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Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2020 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, vrijwilligers-
werk, maatschappelijke stage, kwetsbare doelgroepen en de inburgering van de statushouders. Daarnaast zijn 
er ook hoofdstukken gewijd aan de organisatie en financiën.

TERUGBLIK EN VOORUITKIJKEN
Het afgelopen jaar is wel heel bijzonder geweest. Eind 2019 hadden we een mooie planning gemaakt van alles 
wat we in 2020 voornemens waren om te gaan doen. Toen in maart de wereld met een schok tot stilstand 
kwam vanwege Covid-19. Het presenteren van de inclusieagenda en het inclusiepanel in januari heeft nog 
gewoon plaats kunnen vinden en was een groot succes. De 2e beursvloer voor Putten was gepland en de 
voorbereidingen voor de week van de dementie waren al in volle gang. Ook was er een vervolg op de work-
shopcarrousel gepland. De samenwerking met Da Costa en ons loket als pilot daar had zich voorspoedig 
ontwikkeld en met Stimenz waren we bezig om de samenwerking verder te intensiveren op weg naar de 
“brede organisatie voor sociaal werk” waarvoor de gemeente Putten inmiddels een onderzoeksbureau de 
opdracht had gegeven om te adviseren over de reikwijdte (opdracht) , vorm en structuur van deze organisatie. 
Onze dienstverlening ontwikkelde zich verder. Wegwijs in Welzijn is een volgroeide dienst van ons geworden. 
We hebben plannen om in overleg met de gemeente de 75+ huisbezoeken verder aan te passen. Er is een start 
gemaakt met het coördineren van de maatschappelijk vrijwilligers rond de inburgering van de statushouders. 
Met de gemeente Putten zijn we in overleg over nog te ontwikkelen laagdrempelige voorliggende 
voorzieningen in de gemeente Putten. 
Kortom we wilde voort op de weg die we hadden ingezet en waren daar klaar voor. De impact van Corona en 
de maatregelen die in maart werden afgekondigd hebben gezorgd voor vertraging en aanpassing van deze 
ontwikkelingen en tot het moeten stoppen van ontmoetingsactiviteiten en tot verregaande aanpassing van de 
andere reguliere dienstverlening. De schrik zat er aardig in.
Nu terugkijkend zijn er ook hele mooie ontwikkelingen geweest, hebben we met veel ouderen, mantelzorgers 
telefonisch contact onderhouden. We hebben een Burenhulpkaart (bijlage 1) geïntroduceerd in Putten en er 
hebben zich meer dan 100 mensen extra aangemeld die in deze omstandigheden graag iets voor een ander 
wilden doen. Het aanbod was overweldigend. Vanuit deze groep hebben we een Netwerk Burenhulp Putten 
kunnen vormgeven en zijn we in staat om hulpvragen dichtbij op te lossen en zorg te dragen voor meer 
verbinding in de wijk en de straat. We hebben samen met partners in Stroud en basisscholen een tasjes actie 
voor kinderen die wat extra speelgoed konden gebruiken georganiseerd. We hebben een training ontwikkeld 
voor beeldbellen, welke door vrijwilligers gegeven kan worden aan mensen die daar behoefte aan hebben. 
Daarnaast zijn we bezig om netwerk-coaching als dienst op te zetten. Het programma van de week van de 
dementie is ingrijpend aangepast en Coronaproof gemaakt. De geplande beursvloer voor het voorjaar van 
2020 is eerst uitgesteld naar het najaar en later verplaatst naar 2021.

VOORWOORD
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Rond de zomer hebben we naast de nieuwe dingen ook de reguliere activiteiten weer 
opgepakt. Veel deelnemers waren echter nog huiverig. Vlak nadat die angst eigenlijk wat 
weggeëbd was, ontstond de 2e golf en werd er weer veel stilgelegd. Eind 2020 werd er een 
volledige Lock-down afgekondigd.

We hebben ons afgelopen jaar ook verder ontwikkeld rondom dienstverlening aan jeugd. Naast 
aandacht voor jonge mantelzorgers zijn we actief om onze jongerencoaches te promoten bij mogelijke 
partners, zoals de jeugdconsulenten bij de gemeente, het college Groevenbeek en de leerplicht 
ambtenaar.

Er is afgelopen jaar veel aandacht voor onze vrijwilligers geweest. We vonden het belangrijk om ze 
betrokken te houden en te zorgen voor binding aan de organisatie. Dat dit goed is gelukt merken we o.a. 
aan de warme reacties van onze vrijwilligers op ons persoonlijk thuisbezorgde kerstpakket. We hebben 
in het najaar het nieuwe vrijwilligers beleid, weliswaar op een aangepaste manier, geïntroduceerd en er 
is een begin gemaakt het voeren van voortgangsgesprekken met de alle vrijwilligers. Ook de aangestelde 
vertrouwenspersoon heeft zich door middel van een filmpje kunnen introduceren. In 2020 is het aantal 
vrijwilligers ook nog licht gegroeid. Het Netwerk Burenhulp Putten zien we niet als vrijwilligers van 
Welzijn Putten, maar inwoners die zich willen inzetten voor de mensen in hun straat. Het netwerk 
bestaat op dit moment uit 60 personen.

Met de gemeente en Stimenz is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een brede welzijnsorganisatie. 
Door Corona is het onderling contact verbeterd en zijn in de samenwerking grote stappen gezet. De 
bestuurders van beide organisaties hebben in november samen ingesproken tijdens de commissie 
samenleving van de gemeenteraad van Putten. Begin 2021 komt de gemeente met een voorstel over de 
vorm en structuur van de brede welzijnsorganisatie die er 2022 moet staan.

De gemeente is bezig om vrijwilligersbeleid op te stellen, hierin hebben we meegedacht en geadviseerd. 
Ook wil de gemeente graag meer aandacht aan eenzaamheid geven en heeft ze zich aangesloten bij het 
landelijke platform één tegen eenzaamheid. Ook hierin denken en participeren wij actief mee. 
We verwachten in 2021een extra opdracht rondom deze twee thema’s.

We wensen u veel leesplezier,

Kees Paap, Coördinator Welzijn Putten
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1.1 BELEIDSONTWIKKELING
We zijn trots om te kunnen vermelden dat we aansluitend op de beleidsontwikkelingen van voorgaande jaren 
dit jaar nieuw vrijwilligersbeleid hebben opgesteld en vastgesteld. Vrijwilligers vormen de voor een groot deel 
de slagkracht van onze organisatie en verdienen dus onze aandacht. Wat hebben ze nodig, hoe kunnen we ze 
nog beter toerusten en hoe maken we onze waardering zichtbaar en tastbaar. We hebben medio 2020 een 
vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Ada Hendriks. We hebben haar bij medewerkers en 
vrijwilligers kunnen introduceren d.m.v. een filmpje waarin zij zichzelf voorstelt en haar rol verduidelijkt.
De professionalisering van de organisatie willen we beter borgen Dit jaar zijn we daarvoor gestart met een 
traject om te komen tot het behalen van het kwaliteitskeurmerk Sterk Sociaal Werk van Sociaal Werk Neder-
land. Dit traject zijn we met behulp van externe ondersteuning dit jaar gestart. Vanwege de Corona hebben we 
helaas de uiteindelijke certificering moeten uitstellen naar 2021. Deze staat nu gepland voor het 1e kwartaal 
van 2021. Hoewel we afgelopen jaren veel gedaan hebben aan het zoeken naar methoden om planmatiger te 
werken, blijkt dat er altijd factoren zijn die zo veel aanpassing vragen en waarbij het steeds focussen is op wat 
kunnen we wel doen. De Coronacrisis die begin 2020 uitbrak is er zo één. Hoewel ontwrichtend en met veel 
ernstige gevolgen heeft dit ook goede dingen gebracht. De samenwerking in het sociaal domein is als gevolg 
hiervan wel versterkt. De professionele lokale spelers in het sociaal domein hebben elkaar beter gevonden 
en de samenwerking heeft hierdoor een stevige impuls gekregen. Welzijn Putten heeft het initiatief genomen 
om de samenwerking met Stimenz verder te vergroten en uit te bouwen. Beide bestuurders hebben opdracht 
gegeven tot het uitbouwen van verdergaande samenwerking (zie bijlage 1).

1.2 ONTWIKKELING IN HET SOCIAAL DOMEIN
Met veel energie hebben we in 2020 verder vormgeven aan:

• Het verder doorontwikkelen van de brede welzijnsgedachte in samenwerking met de gemeente en Stimenz.
•  Het participeren in twee werkgroepen binnen gezondheidscentrum Da Costa gericht op het beter aansluiten 

van 1e lijnszorg, welzijnswerk en het werken vanuit een gedeelde methodiek van positieve gezondheid.
•  De maatschappelijke inburgering van statushouders hebben we een nieuwe impuls gegeven waarbij we samen 

met de gemeente de nieuwe functie van sleutelpersonen aan het ontwikkelen zijn.
• De interne organisatie verder ontwikkelen aansluitend bij de nieuwe rol en het borgen van methodisch werken 

door in te zetten op het behalen van het kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland.
• Het volgen van de nieuwe inzichten als gevolg van de transities en het stimuleren van wenselijke (gedrags) 

veranderingen bij inwoners en lokale organisaties. Bijvoorbeeld door vormgeving van het Netwerk Burenhulp 
Putten.

1.3 SAMENWERKING MET DE GEMEENTE
In 2020 is er maandelijks op ambtelijk niveau en per kwartaal op bestuurlijk niveau overleg gevoerd met de 
gemeente Putten. Dit overleg was vooral gericht naar het zoeken op welke manier de brede welzijnsgedachte 
in Putten het beste vorm kan krijgen. Daarnaast stond natuurlijk dit jaar ook de gevolgen van Corona, wat 
betekent dit voor de samenleving en wat vraagt dit voor aanpassingen in onze dienstverlening op de agenda.

1 - ORGANISATIE
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We hebben o.a. meegedacht met de gemeente in de ontwikkeling van het gaan 
werken met sleutelpersonen bij de maatschappelijke inburgering, het vormgeven 
van de brede welzijnsgedachte, het vormgeven van nieuw gemeentelijk 
vrijwilligersbeleid en het inventariseren van wenselijke voorliggende voorzieningen 
in de gemeente Putten. De voortgang van het proces om te komen tot een brede 
welzijnsorganisatie heeft vertraging opgelopen door enerzijds de Coronacrisis en 
anderzijds de wisseling van Wethouders. We waarderen het zeer dat de nieuwe wethouder
belang heeft gehecht aan het leren kennen van de lokaal betrokken partijen en mede als 
resultaat daarvan naast het advies van BMC ook oog heeft voor de ingang gezette samenwerking.

1.4 INTERNE ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

In 2020 is verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan “SWP ... op koers 2017-2019” (zie bijlage 3). De 
vorming van de brede welzijnsorganisatie en de daaraan gekoppelde nieuwe opdracht zijn de redenen dat 
er dit jaar geen nieuw beleidsplan is opgesteld. De consequenties voor ons als organisatie zijn dit jaar nog 
onvoldoende duidelijk en concreet om dit al te kunnen vormgeven in een nieuw meerjarenbeleidsplan.

De Corona heeft voor de dienstverlening van de organisatie ingrijpende gevolgen gehad. Kwetsbare 
ouderen, die bij ons in beeld waren, doordat ze deelnemen aan diverse ontmoetingsactiviteiten werden 
opeens veel minder zichtbaar. Dit heeft geresulteerd in alternatieve en intensievere manieren van contact 
onderhouden. We hebben met deelnemers veel telefonisch contact onderhouden met als doel betrokken 
en verbonden te blijven en te monitoren hoe het met de gezondheid en redzaamheid gaat. Ook de grote 
vrijwilligersgroep betrokken bij onze diensten bestaat voor een groot deel uit mensen die tot een 
risicogroep behoren. Een groot aantal diensten en activiteiten is dientengevolge op een laag pitje komen 
te staan. Vrijwilligers durven zich niet in te zetten. Daarnaast konden een aantal diensten vanwege 
maatregelen ook niet meer plaats vinden of waren er ingrijpende aanpassingen nodig.
De vrijwilligers die op dit moment onze diensten uitvoeren zijn ons grootste kapitaal. Belangrijk is, 
ondanks Corona, om goed in contact met hen blijven en te investeren in de binding met de organisatie. 
Daarnaast het ondersteunen van vrijwilligers in voor hen moeilijke situaties. Het beter toerusten door 
het verzorgen van passende trainingen hebben we als gevolg van de Coronacrisis steeds weer 
opnieuw moeten uitstellen. Als gevolg van de afgekondigde Lock-downs heeft het team veelal vanuit 
huis gewerkt en is er lange tijd gewerkt met een minimale bezetting op locatie om essentiële 
dienstverlening en bereikbaarheid te kunnen borgen. Waar mogelijk is afgelopen jaar fysiek 
overleg gevoerd, maar ook veel digitaal en telefonisch.
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1.4.1 BESTUUR
In 2020 is de enige wijziging in het bestuur geweest het vertrek van dhr. G.A.B. Tolboom als 
penningmeester per 01-01-2020 en de aanstelling van dhr. P. Brink als nieuwe penningmeester 
per 01-01-2020. Vooruitlopend op de veranderingen als gevolg van de brede welzijnsorganisatie heeft het 
bestuur in zijn vergadering van elf december 2020 nieuwe statuten aangenomen. Mw. K.G. Mulder, secretaris 
heeft de volmacht gekregen om deze notarieel te laten wijzigen. 

