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VOORWOORD
Putten, februari 2020
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2019 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,
vrijwilligerswerk, 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 het afmaken van de transformatie en verdere doorontwikkeling
richting een brede welzijnsorganisatie. Gedurende 2019 is er, zowel door de gemeente Putten als door Stichting Welzijn Putten, hard en succesvol gewerkt aan het verder opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie.
De gemeente heeft vooruitlopend op onze toekomstige rol een stimuleringssubsidie “Integraal Stroud” in het
leven geroepen om hiermee de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen Stroud te intensiveren.
Dit heeft afgelopen jaar tot drie aanvragen geleid;
• Eetgroep Careander (Stroud, Careander en Welzijn Putten).
• Week van de dementie (Stroud, Theater Stroud, Welzijn Putten en diverse lokale partijen).
• Pannakooi (Jeugdpunt, Jong Putten en Groevenbeek).
De grote organisatieverandering als gevolg van de reorganisatie in 2017 is afgerond en er is nieuw beleid
ontwikkeld. De nog beschikbare éénmalige transformatie gelden vanuit 2018 zijn besteed door uitvoering
gegeven aan concrete vastgestelde plannen. Deze gelden zijn in 2019 volledig besteed.
Het afgelopen jaar heeft een kleine formatie-uitbreiding gekend van 0,44 fte. Deze vacature is per februari
2019 concreet ingevuld. Hierdoor is het o.a. mogelijk geworden om, als pilot vanaf april 2019 voor 2 dagdelen
in de week, een loket in het gezondheidscentrum “Da Costa” te bemannen.
In oktober hebben we afscheid genomen van één van de medewerkers en deze vacature is per half november
opnieuw ingevuld.
In 2019 hebben wij een offerte uitgebracht voor de inburgering van de statushouders, welke tot dan toe door
de gemeente zelf werd uitgevoerd. Wij zien dit als een kans om onze dienstverlening uit te breiden en completer te maken. De gemeente heeft ons per 01-11-2019 deze opdracht gegund. Hiervoor hebben we een
aparte overeenkomst afgesloten tot eind 2020. We hebben voor deze uitbreiding nieuw geworven en in goed
overleg met de gemeente Putten is een inwerkprogramma en een overdacht afgesproken. Vanaf december
2019 verzorgen wij de begeleiding en werving van vrijwilligers rond de maatschappelijke inburgering van de
statushouders in de gemeente Putten.
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Het aantal actieve vrijwilligers bij Welzijn Putten is in 2019 opnieuw gestegen.
Deels door overname van vrijwilligers betrokken bij de maatschappelijke inburgering van
de statushouders, maar ook zonder deze vrijwilligers zijn we verder gegroeid.
De penningmeester, Dhr. G. Tolboom, van Stichting Welzijn Putten heeft in 2019 te kennen
gegeven dat dit zijn laatste jaar als penningmeester zal zijn. We hebben in 2019 Dhr. P. Brink
bereid gevonden deze functie over te nemen. Vanaf januari 2020 zal Dhr. P. Brink de functie van
penningmeester vervullen.
Afgelopen jaar heeft de meer verbindende rol in de Puttense samenleving verder vorm gekregen door het
intensiveren van samenwerking met partners, zowel binnen als buiten Stroud. Goede voorbeelden in dit
verband zijn:
• De workshopcarrousel voor vrijwilligers werkzaam in het sociaal domein die we in samenwerking
met professionele zorgorganisaties hebben vormgegeven.
• De beursvloer die we hebben geïnitieerd en samen met het bedrijfsleven, Chr. College Groevenbeek
en de gemeente Putten hebben georganiseerd.
• De week van de dementie in september 2019 die, geïnitieerd door inwoners van de Gemeente
Putten, samen met een groot aantal partijen is vormgegeven met als doel breed aandacht voor
dementie te vragen in de samenleving. Dit heeft geresulteerd in een week met veel verschillende
activiteiten, waarbij door veel lokale partijen aan bijgedragen is. Van bedrijfsleven tot
zorgorganisaties.
Alle bovenstaande activiteiten krijgen een vervolg in 2020.
De gemeente Putten heeft ons gevraagd om mee te denken in het vormgeven en opstellen van de
inclusieagenda van de gemeente Putten. Samen met de participatieraad hebben wij hieraan bijgedragen.
Hetgeen zal uitmonden in een lokaal symposium in januari 2020, als vervolg op ons lokale congres
“Putten inclusief” in 2018. De gemeente heeft een inclusiepanel geïnstalleerd, welke als gesprekspartner
van de gemeente de uitvoering van de inclusieagenda gaat bewaken.
De welzijnsdiensten Jongerencoaches en steunouders zijn we aan het door ontwikkelen om beter
en meer ondersteuningsvragen hiermee te kunnen beantwoorden. We hebben het loket
‘wegwijs in welzijn’ verder ontwikkeld en hebben hierin de samenwerking met de 1e lijn zorg
opgepakt. Vanaf april 2019 zijn we op twee dagdelen aanwezig in gezondheidscentrum
“Da Costa”. Dit vanuit het idee om mensen sneller en beter te kunnen helpen en ook om voor
de andere partijen in Da Costa meer in het zicht te zijn en kortere lijnen te creëren.
In het eerste kwartaal van 2020 zullen we dit na een jaar evalueren en een keuze
maken in hoe we hier verder in kunnen gaan.
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Na onze nieuwe visie hebben we in 2019 nieuw beleid gemaakt op het gebied van
PR en communicatie, Privacy en Vrijwilligersbeleid. Dit is grotendeels afgerond, als laatste zal
het vrijwilligersbeleid begin 2020 worden vastgesteld en geïmplementeerd.
In 2019 hebben we ook een RI&E laten uitvoeren en in het plan van aanpak uitvoering gegeven aan de
meest urgente thema’s, zoals het vormgeven aan beleid op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting,
het opstellen van een personeelshandboek en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Beide beleidsstukken worden in januari 2020 vastgesteld.
De gemeente heeft in 2019 een onderzoeksbureau, BMC, in de arm genomen om te onderzoeken hoe te
komen tot één organisatie voor Sociaal Werk in de gemeente Putten. In dit proces werken we van harte mee
en zien vol verwachting uit wat 2020 ons hierin gaat brengen.
We wensen u veel leesplezier,
Kees Paap, Coördinator Welzijn Putten
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1 - ORGANISATIE
1.1 BELEIDSONTWIKKELING
In dit jaarverslag over 2019 zijn we trots om te kunnen vermelden dat aansluitend op
onze nieuwe missie en visie (2018) we beleid hebben ontwikkeld op het gebied van een
personeelshandboek (bijlage 1), PR (bijlage 2), Privacy (bijlage 3) en nieuw vrijwilligersbeleid
(bijlage 4). Het Personeelshandboek wordt begin 2020 geïntroduceerd en het vrijwilligersbeleid
zal begin 2020 worden vastgesteld door het bestuur. Intern hebben we onze planning en werkwijze
beter ingericht. Het doel hiervan was om minder ad hoc te werk te gaan, maar meer planmatig en
methodisch te werken. Zie bijlage 5 voor ‘Ontwerp en Introductie Planningscyclus’.
In december 2019 hebben we een nulmeting uitgevoerd gericht op het kwaliteitslabel van
Sociaal Werk Nederland. Het streven voor de komende jaren is het behalen van dit kwaliteitskeurmerk.

1.2 ONTWIKKELING IN HET SOCIAAL DOMEIN
Met veel energie hebben we in 2019 verder vormgeven aan:
• Het verder uitgroeien tot dé brede welzijnsinstelling als strategische partner van de gemeente Putten.
• De interne organisatie verder ontwikkelen aansluitend bij de nieuwe rol.
• Het verder versterken en intensiveren van de samenwerking in en met ons netwerk.
• Het volgen van de nieuwe inzichten als gevolg van de transities en het stimuleren van wenselijke
(gedrags)veranderingen bij inwoners en lokale organisaties.

1.3 SAMENWERKING MET DE GEMEENTE
In 2019 is er maandelijks op ambtelijk niveau en halfjaarlijks op bestuurlijk niveau overleg gevoerd met
de gemeente Putten. Dit overleg was vooral gericht op het verder verkennen van de vraagstukken in
het sociaal domein en vanuit het werkveld signaleren van knelpunten en oplossingsrichtingen gericht
op de wenselijke toekomstige organisatie. Ook is dit jaar aandacht besteed aan het concretiseren van de
opdracht en het optimaliseren van de samenwerkingsrelatie met de gemeente. Naast de inhoudelijke
thema’s vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, kwetsbare doelgroepen en maatschappelijke stage
ging het ook over de wenselijke toekomstige situatie en de samenwerking met de andere partners. Er is
door de coördinator en de beleidsambtenaar deelgenomen aan het Congres van Sociaal Werk Nederland
“samen sturen op dat wat werkt” in Alphen aan de Rijn.
Het opnieuw vaststellen van KPI’s is uitgesteld en wordt meegenomen in de opdracht die de
gemeente aan BMC heeft gegeven om te komen tot een lokale organisatie voor sociaal werk.
In November hebben we breed, vanuit team en bestuur deelgenomen aan de bijeenkomst van
de gemeente en BMC over de inhoudelijke agenda van het sociaal domein en hoe dit te
organiseren. Op deze bijeenkomst werd door BMC ook gepresenteerd hoe zij de
positionering van de organisatie voor Sociaal werk zien en is er een tijdspad geschetst.
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Op diverse beleidsterreinen is er vormgegeven aan de samenwerking, o.a.:
• De beursvloer.
• De week van de dementie.
• De maatschappelijke inburgering van de statushouders. Hetgeen heeft geresulteerd in een
aanvullende opdracht t/m eind 2020.
• Het opstellen van de inclusieagenda en de oprichting van het inclusiepanel als gesprekspartner
voor de gemeente.
• Het door ontwikkelen van de werkwijze rond het mantelzorgcompliment.
• Het ombouwen van het project steunouders tot een succesvol ondersteuningsaanbod, waarin
preventief gewerkt wordt en de professionals (Jeugdzorg&welzijn werkers) hier ook hun expertise
voor kunnen inzetten.
• Meegedaan met de trainingen op het gebied van positieve gezondheid, die de gemeente heeft
georganiseerd.

