebied 
van de volgende kernfuncties:  
 

 Informeren 

 Adviseren 

 Educatie 

 Begeleiding 

 (Emotionele) ondersteuning/verlichting 

 Toeleiding  
 

 

 

2.1.2    Mantelzorgcompliment  
Welzijn Putten reikte in opdracht van de gemeente het mantelzorgcompliment over 2015 en 2016 uit. 
Mantelzorgers werden uitgenodigd zich te melden en kregen een bedrag per persoon uitgekeerd als 
waardering voor hun inzet. Mantelzorgers konden kiezen tussen uitkering van het bedrag op hun 
bankrekening, als saldo op een winkelpas of in VVV-bonnen. Er was kort tijd tussen gemeentebesluit en 
uitvoering, toch zijn er 422 mantelzorgers bereikt. In een bijeenkomst in december heeft wethouder 
Koekoek namens de gemeente de waardering uitgesproken en het mantelzorgcompliment symbolisch 
uitgereikt.  
 
We hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aanwezige mantelzorgers een aantal vragen 
te stellen. Er is gevraagd naar de mate waarin belasting ervaren wordt, waar men informatie zoekt en naar 
verbeterpunten in de ondersteuning. De uitkomsten zullen, samen met het mantelzorgplatform worden 
opgepakt in 2017.  
 

2.2  Vrijwilligerswerk 
 

2.2.1  Servicepunt Vrijwilligerswerk 
 
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk stimuleert de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk voor iedere burger 
in Putten en ondersteunt maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun vrijwilligersvraag. 
Wij onderscheiden vier partijen waarmee en waarvoor wij werken: de vrijwilliger, de particuliere 
aanvrager, de vrijwilligersorganisaties en maatschappelijk betrokken ondernemers. 
De hoofdtaken van het Servicepunt zijn  o.a. het verbinden en makelen tussen vraag en aanbod, bieden 
van informatie en advies en zorgen voor promotie van vrijwilligerswerk. 
Tevens volgen wij de maatschappelijke ontwikkelingen en specifiek de ontwikkelingen in het 
vrijwilligerswerk.  
Ook in 2016 vervulden wij de rol van stagemakelaar voor de maatschappelijke stages van scholieren die in 
ons werkgebied wonen of in Putten naar school gaan.  
Naast het bieden van een zichtbaar loket, zetten wij in op de volgende kernfuncties:  

 Verbinden en makelen 

 Verbreiden 

 Versterken 

 Verankeren   
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2.3 Maatschappelijke stage  (MaS) 
 
Ook in het schooljaar 2016 hebben leerlingen van het voortgezet onderwijs (Christelijk College 
Groevenbeek) een maatschappelijke stage gedaan.  
Deze jongeren voeren vrijwilligerswerk uit als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze 
hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de 
samenleving.  
Door het uitvoeren van een MaS ontwikkelt de leerling zich op sociaal, emotioneel en 
organisatorische gebied.  
 
We willen met de maatschappelijk stages de volgende maatschappelijke effecten bereiken:  
a. Puttense inwoners ervaren de positieve bijdrage van jongeren aan de samenleving. 
b. Puttense jongeren zijn duurzaam betrokken als vrijwilliger in de Puttense samenleving. 
c. Maatschappelijke stages zijn verankerd in de gehele Puttense samenleving.  
d. De vrijwilligersorganisaties en non-profitorganisaties in Putten zijn betrokken bij maatschappelijke  
     stages. 

 
 
Voor alle vragen over Maatschappelijke stages (MaS) kunnen organisaties en vrijwilligers bij het 
Servicepunt Vrijwilligerswerk terecht. 
De stagemakelaar van Welzijn Putten kan helpen bij het bedenken van een goede maatschappelijke stage 
klus, meedenken over de begeleiding en deskundigheidsbevordering organiseren voor vrijwilligers. 
De stagemakelaar verzamelt daarnaast de Maatschappelijke Stage “vacatures” van organisaties voor 
leerlingen, ook wel klussen genoemd. Deze klussen biedt zij vervolgens aan via de 
website www.mas4you.nl.  Leerlingen kunnen hier een keuze uit maken.  
 