Governancestructuur
De stichting Welzijn Putten (SWP) onderschrijft de bepalingen van de Governancecode Sociaal Werk 2016. 

Voor de vertaling van de principes uit deze Governancecode zijn de volgende interne documenten opgesteld:

• Statuten van Stichting Welzijn Putten;
• Beleidsplan;    
• Missie-document;  
• Profielschets bestuursleden;  
• Bestuursreglement;  
• Coördinator statuut;
• Gedragscode medewerkers;
• Klachtenreglement;
• Vertrouwenspersoon;
• Personeelsreglement;
• Infoboek vrijwilligers.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het bestuur, coördinator en gemeente, alsmede andere 
betrokkenen in het Sociale Domein, (de stakeholders) passend bij de aard van de relatie.

Bestuur, taak en werkwijze
Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit betekent onder meer dat het bestuur 
verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, de financiering, 
het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Op diverse manieren verwerft het bestuur 
informatie voor een goede vervulling van haar taak. Door gesprekken met de medewerkers, de coördinator 
en informatie van de accountant, wordt eveneens inzicht verkregen op de gang van zaken binnen Welzijn 
Putten. Dit als aanvulling op de informatie die onder andere rondom besluitvorming door de coördinator 
wordt verstrekt. Voorts overlegt het bestuur viermaal per jaar met de wethouder Samenleving van de 
gemeente Putten om de kijk van de gemeente op de organisatie en geleverde prestaties te vernemen.
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Vergaderingen bestuur
Vanwege de Coronacrisis heeft het bestuur dit jaar 8 keer vergaderd. 
Een enkele keer is de noodzakelijke besluitvorming via de email 
vormgegeven en bekrachtigd in de volgende bestuursvergadering. Naast de 
reguliere vergaderingen zijn er extra overlegsituaties geweest i.v.m. de
 ontwikkelingen op het gebied van de brede welzijnsinstelling met de gemeente 
Putten en Stimenz, waarbij het bestuur is vertegenwoordigd door de voorzitter. Het 
bestuur heeft ook overleg gevoerd met het bestuur van de stichting ‘Gelukkig ouder Worden’ 
over het mogelijk overnemen van onze rolstoel bus.

Vergoedingen bestuur
De bestuursleden ontvangen geen salaris of bezoldiging. In 2020 is aan de bestuursleden, evenals 
aan alle andere vrijwilligers en medewerkers een eindejaarsgeschenk uitgereikt.

Samenstelling en nevenfuncties
Op 31 december 2020 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-
Wildeboer

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

De heer P. Brink Penningmeester  - Zzp’er Data analist
 - Scriba Geref. Kerk. (vrij) GKv
 - Bestuurslid Samen Verder
 - Programmamaker Veluwe FM
 - SG Guido de Bres, technische natuurkunde

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

De heer R. v/d Brink Algemeen bestuurslid  - Adviseur bij Stichting Kindcentrum Putten
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1.4.2 VERTROUWENSPERSOON
Mw. Ada Hendriks heeft ons laten weten dat zich afgelopen jaar niemand heeft gemeld bij de 
vertrouwenspersoon.

1.4.3 PERSONELE BEZETTING
Stichting Welzijn Putten is een relatief kleine en slagvaardige organisatie. 
Eind 2020 werken er 9 medewerkers, waarvan 3 mannen en 6 vrouwen. Er hebben het afgelopen jaar geen 
personele mutaties plaats gevonden. De formatie op 31 december 2020 bedraagt 6,64 fte. Naast het eigen 
personeel wordt voor de financiële dienstverlening structureel expertise ingehuurd.

1.4.4 STAGIAIR
In 2020 hebben er in totaal 2 MBO stagiaires stage gelopen de eerste vanaf september 
2019 t/m juni 2020. In september 2020 is er een nieuwe stagiaire gestart waarvan de stage doorloopt 
t/m januari 2021. Het betreft beide stagiaires vanuit het MBO, maar studerend aan verschillende 
opleidingsinstituten.

1.4.5 VRIJWILLIGERS
Naast de beroepskrachten zijn er 167 vrijwilligers voor de organisatie actief. We hebben afscheid van 
23 vrijwilligers genomen en er zijn 24 nieuwe vrijwilligers begonnen. Door de overname van de 
maatschappelijke inburgering van de statushouders zijn er eind 2019 25 vrijwilligers extra bijgekomen. 
We zitten nu op een totaal van 167. 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. “De vrijwilligers ondersteunen 

de welzijnsdiensten”
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1.4.5.1 INTRODUCTIE VRIJWILLIGERSBELEID
Vanaf begin 2019 is Welzijn Putten bezig geweest om een nieuw vrijwilligersbeleid 
te schrijven. Hester Bats van Spectrum was hier voor gecontracteerd. Namens het 
team van Welzijn Putten namen Kees en Simone deel aan de klankbordgroep. 
Ook een aantal vrijwilligers nam deel. Eind februari 2020 was het vrijwilligersbeleid klaar 
(zie bijlage 4). De introductie van het vrijwilligersbeleid bij de vrijwilligers was voorzien in april, 
in combinatie met een high tea. De vrijwilligers waren uitgenodigd en de boodschappenlijstjes 
lagen klaar toen corona toesloeg. De high tea werd gecanceld en de introductie van het 
vrijwilligersbeleid kon in aangepaste vorm pas in september worden uitgevoerd. In september zijn 
vier bijeenkomsten georganiseerd om de vrijwilligers te informeren over het nieuwe vrijwilligersbeleid. 
Er zijn twee bijeenkomsten gehouden op 8 september en op 14 en 16 september elk één bijeenkomst. 
Er waren steeds 40 mensen uitgenodigd om aan de toen geldende coronaregels te voldoen. 
De aanwezigen werden geïnformeerd over de gedragscode, de vertrouwenspersoon en de AVG. 
De bijeenkomst was gecombineerd met het uitreiken van een WCP waardebon van 20 euro ter 
compensatie van de barbecue.

“De vrijwilligers ondersteunen 
de welzijnsdiensten”



1.4.5.2 VRIJWILLIGERS EN CORONA
Corona bemoeilijkte de contacten maar 
met alle vrijwilligers is er intensief contact 
geweest op initiatief van de coördinator 
van de diensten/activiteiten. Het contact 
bestond uit veelvuldig bellen. Deze 
gesprekken werden zeer op prijs gesteld 
en waren langdurig van aard. Daarnaast 
werden meerdere kaartjes door een 
actieve vrijwilliger bezorgd. De afgebeelde 
kaart is gemaakt door de deelnemers van 
de tekenclub. In juli was er een zakje 
chocolade van de plaatselijke bakkerij en 
in september een waardering in de vorm 
van een WCP bon. December stond in het 
teken van het uitdelen van een 
kerstpakket. Het kerstpakket werd door 
de sociaalwerkers persoonlijk thuis-
gebracht. Het pakket is samengesteld 
m.m.v. de werkplaats van de Pinnenburg, 
de Ontmoeting uit Ermelo en het geheel 
is ingepakt in samenwerking met de leer-
lingen van de Groevenbeek. Een aantal 
vrijwilligers wilden het afgelopen jaar wel 
naar Stroud komen waar de coördinator ’hoe gaat het nu’ gesprekken hield met vrijwilligers die dat op prijs 
stelden. Voor de vrijwilligers die niet naar Stroud konden komen werd een huisbezoek door de coördinator 
gepland. Een gedeelte van de groep vrijwilligers is op leeftijd en daarvan zijn weer een aantal kwetsbaar. Ech-
ter gaven slechts twee vrijwilligers aan dat ze het echt zwaar hadden. De anderen toonden veel veerkracht 
en aanpassingsvermogen aan de corona situatie. De behoefte aan contact in de vorm van een telefoontje of 
mail was echter groot.

Hartelijk dank voor de attentie. Heerlijk die Pebbles, ja ik ken ze wel. 
Ga ik lekker opsmikkelen bij de thee of zoete wijn.

Met warme groet, M

1.4.6 SCHOLING EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
In 2020 heeft de nadruk gelegen op het meer methodisch werken en zijn we als team bezig geweest met het 
borgen, met als doel het behalen van het branche kwaliteitscertificaat Sterk Sociaal Werk van Sociaal Werk 
Nederland. Hier hebben we verspreid over het jaar een aantal teammiddagen georganiseerd o.l.v. Joost Kasse. 
Vanwege de Corona pandemie zijn er aanpassingen in het traject gedaan en zal de uiteindelijke certificering in 
het 1e kwartaal van 2021 plaatsvinden. Met het behalen van dit certificaat leggen we een goede basis voor de 
toekomst. Het gehele team heeft scholing rond BHV gevolgd.
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Een aantal geplande training- en scholingsbijeenkomsten voor 
vrijwilligers heeft geen doorgang kunnen vinden en is uitgesteld i.v.m. Corona.
Daarnaast hebben alle medewerkers op eigen initiatief werkbezoeken afgelegd 
en deelgenomen aan diverse inhoudelijke workshops en/of relevante congressen. 
Veel van deze hebben dit jaar vooral digitaal plaats gevonden. 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.

1.5 COMMUNICATIE

1.5.1 PR EN COMMUNICATIEBELEID
Na hetgeen we in 2019 hebben gedaan is afgelopen jaar de website verder verbeterd door aanpassingen 
aan de indeling op eigen initiatief, maar ook door opmerkingen van gebruikers.

1.5.2 MEDIA
Welzijn Putten benadert voor alle activiteiten actief de lokale media. In 2020 hebben we elke week met 
de agenda en soms meerdere artikelen in de Puttenaer gestaan. Daarnaast worden onze persberichten 
ook geplaatst op de website van Puttense zaken. Zelf hebben we een eigen facebook-, twitter- en 
Instagramaccount waar we ook ons nieuws op delen. Samen met anderen hebben we o.a. 
nieuwsberichten geplaatst rond ‘de beursvloer’, ‘De week van de dementie’ en bijv. activiteiten in 
samenwerking met de bibliotheek. Met de gemeente en partners in het sociaal domein hebben we 
samen nieuwsberichten op de gemeentelijke pagina’s van de Puttenaer geplaatst rondom de 
mantelzorgwaardering en Corona.
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1.5.3 PRESENTATIES EN NETWERKBIJEENKOMSTEN
 
In januari 2020 hebben we in samenwerking met 
de gemeente en Zorgbelang Inclusief het lokale 
congres “Putten Inclusief” georganiseerd. Tijdens 
dit congres is de inclusieagenda van de gemeente 
Putten gepresenteerd en werd het inclusiepanel 
officieel geïnstalleerd (zie bijlage 5 voor de 
inclusieagenda van de gemeente Putten). 

1.6 RECEPTIEFUNCTIE IN STROUD
De receptiefunctie in Stroud is vooral in Corona tijd nog belangrijker geworden. Iedere bezoeker meldt zich bij 
de receptie en loopt niet maar zo het gebouw in. Meestal zijn het mensen die afspraken hebben. Vooral in het 
begin van het jaar moesten we mensen er veel op wijzen om hun handen te desinfecteren. Tijdens de 2e golf in 
het najaar werd dit meer vanzelfsprekend. Aan het eind van 2020 merkten we dat er wel steeds minder mensen 
naar Stroud kwamen. Ondanks dat we met een Coronarooster werkten hebben we de receptiefunctie dagelijks 
volledig bemand gehad, met ook invulling hiervan door vrijwilligers. 

1.7 ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING
In een actieonderzoek gaan professionals in zorg en welzijn in regio Delft en Veluwe op zoek naar een 
gezamenlijke werkwijze voor geestelijke verzorging aan patiënten en cliënten in de thuissituatie. Op de Veluwe 
wordt het onderzoek in Elburg en Putten gehouden. Lisanne van den Hee is namens Welzijn Putten actief lid 
van het wijknetwerk Putten. Onder leiding van een projectleider en de actieonderzoeker gaan professionals in 
zorg en welzijn zoals de huisarts, de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH), de  
wijkverpleegkundige, de sociaal werker en specialisten zoals de geestelijk verzorger op zoek naar een 
aanpak waarmee geestelijke verzorging een vanzelfsprekend onderdeel kan worden van hun werk en goede 
afstemming plaatsvindt in de onderlinge samenwerking. Deze vorm van zorg moet beschikbaar en bereikbaar 
zijn en de patiënt en/of cliënt ondersteunen. Het gaat daarbij om de rol van professionals (zie bijlage 6 voor de 
factsheet).

