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Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Welzijn Putten. Hierin leggen we inhoudelijke verantwoording af 
van ons werk in het afgelopen jaar.
Het verslag geeft u in grote lijnen inzicht in de behaalde resultaten van de geleverde diensten, activiteiten 
en projecten en is opgebouwd rondom de kerntaken: mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage, 
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 wederom een bijzonder jaar geweest. Corona bleek hardnekkiger dan gedacht en heeft 
een sterke impact gehad op de samenleving en ook de diensten van Welzijn Putten.
We kennen een aantal belangrijke gebeurtenissen:

• In het afgelopen jaar heeft de samenwerking tussen Stimenz, Jeugd-Punt, Actief Putten verder vorm gekregen.
•  De samenwerking met gezondheidscentrum Da Costa heeft geresulteerd in het starten van “Welzijn     

op Recept” in Putten.
• 	We	hebben	het	kwaliteitscertificaat	van	Sociaal	werk	Nederland	“Sterk	Sociaal	Werk”	behaald.
• De ondersteuning van het vrijwilligerswerk heeft een boost gekregen door het nieuwe beleid  

van de gemeente Putten op dit gebied, met daarbij behorend een uitbreiding van onze opdracht op dat 
gebied.

• Via het Oranje Fonds zijn we uitgekozen om jongeren meer te binden aan vrijwilligerswerk en op dit     
gebied een methodiek te ontwikkelen die we over kunnen dragen aan lokale vrijwilligers organisaties

In 2022 starten we met het concreet vormgeven van Breed Welzijn Putten door het diensten en activiteiten-
aanbod meer op elkaar af te stemmen en een antwoord te formuleren op de nieuwe maatschappelijke opgave 
zoals de gemeente Putten deze heeft geformuleerd in de kader Notitie “Breed Welzijn Putten“

We wensen u veel leesplezier,
Kees Paap, Directeur Welzijn Putten

VOORWOORD
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Putten, maart 2022

"Terugblik en vooruitkijken"
Het afgelopen jaar is wederom 

                       een bijzonder jaar geweest.
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1.1 BELEIDSONTWIKKELING
In aansluiting op de beleidsontwikkelingen van voorgaande jaren, melden we met trots dat Welzijn Putten in 
2021 het kwaliteitscertificaat 'Sterk Sociaal Werk' van de brancheorganisatie heeft behaald. Hiermee hebben 
we een mijlpaal bereikt in ons streven de organisatie en de dienstverlening te vernieuwen en te verbeteren. 
Het certificaat laat zien dat we kwalitatief voldoen aan 43 normen van de drie hoofdthema's: Vakmanschap, 
Dienstverlening en Organisatie & Bestuur. Slechts bij 6 normen worden enkele verbeterpunten benoemd, 
waarmee we uiteraard aan de slag gaan. (zie bijlagen 1 en 2 voor het toetsingsverslag en het certificaat).

De toetser van de CIIO van het als volgt samen:

Input voor trendanalyses branche Opvallend  
sterke punten (Complimenten)

Meest in oog springende verbeterpunten  
(Zorgpunten)

Vakvolwassen betrokken medewerkers met ‘hart op  
de goede plek’

Onbekendheid met beroepscode en trage start met 
beroepsregistratie

Ambitieuze organisatie die laat zien in snel tempo te 
kunnen door ontwikkelen

Acteren op (bijna-)incidenten en meldcode waardige 
zaken, dit registreren en hieruit leren

Planmatig en projectmatig vernieuwen Evalueren van ook 1-op-1 dienstverlening, registre-
ren en hieruit leren

Hechte samenwerking in en buiten de regio Visie en beleid m.b.t. burgerinitiatieven expliciteren 
en implementeren

We streven er naar de genoemde zorgpunten in 2023 te hebben omgezet naar complimenten.
De actualiteit zorgt er soms voor dat methodisch en planmatig werken lastig is. De Coronacrisis is hiervan een 
goed voorbeeld. Veel vormen van dienstverlening lieten zich moeilijk uitvoeren. Het ontwikkelen van nieuwe 
dienstverlening en herijken van bestaande dienstverlening zijn nodig. Het zorgt er echter ook voor dat er 
nieuwe inzichten en nieuwe kansen ontstaan.

1.2 ONTWIKKELING IN HET SOCIAAL DOMEIN
De samenwerking in het sociaal domein is als gevolg van Corona wel versterkt. De professionele lokale spelers 
in het sociaal domein vinden elkaar steeds beter en de samenwerking is hierdoor versterkt. In november 2021 
is de gemeenteraad akkoord gegaan met de vorm waarin we vanaf 2022 gezamenlijk met Stimenz, Jeugd-Punt 
en Actief Putten uitvoering gaan geven aan een gezamenlijke opdracht: het verder integreren van de dienst-
verlening. Deze samenwerking wordt geborgd door een convenant, dat in januari 2022 door de organisaties 
zal worden ondertekend.
Daarnaast hebben op hoofdlijnen onderstaande ontwikkelingen vorm gekregen:

1 - ORGANISATIE

       • De samenwerking die we hebben gezocht met de huisartsenpraktijk Da Costa 
 en Medicamus 
 heeft zich mede als gevolg van Corona doorontwikkeld richting Welzijn Op Recept. Los  
 van elkaar is deze wens tot samenwerken geformuleerd door de gemeente met de huisartsen 
 en vanuit Welzijn Putten met zorgcentrum Da Costa. Concreet hebben we een start 
 gemaakt met het creëren van draagvlak en het vormgeven van de werkwijze. In 2022 zal dit 
 een vervolg krijgen.

•   De functie van sleutelpersonen in de maatschappelijke inburgering van statushouders is geëvalueerd.  
 Zowel de gemeente als wij zien duidelijk dat de werkwijze meerwaarde kan hebben. Mede door Corona  
 is de start moeizaam geweest. In het kader van de nieuwe wet op de inburgering gaan we in 2022  
 verder met de ontwikkeling van deze vrijwillige functie in de vorm van ervaringsdeskundigheid en  
 hebben we ook beter zicht op welke manier deze ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen.

•   We hebben geleerd dat mantelzorgers het enorm waarderen om gebeld te worden als fysieke   
 onmoetingen lastig worden. Deze vorm van ondersteuning willen we verder uitbouwen in 2022. 

•   De gemeente heeft ons gevraagd om extra te investeren in het versterken van het lokale vrijwilligers  
 werk. Deze uitbreiding heeft vorm gekregen in het servicepunt vrijwilligers.

•   Het voorgaande sluit naadloos aan bij een driejarig project waar we door het Oranjefonds voor zijn  
 geselecteerd, «De verschilmakers». Dit gaat om het binden, boeien en behouden van jonge vrijwilligers  
 en het ondersteunen van lokale vrijwilligersorganisaties hierin.

• 		 Het	Netwerk	Burenhulp	Putten	heeft	zich	doorontwikkeld	naar	het	Burennetwerk.
•   Als laatste punt om te benoemen merken we dat er een toename is van complexere ondersteunings- 

 vragen van inwoners.

1.3 SAMENWERKING MET DE GEMEENTE
In 2021 is er maandelijks op ambtelijk niveau en per kwartaal op bestuurlijk niveau overleg gevoerd met de 
gemeente Putten. Naast deze overlegstructuur is er ook op weg naar “Breed Welzijn Putten” een nieuwe 
overlegstructuur gevormd; een stuurgroep, waarin de bestuurders van de organisaties en de wethouder 
zitting hebben en een werkgroep waarin de beleidsambtenaar en de leidinggevenden van de organisaties 
deel vanuit maakten. Resultaat hiervan is dat per 01-01-2022 er een brede welzijnsorganisatie staat met 
een gezamenlijke geformuleerde, maatschappelijke opdracht, waarbij de onderlinge samenwerking is ge-
borgd door middel van een convenant. De gemeente heeft vooruitlopend hierop geld beschikbaar gesteld 
om de medewerkers van de organisaties voor te bereiden op deze toekomst. We zijn daardoor in 
staat geweest om een externe procescoach aan te trekken (zie bijlage 3 en 4 voor de kadernotitie 
Breed Welzijn Putten en het convenant).

1.4 INTERNE ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING
In 2021 is nogmaals verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan “SWP ... op koers 
2017- 2019” (zie bijlage 5). De vorming van de brede welzijnsorganisatie en de daaraan 
gekoppelde nieuwe opdracht zijn de redenen dat er dit jaar geen nieuw 
beleidsplan is opgesteld. Deze nieuwe opdracht vanaf 2022 zal de input zijn 
voor een nieuw beleidsplan voor 2022-2025 voor Breed Welzijn Putten 
en daaruit voortvloeiend de (jaar)plannen voor de eigen organisatie.
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De Corona heeft voor de dienstverlening van de organisatie ingrijpende gevolgen gehad. Kwetsbare ouderen, 
die bij ons in beeld waren doordat ze deelnamen aan diverse ontmoetingsactiviteiten, waren het afgelopen 
jaar steeds minder zichtbaar. Dit heeft geresulteerd in alternatieve en intensievere manieren van contact on-
derhouden. We hebben met deelnemers telefonisch contact onderhouden en ze gestimuleerd om dat onder-
ling ook te doen. We kennen leuke voorbeelden van oudere mensen die in de huiskamer bewegingsactiviteiten 
zijn blijven doen, alleen of in tweetallen om zo fysiek fit te blijven. Naast dat we meer eenzaamheid hebben 
gezien valt op dat er ook veel veerkracht is in deze groep. Daar waar het kon zijn vrijwilligers doorgegaan met 
het verlenen van diensten en hebben we in de zomer alle dienstverlening weer proberen op te starten. Corona 
bleek echter hardnekkiger dan iedereen had gehoopt en zelfs met nieuwe varianten waarvan de gevolgen nog 
niet goed waren in te schatten.
Ook afgelopen jaar was het moeilijk om goed training en scholing te organiseren voor onze vrijwilligers. Dit 
hebben we als gevolg van de Coronacrisis steeds weer opnieuw moeten uitstellen.
 
Als gevolg van de afgekondigde lockdowns heeft het team ook 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 nog veel digitaal en telefonisch.
 
1.4.1. BESTUUR
In 2021 heeft om persoonlijke omstandigheden Reijer van den Brink het bestuur verlaten. Korte tijd later is 
Reijer helaas ploseling overleden. We zijn Reijer zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de organisatie en zijn 
inzet voor de Puttense samenleving in het algemeen en missen hem enorm. In het najaar hebben we twee 
adspirant bestuursleden bereid gevonden zich te oriënteren op de bestuursfunctie bij Welzijn Putten. We zijn 
verheugd dat dhr. J.J. Kasse en mw. L. Snapper hebben aangegeven per 01-01-2022 te willen toetreden tot het 
bestuur als algemeen bestuurslid.

Vergaderingen bestuur
Het bestuur heeft in 2021 7 keer vergaderd. Vanwege de Coronacrisis is de noodzakelijke besluitvorming een 
enkele keer 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 “Breed Welzijn Putten” met de gemeente Putten, Jeugd- Punt en Stimenz, waarbij het bestuur is vertegen-
woordigd door de voorzitter, secretaris en/of de coördinator.
Het bestuur van Welzijn Putten heeft overleg gevoerd met het bestuur van de stichting ‘Gelukkig Ouder Wor-
den’ over het overnemen van onze rolstoel bus. Dit heeft in het najaar geleid tot een definitieve afspraak en 
heeft Stichting Gelukkig Ouder Worden onze bud overgenomen .
 
Vergoedingen bestuur
De bestuursleden ontvangen geen salaris of bezoldiging. In 2021 is aan de bestuursleden, evenals aan alle 
andere vrijwilligers en medewerkers een eindejaarsgeschenk uitgereikt.

Samenstelling en nevenfuncties
Op 31 december 2021 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
- Bestuurslid ChristenUnie Putten
- Bestuurslid Samen Verder
- Programmamaker Veluwe FM
- SG Guido de Bres, docent technische natuurkunde

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

1.4.2 VERTROUWENSPERSOON
Mw. Ada Hendriks heeft ons laten weten dat zich in 2021 niemand heeft gemeld bij de vertrouwens- 
persoon

1.4.3 AANDACHT FUNCTIONARIS HUISELIJK GEWELD
In 2021 hebben we een aandacht functionaris huiselijk geweld aangesteld. De taken van de Aandacht 
functionaris zijn het invoeren van het gebruik van de Meldcode en het onder de aandacht houden van 
de meldcode bij de collega’s. Daarnaast ondersteunt de aandacht functionaris bij het doorlopen van het 
afwegingskader van de meldcode.
In 2021 is twee keer gestart met het toepassen van het afwegingskader en in beide gevallen is geen mel-
ding gedaan.

1.4.4 PERSONELE BEZETTING
Stichting Welzijn Putten is een relatief kleine en slagvaardige organisatie.
Eind 2021 werkten er 9 medewerkers, waarvan 2 mannen en 7 vrouwen. Er hebben het afgelopen 
jaar enkele personele mutaties plaats gevonden als gevolg van vertrekkende medewerkers 
en een pensionering. Daarnaast hebben we structureel een kleine formatie- uitbreiding gehad 
i.v.m. ‘het servicepunt vrijwilligers’. Ook is er een tijdelijke uitbreiding als gevolg van het 
project van het Oranje Fonds ‘De verschilmakers’. De totale formatie op 31 december 
2021 bedraagt 7,14 fte. Hiervan bestaat 0,55 fte als vacatureruimte. Naast het eigen 
personeel wordt voor de financiële dienstverlening structureel expertise ingehuurd.
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1.4.5 STAGIAIRES
In 2021 hebben er in totaal 3 MBO stagiaires stage gelopen de eerste vanaf september 2020 t/m januari 
2021. Van maart 2021 tot eind juni 2021 heeft een leerling van het oriëntatie halfjaar van de school voor 
Welzijn niveau 4 en vanaf september 2021 is er een stagiaire gestart waarvan de stage doorloopt t/m april 
2021. Het betreft alle drie stagiaires vanuit het MBO, maar studerend aan verschillende opleidingsinstituten.