1.4 INTERNE ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
In 2019 is verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan “SWP … op koers 2017-2019” (zie bijlage 6).
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. Vanaf 2018 is deze
organisatie met ruim 50% gegroeid. We hebben samen met een werkgroep van vrijwilligers nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld. De toename van het afgelopen jaar heeft ook te maken met de nieuwe opdracht van de
maatschappelijke inburgering van de statushouders. Deze vrijwilligers zijn aan het eind van het jaar
overgekomen van de gemeente Putten. De samenwerking met andere partners zal hierdoor verder groeien.
In 2019 hebben we ons nieuwe registratiesysteem stapsgewijs in gebruik genomen. Hierin staan onze klanten
geregistreerd en leggen we noodzakelijke gegevens vast in overeenstemming met de privacywetgeving.
Het systeem biedt een mooie mogelijkheid om inzichtelijk te krijgen welke vragen worden er gesteld en op
welke manier worden deze opgelost.

1.4.1 BESTUUR
In 2019 is het bestuur versterkt en uitgebreid met 1 adspirant bestuurslid, ter opvolging van
dhr. Gerard Tolboom als penningmeester in 2020.

Vergaderingen bestuur
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd in 2019. 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 2019 is aan de bestuursleden, evenals aan alle
andere vrijwilligers en medewerkers een eindejaarsgeschenk uitgereikt.
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Samenstelling en nevenfuncties
Op 31 december 2019 was het bestuur van Stichting Welzijn Putten als volgt
samengesteld:

Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

Mevrouw E. van Sluis-Barto

Voorzitter

- Voorzitter Vereniging
Oud Bouwfonds medewerkers
- Voorzitter van de Stichting
Bouwfondsmedewerkers

Mevrouw K.G. Mulder-

Secretaris

Wildeboer

- Zakelijk: Jurist & Mediator bij Mulder
juridisch Advies & Mediation
- Secretaris bestuur Studiefonds
Groevenbeek

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

De heer P. Brink

Adspirant Bestuurslid

- Zzp’er Data analist

per 01-10-2019

- Scriba Geref. Kerk. (vrij) GKv
- Bestuurslid Samen Verder
- Programmamaker Veluwe FM
- Lid centrale cliëntenraad Accolade
Zorggroep (tot februari 2020)

1.4.2 PERSONELE BEZETTING
Stichting Welzijn Putten is een relatief kleine en slagvaardige organisatie. Eind 2019 werken er 9
medewerkers, waarvan 3 mannen en 6 vrouwen. Van 1 medewerker is het afgelopen jaar afscheid
genomen en er zijn drie nieuwe medewerkers gestart (01-02-2019, 01-11-2019 en 11-11-2019.
Waarvan 2 door uitbreiding van de dienstverlening. De formatie is als gevolg daarvan gegroeid van
5,78 fte op 01-01-2019 naar 6,64 fte op 31-12-2019.

1.4.3 STAGIAIR
In 2019 hebben na de zomer voor de 2e keer een stagiaire aangenomen vanuit het MBO.
Dit betreft een derdejaars stage Sociaal Werk. De stage is gedurende het gehele
schooljaar en voor 3 dagen per week.
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1.4.4 VRIJWILLIGERS
Naast de beroepskrachten zijn er
141 vrijwilligers voor de organisatie actief. We hebben afscheid van
12 vrijwilligers genomen en er zijn
29 nieuwe vrijwilligers begonnen.
Door de overname van de maatschappelijke inburgering van de
statushouders zijn er nog eens 25
vrijwilligers extra bijgekomen,
zodat we nu op een totaal van
166 zitten. De vrijwilligers ondersteunen de welzijnsdiensten, of
geven zelf aan welzijnsdiensten
uitvoering en/of organiseren ontmoetingsactiviteiten in het kader
van bestrijden van eenzaamheid
en het opbouwen en in stand houden van een eigen sociaal netwerk. Naast het eigen personeel wordt voor
de financiële dienstverlening structureel expertise ingehuurd.

1.4.5 SCHOLING EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
In 2019 heeft het trainings- en scholingstraject ‘bedrijfsprocessen op orde en grip op de organisatie’ doorgang
gevonden. Dit in 2018 ingezette traject waarbij accenten zijn gelegd op privacywetgeving, PR en
marketingactiviteiten, vrijwilligersbeleid (implementatie begin 2020), organisatieontwikkeling en de algemene
bedrijfsvoering is in 2019 afgerond. Dit was ook de afsluiting van de nog lopende transformatie. Op gebied van
privacy heeft het team ook deelgenomen aan een e-learning van Sociaal Werk Nederland.
Met het team van “wegwijs in welzijn” hebben we deelgenomen aan de scholing van Positieve Gezondheid
georganiseerd door de gemeente Putten. Twee teamleden hebben workshops gevolgd, noodzakelijk i.v.m. het
begeleiden van stagiaires. Het gehele team heeft deelgenomen aan een noodzakelijke BHV-training, samen
met de medewerkers van Stroud. De receptievrijwilligers hebben 3 workshops gevolgd o.a. gericht op privacy
en omgaan met “ingewikkelde” klanten/vragen.
Daarnaast hebben alle medewerkers op eigen initiatief werkbezoeken afgelegd en deelgenomen aan diverse
inhoudelijke workshops en/of relevante congressen. De voortdurend nieuwe ontwikkelingen en
gezichtspunten in het sociaal domein doen nadrukkelijk een beroep op het aanpassingsvermogen,
de veranderingsbereidheid en vragen om continue flexibiliteit en aanpassingsbereidheid.
Het volgen van deze ontwikkelingen is belangrijk voor de organisatieontwikkeling.
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1.5 COMMUNICATIE
1.5.1 PR EN COMMUNICATIEBELEID
In het najaar van 2018 zijn we gestart met het bedenken en beschrijven van nieuw
PR- en Marketingbeleid. Dit beleid is in 2019 afgerond en geïmplementeerd. Het geeft
antwoord op met welke doelgroep we via welke middelen willen communiceren. Op basis
daarvan maken we keuzes uit welke middelen en media we hiervoor gaan inzetten. 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. Het afgelopen jaar zijn er
verschillende nieuwe folders ontwikkeld en hebben we een aantal bestaande folders aangepast en in
onze huisstijl laten vormgeven. Het betreft de folders; “Wegwijs in Welzijn”, “Vervoer”, “Maaltijden” en
”De Klussendienst”. Zie bijlages 7 t/m 11 voor deze folders.

1.5.2 MEDIA
Welzijn Putten benadert voor alle activiteiten actief de lokale en regionale media. In 2019 heeft dat geleidt
tot in totaal 113 kleinere en grote items in de plaatselijke en regionale dag- en weekbladen. Daarnaast
hebben we een eigen facebook-, twitter- Instagramaccount. In samenwerking met andere partijen zijn er
daarnaast ook persberichten en artikelen geplaatst rond o.a. “Voor Elkaar”, “de Beursvloer” en “De Week
van de dementie”. Deze laatste twee initiatieven hebben ook beide een eigen website.
(www.beursvloerputten.nl en www.liefdementie.nl)

1.5.3 PRESENTATIES EN NETWERKBIJEENKOMSTEN
in januari 2019 hebben we ons gepresenteerd op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Putten. We hebben
ons in november gepresenteerd op de bijeenkomst van
BMC gericht op te komen tot een brede organisatie voor
Sociaal Werk (zie bijlage 12). We zijn op verschillende
momenten als participant of als organisatie
aanwezig geweest op de markt in Putten
(Week van de Dementie, inclusiepanel en
mantelzorg platform).
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1.6 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 2018 presenteren we ons voor bij de ingang van het gebouw. We
leveren hiermee diensten aan de andere organisaties in het pand en aan Stroud. In 2019 is een begin gemaakt
met het verbreden van de inzet van de vrijwilligers van de telefoondienst van Welzijn Putten.

1.7 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
verantwoording (zie bijlage 13) 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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2 - UITVOERING OPDRACHT
In overleg met de gemeente is afgesproken de opdracht van 2017 te continueren
ook voor 2019. 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. Vanaf eind 2019 is daar ook de maatschappelijke inburgering
van de statushouders aan toegevoegd.

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. Via Wegwijs in Welzijn, het loket
in gezondheidscentrum “Da Costa” 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. Het aantal deelnemers 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. Dit jaar hebben er in totaal 15 deelnemers
meegedaan. “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.

