
Geregistreerde mantelzorgers

welzijnswerk
protestants christelijk 

Leeftijd cliënten Woonplaats cliënten

Jonger dan 13 jaar 65 Elspeet 201

13 - 17 jaar 56 Hulshorst 77

18 - 39 jaar 104 Nunspeet 848

40 - 59 jaar 458 Vierhouten 21

60 - 74 jaar 369 Overig 72

75 jaar en ouder 167

TOTAAL: 1.219

Jaarverslag 2017

In 2017...
• werd bij drie personeelsleden een kindje 

geboren. Bij Maria (en Anne) Beens een dochter, 
Anna. Bij Willyjanne (en Aalt) Beelen een zoon, 
die Tijn wordt genoemd. Bij Marieke (en Aalt) van 
Putten een zoon met de naam Rens.

• kwam Else Romeijn als stagiaire voor HBO 
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, van de 
VIAA te Zwolle.

• trouwde Nienke Pluim met Nico Schraa. Nienke 
bleef na haar stageperiode bij Het Venster om 
het vierde studiejaar in deeltijd af te ronden.  

• werd – na Wijkontmoetingscentrum (WOC) 
Elspeet – WOC De Binnenhof geopend. Elke 
burger – jong en oud – is daar van harte welkom! 

• werden inburgeringscursussen gehouden in Het 
Venster, o.l.v. Joan Kruitwagen. 

• werd door gemeente Nunspeet opnieuw 
bezuinigd op de structurele vergoeding aan  
Het Venster. We zijn dankbaar voor extra 
middelen, voor extra taken, maar blijven de 
politiek wijzen op het grote belang van Welzijn. 
De oude kreet ‘een dubbeltje voor welzijn 
bespaart een kwartje op de zorg’ heeft nog 
steeds zeggingskracht.

• werd veel overlegd met gemeente en lokale 
welzijnsorganisaties. Onder leiding van een 
extern deskundige werd de aanzet gegeven voor 
een nieuw welzijnsplan, voor de jaren 2018 t/m 
2021. Samenwerking is uitgangspunt.     

Omzien naar een ander. Helpen bij zelfstandigheid. Het 
leverde ook in 2017 discussie over de grenzen van dat 
welzijnswerk, over de waarde ervan en over de kracht die 
wordt beïnvloed door minder betrokkenheid vanuit de 
samenleving. Het was een boeiend jaar.

Veel burgers wisten ons in 2017 te vinden en anderen 

werden door ons opgezocht. Bestuur en team zijn blij met 

de verbreding die steeds meer zichtbaar wordt en waarbij we 

interactie zien tussen de generaties. Veel zaken en zorgen 

raken ons immers allemaal. Iedereen wil graag meedoen en 

niemand wordt graag aan zijn lot overgelaten of genegeerd.  

Samen met andere organisaties, kerken en financiers mochten 

we in 2017 iets betekenen voor individuele burgers. Een nieuw 

beleidsplan werd geschreven, voor de jaren 2018-2021. Een 

praktisch plan werd gemaakt, voor een veilige toegang tot 

huizen, in geval van intensieve zorg en personenalarmering. 

Aandacht was er voor de Wijkontmoetingscentra. De 

samenwerking binnen het brede welzijnswerk kreeg aandacht 

en werd versterkt. Het meest belangrijk waren de dagelijkse 

persoonlijke contacten van professionals en vrijwilligers 

met individuele burgers. Daar werd regelmatig het verschil 

gemaakt! We zijn er dankbaar voor.    

John Hoving | directeur 

INLEIDING

Mantelzorgconsulenten
In 2017 werden 769 hulpvragen gesteld. Maatwerk is 
nodig en daarom leidt een vraag de ene keer tot enige 
uitleg of het meegeven van een folder, terwijl een andere 
keer een familiegesprek plaats vindt, de consulent 
meegaat naar een keukentafelgesprek, een vrijwilliger 
of organisatie wordt gezocht voor een praktische klus, 
coaching plaats vindt, etc. 
In 2017 werden twee workshops gehouden voor 
zorgprofessionals. Steeds belangrijker wordt het dat 
verzorgenden, artsen, begeleiders en verpleegkundigen 
op een goede manier samen werken met mantelzorgers.

Gemeente Nunspeet gaf in 2017 extra geld voor specifieke 

projecten. Jonge mantelzorgers kregen meer aandacht. 

Gestart werd met de voorbereiding voor enkele gastlessen 

op het Nuborgh College in de Veluvine. Leerlingen en hun 

leerkrachten zullen in 2018 worden bijgepraat over mantelzorg, 

in de hoop dat meer jonge mantelzorgers de steun zullen 

krijgen die zij verdienen. Een gespreksgroep voor kinderen van 

ouders met een psychische problematiek werd uitgevoerd. 

In 2017 haalden 1.078 mantelzorgers hun welverdiende  

mantelzorgwaardering op, gefinancierd door Gemeente 

Nunspeet en gegeven middels bonnen van lokale winkeliers. 