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 7) 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 voorbereiding op de brede welzijnsorganisatie is er geen nieuwe opdracht 
geformuleerd, maar is de opdracht vanuit 2017 ook dit jaar gecontinueerd. 
Deze opdracht bestaat uit vier hoofdthema’s die in het programma van Welzijn Putten 
worden 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 ook de maatschappelijke inburgering van de 
statushouders onderdeel van de dienstverlening van Welzijn Putten.

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
Via het Platform Mantelzorg Putten en de dienst “wegwijs in welzijn”, komen er ook mantelzorgvragen 
naar ons toe. Hier bieden we ondersteuning, een luisterend oor en kijken we mee wat we kunnen doen 
om de mantelzorger te ondersteunen. Hiervoor hebben we contacten met diverse partners binnen de 1e 

en 2e lijnszorg en het voorliggende veld. Soms is een luisterend oor genoeg, soms vraagt het om 
ondersteuning door inschakelen van een professional en een andere keer is er binnen of buiten het 
netwerk van de vrager een oplossing te vinden. Tijdens de eerste lockdown periode hebben we alle 
geregistreerde mantelzorgers via de mail en ongeveer 30% telefonisch benaderd.

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. Er is landelijk ook steeds 
meer aandacht voor jonge mantelzorgers en zijn zij komen dan ook meer in beeld. Dit is 
zichtbaar in de verdere stijging ten opzichte van 2019, van 41 jonge mantelzorgers naar 
49 in de leeftijd van 6 -18 jaar.

2 - UITVOERING OPDRACHT



PAGINA 018PAGINA 18

2.1.2.1 KOPP/KOV-GROEP:
Doel en werkwijze 
Kinderen die opgroeien in een gezin waarin één of beide ouders psychische problemen of 
verslavingsproblemen heeft of hebben, lopen het risico om zelf (later) ook psychische problemen te 
ontwikkelen. Het is belangrijk dat zij leren begrijpen wat er aan de hand is en hun emoties leren uiten. Het is 
ook goed dat ze buiten het gezin de gelegenheid krijgen om in een veilige omgeving te ontspannen en te spelen 
met gelijkgestemden. Hierdoor gaan ze ook zien dat zij niet de enigen zijn met problemen thuis. De ‘Doe-Praat-
groep’ is ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De methode is laagdrempelig opgezet, de bijeenkomsten 
zijn gratis en er wordt geen dossier opgebouwd. We hebben gewerkt met de methode ‘Doe-Praatgroep’ en 
ondersteunen kinderen (8-12) van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen vanuit Trimbos.

• Kinderen delen hun ervaringen met elkaar; 
• Kinderen leren verslaving gerelateerd gedrag en situaties herkennen; 
• Kinderen leren om gaan met en het uiten van emoties en gevoelens; 
• Kinderen krijgen informatie over psychische ziektebeelden en verslaving; 
• Verminderen van schuld- en schaamtegevoelens door kinderen;
• Delen en bespreekbaar maken van loyaliteitsproblematiek; 
• Relativeren door plezier te maken en leuke dingen te doen.

 
Voor KOPP-KOV Doe-praatgroep die Welzijn Putten vanuit regionale inloop organiseert in samenwerking met 
Tactus hebben 6 kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar de training in het najaar van 2020 gevolgd. De training die 
in voorjaar van 2020 gepland stond kon niet doorgaan vanwege Corona. We hebben hierdoor helaas minder 
kinderen kunnen bereiken dan vorig jaar. In totaal zijn we 8 keer bij elkaar geweest. Dit waren fijne 
ontmoetingen. Opvallend was de openheid en eerlijkheid van de kinderen en dat ze het fijn vonden om deze 
ervaringen te kunnen delen met anderen die in vergelijkbare situaties zitten. Daarom was het erg jammer 
dat de training in het voorjaar niet door kon gaan. Kinderen gaven aan dat ze het lastig vonden om dit ook op 
school bespreekbaar te maken. Dit hebben we besproken met een schooldirecteur, deze neemt het mee ter 
bespreking met IB-ers en leerkrachten.

2.1.2.2 REGIONALE INLOOP JONGE MANTELZORGERS
Vanuit Welzijn Putten /Welzijn Ermelo wordt er maandelijks op de woensdagmiddag en donderdagavond 
regionale inloop bij jongerencentrum WE aangeboden. Helaas hebben we een aantal keer groepsbijeenkomst 
noodgedwongen moeten annuleren en of aanpassingen doen voor veilig werk vanwege RIVW maatregelen. 
Contacten vanuit sociaal werker werden hierdoor op de afgelaste dagen meer individueel gericht. Tijdens een 
inloop komen er gemiddeld 10 jonge mantelzorgers vanuit Putten en Ermelo.

2.1.2.3 SPECIALE CORONA ACTIES VOOR ONZE JONGE MANTELZORGER
Vanuit preventie is ten gevolge van sluiting scholen en verenigingen in het voorjaar aan alle geregistreerde 
jonge mantelzorgers een kaart gestuurd om hen een hart onder de riem te steken en ze te attenderen op het 
delen van zorgen. In mei is wederom een kaart gestuurd met een klavertje4 ter aanmoediging en erkenning. 
Voor menig leerling spannende tijden gezien schoolkeuzes, rapporten en zicht op komende zomervakantie 
waarin er geen online afleiding en persoonlijke aandacht van school is. Het is belangrijk dat jonge mantel-
zorgers hun emoties en gevoelens kunnen uiten zodat depressieve gevoelens en of zorgdruk hen niet te veel 
gaat belasten. Hiervoor is aandacht gevraagd bij scholen, huisartsen, apotheken en verenigingen d.m.v. een 
poster (zie ook bijlage 8).
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2.1.2.4 KALENDER JONGE MANTELZORGERS 2021
Welzijn Putten heeft in samenwerking met Welzijn Ermelo vanuit regionale 
inloop jonge mantelzorgers een unieke bureaukalender 2021 ontwikkeld. In 
Putten krijgen alle geregistreerde jonge mantelzorgers onder de 18 deze kalender 
als onderdeel van de mantelzorgwaardering 2020. De kalender bestaat uit persoonlijke 
spreuken en tekeningen van jonge mantelzorgers. Er is vanuit intensieve samenwerking 
tussen plaatselijke ondernemers en beide organisaties een divers aanbod van vouchers voor 
ontspannende activiteiten en heerlijke lekkernijen aan de kalender toegevoegd. Ook zijn er tips 
en tricks door de maanden heen toegevoegd om (thuis) ontspanning, creativiteit en beweging te 
bevorderen in het dagelijks leven. De vouchers zijn natuurlijk bedoeld om kinderen en jongeren die 
opgroeien met meer dan gewone zorg in hun thuissituatie een blijk van waardering te geven.

2.1.3 MANTELZORGWAARDERING 2020
Met de drie voorstellen naar aanleiding van de evaluatie van het mantelzorgcompliment 2019 zijn we in 
2020 verder gegaan. Hieronder zijn deze drie voorstellen opgesomd:

• Naamaanpassing uitreiking van mantelzorgcompliment naar mantelzorgwaardering.
• Invoeren van herinneringsemail aan mantelzorgers voorafgaand aan de uitreiking.
• Gesprek geïnitieerd tussen de gemeente Putten en het Platform Mantelzorg Putten op welke manier 

zij elkaar nog meer kunnen versterken.

De uitreiking
Ondanks de vele uitdagingen, hebben we de 
mantelzorgwaardering in aangepaste vorm toch 
kunnen organiseren in samenwerking met de 
gemeente Putten en Stroud. In verband met de 
coronamaatregelingen en het minimaliseren van 
de reisbewegingen is besloten dat de mantel-
zorgers niet naar Stroud hoefden te komen voor 
de verificatie, behalve de mantelzorgers die 
gekozen hadden voor de WCP-Spaarkaart omdat 
er geen andere mogelijkheid was om het tegoed op de spaarkaarten te krijgen. Terugkijkend kunnen 
we zeggen dat de uitreiking zeer voorspoedig en coronaproof is verlopen en dat elke mantelzorger zich 
goed heeft gehouden aan de tijd waarop zij waren ingepland. Ook wethouder Koops kwam nog langs 
en voerde een aantal gesprekken met mantelzorgers. 

In 2020 zijn er totaal zijn 681 mantelzorgwaarderingen aangevraagd. Dat zijn 6 waarderingen 
minder dan in 2019 en 72 meer dan in 2018 (zie voor de evaluatie van de mantelzorgwaardering 
2020 bijlage 9). Belangrijke constatering is dat zich ook steeds meer jonge mantelzorgers 
(6 t/m 17 jaar) melden, van 28 in 2018 naar 41 in 2019 en 49 in 2020. De landelijke 
aandacht hiervoor en onze activiteiten resulteren dus effect.
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Inzender       Totaal 
Mantelzorger (leeftijd 18 jaar en ouder)   564 
Jonge Mantelzorger (leeftijd 6 t/m 17 jaar)   49 
Zorgvrager       68

We zijn in gesprek met de gemeente over 
verdere aanpassingen van de waardering en 
de trends die wij signaleren.

2.1.4 ONDERZOEK MANTELZORG IN 
CORONATIJD
Vanuit de gemeente werd tijdens de eerste 
corona lockdown regelmatig gevraagd welke 

signalen Welzijn Putten krijgt van de mantelzorgers en de zorgvragers over hun situatie. Daarop konden we 
eigenlijk geen goed antwoord geven. We verwachtten dat corona een extra last legt bij de mantelzorgers. Maar 
tegelijkertijd kwamen er weinig hulpvragen binnen zodat we geen onderbouwd antwoord konden geven. Om 
beter zicht op de situatie te krijgen is een onderzoek uitgevoerd naar de situatie van de mantelzorgers tijdens 
de lockdown van maart t/m mei 2020. Het onderzoek bestond uit een telefonische enquête gehouden onder 
de mantelzorgers die ingeschreven staan bij Welzijn Putten. De interviews zijn afgenomen tussen 26 mei en 6 
juni 2020. Het rapport is te vinden in bijlage 10.

2.1.5 MAATJES
Groepsactiviteiten zijn door de Coronapandemie niet mogelijk geweest. Van een aantal mantelzorgers 
kregen we de vraag voor het inzetten van een vrijwilliger als ’maatje’. Deze vragen zijn via “Wegwijs in Welzijn” 
beantwoord. Hieronder zijn kort enkele voorbeelden beschreven:

• Door middel van wekelijkse gesprekken met een studente kreeg een jonge mantelzorger persoonlijk 
gehoor en aandacht. De studente kon op deze manier ervaring opdoen en zich verder bekwamen in het 
gebruik van gesprekstechnieken.

• Een jonge mantelzorger die een maatje zoekt om samen mee te gaan sporten en op deze manier weer 
zelfvertrouwen opbouwt.

• Vraag van een mantelzorger waarvan de vader niet naar de dagbesteding wil gaan. Hier hebben we een 
vrijwilliger aan kunnen koppelen die zijn nieuwe woonplaats beter wil leren kennen. Hij haalt deze man 
nu op voor fietstochtjes in de omgeving.

2.1.6 PLATFORM MANTELZORG PUTTEN
Aantal bijeenkomsten: 8 x vergaderd, waarvan 1x digitaal loopt gelijk aan jaarplanning
Aantal deelnemers: 7 

Voor de vrijwilligers van het Platform mantelzorg Putten was het passen en meten in 2020 om hun taken uit te 
voeren. Er zijn wel acties ondernomen. 

Het netwerkinitiatief “Voor Elkaar” is overgegaan in het Alzheimer café, het Platform heeft hier de taak gekregen 
om gastheerschap tijdens bijeenkomsten uit te voeren en zichtbaar aanwezig te zijn op bijeenkomsten om zo 
mantelzorgers direct te kunnen informeren en ondersteunen.
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Het Platform wilde in 2020 “de boer op” om meer bekendheid te krijgen 
bij de zorg organisaties in Putten. Het doel was om de organisaties enerzijds 
bewust te maken over de druk die op mantelzorgers ligt en anderzijds op de 
mogelijkheden die het Platform heeft bekend te maken bij de organisaties. Door de 
corona crisis en de druk die daardoor bij de zorgorganisaties is ontstaan is dit punt 
blijven liggen en hoopt het Platform hier in 2021 mee verder te kunnen.

In de afgelopen jaren en uit de gesprekken met vergelijkbare instanties is gebleken dat de 
doelgroep “Mantelzorgers” moeilijk te bereiken is. Hierdoor heeft het Platform het idee dat zij geen 
goed beeld hebben van hoe zij iets kunnen betekenen voor de mantelzorger in Putten. In 2020 
wilden zij een onderzoek student onderzoek laten doen naar de ondersteuningsbehoefte van de
mantelzorger. Dit plan schuift ook door tot het moment dat er meer zicht is op meer bewegings-
vrijheid voor een student om het onderzoek te kunnen doen en om mensen te kunnen spreken. 

Er is 1x een themabijeenkomst geweest in januari, dit was met een mantelzorgmakelaar. 
Zij heeft uitgelegd hoe zij werkt en waarvoor zij ingezet kan worden. 