2.1.2 JONGE MANTELZORGERS
Jonge mantelzorgers zijn de kinderen die opgroeien in een gezin waar gezondheidsproblemen
spelen. Ze ontvangen 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.
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Dit is zichtbaar in de verdere stijging ten opzichte van 2018, van 28 jonge mantelzorgers naar
41 in de leeftijd van 6-18 jaar) van het aantal jonge mantelzorgers die we bereikt hebben met het
mantelzorgcompliment. Tijdens de week van de jonge mantelzorger zijn er samen met het Groevenbeek
college en Welzijn Ermelo gastlessen gegeven aan derdejaarsleerlingen in Ermelo. De aandacht heeft bij
Jongeren, maar ook bij docenten en leerkrachten geleid tot een groter bewustzijn voor wat het betekent om
jonge mantelzorger te zijn. O.a. komt dit tot uiting in de maatschappelijke stages. Hierbinnen kan rekening
worden gehouden met de draagkracht en draaglast van jonge mantelzorgers.
We participeren in de regionale inloop voor jonge mantelzorgers in het jongerencentrum in Ermelo.
Vanuit Putten hebben er 11 kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar deze inloop bezocht het afgelopen jaar.
In samenwerking met Tactus verslavingszorg is een vrijwillige training gegeven aan kinderen in de leeftijd van
7-11 jaar die opgroeien met een verslaafde ouder. Hieraan hebben uit de regio 6 kinderen deelgenomen.
Daarnaast is een fundag in Putten georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.
In oktober werden 30 tiener jonge mantelzorgers tijdens een feestelijke activiteit toegesproken door
wethouder Priem (zie ook bijlage 14).

2.1.3 MANTELZORGCOMPLIMENT
Met de vijf aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie van het mantelzorgcompliment 2018 zijn we in 2019
verder gegaan. 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 totaal zijn er in 2019 674 mantelzorgcomplimenten aangevraagd. Dat zijn 65 complimenten meer dan in
2018 (Zie voor de evaluatie van het mantelzorgcompliment 2019 bijlage 15). Belangrijke constatering is dat zich
ook steeds meer jonge mantelzorgers melden, van 28 in 2018 naar 41 in 2019. De landelijke aandacht hiervoor
en onze activiteiten resulteren dus effect.
Inzender 						Totaal
Mantelzorger (leeftijd 18 jaar en ouder) 		

573

Jonge Mantelzorger (leeftijd 6 t/m 17 jaar) 		

41

Zorgvrager 						73
We zijn in gesprek met de gemeente
over verdere aanpassingen van het
compliment en de trends die wij
signaleren.
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2.1.4 VOOR ELKAAR
Voorheen organiseerden 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.
In 2019 is ook het Platform Mantelzorg Putten toegevoegd aan de projectgroep. Dit jaar
hebben we 6 bijeenkomsten met elkaar georganiseerd voor mantelzorgers in Putten waarin
we gezocht hebben naar een divers aanbod. Totaal hebben ongeveer 200 mantelzorgers onze
verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Zo was er onder andere een Walking-Diner, een
workshop ‘Dementie, samen sterk’ door Gerdien Veldhoen. Als primeur hebben we in 2019 ook een
pop-up Alzheimer Café georganiseerd in Elim en hier bleek veel animo voor te zijn. Dit was de voor
de projectgroep ‘Voor elkaar’ ook aanleiding om in gesprek te gaan met Alzheimer Nederland om in
2020 te onderzoeken of er niet een officieel Alzheimer Café kan worden gestart in Putten. Als dit doorgaat,
zal de projectgroep ‘Voor elkaar’ overgaan in Alzheimer Café Putten.
Hiernaast een foto van het Walking-Diner in Stroud in januari
2019. In plaats dat mantelzorgers altijd voor iemand anders
zorgen, waren de rollen dit keer omgedraaid. Ruim 60
mantelzorgers genoten van een stampottenbuffet gevolgd door
een feestelijk optreden door de Kajuitzangers. Het dak ging eraf!

2.1.5 PLATFORM MANTELZORG PUTTEN & ACTIVITEIT IN HET KADER VAN DE DAG VAN
DE MANTELZORG
Platform Mantelzorg Putten:
Aantal bijeenkomsten: 8x vergaderd
Aantal deelnemers: 7
De vrijwilligers hebben deelgenomen aan de organisatie van de activiteiten die door de werkgroep “Voor
Elkaar” worden georganiseerd en zij. In het kader van deze samenwerking hebben zij in mei een avond
over mantelzorg en dementie georganiseerd. Hier zijn 30 deelnemers op af gekomen.
In november heeft het Platform geholpen met de uitreiking van het Mantelzorgcompliment.
Daarnaast hebben zij een theatervoorstelling georganiseerd voor mantelzorgers. Dit jaar met als
thema psychiatrie. Deze voorstelling met een specifieke doelgroep trok toch 70 bezoekers.
Het inloopmoment in het Inloophuis is in mei gestopt. Er bleek gaandeweg het jaar dat er
onvoldoende animo was voor deze activiteit op deze locatie. Per bijeenkomst kwamen er
1 of 2 mantelzorgers, dit waren steeds dezelfde mensen.
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2.1.6 INFORMATIEBIJEENKOMST MANTELZORGERS
Welzijn Putten heeft i.s.m. Mantelzorg.nl en Per Saldo een
informatiebijeenkomst op locatie georganiseerd. Op locatie van
Ietz Anders werd deze informatieavond gehouden.
Zowel gebruikers als de organiserende partijen waren tevreden
over deze informatiebijeenkomst.
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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 vrijwilligerswerk 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 VRIJWILLIGERSVACATUREBANK
In 2018 heeft Welzijn Putten een digitale vrijwilligers vacaturebank in gebruik genomen.
De vrijwilligersvacaturebank is gemaakt door softwarebedrijf Ignite. Hij is te vinden via de site van Welzijn
Putten. In de eerste helft van 2019 zijn de Puttense vrijwilligersorganisaties gestimuleerd om hun vacatures te plaatsen op de vacaturebank. Vanaf de zomer van 2019 is publiciteit gemaakt richting beoogde
vrijwilligers via de rubriek van Welzijn Putten in het Puttens Weekblad, via de eigen site van Welzijn Putten
en door middel van een artikel ter ere van de dag van de vrijwilliger. Per 31 december 2019 stonden 26
organisaties ingeschreven bij de vrijwilligersvacaturebank die daar samen 57 vacatures geplaatst hadden.
Welzijn Putten accepteert uitsluitend organisaties die in Putten gevestigd en/of actief zijn.
Voor vrijwilligerswerk in de buurgemeenten worden geïnteresseerden verwezen naar de vacaturebanken
van die gemeenten. Dit om ervoor te zorgen dat Welzijn Putten de organisaties daadwerkelijk kent zodat
misbruik kan worden voorkomen.
In 2019 hebben 25 personen op zoek naar vrijwilligerswerk een profiel aangemaakt en 7 personen hebben
via de site gesolliciteerd. Omdat ook van de vacaturebank gebruik kan worden gemaakt zonder een profiel
aan te maken en kan worden gesolliciteerd buiten de site om zijn de aantallen gebruikers en matches in
werkelijkheid hoger. Het is een bewuste keuze om niet voor ‘sluitende’ registratie te kiezen. Welzijn Putten
wil in de eerste plaats participatie stimuleren en maakt dat zo laagdrempelig mogelijk.
Consequentie is dat minder matches geregistreerd worden dan daadwerkelijk plaatsvinden.
Welzijn Putten is met Ignite in overleg om de bezoekers van de site te laten tellen zodat daar ook
data over gerapporteerd kunnen worden.
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Adviesgesprekken
Welzijn Putten helpt mensen op weg die graag vrijwilligerswerk willen doen maar die vanwege
een beperking of speciale eisen niet voldoende hebben aan de informatie uit de digitale vacaturebank.
Tot mei 2019 is met vier personen een gesprek gevoerd over passend vrijwilligerswerk. In de tweede helft van
2019 is deze dienst geïntegreerd in Wegwijs in Welzijn en zijn de gesprekken binnen die dienst geregistreerd.
De reden is dat het uitvoeren van vrijwilligerswerk één van de oplossingen kan zijn voor iemand die meer
onder de mensen wil komen. Maar het is niet de enige oplossing en dus is het beter om de situatie van de klant
breder te bekijken dan alleen als vraag om vrijwilligerswerk.

2.2.2 WORKSHOPCARROUSEL VOOR VRIJWILLIGERS
Met het organiseren van een workshop carrousel voor vrijwilligers levert Welzijn Putten een bijdrage aan de
kennis, vaardigheden en motivatie van de Puttense vrijwilligers om zo hun inzetbaarheid te vergroten.
Het doel was dat de vrijwilligers hun kennis en vaardigheden op laagdrempelige wijze en in korte tijd
vergroten. En tegelijkertijd wilde Welzijn Putten ontmoeting en uitwisseling tussen vrijwilligers van
verschillende organisaties bevorderen. De carrousel was bedoeld voor alle vrijwilligers uit Putten.
De vrijwilligerscarrousel heeft plaatsgevonden op maandag 8 april in Stroud. De avond is voorspoedig
verlopen. Er waren 75 deelnemers, 38 daarvan hebben na afloop een digitale enquête ingevuld.
De resultaten waren positief en zijn te vinden in onderstaande afbeelding.
Zowel de deelnemers als de
organisatoren waren positief
vonden de avond geslaagd. De
sfeer was positief en de mensen
genoten. In 2020 willen we meer
organisaties betrekken bij de
organisatie van de carrousel en
willen we in persoonlijk contact
uitleggen wat de bedoeling is van
de uitnodiging en van de vrijwilligerscarrousel. Zie voor een uitgebreider verslag en meer resultaten uit de
enquête bijlage 16.