Informatieavonden en cursussen vonden plaats, o.a. in de 

Veluvine, kerken en in Oranjehof. Mantelzorgwandelingen 

werden georganiseerd, evenals gespreksgroepen voor 

partners van mensen met dementie (samen met SWN). Op 

31 december stonden 1.219 mantelzorgers geregistreerd, 

waarvan 358 mannen en 861 vrouwen.

En verder in 2017...
• ontmoetten besturen en teams van Radix en 

Het Venster elkaar, voor een hechtere 
samenwerking op praktische thema’s als 
eenzaamheid, depressie en mantelzorg. 

• waren jongeren actief voor hun maatschappelijke 
stage. Ze hielpen bij de Venster- en boekenmarkt, 
bij de bereiding van maaltijden, brachten 
maaltijden aan huis en hielpen met schilder- en 
onderhoudswerk. Het Venster is er blij mee. 

• was Het Venster  actief in de werkgroep Alzheimer 
en in allerlei lokaal en regionaal overleg, o.a. over 
laaggeletterdheid in Nunspeet. 

• werd een financieel resultaat behaald van € 11.971 
negatief. Met name extra personeelskosten i.v.m. 
ziekte hebben geleid tot dit resultaat. Dank aan 
cliënten, Gemeente Nunspeet, kerken, VWS,  
fondsen, Stichting Vrienden en bedrijven, 
voor hun financiële bijdragen aan Het Venster.

• haalden de Vrienden van Het Venster bijna  
€ 11.000 netto op met de Venstermarkt en de  
verkoop van oliebollen, worsten, boeken, etc. 
Donateurs en andere gevers gaven ruim € 8.500. 

• werd een overleg gevoerd met het Manifest van 
Kerken en het Diaconaal Platform, over de  
eventuele opzet van een nieuw inloophuis  
voor Nunspeet. 

• was er de ‘Dag voor statushouders’, waarbij  
ca. 15 statushouders een bezoek brachten  
aan Het Venster. 

• werden extra activiteiten uitgevoerd voor  
(jonge) mantelzorgers.

• ontving Zorgcentrum Oranjehof het label 
‘Mantelzorgvriendelijke organisatie’.

Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
(0341) 25 72 42
info@hetvenster-nunspeet.nl 
mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl 

www.hetvenster-nunspeet.nl

Welzijn is 
het waard



Activiteiten

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligers
In 2017 waren 445 vrijwilligers actief. 137 waren jonger dan 
60 jaar en 92 ouder dan 74, waarmee de gemiddelde leeftijd 
is verhoogd naar 64 jaar. Het blijft bijzonder dat zoveel 
burgers zó actief zijn voor de medemens. We zijn dankbaar 
voor die betrokkenheid en inzet. 

Tegelijk constateren we met zorg dat het steeds moeilijker 

wordt om vrijwilligers te werven en ook zien we hoe sommige 

taken te zwaar zijn geworden voor huidige vrijwilligers. We 

hebben méér jongere vrijwilligers nodig!!

De inzet was in 2017 in grote lijnen vergelijkbaar met die in 

het voorgaande jaar. Bij de Bezoekdienst, de Oppasservice 

Chronisch Zieken en de Terminale Thuiszorg werden minder 

hulpvragen gesteld. Het is te vroeg om daar conclusies aan 

te verbinden. Meerdere kerken hebben eigen hulpdiensten 

en daar zijn we uiteraard blij mee. De inzet van het eigen 

netwerk juichen we toe. Hospice De Regenboog is van grote 

waarde. … Of zijn er andere oorzaken? Het zou jammer zijn 

wanneer burgers tussen wal en schip raken, doordat ze te 

vaak hebben gelezen dat ze ‘eigen kracht’ moeten laten zien 

en minder mogen terugvallen op overheden etc. Laten we 

met elkaar alert zijn!