1.4.6 VRIJWILLIGERS
Naast de beroepskrachten 
zijn er 170 vrijwilligers voor de 
organisatie actief. We hebben 
afscheid genomen van 37 
vrijwilligers en er zijn 40 nieuwe 
vrijwilligers gestart. Het is goed 
om te ervaren dat, misschien 
wel dankzij de corona-
pandemie, het aantal vrij-
willigers niet is gedaald, maar
zelfs licht is gestegen. Wel zijn 
er meer vrijwilligers gestopt in 
2021 dan in voorgaande jaren.

1.4.6.1 ALGEMEEN
Met veel vrijwilligers zijn er het afgelopen jaar ’hoe gaat het nu’ gesprekken gehouden door de coördinator. 
Voor een aantal 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 is een aantal kwetsbaar. De meesten 
toonden veel veerkracht en aanpassingsvermogen aan de coronasituatie alhoewel ook te merken was dat de 
rek er wel meer uit ging. Helaas viel ook in december het activiteitenprogramma weer weg en daardoor ook 
veel vrijwilligerswerk en natuurlijke contactmomenten.
 
1.4.6.2 VRIJWILLIGERSWERK EN CORONA
Corona bemoeilijkte ook dit jaar de contacten maar met alle vrijwilligers is er intensief contact geweest op 
initiatief van de coördinator van de diensten/activiteiten. Het contact bestond uit geregeld bellen of mailen 
en als het kon elkaar ontmoeten in welke vorm dan ook. Zo zijn de activiteiten coördinatoren samengekomen 
om met hen te bepalen wat er wel en niet platgelegd moest worden in het begin van het jaar. 
De coördinatoren onderhielden zelf contact met hun deelnemers.
Rondom de Pasen is een zakje met paaseitjes rondgebracht als extra waardering en om het contact met de 
vrijwilligers te houden.

1.4.6.3 WAARDERING
We wilden de vrijwilligers graag opnieuw waarderen door het organiseren van een vrijwilligersfeest in  
november. Verspreidt over de locatie Stroud zou men elkaar kunnen ontmoeten en waren er corona-proof 
activiteiten. Helaas gooide de pandemie roet in het eten. We mochten niet in groepen samenkomen en het 
feest is uitgesteld naar 2022. Wel hebben we in december de vrijwilligers verrast door hun kerstpakket 
persoonlijk thuis te komen brengen. 

Het pakket is dit jaar samen-
gesteld m.m.v. De Postkamer uit Nijkerk.

1.4.7 SCHOLING EN DESKUNDIGHEIDS- 
BEVORDERING
In het begin van 2021 heeft de nadruk gelegen op 
het meer methodisch werken en zijn we als team bezig 
geweest met het borgen van het behaalde branche 
kwaliteitscertificaat ‘Sterk Sociaal Werk’ van Sociaal Werk 
Nederland. Het najaar stond meer in het teken van “Breed 
Welzijn Putten” en hebben we een start gemaakt met de voor-

bereidende bijeenkomsten met de teams van de verschillende organisaties. Ondanks Corona is het 
gelukt om één fysieke bijeenkomst te organiseren. Deze is door iedereen als erg plezierig ervaren (zie 
bijlage 6 voor de opbrengst uit deze eerste bijeenkomst). Het team heeft scholing rond BHV gevolgd. In 
2021 hebben alle medewerkers de online scholing van Movisie over huiselijk geweld gevolgd. Gedurende 
het jaar heeft het team een begeleid intervisietraject gevolgd en geleerd om via intervisie te werken aan 
eigen, team en organisatie ontwikkeling.
Daarnaast hebben alle individuele teamleden gebruik gemaakt van het volgen van trainingen, scholingen, 
vooral online en werkbezoeken. Voor vrijwilligers hebben er weinig geplande scholingsactiviteiten door-
gang kunnen vinden. De meeste van deze zijn uitgesteld naar 2022.

1.5 COMMUNICATIE

1.5.1 DE WEBSITE
Regelmatig zijn er aanpassingen gedaan aan de bestaande website. Met het vormgeven van grote 
veranderingen hebben we gewacht i.v.m. de start van Breed Welzijn Putten in 2022.

1.5.2 MEDIA
Welzijn Putten benadert voor alle activiteiten actief de lokale media. In 2021 hebben we wekelijks 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 Insta-
gramaccount 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 met de bibliotheek o.a. over projecten 
rond (digi)ta(a)l(e)vaardigheden. Met de gemeente en partners in het sociaal domein hebben we samen 
nieuwsberichten op de gemeentelijke pagina’s van de Puttenaer geplaatst o.a. rondom de mantel-
zorgwaardering, Corona en de ontwikkeling van de Brede Welzijnsorganisatie.

1.6 FINANCIËN EN VERANTWOORDING
Jaarlijks stelt Welzijn Putten een jaarverslag op, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen 
jaar. Na vaststelling wordt deze verantwoording openbaar gemaakt via onze website. 
Dit document inclusief de financiële verantwoording (zie bijlage 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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2 - UITVOERING OPDRACHT

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 zorg- 
vrijwilligers 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 op diverse manieren bij ons binnen, o.a.: 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 aandacht voor ze te hebben voor hun 
verhaal en waar mogelijk advies te geven afgestemd op hun behoefte.
 
2.1.1 PLATFORM MANTELZORG PUTTEN
In de zomer van 2021 hebben de leden besloten om het Platform mantelzorg Putten op te heffen.
De leden van het Platform hebben hard gewerkt en veel werk verzet in de jaren dat zij actief zijn geweest. 
Maar er waren ook zaken die zeer moeizaam liepen. Bijvoorbeeld het benaderen van mantelzorgers in het  
algemeen liep moeizaam. Ze vrijwilligers hadden niet het idee dat zij iets extra’s konden betekenen in het 
naar boven halen van de vraag of behoeftes van mantelzorgers uit Putten. Ook het bereiken van de mantel-
zorgers van andere doelgroepen dan mensen met dementie verliep moeizaam. Daarnaast lukte het niet om 
een stevige en duidelijke positie in het netwerk te krijgen. Het zoeken naar werkzaamheden in combinatie 
met de eigen mantelzorgtaken was regelmatig een bespreekpunt. Want de wil om zaken op te pakken ten 
behoeve van andere mantelzorgers was er zeker, maar het ontbrak de leden van het Platform vaak aan tijd.
Één van hen verwoordde het als volgt;

“We hebben aan allerlei instanties buiten Putten gevraagd en gezocht naar punten die ons werk zinvoller en  
duidelijke	te	maken	,	het	resultaat	is	volgens	mij	pover.	Bijna	overal	waren	het	de	vaste	betaalde	krachten	die	 
de kar trokken en soms met tegenvallend resultaat.

Uit het mantelzorgonderzoek van Welzijn Putten blijkt dat 80 % zich in coronatijd wist te redden hoofdzakelijk 
binnen de familiekring. Van de antwoorden van de 20% die zich met veel moeite konden redden zijn maar enkele 
punten die mogelijk door ons kunnen worden opgepakt ook na de coronatijd.

Hoewel ik een optimist ben klink mijn verhaal wat pessimistisch. Ik heb het gevoel dat we 
na drie jaar zoeken nog steeds geen vaste grond onder de voeten hebben.

Uiteraard vind ik het zinvol wat we wel hebben gedaan ,maar veel te weinig als we een platform van  
mantelzorgers voor mantelzorgers willen zijn. Een bijna onmogelijke opgave. De mogelijkheid om  
bijvoorbeeld regelmatig in de plaatselijke krant te komen om de diverse vormen van mantelzorgers te  
belichten is min of meer gestrand door het beleid van de krant. Voor ELKAAR is in omvang teruggeschroefd  
en opgegaan in het Alzheimer café , ook hier door hebben we aldus minder te doen.”

In november heeft wethouder Koops de vrijwilligers van het Platform Mantelzorg Putten bedankt  
voor hun inzet tussen 2017 en 2021. Dit deed hen goed. De vrijwilligers hebben aangegeven dat zij  
nog steeds ingezet kunnen worden door Welzijn Putten. Op deze manier kunnen zij zich nog wel  
inzetten voor de inwoners van Putten, maar voelen zij niet meer de druk om zelf hun werk te  
genereren. Een aantal oud Platformvrijwilligers heeft geholpen bij het bellen van mantelzorgers om  
te zien hoe het met hen gaat.

2.1.2 MANTELZORGWAARDERING 2021
In 2021 zijn er totaal 691 mantelzorgwaarderingen uitgereikt en dat zijn er 10 meer dan in 2020 en 17 
meer ten opzichte van 2019 en 82 meer dan ten opzichte van 2018. Hiervan kozen 190 mantelzorgers 
voor de WCP-Spaarkaart en dat is iets minder dan vorig jaar toen dit er 202 waren, maar wel meer ten 
opzichte van 2019 (188 mantelzorgers) en 2018 (114 mantelzorgers)! 
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In 2021 zijn er totaal 691 mantelzorgwaarderingen uitgereikt en dat zijn er 10 meer dan in 2020 en 17 meer 
ten opzichte van 2019 en 82 meer dan ten opzichte van 2018. Hiervan kozen 190 mantelzorgers voor 
de WCP-Spaarkaart en dat is iets minder dan vorig jaar toen dit er 202 waren, maar wel meer ten opzichte 
van 2019 (188 mantelzorgers) en 2018 (114 mantelzorgers)!
In bijlage 8 vindt u het complete evaluatieverslag van de
mantelzorgwaardering terug. Hier wordt ook wat meer
ingezoomd op deze specifieke typen inzenders en welke
bijzonderheden daar naar voren zijn gekomen.
Dit jaar is er in overleg met de gemeente een enquêtevraag 
toegevoegd aan het aanvraagformulier. Deze vraag is bedoeld om meer zicht te krijgen op of mantelzorgers 
bekend zijn met de WMO en/of de WLZ en of ze behoefte hebben aan meer informatie over de mogelijkheden 
van indicaties en de wijze van aanvragen.
Zie hieronder het resultaat:

‘Is de zorgvrager bekend met een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige 
Zorg) indicaties?’
A) Ja, de zorgvrager heeft al een WMO of WLZ indicatie.
B) Ja, de zorgvrager is wel bekend wat dit inhoud en hoe je dit aanvraagt, maar heeft nog
geen WMO of WLZ indicatie.
C) Ja, de zorgvrager heeft een hulpvraag gemeld bij de gemeente, maar is niet in
aanmerking gekomen voor een indicatie.
D) Nee, de zorgvrager is niet bekend met een WMO of WLZ indicatie maar heeft WEL
behoefte aan meer informatie hierover.
E) Nee, de zorgvrager is niet bekend met een WMO of WLZ indicatie en heeft ook GEEN
behoefte aan meer informatie hierover.
F) Weet ik niet.

Conclusie:
De meerderheid van de zorgvragers zijn in het bezit van 
een WMO- of WLZ indicatie, totaal 51 procent. Van de 
overige 49 procent, geeft 17 procent van de mantel-
zorgers aan dat ze dit niet weten van diegene waarvoor 
ze zorgen. Iets meer dan 13 procent wel weet wat dit 
inhoudt en hoe je dit aanvraagt, maar heeft hier nog 
geen verdere stappen in genomen.
Tegelijk is er ook een groep van 3 procent die hier niet 
bekend mee is, maar graag wel meer informatie hier-
over wil. Dit in tegenstelling tot 14 procent van het 
totaal die ook niet bekend zijn met een WMO of WLZ 
indicatie, maar ook geen behoefte hebben aan infor-
matie hierover.
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De uitreiking
In verband met de aangescherpte corona maatregelen is er 
in overleg met de gemeente Putten voor gekozen, net als vorig jaar, 
om de reisbewegingen te minimaliseren waar dat mogelijk is. Dit heeft ertoe 
geleidt dat de mantelzorgers die gekozen hebben voor de overmaking per bank 
niet naar Stroud hoefden te komen dit jaar en dat het bedrag automatisch werd 
overgemaakt. De uitreiking voor de mantelzorgers die gekozen hadden om het tegoed 
op te laden op hun WCP-spaarkaart heeft gewoon plaatsgevonden op de geplande datum 
van 17 november. De gemeente Putten wil het beleid over de Mantelzorgwaardering / Mantel-
zorgcompliment tegen het licht houden en waar nodig aanpassingen / verbeteringen doen. 
Daarom wordt er begin 2022 door een extern bureau een breed onderzoek gedaan.

Dag van de mantelzorger 2021
Op woensdag 10 november jongstleden was de ‘Dag van 
de mantelzorger’. Een dag waarop we als land bewust 
stil staan bij alle vrijwillige inzet die wordt gedaan door 
naasten aan hulpbehoevende familie en vrienden. 
Vanuit Welzijn Putten zijn we op de woensdagmarkt 
gaan staan met meer dan 200 rode rozen. Bij de roos 
kregen de mensen een kaartje ‘Wat fijn dat jij er bent’ 
met achterop de mogelijk om een persoonlijke tekst op 
te schrijven. Samen met 5 vrijwilligers gingen we met 
bezoekers van de markt het gesprek aan over mantel-
zorg en of zij iemand kende uit hun omgeving die heel 
veel doet voor een ander. Dit leverde bijzondere en 
persoonlijke gesprekken op. Ontroerend om ook te zien 
als bleek dat de persoon zelf mantelzorger was en 
daarvoor de roos zelf van ons kreeg.

'Of ik een mantelzorger ken die een roos verdiend?' stelt een 
mevrouw	mij	vragend.	'Nou	en	of,	die	staat	naast	me!'	
antwoord ze vervolgens wijzend naar haar dochter.