2.2.3 STATUSHOUDERS
Welzijn Putten heeft in 2019 de taak voortgezet om de coördinator statushouders te ondersteunen op het
gebied van administratie en de werving van vrijwilligers. De werving van vrijwilligers door Welzijn Putten vond
plaats in nauwe samenwerking met de coördinator statushouders. Er zijn in 2019 twee artikelen in de krant
verschenen om vrijwilligers te werven. Vanwege de beperkte nieuwswaarde werd het steeds moeilijker om een
artikel geplaatst te krijgen; Welzijn Putten is immers afhankelijk van free publicity.
We hebben daarom de vraag ook meegenomen bij onze bezoeken aan kerken en er is een speciale facebook
campagne gestart. Helaas werden de aanmeldingen steeds schaarser wat erop kan wijzen dat de vijver raakt
leeggevist of dat ander (vrijwilligers)werk voor de potentiele vrijwilligers aantrekkelijker is. De functie van
coördinator statushouders is door middel van een nieuwe opdracht vanaf 1 december 2019 door de gemeente
ondergebracht bij Welzijn Putten. In Overleg met de gemeente is er tijdig een nieuwe medewerker geworven
zodat er tijd was om over te dragen.
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2.2.4 PARTICIPATIEVRIJWILLIGERS
Vanaf 2019 heeft de gemeente dit zelf ter hand genomen.

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. Ook in 2019 zijn er op deze manier een aantal
vrijwilligers bij ons aan het werk. Het betreft hier mensen met een vorm van een beperking
waardoor regulier (vrijwilligers)werk niet mogelijk is. Wij bieden zo een vangnet voor
deze personen.
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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.
Welzijn Putten draagt bij aan het toegankelijk maken van maatschappelijke stages voor de scholieren uit
Putten en aan het verlichten van de administratieve last voor de scholen en de vrijwilligersorganisaties. In 2019
hebben, volgens de rapportage van Mas4you.nl, 149 jongeren die in Putten wonen een
maatschappelijke stage gelopen.
Welzijn Putten heeft overleg gehad met de gemeente ten aanzien van het aantal leerlingen, die stage hebben
gelopen. In 2018 waren dat er n.l. 232 en nu 149. Ook kwam de deelname van bedrijven / maatschappelijke
organisatie uit Putten aan de stagemarkt ter sprake. De deelname uit Putten is minimaal. Over deze
ontwikkeling is er overleg geweest met de gemeente en begin 2020 komen de gemeente en Welzijn Putten bij
elkaar om dit te bespreken.
Ook heeft Welzijn Putten deelgenomen aan de organisatie en de uitvoering van de maatschappelijke
stagemarkt van Christelijk College Groevenbeek op 24 mei.
Leerlingen van Groevenbeek hebben meegedaan aan “NL doet “. Welzijn Putten heeft de klussen geworven die
geschikt waren voor de scholieren. Verpleeghuis Norschoten deed mee met 4 leerlingen, Landgoed
Schovenhorst met 16 leerlingen en Zorgcentrum Elim met 3 leerlingen.
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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 gemakkelijk willen accepteren.
Zorgen dat inwoners zich bewust worden van de gevolgen van kwetsbaarheid als gevolg van beperkingen door
ouderdom 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.
Zorgen dat inwoners zich bewust worden van de gevolgen van kwetsbaarheid als gevolg van beperkingen door
ouderdom 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 aanbiedt komen veel vrijwillige medewerkers “achter de voordeur” van kwetsbare inwoners. De diensten hebben naast preventie en/of passende oplossing ook een
signalerende 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, belastingservicemedewerkers en coördinatoren van
ontmoetingsactiviteiten hebben een signalerende functie.
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2.4.1 WEGWIJS IN WELZIJN
Welzijn Putten is in 2018 gestart met Wegwijs in Welzijn. Wegwijs in Welzijn is een vernieuwde
werkwijze om mensen met een hulpvraag een stapje verder te helpen. Deze oplossing kan
gevonden worden door ze de weg te wijzen binnen informele zorg- en welzijnsactiviteiten. Wegwijs in welzijn
wordt uitgevoerd door 4 teamleden van Welzijn Putten. Alle inwoners van Putten met een hulpvraag worden
persoonlijk gesproken. Wegwijs in Welzijn behandelt complexere vragen, vragen die kort en eenvoudig zijn te
beantwoorden worden buiten beschouwing gelaten.
Ook wil Wegwijs in Welzijn haar activiteiten zo goed mogelijk rapporteren. De AVG-wetgeving dwingt ons om
goed na te denken over wat we wel en niet registreren. We hebben afgesproken dat we het aantal vragen, hoe
deze vragen binnen komen, de soort hulpvraag (geanonimiseerd), de soort oplossing en is er sprake van doorverwijzing en zo ja naar wie registreren? Hiermee zijn we dit jaar (2019) gestart. Het was voor de uitvoerders
van Wegwijs in Welzijn niet altijd gemakkelijk om de nieuwe werkwijze zich eigen te maken en vragen direct te
registreren.

Resultaten
Hieronder vindt u enkele resultaten en bevindingen. Voor een uitgebreider evaluatieverslag verwijs ik u naar
bijlage 17.

Aantal klanten en soort hulpvraag
Van 1 januari 2019 tot 31 december 2019
zijn 173 aanmeldingen voor Wegwijs in
Welzijn gedaan. De meeste vragen gingen
over gezelschap, ontmoeting en activiteiten
waaraan men zou kunnen deelnemen om
meer onder de mensen te komen (veertig). Veel vragen, namelijk 39, waren vragen
waarin om advies gevraagd werd over voorzieningen (achttien) of ondersteuning bij
ziektebeelden zoals dementie of
psychiatrische problematiek (vijftien) en zes
algemene advies vragen. Veertien vragenstellers hadden vragen over het verlichten of vergemakkelijken van de mantelzorg en 25 mensen waren op
zoek naar praktische hulp zoals rolstoel duwen, printer installeren of zolder opruimen. Verder waren er twintig
vragen rond vervoer, drie vragen om kinderopvang en negentien vragen om hulp bij tuinonderhoud.

Enkele quotes van hulpvragers:
‘’Ik maak mij grote zorgen om mijn oom. Hij kan echt niet meer zelfstandig wonen. Wat nu?”
“Mijn moeder heeft geheugenverlies. Hoe zorg ik ervoor dat ze toch een goede maaltijd heeft?”
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Hoe komen de vragen binnen?
In onderstaand figuur is te zien via welke organisaties de vragen
binnen komen. De meeste mensen melden zichzelf (71). Partner / familie (22)
van de persoon die hulp kan gebruiken kloppen ook regelmatig aan bij Wegwijs
in Welzijn. Stimenz heeft zeven vragen verwezen naar Wegwijs in Welzijn,
de huisartsen veertien, Buurtzorg jong elf, de psycholoog zes en de woningstichting zes.
Gemeente Putten heeft vijftien vragen doorgestuurd. De overige formele en informele
zorgorganisaties hebben samen twaalf aanvragen gedaan. Vier aanvragen waren anoniem.
Welzijn Putten komt met de vragenstellers in contact via bijvoorbeeld huisbezoek 75+ of
de maaltijdbezorgers. Uit die contacten kwamen vijf aanvragen.

“mevrouw X heeft veel rommel die naar de stort moet. Ze heeft geen netwerk. Is er hulp mogelijk?”
“mevrouw Y heeft problemen met het ouder worden en het verlies van mensen om haar heen.
Kan iemand van jullie met haar praten en bekijken wat mogelijkheden qua daginvulling zijn?”

Worden de doelen bereikt?
Wegwijs in Welzijn streeft een aantal doelen na, te weten:
1. Mensen die hulp en ondersteuning zoeken in de thuissituatie op onafhankelijke wijze informeren
en adviseren over de mogelijkheden die er zijn en het matchen en contact leggen tussen
hulpvragers en de best passende hulp.
2. De informele zorgorganisaties ondersteunen door ‘shop gedrag’ te voorkomen.
3. De formele zorgorganisaties ontlasten door de contacten met het maatschappelijk veld te
leggen en, waar mogelijk, informele zorg in te schakelen.
4. Sterker positioneren en ondersteunen van de voorliggende voorzieningen rond welzijn
en informele zorg en daarmee het afschalen van formele zorg mogelijk maken.
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Wat hebben we dan bereikt?
Wegwijs in Welzijn streeft een aantal doelen na, te weten:
1. Er zijn 173 mensen geïnformeerd en in contact gebracht met de best passende hulp in welzijn
en informele zorg.
2. Wegwijs in Welzijn biedt een loket dat shopgedrag bij vrijwilligersorganisaties kan beperken.
De informele zorgorganisaties zijn geïnformeerd over Wegwijs in Welzijn en hen is gevraagd om
klanten die zij niet kunnen helpen naar Wegwijs in Welzijn te verwijzen en niet naar de andere
informele zorgorganisaties. De informele zorgorganisaties zijn nog maar net begonnen om deze
verandering te communiceren naar hun vrijwilligers. In een later stadium zal gevraagd worden of dit
is gelukt en hoe het bevalt.
3. Het derde doel van Wegwijs in Welzijn is de formele zorg te helpen om informele zorg en welzijn in te
schakelen. In het afgelopen half jaar zijn 67 vragen binnen gekomen via de formele zorg: Stimenz,
Buurtzorg Jong, gemeente Putten, huisarts, psycholoog, Woningstichting. Doorgaans zijn deze vragen
opgelost door verwijzing naar informele zorg- en welzijnsactiviteiten.
4. Het vierde doel is een lange termijn doel waar we aan bijdragen door Wegwijs in Welzijn uit te voeren.
Logischerwijs dragen de goede resultaten op doelen één en drie bij aan het behalen van dit doel.

2.4.2 HULPDIENST
De hulpdienst voert de klussen uit die niet door informele zorgorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties
in Putten worden opgepakt. De klussen komen via Wegwijs in Welzijn binnen. Voor de hulpvrager geldt dat hij
of zij niet 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 er is een professionele
oplossing beschikbaar, dan wordt verwacht dat men daarvoor kiest. Er zijn op dit moment 18 vrijwilligers
actief. Zij hebben in 2019 36 klussen uitgevoerd. Twee klussen, die waren doorverwezen, zijn niet uitgevoerd.

