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Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Welzijn Putten. Hierin leggen we inhoudelijke verantwoording 
af 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, vrijwilli-
gerswerk, maatschappelijke stage en kwetsbare doelgroepen. Daarnaast zijn er ook hoofdstukken gewijd aan 
organisatie en financiën.

TERUGBLIK EN VOORUITKIJKEN
Het afgelopen jaar stond in het teken van transformatie en doorontwikkeling. Gedurende 2018 is er, zowel 
door de gemeente als door Stichting Welzijn Putten, hard en succesvol gewerkt aan het verder herstellen van 
de vertrouwensrelatie met de gemeente Putten. De organisatieveranderingen waren in 2017 zo groot dat 
de Stichting dat jaar niet toegekomen is aan het investeren in verdere noodzakelijke transformatie. Met de 
gemeente zijn in 2018 goede afspraken gemaakt over de besteding van de transformatiegelden en de door-
ontwikkeling van de organisatie. Een deel daarvan is in 2018 afgerond en een deel loopt nog door tot in 2019. 
Voor het gehele transformatiebudget zijn er nu onderliggende plannen welke in 2019 zullen worden afgerond.

Het afgelopen jaar heeft ook de laatste personele mutatie rond de transformatie plaats gevonden. In juni 2018 
hebben we afscheid genomen van mw. Schreuder, onze huishoudelijk medewerker. Daarnaast heeft het be-
stuur zich versterkt en twee nieuwe algemeen bestuursleden kunnen toevoegen. Mw. Willeke Geerts en Dhr. 
Reijer v/d Brink.

Na de verhuizingen en de ingrijpende verbouwingen zijn we in 2018 verder aan de slag gegaan met tot stand 
brengen van de inhoudelijk gewenste veranderingen en vernieuwingen. De aanzetten van eind 2017 tot het 
nemen van nieuwe initiatieven en het vormgeven aan de nieuwe, meer verbindende, rol in de Puttense samen-
leving is breed opgepakt en dit heeft geleid tot veel nieuwe activiteiten en projecten, waarin wij, waar mogelijk, 
een meer verbindende rol spelen dan een organiserende.

Ook onze vrijwilligers en onze klanten van met name de ontmoetingsactiviteiten vonden meer rust en regel-
maat in het vernieuwde Stroud. Helaas hebben we wel één van onze groepen moeten loslaten, aangezien het 
nieuwe Stroud onvoldoende ruimte bood voor hen. Gelukkig hebben ze een nieuwe plek kunnen vinden en is 
er nog goed contact met de groep.

Aan de relatie met onze samenwerkingspartners is opnieuw invulling gegeven en in gezamenlijk overleg met 
partners wordt daarbij gezocht naar afstemming in taken en rollen. We hebben de handschoen vanuit 2017 
opgepakt en het initiatief genomen om tot één toegangsloket te komen, waar dit wenselijk is. Samen met enke-
le partners hebben we www.vraagloketputten.nl ontwikkeld. De lancering daarvan werd ondersteund door 
een lokaal congres met als thema “Putten inclusief”. Dit congres werd bezocht door meer dan 100 lokale 
zorg- en hulpverleners.

VOORWOORD
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De website is op openbare computers beschikbaar in de Bibliotheek en Stroud en 
zal in 2019 ook in het gemeentehuis beschikbaar komen. Wegens het grote succes zal 
het congres jaarlijks een vervolg krijgen.

Nieuwe welzijnsdiensten, zoals o.a. Jongerencoaches en steunouders, maken deel uit van 
ons aanbod. We hebben het loket ‘wegwijs in welzijn’ ontwikkeld en door middel van de 
hulpdienst doen we een poging om het verlies van Stichting Present op te vullen. In het kader 
van Mantelzorg is er veel meer aandacht voor jonge mantelzorgers gecreëerd en zijn er in 
samenwerking met de lokale zorgaanbieders gezamenlijke mantelzorgactiviteiten georganiseerd.

Stichting Welzijn Putten heeft een nieuwe visie ontwikkeld passend bij de nieuwe rol in de samenleving. 
Deze is beschreven in een Missiedocument (zie bijlage 1). Daarnaast zoals zichtbaar in dit verslag 
hebben we een bijpassend ‘een nieuw jasje’ en een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Welzijn Putten ziet 
steeds meer kansen en mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de inwoners van Putten. Daar 
hebben we ons afgelopen jaar voor ingezet en dat blijven we graag ook de komende jaren doen.

Per 01-01-2019 is onze merknaam gewijzigd. Wij hechten veel waarde aan het gebruik van onze nieuwe 
merknaam. Daar waar mogelijk maken we gebruik van deze nieuwe naam. Het is mogelijk dat u in deze 
rapportage naast Welzijn Putten ook de officiële naam Stichting Welzijn Putten tegenkomt.

We wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Kees Paap, Coördinator Welzijn Putten



1.1 MISSIE, VISIE EN AMBITIE
In dit jaarverslag over 2018 zijn we trots om onze nieuwe missie (zie bijlage 1) en visie te kunnen vermelden. 
Deze missie wordt gedragen door het team en is door hen ontwikkeld en luidt als volgt:

“Als organisatie willen we mensen bewegen om mee te doen. Iedereen mag en kan meedoen. Onze organisatie onder-
steunt de inwoners van Putten zodat ze de weg kunnen vinden naar een plek in de samenleving. Voor niet iedereen 
is meedoen en betrokken zijn een vanzelfsprekendheid en daarom is er soms ondersteuning nodig. Welzijn Putten 
wordt door die mensen gevonden en wij helpen hen vervolgens om hun eigen weg te vinden. Zo vergroten we draag-
kracht van de samenleving.

Iedereen in Putten heeft een plek in de samenleving, dit kan vanuit betrokkenheid bij je omgeving en verantwoor-
delijkheid om daaraan bij te dragen. Gelijkwaardigheid, serieus genomen worden en het gevoel hebben dat je ertoe 
doet zijn voorwaarden om je gelukkig te voelen. Welzijn Putten draagt bij aan samenleefbaarheid: iedereen die wil 
kan van betekenis zijn.”

Hiermee is onze ambitie nog verder aangescherpt.

1.2 BELEID
Begin 2018 is door Welzijn Putten een nieuwe richting ingeslagen als belangrijke partner van de gemeente in 
het sociaal domein. De grote omslag in de rol en taakopvatting heeft zijn weerslag gekregen in een andere 
organisatie. Welzijn Putten is het afgelopen jaar verder getransformeerd naar een eigentijdse bredere welzijn-
sorganisatie passend bij de vragen van deze tijd en waarbij de samenleving en haar burgers op nieuwe ma-
nieren ondersteunt zullen worden. Kort gezegd komt dit neer op ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Dat 
vraagt ook om meer transparantie over doelen, resultaten en effecten, zowel intern als naar opdrachtgevers 
en samenwerkingspartners toe, good governance en een heldere positionering in de Puttense samenleving.

Naast de nieuwe Missie hebben we ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl (zie bijlage 2) ontwikkeld. Dit do-
cument is het eerste formele verantwoordingsdocument wat is vormgegeven conform onze nieuwe huisstijl. 
Onze merknaam is veranderd van SWP in Welzijn Putten. Vol energie gaan we in 2019 verder vormgeven aan:

 • Het verder uitgroeien tot dé brede welzijnsinstelling als strategische partner van de gemeente Putten
 • De interne organisatie door ontwikkelen aansluitend bij de nieuwe rol
 • Het volgen van de nieuwe inzichten als gevolg van de transities en het stimuleren van wenselijke (gedrags) 
   veranderingen bij inwoners en lokale organisaties.
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1.3 SAMENWERKING MET DE GEMEENTE
In 2018 is er intensief met de gemeente overlegd, zowel op bestuurlijk als op 
ambtelijk niveau. Vooral gericht op het herstel van vertrouwen en het leren verstaan 
van elkaar. Veel aandacht is besteed aan het verder concretiseren van de opdracht en 
het optimaliseren van de samenwerkingsrelatie met de gemeente. De gemeente stelt hierbij 
de kaders en is leidend in het ‘wat’ binnen het sociale domein. Welzijn Putten geeft hieraan 
uitvoering en is leidend in het ‘hoe’. Dit heeft tot gevolg gehad dat rollen en posities ten opzichte 
van elkaar verder ontwikkeld zijn. Dit heeft alleen kunnen slagen door een grote inzet van zowel 
Welzijn Putten als de gemeente Putten op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Beide partijen hebben 
dit als prettig ervaren zien dit als een lerend proces wat komende jaren verder zijn vervolg krijgt.
Inhoudelijk ging het in 2018 over de thema’s vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, kwetsbare 
doelgroepen en maatschappelijke stage. Er is overleg geweest met de gemeente Putten over wat zinvolle 
vast te stellen KPI’s zijn. Mede door het inzicht dat cijfers lang niet altijd inzicht geven in het effect van 
beleid en maatregelen en de inspanningen die hier voor nodig zijn, is deze zoektocht nog niet klaar. Het is 
voor ons en voor de gemeente een gezamenlijke zoektocht. Van belang is; hoe je dat eenvoudig in beeld 
kan brengen, zonder dat het te veel extra registratiewerkzaamheden vraagt.

1.4 INTERNE ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
De optimalisering van de bedrijfsvoering heeft in 2018 een vervolg gekregen. Er is een start gemaakt met 
projectmatig werken met per (deel)project beschrijving van de aanpak en de beoogde resultaten. Minder 
op activiteitniveau en meer naar een faciliterende rol van Welzijn Putten. In het beleidsplan “SWP … op 
koers 2017-2019” (zie bijlage 3) lichten we dat uitgebreid toe. (Deel)Projecten zijn toebedeeld aan mede-
werkers die daarover eigenaarschap voeren. Het tijdschrijven hebben we wat verder kunnen finetunen en 
dit geeft globaal inzicht in de bestede uren per project/thema.
We zijn in 2018 druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw registratiesysteem. Het oude 
registratiesysteem was niet gebruikersvriendelijk en draait maar beperkte rapportages uit. In het nieuwe 
registratiesysteem zal ieder contact geregistreerd kunnen worden of het nu gaat om een telefoongesprek 
of een huisbezoek. Deze contacten kunnen in de nieuwe rapportagetool ook weer onderverdeeld in on-
derwerpen en vervolgacties. Op deze manier kan Welzijn Putten zicht krijgen over de soort vragen die 
gesteld worden en ons beleid hierop aanpassen. In 2019 zal het registratiesysteem definitief in gebruik 
worden genomen.

Er wordt een nieuwe werkwijze, structuur en overlegcyclus binnen de stichting ontwikkeld. Naast 
voldoende overleg en uitwisseling tussen professionals is hierin ook belangrijk het in gesprek zijn 
met vrijwilligers en hen betrekken bij de ontwikkelingen. Welzijn Putten heeft een grote 
vrijwilligersorganisatie, die welzijnsdiensten vormgeven en ontmoetingsactiviteiten organiseren 
voor kwetsbare doelgroepen. In 2018 is deze organisatie met 30% gegroeid. We hebben 
afgelopen jaar een begin gemaakt met het formuleren van nieuw vrijwilligersbeleid. In 
2019 zal dit samen met vrijwilligers worden uitgewerkt. Naast de in 2017 vormgegeven 
nieuwe welzijnsdiensten. (o.a. woongemak, de sleutelkluisjes en de studiekring 50+) 
zijn daar in 2018 o.a. steunouders, de jongerencoaches, kids & koffie, wegwijs in 
welzijn, de hulpdienst en het financieel café bij gekomen.