Toen Corona uitbrak heeft het Platform geholpen met het verspreiden van de burenhulpkaart om zo 
de inwoners bewust te maken van het feit dat je hulp kunt bieden en vragen in de eigen omgeving. Eén 
vrijwilligster woont in Veenhuizerveld en daar hebben bewoners op eigen initiatief een Whatsap burenhulp 
groep opgericht. 

In het voorjaar heeft het Platform de mantelzorgladder onder de aandacht gebracht in de krant de 
Puttenaer. In de Mantelzorgladder wordt beschreven wanneer een mantelzorger welke hulp in kan 
schakelen en wat er wordt vergoed (zie bijlage 11). 

In de zomer heeft het Platform vragen aangeleverd die aan de mantelzorgers werden gesteld die het 
formulier voor de Mantelzorgwaardering aanvroegen. Door het stellen deze vragen is er meer inzicht 
gekomen in waar mensen hun vragen stellen en aan wie zij hulp vragen. 

Begin november heeft het Platform kennis gemaakt met wethouder Bert Koops. Ook hebben zij 
meegedacht over de nieuwe naam van het Mantelzorg compliment en prijkte hun naam naast die van de 
gemeente Putten en Welzijn Putten op banners om de mantelzorgers te bedanken voor de zorg en steun 
zie zij bieden. Ook hebben de vrijwilligers geholpen bij de uitreiking van de WCP mantelzorg waardering.

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.



PAGINA 022

2.2.1 VRIJWILLIGERSVACATUREBANK
Welzijn Putten beheert de vrijwilligers-
vacaturebank van Putten. Dit is een website die 
te vinden is via de site van Welzijn Putten. De 
vrijwilligersvacaturebank is sinds 2019 in gebruik. 
Publiciteit over de vrijwilligersvacaturebank richting 
vrijwilligersorganisaties en richting potentiële 
vrijwilligers wordt gemaakt via de rubriek in de krant, 
tijdens presentaties en in één op één gesprekken. 
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 er voor te zorgen dat Welzijn Putten de 
organisaties daadwerkelijk kent zodat misbruik kan worden voorkomen. Omdat ook van de vacaturebank 
gebruik kan worden gemaakt zonder een profiel aan te maken, kan worden gesolliciteerd buiten de 
website om, zijn de aantallen gebruikers en matches in werkelijkheid hoger dan wat door het programma 
geregistreerd wordt. 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. 

Communicatie en PR 
Sinds februari 2020 publiceert Welzijn Putten een vaste rubriek in de Puttenaer. De rubriek is een agenda waarin 
aandacht wordt besteed aan (vaste) diensten en aan eenmalige activiteiten. Er is een vrijwilliger betrokken bij 
het opstellen van de rubriek. In 2020 is de rubriek voor de zomer eveneens gepubliceerd op de nieuwswebsite. 
www.putten.nieuws.nl en na de zomer op www.puttensezaken.nl. De rubriek wordt bovendien op onze eigen 
website gepubliceerd.

2.2.2 WORKSHOPCARROUSEL VOOR VRIJWILLIGERS
In 2019 heeft Welzijn Putten voor het eerst een workshopcarrousel voor vrijwilligers georganiseerd. Dit is een 
evenement van een dagdeel waarin workshops worden aangeboden aan vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen 
kiezen uit een breed aanbod van workshops. 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 voor alle 
vrijwilligers uit Putten. De carrousel werd georganiseerd als samenwerkingsverband met Zorggroep NW 
Veluwe en Zorgerf Buitenland Zorgerf Buitenland en was in 2019 een succes. Zowel Zorgerf als Zorggroep 
NW Veluwe wilden graag in 2020 opnieuw meedoen met het organiseren van een workshopcarrousel. 
Verbeterpunt voor 2020 was dat we meer organisaties wilden betrekken bij de organisatie van de carrousel.
Daartoe werd de werkgroep uitgebreid met Norschoten en de Zonnebloem. Op 12 november 2019 is 
de werkgroep voor het eerst bij elkaar gekomen voor de voorbereiding van de versie 2020. In het eerste 
trimester van 2020 zijn de workshops geregeld, het pr plan en het draaiboek gemaakt en ook de wethouder 
uitgenodigd voor het welkomstwoord. De posters waren geprint, een vooraankondiging verstuurd naar alle 
vrijwilligersorganisaties en het krantenartikel besproken toen de coronamaatregelen genomen werden. 
De pr campagne is toen afgeblazen en de workshop carrousel is verzet naar 12 oktober. Op 1 september 
heeft de werkgroep besloten om de carrousel uit te stellen naar april 2021 en op 30 december is besloten 
om verder uit te stellen naar 4 oktober 2021. In september zijn digitale opties onderzocht en verworpen als 
weinig aantrekkelijk voor onze doelgroep.
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2.2.3 EXPERTISECENTRUM
In 2019 hebben we initiatief genomen om te onderzoeken of we er in 
Putten behoefte is aan expertisecentrum voor vrijwilligers. Daartoe zijn 
we in 2019 gestart met een eerste inventarisatie onder enkele informele 
zorgorganisaties:

• Is er vraag naar scholing;
• welk aanbod hebben ze zelf;
• hoe is dat geregeld en hoe werkt het;
• wat ontbreekt er.

Er is hier met vier organisaties uitgebreid gesproken. In maart 2020 zijn nieuwe organisaties 
benaderd maar die hebben allemaal het gesprek hebben afgezegd vanwege Corona. Corona heeft 
een aardverschuiving binnen het vrijwilligerswerk veroorzaakt waar de organisaties nog niet van zijn 
bekomen. Ze konden in 2020 niet over de lange termijn nadenken omdat daar te veel onzekerheden zijn.

2.2.4 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 2020 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. Door Corona en de maatregelen is het niet mogelijk geweest dit continu mogelijk te 
maken.

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 is met de gemeente in overleg getreden ten aanzien van het aantal leerlingen, 
die dit jaar stage hebben gelopen, dit waren er dit jaar 57. In 2021 wordt er een vervolgafspraak 
gemaakt met de gemeente en Welzijn Putten. De deelname van bedrijven en maatschappelijke 
organisaties uit Putten aan de stagemarkt en het bieden van stageplekken was minimaal. In 2020 
zijn er slechts 5 vacatures aangeboden. De Corona is hier mede de oorzaak van. Over deze 
ontwikkeling is met de gemeente ook overleg gevoerd. Door de Coronapandemie hebben we dit 
verder niet kunnen oppakken. De stagemarkt van Christelijk College Groevenbeek is eveneens 
niet doorgegaan. Samen met Welzijn Ermelo en het Christelijk College Groevenbeek zijn de 
stagebieders benaderd om hun vacatures aan te melden. Zo is er een prachtige brochure 
gemaakt voor de leerlingen. Op deze manier konden de leerlingen toch hun stages 
kiezen (zie bijlage 12). ‘NL doet ‘ wanneer veel jongeren een groot deel van hun 
maatschappelijke stage kunnen invullen heeft vanwege corona in 2020 geen 
doorgang kunnen vinden.
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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.

Resultaten
Van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 zijn er totaal 182 casussen aangemeld via Wegwijs in 
Welzijn. Hieronder hebben we een onderverdeling gemaakt op het onderwerp van de casus en 
daarbij zijn ‘gezelschap’ en ‘praktische hulp’ het meest voorkomend. Gevolgd door advies 
gerelateerde vragen en meldingen rondom mantelzorgondersteuning en vervoer. Dit jaar stond natuurlijk 
in het teken van de coronapandemie en kan mogelijk ook als verklaring gezien worden voor de twee 
uitschieters in de grafiek. Gezelschap is toch veelal gelieerd aan eenzaamheid. Praktische hulp bestond 
vooral ook uit boodschappen doen, hond uitlaten en klusjes in en rond het huis.

Hoe worden de vragen 
opgelost?
Alle binnenkomende vragen 
worden samen met de 
vraagsteller besproken 
(vraagverduidelijking). In 
de meeste gevallen via 
persoonlijk contact, soms 
uitsluitend telefonisch. In 
sommige gevallen was een 
adviesgesprek voldoende en 
volgde geen verwijzing. In de 

grafiek hieronder is ook te zien hoe de 182 casussen zijn opgelost. De hulpdienst heeft ook een hele 
belangrijke rol gehad in het bieden van een oplossing in 2020 net als het Netwerk Burenhulp wat door 
Welzijn Putten in maart is gestart. Er zijn ook casussen geweest die we weer terug hebben moeten geven 
aan de verwijzer, omdat hiervoor geen mogelijkheden waren binnen Welzijn Putten of daarbuiten. Een 
voorbeeld is dat we gevraagd werden om een vrijwilliger voor een jongen met gedragsproblemen die 
gebruik maakte van groepsvervoer, maar zorgde voor onveilige situaties voor de overige kinderen 
in de bus. Deze vraag hebben we weer terug moeten geven, omdat dit teveel vraagt van een 
vrijwilliger in combinatie met de frequentie waarbij de ondersteuning nodig was. In 2020 
merkten we een toename van intensieve hulpvragen voor kinderen en jonge gezinnen 
waarbij een vrijwilliger niet altijd passend bleek te zijn.
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Hoe komen de vragen binnen?
In onderstaande grafiek is te zien via welke organisaties de vragen binnen komen. De meeste mensen melden 
zichzelf (74). Partner /familie (23) van de persoon die hulp kan gebruiken kloppen ook regelmatig aan bij Wegwijs 
in Welzijn. Vervolgens krijgen we de meeste vragen via het maatschappelijk werk (17). De thuiszorgorganisaties 
waren verantwoordelijk voor 12 van de gestelde vragen en vanuit het WMO-loket zijn er 11 meldingen gedaan 
om in het voorliggend veld te zoeken naar alternatieven voor WMO-meldingen die zijn gedaan. Welzijn Putten 
komt met de vragenstellers in contact via huisbezoek 75+ ,de maaltijdbezorgers of dat medewerkers proactief 
een vraag signaleren bij inwoners. Uit die contacten kwamen 24 aanvragen.

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?
1. Er zijn 182 mensen in 2020 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 vrijwilligers- 

organisaties 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. We merken dat dit nu ook bekender is bij informele organisaties,  
waardoor er in bepaalde casussen ook de samenwerking wordt opgezocht om te  
voorkomen dat er dingen dubbel gedaan worden.

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 50 vragen binnen gekomen via de  
formele zorg: maatschappelijk werk, huisartsenpraktijken, gemeente Putten, 
thuiszorgorganisaties, woningstichting enzovoort. 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. Dit jaar hebben we door de coronamaatregelen minder gebruik kunnen maken van 
de voorzieningen die er in Putten, gewoonweg omdat deze stilgelegd zijn. Denk hierbij aan de 
ontmoetingsactviteiten in Stroud. We hebben dan ook ingezet op wat buren in deze tijd voor 
elkaar kunnen betekenen in met name de praktische hulpvragen. Totaal zijn 13 vragen door het 
Netwerk Burenhulp opgelost die bij Wegwijs in Welzijn zijn binnengekomen. Ook de hulpdienst 
heeft een belangrijk aan deel gehad in het oplossen van vragen van inwoners.  

2.4.2 HULPDIENST
De hulpdienst voert de klussen uit die niet door informele zorgorganisaties en andere 
vrijwilligersorganisaties in Putten kunnen worden opgepakt. De klussen komen via Wegwijs in Welzijn 
binnen. Voor de hulpvrager geldt dat hij of zij niet in staat is om zelf de gevraagde werkzaamheden te 
verrichten en onvoldoende mogelijkheden heeft om dit betaald door professionals te laten uitvoeren. 
Wanneer men over voldoende financiële middelen beschikt en er is een professionele oplossing 
beschikbaar, dan worden de hulpvragers daar naar toe doorverwezen. Er zijn op dit moment 24 
vrijwilligers actief. Zij hebben in 2020 30 klussen uitgevoerd. Twee klussen, die waren doorverwezen, 
hebben we niet uit kunnen voeren. 

Gezelschap   3
Huiswerkbegeleiding  1 
Praktisch hulp  15
Vervoer   11
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2.4.3 HUISBEZOEK 75+
In het kader van de AVG is een nieuwe overeenkomst gesloten met de gemeente over de 75+ huisbezoeken 
en een verwerkingsovereenkomst (zie bijlages 13 en 14). In 2020 zijn we gestart met een nieuwe vragenlijst 
voor het huisbezoek 75+. De vragen richten zich op thema’s en bieden 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. In het eerste deel van de 
bijeenkomst werd er een presentatie gegeven 
door een professional vanuit het werkveld. In 
het tweede gedeelte van 2019 was er ruimte 
voor intervisie. Dat was ook het uitgangspunt 
voor 2020, maar helaas is het anders gelopen 
door Corona. Vanaf half maart 2020 merkten 
we dat inwoners niet meer open stonden 
voor een bezoek van de vrijwilligers. Ook 
de vrijwilligers gaven aan het niet prettig te 
vinden om bij mensen op bezoek te gaan. Na 
de eerste lockdown zijn 2 vrijwilligers actief 

gebleven, maar ook zij geven aan dat inwoners niet in gesprek willen en dit willen verplaatsen tot na de corona 
tijd. Met de vrijwilligers uitgebreid gesproken over alternatieven en of we met die alternatieven (bellen of 
afspraken maken in Stroud i.p.v. thuis) de gestelde doelen zouden behalen. Unaniem werd besloten dat dat 
niet het geval is. Medio december 2020 is met de gemeente gesproken over de leeftijd van de inwoners met de 
vraag of de leeftijd waarop het huisbezoek gedaan wordt omhoog kan (bijlage 15). De uitkomst van dit gesprek 
in is dat we dit in gang mogen zetten zodat we naast de inwoners van 75 jaar ook de inwoners van 78 jaar 
mogen benaderen. Roel gaf ons de opdracht om na te denken over het vroeg signaleren van problemen om 
ze zodoende voor te zijn, daarbij werd de leeftijd 65/66 jaar aangegeven. Dit plan wordt in de loop van 2021 
opgezet. Grafiek: Er zijn in 2020 23 huisbezoeken afgelegd.