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. Inmiddels is het team versterkt met nieuwe vrijwilligers. In 2019 hebben we gemiddeld eens in de
twee maanden een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. Het eerste deel van de bijeenkomst werd er een
presentatie gegeven door een professional vanuit het werkveld. In het tweede gedeelte was er ruimte voor
intervisie. In 2019 hebben we onder andere een presentatie gehad van de
Politie, Ergotherapeut, het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS), Stimenz en de
Woningstichting.
In 2019 hebben we de uitnodiging per brief ingeruild voor een frisse verjaardagskaart. Naast de positieve reacties merken we ook dat de 75-jarigen van
nu niet te vergelijk zijn met die van 15 jaar geleden. De meesten staan nog
volop in het leven en hebben eigenlijk nog weinig tot geen vragen rondom
welzijn, zorg of wonen.
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Totaal zijn er 150 bezoeken afgelegd door vrijwillige huisbezoekers in
2019, terwijl dit in 2018 er ongeveer 96 waren. Een stijging van meer dan
50 procent! Totaal hebben 175 personen een informatief huisbezoek afgewezen.
Hieronder een aantal interessante feitjes die uit de vragenlijst naar voren zijn
gekomen om 2019.
Maakt u gebruik van zorg? 				

JA

80,9 % 		

NEE

19,1 %

Bent u in het afgelopen jaar gevallen?			

JA

20,5 % 		

NEE

79,5 %

Zijn er dagen dat u niemand spreekt? 			

JA

18,3 % 		

NEE

81,7 %

Zijn er al aanpassingen in de woning? 			

JA

59,1 % 		

NEE

40,9 %

Bent u tevreden over uw dag invulling? 		

JA

97,1 % 		

NEE

2,9 %

Bent u mantelzorger op dit moment? 			

JA

15,5 % 		

NEE

84,5 %

Heeft u een mantelzorger? 				

JA

7,0 % 		

NEE

93,0 %

Doet u bankzaken via internet? 			

JA

62,9 % 		

NEE

37,1 %

Heeft u een indicatie vanuit de WMO?			

JA

11,4 % 		

NEE

88,6 %

Kunt u rondkomen? 					

JA

97,1 % 		

NEE

2,9 %

Als het gaat om burenhulp geeft ongeveer 80 procent hiervoor een voldoende en 20 procent van de
geïnterviewde een onvoldoende. Op de vraag welk cijfer zij het leven geven, zijn er 2 die het een
onvoldoende geven. Ongeveer 75 procent van de 75-jarigen geeft zijn leven een 8 of hoger.

2.4.4 WOONGEMAK PUTTEN
In het afgelopen jaar hebben 6 huisbezoeken plaatsgevonden waarbij een woonadvies is uitgebracht door
één van onze vrijwillige woonadviseurs. We hebben in 2019 op verschillende manieren aandacht gevraagd
voor het project Woongemak door ervaringsverhalen, persberichten, sociale media en de website.
Laatstgenoemde heeft in samenwerking met de afdeling communicatie van de gemeente Putten, ook een
nieuwe uitstraling gekregen. Daarnaast krijgen we per kwartaal een overzicht van het aantal bezoeken op
de website woongemakputten.nl. Eind 2019 hebben we als projectgroep bij elkaar gezeten waarin we gekeken hebben naar de toekomst. Zoals gezegd is er ondanks de publiciteit, weinig tot geen animo voor de
huisbezoeken. Als projectgroep (participatieraad, woningstichting, gemeente en Welzijn Putten) kiezen we
vanaf 2020 voor een andere aanpak door een gerichte bijeenkomst te gaan organiseren over de mogelijkheden die beschikbaar zijn op de markt rondom het langer zelfstandig thuis wonen en niet meer actief de
huisbezoeken te promoten. Mocht iemand toch een gratis advies van een woonadviseur willen,
dan hebben we altijd een vrijwilliger achter de hand die dit kan doen.

2.4.5 GOEDE BUUR(T)
Eind 2018 hebben we een begin gemaakt met een aantal wijkdialogen in het dorp in
samenwerking met Zorgbelang Gelderland. In 2019 hebben we ons plan aangepast naar
aanleiding van de bevindingen en zijn er trainingen gevolgd om deze wijkdialogen op een
goede manier te begeleiden. In Wegwijs in Welzijn hebben we bekeken op welke manier
de buurt iets kon betekenen in de hulpvragen die bij ons zijn binnen gekomen.
Onze ervaring is dat mensen best iets voor een ander willen doen,
maar dat ze wel moeten weten dát er iets nodig is.
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Naast deze individuele hulpvragen en het zoeken van antwoorden in de buurt, willen we in 2020
weer proactief het gesprek aan gaan met inwoners door ze op te zoeken in de buurt. Mochten zij
vervolgens behoefte hebben aan een groepsgesprek met de buurt aan de hand van de wijkdialoog,
dat Welzijn Putten hierover ingeschakeld kan worden om te ondersteunen en te begeleiden.

2.4.6 KERKENCONTACT
Welzijn Putten heeft het contact met de kerken in 2019 verder uitgebouwd. In het verleden was er vanuit
Welzijn Putten contact met de kerken in de gemeente. Na een periode van weinig tot geen contact worden
vanaf 2018 de contacten weer aangehaald en verstevigd. Welzijn Putten heeft gekozen voor een persoonlijke
benadering door eerst met de kerk zelf in gesprek te gaan over ontwikkelingen en behoeftes. In 2019 zijn we
verschillende kerkenraden aangeschoven. De reactie is bijna altijd: ‘We hadden geen idee dat Welzijn Putten
zoveel dingen organiseert, verbindt en doet in ons dorp’. De boodschap van Welzijn Putten is dat zij de kerken
nodig hebben om samen sterk te staan voor diegenen die ondersteuning kunnen gebruiken.

2.4.7 INCLUSIEPANEL
Putten is voor iedereen! Iedereen moet toegang hebben tot winkels en openbare
gebouwen, moet mee kunnen doen met sporten, werken en een geschikte plek
hebben om te wonen. Dit is het uitgangspunt van de gemeente. Om dit ook tot uitvoering te brengen is er een Inclusiepanel opgestart. Niets over ons, zonder ons!
In het Inclusiepanel zitten verschillende mensen die zelf ook obstakels ervaren in
het dagelijks leven, zowel letterlijk als figuurlijk. Welzijn Putten is betrokken bij de
opstart van het Inclusiepanel en ondersteunt daar waar nodig. In 2019 heeft het
inclusiepanel onder andere op de kerstmarkt gestaan om aandacht te geven aan
de inclusieagenda en het inclusiepanel onder de aandacht te brangen. In 2020 zal er een symposium worden
georganiseerd over Inclusie en van daaruit zullen er ook allerlei acties worden uitgezet die hierop betrekking
hebben. Voor de inclusieagenda zie bijlage 18.

2.4.8 ARMOEDEBESTRIJDING BIJ KINDEREN
Jeugdfonds sport en cultuur:
Goedgekeurde aanvragen cultuur in Putten: 9
Goedgekeurde aanvragen sport in Putten: 83
Totaal aantal aanmeldingen via Welzijn Putten: 42
Het totaalaantal goedgekeurde aanvragen is licht gestegen
ten opzichte van 2018. Welzijn Putten heeft de dossiers van
de gemeente overgenomen en vervuld met 42 aanvragen
een grote rol (Zie bijlages 19 en 20 rapportage voor Jeugdfonds sport&cultuur).

Oprichting Stichting Leergeld Randmeren:
Aantal overleggen: 2
Eind 2018 is er een initiatiefgroep in het leven geroepen om randvoorwaarden te creëren waarmee Stichting
Leergeld Randmeren opgericht kon worden. Op 1 juni 2019 was er een officiële kick-off bijeenkomst bij
Landstede in Harderwijk en in oktober is de stichting aan het werk gegaan.
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Vanuit Welzijn Putten zijn er meerdere overleggen voor de stichting
gefaciliteerd in Stroud.

2.4.9 TAALHUIS
Aantal kerngroep overleggen: 4
Taalatelier voor brainstorm regionaal beleid: 1 x
“Tel mee met taal: 9 bijeenkomsten
Tel mee met taal: Themabijeenkomsten “Opvoeden hoe dan?”

Voorbereiding:
“Tel mee met taal” gaf in 2019 een subsidie uit voor taalstimulering. In het voorjaar van 2019 stelde
de Bibliotheek Noordwest Veluwe aan Welzijn Putten voor om een aanvraag in te dienen bij “Tel mee
met taal” voor financiering van themabijeenkomsten voor ouders. Er is eerst doelgroeponderzoek gedaan
om te zien of de doelgroep (NT2 ouders) behoefte had aan dergelijke bijeenkomsten en zo ja aan welke
onderwerpen er behoefte was en welke tijd en plaats het meest geschikt was voor de ouders om tijd vrij
te maken.
Onder de ouders was draagvlak en zij gaven aan interesse te hebben in verdieping in de volgende thema’s:
• Voorlees tips.
• Tweetalig opvoeden.
• Je eigen netwerk vergroten.
• Gamen en internet.
• Gezond eten.
• Sporten.
Na de bijeenkomst met de ouders hebben we besloten om de themaochtenden te gaan organiseren en
subsidie aan te vragen. En is er gestart met het vastleggen van afspraken met professionals die expertise
hadden op een bepaald thema.
Welzijn Putten stond garant voor de dekking van de kosten voor de sprekers en de ruimte alsmede de
loonkosten voor Tanja op het moment dat de subsidie niet gehonoreerd zou worden.
Als “Tel mee met taal” de themaochtenden zou financieren zou dit voor 80% van de te maken kosten
gelden. De gemeente Putten heeft toegezegd om het resterende bedrag te financieren indien de subsidie
toegekend zou worden.