 

2.4  Ouderenadvisering 

Senioren vormen een steeds diverser  wordende en belangrijke groep in de samenleving. Ze hebben vaak 
meer vrije tijd en vooral een grote dosis levenservaring. Dat is de ene kant van de medaille. De andere is 
dat ouderen heel specifieke behoeften en wensen hebben, die vaak afwijken van die van andere 
bevolkingsgroepen. Onder senioren zijn relatief ook de meeste kwetsbare en (bijvoorbeeld) eenzame 
burgers. Ze hebben net dat beetje extra aandacht en begeleiding nodig. 
 

2.4.1    Servicepunt Senioren: Ouderenadviseur 
 
Ten behoeve van het Servicepunt Senioren heeft Welzijn Putten o.a. een ouderenadviseur in dienst, die 
zich richt op (kwetsbare)55 plussers en hun mantelzorgers. 
Het gaat om de volgende aandachtsgebieden: 
 

 Maatschappelijke activering: het mobiliseren van mogelijkheden van ouderen en hen daarbij zoveel 
mogelijk actief laten blijven; 

 Sociale preventie: het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting, verwerken van 
verlieservaringen, bevorderen van zingeving en versterken van stuurkracht; 

 Persoonsgerichte ondersteuning en dienstverlening: het ondersteunen van ouderen op allerlei 
levensterreinen, het doel hiervan is op weg helpen om het leven zo zelfstandig mogelijk vorm te 
geven, dan wel het toeleiden en begeleiden naar alle vormen van zorg. 

 
De ouderenadviseur werkt in principe vanuit de cliënt. Waar mogelijk met inzet van een steunsysteem met 
familie, vrienden en buren. 

http://www.mas4you.nl/
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2.4.2      Achter de voordeur 
 
Niet alleen de ouderenadviseur komt achter de voordeur van vele senioren. 
Welzijn Putten biedt inwoners van 75Plus een preventief huisbezoek aan. 
Deze voorlichtingsservice wordt onder coördinatie van de ouderenadviseur uitgevoerd door circa 9 
vrijwilligers, die getraind zijn in gespreksvoering.  
De bezoeken hebben een preventieve en signalerende functie. 
In principe wordt door middel van een brief met alle 75 plussers contact gelegd, waarna gebeld wordt om 
een afspraak te maken. 
In 2016 is op initiatief van de gemeente het project ‘Woongemak’ van start gegaan. Het doel is om mensen 
langer comfortabel en veilig te laten thuis wonen.  SWP heeft daarvoor vrijwilligers geworven. SWP ziet 
mogelijkheden voor doorontwikkeling in 2017, bijvoorbeeld door de scholing te koppelen aan die voor de 
huisbezoeken en de twee doelstellingen te verbinden.  
 
 

2.4.3      Ontmoeting en interventie bij eenzaamheid  
 
Niet alleen door het proactief bezoeken van senioren achterhaalt Welzijn Putten hulpvragen gerelateerd 
aan o.a. eenzaamheid, maar onze organisatie fungeert tevens als een centraal meldpunt voor 
eenzaamheid. 
Veelal komen de meldingen binnen via vrijwilligers, gemeente, bewoners, (vrijwilligers)organisaties, 
huisartsen en familieleden wanneer zij eenzaamheid vermoeden. 
De ouderenadviseur zoekt met de persoon waar zorgen om zijn en zorgt voor een passend aanbod om de 
eenzaamheid te verminderen. Een belangrijk middel daarbij zijn activiteiten in ontmoetingscentrum van 
SWP en de verschillende welzijnsdiensten waaronder uitstapjes, en het kerstdiner.  

 
De ouderenadviseur neemt deel aan diverse netwerken zoals ‘omgaan met dementie’, OZO 
verbindzorg en het Zorgontbijt.  
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Hoofdstuk 3       FINANCIEEL BELEID 2016 
 
BIJLAGE I  TOELICHTING JAARREKENING 2016 
 
 
In de bijlage II is  de balans per 31december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016  opgenomen. 

 

De onderhavige stukken zijn samengesteld in overleg met-  en gecontroleerd door het kantoor van Lentink 

de Jonge Accountants en belastingadviseurs te Harderwijk. 

 

Indien gewenst zijn wij graag bereid tot het geven van een nadere toelichting hierop. 

 

 

Namens het Bestuur, 

 

Mevrouw E. van Sluis-Barto, voorzitter. 

De Heer G.A.B. Tolboom,penningmeester. 

Mevrouw K.G. Mulder-Wildeboer, algemeen bestuurslid. 

 
 
 
Putten, maart 2017. 
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BIJLAGE II     JAARREKENING 2016 
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