2.4.4 WOONGEMAK PUTTEN
Ondanks de publiciteit, bleek er in de afgelopen jaren weinig tot geen animo voor de huisbezoeken vanuit 
het project Woongemak Putten. Als projectgroep (participatieraad, Woningstichting Putten, Gemeente 
Putten en Welzijn Putten) kozen we vanaf 2020 voor een andere aanpak door een gerichte bijeenkomst te 
gaan organiseren over de mogelijkheden die er allemaal beschikbaar zijn op de markt rondom het langer 
zelfstandig thuis wonen. Mocht er toch een vraag voor een huisbezoek bij ons binnenkomen, zijn de vrijwillige 
woonadviseurs van Welzijn Putten altijd nog beschikbaar. Er was een datum gepland en een spreker vastgelegd 
waarbij in gegaan zou worden op de biologische veroudering, gevolgen op het gebied van zelfredzaamheid en 
wonen en wat je kunt doen om jezelf daarop voor te bereiden. Helaas kon deze geplande bijeenkomst geen 
doorgang vinden vanwege de coronapandemie in 2020, maar in principe ligt het draaiboek al op de plank dus 
is het wachten op het moment dat het weer mogelijk is om deze bijeenkomst alsnog te organiseren.
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Burenhulpkaart
Welzijn Putten heeft op 16 maart 2020 een Hulpkaart geïntroduceerd voor 
dorpsgenoten die elkaar willen helpen of hulp nodig hebben in deze coronacrisis 
(zie bijlage 1). Vanwege de verspreiding van het coronavirus zijn maatregelen 
getroffen waardoor inwoners van Putten tegen ongemak in hun dagelijks leven 
aanliepen of genoodzaakt waren thuis te blijven. Het bleek dat men in Putten bereid is 
om iets voor een ander te doen. Er kwamen veel meer mensen die hulp aanboden dan 
vroegen. Welzijn Putten heeft middels deze hulpkaart direct met de gemeente het voortouw 
genomen om de bewoners een helpende hand te bieden om met elkaar in contact te komen. 
Er is een Hulpkaart ontwikkeld die mensen bij elkaar in de brievenbus kunnen stoppen. 
"Wij willen het initiatief vooral bij u als inwoners van Putten laten, maar indien nodig zijn wij op de
achtergrond bereikbaar voor vragen en advies", aldus Welzijn Putten. Als ook de Hulpkaart geen 
oplossing zou zijn konden inwoners contact opnemen met Wegwijs in Welzijn Putten.

2.4.5 NETWERK BURENHULP
Beter een goede buur dan een verre vriend! In tijden van de corona blijkt dat maar weer eens temeer. 
Welzijn Putten startte daarom in maart het initiatief Puttenhelpt.nl. Op deze website kon je aangeven als 
je hulp nodig had of als je hulp wilde aanbieden. Binnen de kortste keren waren er 100 inwoners die zich 
hadden gemeld om hulp te bieden. Dankzij deze 100 inwoners hebben we 35 hulpvragen kunnen 
oplossen en sommige lopen tot aan de dag van vandaag. Vervolgens is Welzijn Putten gaan nadenken op 
welke manier we die 100 actieve inwoners zouden kunnen vasthouden. Eind april hebben we ze allemaal 
opgebeld met een aantal vragen over hoe zij deze tijd beleven en hoe het huidige burencontact is in de 
eigen straat. Als laatste vragen waren we benieuwd of ze eventueel ook beschikbaar wilden zijn als de 
corona voorbij was, om een helpende hand te bieden aan iemand in de buurt. Totaal 59 van de 100 
inwoners reageerden hier positief op! 

Voor deze groep hebben we in juli startbijeenkomsten 
georganiseerd en geweldig om te zien hoe die 
kruisbestuiving werkt waarin werd kennisgemaakt en 
ideeën uitgewisseld. Het Netwerk Burenhulp Putten 
was geboren. Deze 59 inwoners zijn contactpersonen 
Burenhulp voor hun straat geworden. Een 
contactpersoon burenhulp wil zich graag sterk maken 
voor inwoners in de straat die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken: boodschapje doen, hond uitlaten, een 
keertje rijden naar het ziekenhuis, de heg bijsnoeien, praatje maken enzovoort. Het Netwerk 
Burenhulp is bedoeld om elkaar te vinden als dat nodig is en om ideeën/inspiratie/tips op te 
doen van andere contactpersonen. Vanuit Welzijn Putten is het fijn om te kunnen bellen met 
een contactpersoon om te horen of hij/zij ideeën heeft of iemand kent in de straat die iets 
in kan betekenen in een bepaalde hulpvraag uit de straat. Andersom kunnen 
contactpersonen ook bellen met Welzijn Putten als zij zich zorgen maken om 
iemand in de straat of niet goed weten wat ze met een situatie aan moeten. 
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In november hebben we een digitale eindejaar afsluiting gehad waarin we een tipje hebben opgelicht wat er 
in 2021 allemaal op stapel staat. We willen onder andere een workshop organiseren over grenzen stellen en 
acties bedenken waarin we het Netwerk Burenhulp nog meer onder de aandacht kunnen brengen. Het doel is 
dat we straks in elk van de 354 Puttense straten een contactpersoon Burenhulp hebben. In 2020 is er ook een 
sociale kaart met een logo ontwikkeld die in 2021 gelanceerd gaat worden, zie bijlage 16 voor sociale kaart. Alles 
wat binnen het Netwerk Burenhulp wordt ontwikkeld, gebeurt in samenwerking met de contactpersonen, zo 
ook het logo en de sociale kaart.

2.4.6 DIGITALE DAGBESTEDING
Ouderen, vaak ouderen met dementie, die normaal gesproken naar de dagbesteding gaan, kunnen daar sinds 
halverwege maart niet meer naartoe. Een groot probleem, want juist zij hebben enorm behoefte aan structuur 
in hun dag en de dagbesteding zorgt er ook voor dat mantelzorgers even op adem kunnen komen. Één van de 
Casemanagers Dementie bij Icare, klopte aan bij Welzijn Putten met de 
vraag: kunnen wij toch niet iets voor hen betekenen? Om juist die mensen 
toch wat te kunnen bieden startte Welzijn Putten een nieuw initiatief in 
samenwerking met Zorgerf Buitenland, Hoeve Ruimzicht en Norschoten: 
de digitale dagbesteding. Cervus ICT heeft kosteloos een digitaal kanaal 
opgetuigd. Dat kanaal heet Welzijn Putten: samen de dag door De inhoud 
wordt aangeleverd door de aanbieders van dagbesteding in Putten. Zij 
maken elke dag een programma van 10.00 tot 12.00 uur en in de middag 
van 14.00 – 15.30 uur. Ook zijn de uitzendingen via een link op de website 
van de verschillende aanbieders van dagbesteding en Welzijn Putten als 
livestream te volgen. De reacties waren heel enthousiast bijvoorbeeld van een 
vrouw waarvan haar man een vorm van dementie heeft. “De dagbesteding 
was even stilgevallen, maar op deze manier komt zijn leven weer bij hem terug.” Ons initiatief heeft ook landelijke 
bekendheid gekregen en o.a. Alzheimer Nederland is naar Putten gekomen om dit op te nemen in hun digitale 
boekje ‘Meer maatwerk, van Oldambt tot Roermond’. Toen de coronaregels weer wat werden versoepeld en 
deelnemers weer naar de dagbestedingen mochten, is de digitale dagbesteding ook weer gestopt.

2.4.7 INCLUSIEPANEL
Ondanks dat het geplande symposium niet door kon gaan in 2020 heeft het Inclusiepanel niet stil gezeten. 
Omdat er geen reacties zijn gekomen op de rol van voorzitter is er in overleg voor gekozen dat Zorgbelang 
Inclusief het panel blijft ondersteunen met het voorzitten van de vergaderingen en het uitzetten van de koers. 
Het is uiteindelijk toch gelukt om zes keer bij elkaar te komen 
waarvan een deel digitaal heeft plaatsgevonden. In 2020 hebben 
we in de begin maanden twee keurmerken kunnen uitdelen en 
we hopen dit weer snel te kunnen doen als de maatregelen het 
weer toelaten. De keurmerken gingen naar de Plusmarkt en Hert 
Bier om de manier waarop zij vorm geven aan inclusie binnen hun 
onderneming. Bij Hert Bier (zie foto uitreiking) is dat bijvoorbeeld 
vanwege hun mooie samenwerking met Grens Verleggende 
Talenten die elke vrijdag helpen met het vullen van de flesjes in de 
brouwerij. 
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In 2021 hopen we verder te kunnen werken aan de kerntaken die 
het Inclusiepanel heeft toebedeeld gekregen:

1. Het bewaken dat de gemeente de inclusieagenda uitvoert.
2. Drempels in de samenleving te signaleren en te delen met de gemeente.
3. Inclusiefonds.

2.4.8 ARMOEDEBESTRIJDING BIJ 
KINDEREN JEUGDFONDS SPORT 
EN CULTUUR
Goedgekeurde aanvragen in Putten: 74
Totaal aantal aanmeldingen via WP: 57

Het totaal aantal aanmeldingen bij 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) 
is gedaald in 2020 van 92 naar 74. 
Vanuit Welzijn Putten is er een kleine 
groei in het aantal aanmeldingen. In mei is er op initiatief van Welzijn Putten en in samenwerking met 
partnerorganisaties een promotie bericht in de Puttenaer op de gemeentepagina geplaatst. In de zomer 
en in december zijn er 2 grote PR campagnes gevoerd vanuit Welzijn Putten om het Jeugdfonds onder 
de aandacht van ouders te brengen. PR materialen en informatie zijn gericht verspreid op scholen, in 
kerken, bij de verenigingen, de apotheken, de bibliotheek, kinderopvang, buitenschoolse opvang en alle 
overige plaatsen waar ouders en kinderen komen. Ook is er aandacht voor de campagnes geweest op 
onze sociale media kanalen.

(zie bijlages 17 en 18 rapportage voor 
Jeugdfonds sportcultuur).
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2.4.9 TAALHUIS
Aantal kerngroep overleggen: 3 via Teams

In 2020 heeft het Taalhuis zoveel mogelijk geprobeerd om de ontmoetingen tussen de Taalmaatjes van de 
bibliotheek (dit zijn andere mensen dan de Taalmaatjes van Welzijn Putten) door te laten gaan. In de eerste 
lockdown was de bibliotheek lange tijd gesloten. Omdat de koppels niet in de bibliotheek terecht konden om te 
oefenen zijn zij vanaf de eerste lockdown bijeen gekomen in de foyer van Stroud, zodat taalachterstanden niet 
groter werd.

Het blijft moeilijk om in de regio Noordwest Veluwe NT1-ers te motiveren om aan de slag te gaan met hun 
laaggeletterdheid. Eind 2020 is besloten om in 2021 te gaan werken met de methodiek “KLASSE!”. KLASSE! is 
een programma om laaggeletterde NT1-ers te vinden, te benaderen en te werven. Hiervoor zijn verschillende 
materialen ontwikkeld die ingezet kunnen worden voor werving. KLASSE! beschrijft vier profielen. Begin 2021 
starten de leden van de Kerngroep Taalhuis met de cursus waarin zij leren hoe zij met de doelgroepen die 
binnen de 4 profielen onder te brengen zijn kunnen werken en hoe zij te motiveren zijn.

2.4.10 KLIK&TIK I.S.M. DE BIBLIOTHEEK
Aantal bijeenkomsten: 10 normaal: 50
Aantal unieke deelnemers: 8

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. 