PR:
Vanaf september is er op diverse plaatsen waar ouders komen pr gemaakt. Er zijn flyers verspreid er
is een persbericht geplaatst in de weekbladen (Zie bijlage 21 voor de flyer). Op social media en de
websites van de organisaties is promotie gemaakt en ouders zijn persoonlijk benaderd. In de
week van de alfabetisering in september hebben de bibliotheek en Welzijn Putten gezamenlijk
een taalkraam bemand waarin aandacht werd besteed aan het voorkomen en aanpakken
van laaggeletterdheid en ook hier werd reclame gemaakt voor de themaochtenden.
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Uitvoering:
Op 2 oktober is de eerste bijeenkomst gestart. In het overzicht hieronder is te zien welke thema’s
er zijn behandeld, hoeveel deelnemers er zijn geweest, wat de kosten waren en hoeveel uren er besteed zijn
aan de voorbereiding en uitvoering. 23 oktober viel uit vanwege de herfstvakantie en 6 november vanwege een
staking in het basisonderwijs.

Bevindingen:
Ondanks een doelgroepgerichte pr-campagne en het doelgroeponderzoek in het voorjaar was de opkomst erg
laag. Moeders die toegezegd hadden om te komen konden niet, omdat zij na de zomervakantie op woensdagochtend op hun taalopleiding werden verwacht, zij hadden geen oppas of er waren privéomstandigheden die
het niet toelieten dat men naar de bijeenkomsten kwam.
In eerste instantie was bepaald dat er 10 bijeenkomsten georganiseerd zouden worden. Door uitval van de themaochtenden in de herfstvakantie en een staking in het basisonderwijs zijn er 8 ochtenden uitgevoerd. Er stond
nog een ochtend gepland op 11 december, maar vanwege het minimale aantal deelnemers is besloten om de te
eindigen na de achtste bijeenkomst om kosten te besparen.
De moeders die naar de bijeenkomsten zijn gekomen werden vanuit Welzijn Putten via whatsapp op de hoogte
gehouden van de onderwerpen en elke week gestimuleerd om naar de bijeenkomsten te komen.
Moeders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar gaven aan dat zij niet konden komen vanwege gebrek
aan kinderopvang. Het was echter niet mogelijk om dit in Stroud te organiseren vanwege het gebrek aan een
geschikte ruimte met speelgoed én goede vrijwilligers die de kinderopvang konden uitvoeren. Kinderen uit de
doelgroep spreken meestal geen Nederlands, dit betekent dat het organiseren van kinderopvang voor deze
groep extra aandacht vraagt.
Er is in de voorbereidende fase wel gesproken over het organiseren van kinderopvang voor de
themaochtenden, maar dit zou betekenen dat er uitgeweken zou moeten worden naar een andere locatie terwijl
ouders hadden aangegeven dat zij graag naar Stroud wilden komen.
Wellicht kan er in de toekomst stil worden gestaan bij kinderopvang als dit aan de orde komt in de organisatie
van een project voor ouders. De keuze voor een locatie is hierin van belang evenals het voor handen hebben
van gespecialiseerde vrijwilligers.
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Financiering Tel mee met Taal:
In december ontving de bibliotheek het bericht dat de aanvraag voor
financiering niet was gehonoreerd door Tel mee met Taal. De gemeente Putten
besloot om het deel dat zij zouden financieren als de subsidie werd toegekend toch
te verstrekken waardoor de kosten gemaakt door beide organisaties werden verminderd.
Er is samen met de bibliotheek een Taalactie georganiseerd in de week van de alfabetisering
op 11 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 en er is reclame gemaakt voor de themabijeenkomsten
“Opvoeden hoe dan?”

2.4.10 KLIK&TIK I.S.M. DE BIBLIOTHEEK
Aantal bijeenkomsten: 50
Aantal unieke deelnemers: 16
Klik&Tik is de computercursus waarin mensen op hun eigen tempo kunnen leren omgaan met de digitale
samenleving en apparatuur. Omdat men niet klassikaal wordt geïnstrueerd is het voor iedereen mogelijk
om op elk gewenst moment in te stappen. De cursus kan ook thuis worden gevolgd, dus het komt ook
voor dat men de cursus start in Stroud en als men onder de knie heeft hoe het programma werkt kiezen
sommige cursisten ervoor om de cursus thuis af te ronden.

2.4.11 DIGITALE WERKPLAATS
Aantal bijeenkomsten: 10
Aantal verschillende bezoekers: 23
De Digitale Werkplaats is een inloopmoment voor mensen die vragen hebben over hun digitale apparaten,
apps enz.
In 2019 is deze activiteit verlaagd in frequentie. Eerst vond deze activiteit wekelijks plaats aan het einde
van de dinsdagmiddag. Dit liep niet, dus is er besloten om in 2019 op de laatste dinsdag van de maand
een Digitale Werkplaats te organiseren. Ook deze aanpak bleek niet succesvol, er kwamen 2 tot 3 mensen
per keer op af, dit waren mensen die éénmalig een vraag hadden. Omdat digitalisering wel aandacht nodig
heeft, maar mensen nog niet hard genoeg in de knoop raken, omdat anderen hun problemen oplossen
lijkt er nog geen noodzaak te zijn voor mensen om zich met dit onderwerp bezig te houden.
Dit betekent echter niet dat de Digitale Werkplaats gaat stoppen. Vanaf 2020 kiezen we ervoor om de
Digitale Werkplaats aan te bieden op het moment dat de Klik&Tik plaatsvindt. Mensen met vragen
worden geholpen door de vrijwilligers die toch al in huis zijn. Mensen met vragen zien meteen
hoe de cursus Klik&Tik werkt en worden wellicht gemotiveerd om hier aan deel te nemen.

2.4.12 ING & DIGITAAL BANKIEREN
Aantal bijeenkomsten: 2
Aantal unieke bezoekers: 18
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ING verandert de manier waarop mensen hun bankzaken kunnen beheren. De fysieke loketten
worden kleiner of gesloten. Dit betekent dat het voor steeds meer mensen erg moeilijk wordt om
de bankzaken zelf te kunnen blijven doen.
Omdat we bij Welzijn Putten aan de slag zijn met het digitaliseren van inwoners hebben we samen met de
Bibliotheek en ING Nederland 2 pilot bijeenkomsten georganiseerd waarin er werd uitgelegd wat er verandert
in het bankieren en hoe internetbankieren en bankieren met de app werkt.

2.4.13 WALK&TALK I.S.M. DE BIBLIOTHEEK
Aantal bijeenkomsten: 11
Aantal unieke deelnemers: 28
Deelnemers die werk hebben gevonden: 7
Bij de Walk&Talk komen mensen bij elkaar die op zoek zijn naar werk. Dit kunnen mensen zijn die werkloos zijn
en een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Maar ook mensen die in een loopbaantraject of reorganisatie
zitten bij het bedrijf waar zijn weken en op zoek zijn naar nieuw werk. Ook kunnen herintreders terecht bij
Walk&Talk. Elke laatste maandag van de maand (m.u.v. december) organiseren wij samen met de Bibliotheek
een bijeenkomst waarbij we een thema programmeren waar de werkzoekenden profijt van hebben in hun
zoektocht naar werk. Denk aan het ontdekken van sterke en zwakke punten, elkaars sollicitatiebrieven lezen,
hoe laat je jezelf van je beste kant zien.

2.4.14 JONGEREN COACH
Aantal coaches: 7
Aantal jongeren: 5
Welzijn Putten is in 2019 gestart met 3 jongerencoaches. Jongeren komen niet makkelijk in aanraking met de formele hulp. Een vrijwillige jongeren coach werkt ook laagdrempeliger dan de professionele zorg. Bij beginnende
problemen kan de jongeren coach van betekenis zijn door escalatie te voorkomen en de jongere vanuit eigen
kracht aan zijn problemen werkt. Het coaching traject duurt ongeveer tussen 6 en 12 maanden maximaal. Er
worden afspraken naar behoefte ingepland.
Door Buurtzorg Jong worden de jongeren doorverwezen naar de Jongeren Coach. Welzijn Putten heeft voor de
coaches een coördinator en een ervaren jongerencoach waar de jongerencoaches op terug kunnen vallen. Ook
jongeren zelf en/of andere betrokkenen kunnen een verzoek doen tot het inschakelen van een jongerencoach.

2.4.15 INFORMELE ZORG OVERLEG
2x per jaar overleg.
Aangesloten informele Organisaties: Zonnebloem, Politie, Hest, Stichting Grensverleggende Talenten,
Humanitas, Ontmoeting, Telefooncirkel.
Thema eerste bijeenkomst:
• Verzorgd door Stimenz: Wat doet de onafhankelijk inwoners ondersteuner en hoe kunnen de informele
organisaties haar bereiken.
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Thema tweede bijeenkomst:
• Verzorgd door Ontmoeting & Tactus: Uitleg over de werkgebieden
van beide organisaties en hoe je cliënten kunt bewegen naar hulp van
deze organisaties.
Naast de thema’s is er gelegenheid om nieuws uit elke organisatie te bespreken en om
met elkaar mee te denken.