1.4.1. BESTUUR
In 2018 is het bestuur versterkt en uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden. Op 31 december 2018 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

Mevrouw K.G. Mulder-Wildeboer Secretaris  - Zakelijk: Jurist & Mediator bij Mulder  
juridisch Advies & Mediation

De heer G.A.B. Tolboom Penningmeester  - Bestuurslid, penningmeester, Stichting 
vrienden van Stichting Elizabeth

Mevrouw W.P.M. Geerts Algemeen bestuurslid  - Voorzitter van de Stichting in beweging  
in Putten

De heer R. v/d Brink Algemeen bestuurslid  - Bestuurslid van de stichting gelukkig  
ouder worden 
 - Adviseur bij Stichting Kindcentrum Putten

VERGADERINGEN BESTUUR
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd in 2018. Naast de reguliere vergaderingen zijn er extra overlegsituaties 
geweest i.v.m. de ontwikkelingen in de organisatie.

VERGOEDINGEN BESTUUR
De bestuursleden ontvangen geen salaris of bezoldiging. In 2018 is aan de bestuursleden een eindejaarsge-
schenk uitgereikt.

1.4.2 PERSONELE BEZETTING
Stichting Welzijn Putten is een relatief kleine en slagvaardige organisatie. Eind 2018 werken er 7 medewerkers, 
waarvan 2 mannen en 5 vrouwen. Van 1 medewerker is het afgelopen jaar afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe medewerkers gestart. De formatie is derhalve iets gekrompen van 5,94 fte naar 5,78 fte op 31-12-2018.

Naast de beroepskrachten zijn er 124 vrijwilli-
gers voor de organisatie actief. Vrijwilligers on-
dersteunen bij welzijnsdiensten, of geven zelf 
aan welzijnsdiensten uitvoering en/of organise-
ren ontmoetingsactiviteiten in het kader van be-
strijden van eenzaamheid en het opbouwen en 
in stand houden van een eigen sociaal netwerk. 
Dit is een groei van ruim 30%.
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Naast het eigen personeel wordt voor de financiële dienstverlening 
structureel expertise ingehuurd. Inhoudelijk is er tot de zomer van 2018 
tijdelijk ook gebruik gemaakt van ingehuurde externe expertise om een aantal 
projecten vorm te geven en/of te vernieuwen. Dit betreft o.a. de 75+ huisbezoeken, 
Gezond Veluwe en het Woongemak. Eind 2018 zijn deze projecten ingebed in de eigen 
organisatie.

STAGIAIR
In 2018 is Welzijn Putten begonnen met het bieden van stages aan het MBO. Daartoe is contact 
gezocht met SBB en is erkenning als leerbedrijf aangevraagd. SWP heeft erkenning gekregen voor de 
MBO opleidingen Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener in de sector 
Zorg en Welzijn. Per 1 november is een stagiair begonnen. Hij is derdejaars sociaal werk met uitstroom-
profiel sociaal maatschappelijk dienstverlener. Hij werkt 2 dagen per week, zijn stage duurt 8 maanden.

1.4.3 SCHOLING EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
In 2018 heeft in de 1e helft van het jaar team coaching plaats gevonden om elkaar als teamleden beter te 
leren kennen. Daarna heeft Welzijn Putten voor de interne organisatie en de bedrijfsvoering een onder-
zoek geïnitieerd door Spectrumelan. Zij hebben hiervoor in het 2e kwartaal diverse documenten door-
genomen en gesprekken gevoerd met bestuur, medewerkers en partners / opdrachtgevers van Welzijn 
Putten.

In de 2e helft van 2018 heeft dit een vervolg gekregen in een verdere professionaliseringsslag door het 
trainings- en scholingstraject ‘bedrijfsprocessen op orde en grip op de organisatie’. Een breed traject waarbij 
accenten worden gelegd op privacywetgeving, PR en marketing activiteiten, vrijwilligersbeleid, organisa-
tieontwikkeling en de algemene bedrijfsvoering. In 2019 zal dit traject afgerond worden en wordt het ont-
wikkelde beleid geïmplementeerd.

Alle medewerkers hebben op eigen initiatief werkbezoeken afgelegd en deelgenomen aan diverse inhou-
delijke workshops en/of relevante congressen. De voortdurend nieuwe ontwikkelingen en gezichtspunten 
in het sociaal domein doen nadrukkelijk een beroep op het aanpassingsvermogen, de veranderingsbe-
reidheid en vragen om continue een flexibiliteit en aanpassingsbereidheid. Het volgen van deze ontwikke-
lingen is belangrijk voor de organisatieontwikkeling.

1.4.4 KLANT- EN PARTNERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
In het 2e kwartaal hebben we een uitgebreid tevredenheidsonderzoek laten doen onder klanten, 
d.w.z. gebruikers van onze diensten en partner-/netwerkorganisaties in Putten. Deze onderzoeken 
hebben ons een goed beeld opgeleverd van hoe klanten en partners/opdrachtgevers ons 
waarderen. Met een score van 7,2 voor totale waardering als samenwerkingspartner halen 
we een ruime voldoende. Deze score is gelijk aan de benchmarkscore. We zijn blij met deze 
uitkomst en het bevestigt onze ingeslagen koers. Het team en onze vrijwilligers willen 
graag samen met onze partners verder bouwen aan een sterke en gezonde 
samenleving in Putten, waarin mensen mee kunnen doen en bij willen dragen.
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We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen het huidige resultaat vast te houden en nog verder 
te vergroten door acties uit te zetten op de aandachtspunten. Daarnaast geven alle respondenten aan ons als 
samenwerkingspartner aan te bevelen bij anderen. Ze willen hierbij graag goed contact, duidelijkheid over wat 
we bieden en willen zien dat we inspelen op actuele vraagstukken. Op deze aspecten scoren we een 8 of hoger.
We worden gezien als een organisatie die, dichtbij mensen, werkt aan het verminderen, oplossen en voor-
komen van maatschappelijke problemen. We kunnen nog verder groeien in de rol als aanjager, vernieuwer 
en het zijn van de oren en de ogen van de samenleving. De respondenten dichten ons de wenselijke rol toe 
van een activerende en verbindende organisatie, die werkt aan het voorkomen, verminderen en oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Ze vinden daarbij dat onze medewerkers stabiel , deskundig, betrouwbaar en 
bereikbaar zijn. Daarnaast bestaat er meer behoefte aan inzicht in wat we bereiken, hoe we dat doen en wat 
onze drijfveren zijn. Kortom nog meer met de blik naar buiten en beter etaleren wat we bereiken (zie bijlage 4, 
5 voor de resultaten van de onderzoeken).

1.5.1 LOGO EN HUISSTIJL
We hebben in 2018 een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Deze is klaar en zal per 01-01-2019 officieel gebruikt gaan 
worden. De huisstijl zorgt voor herkenbaarheid en is een voorwaarde en hulpmiddel voor een éénduidig com-
municatiebeleid. Formats voor briefpapier, folders en andere officiële documenten zijn vastgelegd (zie bijlage 2).

1.5.2 PR EN MARKETINGBELEID
In het najaar van 2018 zijn we gestart met het bedenken en beschrijven van nieuw PR- en Marketing beleid. Dit 
beleid zal in de 1e helft van 2019 klaar zijn en antwoord geven op met welke doelgroep we via welke middelen 
willen communiceren. Op basis daarvan maken we keuzes uit welke middelen en media we hiervoor gaan in-
zetten. Aangezien kwetsbare inwoners in het bijzonder tot onze doelgroep horen zullen we de communicatie 
ook juist daar goed op afstemmen. Dit geldt zowel voor het gebruik van verschillende (sociale) media als voor 
het gebruik van andere middelen en communicatievormen.

1.5.3 WEBSITE

In 2018 hebben we gewerkt aan een nieuwe website. Deze is op 01-01-
2019 in de lucht in gegaan. Gedurende 2019 zullen we deze verder fine-
tunen en hiervoor gebruik maken van ervaringen van website bezoekers.

1.5.4 MEDIA
Welzijn Putten benadert voor alle activiteiten actief de lokale en regionale media. In 2018 heeft dat geleidt tot 
in totaal 131 kleinere en grote items in de plaatselijke en regionale dag- en weekbladen. Daarnaast hebben we 
een eigen facebook- en twitteraccount.
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PAGINA 13

1.6 PRESENTATIES EN NETWERK BIJEENKOMSTEN
in 2018 zijn er een aantal netwerk 
bijeenkomsten en presentaties gehouden. 
Naast de bijeenkomsten zoals de start van het 
Project Steunouders (april 2018) hebben we op 
30 oktober 2018 een eigen lokaal netwerkcongres 
georganiseerd voor alle betrokkenen bij het sociaal 
domein in Putten, met als titel “Putten Inclusief”. Bij 
de voorbereiding van dit congres hebben we collega 
organisaties betrokken. Daarnaast hebben we rond dit 

thema een boeiende en aansprekende spreker gevonden in de persoon van Dr. Femmianne Bredewold, 
van de Universiteit voor Humanistiek. Zij heeft veel onderzoek verricht naar de effecten van de transities 
op burgers. Overheden en organisaties kunnen deze bevindingen gebruiken om hun beleid op te ma-
ken en/of aan te passen. Het congres is door ruim 100 deelnemers bezocht. Van de opbrengst van het 
publieksdebat is door de Participatieraad een ongevraagd advies opgesteld dat begin 2019 aangeboden 
wordt aan het college van B&W.
Het congres hebben we gebruikt om het, door 
samenwerkende organisaties in het sociaal do-
mein, ontwikkelde 1-loket concept te presen-
teren en aan te bieden aan wethouder Priem 
(zie bijlages 6, 7, 8 en 9). Middels een eenvoudige 
website worden inwoners de kans geboden om 
op 6 verschillende gebieden een vraag te stellen. 
Deze vraag komt binnen bij de organisatie die 
hier waarschijnlijk het beste een antwoord op 
kan geven. Mocht dit niet lukken dan hebben de samenwerkende organisaties afgesproken dat iedere 
vraag wordt doorgezet naar het juiste loket en dat iedere vrager binnen drie werkdagen antwoord heeft. 
Speciaal voor vrijwilligers en professionals die “achter de voordeur komen” is een eenvoudige instructie-
kaart gemaakt om mensen hierin te ondersteunen mocht dit nodig zijn. Daarnaast is de website structu-
reel beschikbaar op openbare computers in Stroud, de bibliotheek en zodra het nieuwe gemeentehuis van 
Putten klaar is ook aldaar.
We hebben nieuwe contacten gelegd en/of oude contacten vernieuwd. We hebben ons bij diverse 
lokale platforms uitgenodigd en kenbaar gemaakt aan verschillende sociale groepen, Bedrijvenkringen 
en bijvoorbeeld het diaconaal platform.