We hebben ervoor gekozen om de Digitale Werkplaats die eerst los werd georganiseerd te laten samenvallen 
met de Klik&Tik. Vanaf januari 2020 kunnen mensen ook “inlopen” bij Klik&Tik om antwoord te krijgen op hun 
digitale vragen. Mensen met vragen worden geholpen door de vrijwilligers die toch al in huis zijn op dat 
moment. De bezoekers met digitale vragen zien meteen hoe de cursus Klik&Tik werkt en kunnen gemotiveerd 
raken om hier aan deel te nemen.
In februari was er extra aandacht voor internetfraude. In een themaochtend is er met de cursisten uitgebreid stil 
gestaan bij veilig omgaan met e-mails en veilig omgaan met je persoonsgegevens en wachtwoorden op internet:
Halverwege maart zijn de bijeenkomsten gestopt vanwege de corona uitbraak. Direct is gestart met het onder-
houden van telefonisch contact met de deelnemers. In eerste instantie zijn zij zelfstandig blijven oefenen, omdat 
de lessen via internet toegankelijk zijn. Eén van de cursisten heeft de cursus thuis afgerond. 4 Deelnemers gaven 
aan dat zij het moeilijk vonden om thuis de motivatie te vinden om door te gaan met de cursus. Met hen is 
afgesproken om contact te leggen zodra het weer mogelijk is om in Stroud een gezamenlijk moment te
organiseren waarop cursisten onder begeleiding van vrijwilligers kunnen oefenen. Er is onderzocht of het 
mogelijk zou zijn om de cursus zo te organiseren dat vrijwilligers op 1,5 meter kunnen begeleiden. Voor 
een groep is dit echter niet mogelijk, omdat de cursisten de cursus in eigen tempo volgen. Ieder van werkt aan 
andere opdrachten. Individuele begeleiding kan wel worden geboden. Door het aansluiten van een beamer op 
een laptop of Ipad en met behulp van een laserpointer om zaken aan te wijzen kunnen cursisten individuele 
begeleiding krijgen. Hier maakten 2 cursisten van de Klik&Tik groep gebruik van tot de tweede lockdown. Zij zijn 
voornemens om na de tweede lockdown weer te starten.
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Ook de vrijwilligers vinden het moeilijk om hun weg te vinden in deze 
periode. Eén van hen heeft besloten om het vrijwilligerswerk te pauzeren 
totdat de groep weer  opgestart kan worden op en veilige manier. De andere 
vrijwilliger is wel inzetbaar. In overleg is afgesproken dat hij individuele begeleiding 
geeft in Stroud en niet naar cursisten thuis gaat.

Vanuit Welzijn Putten is de vraag onder de deelnemers uitgezet wie er behoefte had aan het 
onderhouden van contact via beeldbellen. Uiteindelijk is er een groepje opgeleid en zij bellen 
nog steeds elke woensdag een uur met elkaar om sociaal contact te onderhouden. Het opleiden 
ging niet zonder slag of stoot. In de cursus Klik&Tik had men dit niet geleerd. De medewerkster 
van Welzijn Putten is op zoek gegaan naar bestaande lessen, maar deze waren moeilijk te vinden, 
zowel in de ouderen- als de gehandicaptenzorg is 
er mondjesmaat documentatie over te vinden. De 
handleidingen die er zijn, waren niet toepasbaar 
bij de Klik&Tik groep, dus is er gestart met het 
schrijven van eigen handleidingen die telefonisch 
werden doorgenomen met de cursisten. Deze 
werkvorm is de blauwdruk geworden voor de 
cursus “Beeldbellen” die wij in het najaar als pilot 
hebben opgestart en inmiddels aanbieden als 
cursus. 

Omdat er bij de Bibliotheek en Welzijn Putten 
veel signalen binnen kwamen over internetfraude 
(spoofing) is er in november contact opgenomen 
met de redactie van de Puttenaer. Via een 
ervaringsverhaal van een slachtoffer van spoofing 
en een medewerkster van de Rabobank wilden wij 
mensen informeren over wat spoofing is en hoe 
echt deze berichten lijken. Daarnaast heeft de 
bank uitgelegd welke informatie zij nooit zullen 
vragen aan hun klanten en hoe zij kunnen 
helpen als iemand slachtoffer is geworden.

2.4.11 INSTRUCTIE BEELDBELLEN
In samenwerking met bibliotheek NW Veluwe biedt Welzijn Putten al een aantal jaren Klik&Tik, 
een digitaliseringscursus voor digibeten. Tijdens de lockdown voorjaar 2020 heeft Tanja een 
aantal van de cursisten leren beeldbellen en dit was voor de mensen een welkome 
afleiding. Andere mensen vertelden dat zij dankzij beeldbellen toch contact konden 
hebben, met name met de kinderen en kleinkinderen. Toen de eerste lockdown werd 
versoepeld was de verwachting dat mensen die niet kunnen beeldbellen dit nu wel 
graag willen leren om zich zo voor te bereiden op een volgende lockdown.
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Er is een projectplan geschreven (bijlage 19), een pilotproject uitgevoerd waarin 6 deelnemers 
beeldbellen werd geleerd en een verslag van het pilotproject geschreven (bijlage 20) en er is een 
stappenplan gemaakt om de instructie beeldbellen in te voeren als dienst van Welzijn Putten, 
uitgevoerd door vrijwilligers (bijlage 21).
De stappen uit het stappenplan zijn:

• Procesbeschrijving voor de vrijwilligers maken (bijlage 22) 
• Handleidingen voor de cursisten maken (bijlage 23)
• Vrijwilligers werven via de vrijwilligersvacaturebank en via ons eigen netwerk  

(Op de vrijwilligersvacaturebank is een oproep geplaatst voor een vrijwilliger. Nog geen reactie.)
• Vrijwilligers opleiden in de ontwikkelde methodiek 

(De stagiaire is opgeleid om beeldbellen te onderwijzen.) 
• De dienst inbedden in de organisatie van Welzijn Putten
• Delen met Taalhuis

In december begon de tweede lockdown en zijn de trainingen beeldbellen opgeschort. Tijdens de lockdown 
kunnen in noodgevallen wel mensen geholpen worden. Na de lockdown worden de instructies hervat.

2.4.12 WALK&TALK
Aantal bijeenkomsten: 4, normaal 11
Aantal unieke deelnemers: 11
Deelnemers die werk hebben gevonden: 1

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 bij een sollicitatiegesprek.

In januari en februari zijn er bijeenkomsten geweest in de bibliotheek. Toen de eerste lockdown werd afgekondigd 
is nagegaan bij de deelnemers of zij digitaal aan een Walk&Talk zouden willen deelnemen. Dit was niet wenselijk, 
deelnemers gaven aan om elkaar graag live te willen zien en op dit moment te willen wachten. In Augustus is er 
een Walk& Talk georganiseerd waarin is stil gestaan bij hoe het iedereen is vergaan met solliciteren in de eerste 
helft van het jaar. De meeste deelnemers hadden weinig gesolliciteerd en geen gesprekken gevoerd. Men gaf 
aan het moeilijk te vinden om digitaal sollicitatiegesprekken te voeren en niet te solliciteren op functies waar 
in de vacaturetekst stond dat sollicitatiegesprekken via digitale media gevoerd zouden worden. Daarom heeft 
de medewerkster van Welzijn Putten in september een presentatie gegeven over het voeren van het online 
sollicitatiegesprek. 

Per oktober werden de maatregelen weer aangescherpt en kwamen de bijeenkomsten weer stil te liggen.
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In het najaar is gestart met het onderzoeken of de format van 
“Jobon” zou kunnen aanslaan in onze regio. In deze format wordt er 
door werkzoekenden gewerkt met bestaande thema’s die, in werkvormen 
waarin men actief mee moet doen, worden uitgewerkt. Vanuit de Koninklijke 
Bibliotheek is er een pilot gestart waar bibliotheekstichtingen 3 bijeenkomsten 
gratis kunnen uitproberen. Wij hebben de intentie om aan de slag te gaan met deze 
methode zodra het kan.

2.4.13 JONGEREN COACH
Aantal coaches: 11
Aantal jongeren: 5 

In 2020 is het aantal jongerencoaches gestegen naar 11. Op de vacature op de vacaturebank 
hebben we veel reacties binnengekregen. Echt enthousiaste mensen die iets willen betekenen 
voor de jongeren van Putten. Een vrijwillige jongerencoach werkt laagdrempeliger dan een professionele 
hulpverlener. Bij beginnende problemen is de jongerencoach van betekenis door escalatie te voorkomen 
en de jongere vanuit eigen kracht aan zijn problemen kan werken. Een coaching-traject duurt ongeveer 
tussen 6 en 12 maanden maximaal. Er worden afspraken naar behoefte ingepland.

Met de leerplichtambtenaar is er overleg geweest en hebben we afspraken gemaakt. Begin 2021 gaat waar 
mogelijk de leerplichtambtenaar jongeren naar de jongerencoaches doorverwijzen. Met van Montfoort 
en Stimenz is er een nadere kennismaking georganiseerd. De organisaties kennen nu het werk van de 
jongerencoach en omgekeerd. Waar mogelijk worden de jongerencoaches ook via deze organisaties 
ingezet. We zijn daarnaast op gesprek geweest bij Het Groevenbeek College op de Korenlaan en hebben 
daar gesproken met de 2 zorg-coördinatoren. Indien mogelijk zullen de coördinatoren gebruikmaken van 
de jongerencoaches. 

Ook jongeren zelf en/of andere betrokkenen kunnen een verzoek doen tot het inschakelen van een 
jongerencoach. Welzijn Putten zorgt voor een coördinator en een ervaren jongerencoach waar de coaches 
op terug kunnen vallen.

2.4.14 INFORMELE ZORG OVERLEG
Het overleg voor de informele organisaties in Putten heeft niet plaats gevonden tijdens dit jaar. Normaal 
is er een overleg in april en in oktober en worden er thema’s (al dan niet door een ingevlogen spreker) 
besproken. De thema’s hebben raakvlakken met het werk waar de vrijwilligersorganisaties 
tegenaan lopen. Door de komst en onzekerheid van Corona had elke organisatie het druk met de 
eigen taken en is in het voorjaar besloten het eerste overleg niet door te laten gaan. In het najaar 
was het de bedoeling dat er een “bijpraat moment” zou worden georganiseerd, maar ook dit is 
op de langebaan geschoven. Wel is er individueel contact onderhouden met de diverse 
organisaties. Voor 2021 staat in de planning om een digitaal overleg te organiseren in het 
tweede kwartaal van dat jaar.
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2.4.15 WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID
De bijeenkomst die in 2019 was georganiseerd door Welzijn Putten in samenwerking met de 
Zorggroep Noordwest Veluwe was een succes. Met ezelsbruggetjes als Wees een OEN, laat je OMA thuis, gebruik 
LSD en NIVEA gingen de deelnemers met bruikbare handvatten naar huis! Het idee was om 2020 opnieuw 
een soortgelijke bijeenkomst te organiseren om aandacht te vragen voor de eenzaamheid in Putten en wat 
je hier in je eigen omgeving aan kunt doen. Deze bijeenkomst stond gepland in het najaar, maar ook dit kon 
helaas geen doorgang vinden vanwege coronapandemie. Vanuit Welzijn Putten is er nog steeds contact met een 
aantal deelnemers van de bijeenkomst uit 2019 en zij hebben op hun eigen manier vorm gegeven aan de strijd 
tegen eenzaamheid in hun eigen straat. Zo heeft een mevrouw een maandelijkse koffieochtend geïnitieerd voor 
alleenstaande bewoners in de buurt. Dit is een enorm succes. Inmiddels werden er ook al plannen gemaakt 
om uitjes met elkaar te maken en uit eten te gaan. Tijdens de coronapandemie heeft zij het contact met deze 
mensen aangehouden en op die manier een oogje in het zeil gehouden. Een mooi voorbeeld van hoe een 
bijeenkomst over dit onderwerp ervoor kan zorgen dan inwoners in hun eigen omgeving gaan onderzoeken wat 
zij hier zelf aan kunnen doen.

2.4.16 STUDIEKRING 50+
Aantal bijeenkomsten: 10
Aantal deelnemers Studiekring 50+: 15 

De Studiekring is in 2020 10 keer bij elkaar geweest. Normaal gesproken komt deze groep zo’n 22 keer per 
jaar bij elkaar en nemen zij alleen een korte pauze in de zomer. De deelnemers hebben contact met elkaar 
gehouden door elkaar te bellen. Ook vanuit Welzijn Putten is er telefonisch contact met hen gehouden. De 
meeste deelnemers zijn gepensioneerd en hebben hun tijd in het voorjaar vooral doorgebracht met wandelen 
en fietsen. Zij gaven aan het moeilijk te vinden om niet meer spontaan ergens langs te kunnen gaan. In het 
voorjaar wilden zij zelfstandig doorgaan in de tuin van één van de deelnemers, uiteindelijk hebben zij dit idee 
laten varen, omdat men het toch te risicovol vond om elkaar privé op deze manier te zien. Een aantal van hen 
waren erg angstig voor sociaal contact en zijn ook niet aangesloten bij de groep die in de zomer weer is gestart 
op 1,5 meter.
De tweede lockdown viel de mensen ook rauw op het dak. Zij zijn actief in lijf en geest en willen dit graag zo 
houden. Men geeft aan om weer te willen starten zodra het kan.