2.4.16 WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID
Wees een OEN, laat je OMA thuis, gebruik LSD en NIVEA! Dit waren de ezelbruggetjes die de
deelnemers, afgelopen vrijdag, meekregen tijdens de interactieve lezing in Stroud door
eenzaamheidsexpert Jos Boermans in de week tegen de eenzaamheid in samenwerking met de
Zorggroep Noordwest Veluwe. Jos nam ons mee in de definitie van eenzaamheid waarbij het gaat om
het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) van bepaalde sociale
relaties. Het verschil tussen, sociale-, emotionele- en existentiële eenzaamheid als ook de landelijke cijfers,
oorzaken, gevolgen en de risicogroepen. Eén van de conclusies was er geen hapklaar antwoord bestaat,
maar oprechte interesse hebben en het bespreekbaar durven maken van groot belang zijn in de aanpak
van eenzaamheid. Er waren totaal 29 deelnemers en daarvan stelden een aantal voor om een
vervolgbijeenkomst te organiseren om verder in gesprek te gaan over de aanpak van eenzaamheid in
Putten. Op deze vervolgbijeenkomst ontstonden er allerlei ideeën bij de deelnemers om in hun eigen
straat iets te starten als een koffieochtend enzovoort. Welzijn Putten ondersteunt deelnemers die hierbij
hulp kunnen gebruiken of niet goed weten waar ze moeten beginnen.

2.4.17 STUDIEKRING 50+
Aantal bijeenkomsten: 18
Aantal deelnemers Studiekring 50+: 15

2.4.18 DE BEURSVLOER
Het hele jaar heeft een kleine werkgroep, bestaande uit Welzijn Putten, het college Groevenbeek,
gemeente Putten en Onuitputtelijk duurzaam Putten de voorbereidingen getroffen voor de organisatie
van een beursvloer in Putten. In 1e instantie gepland in april, maar door samenvallen met ander groot
bedrijven evenement hebben we het verplaatst naar het najaar. Het concept van de beursvloer is deals
sluiten met gesloten beurzen tussen partijen uit het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.
We hebben hierbij bewust het College Groevenbeek willen betrekken, vanwege de grote meerwaarde
die dit heeft voor de leerlingen.
Als voorbereiding en voor de werving van bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben we
gebruik gemaakt van ambassadeurs. Gaandeweg zijn deze ambassadeurs opgenomen in de
werkgroep. Ook als voorbereiding op en om te oefenen met; “hoe maak ik nu een goede deal?”,
is er eind oktober in Stroud een workshop georganiseerd voor de deelnemers van de
1e beursvloer in Putten. Deze workshop is goed bezocht door maatschappelijke
organisaties en ook bedrijven.
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Op 5 november heeft de 1e beursvloer van Putten plaatsgevonden,
deze werd feestelijk geopend door de Burgemeester Lambooij. Aan
de beursvloer hebben 19 bedrijven meegedaan, 32 verenigingen
en stichtingen, 4 scholen, de gemeente, de brandweer, de buurtbemiddeling en de medewerkster voor de statushouders. De leerlingen van Groevenbeek hebben in de voorbereiding en op die avond
zelf geweldig werk verzet. Ze hadden een rol bij de pr-activiteiten en
hebben o.a. de burgemeester geïnterviewd, ze hebben i.s.m. “De
Huifkar” de catering verzorgd en geholpen met parkeren, mensen
verwelkomen en het maken van foto’s.
Het was echt een super bijdrage en ervaring. Vanwege het grote
succes en de nog grote hoeveelheid wachtende deals op een oordeel van de notaris is de “handelstijd” van de beursvloer met 15
minuten verlengd. Het resultaat van de beursvloer is: 67 deals ter
waarde van bijna 30.000 euro.
Eén van de deals was de organisatie van een 2e beursvloer in
2020. Hieraan hebben, welzijn Putten, Het college Groevenbeek
en de gemeente Putten zich op de avond zelf aan verbonden.

We zijn dankbaar voor de vele (vrijwillig) ingezette
tijd en diensten door een hele grote groep mensen,
van notaris tot leerlingen en van Rabobank tot lokale
middenstanders. De volgende Beursvloer zal plaats
vinden op 6 oktober 2020 en we hopen op een nog
groter succes. Zie ook www.beursvloerputten.nl
Naast de ureninzet, beschikbaarheid van ruimtes
heeft de beursvloer in totaal €13.500,00 gekost,
waarvan ruim de helft door lokale partners bijeengebracht is. In 2020 proberen we dit aandeel te vergroten, zodat de beursvloer nog meer van lokale partijen zelf wordt (Zie bijlages 22 en 23 voor de flyers en de
bedankbrief die we naar de deelnemende partijen hebben gestuurd).

2.4.19 STEUNOUDER
Sinds 2018 wordt het project Steunouder uitgevoerd door Welzijn Putten in Putten. Omdat de resultaten niet in
verhouding staan met de energie die er in het project is gestoken wordt het project omgevormd tot een project
dat beter in de Puttense samenleving past.
In het project Steunouder vangen vrijwilligers (de steunouders) kinderen van anderen (de vraagouders) op in
hun eigen huis. Het doel is dat kinderen bij de steunouders tot rust komen en dat de ouders kunnen werken
aan het oplossen van hun problemen of zelf tot rust kunnen komen terwijl de kinderen even uit huis zijn. De
vraagouders hebben zelf geen netwerk waarin de kinderen kunnen worden opgevangen. De kinderen hebben
geen of een zeer lichte diagnose en zijn goed onder te brengen bij een vrijwilliger.
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In de periode tussen april 2018 en augustus 2019 is gebleken dat
vraag en aanbod in Putten niet pasten binnen de kaders van het project.
De kinderen werden aangedragen vanuit de jeugdhulpverlening, dit betekent
dat kinderen al gebruik maakten van professionele zorg, terwijl het project
Steunouder juist wil voorkomen dat kinderen in de professionele zorg terecht komen.
Kinderen hebben vaak een “rugzakje”, zij worden aangedragen vanuit de jeugdhulpverlening.
De vrijwilligers uit het project zijn echter niet opgewassen tegen het opvangen van een kind
met diverse problematiek. Daarnaast is de leeftijdsgrens van de kinderen die naar een steunouder
toe kunnen 12 jaar, het vasthouden aan deze grens betekent dat oudere kinderen niet in aanmerking
komen voor ondersteuning door een vrijwilliger.
De steunouders zijn moeilijk te werven. Potentiële steunouders vinden het moeilijk om in hun eigen huis
en gezinsleven het kind van een ander op te vangen. Daarnaast geven zij aan dat het traject om steunouder te worden zwaar is. Het wachten op een match met een kind en een vraagouder vinden zij ook moeilijk, wanneer zij zich opgeven willen zij direct aan de slag. Daarnaast geven de steunouders aan dat een
verplichte training van 2 dagen erg veel is.
Het project Steunouder wordt vanuit Welzijn Putten georganiseerd. Welzijn Putten heeft expertise in het
inzetten, begeleiden en scholen van vrijwilligers en het ontwikkelen en uitvoeren van welzijnsprojecten.
Wij hebben echter geen expertise in het uitvoeren van projecten die jeugdzorg gerelateerd zijn.
Daarnaast heeft Welzijn Putten geen zicht op de gezinnen die zorg nodig hebben. Het project Steunouder
is een project dat slaagt als gezinnen bekend zijn en als er direct een koppeling tussen vrijwilliger en gezin
kan plaatsvinden.
In het najaar van 2019 heeft Welzijn Putten het initiatief genomen om samen met Buurtzorg Jong en Icare
te onderzoeken of er samen een nieuw laagdrempelig project kan worden opgestart dat past in de
Puttense samenleving en waarin kinderen worden ondersteund.
In de loop van 2020 zal er meer duidelijk worden of dit project uitgevoerd kan worden
(Zie voor de voortgangsrapportage Project Steunouder Putten bijlage 24).

2.4.20 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 samenwerking met Zorgpartners Midden-Nederland en Van
de Kamp&Lolkema heeft Welzijn Putten een valpreventie cursus georganiseerd in het voorjaar en najaar van 2019. Onder leiding van
deskundige fysiotherapeuten kregen de deelnemers gedurende 10
weken allerlei oefeningen, testen en informatie over bewegen, voeding en evenwicht.
Totaal hebben 13 deelnemers meegedaan aan de cursus.
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2.4.21 SLEUTELKLUISJES
Aantal nieuwe geleverd: 14
Aantal teruggehaald vanwege verhuizing/overlijden: 4

2.4.22 DE WEEK VAN DE DEMENTIE
Op initiatief van twee inwoners heeft Welzijn Putten meegedaan in de organisatie van de week van de
dementie. Nadat we met enkele partners een kleine en slagvaardige
werkgroep hadden gevormd zijn we aan de slag gegaan om het thema
dementie lokaal op de kaart te zetten. Rond wereld Alzheimerdag.
De bedoeling was zoveel mogelijk mensen bereiken en aandacht
vragen voor dementie. Uiteindelijk willen we dat Putten een
dementievriendelijke gemeente wordt.
We hebben de volgende doelstellingen geformuleerd:
• 1000x tool ingevuld voor het herkennen van signalen van dementie.
• 10 bedrijven, 10 verenigingen, 10 winkels hebben dementievriendelijk keurmerk behaald.
• 30 teams doen mee met de rollatorrace tijdens de Week van de Dementie.
• 100 aanmeldingen om maatje te worden.
• 80% van de Puttense scholen schenken aandacht aan dementie.
Elke dag was er in de week van 14 t/m 21 september een activiteit waarin we aandacht voor dementie centraal
stelden. We hebben naast gebruik van de subsidie voor integraal Stroud ook veel lokale sponsoren gevonden
om de activiteiten te financieren. Gaandeweg ontstond een steeds grotere groep betrokkenen die zich
belangeloos hebben ingezet om de week tot een succes te maken. Hoewel alle doelstellingen nog niet gehaald
zijn kijken we terug op een zeer geslaagde week en komt er in 2020 zeker een vervolg (Zie ook de bijlages 25 t/m
28 voor de subsidie aanvraag, de maatjes flyer, de bedankadvertentie aan de sponsoren en de verantwoording van
de subsidie). Daarnaast is onze website www.liefdementie.nl nog steeds in de lucht en zullen we deze in 2020
opnieuw vullen met een nieuw programma.
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2.5 ONTMOETING, MEE BLIJVEN DOEN
EN BESTRIJDEN EENZAAMHEID
Binnen de kwetsbare doelgroepen is verreweg de grootste groep, 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 door vrijwilligers. Eind 2019 zijn hier
141 vrijwilligers bij betrokken. Een groot deel van deze vrijwilligers heeft zich voor langere tijd
aan deze activiteiten 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 vrijwilligers 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 ONTMOETINGSACTIVITEITEN 2019 WELZIJN PUTTEN

Het totaal aan deelnemers van onze ontmoetingsactiviteiten stijgt van 141 deelnemers naar 186.
Deze stijging komt vooral door enkele nieuwe activiteiten die we hebben opgezet.