Dienst Specificatie 2017 2016

Hulp- en klussendienst Totaal aantal acties 1.563 1.708

Aantal gebruikers 232 150

Bezoekdienst Aantal bezoeken 1.070 1.415

Aantal cliënten 64 74

Oppasservice chronisch zieken Aantal oppasuren 1.096 1.297

Aantal cliënten 34 37

Terminale thuiszorg Aantal ingezette uren 292 1.001

Aantal cliënten 15 17

Maaltijd Mobiel Aantal bezorgde maaltijden 27.576 23.866

Aantal gebruikers 197 191

Alarm Alert Aantal apparaten per 31-12 177 176

Aantal gebruikers 225 213

Dienst thuisadministratie Aantal contacten 412 357

Aantal cliënten 103 93

Plaats Activiteit 2017 2016

Nunspeet diverse maaltijden 11.330 9.201

dienstencentrum schaakclub 250 300

Het Venster meer bewegen met ouderen 1.224 1.260

activiteiten en bijeenkomsten 564 569

midwinterweek (5 activiteiten) 218 195

Venster/boeken- en kleedjesmarkten 1.475 1.375

Koningsdag WZUV en Oranjever. 100 100

NL Doet - -

ontmoeting 2e kerstdag 41 23

schilderclub vr 252 280

houtsnij- en houtgutsclub 632 664

bloemschikclub 344 376

clubs kaarten maken (& creativiteit) 179 162

handwerkclub 600 672

bustochten & vakantiereizen 317 319

informatie & voorlichting 189 228

verkoopdemonstratie kleding 80 83

gespreksgroepen & bezinning 974 920

vieringen Kerst en Pasen 122 138

Totaal aantal deelnemers 18.891 16.865

Plaats Activiteit 2017 2016

Elspeet creativiteit 126 126

Oranjehof Totaal aantal deelnemers 126 126

Nunspeet inloop, activiteiten en maaltijden 7.436 8.580

De Clockenslach koffie-inloop ‘s avonds - 344

Totaal aantal deelnemers 7.562 8.924

Activiteiten Totaal aantal deelnemers 26.453 25.915

op alle locaties

Vensterconsulenten
Het werk van de Vensterconsulent wordt steeds gevarieerder. 
Collectief werd in 2017 informatie verstrekt (alzheimer, 
autisme, rouwverwerking, chronische ziekten, wettelijke 
regelingen, etc…). Individueel werd hulp gegeven inzake 
zingeving, eenzaamheid, netwerkversterking, burenruzies, 
verslaving, schulden, inburgering, enzovoort.   

Een aantal burgers is niet in staat om de voordeur te openen, 

wanneer een zorgaanbieder hulp komt geven. Inbraken  

middels onveilige deurkluizen brachten daarbij grote onrust. 

Het veroorzaakte druk op het werk van de Vensterconsulenten 

en het aantal hulpvragen nam toe. Een plan om constructief 

dit probleem aan te pakken kwam helaas niet van de grond. 

Het Buurtloket in Elspeet is opgegaan in het Wijkontmoetings-

centrum Elspeet. Een Vensterconsulent is daar regelmatig 

aanwezig bij de dagelijkse inloop. Vanuit Het Venster werden 

289 burgers van 75 jaar en ouder benaderd voor een preventief 

huisbezoek (gezamenlijk project met SWN). Slechts 129 

stemden hier mee in. Martine Parre deed voor haar studie 

onderzoek naar ‘zorgmijding en vrijwilligersinzet’. Het 

resulteerde in de conclusie dat er meer gebruik gemaakt 

kan worden van vrijwilligers. Binnen het brede 

welzijnswerk wordt vanaf medio 2018 

hiervoor een project gestart. In 2017 

werd zowel een rouwverwerkingsgroep 

georganiseerd, als ook een 

lotgenotengroep dementie (samen 

met SWN).   

Activiteitenbegeleiding
De activiteitenbegeleiders zorgden – met hulp van 
veel vrijwilligers – voor ontmoeting en gezelligheid. In 
onderstaand overzicht kunt u hierover lezen. De dagelijkse 
maaltijden, de weeksluiting, de vele clubs en activiteiten 
werden goed bezocht. Voor het eerst moest een grens 
worden  gesteld aan deelname aan warme maaltijden. Deze 
begrenzing werd eerder al gesteld voor buffetten en de High 
Tea. Voor de warme maaltijden zijn jongere vrijwilligers nodig 
in de keuken. Voor een aantal bezoekers wordt gezocht naar 
een tussenvorm van welzijn en zorgarrangement. Gesprekken 
vinden plaats met Gemeente Nunspeet en WZU Veluwe. 

Ondanks het feit dat Het Venster open staat voor alle burgers, 

is de grootste groep bezoekers de ouder wordende 

medemens. Logisch ook. Zij blijven in toenemende 

mate in heteigen huis wonen en hebben baat bij 

gezamenlijke activiteiten, gezonde maaltijden 

en ontmoeting. In Het Venster delen en helpen 

burgers elkaar en houden het samen langer 

vol. In de Clockenslach waren vrijwilligers  

actief bij het koffie-/theedrinken, de maaltijden 

en een aantal activiteiten. 

23% meer maaltijden!

We zijn er 

voor u en jou!

Leeftijd cliënten 2017 Woonplaats cliënten 2017

tot 40 jaar 23 Elspeet 82

40 - 59 jaar 52 Hulshorst 24

60 - 74 jaar 122 Nunspeet 746

75 jaar en ouder 673 Vierhouten 8

Totaal 870 Overig 10

Totaal 870

Samen staan

we sterker!

445

vrijwilligers

actief

Dienst Specificatie 2017 2016

Advisering & Consultatie Aantal contactmomenten 3.557 2.696

Aantal hulpvragen 563 499

Aantal cliënten 386 349

Preventieve huisbezoeken Aantal afgelegde bezoeken 129 102

Rouwverwerking Aantal cliënten 8 -

Lotgenotengroep Dementie Aantal cliënten 9 -

- met SWN -

Maatjesproject-Nunspeet Aantal cliënten 86 59

- met SWN -

Leeftijd cliënten 2017 Woonplaats cliënten 2016

tot 40 jaar 27 Elspeet 32

40 - 59 jaar 64 Hulshorst 14

60 - 74 jaar 90 Nunspeet 548

75 jaar en ouder 437 Vierhouten 7

Totaal 618 Overig 17

Totaal 618

Vraag het de vensterconsulent