2.4.17 DE BEURSVLOER
In de zomer van 2020 werd langzaam duidelijk dat het najaar van dit jaar nog geen optie was voor de 2e editie van 
de Beursvloer. We hebben onder de betrokken deelnemers van de eerste Beursvloer dit gecheckt en vervolgens 
besloten om hem te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Aan het eind van het jaar werd ook duidelijk dat 
dit waarschijnlijk ook nog niet haalbaar zou zijn. Wederom hebben de beursvloer verplaatst naar 18 november 
2021. We hopen dat door vaccinatie en ontwikkeld testbeleid het tegen die tijd weer mogelijk is om op een 
veilige manier een dergelijk evenement te organiseren.

2.4.18 STEUNOUDER
Dit project is inmiddels gestopt vanwege het ontbreken van succes. In het najaar van 2019 heeft Welzijn Putten 
het initiatief genomen om toen nog 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. 
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In het najaar van 2020 (zie bijlage 24) is er een nieuw plan 
ingediend bij de gemeente waarin Icare en Welzijn Putten 
omschrijven hoe zij gezamenlijk informele hulp aan kinderen/ gezinnen 
kunnen aanbieden. Welzijn Putten en Icare zijn in afwachting van de reactie 
van de gemeente.

2.4.19 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 wilde Welzijn Putten een valpreventie 
cursus organiseren in het voorjaar en najaar van 2020. De 
eerste training voor dit jaar stond gepland in april en kon 
helaas niet doorgaan vanwege de coronapandemie, net als 
de geplande bijeenkomst in het najaar.

2.4.20 DIENSTEN MET EEN EENMALIGE ACTIE

Klussendienst
De vrijwilligers van de klussen dienst pakken kleine klussen op voor inwoners van Putten die de middelen 
en mogelijkheden niet hebben om het anders te regelen. Het betreft dan het ophangen van een rolgordijn 
of spiegel. Daarnaast verzorgt de klussendienst de controle en het ophangen van de sleutelkluisjes. 

Sleutelkluisjes: Aantal nieuwe geleverd: 11
Aantal teruggehaald vanwege verhuizing/overlijden: 4 

De sleutelkluisjes worden geplaats door vrijwilligers van de Klussendienst. Deze heren hebben tijdens de 
lockdown het initiatief genomen om de kluisjes die bij de inwoners hangen na te lopen. Dit omdat het een 
kluisje is met een zwakheid in het systeem. De cijfertjes moeten verdraaid worden met een draai systeem. 
Door weersinvloeden raakt dit snel defect. De heren hebben een aanpassing gemaakt in de vorm van een 
metalen dakje dat over het kluisje geplaatst wordt.
Met de leverancier van de kluisjes is gesproken over vervanging van het huidige kluisje. De uitkomst 
hiervan is dat alleen een elektronische variant beter zou werken. De kosten hiervan zijn echter erg hoog. 
De niet goed werkende kluisjes worden geretourneerd aan de leverancier en vervangen door een 
nieuwe zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. 

Belastingaangifte
In 2020 is er 17 keer gevraagd om te ondersteunen bij het invullen van belastingpapieren. 
2 kundige vrijwilligers verzorgen deze dienst.
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Hulpmiddelen uitleenpunt
Inwoners van Putten weten Welzijn Putten en locatie Stroud goed te vinden voor 
het ophalen en terug brengen van hulpmiddelen. Naast de medewerker van 
Welzijn Putten bekommeren vrijwilligers zich om deze uitleen en inname. Met 
geduld en kennis van zaken worden materialen uitgelegd zodat zeker is dat het 
middel goed wordt gebruikt door de inwoner.
Helaas ging een interne scholing voor de vrijwilligers door Medipoint en een 
bezoek aan de zorguitlet in Ermelo niet door i.v.m. corona.

Eenmalige acties als gevolg van de Coronapandemie Speelgoedactie 
Toen de kinderen ineens niet meer naar school konden werd er via verschillende 
kanalen duidelijk dat er in Putten kinderen zonder of met weinig speelgoed 
waren. Via de sociale media kanalen is er een oproep gedaan aan kinderen en 
ouders om speelgoed in te leveren waar niet meer mee gespeeld werd. Deze 
vraag werd massaal gedeeld en geliked. In een paar dagen tijd veranderden 
de plek van de Klik&Tik computer cursus in een “weggeef speelgoedwinkel”. 
Hier konden vrijwilligers die bij gezinnen thuis komen en professionals van o.a. 
Stimenz, Buurtzorg Jong, en Icare op afspraak en via een looproute speelgoed 

uitzoeken voor de kinderen met wie zij werken.

De actie was een groot succes en zo snel als de spullen waren gebracht, zijn ze ook weer weggegeven.

2.4.21 DE WEEK VAN DE DEMENTIE
Voor de 2e keer is in 2020 de week van de dementie georganiseerd. Na het initiatief in 2019 heeft de stichting 
Gelukkig Ouder Worden zich opgeworpen als eigenaar van deze week. In de organiserende werkgroep vormen 
daarnaast, Theater Stroud, de bibliotheek , Welzijn Putten 
en Alzheimer Nederland de vaste kern. Doelstelling is nog steeds 
om breed aandacht voor dementie te vragen en rond dit thema 
verschillende bevolkingsgroepen te verbinden. Daarnaast dat 
Putten een dementievriendelijke gemeente wordt. We zijn dan 
ook blij dat de gemeente Putten betrokken is rond deze week. Het 
programma wat waar we na de evaluatie van 2019 mee aan de slag 
gegaan waren kon vanwege Corona geen doorgang vinden. Rond de zomer is er daarom met veel energie een 
nieuw programma ontwikkeld, waardoor we een aantal mooie onderdelen toch doorgang hebben kunnen 
laten vinden.
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Highlight was de foto-expositie van “Alzheimer fluisteren”, welke 
mede door betrokkenheid van lokale middenstanders vorm heeft 
gekregen. 20 foto’s hebben in winkeletalages gehangen, met de begeleidende 
tekst en een QR-code voor nog meer informatie. Daarnaast het eerste (digitale) 
Alzheimercafé (Alzheimer Trefpunt Putten). Deze bijeenkomst is live gestreamd en 
kon vanuit huis meebeleefd worden. Tijdens het Alzheimer trefpunt is ook de promofilm 
“Dementie is dichtbij. Hoe reageer jij?” gelanceerd. Kijk voor het gehele programma op de 
website www.liefdementie.nl. We zijn dankbaar voor de ruim € 7.000,-- Euro aan 
sponsorgelden, die bij de stichting “Gelukkig Ouder Worden” zijn binnen gekomen. We hopen 
komend jaar, met wat meer ontmoetingsmomenten, voor de 3e keer deze week te organiseren. 
Hierbij willen de graag de gemeente Putten als belangrijke partner betrekken.

2.4.22 MAATSCHAPPELIJKE INBURGERING STATUSHOUDERS
Er zijn in 2020 6 gezinnen geplaatst, bestaande uit totaal 17 personen.
De eerste helft van 2020 hebben we naast de reguliere plaatsingen van statushouders en werving van 
vrijwilligers vooral besteed aan nadere kennismaking en afstemming met uitvoerende ambtenaren van de 
gemeente Putten en de betrokken maatschappelijk vrijwilligers, aangezien deze maar vanaf half november 
2019 bij ons zijn aangesloten. Daarvoor waren het vrijwilligers van de gemeente Putten. Er zijn veel 
individuele gesprekken gevoerd en waar mogelijk bijeenkomsten georganiseerd om met de vrijwilligers in 
gesprek te gaan over hun werk en wat zij nodig hebben om dat goed te kunnen doen. 
Om te anticiperen op de plaatsingen (38) van statushouders die gepland zijn voor 2021 is er in december 
gestart met de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Er zijn naast maatschappelijk vrijwilligers ook 
taalmaatjes nodig om het inburgeren te bespoedigen. Oproepjes in de Puttenaer, via Puttense zaken en 
de vacaturebank hebben wel wat reacties opgeleverd. Er waren voorheen 8 maatschappelijk vrijwilligers 
en daar zijn in 2020 in totaal 3 personen bij gekomen. Dit vrijwilligerswerk vraagt, zeker in het begin, veel 
tijd en goede contactuele vaardigheden dat bemoeilijkt de zoektocht.
Het vinden van taalmaatjes gaat wat makkelijker, omdat het tijdstip te plannen is en de tijdsinvestering 
slechts één uur in de week is. Dat past beter bij de wensen die de vrijwilliger van nu heeft. Er zijn nu 
16 taalmaatjes waarvan er 5 dit jaar zijn aangenomen. In augustus 2020 was de laatste plaatsing waar 
maatschappelijk vrijwilligers voor zijn ingezet. Met alle vrijwilligers is intensief contact geweest. Niet alleen 
om de nieuwe vrijwilligers te ondersteunen bij het inwerken maar ook om dagelijkse problemen mee 
te bespreken. Zo is er een gezin met een grote zorgvraag waarbij de vrijwilliger wordt overvraagd. Het 
begeleiden van de vrijwilligers vraagt een constante monitoren van de situatie. Hierbij is samengewerkt 
met de gemeente Putten, Humanitas en Stimenz.
Er zijn 4 tolken beschikbaar en deze mensen zijn ook allemaal gevraagd om te ondersteunen bij 
gesprekken waarbij een taalmaatje gekoppeld werd aan een statushouder. Op 1 na zijn alle 
taalmaatjes aan het werk. Met hen is zeer geregeld contact om de voortgang te bespreken. 
Wat opvalt is het plezier dat de vrijwilliger heeft in de omgang met de statushouder. 
Vaak worden de taallessen thuis gehouden en zo komt men in aanraking met 
een andere cultuur. 
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“Het is erg leuk om les te geven aan mensen die uit het buitenland komen.
De mensen zijn aardig en ik houd er vaak een leuk contact aan over” Els

Dit plezierige contact wordt ook gehoord vanuit de maatschappelijk vrijwilligers. Na de intensieve periode met 
allerlei problemen volgt er vaak een vriendschappelijk contact. De bedoeling is dat dit contact wordt afgebouwd 
zodat er weer ruimte is voor een nieuwe plaatsing.

Een aantal maatschappelijk vrijwilligers (5) geven aan inzetbaar te zijn voor de geplande instroom van 
statushouders in 2021. Aangezien er een aantal echtparen bij zijn (2) en 1 vrijwilliger moet meelopen met een 
ervaren vrijwilliger betekent het dat er nu genoeg vrijwilligers zijn om 5 families te ondersteunen.
2 echtparen hebben aangegeven weer inzetbaar te zijn na de corona periode.

Er zijn 9 fietsen verstrekt aan statushouders en een aantal van hen hadden fietslessen nodig om het fietsen 
onder de knie te krijgen. Corona bemoeilijkte dit wel, maar er zijn wel lessen gegeven. De 3 vrijwilligers geven 
aan dat er veel geduld nodig is voor de lessen dit omdat de motivatie er bij de statushouder heel geregeld niet 
is. Men moet stimulerend en volhardend te werk gaan. De coördinator heeft gesprekken met deze vrijwilligers 
om te voorkomen dat de vrijwilligers met dit werk stoppen en denkt actief mee. Zo is er een avond gehouden 
waarbij diploma’s werden uitgereikt, dit werd georganiseerd op initiatief van deze fiets-verkeersvrijwilligers. Zie 
bijlages 25 t/m 27 voor de inhoudelijke rapportage.

2.4.22.1 PILOT SLEUTELPERSONEN
In samenwerking en overleg met de gemeente Putten hebben we een start gemaakt met het werven van 
sleutelpersonen (zie bijlage 28). Dit als extra (vrijwillige) functie om het gehele inburgeringsproces te 
ondersteunen. De sleutelpersonen zijn een soort van ervaringsdeskundigen. De Corona en de daaraan ge-
koppelde maatregelen hebben gezorgd dat het inwerken van de sleutelpersonen vertraging heeft opgelopen. 
Mede door de Corona is het werven en inwerken een tijdrovend en enigszins frustrerend proces geweest. De 
sleutelpersonen volgen een training en krijgen een mobiele telefoon ter beschikking om zo hun privacy vol-
doende te kunnen waarborgen. Vanwege de ondersteuning en beschikbaarheid is met de gemeente 
afgesproken om deze vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te bieden. Komend jaar willen we samen met de 
gemeente meer zicht krijgen of deze functie wellicht kan doorgroeien richting een betaalde functie. Op dit 
moment is er één sleutelpersoon beschikbaar en zij staat in de startblokken. Medio januari 2021 weten we of 
een tweede beoogde kandidaat ook kan gaan starten. Zij is nu nog met zwangerschapsverlof. 