2.1.3 JONGE MANTELZORGERS
Gelukkig hebben dit jaar wel een aantal regionale inloopactiviteiten wel doorgang kunnen vinden.  
En zijn er ook enkele ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. In de zomer een midgetgolf activiteit,  
mogelijk gemaakt door een gift van een inwoner. En hieronder leest u de reactie van een moeder over 
de waarde van dit soort activiteiten en regionale inloopgroep voor haar dochter.

Zaterdag 5 oktober was het eindelijk zover.
Ruim 30 kinderen tussen de 6 en 18 jaar uit de regio Ermelo-Putten kwamen bij elkaar om te 
 genieten van een ochtendje zorgeloos klimmen in het klimbos van Ermelo. Zo op het eerste oog
een groep zoals ieder ander. Maar wie de kinderen kent weet dat ze een ding gemeen hebben. 
Ze waren hier voor een klim-uitje voor jonge mantelzorgers in ‘De week van de mantel-
zorger’. Alle kinderen uit deze groep zijn dan ook jonge mantelzorgers. 

Uitbetaling 2021 Aantal 
Bank    501
WCP-Spaarkaart  190+
Totaal   691
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Kinderen die in een thuissituatie zitten waar ze niet altijd onbezorgd kind kunnen zijn, 
maar zorgen voor een ouder, broer of zusje. 
In de kalender 2021 die door en voor onze plaatselijke jonge mantelzorgers is gemaakt 
zat een voucher van Klimbos Ermelo. Deze voucher kon men inleveren bij plaatselijke 
Welzijnsorganisatie	voor	toegang	aan	dit	festijn.	Het	is	fijn	dat	er	ook	dit	jaar	weer	een	
klimuitje georganiseerd mocht worden
Een van die kinderen was mijn dochter. Iedere maand kijkt ze weer uit naar de dag dat de 
jonge mantelzorgers samen komen bij regionale inloop voor jonge mantelzorgers. Even 
een paar uur waar ze gewoon zichzelf kan zijn. Waar ze kan praten over dingen die haar 
dwars zitten, of gewoon lekker kan genieten van een situatie waar ze even helemaal kind 

kan zijn, zonder verantwoordelijkheden. Gewoon even zichzelf zijn en kletsen, knutselen of spelletjes spelen, in plaats 
van het zusje van zijn.
In	gesprek	met	mijn	dochter	geeft	ze	aan	dat	het	zo	fijn	is	om	af	en	toe	kinderen	om	je	heen	te	hebben	die	in	bijna	
dezelfde thuissituatie zitten. Je hoeft niks uit te leggen, want iedereen weet dat je het soms zwaar hebt thuis. Wat wij 
als ouders merken is dat onze dochter veel makkelijker omgaat met haar taak als jonge mantelzorger en dit veel 
makkelijker accepteert. Gewoon doordat ze door jonge mantelzorgers de erkenning voor haar situatie heeft gekregen. 
Het is soms zwaar, en zeker niet altijd leuk om voor je familie te moeten zorgen. Maar een keer in de maand kan ze 
er trots op zijn, de jonge mantelzorgers voelt voor haar als een beloning voor haar extra inzet thuis.

2.1.3.1 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 vanwege de Coronamaatregelen. De 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.
 
2.1.3.2 SPECIALE CORONA ACTIES VOOR ONZE JONGE MANTELZORGER 
In juni van het afgelopen jaar hebben de jonge mantelzorgers een “hart onder de riem” pakketje toegestuurd 
gekregen. De geplande boks activiteit van afgelopen najaar is vanwege Corona uitgesteld naar 2022.
 
2.1.3.3 KALENDER JONGE MANTELZORGERS 2021
Welzijn Putten heeft in samenwerking met Welzijn Ermelo vanuit  
regionale inloop jonge mantelzorgers een unieke bureaukalender 2022
ontwikkeld. In Putten krijgen alle geregistreerde jongemantelzorgers 
onder de 18 deze kalender als onderdeel van de mantelzorgwaardering 
2021. De kalender bestaat uit persoonlijke spreuken en tekeningen van 
jonge mantelzorgers. Er is vanuit intensieve samenwerking 
tussen plaatselijke ondernemers en beide organisaties een divers aan-
bod van vouchers voor ontspannende activiteiten en heerlijke lekker-
nijen aan de kalender toegevoegd. Ook zijn er tips en tricks door de maan-
den 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.

2.1.4 BELACTIE MANTELZORGERS
Vrijwilligers van Welzijn Putten hebben in de eerste helft van 2021 bijna 350 mantel-
zorgers telefonisch gesproken. Ruim 90% van de mantelzorgers reageerde positief op 
het telefoongesprek. De mantelzorgers waren blij dat er aan ze gedacht werd en ze vonden 
het fijn dat ze hun verhaal kwijt konden. Minder dan 10 personen hebben naar aanleiding van de 
belactie contact opgenomen met Welzijn Putten voor hulp of advies.

Conclusie
Afgaande op de opinie van de vrijwillige bellers werd de belactie door 92% van de mantelzorgers 
positief gewaardeerd. Dit is een opvallend resultaat omdat in de afgelopen jaren veel geprobeerd is 
om de mantelzorgers te bereiken maar dat dit eigenlijk alleen lukte met de mantelzorgwaardering. Met 
de belactie is het gelukt om een groot aantal mantelzorgers te bereiken en een hart onder de riem te 
steken. Een tweede conclusie is dat het bellen van de mantelzorger hoge eisen stelt aan de vrijwilliger. 
Welzijn Putten koos ervoor om de vrijwilligers te rekruteren uit diensten waar goede gesprekstechnieken 
en een open houding vereisten zijn maar toch zijn er grote verschillen in hoeveel plezier en voldoening de 
mensen uit deze klus haalden.
Een derde conclusie is dat bijna alle vrijwilligers dankzij de belactie zich meer betrokken voelden bij Welzijn 
Putten en bij de samenleving. Ook vier van de zes vrijwilligers die het bellen zwaar viel. Zie voor het volle-
dige verslag van de belactie bijlages 9 tm 12

2.2 PRODUCT MATCHING VRAAG EN AANBOD VAN VRIJWILLIGERS
Zorgen dat kwetsbare inwoners die door ouderdom en/of ziekte beperkingen ondervinden in hun zelfredzaam-
heid 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 zelfredzaam-
heid en participatie die zelf worden ondersteund door een (zorg)vrijwilliger, bij wijze van wederkerigheid, ook zelf 
vrijwilligerswerk verrichten, passend bij hun mogelijkheden.

2.2.1 SERVICEPUNT VRIJWILLIGE INZET
Afgelopen jaar heeft de gemeente nieuw vrijwilligersbeleid 
ontwikkeld, één van de uitkomsten daarvan was een 
verruiming van de opdracht van Welzijn Putten om het vrij-
willigerswerk breed te ondersteunen. Daarom opende wethouder koops op maandag 1 november 
het Servicepunt Vrijwillige Inzet.

Het Servicepunt is bedoeld voor alle vrijwilligers, verenigingen en organisaties uit Putten die 
vragen hebben over vrijwilligerswerk. Er is behoefte is aan één punt waar zowel vrij-
willigers als organisaties voor vragen terecht kunnen. Sinds de opening is met ruim 
40 organisaties actief contact geweest in de vorm van een gesprek-
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kennismaking. Deze organisaties kwamen uit de volgende velden: zorg/
welzijn, sport, cultuur en onderwijs. In 2021 zijn er vanaf 1 nov. 
9 vacatures geplaatst op de gemeentepagina van de Puttenaer. Er zijn al 
enkele succesvolle matches gemaakt n.a.v. de vacature op de 
gemeentepagina.
Een bedrijf (Alliander Foundation) heeft ons benaderd om aan te geven 
dat zij 9 medewerkers hebben die zij graag actief in wilden laten zetten 
voor de Puttense samenleving. Na een oproepje gaven 2 organisaties 
aan belangstelling te hebben voor deze extra hulp. (Zorgerf en Goed-

land). Helaas is de afspraak afgezegd omdat de coronapandemie de kop weer opstak.

Soms is het de vraag hoe je als organisatie de juiste vrijwilliger kunt vinden. Daar kunnen we bijvoorbeeld mee 
helpen. Misschien moet er naar de manier van werven gekeken worden of zal er wat in de organisatie moeten 
veranderen om nieuwe vrijwilligers aan te laten sluiten. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van statushouders of 
mensen met een beperking en natuurlijk de jongeren van Putten.
Een vrijwilliger van Welzijn Putten met belangstelling voor het begeleiden van mensen met een beperking heeft 
een succesvolle match ondersteund tussen de beoogde vrijwilliger en Stroud.
Ook is allerlei online scholing voor zowel vrijwilligers als organisaties te vinden op de website van Welzijn 
Putten onder het onderdeel Servicepunt Vrijwillige Inzet. Naast deze scholing is meedoen met scholing vanuit 
de bestuurdersacademie van Apeldoorn een optie. Deze vrij te bezoeken trainingen en scholingen worden aan 
alle organisaties in Putten aangeboden. Het gaat dan vooral om trainingen op het gebied van fondsenwerving 
of bestuurlijke functies.

2.2.2 MAATSCHAPPELIJKE STAGES
Naast het ondersteunen van deze vrijwilligers en organisaties valt ook de MaS, (maatschappelijke stages voor 
jongeren) onder het Servicepunt Vrijwillige Inzet. De bedoeling is dat er nog meer plekken in Putten gevonden 
worden waar de jongeren rond kunnen snuffelen en zo kunnen ervaren hoe het is te werken bij die maat-
schappelijke organisatie en om vrijwilligerswerk te doen. De MaS wordt in regioverband vormgegeven, er zijn 
warme contacten met Ermelo het Groevenbeek college.

Op donderdag 11 november is er een informatieavond georganiseerd bij de Groevenbeek in Putten. Er was 
helaas te weinig belangstelling vanuit de organisaties in Putten. Deze zijn benaderd via mail en er was aandacht 
in de krant. Ook in Ermelo werd de informatieavond van 2 november slecht bezocht. Dit heeft een grote relatie 
met Corona.

Er staan in totaal 19 organisaties ingeschreven op www.mas4you.nl. Corona bemoeilijkte ook het contact met 
de jongeren omdat bijv. zorgorganisaties hebben aangegeven geen jongeren over de vloer te willen hebben 
i.v.m. besmettingsgevaar. Verder zijn er geluiden dat de inzet van de jongeren maar kort is (30 uur) en dat het 
vrij veel tijd vraagt om de jongeren te ondersteunen. Toch zijn er nog 49 vacatures ingevuld door 63 jongeren 
het afgelopen jaar.

2.2.3 DE VACATUREBANK
Natuurlijk is ook de vacaturebank een onderdeel van het servicepunt. 
Het is dé plek waar vraag en aanbod uitgewisseld kunnen worden. 
Deze website is te vinden via de website van Welzijn Putten. De vrijwilligers-
vacaturebank is sinds 2019 in gebruik. Publiciteit over de vrijwilligersvacaturebank

 richting vrijwilligers-
organisaties en richting 
potentiële vrijwilligers wordt 
gemaakt via de rubriek in de 
krant, tijdens presentaties en in 
één op één gesprekken.

Het lijkt er op dat door Corona het 
aantal vacatures en het aantal profielen is 
gedaald. Het aantal organisaties die van de 
bank gebruik maken en het aantal sollicitaties 

is daarentegen wel toegenomen. Deze stijging is een gevolg van de activiteiten van het servicepunt. Omdat 
ook van de vacaturebank gebruik kan worden gemaakt zonder een profiel aan te maken en 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 een ‘sluitende’ registratie te 
kiezen. Welzijn Putten wil in de eerste plaats participatie stimuleren en maakt dat zo laagdrempelig mogelijk.
Eind 2021 berichtte Jobrock, het bedrijf dat vrijwilligersvacaturebank heeft ontwikkeld, dat het gaat stoppen 
met onderhoud aan de applicatie. Dat betekent dat we per juni 2022 een nieuwe oplossing moeten vinden 
voor de vrijwilligersvacaturebank.

2.2.4 DE VERSCHILMAKERS
Dit project heeft Welzijn Putten toegewezen 
gekregen vanuit het Oranjefonds. Er is door 
Welzijn Putten een plan ingediend met een idee 
waarmee jongeren kennis kunnen maken met 
vrijwilligers werk, met als doel deze jongeren ook 
later te behouden voor vrijwilligers werk. Het idee bestaat uit een soort denktank waarin jongeren met elkaar 
aan de slag gaan met een uitdaging. Dat kan een individueel probleem zijn of een maatschappelijke uitdaging 
betreffen. Door het werken met deze jongeren d.m.v. workshops en coaching ontwikkelen we een methode. 
Met die methode kunnen dan andere organisaties aan de slag. Het project is gestart op 1 oktober en 
heeft een looptijd van in totaal drie jaar. Het project sluit bijna naadloos aan bij het servicepunt. 
Monique Steunenberg is hiervan de projectleider. Zij wordt ondersteund door het Oranjefonds en 
onderhoud contact met de overige 41 deelnemers. 

Momenteel zijn 12 jongeren actief in de denktank, zij helpen mee met het tot stand komen van 
het project. We bespreken in een maandelijkse bijeenkomst onderwerpen zoals: wat wordt de 
naam van het project? Ben je vrijwilliger of noemen we je verschilmaker? 
Hoe communiceren we met jongeren? Welke klussen zijn leuk om te doen? 
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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 welzijns-
ervaring 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 voor-
deur” van kwetsbare inwoners. De dien-
sten hebben naast preventie en/of pas-
sende oplossing ook een signalerende 
functie. Vrijwilligers van de huisbezoeken 
(75+ en woongemak) zijn getraind op sig-
naleren en waar nodig het inschakelen 
van een medewerker van Welzijn Putten. 
Ook de maaltijdbezorgers, buschauf-
feurs, thuisadministratie, belastings-
service medewerkers en coördinatoren 
van ontmoetingsactiviteiten hebben een 
signalerende functie. 