1.7 RECEPTIEFUNCTIE IN STROUD
Welzijn Putten vervult een belangrijke rol in het bemannen van de receptie in Stroud. Sinds 
de vestiging van de andere organisaties in Stroud vanaf februari presenteren we ons voor 
bij de ingang van het gebouw. We leveren hiermee diensten aan de andere 
organisaties in het pand en aan Stroud.
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Het eigen werk van de betrokken medewerkers en vrijwilligers staat hierdoor onder druk. In een openbare 
niet afgesloten ruimte, waar je steeds geconfronteerd wordt met nieuwe vragen kan je minder goed geconcen-
treerd werken aan andere taken. Ook is de fysieke werkruimte aan de balie beperkt. Hiervoor hebben we nog 
geen goede oplossing gevonden. 

1.8 FINANCIËN EN VERANTWOORDING
Jaarlijks stelt Welzijn Putten een jaarverslag op, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Na vaststelling 
wordt deze verantwoording openbaar gemaakt via onze website. Dit document inclusief de financiële verant-
woording (zie bijlage 10) wordt tevens gebruikt als verantwoording voor de besteding van de ontvangen subsidie 
en als zodanig aangeboden aan onze opdrachtgever, het college van B&W van de gemeente Putten.
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In overleg met de gemeente is afgesproken de opdracht van 2017 te 
continueren voor 2018. De opdracht bestaat uit vier hoofdthema’s die in het 
programma van Welzijn Putten zijn uitgevoerd, nl; - ondersteuning mantelzorgers, 
- ondersteuning kwetsbare doelgroepen, - vrijwilligerswerk en de Maatschappelijke stage. 
Dit laatste thema, maatschappelijke stage, neemt een bescheidener plek in. Naast de 
reguliere dienstverlening 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). Eind 2017 na 
het wegvallen van Stichting Present hebben we ook afspraken gemaakt over de werving van de 
vrijwilligers voor de inburgering van de statushouders die aan de gemeente Putten worden 
toegewezen.

2.1 PROGRAMMA MANTELZORG

Zorgen dat de mantelzorger zo lang mogelijk kan blijven zorgen voor een naaste.
dat Welzijn Putten over adequate informatie over mantelzorg beschikt en zorgen dat mantelzorgers, 
zorgprofessionals en zorgvrijwilligers weten dat zij met hun ondersteuningsvragen terecht kunnen bij 
Welzijn Putten. Zorgen dat mantelzorgers een mantelzorgcompliment ontvangen.

Mantelzorgers erkennen en herkennen is belangrijk speerpunt. De vragen die aan sociaal werker worden 
gesteld komen bij ons binnen door middel van inloop, telefonisch, via de mail, via familieleden, buren, 
vrijwilligers Welzijn Putten, POH-ers, huisartsen en casemanagers. We hebben een luisterend oor en 
ondersteunen mantelzorgers van alle leeftijden door het geven van adviezen afgestemd op hun behoefte.

2.1.1 MANTELZORGONDERSTEUNING
Naast individuele ondersteuning en advies hebben we ook de wandelactiviteit “Langs het bospad van mijn 
vader”, deze is speciaal voor kwetsbare mensen en hun mantelzorgers. Lotgenotencontact en in beweging 
zijn in een natuurlijke omgeving zijn bepalende elementen van dit project. Afgelopen jaar zijn er vier nieu-
we vrijwilligers geschoold en de bestaande vrijwilligers hebben een bijscholing genoten. Via Wegwijs in 
Welzijn, huisartsenpraktijk en de casemanagers-dementie is het gelukt om nieuwe deelnemers te werven. 
Er zijn zeven vrijwilligers actief waaronder twee met een medische achtergrond en één natuurspecialist. In 
totaal hebben er tien deelnemers gebruik gemaakt van dit arrangement. Het aantal per 
bijeenkomst verschilt vanwege de grote kwetsbaarheid van deelnemers. De vrijwilligers bespreken 
onderling het programma en wie nodig zijn voor programma. Welzijn Putten draagt de 
eindverantwoordelijkheid.

“De koffer” is een respijtmiddel welke door vrijwilligers en mantelzorgers kan worden 
gebruikt. Welzijn Putten stimuleert mantelzorgers bij het samenstellen van “De Koffer” 
en het betrekken van verschillende relaties bij uitvoer.

2 - UITVOERING OPDRACHT
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2.1.2 JONGE MANTELZORGERS
Jonge mantelzorgers zijn de kinderen die opgroeien in een gezin waar gezondheidsproblemen spelen. Ze ont-
vangen ondersteuning die eigen kracht en inzicht versterkt en aansluit op de behoeften. Jonge mantelzorgers 
worden door familie en scholen aangemeld. In de samenwerking met Jeugdpunt en Buurtzorg Jong is er steeds 
meer aandacht voor jonge mantelzorgers en zijn zij ook meer in beeld. Dit is zichtbaar in de meer dan verdub-
beling (28 jonge mantelzorgers 6-18 jaar) van het aantal jonge mantelzorgers die we bereikt hebben met het 
mantelzorgcompliment. Naast het financiële compliment werden de ontspanning en het lotgenotencontact 
enorm gewaardeerd door de groep.
Voor bereiken van deze effecten is er aandacht geweest voor bewustwording door voorlichting op basisscho-
len, Groevenbeek en bij andere netwerkcontacten. Met name met Groevenbeek Ermelo, Jong Putten, Buurt-
zorg Jong en Jeugdpunt Putten is veel afstemmening en overleg geweest. Op Groevenbeek en de groepen 7 van 
2 basisscholen is door ons een gastles gegeven. Dat heeft bij Jongeren, maar ook bij docenten en leerkrachten 
geleid tot een groter bewustzijn voor wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn. Ook zijn we fysiek aan-
wezig geweest op de MAS4you markt waarbij we met leerlingen het gesprek aangingen over Jonge Mantelzor-
gers .Deze markt wordt bezocht door ca. 600 leerlingen. Er is met de school nu een afspraak gemaakt dat leer-
lingen, die mantelzorger zijn mogelijk vrijstelling kunnen bespreken voor het doen van de Maatschappelijke 
Stage. Daarnaast is er vanuit de school ook persoonlijke aandacht voor leerlingen die ook mantelzorger zijn.
Ook doen we mee met de regionale inloop voor jonge mantelzorgers in het jongerencentrum Ermelo. Hier is 
verbinding tussen kinderen uit Harderwijk, Ermelo en Putten middels ontspanningsactiviteiten en biedt het 
de gelegenheid voor lotgenotencontact en een luisterend oor. In samenwerking met Bruna Putten hebben wij 
jonge mantelzorgers voorzien van “oortjes”.

2.1.3 MANTELZORGCOMPLIMENT
Op 21 maart 2018 ontving Welzijn Putten een brief waarin de Gemeente Putten heeft ingestemd met de vijf 
voorgestelde aanpassingen. Hieronder zijn deze vijf aanpassingen opgesomd:

• Er kan maximaal één compliment per mantelzorger aangevraagd worden.
• Een zorgvrager moet de eigen mantelzorger op kunnen opgeven voor het compliment.
• In 2018 gaan we naar twee vormen van uitbetaling: per bank of tegoed op WCP-pas.
• Optie tot registreren in systeem van Welzijn Putten bij aanvraag van mantelzorgcompliment.
• Passend onderscheid in beloning tussen jonge- en volwassen mantelzorgers.

 
In 2018 totaal zijn er in 2018 609 mantelzorgcomplimenten aangevraagd. Dat zijn 64 complimenten meer dan 
in 2017. Anders dan eerdere jaren kon in 2018 ook een zorgvrager zijn of haar eigen mantelzorger opgeven. 
Daarnaast is er nu een speciale waardering voor jonge mantelzorgers (in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar) 
waarbij het compliment bestaat uit twee delen: een geldbedrag (€75,-) en een activiteit om het lotgenoten-
contact te bevorderen. Hieronder het overzicht van de verschillenden typen inzenders met daarbij het aantal 
aanvragen voor 2018 (zie bijlage 11 voor de volledige evaluatie).

Inzender       Totaal 
Mantelzorger (leeftijd 18 jaar en ouder)   535 
Jonge Mantelzorger (leeftijd 6 t/m 17 jaar)   28 
Zorgvrager       46
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2.1.4 DAG VAN DE MANTELZORG
In samenwerking met het Platform Mantelzorg Putten heeft Welzijn Putten 
op zaterdag 10 november het theater ‘Over de kopzorg’ laten opvoeren. Ruim 
120 mantelzorgers waren getuige van dit schouwspel van theatergroep Klinker. 
Zoals aangegeven bestond het compliment voor jonge mantelzorgers in 2018 uit twee 
delen: een geldbedrag (€75,-) en een gezellige activiteit om ook het lotgenotencontact te 
stimuleren. De activiteit werd zaterdag 10 november in samenwerking met Jeugdpunt Putten 
georganiseerd in de Heihaas in Putten. Bijna 30 jonge mantelzorgers waren van de partij op 
deze gezellige avond die bestond uit eten, bowlen en andere spellen.

2.1.5 VOOR ELKAAR
Voorheen organiseerde verschillende organisaties in Putten bijeenkomsten voor mantelzorgers. 
In 2018 zijn we het initiatief Voor elkaar gestart waarin Welzijn Putten in samenwerking met Zorggroep 
Noordwest-Veluwe, Icare, Norschoten en Zorgerf Buiten-land een gezamenlijke bijeenkomsten kalender 
heeft samengesteld. Rond elke 19e van de maand is nu een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd en de 
aftrap vond plaats in een overvolle theaterzaal in Stroud met de indrukwekkende voorstelling ‘Dag Mama’. 
Tijdens deze bijeenkomst is aan alle 250 aanwezigen de ‘Voor elkaar’ kalender uitgedeeld. Naast de kalen-
der is er ook een facebookpagina aangemaakt en voor elke bijeenkomst plaatste het Puttens Weekblad 
een persbericht. Terugkijkend zijn de inhoudelijke bijeenkomsten en de ‘Walking Diner’ het beste bezocht. 
Voor 2019 hebben we de frequentie aangepast naar 6 bijeenkomsten. Het Platform Mantelzorg Putten is 
per 2019 lid van de kerngroep en zal in april 2019 de aftrap nemen voor het tweede seizoen van het geza-
menlijke initiatief ‘Voor elkaar’ (zie bijlage 12 voor de activiteitenkalender 2018).