2.5.1.1 DE HAAK-IN EN SPELLETJESMIDDAG
Deze activiteit Is in de zomer van 2019 gestart. Twee creatieve buurvrouwen waren bereid hun
creativiteit te delen. Creatief bezig zijn en spelletjes doen geeft sfeer en gezelligheid. Kwetsbare
en eenzame ouderen vinden hier een leuke activiteit en volop sociaal contact. Ook beginnend
dementerenden zijn welkom. Soms schuiven (klein)kinderen aan wat voor een nog
mooiere beleving zorgt. Door de gezellige sfeer is deze activiteit in snel tempo gegroeid.
Er zijn ook twee vrijwilligers die begeleiden bij het spelen van Rummikub, zodat
mensen met (beginnende) geheugenproblematiek ook mee kunnen doen.
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2.5.1.2 NOSTALGIEKOOR
Samen zingen activeert ons brein en heeft daarnaast een enorm verbindende
factor! Deze woorden van de bekende neuropsycholoog dr. Erik Scheerder
worden elke woensdagavond weer bevestigd als het Nostalgiekoor samenkomt. Onder de bezielende leiding van Paul de Haan en pianiste Wil van den
Berg wordt er gezongen vanuit een map met ruim 80 verschillende liedjes uit
de jonge jaren. Van volksliedjes tot aan meer religieuze muziek.
Het Nostalgiekoor is in januari 2019 naar aanleiding van gesprekken die Welzijn Putten heeft gevoerd met een casemanager Dementie van Icare, Inge Rovers. We starten met ongeveer 5
mensen die Dementie en inmiddels is het koor uitgegroeid tot ongeveer 25, waaronder ook mantelzorgers. Er
heeft ook al een geweldig optreden plaatsgevonden in Stroud samen met de Kajuitzangers in de Week van de
Dementie. Typerend was een uitspraak van één van de mensen: ‘Ik moest ertoe gezet worden om te gaan, maar
ik heb in tijden niet zo’n gezellige avond gehad’. Dat is nou precies waarvoor we dit initiatief zijn begonnen!

2.5.2 KIDS & KOFFIE
In 2018 is Welzijn Putten aangehaakt bij Kids&Koffie om de initiatiefnemers te ondersteunen en om een nieuwe
doelgroep te bereiken. De projectgroep bestond uit Bibliotheek Noordwest Veluwe, Buurtzorg Jong, Moeders
Informeren Moeders, Icare JGZ, Stichting Welzijn Putten en twee enthousiaste vrijwilligers. Welzijn Putten heeft
het projectvoorstel geschreven. Vrijwilligers van Welzijn Putten verzorgden de koffie en de knutselactiviteiten.
De Bibliotheek verzorgde de publiciteit in de krant en een vrijwilliger verzorgde een facebookpagina. De andere
organisaties verzorgden de themabijeenkomsten. Eens per maand was er een informatief thema en eens per
maand –twee weken later- was er een knutselochtend. Doel was preventieve voorlichting en ontmoeting voor
ouders van jonge kinderen. Omdat het bezoekersaantal met name op de momenten dat er geen georganiseerd
thema werd aangeboden tegenviel werd besloten om Kids&Koffie in 2019 een twee wekelijkse activiteit te
maken. Gedurende het jaar bleef het aantal deelnemers tegenvallen. Daarom is een enquête gehouden onder
51 bezoekers van het consultatiebureau. De uitkomst van de enquête was dat men er eigenlijk geen
belangstelling voor had. Daarop is besloten om met Kids&Koffie te stoppen (Zie voor de resultaten van de
enquête en een uitgebreider verslag bijlage 29).

2.5.3 VAKANTIE IN EIGEN DORP
Welzijn Putten heeft Welzijn Putten in 2019 een zomerprogramma opgezet en aangeboden, in het kader van
eenzaamheid bestrijding, dat bedoeld is voor mensen die niet op vakantie kunnen. Als de meeste mensen op
vakantie zijn dan is het fijn als je toch nog iets kan beleven en sociaal contact hebt. Het programma heet “Op
vakantie in eigen dorp” en het is een serie kleine uitstapjes toegankelijk voor mensen die door handicap,
ouderdom of ziekte (bij zichzelf of in de familie) niet de gelegenheid toe hebben om op vakantie te kunnen gaan
zowel als mensen die het niet kunnen betalen. De uitstapjes vonden allemaal plaats binnen Putten. Ze startten
bij Stroud met een kopje koffie en vervolgens verplaatste de groep zich naar de bestemming. Mensen konden
op de fiets of tegen meerprijs met onze bus.
Er hebben in totaal 17 verschillende mensen aan deelgenomen. Zij vonden Op vakantie in eigen dorp erg
gezellig en zouden volgend jaar graag weer mee gaan (Zie bijlage 30 voor een uitgebreidere rapportage).
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2.5.4 THEATER BUS
In 2019 is Theater Stroud gestart met de Theatertafel. Mensen die graag
naar het theater gaan maar die door omstandigheden daarvoor geen gezelschap
hebben kunnen voor de voorstelling en in de pauze aanschuiven aan de theatertafel.
Een vrijwillige gastvrouw zorgt voor sfeer en contact. Deze gastvrouw vertelde dat veel
mensen haar lieten weten dat zij niet alleen geen gezelschap hadden om mee naar het
theater te gaan maar ook geen vervoer. Zij konden geen auto meer rijden en durfden niet in
het donker te fietsen. Voor deze mensen is Welzijn Putten gestart met het organiseren van de
Theaterbus. Er zijn vrijwilligers gezocht en er is een reglement opgesteld. Samen met Theater
Stroud is PR ontwikkeld die in 2020 wordt uitgevoerd. De Theaterbus zal haar eerste rit maken op
3 maart 2020.

2.5.5 ONTMOETINGSACTIVITEITEN BUITEN STROUD
Buiten Stroud worden er door allerlei partijen in de lokale samenleving veel activiteiten georganiseerd.
We werken samen met deze aanbieders en verwijzen mensen door naar een passende activiteit.
De klaverjasgroep bestaat nog steeds en de inloopactiviteit op de 1e zaterdag van de maand,
met de koffiebus is een groot succes.

2.5.5.1 KOFFIEBUS
’t Hart van Putten organiseert sinds 1 september 2018 een koffieochtend op de eerste zaterdag van de
maand. Op deze ochtend hanteert steeds een nieuwe vrijwilliger de koffiekan. De vrijwilliger zorgt zelf
voor een opvolger en draagt symbolisch de koffiekan over. ’t Hart van Putten heeft voor deze activiteit de
krachten gebundeld met Welzijn Putten. Welzijn zet de bus (inclusief vrijwillige chauffeur) in om mensen
die geen vervoer hebben en wel graag willen komen op te halen.
Op 11 juni 2019 hebben ’t Hart van Putten en Welzijn Putten de samenwerking geëvalueerd. Omdat de
activiteit en de samenwerking goed verlopen is besloten om er mee door te gaan. In 2019 is 12 keer de
koffiebus georganiseerd.
De activiteit wordt drukbezocht. Vooral voor de mensen die met de bus komen is het echt een feestje.
De mensen komen blij aan en zijn dankbaar voor het gebodene.
Er zijn nu 7 mensen die met de bus komen. Dit is een vaste groep. Hoewel de dienst elke maand in de krant
staat zijn er geen nieuwe aanmeldingen voor de bus gekomen.
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2.5.5.2 KOOKCAFÉ
In 2019 is een vervolg gegeven aan de samenwerking met Zorgerf Buiten-land, Jong Putten,
Stichting Gelukkig Ouder Worden en verschillende Puttense kinderdagverblijven het project ‘Kookcafe’ 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. Tijdens de cyclus is telkens gebruikt gemaakt
van de verschillende kinderdagverblijven voor de kinderen en is
de thuiszorg, kerken en Welzijn Putten ingezet voor het werven
van ouderen. Vanuit Welzijn Putten waren wij verantwoordelijk
dat de mensen aan het eind van de middag weer veilig thuis
werden afgezet.
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3 - FINANCIEEL BELEID 2019
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 en openbaar gemaakt via onze website. Dit document wordt tevens gebruikt als
verantwoording voor de besteding van de ontvangen subsidiegelden en als zodanig aangeboden
aan onze opdrachtgever, het college van B&W van de gemeente Putten.
In bijlage 13 vindt u de jaarrekening 2019, 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, maart 2020.
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