Maaltijdrijders
Als een van de weinige groepen, (naast de receptie vrijwilligers) zijn de maaltijdrijders iedere week actief 

geweest. Op maandag morgen komt de groep om 8.30 samen en brengen 
zij diepvries maaltijden rond bij inwoners van Putten. Dat kan niet 
wachten, ook niet in corona tijd. Mondkapjes en desinfectiemiddelen
helpen bij het gevoel van veiligheid.

Het vervoer 
Het aantal deelnemers daalt en de kosten van het vervoer 
stijgen. Middelen om de bus te vervangen zijn er niet en 
hiervoor is de opbrengst van de deelnemers niet 
toereikend. Onze eigen bijdrage voor het vervoer is 
voor een deel van de deelnemers hoger dan 

De eerste bijeenkomst in November was in Stroud, de tweede was in 
december en deze moest online plaats vinden omdat samen komen 
door corona niet mogelijk was. Belangrijk in dit hele project is dat de 
jongeren bepalen, zij geven aan wat wel en niet werkt bij het aangaan 
van vrijwilligerswerk. Ondertussen zijn er al een aantal klussen opge-
pakt door de jongeren, bijvoorbeeld cadeautjes inpakken voor stich-
ting leergeld en er zijn kerskaartjes rond gebracht, vlak voor de kerst.

2.2.5 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 vrijwilli-
gers kunnen kiezen uit een breed aanbod van workshops. De eerste 
carrousel werd georganiseerd als samenwerkingsverband met Zorg-
groep Noordwest-Veluwe en Zorgerf buiten-land. De werkgroep is in 2020 uitgebreid met Norschoten en 
vereniging de Zonnebloem. 
De workshopcarrousel is in 2020 twee keer uitgesteld. Op 30 december is besloten om verder uit te stellen van 
april 2021 naar oktober 2021. Op 25 oktober 2021 is de workshopcarrousel voor vrijwilligers gerealiseerd. 
Er waren 62 aanmeldingen en er hebben 49 mensen deelgenomen.
Er is een vragenlijst gestuurd naar de deelnemers. In bijlage 13 bij dit verslag zijn de vragen aan de deelnemers 
opgenomen. De deelnemers bleken erg tevreden. Opvallend was dat zij naast de kwaliteit van de workshops 
vooral de ontmoeting waardeerden. Dit was de laatste keer dat we de workshopcarrousel in deze vorm 
georganiseerd hebben. De redenen hiervoor zijn de volgende:
 • Vanuit andere locaties is bekend dat dit concept maximaal 3 jaar succesvol draait. Daarna treedt ver 
    moeidheid op. Wij zagen dit jaar een grote afname in belangstelling vergeleken met de versie van   
    2019. Voor een deel kan dit te wijten zijn aan corona. Toch denken we dat vernieuwing inmiddels 
    nodig is.
 • We hebben het evenement drie keer moeten uitstellen vanwege Corona. Sinds dit najaar is er een   
      servicepunt vrijwilligerswerk bij Welzijn Putten. Het is logisch dat het gezamenlijk optrekken rond de  
    scholing van vrijwilligers vanuit dit onderdeel van Welzijn Putten wordt opgepakt.
 • Volgend jaar zal vanuit het servicepunt vrijwilligerswerk contact worden opgenomen met de 
    organisatoren van de carrousel om samen na te denken over hoe we een goed vervolg kunnen 
    organiseren.

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.

Zie onder 2.2.2 in het vorige hoofdstuk
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de kosten voor de Viavé. Dit is al enige jaren bekend en met de gemeente is destijds afgesproken dat we daar-
om de busdienst zouden afbouwen. In 2021 deed zich de kans voor om onze bus te verkopen aan de stichting 
Gelukkig Ouder Worden en hiervoor in de plaats een goedkoper vervoersmiddel terug te kunnen kopen. Voor 
enkel chauffeurs was dit een traumatische ervaring, zij waren al soms meer dan 10 jaar als vrijwillige chauffeur 
betrokken en hadden ook hun vaste ritten en klanten. Om die reden zijn enkele chauffeurs en deelnemers ge-
stopt.
We hopen deze dienst op deze manier nog voort te kunnen zetten en willen graag onderzoeken of er een alter-
natief voor het vrijwillig vervoer gevonden kan worden. Dit zal binnen de nieuwe opdracht van Breed Welzijn 
Putten kunnen worden opgepakt.

2.4.1 WEGWIJS IN WELZIJN
Wegwijs in Welzijn is de naam van de dienst van Welzijn Putten waar mensen met vragen terecht kunnen. Het 
gaat om hulpvragen op het gebied van participatie, ondersteuning, mantelzorg, eenzaamheid en praktische 
hulp. Wegwijs in Welzijn wijst de mensen de weg naar informele en formele zorg en welzijnsactiviteiten of naar 
een oplossing in het eigen netwerk. De dienst werd vanaf begin 2021 uitgevoerd door 4 teamleden. Eind 2021 
waren er nog 3 teamleden betrokken. In april 2021is de hulpdienst buiten Wegwijs in Welzijn geplaatst. Een lid 
van het team Wegwijs in Welzijn schakelt nu de hulpdienst in na onderzoek van de casus en niet ervoor zoals 
eerder gebeurde.
De vragen kunnen binnen komen via de website, de e-mail of de telefoon. Op maandagmorgen verdelen de 
teamleden de binnengekomen vragen en nemen persoonlijk contact op met de vragensteller. 

Van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 zijn er totaal 262 casussen geregistreerd bij Wegwijs in Welzijn. De top 
drie van de thema’s in 2021 waren: praktische hulp, gezelschap en advies. In de figuur 
Onderwerp is te zien dat 80% van de vragen over deze thema’s gingen. 

Hoe zijn de vragen in 2021 opgelost? In de 
grafiek Oplossingen is te zien dat er een 
heel scala aan oplossingen is aangewend. 
Afhankelijk van de vraag, de wensen en 
de situatie zijn de vragenstellers op maat 
doorverwezen naar een activiteit, dienst 
of organisatie. Ook wordt verwezen naar 
het eigen netwerk of naar een commerci-
ele dienst.
Hoe gaat dit in zijn werk? Neem bijvoor-
beeld de vragen om praktische hulp, dat 
waren er 68 in 2021. Het gaat dan om uit-
eenlopende vragen, bijvoorbeeld bood-

schappen doen, opruimen, schoonmaken en zelfs verhuizen. Wegwijs in Welzijn zoekt eerst uit waarom de 
vrager het niet zelf kan doen en of hij of zij de financiële middelen heeft om het commercieel te laten uitvoeren. 
Het is immers niet de bedoeling dat Welzijn Putten de middenstand het brood uit de mond stoot. Er wordt
nagegaan of er iemand in het netwerk van de klant de hulp kan bieden. Als het om een klein technisch klusje van 
maximaal een half uur gaat dan wordt de klussendienst ingeschakeld. Als het om een terugkerende activiteit 
gaat zoals huishoudelijke ondersteuning vanwege een handicap dan wordt de klant verwezen naar het 

WMO loket. Wanneer de klant fysiek of geestelijk niet de mogelijkheden 
heeft om de werkzaamheden te doen, een laag inkomen heeft en geen 
netwerk én het gaat om kortdurende werkzaamheden, dan wordt de hulpdienst 
ingeschakeld. In 2021 is dat 39 keer gebeurd. Bij verhuizingen wordt de hulp inge-
roepen van Stichting Present in Ermelo. De hulpdienst en Stichting Present zijn afhankelijk 
van de beschikbaarheid van vrijwilligers op het gewenste moment waardoor hulp nooit 
gegarandeerd is. Wegwijs in Welzijn probeert niet de klanten allemaal naar de eigen diensten 
en activiteiten te ver-
wijzen maar probeert 
vooral het maatschap-
pelijk veld in te schake-
len bij de oplossingen. 
De sportverenigingen 
probeerden zich in 
2021 nadrukkelijker in 
te zetten voor kwetsba-
re doelgroepen en Weg-
wijs probeerde klanten 
door te verwijzen. De 
aansluiting tussen vraag 
en aanbod hierin is nog niet geoptimaliseerd en we hopen dat daar volgend jaar verdere groei plaatsvindt. 
Qua vrijwilligersorganisaties verwees Wegwijs in Welzijn regelmatig mensen door naar de Zonnebloem en de 
NPV. Helaas hebben beide informele zorgorganisaties te kampen met veroudering van het vrijwilligers-
bestand. Dit doet zich in zo grote mate voor dat de NPV heeft laten weten dat ze moeten gaan stoppen in 
Putten. Wegwijs in Welzijn kan niet altijd met een oplossing komen. 
In 2021 werd vooral de vraag om gezelschap moeilijk opgelost. Vanwege corona, de sluiting van ontmoetings-
activiteiten en -gelegenheden en de angst van klanten en vrijwilligers voor besmetting maar ook voor vaccina-
tie was het in 2021 erg moeilijk om ontmoeting te stimuleren terwijl dat zo hevig gemist werd. 
Er waren twee gevallen van mensen die op zoek waren naar gezelschap waar bleek dat de situatie van de 
vragensteller te problematisch was voor het voorliggend veld omdat het gedrag van de klant ten opzichte 
van de vrijwilliger én Welzijn Putten grensoverschrijdend was (steeds meer verlangen zonder ruimte te 
geven aan de ander). Eén persoon is door de WMO geholpen en de ander blijft shoppen. 
In de grafiek ‘Aanmelders’ is te zien dat de meeste mensen zelf hun vraag stellen: 123 keer in 2021. 
Welzijn Putten komt met de vragenstellers in contact via huisbezoek 75+, de maaltijdbezorgers, 
de mantelzorgerbellers of medewerkers van weelzijn Putten. Uit deze contacten kwamen 26 vragen 
binnen. De huisartsen en POH’s stelden 20 keer een vraag voor één van hun patiënten.
Maatschappelijk werk meldde 19 casussen en familie en buren samen 24. 
Er zijn 10 vragen via het WMO loket gemeld.
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 opgelost door verwijzing naar welzijnsactiviteiten en welzijns-
 diensten.
4.  Het vierde doel is een lange termijn doel waar we aan bijdragen door 
 Wegwijs in Welzijn uit te voeren. In 2021 hebben we, net als in 2020 door 
 de coronamaatregelen minder gebruik kunnen maken van de voorzieningen 
 die er in Putten zijn omdat deze stilgelegd waren. Corona heeft de voorliggende 
 voorzieningen ondermijnd.

2.4.2.1.2 HULPDIENST
In 2021 heeft de Hulpdienst veel werk verzet voor mensen in Putten.
Welzijn Putten adverteert niet met de Hulpdienst. Het is een dienst die wordt ingezet als Wegwijs In 
Welzijn of een professionele organisatie geen hulp kunnen bieden.
De Hulpdiensttaken bestaan uit het bieden van kortdurende acute hulp aan inwoners uit Putten die geen 
gebruik kunnen maken van hulp uit hun eigen netwerk en die niet genoeg eigen middelen hebben.
Het komt niet wekelijks voor dat Hulpdienst vrijwilligers aan het werk gaan, daarom worden zij ook actief 
benaderd als er andere taken zijn waar zij hun bijdrage kunnen leveren.
Naast de “gewone” taken hebben de vrijwilligers ook geholpen bij het ontvangen van bezoekers die zich lieten 
vaccineren in de Aker. Zij zijn ingezet bij het bellen van mantelzorgers en worden ingezet in het geval dat de zorg 
te zwaar belast zou worden als “code zwart” zou aandienen.

Hulpdienst vrijwilligers kunnen zelf aangeven welke taken zij willen uitvoeren. In 2021 zijn wij gestart met 24 
vrijwilligers en geëindigd met 17 vrijwilligers.

Opvallend is dat de hulpdienst in 2020 11 keer vervoer heeft aangeboden en in 2021 52 keer. Dit heeft te maken 
met veranderingen in de werkwijze van de Hulpdienst door diverse personele wisselingen.

In het tweede kwartaal van 2021 is besloten dat de vrijwilligers zelf afspraken rondom vervoer konden maken 
met inwoners die zij al een keer hadden vervoerd. Het idee was dat het voor de inwoner sneller zou zijn om een 
afspraak te maken, omdat zij niet eerst naar Welzijn Putten hoefden te bellen.
Het nadeel hiervan was dat Welzijn Putten de behoefte aan vervoer uit het oog verloor. In het najaar was 
er wederom een personeelswisseling en tegen het einde van het vierde kwartaal werd duidelijk dat er stilletjes 
aan een structurele vervoersdienst was ontstaan waar geen opdracht voor is verleend door de Gemeente 
aan Welzijn Putten.
Ook voldeed de dienst niet meer aan de voorwaarden van de Hulpdienst, namelijk: de passagier heeft geen 
netwerk en eigen middelen om vervoerd te worden en het gaat om een incidentele vraag. Welzijn
 Putten heeft toen bij een aantal “vaste” Hulpdienst passagiers ingezet op het lid worden van Viavé of 
hulp bij het gebruik van de OV Chipkaart en het OV, maar dit wilde men niet. Er is toen besloten dat 
vrijwilligers van de Hulpdienst op eigen titel en dus buiten Welzijn Putten om door konden gaan 
met het vrijwillig vervoeren van mensen. Hiermee wordt omzien naar elkaar gestimuleerd en 
kan een dienst die vanuit een goed hart is ontstaan blijven bestaan. 
De volgende vragen zijn in 2021 opgelost:

Om de communicatie naar de aanmelders 
te verbeteren is in de eerste week van 2022 
een enquête opgesteld en verstuurd naar de 
instanties die mensen doorsturen. Met de 
uitkomsten van deze enquête hopen we in 
2022 de dienstverlening te optimaliseren.