2.1.6 PLATFORM MANTELZORG PUTTEN
Aantal bijeenkomsten: 11x vergaderd
Aantal deelnemers: 6

Het Platform Mantelzorg heeft als doel het behartigen van de belangen van mantelzorgers in Putten. Het 
geeft bekendheid aan het belang van mantelzorg in de participatiemaatschappij en wil daarnaast een 
steun in de rug zijn voor mantelzorgers. Het platform heeft zich meer geprofileerd in 2018. Zij nodigen 
medewerkers van organisaties die raakvlakken hebben met mantelzorg uit in hun vergadering voor het 
uitwisselen van informatie. Er is een gesprek geweest met de Participatieraad Putten en een medewerker 
van het WMO loket. Er is een logo gemaakt voor het platform dat wordt afgedrukt op promotiemateriaal 
zoals een vlag, zodat het platform zichtbaar is tijdens evenementen. 

Het platform heeft het financieel zakboekje dat door Mezzo wordt gemaakt gepersonaliseerd en 
gaat dit uitdelen onder de mantelzorgers in Putten. De vrijwilligers hebben deelgenomen aan 
de organisatie van de activiteiten die door de werkgroep “Voor Elkaar” worden georganiseerd 
en zij stonden op de woonmarkt van Woongemak op 28 maart. mIn november heeft het 
Platform geholpen met de uitreiking van het Mantelzorgcompliment. Daarnaast hebben 
zij een theatervoorstelling georganiseerd voor mantelzorgers waar 120 bezoekers op 
af kwamen.
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2.1.6.1 SAMENWERKING INLOOPHUIS EN PLATFORM MANTELZORG
Vanaf september kunnen mantelzorgers op elke eerste dinsdag van de maand een kop koffie drinken met de 
vrijwilligers van het Platform. Zij kunnen hier hun verhaal kwijt en terecht voor een “luisterend oor” en kunnen 
informatie opvragen als zij vragen hebben.
Aantal bijeenkomsten: 4
Aantal unieke bezoekers: 4

2.1.7 CURSUS BETROKKEN OMGEVING
In het najaar is er een cursus “Betrokken omgeving” georganiseerd door Welzijn Putten en
Implus. Deze cursus was voor mantelzorgers van mensen met een psychiatrische achtergrond. De cursus 
werd georganiseerd voor mantelzorgers uit Harderwijk, Ermelo en Putten en werd betaald vanuit de regionale 
gelden voor mantelzorgondersteuning. Er is in alle gemeenten geworven via social media, krantenartikelen, 
websites en mond tot mond reclame door professionals.
Aantal deelnemers: 5

2.2 PRODUCT MATCHING VRAAG EN AANBOD VAN VRIJWILLIGERS

Zorgen dat kwetsbare inwoners die door ouderdom en/of ziekte beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en 
participatie en die vragen om ondersteuning door een (zorg)vrijwilliger ook daadwerkelijk kunnen beschikken over de 
ondersteuning van die (zorg)vrijwilliger.
Zorgen dat kwetsbare inwoners die door ouderdom en/of ziekte beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid 
en participatie die zelf worden ondersteund door een (zorg)vrijwilliger, bij wijze van wederkerigheid, ook zelf vrijwilli-
gerswerk verrichten, passend bij hun mogelijkheden.
Zorgen dat uitkeringsgerechtigden in participatietrede drie worden bemiddeld naar een vorm van bij hen passend 
vrijwilligerswerk in Putten.

2.2.1 VACATUREBANK
Activiteit: Welzijn Putten digitaliseert haar vacaturebank zodat zij beter kan matchen tussen vraag en 
aanbod en aantrekkelijk en bereikbaar wordt voor organisaties en vrijwilligers.
Werkzaamheden: Testen van de software gedurende de ontwikkeling, begeleiden van 
vrijwilligersorganisaties bij het invoeren van hun vacatures. 
Betrokken partners: Ignite, VCA Amsterdam, vrijwilligersorganisaties in Putten.
Resultaat: Na opstellen van een pakket van eisen en een vergelijking tussen de beschikbare systemen is 
in juni 2017 de keuze gevallen op Vrijwilligersvacaturebank.nl. De ontwikkelaar, Ignite, was op dat moment 
van plan een versie te ontwikkelen die vanuit 
een vrijwilligerscentrale beheerd kon worden 
hetgeen perfect paste in ons pakket van eisen. 
Welzijn Putten heeft contact opgenomen met Ig-
nite en is deelnemer geworden van de nieuwe 
ontwikkeling. Ignite ontwikkelt deze software 
vanuit maatschappelijk betrokken ondernemen 
en stelt deze kosteloos beschikbaar voor de gebruiker. Dat betekent wel dat de commerciële activiteiten van 
Ignite voor gaan zodat er bij grote werkdruk minder tijd is voor de vrijwilligersvacaturebank. Door de economi-
sche opleving was er grote drukte bij Ignite en heeft de ontwikkeling van onze applicatie vertraging opgelopen.
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In 2018 heeft Welzijn Putten de software getest en per 
november 2018 is de vacaturebank opengesteld voor de Puttense 
vrijwilligersorganisaties. Deze zijn bezig om de vacaturebank te vullen. 
Een PR campagne voor het algemeen publiek zal gevoerd worden wanneer er 
voldoende vacatures zijn aangemeld.

2.2.2 ADVIESGESPREKKEN
Activiteit: Mensen adviseren over passend vrijwilligerswerk.
Werkzaamheden: Adviesgesprekken, netwerkgesprekken, contacten met vrijwilligersorganisaties, 
contacten met hulpverleners.
Betrokken partners: Puttense vrijwilligersorganisaties. 
Resultaten: In 2018 zijn 16 adviesgesprekken gevoerd met mensen die op zoek waren naar passend 
vrijwilligerswerk. Deze mensen kwamen uit zichzelf of op aansporing van een behandelaar van een 
instelling.

2.2.3 STATUSHOUDERS
Opstart en samenwerking
Activiteit: Werven van vrijwilligers voor de statushouders die door de gemeente begeleid worden.
Werkzaamheden: Publiciteit, intakegesprekken voeren, VOG administratie, helpen organiseren van 
cursus en training, netwerkcontacten tbv statushouders.
Resultaten: Op 25 januari zijn de volgende werkafspraken gemaakt:

• Welzijn Putten werft de vrijwilligers.
• De vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan tussen de gemeente en de vrijwilliger.
• Welzijn Putten vraagt de VOG aan voor de vrijwilliger.
• Welzijn Putten houdt het werven van vrijwilligers voor de statushouders en het plaatsen van  

mensen uit de bijstand in het vrijwilligerswerk zorgvuldig gescheiden.

Om vrijwilligers te werven hebben we de pers opgezocht. Er zijn in 2018 vijf artikelen verschenen in de 
plaatselijke pers. Dat heeft geresulteerd in de aanmelding van vrijwilligers. Ook hebben zich vrijwilligers 
die voorheen bij Stichting Present actief waren aangemeld. In diverse netwerken is aandacht besteed aan 
de mogelijkheid om maatschappelijk vrijwilliger te worden. Met alle geïnteresseerden zijn intakegesprek-
ken gehouden door ons en de coördinator statushouders van de gemeente. De vrijwilligers is gevraagd 
een VOG aan te vragen en Welzijn Putten heeft deze documenten verzameld en gearchiveerd.
Op 26 maart heeft Welzijn Putten samen met de coördinator statushouders een workshop over 
“Grenzen in het vrijwilligerswerk” georganiseerd. Daarvoor is extern een docent aangetrokken. 
Op de avond waren 20 mensen aanwezig, zowel maatschappelijke vrijwilligers als administratieve
 vrijwilligers van Humanitas. De coördinator statushouders heeft de verdere scholing van de 
vrijwilligers in 2018 zelfstandig ter hand genomen.
Evaluatie en aanpassingen: De samenwerking met de coördinator statushouders van de 
gemeente, is prettig verlopen. Het is gelukt om voldoende vrijwilligers te vinden, al 
was er rond april sprake van een tekort omdat opeens veel statushouders zich in 
Putten kwamen vestigen. Aanpassing aan een dergelijke piek bleek moeilijk.
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De vrijwilligers begeleiden een gezin gedurende zes maanden. Na die periode houdt de coördinator een eva-
luatiegesprek en vraagt ze aan de vrijwilliger of deze bereid is om een nieuwe statushouder onder de hoede te 
nemen. Omdat er nieuwe statushouders blijven komen blijft werving van vrijwilligers nodig. Ook is er verloop 
onder de vrijwilligers als gevolg van werk, ziekte en ouderdom.

2.2.4 PARTICIPATIEVRIJWILLIGERS
Activiteit: bemiddeling uitkeringsgerechtigden trede 3
Werkzaamheden: Uitvoeren van een intakegesprek met de klant samen met de consulent, eventueel vervolg-
gesprek, bemiddeling naar passend vrijwilligerswerk (contact met vrijwilligersorganisaties), intake op de werk-
plek, evaluatie met de werkgever, evaluatie met de deelnemer, maandelijkse rapportage naar de consulenten 
bijstand.
Betrokken partners: Gemeente Putten, SDC, Zorgerf Buitenland, Zorggroep Noordwest Veluwe, Kiekeboe, 
Hart van Putten, Kindcentrum Putten. 
Resultaten: In 2018 zijn 29 intakes verricht, 25 mensen zijn geplaatst op een vrijwilligersplek. Anders dan in 
2017 waren nu de meeste deelnemers statushouders. Vier mensen zijn niet geplaatst. Twee omdat de status-
houders die het betrof van drie dagen per week opeens vijf dagen per week naar school moesten en dus geen 
tijd meer hadden. Eén reageerde niet op oproepen en een ander had zo weinig mogelijkheden vanwege de 
zorg voor kleine kinderen dat er tot nog toe geen passende plek voor haar te vinden was. Drie plaatsingen zijn 
wel uitgevoerd maar vervolgens mislukt omdat de kandidaten om verschillende redenen telkens niet kwamen 
opdagen. Drie andere plaatsingen zijn mislukt omdat na de plaatsing bleek dat ook deze mensen vijf dagen 
per week naar school moesten. Daardoor moesten ze stoppen met hun vrijwilligerswerk. Eind 2018 zijn van 
de intakes gedaan in 2018 18 mensen aan het vrijwilligerswerk. Daarvan hebben er 11 drie maanden of meer 
vrijwilligerswerk gedaan. De anderen zijn net begonnen. Vier mensen zijn doorgestroomd, naar school of naar 
een werktraject. Van de mensen die in 2017 de intake hebben gedaan zijn er nog 7 als vrijwilliger actief. 

Evaluatie en aanpassingen:
Op 22 november 2018 heeft Welzijn 
Putten vrijwilligerswerk voor men-
sen uit de bijstand geëvalueerd met 
de uitvoerders. Daarvoor waren uit-
genodigd: begeleiders van de kan-
didaten bij vrijwilligersorganisaties, 
consulent werk en bijstand (dat is de 
trajectbegeleider van de kandida-
ten) en een beleidsmedewerker van 
de gemeente. De organisaties die 
vrijwilligers uit de bijstand plaatsen 
noemen allemaal als reden dat zij meedoen aan dit project: mensen een kans bieden. Bijkomend doel is meer 
vrijwilligers voor hun organisatie. Het plaatsen van de mensen uit de bijstand kost de meeste organisaties 
meer tijd dan plaatsen van reguliere vrijwilligers maar het levert wel extra handen op. Verbeterpunten zien de 
vrijwilligersorganisaties vooral in meer mensen die binnen hun organisatie een bijdrage kunnen leveren.
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Alleen bij Welzijn Putten levert de plaatsing problemen op omdat de 
toestroom groter is dan de huidige vrijwilligers kunnen opvangen. De oorzaak 
daarvan is dat vrouwelijke statushouders met slechte taalbeheersing alleen bij Welzijn 
Putten terecht kunnen (vanwege rooster, nabijheid en werksoort) en dat zij een groot 
aandeel van het huidig aanbod uitmaken.

