
Geregistreerde mantelzorgers 2018:

welzijnswerk
protestants christelijk 

Leeftijd cliënten Woonplaats cliënten

Jonger dan 13 jaar 68 Elspeet 242

13 - 17 jaar 78 Hulshorst 86

18 - 39 jaar 137 Nunspeet 969

40 - 59 jaar 531 Vierhouten 21

60 - 74 jaar 420 Overig 101

75 jaar en ouder 185

TOTAAL: 1.419

Jaarverslag 2018

In 2018...
• werd stil gestaan bij ’25 jaar maaltijden’. Gestart 

door Jeannette van de Brake, Geertje Fidder, 
Henny Kluinhaar en Nel Salverda, eerst in de 
Huishoudschool en nu alweer zo’n 20 jaar in het 
eigen dienstencentrum. Het ging niet alleen om 
de ca. 128.000 maaltijden, maar vooral om de 
vele ontmoetingen. Dank aan alle vrijwilligers!  

• werd bij Henrieke (en Wouter) Weerheim een 
dochter geboren met de naam Sophie.

• deed stagiaire Else Romeijn (HBO 
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening VIAA) 
onderzoek naar de kracht van outreachend 
werk. Wat is het waardevol om op mensen af te 
stappen en samen na te gaan wat nodig is. 

• werd door gemeente Nunspeet opnieuw 
bezuinigd op het structureel welzijnswerk en bij 
het Steunpunt Mantelzorg. De Vrienden van Het 
Venster schoten te hulp, gesteund door trouwe 
donateurs en gulle gevers vanuit bedrijfsleven 
en burgerij. Het jaar werd – o.a. door een hoog 
ziekteverzuim – financieel negatief afgerond  
(-€ 11.325).

• de Avg (Algemene verordening 
gegevensbescherming) deed z’n intrede. Het is 
goed dat er gewaakt wordt over onze privacy. 
Tegelijk moeten we wegen zoeken om de 
verbondenheid met elkaar in stand te houden. 
Het Venster heeft veel zaken aangepast en hoopt 
in 2019 volledig Avg-proof te zijn.    

Het welbevinden van burgers staat onder druk. We vragen 
veel van elkaar. Het aantal zorgmijders neemt toe. 
En familie en buren die naar elkaar omzien?! Wie komt er 
niet aan te kort?

In het spanningsveld van vraag en mogelijkheden was Het 

Venster in 2018 actief. Vrijwillige en betaalde medewerkers 

besteedden hun tijd, kennis en kunde aan het uitdagende 

welzijnswerk. Burgers ontmoetten elkaar in Het Venster, 

bij de koffie en de maaltijden, de diverse clubs en bij 

activiteiten. Samenwerking met zorg- en welzijnspartners, 

gemeente Nunspeet, kerken en financiers leverde 

mooie resultaten op (en soms wat frustratie). Door veel 

overleg, een verminderd structureel budget en een hoog 

ziekteverzuim lag er druk op werkzaamheden en kon niet 

alles gedaan worden. Tegelijk is er dankbaarheid dat veel 

burger-situaties mochten worden verbeterd, dat er extra 

hulp kwam van kerken en Vrienden van Het Venster en dat 

burgers elkaar wilden helpen. Binnen Het Venster waren 

op meerdere fronten wachtlijsten (mantelzorg, advisering, 

maatjesproject) en het dienstencentrum bleek regelmatig 

‘aan de krappe kant’. In de samenleving dringt door dat 

Het Venster er is voor alle leeftijden. Jongeren en gezinnen 

maken meer gebruik van de organisatie en de samenwerking 

met collega-instellingen verloopt goed.     

John Hoving | directeur 

INLEIDING

Mantelzorgconsulenten
2018 was voor het Steunpunt Mantelzorg een 
jubileumjaar! Al 15 jaar kunnen mantelzorgers er 
terecht voor individuele ondersteuning, (vrijwilligers)
hulp en onderling contact. Het feest werd gevierd 
met een avondwandeling en koffie/thee met gebak. 
Een jaarkalender werd gestart, met activiteiten en 
bijeenkomsten i.s.m. vier andere lokale organisaties, 
zoals SWN, Het Baken, Buurtzorg en Stichting Grip. 
In samenwerking met SWN werd ‘Geheugenfitness’ 
gegeven in WOC de Binnenhof. Ook zorgpartijen waren 
daarin actief. 

500 boeketten bloemen werden uitgereikt als 

Mantelzorgwaardering van de gemeente Nunspeet. 

Ook werden er 1.165 enveloppen met winkeliersbonnen 

uitgereikt. Aan vijf eerstejaars klassen van Nuborgh 

College Veluvine werd voorlichting gegeven over het thema 

mantelzorg. Onderdeel hiervan was een theatervoorstelling 

gespeeld door trainingsacteurs van Factor Veermans. Gestart 

werd met het geven van gastlessen aan basisschoolkinderen 

van groep 7/8. Als eerst was de Prinses Beatrixschool in 

Hulshorst aan de beurt. Voor jonge mantelzorgers (zowel 12- 

als 12+) werden ontspannende activiteiten georganiseerd, 

o.a. een bezoek aan het Klimbos en een legerbasis, djembé 

spelen en kaarsen maken. Hierbij werd samengewerkt met 

Radix en de dagbesteding van Interakt Contour.