2.4.1.1 WORDEN DE DOELEN BEREIKT?
Bij het ontwerpen van Wegwijs in Welzijn in 2018 werden een aantal doelen geformuleerd. Het loont de moeite 
om ook drie jaar na de start na te gaan in hoeverre de dienst aan de doelen bijdraagt. 
De doelen zijn:
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. 

In hoeverre heeft Wegwijs in Welzijn in 2021 bijgedragen aan de doelen?
1.  In 2021 zijn 262 casussen behandeld waarbij mensen zijn geholpen naar een passend antwoord op 
 hun vraag.
2.  De informele zorgorganisaties gaven in 2018 aan dat ze veel last hadden van klanten en organisaties 
 die een aantal vrijwilligersorganisaties tegelijk benaderden met dezelfde vraag. Als de vrijwilligers-
 organisatie dan een oplossing gevonden had -en dat neemt even tijd in beslag- dan bleek de situatie al  
 door een andere organisatie te zijn opgelost. De vrijwilligersorganisaties moesten daardoor veel over- 
 bodig werk verrichten. Wegwijs in Welzijn is ontworpen als loket dat dit shopgedrag bij vrijwilligers- 
 organisaties kan beperken. De vrijwilligersorganisaties zijn in 2019 geïnformeerd dat zij de aan-
 meldingen waar zij geen hulp kunnen bieden kunnen doorsturen naar Wegwijs in Welzijn. Wegwijs 
 in Welzijn zorgt dan voor een passende oplossing. Om een dergelijke verandering goed in te voeren 
 bij vrijwilligersorganisaties is doorgaans een langere periode nodig. Door corona hebben de 
 informele zorgorganisaties een grote klap gekregen. Het werk werd moeilijk tot onmogelijk terwijl 
 tegelijkertijd de vrijwilligers afhaakten vanwege angst voor besmetting. Aan de ondersteuning van de  
 informele zorgorganisaties heeft Wegwijs in Welzijn daardoor niet veel kunnen bijdragen. Toch zijn er 
 in 2021 7 casussen aangemeld door vrijwilligersorganisaties.
3.  Het derde doel van Wegwijs in Welzijn is de formele zorg te helpen om informele zorg en welzijn in te  
 schakelen. In 2021 zijn 62 vragen binnen gekomen via de formele zorg: maatschappelijk werk, huis-
 artsenpraktijken, WMO, thuiszorgorganisaties, woningstichting enzovoort. Doorgaans zijn deze vragen  
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2.4.2 WELZIJN OP RECEPT
Welzijn Putten, de huisartsen en de 
gemeente Putten hebben uitgesproken de 
wens te hebben om de komende jaren een 
integrale aanpak voor Welzijn op Recept te 
ontwikkelen op basis van de methodiek
van het Kenniscentrum Welzijn op Recept 
(WoR). Om duidelijkheid te krijgen over de 
start en de impact hiervan is contact ge-
zocht met Nunspeet en Nijkerk, waar Welzijn op Recept al draait.  Voor deze opstart is een extra subsidie 
toegekend door de gemeente Putten. 
(zie	bijlage	14	voor	het	projectplan	Welzijn	op	Recept	en	bijlage	15	en	16	voor	de	flyer)

2.4.3 HUISBEZOEK 75+
Mede vanwege Corona zijn er afgelopen jaar niet zo veel huisbezoeken geweest. Naast Corona merken we ook 
dat inwoners van 75 jaar zichzelf (nog) niet herkennen als iemand die iets te doen heeft om langer zelfstandig 
thuis te kunnen blijven wonen. De vrijwilligers krijgen dan ook vaak een afwijzing op het aanbod voor een 
bezoek. Deze afwijzingen kwam direct bij de vrijwilliger terecht en dat werkt niet motiverend. Het wordt steeds 
duidelijker dat steeds meer 75+-ers zich nog goed staande kunnen houden.

We hebben daarom een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Deze is vriendelijker voor de vrijwilliger en geeft ons de 
kans om informatie op te halen over de motivatie om geen gesprek te willen. Men moet zelf aangeven of ze in 
gesprek willen nadat ze een brief ontvangen hebben. (Bijlage	17	en	18	brief	75-	en	78-jarigen,	bijlage	19	de	vragen-
lijst	huisbezoek	75+	versie	2021). Tegelijkertijd is een gesprek door het hanteren van deze methode makkelijker 
af te wijzen door de senior omdat er geen direct contact is met een vrijwilliger. Zie	voor	de	resultaten	van	de	75	
plus huisbezoeken in 2021 bijlage 20.

Begin 2021 is er een plan geschreven waarin onderbouwd wordt om i.p.v. alleen 75-jarigen ook senioren die 78 
jaar worden uit te nodigen. Hiervoor is overleg geweest met enkele POH-ers omdat zij de senioren standaard 
zien als ze 80 jaar worden. Het nadeel van het spreken van mensen op die hoge leeftijd is dat het dan lastiger 
wordt om preventief te werken. Sinds oktober ontvangen we ook de gegevens van mensen die 78 jaar geworden 
zijn. Door de corona pandemie zijn er nog maar enkele brieven verstuurd en zijn er nog geen gegevens over de 
respons op de uitnodiging van mensen die 78 jaar geworden zijn.

2.4.3.1 PENSIOENPLAN
Op verzoek van de gemeente is al aanvulling op de 75+ huisbezoeken een plan geschreven waarbij aandacht is 
voor de inwoners die met pension gaan. Een zinvolle dagbesteding kan dan onderdeel van deze grote verande-
ring in het leven zijn. Dit plan, “Hoera ik ga met Pensioen” (zie bijlage 21) sluit mooi aan bij de workshops over de 
pensioenfase die er zijn in het kader van laaggeletterdheid.

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 organise-

ren 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 corona-
pandemie niet doorgaan, 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.

2.4.5 NETWERK BURENHULP PUTTEN
In 2020 hebben we vanuit Welzijn Putten het Netwerk Burenhulp Putten opgestart. Het achter-
liggende idee is om inwoners met elkaar in contact te brengen en onderlinge cohesie te versterken. Van 
de 100 inwoners die zich in maart 2020 hadden opgegeven om iets te betekenen voor iemand uit hun 
buurt, zijn er meer dan 60 die nog steeds actief zijn! In 2021 zijn er maar liefst 8 nieuwe burenhulpen bij-
gekomen die zich allemaal voor hun straat willen inzetten. Helaas hebben ook 3 burenhulpen hun betrokken-
heid opgezegd bij het Netwerk omdat ze gingen verhuizen of omdat hun werk weer aantrok en daardoor een 
keuze moesten maken op welke manier zij hun tijd invulden.
Een overzicht van het activiteiten in het afgelopen jaar.

Maandelijkse nieuwsbrief
Sinds 2021 hebben we elke maand een digitale nieuwsbrief uitgebracht over het Netwerk Burenhulp met daarin 
actuele activiteiten, informatie over landelijke initiatieven en de rubriek ‘Even voorstellen’.

Promotiefilmpje
Om ook jongeren te betrokken bij 
dit initiatief, hebben we een op-
roep geplaatst op de MAS- vaca- 
turesite. Twee enthousiaste leer-
lingen van Groevenbeek Putten 
hebben zich toen aangemeld voor 
het maken van een promotiefilm-
pje van het Netwerk Burenhulp. In 
het filmpje komen 4 burenhulpen 
aan het woord over waarom ze 
betrokken zijn bij dit initiatief. 
Daarbij hebben we ook een inwo-
ner geïnterviewd die hier gebruik 
van gemaakt heeft en wat dit voor 
haar betekent. Het filmpje is te vinden op YouTube op het 
kanaal van Welzijn Putten met de titel ‘Netwerk Burenhulp Putten’.
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Uitdelen sociale kaart
In 2020 hebben we een sociale kaart ontwikkeld waarop te lezen is wat de Buren-
hulp is en wie de contactpersoon is in de straat als je hierover een vraagt hebt. 
Ook wanneer je ook iets wilt betekenen voor een ander, kun je dat laten weten 
via de telefoonnummers op de kaart. We hebben de burenhulpen gevraagd om deze kaart in hun eigen straat 
uit te delen. In totaal zijn er 1000 sociale kaarten uitgedeeld in Putten in 2021. De QR-code linkt naar het formu-
lier op onze website voor Wegwijs in Welzijn.

Inform bewonersblad Woningstichting Putten
We zijn ook de samenwerking aangegaan met de Woningstichting Putten, omdat we merken dat het overgrote 
deel van de burenhulpen die actief zijn een koophuis heeft. Dit betekent dat er nog winst te halen valt onder 
het bekend maken van dit initiatief onder de huurders in Putten. Hiervoor is er een mooi artikel geplaatst in het 
bewonersblad Inform van de Woningstichting Putten wat elk kwartaal uitkomt. Burenhulp Erica werd hiervoor 
geïnterviewd. Zij is zelf ook huurder van de Woningstichting Putten. Hieronder de kop van het pagina vullend 
artikel welke in maart 2021 is uitgekomen.

Bijeenkomst
In de zomer van 2021 hebben we alle burenhulpen uitgenodigd voor een bijeenkomst met een interactief en 
inhoudelijk deel. Totaal 10 burenhulpen zijn op deze bijeenkomst af gekomen die maandagavond plaatsvond. 
Vanuit Welzijn Putten is de insteek om de bijeenkomsten te organiseren voor en door burenhulpen. Dit 
betekent dat elke burenhulp ook weer een specialisme heeft waar de andere burenhulpen van kunnen leren. In 
dit geval heeft burenhulp Willemien een presentatie gehouden over levensvragen en hoe je deze kunt 
herkennen bij de mensen om je heen. En wat je kunt doen om iemand verder te helpen.

Bezoek wethouder
Voor november stond er weer een maandelijkse koffieochtend gepland door burenhulp Gerrie waar de wet-
houder bij aan zou gaan schuiven. Gerrie is ruim 1,5 jaar geleden de deuren langs gegaan bij alleenstaande 
ouderen in haar buurt om ze uit te nodigen voor een kopje koffie. Dit is zo’n succes geworden dat de burengroep 
bijna niet meer in het huis past en ze zichzelf ook een naam hebben gegeven: De Omanido club, vernoemd naar 
het boek van Hendrik Groen. Vanwege de COVID kon helaas deze bijeenkomst niet doorgaan, waardoor er een 
nieuwe datum gezocht gaat worden in 2022.

Naamwijziging
Per ingang van 2022 zal de naam gewijzigd worden van Netwerk Buren-
hulp Putten naar Buren Netwerk Putten. We hopen op deze manier meer 
mensen te kunnen bereiken, laagdrempeliger wordt om aan te haken en 
positievere insteek is dan hulp.

2.4.6 ÉÉN TEGEN EENZAAMHEID
In mei nam de eigenaar van Groot Spriel contact op met Welzijn Putten. Hij wilde de ruimte 
die overdag gebruikt wordt voor de dagbesteding inzetten voor eenzame mensen. Welzijn Putten 
heeft contact opgenomen met Stimenz omdat de maatschappelijk werkers aangegeven hadden 
dat er een vraag naar ontmoetingsactiviteiten voor volwassenen van 40 tot 60 in Putten was bij hun 
cliënten. Welzijn Putten besloot het initiatief van de eigenaar te koppelen aan de vraag vanuit Stimenz. 
Groot Spriel, Welzijn Putten en Stimenz zijn in samenwerking een proefproject gestart.
Per 29 september is de eetgroep gestart. Er waren toen zes aanmeldingen voor deelname. 
Het idee was om eens in de twee weken samen te koken en te eten op Groot Spriel. Om de beurt 
zouden de samenwerkingspartners de groep begeleiden. Na een proefperiode van drie maanden 
zouden we in december beslissen over voortgang. Uiteindelijk is de eetgroep drie keer bij elkaar geweest. 
Een stroomstoring, een uitbraak van Covid en een lockdown zorgden voor problemen in de voortgang. Een
ander probleem was dat de deelnemers door allerlei oorzaken ook vaak verstek lieten gaan. Per bij-
eenkomst waren er maar 2 of 3 personen. De evaluatie van het project is te vinden in bijlage 22.

2.4.7 INCLUSIEPANEL
In 2021 zijn we acht keer bij elkaar gekomen. Op de momenten dat het fysiek niet mogelijk was, vond dit digitaal 
plaats. Dit jaar stond ook in het teken van de doorontwikkeling van het Inclusiepanel en het vinden een voor-
zitter en dat is gelukt!  Saddy de Koning is de nieuwe voorzitter van het Inclusiepanel. Vanuit Welzijn Putten 
hebben we nieuwe panelleden kunnen aandragen en is onze rol om ondersteuning te bieden aan panelleden 

vooraf of tijdens de vergadering. De facebookpagina werd ook door ons gevuld met 
artikelen die door de panelleden werd aangedragen. In dit jaar hebben we ook onze 
eerste twee subsidieaanvragen gehonoreerd voor het ‘Inclusiefonds’ en is elk 
panellid voorgesteld in De Puttenaer, zoals bijvoorbeeld hier de secretaris 
van het panel: Theo Willemsen.
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2.4.8 ARMOEDEBESTRIJDING BIJ KINDEREN JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR
Goedgekeurde aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur in Putten: 87
Totaal aantal aanmeldingen via WP: 52

Begin 2021 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur de Gemeente 
Putten, Stichting Leergeld Randmeren en Welzijn Putten benaderd 
om te onderzoeken of er draagvlak zou zijn in de gemeente Putten 
om het portaal Sam& in te richten en uit te zetten. In het portaal 
kunnen ouders zelf diverse vergoedingen of artikelen aanvragen 
bij de Stichting Leergeld, Jarige Job, Stichting Kinderhulp en het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit zou de stap om hulp voor je kind 
te vragen kleiner kunnen maken dan dat je als ouder eerst met een 
intermediair in gesprek moet.