In december heeft de gemeente laten weten dat zij vanaf 1 januari zelf de mensen uit 
participatietrede 2 en 3 gaan matchen naar een participatieplek (zie bijlage 13 voor de volledige 
eindrapportage van dit project).

2.2.5 BESCHERMDE WERKPLEKKEN
Welzijn Putten biedt verschillende mensen die niet in het reguliere vrijwilligerswerk aan de slag kunnen en 
evenmin passen in het beschikbaar aanbod van dagbesteding een beschermde vrijwilligerswerkplek. In 
2018 is aan 5 statushouders met beperkte taalbeheersing en beschikbaarheid vanwege de zorg voor een 
gezin een vrijwilligersplek geboden. Een jonge man met een lichamelijke beperking werkt 2 ochtenden per 
week als grafisch ontwerper. Eind 2018 is ook een jonge vrouw met beperkte beschikbaarheid door ziekte 
bij Welzijn Putten begonnen. Ondanks dat dit relatief veel professionele arbeidsuren kost, levert het voor 
de betrokken personen heel veel op.

2.3 MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Zorgen dat jongeren kennis maken met de mogelijkheden van vrijwilligerswerk.
Zorgen dat jongeren meer sociale vaardigheden, bindingen, zelfvertrouwen en meer zicht krijgen op de 
(lokale) maatschappij.

In de regio Noord Veluwe zijn gemeenten, scholen en vrijwilligersorganisaties doorgegaan met de maat-
schappelijke stage toen deze landelijk werd afgeschaft. De regio beschikt over een bemiddelings- en ad-
ministratieapplicatie: mas4you.nl. Welzijn Putten voert sinds 2010 het beheer over de toegang van de 
Puttense vrijwilligersorganisaties tot deze applicatie. Op deze manier dragen we bij aan het toegankelijk 
maken van maatschappelijke stages voor de scholieren uit Putten en aan het verlichten van de adminis-
tratieve last voor de scholen en de vrijwilligersorganisaties. In 2018 hebben, volgens de rapportage van 
Mas4you.nl, 232 leerlingen die in Putten wonen een maatschappelijke stage gelopen.

Op 8 maart is in Ermelo het derde samenwer-
kingsconvenant Maatschappelijke stage on-
dertekend door gemeenten, scholen en wel-
zijnsorganisaties van de Noord Veluwe. Ook 
Welzijn Putten en gemeente Putten hebben 
hun handtekening hier onder geplaatst (zie bij-
lage 14). In het convenant is afgesproken dat 
de ondertekenende partners doorgaan met de 
maatschappelijke stage.
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Op 9 maart hebben leerlingen van Groevenbeek meegedaan met NL doet. Welzijn Putten heeft in Putten klus-
sen geworven die geschikt waren voor de scholieren. Bij Stichting Schovenhorst, Zorgerf Buitenland, Zorggroep 
NW Veluwe en bij Stroud hebben de leerlingen hun handen uit de mouwen gestoken. Vanuit Groevenbeek 
waren 156 leerlingen betrokken bij NL doet. NL doet betekende voor deze kinderen een eerste kennismaking 
met de Maatschappelijke stage.

Ook heeft Welzijn Putten in 2018 deelgenomen aan de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke 
stagemarkt van Christelijk college Groevenbeek op 1 juni 2018 waaraan ongeveer 650 leerlingen en 29 vrijwil-
ligersorganisaties deelnamen.

2.4 PRODUCT ONDERSTEUNING KWETSBARE INWONERS

Zorgen dat kwetsbare inwoners die door ouderdom en/of ziekte beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid 
en participatie en die behoefte hebben aan ondersteuning bij het oplossen van knelpunten in hun welzijns-ervaring 
(bijv. eenzaamheid en sociaal isolement) worden ondersteund, dit om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
zelfredzaam te kunnen functioneren.
Zorgen dat kwetsbare inwoners met beperkingen door ouderdom of ziekte die behoefte hebben aan ondersteuning 
bij knelpunten in hun welzijnservaring weten waar zij deze ondersteuning kunnen vragen en die ondersteuning ge-
makkelijk willen accepteren.
Zorgen dat inwoners zich bewust worden van de gevolgen van kwetsbaarheid als gevolg van beperkingen door ouder-
dom of ziekte in de toekomst, waardoor zij waar mogelijk tijdig maatregelen kunnen treffen, dit om zo lang mogelijk 
in hun vertrouwde omgeving zelfredzaam te kunnen functioneren.

Achter de voordeur 
Door de welzijnsdiensten die Welzijn Putten aanbied komen veel vrijwillige medewerkers van “achter de voor-
deur” van kwetsbare inwoners. De diensten hebben naast preventie en/of passende oplossing ook een signa-
lerende functie. Vrijwilligers van de huisbezoeken (75+ en woongemak) zijn getraind op signaleren en waar 
nodig het inschakelen van een medewerker van Welzijn Putten. Ook de maaltijd bezorgers, buschauffeurs, 
thuisadministratie, belastingservice medewerkers en coördinatoren van ontmoetingsactiviteiten hebben een 
signalerende functie.
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2.4.1 WEGWIJS IN WELZIJN
Doel: De verbinding tussen (zorg) vraag en aanbod aan informele 
ondersteuning verbeteren.
Werkzaamheden: Projectplan maken, project implementeren, project uitvoeren, 
aanpassen en verbeteren.
Betrokken partners: Informele zorgorganisaties, formele zorgorganisaties, 
welzijnsaanbod, eerstelijns zorg.
Aanleiding: Het aanbod van welzijnsactiviteiten en informele zorgorganisaties in Putten is 
versnipperd en het is voor zorgvragers en eerstelijns zorgorganisaties lastig om de weg te vinden. 
Welzijn Putten is voor hen het aanspreekpunt. Met Wegwijs in Welzijn zorgt Welzijn Putten voor de 
beste match tussen zorgvrager en het informele lokale ondersteuningsaanbod. Hierdoor worden 
zorgvragers ondersteund en worden de eerstelijns zorgorganisaties ontlast.
De doelen van Wegwijs in Welzijn zijn:
Mensen die hulp en ondersteuning zoeken in de thuissituatie op onafhankelijke wijze informeren en advi-
seren over de mogelijkheden die er zijn en het matchen en contact leggen tussen hulpvragers en de best 
passende hulp. De informele zorgorganisaties ondersteunen door ‘shop gedrag’ te voorkomen.
De formele zorgorganisaties ontlasten door de contacten met het maatschappelijk veld te leggen en, waar 
mogelijk, informele zorg in te schakelen. Sterker positioneren en ondersteunen van de voorliggende voor-
zieningen rond welzijn en informele zorg en daarmee het afschalen van formele zorg mogelijk maken.
Activiteiten:
Pilot: In maart is, naar aanleiding van een bedrijfsbezoek aan Sigma Nijkerk, begonnen met het formule-
ren van een projectplan en het zoeken naar draagvlak binnen Welzijn Putten. Het is niet zo dat de werk-
zaamheden nieuw zijn voor Welzijn Putten want het doorverwijzen naar het informele aanbod gebeurde 
al. Nieuw is de ontschotting: van ouderen en mantelzorgers naar alle hulpvragers én de systematische 
aanpak met een sterkere nadruk op communicatie, afstemming en registratie. In september was het pro-
jectplan gereed en per oktober is gestart met de uitvoering van de pilot. In de pilot was de bedoeling dat 
alle vragen zouden worden aangemeld bij één medewerker. Eenduidige vragen voor de klussendienst, 
maaltijden en de bus werden niet doorverwezen naar Wegwijs in Welzijn.
Afstemming partners: In de periode juni–december zijn gesprekken gevoerd met informele zorgorganisa-
ties en met formele zorgorganisaties. Met de informele zorgorganisaties werd afgestemd in welke vragen 
zij kunnen voorzien en op welke wijze het best contact gelegd kan worden. Er werden afspraken gemaakt 
over de samenwerking en over de evaluatie. Ook werd ze gevraagd om aanvragen waaraan zij niet kunnen 
voldoen door te verwijzen naar Wegwijs in Welzijn. Begin 2019 zal een PR campagne worden uitgevoerd 
om de informele zorgorganisaties te ondersteunen bij het informeren van hun vrijwilligers over deze 
nieuwe werkwijze. 

Met de professionele zorgorganisaties is afgestemd hoe het beste van elkaars mogelijkheden 
gebruik te maken. Zowel wanneer het gaat om opschalen naar professionele hulp als 
wanneer in het informele circuit naar een oplossing gezocht moet worden. Het is daarbij 
van belang dat deze partijen begrijpen dat er vele manieren zijn om de hulp te realiseren 
en de vraag vooraf niet al in te vullen in een bepaalde richting. Dit om geen valse 
verwachtingen te scheppen en omdat zo ieder vanuit eigen expertise kan blijven
werken.
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Onderling tussen organisaties is afgestemd welke informatie onder welke voorwaarden kan worden gedeeld 
voor wat betreft de vraaganalyse en op welke manier er onderling het beste contact kan worden gezocht. 
Daartoe is een intakeformulier ontwikkeld voor de formele zorgorganisaties die een klant willen doorverwij-
zen naar Wegwijs in Welzijn. Zowel de formele als de informele organisaties hebben positief gereageerd op de 
plannen voor Wegwijs in Welzijn. De formele organisaties gebruiken het ontwikkelde formulier en het weder-
zijds begrip voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden lijkt toe te nemen.
Aanpassingen werkwijze: Na twee maanden Pilot werd duidelijk dat de uitvoering van Wegwijs in Welzijn aan-
passingen behoefde. Besloten werd dat Wegwijs in Welzijn door meerdere mensen uitgevoerd zou moeten 
worden. Iedere werkdag wordt er een persoon verantwoordelijk voor de afhandeling en registratie van de 
vragen die dan binnen komen. Verdere aanpassing in ontwikkeling.
Wegwijs in Welzijn in Da Costa: Parrallel aan de ontwikkeling van Wegwijs in Welzijn is er een verzoek vanuit 
Gezondheidscentrum Da Costa gekomen om daar zitting te nemen. In 2019 zal op experimentele basis zitting 
gehouden worden in Da Costa met Wegwijs in Welzijn.
Publiciteit: Er is een publiciteitsplan opgesteld dat gericht is op potentiele klanten en op vrijwilligers die actief 
zijn in de informele zorg. Dat plan zal worden uitgevoerd in de eerste maanden van 2019.