De mantelzorgwandelingen werden gewaardeerd, evenals 

de scholingsmomenten, de collectieve bijeenkomsten en – 

vooral – de individuele gesprekken. Op 31 december stonden 

1.419 mantelzorgers geregistreerd.

En verder in 2018:   
• we waren actief in de Week tegen 

kindermishandeling. Ruim 400 uitgereikte 
cactussen (in samenwerking met CJG, Stimenz, 
SWN en Veilig Thuis) betekende een gelijk aantal 
gesprekken over dit moeilijke onderwerp. 

• jongeren kwamen langs voor hun 
maatschappelijke stage, in de keuken en bij 
onderhoudswerk met de huismeester.  

• Het Venster deed mee in de werkgroep Alzheimer, 
praatte mee over de veiligheid thuis en over 
de WOC’s. We waren actief in allerlei lokaal en 
regionaal overleg. 

• bij de Week tegen Eenzaamheid zetten we alle 
zeilen bij, samen met SWN en anderen. Burgers 
maakten kennis met eenzame plaatsgenoten en 
konden voor één keer ‘bezoekvrijwilliger’ worden.

• tweemaal was er de ‘Dag voor statushouders’.  
Ca. 20 statushouders brachten een bezoek aan  
 Venster. Eén statushouder kwam stage lopen in de 
keuken van Het Venster.

• er werden extra activiteiten uitgevoerd voor (jonge) 
mantelzorgers, een aantal samen met Radix.

• Joke Maaskant en Nienke Schraa (HBO 
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening CHE) 
deden een afstudeeronderzoek naar inclusie 
van vrijwilligers die wat extra begeleiding nodig 
hebben. Concrete handvatten werden opgesteld. 

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

• de Seniorenbeurs, samen met SWN en 
ouderenbonden, was een succes. Het onderwerp 
‘Wonen’ trok minstens 900 bezoekers.

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

www.hetvenster-nunspeet.nl

Welzijn 
doen we 
samen



Activiteiten

Vrijwilligersdiensten

Maatjes 

gezocht!!

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers stabiliseert en dat mag rustig een 
wonder heten. In 2018 waren 449 vrijwilligers actief (51 uit 
Elspeet, 19 uit Hulshorst, 2 uit Vierhouten, 358 uit Nunspeet 
en 19 uit andere plaatsen). 127 waren jonger dan 60 jaar 
en 105 ouder dan 74, waarmee de gemiddelde leeftijd is 
verhoogd naar 64,8 jaar. We zijn blij met goede en trouwe 
inzet. In 2018 stopten én starten er 45 vrijwilligers.

De inzet was in grote lijnen vergelijkbaar met die in het 

voorgaande jaar. Waar gemiddeld iets minder acties werden 

uitgevoerd, steeg het aantal cliënten dat gebruik maakte van 

vrijwilligersdiensten met 7,4%. Opvallend was de inzet die 

voor kinderen werd gedaan. Voor deze vrijwilligers werd een 

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. 

De zomer van 2018 was lang en heet. We mochten er van 

genieten … en waren onder de indruk van de inzet van onze 

vrijwilligers onder moeilijke omstandigheden. Meerdere 

vrijwilligers werden geschoold, tijdens de workshopcarrousel 

van het Servicepunt Vrijwilligers, door scholingen bij de 

Terminale Thuiszorg (samen met Hospice De Regenboog), 

op het gebied van Zorgmijding (samen met Oranjehof ), 

financiële administraties, ziektebeelden, mantelzorg etc.    