In de periode tussen januari en mei is gewerkt aan het operationeel krijgen van de portaal voor Putten op de 
website www.samenvoorallekinderen.nl Op deze website kunnen ouders zelf vergoedingen aanvragen door te 
klikken op een pictogram dat correspondeert met een vraag. Vervolgens moeten ouders een aantal invulvelden 
doorlopen waar zij gegevens van hun kind invoeren. Als de aanvraag compleet is krijgt de ouder de vraag of er 
nog meer hulp nodig is voor een kind. Zo kan een ouder meerdere vergoedingen per kind aanvragen.
De aanvraag komt binnen bij de lokale coördinator van Stichting Leergeld Randmeren, die vervolgens een inter-
mediair naar het gezin stuurt om de aanvraag verder in gang te zetten.
Op 25 mei was er een digitale introductiebijeenkomst waar 30 genodigden aan deelnamen om het portaal 
Sam& te leren kennen.
Naast de start van Sam& blijft het voor ouders mogelijk om een aanvraag voor sport & cultuur via een inter-
mediair te blijven doen als zij het lastig vinden om een aanvraag via Sam& te doen.

In oktober is er op initiatief van Stichting Leergeld Randmeren Putten gestart met het opzetten van een 
gezamenlijke Sinterklaas actie waarbij de kinderen die bekend zijn in het registratiesysteem van Stichting 
Leergeld Randmeren Putten een Sinterklaascadeau konden ophalen in Stroud. Op 1 december konden 117 
kinderen corona-proof een cadeau ophalen en een chocomelk met iets lekkers konden nuttigen in Stroud.
Na afloop van de actie bleek dat er 30 gezinnen waren die hun cadeau niet hadden opgehaald. Deze cadeaus 
zijn alsnog thuisbezorgd door de vrijwilligers van Stichting Leergeld.

2.4.9 TAALHUIS
Aantal kerngroep overleggen: 4 via Teams

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. De methode KLASSE! gaat er vanuit dat je laaggeletterden 
iets kunt leren waar zij in hun dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Door het aanbieden 
van workshops, cursussen en andere bijeenkomsten waarin “toets momenten” zijn ingebouwd kan 
de cursusleider zien wie er wel mee komt en wie wellicht extra handvatten nodig heeft op het gebied 
van lezen, schrijven, rekenvaardigheid en digitale ontwikkeling. In de cursus werd de opdracht gegeven 
om een lokaal aanbod te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is de cursus: Pensioen, jouw nieuwe toekomst. 
Deze cursus is bedoeld voor mannen die binnen een paar jaar met pensioen gaan. In de cursus gaan zij aan 
de slag met inzicht krijgen in welke veranderingen zij in hun leven tegen kunnen komen als zij met pensioen zijn. 
De cursus wordt in 2022 gegeven wanneer de corona maatregelen dit toelaten.

Eind september is Welzijn Putten met Stimenz in gesprek gegaan om een presentatie over de methode KLASSE! 
te geven aan de vrijwilligers van het Financieel Café. Het doel van de presentatie is herkennen van de doelgroep, 
leren welke vragen iemand kan hebben en ontdekken of iemand gemotiveerd is om zich op een bepaald gebied 
te ontwikkelen.

De presentatie was gepland in november, maar is vanwege de corona maatregelen verschoven naar  
februari 2022.

2.4.10 KLIK&TIK IN SAMENWERKING MET DE BIBLIOTHEEK
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.
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Door corona was 2021 weer een jaar waarin men bijna niet bij elkaar is gekomen in Stroud. In augustus zijn er 2 
bijeenkomsten georganiseerd door de bibliotheek & Welzijn Putten waar zowel de oud cursisten als de mensen 
die nog met Klik&Tik bezig waren zijn uitgenodigd. In deze bijeenkomst hebben we gepeild wie er behoefte had 
om weer deel te nemen in Stroud, zodra de maatregelen dit weer zouden toelaten. Een aantal oud deelnemers 
wilden weer meedoen om het geheugen op te frissen, dus er ontstond een gemêleerde groep deelnemers die 
in september van start ging. Al snel moest de groep weer stoppen met de bijeenkomsten. 11 Personen hebben 
in 2021 de cursus afgerond.

Vanaf juni 2021 was er een dame die 8x individuele coaching voor omgaan met de iPad heeft gehad. Samen met 
een vrijwilliger die op 1,5 meter uitleg gaf met behulp van een beamer heeft zij geleerd waarvoor en hoe zij de 
iPad kon gebruiken.

Voor de vrijwilligers was het opnieuw een onrustig jaar, net als in 2020. In 2021 konden zij in de tweede helft 
van het jaar een aantal keer een groep opstarten en moesten zij even snel weer stoppen. Het begeleiden van 
de bijeenkomsten op 1,5 meter bleek geen probleem te zijn en zij maakten gebruik van mondkapjes en latex 
handschoenen.

2.4.11 LONG COVID LOTGENOTENCONTACT
Begin oktober 2021 is Welzijn Putten benaderd door een mevrouw op zoek naar lotgenotencontact met 
mensen met long Covid. Haar vraag was of Welzijn Putten daarbij kan helpen. Naar aanleiding van deze vraag is 
een vrijwilliger geworven die geïnteresseerd was in lotgenotencontact en mee wilde helpen om dat te realiseren.
In het najaar is via de media (krant) en via fysiotherapeuten die deze groep behandeld geworven, dit heeft 
echter slechts één reactie opgeleverd. De behoeftes van beide bleken erg uit elkaar te liggen. We zijn gestopt 
met de poging om een lotgenotencontact te organiseren.

2.4.12 WALK&TALK IN SAMENWERKING MET DE BIBLIOTHEEK
Aantal bijeenkomsten: geen

In het najaar van 2020 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 thema’s die in werkvormen worden aan-
geboden. Een belangrijke voorwaarde is dat de deelnemers een centrale en actieve rol hebben tijdens de bij-
eenkomsten. Dit in tegenstelling tot Walk&Talk waarin er presentaties zijn waarin men meestal alleen luistert.

Onder andere is het vanwege Corona nog niet gelukt om 
met dit nieuwe format aan het werk te gaan.
Ook denken wij dat JobOn waarschijnlijk een andere doel-
groep aantrekt dan de Walk&Talk bezoekers, daarom is 
doelgroep onderzoek nodig. Met name de vraag of de het 
JobOn concept aansluit bij de doelgroep.
In 2022 pakken we dit op.

2.4.13 JONGEREN COACH
Mede door de Corona perikelen is er het afgelopen jaar slechts 1x een 
overleg geweest (juni) met alle jongerencoaches.
In 2021 waren er twee vrijwillige coördinatoren actief en dertien jongerencoaches 
begin 2021, gedurende het jaar zijn er om diverse redenen een aantal jongerencoaches 
gestopt. In december waren er nog 5 actieve coaches en 1 heeft even een pauze ingelast.
We hebben dit jaar 5 jongeren actief begeleid, tevens waren er 2 gesprekken lopend met 
verzoek tot ondersteuning.
Voor 2022 willen we de partners van Welzijn Putten activeren om een actievere rol te gaan nemen, 
doel is om een vaste aanspreek en contactpartner te verkrijgen.

2.4.14 INFORMELE ZORG OVERLEG
In het informele overleg bieden we vanuit Welzijn Putten informele organisaties een plek om met elkaar 
informatie in te winnen over organisaties, procedures en onderwerpen die te maken hebben met het 
werken met en ondersteunen van vrijwilligers.
In het verleden hebben we o.a. informatie gekregen vanuit Stimenz over de Onafhankelijk Inwoners Onder-
steuner en van Tactus en Ontmoeting over herkennen en doorverwijzen van mensen met verslavingsproble-
matiek.
In 2021 is het niet gelukt om de informele organisaties bij elkaar te laten komen voor een gezamenlijk overleg. 
Door de corona hadden de informele organisaties de handen vol aan hun werkzaamheden.

Op 31 augustus 2021 is er door Welzijn Putten een werklunch georganiseerd. Mensen uit de volgende 
organisaties namen deel: Stichting Leergeld, Telefooncirkel, De Zonnebloem Putten, Inloophuis Hart van Putten, 
Jongerencoach, Participatieraad, Ontmoeting, Humanitas rouw en verlies.
In de bijeenkomst was er eerst ruimte voor een presentatie over het Servicepunt Vrijwilligers en het project 
“De verschilmakers”. Beide nieuwe taken van Welzijn Putten.
Daarna was er een lunch en gelegenheid om met elkaar te netwerken en konden de organisaties een “brain-
stormmuur invullen” met als doel actuele onderwerpen voor volgende bijeenkomsten te vergaren. Voorafgaand 
aan de vergadering was de deelnemende organisaties gevraagd om na te denken over de volgende 3 zaken: 
•  Ik wil meer weten over…….
•  Ik hoor/ zie dat mijn vrijwilligers in hun vrijwilligerswerk moeite hebben met…
•  Vanuit de doelgroep voor wie wij werken krijgt mijn organisatie de volgende signalen…. 

Dit heeft onderstaande antwoorden opgeleverd:
Ik wil meer weten over:
•  Wat is de Participatieraad?
•  Wat is Jongeren coaching?
•  Hoe wissel je uit buiten dit overleg? Elkaar kennen
•  AVG, Wet- regelgeving, in hoeverre ook voor informele organisaties? VOG?
•  Hoe vind ik andere organisaties makkelijk?
•  Sluit aan op punt 3 en 5 hierboven: Dat de informele organisaties van elkaar 
 weten welke doelgroepen zij bedienen en elkaar cliënten/ casussen door 
 kunnen spelen indien nodig. Dus hoe kunnen we beter samenwerken? 
 (en zo zorgen dat de client op de beste plek terecht komt voor 
 zijn/ haar hulpvraag?)
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Ik hoor/ zie dat mijn vrijwilligers in hun vrijwilligerswerk moeite hebben met:
•  Afstanden, niet privé en werk mengen
•  Of ze het wel goed doen
•  Mogelijkheden voor andere hulp in het gezin
•  Intervisie of terugkoppel momenten met je vrijwilligers om er over te praten

Vanuit de doelgroep voor wie wij werken krijgt mijn organisatie de volgende signalen:
•  Geen gehoor bij de gemeente over hun problemen. Lang moeten wachten, waar kunnen we terecht?
•  Men bang is voor (on)duidelijkheid in formulieren bijv. spreekuur voor hulp die ontbreekt.
•  Drempel gemeente is best hoog
•  Alleen zijn (veel), onvoldoende aandacht. Aandacht maakt het verschil ook in de professionele zorg

Deze uitkomsten worden meegenomen door de coördinator van het Servicepunt vrijwillige inzet, zij gaat hier 
in ’22 mee aan de slag. Het informele zorgoverleg in de huidige vorm stopt, omdat deze vorm niet meer bij de 
huidige vraag en het tijdsbeeld past. In het overleg doen ook organisaties mee die vrijwilligers in dienst gebben 
en daarnaast activiteiten uitvoeren met behulp van vrijwilligers. Deze organisaties hebben andere vragen dan 
organisaties die puur draaien op vrijwilligers.

2.4.15 STUDIEKRING 50+	I.S.M.	DE	BIBLIOTHEEK
Aantal bijeenkomsten: 15
Aantal deelnemers Studiekring 50+: 13

In mei 2021 is geïnventariseerd wie van de leden weer zou willen 
beginnen als de Studiekring 50+ weer van start zou kunnen. Eén 
van de deelnemers gaf aan dat zij graag inactief lid blijft, totdat ze 
zelf het gevoel heeft dat ze veilig mee kan doen.

In augustus is er op verzoek van één van de leden van de Studie-
kring een bijeenkomst georganiseerd met een aantal fractieleden van WIJ Putten. Het doel van de avond was om 
de leden van de partij mee te nemen in het dagelijks leven van actieve senioren. 

Omdat een aantal leden van de Studiekring zich niet prettig voelde in de zaal die beschikbaar is in Stroud is 
besloten dat de Bibliotheek vanaf 2022 zorgdraagt voor huisvesting. Welzijn Putten blijft verantwoordelijk voor 
het maken van PR en het werven van nieuwe deelnemers.

Daarnaast is gebleken dat er geen contact meer is tussen de overkoepelende organisatie Studiekringen 50+ en 
de Studiekring50+ uit Putten. Dit contact zal worden hersteld, zodat er ook weer ontmoeting kan plaats vinden 
met andere Studiekringen en gebruikt gemaakt kan worden van de landelijke expertise.

2.4.16 DE BEURSVLOER
Ondanks verschillende pogingen was het niet mogelijk om in 2021 de 2e beursvloer te organiseren. 
De Beursvloer staat nu gepland voor 17 maart 2022. De werkgroep is nog steeds actief.

2.4.17 VALPREVENTIECURSUS
Elke vijf minuten belandt een 65-plusser in het ziekenhuis als gevolg van een 
val. Belangrijke oorzaken van het vallen, zijn de vermindering van de spierkracht 
en het evenwichtsgevoel. Hier is iets aan te doen! In samenwerking met Zorgpartners 
Midden-Nederland en Van de Kamp&Lolkema was het voornemen om zowel in het voor-
jaar als najaar een cursus te organiseren. Helaas kon de cursus in het voorjaar niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen, maar is het wel in het najaar gelukt om deze te organiseren. 
De cursus in Balans werd gegeven door fysiotherapeut Gerwin van ‘Fysiotherapiepraktijk In Balans’ 
en fysiotherapeut Jos van ‘Fysiotherapiepraktijk Putten’. Dit jaar maar liefst 13 deelnemers en dat is 
het hoogste aantal van de afgelopen 3 jaar! De cursus bestond uit 10 weken waar de cursisten elke 
dinsdagmorgen en vrijdagmorgen werden verwacht in Stroud. 