2.4.2 HULPDIENST
Eind 2017 is Stichting Present in Putten gestopt. Daardoor konden mensen die om ondersteuning door vrij-
willigers vroegen en die wij eerder doorverwezen naar Present niet meer worden geholpen. Het gat viel met 
name bij kortdurende ondersteuning in de thuissituatie. In mei 2018 meldde zich een vrijwilliger, die bereid en 
capabel is om de hulpdienst op te zetten en te bemannen. De Hulpdienst is in juni 2018 gestart. De Hulpdienst 
voert de klussen uit die niet door informele zorgorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties in Putten wor-
den opgepakt. De klussen komen sinds oktober via Wegwijs in Welzijn binnen. Voor de hulpvrager geldt dat hij 
of zij niet zelf in staat moet zijn om de gevraagde werkzaamheden te verrichten. De hulpdienst is er alleen voor 
mensen met een smalle beurs. Wanneer men over voldoende geld beschikt en een professionele oplossing is 
beschikbaar dan wordt verwacht dat men daar voor kiest.
Het uitgangspunt is wat de vrijwilligers kunnen en willen doen. Er zijn op het moment 9 vrijwilligers actief bij de 
hulpdienst. Zij hebben in 2018 11 klussen uitgevoerd. Op het moment staan er nog 5 klussen open waarvoor 
nog geen vrijwilligers gevonden zijn.

2.4.3 HUISBEZOEK 75+
In 2018 zijn we gestart met een nieuwe vragenlijst voor het huisbezoek 75+. De vragen richten zich op thema’s 
en biedt meer ruimte voor een open gesprek. Het doel van het 75+ huisbezoek is informeren, signaleren en 
activeren. Naast de nieuwe vragenlijst is er ook een oproep gedaan om nieuwe huisbezoekers te werven. De 
animo was groot en uiteindelijk hebben we het team kunnen versterken met nieuwe capabele vrijwilligers. 
Om een goed begin te maken, is er een training georganiseerd door een externe met het oog op de nieuwe 
vragenlijst en motiverende gespreksvoering. Naast dat de training zorgde voor nieuwe inzichten, was dit ook 
een prettige kennismaking tussen de nieuwe en ervaren huisbezoekers. 

De nieuwe huisbezoekers zijn vervolgens door een ervaren huisbezoeker op sleeptouw genomen en voeren 
inmiddels de gesprekken zelfstandig uit. De specifiek op dit huisbezoek gerichte sociale kaart die wij beschik-
baar hadden was al een aantal jaren oud.
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Inmiddels is deze weer up to date en wordt hij door de huisbezoekers 75+ 
gebruikt in hun gesprekken (zie bijlage 15).
We hebben nu één keer in de 7 weken een gezamenlijk overlegd ingepland tussen de 
huisbezoekers 75+ en de woonadviseurs van Woongemak. Het eerste deel van dit overleg
schuift een externe professional aan om iets te vertellen over zijn/haar werk. Zo zijn in 
2018 o.a. een WMO-consulent en iemand van de Woningstichting Putten langs geweest. 
In 2019 gaat dit een vervolg krijgen met de Politie Putten, iemand van buurtbemiddeling, 
iemand van de thuiszorg enz.

2.4.4 WOONGEMAKPUTTEN
De in het eerste kwartaal gehouden woongemak informatiemarkt is geëvalueerd met de betrokken deel-
nemers en de gemeente als mede organiserende partij (zie bijlage 16 en 17 voor het projectplan en de 

uitnodiging en de evaluatie van de woonmarkt). Over het algemeen hebben alle 
betrokkenen de markt als positief ervaren. De Informatiemarkt zorgt er mede 
voor dat mensen preventief gaan handelen als het gaat om aanpassingen in 
hun woning met als doel langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 
Naar aanleiding van de Informatiemarkt in maart zijn ook verschillende huis-
bezoeken aangevraagd door bezoekers vanuit preventief denken. In samen-
werking met de gemeente Putten en het Puttens Weekblad verschijnt er om 
de twee weken een kortingsbon voor woningaanpassingen die ingeleverd kan 
worden bij verschillende aangesloten Puttense ondernemers. Er heeft afstem-
ming plaatsgevonden met de VAC en het Rode Kruis over wat zij doen rondom 
preventieve huisbezoeken en woningadviezen. Het resultaat van deze afstem-
ming is dat we één gezamenlijke PowerPoint presentatie gaan maken waarbij 
we de input van de verschillende organisaties gebruiken. Welzijn Putten heeft 
ook een advies uitgebracht rond de mogelijkheden voor financieel kwetsbare 

inwoners en financiering voor basisvoorzieningen die buiten de WMO vallen (zie bijlage 18). Er zijn acties 
afgesproken waarbij de samenwerking tussen woonadviseurs en WMO consulenten gestimuleerd en ver-
sterkt wordt. Dit advies is in juni 2018 besproken met en aangeboden aan de gemeente Putten. In 2018 
hebben er 9 huisbezoeken plaatsgevonden door de woonadviseurs namens het project Woongemak.

2.4.5 GOEDE BUUR(T)
Vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, 
maar wat betekent dit voor een buurt? Met deze vraag is Welzijn Putten in samenwerking met 
Zorgbelang Gelderland in gesprek gegaan met buurtbewoners rondom het thema ‘Goede buur(t)’. 
In de pilot is gekozen voor 3 straten met daarin uiteenlopende doelgroepen en achtergronden.
Bewoners van de Grieteweg met bewoners van de beschermde woonvorm ‘De Ganzenhof’.
Zelfstandig wonende ouderen in de appartementen van ‘Schauwstaete’. Leerlingen van 
Groevenbeek Putten met zelfstandig wonende ouderen in de naastgelegen ‘Sparrenhof’.
Dit leverde bijzondere gesprekken op waarin buurtbewoners nader tot elkaar zijn
gekomen, ervaringen zijn uitgewisseld en plannen zijn gesmeed voor nieuwe 
initiatieven in de straat als het gaat naar omzien naar elkaar. De pilot zal 
ook in 2019 een vervolg gaan krijgen (zie bijlage 19 voor het projectplan).
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2.4.6 KERKENCONTACT
In het verleden organiseerde Welzijn Putten een kerkenoverleg waarbij alle kerken in Putten uitgenodigd wer-
den. Afgelopen jaar heeft dit stil gelegen en sinds 2018 wordt dit contact weer opgepakt. Welzijn Putten heeft 
gekozen voor een persoonlijke benadering door eerst met de kerk zelf in gesprek te gaan over ontwikkelingen 
en behoeftes. Er zijn in dit jaar verschillende gesprekken geweest en dit zal ook worden vervolgd in 2019.

2.4.7 ACTIVITEITENKALENDER
Er wordt ongelooflijk veel georganiseerd in Putten, waardoor het overzicht er soms bij in kan schieten. Wan-
neer een professional of een vrijwilliger op huisbezoek is, heeft het een directe meerwaarde wanneer wij met 
de bewoner kunnen meedenken in een passende activiteit als hij/zij daar behoefte aan heeft. In juli heeft Wel-
zijn Putten daarom een oproep gedaan aan organisaties om al hun activiteiten te melden. In samenwerking 
met de Zorggroep Noordwest Veluwe zal deze activiteitenkalender verder worden uitgewerkt in 2019.

2.4.8 ARMOEDEBESTRIJDING BIJ KINDEREN

2.4.8.1 JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR
Welzijn Putten is lokaal aanspreekpunt voor gebruikmaking van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en voor de 
intermediairs die de aanvragen kunnen doen . Zelf zijn we ook intermediair en hebben we 10 kinderen aange-
meld in 2018. Voor een compleet overzicht van de aanmeldingen in Putten (zie bijlage 20).

2.4.8.2 OPRICHTING STICHTING LEERGELD EHZ-P
Aantal overleggen: 3
Op 16 oktober organiseerden Stichting Leergeld en de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten 
een informatieavond rondom een nieuw op te richten stichting Leergeld voor in de 4 gemeenten. Na deze 
bijeenkomst is Welzijn Putten aangehaakt in de initiatiefgroep voor het oprichten van de stichting. De initia-
tiefgroep heeft als taak om de randvoorwaarden die nodig zijn om van start te gaan te creëren en om kaders 
en voorwaarden te scheppen waarin het bestuur van de nieuwe stichting zelfstandig kan starten. Van belang 
is dat Leergeld zoveel mogelijk ingebed gaat worden bij wat er al is. Hierbij ondersteunt de initiatiefgroep. De 
initiatiefgroep zal haar voorbereidende werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid in maart 2019 afronden 
en overdragen aan het nieuwe bestuur dat is samengesteld uit 5 inwoners uit de 4 gemeenten.

2.4.8.3 THEATER
In de herfstvakantie stond er een voorstelling van Pipo de Clown gepro-
grammeerd door Stroud. Samen met Welzijn Putten en de gemeente is 
er gerealiseerd dat er 25 vrijkaartjes konden worden uitgegeven door 
Buurtzorg Jong Putten aan kinderen en ouders die in armoede leven.

2.4.9 TAALHUIS
Aantal kerngroep overleggen: 4
2 medewerkers hebben een Train de trainer bijeenkomst gevolgd, zodat zij in hun eigen netwerk groepen 
kunnen informeren over wat laaggeletterdheid is en hoe je bewustwording bewerkstelligd bij laaggeletterden 
en professionals.
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Er is samen met de bibliotheek een Taalactie georganiseerd in de week 
van de alfabetisering op 5 september op de weekmarkt. Hier hebben we 
voornamelijk jonge moeders geattendeerd op het feit dat beginnen met 
voorlezen als het kind een paar maanden oud is kan voorkomen dat een kind een 
taalachterstand oploopt. 

Trainingen Toptaal
De bibliotheek, Welzijn Putten en het taalinstituut “Top Taal” hebben in het eerste kwartaal 
2 bijeenkomsten georganiseerd waarop mensen die hun taalvaardigheid willen verbeteren 
werden getoetst. heeft van april tot eind september heeft de opleiding op A2 niveau plaatsgevonden. 
A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. Hij begrijpt korte eenvoudige 
teksten. Hij is in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie of een 
menukaart. Er zijn 9 cursisten gestart.