"Ik vind het fijn om als sleutelpersoon te werken. Het is leuk en goed voor mijn ontwikkeling. Toen ik naar Nederland 
kwam hebben veel mensen mij geholpen en dat vond ik erg fijn. Deze hulp en adviezen hebben mij en mijn gezin 
geholpen om onze doelen te bereiken. Dit is de essentie van de functie van een sleutelpersoon. Door het geven van de 

juiste informatie help ik om doelen te helpen bereiken en het verschil tussen de culturen te verminderen." Yara

2.4.23 PILOT NETWERKCOACHING
Steeds meer mensen geven aan gevoelens van eenzaamheid te hebben. Door corona zijn er mensen die al 
geruime tijd geen mensen om zich heen hebben gehad en die baat hebben bij het vergroten van hun netwerk.
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In 2019 hebben 2 medewerkers van Welzijn Putten een train de 
trainer Netwerkcoaching gehad waarin zij hebben geleerd hoe je vanuit 
de voorliggende voorziening kunt werken aan het in kaart brengen van het 
netwerk van een persoon met gevoelens van eenzaamheid. Daarnaast wordt er 
met de deelnemer gekeken naar hoe het netwerk kan worden vergroot en verstevigd. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om ouderen of mensen die na een scheiding alleenstaand zijn 
en het netwerk opnieuw moeten opbouwen. Mocht een deelnemer het niet zelf voor elkaar 
krijgen om na de hulp van een vrijwilliger het netwerk een nieuwe impuls te geven of het in 
stand te houden, dan kan hij worden doorverwezen naar een professionele organisatie.

Eind 2020 is een pilot gestart waarin de medewerkers zelf de coaching gaan geven aan inwoners 
van Putten. Hier is het doel de methodiek te verfijnen en toepasbaar te maken voor de inwoners 
van Putten. Na 6 trajecten wordt de pilot in de loop van 2021 geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Als 
het project succesvol blijkt te zijn zullen er vrijwilligers worden opgeleid tot netwerkcoach. Dit project 
is dan in te passen in het programma “Eén tegen eenzaamheid”

2.4.24 ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENING (EPA)
Binnen het netwerk GezondVeluwe zijn er vier proeftuinen die zich richten op het voorkomen van crisissen 
bij mensen met mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). Dit project wordt begeleid door 
Radeleijn en zij organiseren hiervoor verschillende bijeenkomsten voor professionals om de Noordwest 
Veluwe. De gemeente Putten heeft zelf geen proeftuin, maar wel een projectgroep 
EPA waarin ook Welzijn Putten is betrokken. Naast Welzijn Putten, is ook een 
ambulant begeleider van Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland en In 
2020 hebben we diverse voorbereidende overleggen gehad om een Netwerk 
Lunch te organiseren voor professionals die in hun werk te maken hebben met 
EPA-cliënten. Deze bijeenkomst stond gepland voor 2 april maar vanwege de 
corona heeft deze niet plaats kunnen vinden. Op 6 oktober heeft er een digitale 
bijeenkomst georganiseerd om onderling kennis te maken en op welke manier 
we als organisaties elkaar beter weten te vinden. Tijdens deze bijeenkomst waren 
de volgende disciplines aanwezig: Wijkagenten, Thuiszorgmedewerker, Ambulant 
begeleider, Sociaal Beheer, Participatieraad, Praktijkhuis en Welzijnswerkers. Tijdens de 
bijeenkomst was iedereen het erover eens dat dit zeker een vervolg moet krijgen. Er zijn contactgegevens 
uitgewisseld en onderling vervolgafspraken gemaakt. Het idee is dat deze Netwerk bijeenkomst ook 
in 2021 een vervolg gaat krijgen. Als projectgroep willen we daarnaast verder onderzoeken wat de 
wensen en behoeften zijn onder de doelgroep zelf. Hiervoor heeft Radeleijn in december contact 
met Welzijn Putten opgenomen om hier een opzet voor te maken om in 2021 uit te zetten 
onder professionals die dit kunnen voorleggen onder hun cliënten. Op deze manier willen 
we ook als projectgroep scherp te krijgen wat EPA-cliënten waarderen in Putten en waar 
mogelijk ook nog kansen of aandachtspunten liggen.
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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 2020 zijn hier 167 vrijwilligers bij betrokken.
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.

Het was een bijzonder jaar, zeker voor de deelnemer aan de genoemde activiteiten. Vanaf half maart vielen de 
activiteiten uit omdat de Lockdown van kracht was.

De groep mensen die de activiteiten bezoeken vallen onder de zogenoemde kwetsbare inwoners en om deze 
groep mensen maakten wij ons grote zorgen. Hebben deze mensen contacten? Wordt er naar hen omgekeken? 
Door het sturen van brieven en kaartjes is geprobeerd contact te houden. Daarnaast zijn de activiteiten 
coördinatoren actief geworden in het zoeken van contact met “hun” deelnemers. Er werd gebeld en er was 
contact wanneer dat kon. Er is gepeild of er behoefte was aan een telefooncirkel maar die behoefte was er niet. 
Mensen zijn veerkrachtig en op een aantal mensen na redden de deelnemers zich goed. De mensen die dit niet 
waren konden terecht bij de medewerkers van Wegwijs in Welzijn en de ouderen adviseur.

2.5.1 ONTMOETINGSACTIVITEITEN WELZIJN PUTTEN
Het totaal aan deelnemers van onze ontmoetingsactiviteiten daalt licht 
van 175 naar 160. Dit heeft vooral te maken met Corona gerelateerde 
opzeggingen. Hieronder wordt over enkele activiteiten iets nader 
beschreven.

2.5.1.1 MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (MBVO)
Deze activiteit wordt verzorgd door Annemieke Carbo, deze bevlogen 
beroepskracht weet de deelnemers te boeien en te binden. 

“Beweeguurtje” bij Stichting Welzijn Putten
Ook voor de gymgroepen is 2020 een veelbewogen jaar, met helaas juist veel 
minder beweging. Aan de gymuurtjes van driekwartier in de grote zaal van 
Stroud wordt deelgenomen door bijna 60 dames verdeeld over twee groepen. 
In maart sloeg “Corona” toe en moesten we stoppen. In deze periode is een 
beweegkaart verspreid met oefeningen om thuis te doen en een aantal keren 
zijn “oefeningen met verrassing” aan huis gebracht om zo toch een beetje 
contact te houden. 
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Mensen hebben het in deze periode erg moeilijk gehad, eenzaamheid 
sloeg toe want alle activiteiten lagen stil. Met diverse maatregelen (gewijzigde 
tijden, looproutes, afstand, geen materialen) konden we voorzichtig in juli weer een 
halfuurtje samen bewegen. Als sportbegeleider merk je dan ook dat niet alleen het 
contact met elkaar erg gemist wordt, maar dat vaardigheden ook weer een beetje terug 
moeten komen. Gelukkig hebben veel dames in de zomerperiode veel gewandeld. Ook bleek dat 
nog niet iedereen durfde te komen. Waar we normaal gesproken de groepen samenvoegen in de 
zomerperiode mochten we nu per groep doorgaan. 
Daar is goed gebruik van gemaakt.

Helaas moesten we half oktober weer stoppen. Ook nu is er 
contact met de deelnemers via kleine berichtjes, maar deze 
periode is voor iedereen duidelijk moeilijker. Het weer nodigt 
minder uit om te wandelen en je hoort dat bijna iedereen een 
beetje terugvalt. We kijken er naar uit weer te mogen starten!

Aldus Annemieke Carbo

2.5.1.2 NOSTALGIEKOOR
Samen zingen activeert ons brein en heeft daarnaast een 
enorm verbindende factor! Juist om deze reden heeft Welzijn 
Putten in 2019 het Nostalgiekoor opgericht voor thuiswonende 
mensen met een (lichte) vorm van geheugenproblematiek. 
Onder de bezielende leiding van Paul de Haan en pianiste Wil 
van den Berg werd er elke woensdagavond gezongen vanuit 
een map met ruim 80 verschillende liedjes uit de jonge jaren. 
Van volksliedjes tot aan meer religieuze muziek.
We starten in 2019 toen met 5 leden en begin 2020 waren 
dit er bijna 30, dat betekent een groei van bijna 600 procent. Helaas hebben we de laatste zangavond 
gehad in maart en toen was het niet meer verantwoord om het zingen door te laten gaan vanwege de 
coronapandemie. Het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers regelmatig het contact opgezocht met de 
leden door middel van het sturen van een kaartje, wat heel erg gewaardeerd. Vanuit Welzijn Putten hopen 
we dat snel weer groen licht krijgen om deze ontspanning, ontmoeting en gezelligheid weer kunnen bieden 
aan de mensen die vanwege het geheugen al zoveel los moeten laten: ‘Ik moest er toe gezet worden 
om te gaan, maar ik heb in tijden niet zo’n gezellige avond gehad’ gaf één van de leden aan toe zij 
net bij het Nostalgiekoor kwam. Dat is nou precies waarom we hopen dit snel weer te 
mogen voortzetten!

2.5.1.3 EXPOSITIE CREATIEVE CLUBS
De schilderclub en de houtsnijclub van Welzijn Putten wilden graag een expositie. In 
overleg met de clubs is dit gerealiseerd, de pr is uitgevoerd en de fysieke inrichting 
van de tentoonstelling werd geregeld. De ophangpunten werden door de 
klussendienst bevestigd. 
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De leden van de beide tekenclubs en van de houtsnijclub hebben deelgenomen in de voorbereiding. 
Zij hebben plannen gemaakt en het pr materiaal verspreid. De poster en uitnodiging waren ontworpen door 
vrijwilliger Matthijs. Er is besloten om naast de tentoonstelling ook demonstraties te organiseren. Daarvoor 
zijn de haakclub, de kantklosclub en de mandalaclub ook uitgenodigd. De demonstaties vonden plaats op 23 
januari 2020 en trokken meer dan 100 bezoekers. De expositie is tot in augustus blijven hangen. Op initiatief 
van het bestuur van Stroud is een hoekje ingericht waar de schilderclubs permanent een wisseltentoonstelling 
onderhouden.

2.5.1.4 VAKANTIE IN EIGEN DORP
In 2019 organiseerde Welzijn Putten voor het eerst Op vakantie in eigen dorp . Dit is een serie uitstapjes die 
toegankelijk zijn voor mensen die niet of maar heel beperkt op vakantie kunnen. Zowel mensen die door 
handicap, ouderdom of ziekte (bij zichzelf of in de familie) hier niet de gelegenheid toe hebben 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 met eigen vervoer 
of tegen meerprijs met onze bus.

Het zomerprogramma was een succes dat Welzijn Putten in 2020 hoopte te herhalen. Welzijn Putten was van 
plan om het samen met andere organisaties te organiseren en meer gebruik maken van vrijwilligers. Inloophuis 
’t Hart van Putten en de Zonnebloem Putten werden bereid gevonden om aan te haken in de werkgroep. 
Ook werd een vrijwilliger geworven voor de administratieve en organisatorische taken en werd de stagiair 
toegevoegd aan het team. Tijdens de eerste golf corona is het team doorgegaan met het organiseren van de 
uitstapjes. Toen in mei de anderhalve meter samenleving vorm kreeg hebben we besloten om Vakantie in eigen 
dorp niet door te laten gaan. De bottleneck was het vervoer van de deelnemers dat niet rond te krijgen was in 
coronatijd. Er mocht immers maar één passagier tegelijk in de bus.

2.5.1.5 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 drie vrijwilligers geworven en er is een 
reglement opgesteld. Samen met Theater Stroud is PR gemaakt. De Theaterbus heeft haar eerste rit gemaakt 
op 3 maart 2020. Helaas was dit meteen de laatste rit van 2020.

2.5.1.6 ADOPTEER EEN VOORSTELLING
Adopteer een voorstelling is een project dat Welzijn Putten al een aantal jaren samen met Theater Stroud 
verzorgt. Doel is om doelgroepen die normaal gesproken niet naar het theater gaan er mee kennis te laten 
maken. Dit jaar is gekozen om de voorstelling ‘Het jaar 250 na Beethoven’ van Floris Kortie en Vera Kooper 
op 3 maart te adopteren. Op 27 februari werd ter inleiding een workshop over Beethoven gegeven door Bart 
Willemsen aan mensen van Zorgerf Buitenland, de Zonnebloem en Welzijn Putten. De workshop was gratis voor 
de deelnemers en werd betaald door Welzijn Putten. De voorstelling werd voor gereduceerd tarief aangeboden 
door Theater Stroud. Er waren 52 aanmeldingen voor de workshop en 22 voor het theater.



PAGINA 45

2.5.2 ONTMOETINGSACTIVITEITEN BUITEN STROUD
Buiten Stroud worden er door allerlei partijen in de lokale samenleving 
veel activiteiten georganiseerd.

2.5.2.1 KOFFIEBUS
De koffiebus en de maandelijkse inloop in ’t Hart van Putten waren in het eerste 
kwartaal van 2020 succesvol. Er waren wat haperingen in de PR omdat het Puttens 
Weekblad gestopt was en de foto die het inloophuis aanleverde niet aan de eisen van de 
Puttenaer voldeed. Daardoor werden de artikeltjes twee maanden zonder foto geplaatst. 
Dit had geen nadelig effect op de bezoekersaantallen van het inloophuis. Na maart 2020 is er 
geen koffiebus en inloop meer georganiseerd omdat dit niet mogelijk was met inachtneming van 
de coronaregels.
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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 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 
7 vindt u de jaarrekening 2020, 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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