Tijdens de laatste bijeenkomst kregen de deelnemers de eindresultaten te zien van de metingen waarmee 
hun vooruitgang direct zichtbaar werd. Deze bijeenkomst was ook een moment om terug te blikken en 
reacties op te halen: 

“De cursus is een echte aanrader. Goed opgebouwd. We hebben het hele lijf gehad. We morgen met de warming-up van 
boven naar beneden. Lesboek was goed. Duidelijk, voorbeeld foto’s en uitleg over en een samenvatting erbij. 
En tips voor veilig thuis.” (deelnemer 83 jaar)

“Omdat ik zo wankel ben, onstabiel en vaker ben gevallen. En toen mijn schoonzusje zich had op gegeven voor de val-
preventie,	heb	ik	dat	ook	gedaan.	En	blij	toe!	Ik	heb	er	veel	geleerd	en	is	het	is	een	goede	stok	achter	de	deur.	
Je	wordt	verwacht!”	(deelnemer	76	jaar)

“Aan te beleven. Heb geleerd om te balanceren en op welke manier ik mijn spieren kan blijven trainen. Je leert ook van 
andere	deelnemers	en	je	inspireert	elkaar.	Het	koffiemoment	naar	afloop	vind	ik	ook	een	grote	meerwaarde,	omdat	je	
daardoor	de	andere	deelnemers	beter	leert	kennen	en	nieuwe	contacten	aan	over	kunt	houden.”	(deelnemer	79	jaar).

Hopelijk kunnen we in 2022 de valpreventiecursus weer tweemaal aanbieden, zoals de voorgaande jaren.

2.4.18 DIENSTEN MET EEN EENMALIGE ACTIE

Klussendienst
Ongeveer 49 klussen zijn opgepakt door de vrijwilligers van de klussendienst. Van het vervangen van een 
lampje boven het aanrecht tot het opschonen van een computer, al dit soort kleine klusjes werden onder 
de mannen verdeeld. Op woensdag ontmoeten de mannen elkaar en worden de klussen verdeeld. 
Helaas heeft corona op deze dienst ook de nodige invloed op gehad. Vrijwilligers wilden geen 
bezoeken aan huis doen en andersom wilden inwoners geen mensen in huis.

Sleutelkluisjes
Dit jaar zijn er 20 sleutelkluisjes door de klussendienst geplaatst. Inwoners en ook thuiszorg 
organisaties weten ons goed te vinden. Na een controle door uit te vragen of het kluisje 
echt nodig is gaan 2 vrijwilligers op pad. De kluisjes hebben een kapje, dit kapje is 
een kwetsbaar punt van het kluisje. Het knapt af. Daardoor komt er regenwater 
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in het systeem en gaat het stuk. De vrijwilligers hebben een metalen kapje ontworpen die boven het kluisje 
wordt gemonteerd. Ook geeft het nummer systeem problemen, het springt terug waardoor het kluisje niet te 
openen is. Met de leverancier is gekeken naar betere opties. Helaas zijn deze zo’n 2.5 keer zo duur dan het 
huidige systeem omdat het elektronisch is.

Acties als gevolg van de Coronapandemie - Ondersteunen bij vaccinatie (maart 2021)
Op verzoek van de huisartsen is er 3 maal ondersteund bij het vaccineren in de Aker. Ongeveer 8 vrijwilligers 
hebben in afwisselende diensten geholpen bij het wijzen van de juiste route en de nacontrole na de vaccinatie. 
De evaluatie met de assistente van de huisartsen was positief.

Radio bingo
In januari 2021 had iedereen te maken met de lockdown en kwamen veel mensen de deur niet uit. 
Ontmoetingsactiviteiten waren gestopt en sommige mensen kregen geen bezoek meer. Om de winter voor hen 
iets aangenamer te maken zijn we gestart met de “Corona radio bingo” in samenwerking met Veluwe FM. 

Tussen 20 januari en 7 maart 2021 is er 9 keer een Bingo georganiseerd in het 
Radioprogramma “De wereld wordt wakker”. Tijdens de uitzending werden de 
bingonummers bekend gemaakt. 
Spelers die een “bingo” hadden konden naar de studio bellen en kwamen in 
de uitzending.
De activiteit werd georganiseerd met behulp van 6 vrijwilligsters van 
Welzijn Putten. Zij regelden de inschrijvingen, de financiën, het kopen van de 
prijzen, het bezorgen van de bingokaarten en het wegbrengen van de prijzen.

2.4.19 DE WEEK VAN DE DEMENTIE
Voor de 3e keer is in 2021 de week van de dementie georganiseerd. Na het initiatief in 2019 heeft de stichting 
Gelukkig Ouder Worden zich opgeworpen als eigenaar van deze week. De organiserende werkgroep wordt 
gevormd door een steeds bredere groep organisaties o.a., Theater Stroud, de bibliotheek, Welzijn Putten, het 
Diaconaal Platform en vertegenwoordigers vanuit verschillende zorgorganisaties. De samenwerking met Het 
Groevenbeek college en de basisscholen is hechter geworden. Diverse activiteiten zijn gericht op het verbinden 
van Jong en Oud.
Overkoepelende doelstelling is nog steeds om breed aandacht voor dementie te vragen en rond dit thema 
verschillende bevolkingsgroepen te verbinden. Daarnaast willen we dat Putten een dementievriendelijke 
gemeente wordt. We zijn dan ook blij dat de gemeente Putten steeds meer structureel betrokken is bij deze 
week. Het programma is dit jaar wederom aangepast vanwege Corona. 
Enkele highlights waren:
•  De kunstexpositie “De vele gezichten van Dementie”, welke door de inzet van 17 lokale kunstenaars   
 vorm heeft gekregen. Op de openingsavond met Joris Linssen & Caramba is ook de expositie geopend  
 en het winnende kunstwerk bekend gemaakt.
•  De in gebruik name van de wensboom gemaakt door Jan Mastenbroek, een lokale kunstenaar. 
 Deze boom wordt op verschillende plekken in Putten neergezet om wensen te verzamelen die de   
 stichting Gelukkig Ouder Worden gaat realiseren. Ook kunnen blaadjes gekocht worden ter sponsoring  
 van deze wensen.

Komend jaar gaat de werkgroep 
meer gespreid door het jaar 
heen activiteiten organiseren. 
Zie voor meer informatie ook 
de website; www.liefdementie.nl

2.4.20 MAATSCHAPPELIJKE INBURGERING STATUSHOUDERS
Er zijn in 2021 36 statushouders in Putten geplaatst. Dit betrof 7 gezinnen en 2 individuen 
verdeeld over 10 woningen. Daarnaast heeft er 1 statushouder een logeerregeling bij haar broer. 
Zij is al gestart met de inburgering en wacht nog op een eigen woning.

Corona
De coronatijd heeft ook dit jaar uitdagingen gegeven. Een aantal vrijwilligers was voor kortere of langere 
tijd niet actief wegens een kwetsbare gezondheid. Lopende taalmaatjescontacten kwamen soms stil te 
liggen of veranderden in digitaal contact. Zowel statushouders als vrijwilligers hadden hier moeite mee. ‘Ik heb 
tijdens	de	lockdown	het	contact	met	de	statushouders	ontzettend	gemist!	Zolang	zij	niet	gevaccineerd	waren,	durfde	ik	
er niet op bezoek te gaan. Wat was ik blij toen dat weer kon’, gaf een taalmaatje aan.
Daarnaast is het ook een groot deel van het jaar niet mogelijk geweest om met grote groepen samen te komen. 
Het bieden van training, intervisie en groepsoverleggen was hierdoor beperkt mogelijk en minder dan gewenst.

2.4.20.1 MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING 
De maatschappelijke begeleiding is een belangrijk onderdeel van de inburgering. De meeste statushouders 
hebben geen netwerk in Putten of Nederland. 

‘Ik heb hier geen familie, maar mijn begeleider is voor mij als een vader. Ik voel me erg gesteund door hem’, vertelde 
een statushouder tijdens een gesprek. Ook vertelde zij dat haar toekomstdromen door haar ervaringen in 
Putten zijn veranderd. Toen ze hierheen kwam, wilde ze in de toekomst een eigen onderneming starten. Door 
de ervaring met vrijwilligers die zich belangeloos voor haar hebben ingezet, ontdekte ze hoe mooi ze het vindt 
om net als hen later ook anderen te kunnen helpen. Ze droomt nu van een toekomst in de zorg. 

Het grootste deel van de gezinnen kwam in dit jaar in mei. Er waren niet voldoende maatschappelijk vrijwilligers 
beschikbaar om hen te begeleiden. Van de bestaande groep maatschappelijk vrijwilligers waren maar 6 
personen inzetbaar, waaronder 2 echtparen. Er is daarom flink ingezet op het werven van nieuwe maat-
schappelijk vrijwilligers via de lokale krant, sociale media, het bestaande netwerk en de kerken. Met name 
de oproep op de gemeentepagina van de Puttenaer leverde veel reacties op. Niet alle belangstellenden 
hebben uiteindelijk besloten om zich daadwerkelijk in te zetten, maar er zijn 8 nieuwe maatschappelijk 
vrijwilligers aan de slag gegaan, waaronder 2 echtparen. 
Het aansturen van de nieuwe begeleiders vraagt extra investering van de coördinator. Er komt veel 
op hen af, waarbij actieve aansturing en regelmatig contact belangrijk zijn. Het afgelopen jaar is 
het proces van de maatschappelijke begeleiding geëvalueerd en op een aantal aspecten ver-
beterd. Hierover is er over geweest met enkele vrijwilligers. Samen hebben we de hand-
leiding voor de maatschappelijke begeleiding herschreven en is er een checklist gemaakt
waarin alle taken chronologisch en in 1 opslag zijn weergegeven, samen met wie 
per taak de verantwoordelijkheid heeft (Humanitas, Welzijn Putten of de 
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gemeente). Doel is dat het proces overzichtelijker en ‘beter behapbaar’ wordt voor nieuwe maatschappelijk 
begeleiders. De eerste reacties van nieuwe vrijwilligers zijn positief.
Daarnaast is het hele begeleidingstraject onder de loep genomen. Uit een landelijk onderzoek naar de uit-
voering van de maatschappelijke begeleiding in diverse gemeenten blijkt onder meer het belang van een intake 
en evaluatiegesprek. Dit is opgenomen in de ‘tijdlijn’ van de begeleiding. Nieuwe trajecten starten met een 
kennismaking met de coördinator, vrijwilligers van Welzijn Putten, Humanitas en evt. een sleutelpersoon en 
eindigen met een eindgesprek. Daarbij wordt ook besproken of er nog sprake is van een ondersteunings-
behoefte en waar de statushouder in dat geval terecht kan. 

Er zijn groepsoverleggen geweest voor de maatschappelijk vrijwilligers en Humanitas. Doel hiervan is om kennis 
en ervaringen te delen. Daarbij werd ook een externe partij uitgenodigd om een onderwerp toe te lichten. Zo is 
er een consulent van de gemeente Putten langs geweest om de Nieuwe Wet Inburgering te bespreken.
‘Deze overleggen zijn zinvol en verbindend’, volgens een maatschappelijk begeleider. 

2.4.20.2 TAALMAATJES
Dit jaar zijn er 12 nieuwe taalmaatjes aan de slag gegaan. Wat opvalt is dat er onder de taalmaatjes veel jonge 
vrijwilligers zijn (18-35 jaar). Er zijn 14 matches gemaakt tussen statushouders en taalmaatjes. Daarnaast zijn er 
nog 10 lopende taalmaatjescontacten. Taal is dé sleutel tot inburgering.

Welzijn Putten heeft dit jaar een abonnement afgesloten bij Stichting ‘Het begint met Taal’. Deze organisatie 
ondersteunt taalprojecten met materialen, E-learnings en Webinars. Voor ons taalmaatjesproject is dit een 
belangrijke stap om de taalmaatjes beter voor te bereiden op en toe te rusten in hun taak. Daarnaast heeft de 
Stichting meegekeken naar hoe we het taalmaatjesproject vorm geven en kunnen verbeteren.

In het taalmaatjesproject gebeuren mooie dingen. Zo is er een statushouder die elke week bij haar taalmaatje 
en moeder eet en samen met hen een spelletje speelt. Een ander taalmaatje is ‘geadopteerd’ als oma door haar 
statushouder. Vaak is het contact meer dan alleen taakgericht bezig zijn met taal.

2.4.20.3 PILOT SLEUTELPERSONEN
In 2020 is een start gemaakt met de pilot sleutelpersonen. We zijn gestart met een vrouwelijke sleutelpersoon. 
In de loop van dit jaar is daar een mannelijke sleutelpersoon bijgekomen. Hij was al jaren vrijwillig betrokken bij 
de nieuwe statushouders en werd vooral door hen zelf benaderd voor allerlei vragen. Zijn vertrouwenspositie 
binnen de statushoudergemeenschap heeft ons gemotiveerd om hem ook te vragen om de opleiding tot 
sleutelpersoon te volgen.
Begin dit jaar begon de pilot langzaam te lopen. Mede door corona, maar ook onbekendheid met de functie, 
werd er aanvankelijk nauwelijks beroep op de sleutelpersonen gedaan. In samenwerking met de kwaliteits-
medewerker van de gemeente Putten is er veel aandacht geschonken aan de inzet en betekenis van de sleutel-
personen.
In de loop van het jaar begonnen de consulenten van Werk&Inkomen hen in te zetten in het contact met 
statushouders die een uitkering ontvangen. De gesprekken gingen voornamelijk over hun inburgeringstraject, 
gezondheid of de stap richting betaald werk.

Een van de sleutelpersonen geeft aan dat in gesprekken over werk haar inzet soms verschil maakt. ‘De 
gemeente biedt vaak schoonmaakwerk aan voor vrouwelijke statushouders. In onze cultuur is dit echt minder-

waardig werk, eigenlijk iets voor een slaaf. In Nederland kijken mensen 
anders naar thuiszorg. Ik heb zelf ook in de thuiszorg gewerkt en heb ervaren 
dat dit waardevol is. Ik heb dit uitgelegd tijdens de gesprekken. Soms belde een 
vrouw mij achteraf op om te vragen of het echt waar was wat ik had gezegd. Enkele 
vrouwen zijn mede door mijn verhaal overtuigd en ook in de thuiszorg gaan werken. 