Daarnaast hebben we in samenwerking met de 
Bibliotheek verschillende trainingen georgani-
seerd op het gebied van digitale vaardigheden.
Klik & Tik i.s.m. Bibliotheek
Aantal bijeenkomsten: 45
Aantal deelnemers: 14
IPad cursus i.s.m. Bibliotheek
Aantal bijeenkomsten:2
Aantal deelnemers: 3

Op het gebied van bijeenkomsten voor werkzoe-
kenden organiseren we samen met de biblio-
theek de Walk & Talk
Aantal bijeenkomsten: 7
Aantal deelnemers: 28

2.4.10 JONGEREN COACH
Aantal coaches: 3
Aantal jongeren: 3
De Stichting Jongeren Coach, een stichting die door het inzetten van vrijwillige coaches jongeren helpt 
en voorkomt dat zij de route naar zwaardere hulp in moeten slaan is gestopt. Jongerencoach was 
werkzaam in Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten en Nijkerk en is gaan kijken of zij lokaal bij het 
welzijn omdat zij wel een waardevolle dienst leveren aan jongeren van 14-30 jaar zag Welzijn 
Putten mogelijkheden om Jongeren Coach te adopteren. In Putten gaan zij verder onder onze 
vlag. Jongeren komen niet makkelijk in aanraking met formele hulp en door Jongeren Coach is 
de drempel laag. Zij pakken dingen op die te klein zijn voor formele zorgorganisaties en 
hebben vaak meer tijd. Er is een gesprek geweest met Buurtzorg Jong, Jong Putten en 
Stimenz om draagvlak te peilen voor samenwerking en dit is er over en weer.
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2.4.11 INFORMELE ZORG OVERLEG
2x per jaar overleg
Organisaties: Zonnebloem, Politie, Hest, Stichting Grensverleggende Talenten, Humanitas, Ontmoeting. Naast 
de hieronder genoemde thema’s wordt er nieuws vanuit de organisaties uitgewisseld en meegedacht over vra-
gen en knelpunten.

Thema eerste bijeenkomst:
Wat kan Welzijn Putten betekenen voor de informele organisaties als het gaat om meedenken en adviseren.
AVG
Thema tweede bijeenkomst:
Uitleg over het nieuwe project Wegwijs in Welzijn van Welzijn Putten.

2.4.12 WEEK VAN DE OPVOEDING
Antal bijeenkomsten: 3
Samen met: Buurtzorg Jong, Icare, Bibliotheek, Stimenz, JeugdPunt en Jong-Putten. Er is gewerkt aan het opzet-
ten van een gezamenlijk programma in de week van de opvoeding van 1 t/m 5 oktober. Elke organisatie heeft 
een activiteit, bijeenkomst of workshopgeorganiseerd met het thema “samen opvoeden”. Deze activiteiten zijn 
georganiseerd voor kinderen, kinderen en ouders, ouders en het netwerk. De activiteiten zijn in een kranten-
artikel, op de websites van de organisaties, op de social media kanalen verspreid. Daarnaast is er een poster 
gemaakt die is verspreid op plekken waar ouders met kinderen komen. Ook is er veel mond tot mond reclame 
geweest. Welzijn Putten heeft een workshop georganiseerd om potentiële Steunouder te weven. Hier zijn 2 
mensen op af gekomen die zich op hebben gegeven om steunouder te worden. De andere organisaties hadden 
geen of weinig bezoekers. De informatieavond van Jong-Putten voor het netwerk was echter wel goed bezocht.
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2.4.13 STUDIEKRING 50+
Aantal bijeenkomsten: 18
Aantal deelnemers Studiekring 50+: 15

2.4.14 DIGITALE WERKPLAATS
Aantal bijeenkomsten: 7
Omdat Seniorweb is gestopt in Putten heeft Welzijn Putten in het najaar de Digitale Werkplaats 
opgericht. Dit is een wekelijks inloopmoment voor mensen met vragen over de computer, tablet 
of smartphone. Mensen die onder begeleiding willen oefenen met de computer zijn ook welkom. 
De activiteit draait op 2 vrijwilligers. Het bezoekersaantal valt tegen. Tijdens de eerste bijeenkomst 
waren er 6 personen met vragen en daarna 1 of geen. In 2019 zal deze activiteit gaan plaatsvinden 
op de laatste dinsdag van de maand. Lopende het jaar zullen we opnieuw evalueren en bekijken of
voortzetting zinvol is.

2.4.15 DE BEURSVLOER
Welzijn Putten heeft zich aangesloten bij het bedrijven netwerk Onuitputtelijk Duurzaam Putten en parti-
cipeert mee in de werkgroep Mens. Deze werkgroep, waarin ook de gemeente participeert zoekt mogelijk-
heden om bij te dragen aan duurzame samenlevingsontwikkeling.
Een van de ideeën, waar we samen mee bezig zijn, is het organiseren van een ‘beursvloer’ in 2019 in Put-
ten. Welzijn Putten heeft in dit verband ook contact gelegd met de locatie Putten van Het College Groe-
venbeek en informatie opgehaald bij Welzijn Ermelo (zij gaan komend jaar voor de 2e keer een beursvloer 
organiseren). In het 3e kwartaal is er een voorbereidingsgroep gestart en heeft Welzijn Putten event- en 
projectmanagement bureau “Ziezo” ingehuurd voor de organisatie van de Beursvloer. Naast de organi-
satiegroep vanuit Onuitputtelijk Duurzaam Putten heeft Welzijn Putten ook een drietal ambassadeurs 
geworven om m.n. dit evenement onder de aandacht van de maatschappelijke organisaties in Putten te 
brengen. We gaan actief de gemeente en de politiek betrekken, zodat er een breed lokaal draagvlak ont-
staat. Dit is bij uitstek een project waarbij samenwerking met en verbinding van veel lokale partijen een 
belangrijke rol spelen.

2.4.16 STEUNOUDER
Op vraag van de gemeente zijn we in 2017 als extra programma onderdeel met het project steunouder 
aan de slag gegaan. Steunouder is een project waarbij kinderen worden ontlast die in gezinnen wonen 
waar er problemen zijn. Het is de bedoeling dat door het inzetten van een steunouders zware jeugdzorg 
wordt voorkomen. Het accent ligt op het kind of de kinderen uit de gezinnen waar het door omstandighe-
den niet lekker loopt. Steunouder zijn is leuk en kost relatief weinig inspanning, omdat een kind 
als “vriendje” of “vriendinnetje” kan meedraaien in een gezin waar er geen problemen zijn. Voor 
de financiering daarvan hebben we een subsidie aanvraag gedaan bij achtereenvolgens het 
VSB fonds en het Oranje fonds. In februari van dit jaar werd door het Oranjefonds de subsidie 
toegekend voor de eerste twee jaar. Hierna draagt de gemeente zorg voor borging en 
continuiteit. In het 2e kwartaal, op 24 april, hebben we een startbijeenkomst 
georganiseerd voor netwerkpartners, vraagouders en potentiele vrijwilligers. Tijdens 
deze bijeenkomst is de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Steunouder 
Nederland ondertekend.
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Er melden zich tot nu toe wel ‘steunvragen’, maar het werven van potentiele steunouders vraagt meer aandacht. 
Daarvoor is er in het najaar een nieuwe campagne opgezet. We werken hierin samen met o.a. Buurtzorg Jong, 
Icare en andere relevante lokale partners (zie voor toekenningsubsidie door oranjefonds bijlage 21).

2.4.17 VALPREVENTIECURSUS
Elke vijf minuten belandt een 65-plusser in het ziekenhuis als gevolg van een val. Belangrijke oorzaken van het 
vallen, zijn de vermindering van de spierkracht en het evenwichtsgevoel. Hier is iets aan te doen! In samenwer-
king met Zorgpartners Midden-Nederland heeft Welzijn Putten een valpreventie cursus georganiseerd. Onder 
leiding van een deskundige fysiotherapeut kregen de deelnemers gedurende 10 weken allerlei oefeningen, tes-
ten en informatie over bewegen en evenwicht. Het idee is nu om in het voor- als najaar deze valpreventiecursus 
te organiseren met de verschillende fysiotherapiepraktijken in Putten.

2.4.18 SLEUTELKLUIZEN
2018: 17 kluizen geplaatst, 2 kluizen teruggehaald.
De kluizen worden het meest aangevraagd door kinderen van se-
nioren die uit het ziekenhuis komen en thuiszorg nodig hebben of 
die gaan starten met persoonsalarmering.

2.4.19 STOFFIGE VERHALEN
Stichting Verhaalstof en Welzijn Putten wilden in september 
starten 2018 met het pilotproject ‘Stoffige Verhalen’. In het project zouden Puttenaren van verschillende achter-
gronden en generaties samen eigen kledingstukken (van stof) vervaardigen waarin letterlijk en figuurlijk levens-
verhalen verwerkt worden. Het doel van het project is om mensen van verschillende groepen en leeftijden te 
verbinden en hun levensverhalen en die van hun verwanten te delen. De bijeenkomsten waarin gewerkt wordt 
aan het creëren van de kledingstukken zouden plaatsvinden bij Welzijn Putten in Stroud.

Verhaalstof werkt naast ons samen met Erfgoed Gelderland en heeft goede banden met Museum Rotterdam, 
het Amsterdam Museum en Modemuze (platform voor mode- en kostuumerfgoed). Na de start in Putten is het 
de bedoeling dat Verhaalstof soortgelijke projecten in Amsterdam, Rotterdam en 
Woerden gaat opzetten en gaat toewerken naar een landelijk evenement of ten-
toonstelling in 2020, het jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt gevierd. Kunstenares 
Ans Markus is ambassadeur van Verhaalstof en heeft als eerste een ‘Stoffig Verhaal’ 
gemaakt; een trouw-rouwjurk over haar moeder. Dit project zal voor Putten lande-
lijke promotie opleveren.

Omdat er na een periode van vooraankondigingen, een startbijeenkomst en een 
wervingscampagne uiteindelijk in Putten maar twee deelneemsters zijn geworven is 
besloten om de uitvoering in Putten anders vorm te geven. De deelnemers zijn bij 
stichting Verhaalstof op locatie aan de slag gegaan met het creëren van hun eigen 
“stoffige verhalen”.

De mensen die we gesproken hadden om mee te doen vonden zichzelf niet creatief genoeg of zij gaven aan geen 
verhaal te hebben. Als we dieper in gesprek wilden, dan hielden zij de boot af.
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2.4.20 TELEFOONCIRKEL
In 2017 zijn Welzijn Putten en de Telefooncirkel in gesprek geraakt naar 
aanleiding van hun contact in het Informele Zorgoverleg dat wij organiseren. 
De Telefooncirkel heeft ons om ondersteuning gevraagd.
Het voortbestaan van de Telefooncirkel was onzeker, omdat het Rode Kruis gaat stoppen 
met telefooncirkels, de rondbel cirkels waarin mensen elkaar bellen blijven wel bestaan bij 
het Rode Kruis. Nu is er een samenwerking met Welzijn Putten voor praktische ondersteuning, 
wij faciliteren en adviseren. Daarnaast is er gezamenlijk een campagne gestart waarin er is 
gezocht naar een nieuwe coördinator die ook gevonden is. Hierdoor kon “de oude coördinator” 
in het laatste kwartaal van 2018 definitief stoppen en haar werkzaamheden overgedragen aan 
de nieuwe coördinator.

2.4.21 VRIJWILLIG VERVOER
We zijn na overleg met de gemeente gestart met een draagvlakonderzoek naar het opzetten van een 
vrijwillig vervoerssysteem in Putten. Voor daar waar eigen vervoer en het reguliere openbaar vervoer 
geen voldoende oplossing is. Verschillende omliggende gemeentes hebben al dergelijke voorzieningen 
gerealiseerd, ANWB Automaatje is daarvan het bekendste voorbeeld. We hebben er een aantal bezocht 
en hebben verkennende gesprekken met de ANWB gevoerd.
Doelstellingen zijn:
Effectiever gebruik maken van groepsvervoer voorzieningen in de gemeente.
Vormgeven van een maatwerk leverend, vrijwillig, individueel vervoerssysteem, waarmee de vraag naar 
geïndiceerd vervoer afneemt.
Grotere verbinding en samenhang in de samenleving.
Na een oproep in de krant hebben we een informatiebijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden. Deze 
bijeenkomst is bezocht door 12 personen, waarvan er 3 ook vertegenwoordiger van een organisatie wa-
ren. Voortvloeiend uit deze informatiebijeenkomst is er een initiatiefgroep gestart. In het derde kwartaal is 
een gesprek met de wethouder en de initiatiefgroep geweest om te bespreken hoe de gemeente aankijkt 
tegen dit project. De wethouder is enthousiast over een lokaal vrijwillig vervoersysteem. Helaas is het nog 
niet gelukt om de middelen te vinden om dit ook daadwerkelijk te gaan opzetten. De ANWB vraagt om 
investering van de gemeente om de continuïteit te kunnen borgen. Het project staat op dit moment op 
een laag pitje. Een mogelijkheid is nog dat de gemeente bij de provincie subsidie krijgt voor de opstart 1e 
anderhalf jaar. Hierdoor lukt het misschien om toch in 2019 een start te kunnen maken.

2.4.22 WINTERMARKT
Op Wintermarkt is een ludieke actie geweest om burgers persoonlijk te bedanken voor hun 
maatschappelijke inzet maar ook om het omzien naar elkaar te bevorderen. Er zijn door SWP 600 
gekleurde bloemen uitgereikt aan burgers die de roos konden doorgeven of zelf in ontvangst 
konden nemen voor hun omzien naar een ander. Deze actie is gezamenlijk uitgevoerd in 
samenwerking met het Mantelzorgplatform, Inloophuis, SGVT en de Participatieraad.
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2.5 ONTMOETING, MEE BLIJVEN DOEN EN BESTRIJDEN EENZAAMHEID

Binnen de kwetsbare doelgroepen is de grootste groep verreweg de groep senioren waar Welzijn Putten zich van 
oudsher op richt. Hiervoor hebben wij een scala van ontmoetingsactiviteiten en welzijnsdiensten georganiseerd. 
Deze activiteiten en welzijnsdiensten worden in grote mate vormgegeven m.b.v. vrijwilligers. Eind 2018 zijn hier 
124 vrijwilligers bij betrokken. Een groot deel van deze vrijwilligers heeft zich voor langere tijd aan deze activi-
teiten verbonden en zij zijn zeer betrokken bij deze activiteiten en bij de organisatie. De vrijwilligersorganisatie 
vraagt aandacht van ons als professionals. De vrijwilligers verdienen waardering en het is nodig om de vrijwilli-
gers goed mee te nemen in de transformatie en wat dat van de organisatie vraagt om zo de huidige vrijwilligers 
te behouden voor de organisatie en het aanbod aan welzijnsdiensten in stand te houden en zo mogelijk uit te 
breiden. Het huidige aanbod van ontmoetingsactiviteiten en welzijnsdiensten is qua doelgroep verbreed en niet 
enkel meer beschikbaar voor ouderen (55+), maar voor alle kwetsbare groepen in Putten ongeacht hun leeftijd.

2.5.1 ACTIVITEITEN 2018 WELZIJN PUTTEN

2.5.2 NIEUWE ACTIVITEITEN WELZIJN PUTTEN
Naast de bestaande eigen activiteiten zijn er ook nieuwe activiteiten en activiteiten in samenwerking met 
partners gestart, zoals;

2.5.2.1 NOSTALGIEKOOR
Wat als je altijd graag gezongen hebt, maar nu niet meer goed kan meekomen met een regulier koor vanwege 
het geheugen? In samenwerking met casemanager Inge Rovers van Icare en Platform Mantelzorg Putten zijn 
plannen gemaakt voor het opstarten van een koortje voor thuiswonende mensen met een vorm dementie. 
Vanaf januari 2019 gaat het Nostalgiekoor definitief van start en wordt begeleid door twee muzikale vrijwilligers. 
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Elke woensdagavond van 19,00-20.00 zullen er in Stroud meezingers 
klinken uit de jonge jaren. De aanmelding verloopt via de casemanagers 
van de verschillende thuiszorgorganisaties of Welzijn Putten.

2.5.2.2  2E TEKENCLUB
Welzijn Putten heeft al jarenlang een tekenclub op woensdagochtend. Die tekenclub zit 
vol en er is geen verloop. Ondertussen komen we regelmatig mensen tegen die er mee 
gebaat zouden zijn als ze meer onder de mensen zouden komen én die vertellen dat ze van 
tekenen houden. Daarom zijn we in september met een tweede tekenclub gestart op de 
donderdagochtend. De 2e tekenclub telt nu vier leden. De club is van september tot december 
begeleid door een vrijwilliger en wordt tijdelijk door onze stagiair begeleid.

2.5.2.3 KIDS & KOFFIE
Verzorgers van jonge kinderen worden geconfronteerd met een grote verandering in hun leven. Zij moe-
ten zich opeens voortdurend om een ander bekommeren wat kan leiden tot een zekere mate van sociaal 
isolement. Bovendien moeten zij zich nieuwe kennis eigen maken en kunnen ze daarvoor niet uitsluitend 
terecht in hun netwerk of op internet. Zowel Icare als Buurtzorg jong waren op zoek zijn naar een manier 
om de ouders preventief te kunnen informeren. In Ermelo is het mamacafé een groot succes. Dit willen de 
initiatiefnemers ook graag in Putten. 

Welzijn Putten is aangesloten bij dit project omdat het dat kon bijdragen wat de initiatiefnemers ontbrak: 
ruimte en uitvoeringscapaciteit. Ook bied dit de mogelijkheid voor Welzijn Putten om een nieuwe doel-
groep te bedienen. De projectgroep bestaat uit Bibliotheek Noordwest Veluwe, Buurtzorg Jong, Moeders 
Informeren Moeders, Icare JGZ, Stichting Welzijn Putten en twee enthousiaste vrijwilligers. We hebben 
het oorspronkelijk projectvoorstel geschreven en de vrijwilligers van ons verzorgen de koffie. Ook bege-
leiden we de vrijwilligers die de knutselactiviteiten organiseren. De Bibliotheek verzorgt de publiciteit en 
de andere organisaties verzorgen de themabijeenkomsten. Eens per maand is er een informatief thema 
en eens per maand –twee weken later- is er een knutselochtend. Kids & Koffie is in september feestelijk 
geopend en startte als een wekelijkse activiteit. Omdat het bezoekersaantal met name op de momenten 
dat er geen georganiseerd thema werd aangeboden tegenviel is besloten om Kids & Koffie in 2019 een 
twee wekelijkse activiteit te maken.

2.5.2.4 SAMENKRACHT80+
‘Ouder worden is best vernieuwend, want je hebt nog nooit meegemaakt!’ 
Dit was één van de uitspreken één van de twaalf tachtigplussers die meededen aan het project 
Samenkracht80+ in Stroud. In samenwerking met Zorgbelang Gelderland zijn we tijdens twee 
bijeenkomsten in gesprek gegaan over zinvol en plezierig leven. Van betekenis zijn, structuur 
in de dag en sociaal contact waren veelgenoemde aspecten. Het waren verrijkende gesprekken 
waarin met elkaar werd meegedacht en ideeën uitgewisseld over onderwerpen als 
‘meedoen’ en ‘ertoe doen’. Vanuit Welzijn Putten is er een maandelijkse koffieochtend 
geïnitieerd voor de deelnemers die hebben meegedaan aan dit project om het 
onderling contact te blijven houden. De koffieochtend loopt nog steeds!
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2.5.2.5 SPORT EN BEELD
In de zomervakantieperiode zijn we in Stroud gestart met de activiteit “Sport en Beeld”. In foyer kon men op 
groot scherm Tour de France bekijken. Het was vakantietijd waardoor de behoefte aan extra aandacht en ge-
zelschap welkom was. Een vrijwilliger voerde de activiteit uit en vooraf is er een Pr campagne opgezet via de 
krant, social media en flyers.

2.5.3 ONTMOETINGSACTIVITEITEN BUITEN STROUD

2.5.3.1 KLAVERJASGROEP
Na de gewenningsfase in het eerste kwartaal tussen de nieuwe huurders en de Welzijn Putten met haar ont-
moetingsactiviteiten. Is het duidelijk geworden dat er voor één ontmoetingsactiviteit geen permanent geschikte 
ruimte meer binnen Stroud te vinden is. Het past qua ruimte technisch net niet. De kwetsbare deelnemers 
zijn ook minder flexibel in hun weekindeling en hechten wat betreft hun ritme ook aan continuïteit op het 
huidige dagdeel. We hebben een oplossing gevonden, waarbij de club elders binnen putten huisvesting heeft 
gevonden. We blijven contact houden en afstemmen met de vrijwillige coördinatoren, daarnaast gaat de club 
“zelfstandig” verder.

2.5.3.2 INLOOPACTIVITEIT MET HART VAN PUTTEN
Samen met het ’t Hart van Putten wordt vanaf september, eens in de maand, een inloopactiviteit op de za-
terdagmorgen georganiseerd. De activiteit vind elke 1e zaterdag van de maand plaats. Iedere keer is er een 
aansprekende ‘vrijwilliger’ die ‘de koffiekan doorgeeft’ aan een volgende. De eerste gastheer in september 
was Burgemeester Lambooij. Voor mensen die geen vervoer hebben en niet in staat zijn zelfstandig te kunnen 
komen rijdt de ‘koffiebus’ van Welzijn Putten. Ondertussen loopt de activiteit en dragen de aansprekende vrij-
willigers zelf zorg voor opvolging.

2.5.3.3 KOOKCAFÉ
In het najaar heeft Zorgerf Buiten-land in samenwerking met Welzijn Putten, Jong Putten, Stichting Gelukkig 
Ouder Worden en verschillende Puttense kinderdagverblijven het project ‘Kook café’ gestart. Het doel is om 
ouderen en kinderen met elkaar in contact te brengen door middel van samen eten en bewegen. Er is gekozen 
voor telkens een cyclus van zes achtereenvolgende middagen zodat de kinderen en ouderen elkaar onderling 
ook beter leren kennen. Wethouder Priem heeft de opening verzorgd op 5 oktober.
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3.1 FINANCIËN EN VERANTWOORDING
Jaarlijks stelt Welzijn Putten een jaarverslag op, waarin wordt teruggeblikt op het 
afgelopen jaar. Na vaststelling wordt deze verantwoording gekoppeld aan de financiële 
jaarrekening openbaar gemaakt via onze website. Dit document wordt tevens gebruikt als 
verantwoording voor de besteding van de ontvangen subsidie en als zodanig aangeboden 
aan onze opdrachtgever, het college van B&W van de gemeente Putten.
In bijlage 9 vindt u de jaarrekening 2018, inclusief het bestuursverslag en de bijbehorende 
accountantsverklaring van bureau 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.

Putten, februari 2019.
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