In deze gesprekken werd door de sleutelpersonen gesignaleerd dat er veel misvattingen 
onder de statushouders leven over de gevolgen van uitstroom uit de bijstand. Volgens haar is 
dit een grote belemmering voor statushouders om aan het werk te gaan. Zij heeft het initiatief 
genomen in het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst voor de statushouders in de bij-
stand over uitstroom naar betaald werk. Daarbij heeft zij ook grotendeels de invulling bedacht. 
De bijeenkomst is uitgedacht in samenwerking met de gemeente en Humanitas. Helaas hebben we 
de voorlichting uit moeten stellen vanwege de huidige coronasituatie.

In de loop van het jaar zijn de sleutelpersonen ook door andere partijen benadert voor gesprekken. 
De vrijwilligers van Welzijn Putten en Humanitas hebben hen enkele keren gevraagd om hen te onder-
steunen bij gesprekken. Ook hebben de sleutelpersonen een bijdrage geleverd in gesprekken van Stimenz, 
het Entree-College, de Woningstichting en Buurtbemiddeling. Ook heeft de WMO en de consulenten Jeugd 
een enkele keer een beroep gedaan op een sleutelpersoon.

De sleutelpersonen hebben een logboek bijgehouden van hun activiteiten. Hieruit bleek dat hun inzet een stuk 
minder was dan vooraf verwacht. Uit interne evaluatie van de gemeente is geconcludeerd dat de ‘culturele brug-
functie’ nog onvoldoende uit de verf komt. Mede hierom is besloten dat de gemeente geen betaalde functie van 
de sleutelpersonen wil maken.

Inmiddels loopt de pilot nu een klein jaar. Het is nog te vroeg om algehele conclusies te trekken over het effect 
van de pilot. De functie en inzet van sleutelpersonen is nog volop in ontwikkeling en vraagt investering van zowel 
de sleutelpersonen als de partijen die hen inzet. Een speerpunt voor 2022 zou structureel een voorbereidend 
gesprek over de verwachting en het doel van de inzet van een sleutelpersoon bij een gesprek moeten zijn. Dit 
helpt de sleutelpersonen om hun taak beter uit te voeren. Ook moet er verder gewerkt worden aan bekendheid 
van de functie, zowel bij externe partners als onder de statushouders zelf.

2.4.20.4 TRAINING
De GGD heeft in september een training voor alle vrijwilligers verzorgd over ‘Steun bieden aan statushouders’. 
In de training is o.a. gesproken over cultuursensitief werken, de grenzen van de vrijwilliger en omgaan 
met stressklachten van de statushouder. Er was veel ruimte voor de vrijwilligers om hun eigen casussen
 in te brengen. Ook konden de sleutelpersonen van Welzijn Putten delen van hun eigen ervaringen als
vluchteling. De training wordt, als de coronasituatie het toe laat, in het eerste deel van 2022 vervolgd.

2.4.20.5 SAMENWERKING PARTNERS
Op casusniveau is de samenwerking met diverse partners het afgelopen jaar verbeterd. Er 
zijn korte lijnen met Humanitas, de Woningstichting, Buurtbemiddeling en Stimenz. In 
probleemcasussen is er regelmatig overleg geweest tussen de vrijwilliger van Welzijn 
Putten, Humanitas en de coördinator. In een specifiek geval ontstond er een 
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goede ‘driehoek samenwerking’ tussen de consulent, Stimenz en de vrijwilligers. Welzijn Putten en Stimenz 
hebben overlegd over “multiproblem” casussen en ‘het gat’ dat in het hulpaanbod in Putten wordt ervaren. 
Hiermee hebben we gezamenlijk het probleem dat wij zien onder de aandacht bij de gemeente gebracht.

De samenwerking met de consulenten van de gemeente en de coördinator van Welzijn Putten is ook gegroeid. 
Er zijn korte lijnen en op casusniveau is er goed contact. De vrijwilligers van Welzijn Putten geven aan dat de 
consulenten voor hen moeilijk te bereiken zijn. Dit signaal is bekend bij de gemeente en gezamenlijk wordt er 
gewerkt aan een plan om dit te verbeteren,

2.4.20.6 VOORBEREIDING NIEUWE INBURGERING
In de aanloop naar 2022 heeft Welzijn Putten meegedacht over de concrete uitvoering van de Nieuwe Wet 
Inburgering in Putten. Hieruit ontstaat een mooie samenwerking tussen de gemeente, Humanitas, 
de bibliotheek en Welzijn Putten.

2.4.20.7 MAATSCHAPPELIJKE BEWUSTWORDING
Voor een geslaagde (maatschappelijke) inburgering is de autochtone Puttenaar ook nodig. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk dat zij open staan voor statushouders in hun straat. Helaas horen we regelmatig negatieve geluiden 
over de statushouders. Dit kan op individueel niveau zijn (denk bijvoorbeeld aan problemen tussen buren 
vanwege cultuurverschillen), maar ook op collectief niveau (maatschappelijk beeld dat alle woningen naar 
vluchtelingen gaan in plaats van naar ‘eigen bevolking’).

Welzijn Putten heeft op diverse manieren getracht invloed op deze beeldvorming uit te oefenen. Zo zijn vrij-
willigers extra voorgelicht over het belang van onderhoud van tuinen en hoe er in de Arabische cultuur naar 
gekeken wordt. De sleutelpersonen hebben hun eigen ervaringen gedeeld, in de hoop dat er meer begrip komt 
en vrijwilligers beter begrijpen hoe zij statushouders hierin kunnen begeleiden. De sleutelpersonen zijn zelf ook 
naar enkele gezinnen geweest om dit bespreekbaar te maken aan de hand van hun eigen ervaringen.
In samenwerking met de Woningstichting Putten is er gewerkt aan een artikel over een gezin uit Syrië die in 
Putten een nieuw bestaan opbouwt. Hun intenties en motivatie om deel te nemen aan de Nederlandse samen-
leving kwamen duidelijk aan de orde. Daarnaast was er in dit artikel specifiek aandacht voor hun contact met 
diverse buren. Geschreven wordt bijvoorbeeld over de buurman waarvan zijn vrouw in het ziekenhuis terecht 
kwam. De Syrische buren verzorgden vanaf dat moment dagelijks zijn maaltijden.
De hoop is dat dit artikel een prikkel geeft tot contact tussen de Puttenaren en hun allochtone buren.
Ook hebben we input geleverd aan de communicatieafdeling van de gemeente Putten voor hun artikelen in de 
Puttenaer. Hierdoor is bijvoorbeeld in de rubriek ‘Uw vraag, ons antwoord’ een feitelijke toelichting gegeven op 
de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders.

2.4.21 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. 

Eind 2020 is een pilot gestart waarin medewerkers zelf de coaching zijn gaan geven aan inwoners van Putten. 
Het doel van de Pilot was om de methodiek te verfijnen en toepasbaar te maken voor de inwoners van Putten. 
Na 6 trajecten zou de pilot in de loop van 2021 geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. Wij hadden voor 
ogen dat als het project succesvol bleek te zijn er vrijwilligers opgeleid zouden worden tot netwerkcoach.

Dit project zou dan ingepast worden in het aanbod in het programma 
“Eén tegen eenzaamheid”.

Er waren 4 geïnteresseerden, waarvan er 3 trajecten zijn gestart. 1 traject is al in 
november 2020 gestart. Dit eerste traject stopte na 3 bijeenkomsten door de lockdown. 
Toen er weer bijeenkomsten georganiseerd konden worden was deze persoon haar 
motivatie om verder te gaan verloren. Intussen werd er promotie gemaakt voor deze dienst door 
het informeren van het netwerk en oproepjes in de krant.

Vanuit Stimenz werden 2 personen doorverwezen en vanuit het vrijwilligersbestand van Welzijn Putten 
is een andere geïnteresseerde gestart. Alle trajecten zijn niet tot het einde afgerond. 1 traject werd niet 
afgerond vanwege ziekte van de klant. Deze persoon bleek echter voldoende handvatten te hebben 
gekregen om nieuwe contacten op te doen, bestaande contacten te verstevigen en nieuwe op te doen.
Voor een andere persoon bleek tijdens het traject dat de inhoud en opdrachten te moeilijk waren en niet bij de 
belevingswereld van de persoon pasten. De laatste persoon is om de zelfde reden niet gestart. Hij is via Wegwijs 
in Welzijn verder geholpen.

Omdat de inhoud en opdrachten niet passen bij de groep die in Putten interesse heeft voor netwerk coaching 
is besloten om de netwerk coaching zoals hij nu wordt aangeboden op de plank te leggen en aan te bieden aan 
mensen die er wel mee overweg kunnen als zij zich aanmelden.

Ook is er nagedacht over het inzetten van een vrijwilliger als zich een nieuwe klant zou aandienen. Wij hebben 
er voor gekozen om de netwerk coaching niet door vrijwilligers te laten uitvoeren. Ten eerste, omdat het de 
vrijwilliger niet motiveert om hem op te leiden tot netwerkcoach terwijl hij geen netwerk coaching kan geven 
doordat de vraag ontbreekt. Ten tweede, omdat wij hebben ervaren dat de mensen die wel gecoacht zijn eerst 
ervaringen moeten verwerken of naar hun eigen gedrag moeten kijken voordat zij verder kunnen. Wij denken 
dat het voor een vrijwilliger te zwaar kan zijn om dit proces te begeleiden.

Eenzaamheid en de vraag vanuit individuen om hun netwerk te vergroten blijft bestaan en daarom wordt er in 
2022 onderzocht of de cursus “Zin in Vriendschap” zou kunnen werken in Putten. Ook zal er onderzocht worden 
of er andere initiatieven kunnen worden opgezet ten bate van het netwerk van eenzame volwassenen in Putten.

2.4.22 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 aan-
doening (EPA). Dit project wordt begeleid door Raedelijn en zij organiseren hiervoor 
verschillende bijeenkomsten voor professionals om de Noordwest Veluwe. De ge-
meente 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, een POH GGZ en een medewerkster 
van Icare Thuisbegeleiding. In 2021 hebben we diverse voorbereidende overleggen 
gehad om een Netwerklunch te organiseren voor professionals en vrijwilligers die in 
hun werk te maken hebben met EPA-cliënten. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 oktober in Stroud. 
In de periode voorafgaand zijn ervaringsverhalen opgehaald via de methode positieve gezondheid. Dit leverde 



PAGINA 044 PAGINA 45PAGINA 44

interessante inzichten waarbij het telkens belangrijk is om maatwerk te leveren. Wat is nodig en wat zijn de mo-
gelijkheden op dat moment. Totaal waren er zo’n 20 mensen aanwezig van allerlei verschillende instanties: GGZ 
Centraal, Ambulante Hulpverlening, Inclusiepanel, Participatieraad, Stimenz, De Ontmoeting, Gemeente Putten, 
Welzijn Putten, Thuiszorgorganisaties en POH GGZ.

Er is ook een app-groep in het leven geroepen ‘EPA Putten’ waarbij professionals elkaar een vraag kunnen 
stellen en met elkaar meegedacht kan worden. Een mooi middel om elkaar nog beter te vinden.

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 georgani-
seerd. 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 opnieuw een bijzonder jaar, zeker voor de deelnemer aan de genoemde activiteiten. Gedurende grote 
periodes vielen activiteiten uit vanwege de Lockdown.

Ondanks dat en de frequente wisselingen van mogelijkheden wat er wel/niet toegestaan was is de groep deel-
nemers toch aardig constant gebleven. Met uitzondering van de spelmiddag. Deze groep deelnemers zijn 
gestopt omdat het erg lastig was om met spelletjes voldoende afstand te kunnen houden.

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. Ook de deelnemers  zijn trouw en verzinnen alternatieven als bij elkaar komen niet moge-
lijk is. Zo zijn er verschillende die in tweetallen thuis elke week een beweeg uurtje hebben georganiseerd.

2.5.1.2 ONTMOETINGSACTIVITEITEN 
WELZIJN PUTTEN
Het totaal aantal deelnemers van onze
ontmoetingsactiviteiten daalt licht van 
160 naar 155. Dit heeft vooral te maken 
met Corona gerelateerde opzeggingen. 
Hierna wordt over enkele activiteiten iets 
nader beschreven. 

2.5.1.3 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. De corona heeft helaas een flinke stempel gedrukt op de zang-
avonden in 2020 en 2021. In september tot en met okto-
ber 2021 zijn we nog een aantal woensdag avonden bij 
elkaar gekomen, totdat de richtlijnen weer werden aan-
gescherpt door het RIVM. Vanuit Welzijn Putten hopen 
we dat snel weer groen licht krijgen om deze ontspan-
ning, 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!

2.5.1.4 CREATIEVE CLUBS

Houtsnijclub
De houtsnijclub is in het nieuws geweest op TV Gelderland. De club is op zoek 
naar iemand die net iets meer weet over houtsnijden dan de gemiddelde deel-
nemer. Het programma “Gelderland Helpt “ heeft gereageerd op het artikel in de 
Puttenaer. Er zijn opnames gemaakt en deze zijn uitgezonden op de regionale 
televisie. 
https://youtu.be/7Gq2LaxeUks
Helaas heeft deze aandacht tot op heden geen nieuwe leden opgeleverd.

De Haak-Inn
De vrijdagmiddag is de foyer het podium van de haak-Inn. Een ge-
zellige gemêleerde groep dames voor wie ontmoeting en samen 
bezig zijn belangrijk is. Ondanks de lockdowns groeit deze groep 
en voorziet in een behoefte.
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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 2021, inclusief het bestuursverslag en de bijbehorende accountants-
verklaring 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,

Dhr. P.E. Brink, penningmeester.

Putten, april 2021.
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