Dienst Specificatie 2018 2017

Hulp- en klussendienst Totaal aantal acties 1.334 1.563

Aantal gebruikers 260 232

Bezoekdienst Aantal bezoeken 1.020 1.070

Aantal cliënten 85 64

Oppasservice chronisch zieken Aantal oppasuren 982 1.096

Aantal cliënten 26 34

Terminale thuiszorg Aantal ingezette uren 257 292

Aantal cliënten 11 15

Maaltijd Mobiel Aantal bezorgde maaltijden 27.138 27.576

Aantal gebruikers 224 197

Alarm Alert Aantal apparaten per 31-12 181 177

Aantal gebruikers 225 225

Dienst thuisadministratie Aantal contacten 375 412

Aantal cliënten 103 103

Plaats Activiteit 2018 2017

Nunspeet diverse maaltijden 11.283 11.330

dienstencentrum schaakclub 255 250

Het Venster meer bewegen met ouderen 1.260 1.224

activiteiten en bijeenkomsten 365 564

midwinterweek (5 activiteiten) 282 218

Venster/boeken- en kleedjesmarkten 1.575 1.475

Koningsdag WZUV en Oranjever. 50 100

NL Doet (met Nuborgh en buurt) 45 -

ontmoeting 2e kerstdag 37 41

kookgroep mannen 16 -

schilderclub vr 224 252

houtsnij- en houtgutsclub 632 632

bloemschikclub 328 344

clubs kaarten maken (& creativiteit) 190 179

handwerkclub 613 600

bustochten & vakantiereizen 346 317

informatie & voorlichting 30 189

verkoopdemonstratie kleding 60 80

gespreksgroepen & bezinning 1036 974

vieringen Kerst en Pasen 135 122

Totaal aantal deelnemers 18.762 18.891

Plaats Activiteit 2018 2017

Elspeet Oranjehof creativiteit 113 126

Nunspeet inloop, activiteiten en maaltijden 6.962 7.436

De Clockenslach

Totaal aantal deelnemers 7.075 7.562

Activiteiten Totaal aantal deelnemers 26.453 25.915

op alle locaties

Vensterconsulenten
De Vensterconsulenten waren druk in 2018. Burgers werden 
geholpen wanneer ze het niet meer zagen zitten, wanneer 
er sprake was van grote eenzaamheid, wanneer mensen 
zich overbodig voelden, verdrietig waren bij problemen in 
familie of omgeving. 

Veel mensen hebben zoveel tegenslag 

of pech, dat een helpende hand 

geen overbodige luxe is. We werden 

geconfronteerd met burgers zonder 

enig netwerk, burgers met schulden, 

verslaving, afstand tot de arbeidsmarkt, 

gevlucht vanuit een oorlogsgebied, ziek, 

zwak, met een doodswens, etc. Informatie werd verstrekt 

(alzheimer, autisme, rouwverwerking, chronische ziekten, 

wettelijke regelingen, etc…). Vrijwilligers werden ondersteund 

en begeleid. Het Maatjesproject (samen met SWN) zocht 

burgers die zichzelf willen geven aan anderen die er niet zo 

gemakkelijk op uit kunnen of weinig zingeving ervaren in 

hun bestaan. Het project Zorgmijders maakte - samen met 

Zorgcentrum Oranjehof - een voorzichtige start en ontmoette 

schrijnende situaties. 61 vrijwilligers ontvingen een kleine 

scholing waardoor ze beter in staat zijn om zorgmijders te 

vinden. 214 burgers van 75 jaar en ouder werden (samenm 

et SWN) benaderd voor een preventief huisbezoek. In 2019 

worden deze  welzijnsbezoeken geëvalueerd. In 2018 werd 

een inloop georganiseerd voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt, er was een rouwverwerkingsgroep (samen 

met De Regenboog), alsook een lotgenotengroep dementie 

(met SWN). De consulenten waren actief in divers overleg , 

zowel lokaal als regionaal. 

Activiteitenbegeleiding
Welzijn bevorderen heeft te maken met ontmoeting. Daarom 
haalt de AB mensen bij elkaar. Vanwege bezuinigingen zijn 
uren van de AB verminderd. Daarom zijn we extra blij met de 
inzet van vrijwilligers. Het aantal gasten bij de maaltijden 
en deelnemers aan de verschillende clubs bleef ongeveer 
gelijk aan die van 2017. De activiteiten op woensdagmiddag 
werden minder bezocht. Als proef werden avondactiviteiten 
georganiseerd, voor een breed publiek.  

We waren actief met NL Doet, samen met de 

Nuborgh. Leerlingen trokken de wijk in om 

spullen te ruilen met burgers en om kleine 

klusjes te doen. Aan tafel werd gesproken 

over zorgen voor een samenleving die steeds 

minder tijd heeft voor ‘de ander’. Naast de 

vele activiteiten en clubs (zie schema) waren 

er informatiebijeenkomsten over Autisme, Alzheimer en 

Veiligheid. De Week tegen Eenzaamheid werd georganiseerd, 

samen met andere welzijnsorganisaties. Door een gift van de 

Pre Christmas Party kon een tocht naar de Orchideeënhoeve 

worden gemaakt. De Tafelronde gaf een gift voor een uitstapje 

van Jonge Mantelzorgers, met degene voor wie zij mantelzorger 

zijn. Vrijwilligers waren actief in de Clockenslach. Vanaf 2019 

neemt de WZUV deze taak van Het Venster over. 

Bezuiniging wordt gevoeld

Leeftijd cliënten 2018 Woonplaats cliënten 2018

tot 40 jaar 37 Elspeet 57

40 - 59 jaar 45 Hulshorst 8

60 - 74 jaar 187 Nunspeet 855

75 jaar en ouder 665 Vierhouten 3

Totaal 934 Overig 11

Totaal 934

We zijn er 

voor elkaar!

449

vrijwilligers

actief

Dienst Specificatie 2018 2017

Advisering & Consultatie Aantal contactmomenten 3.369 3.557

Aantal hulpvragen 540 563

Aantal cliënten 387 386

Preventieve huisbezoeken Aantal afgelegde bezoeken 64 129

Rouwverwerking Aantal cliënten 7 8

Samen zonder werk Aantal cliënten 5 -

Project Zorgmijders Aantal cliënten 20 -

Lotgenotengroep Dementie Aantal cliënten 9 9

Maatjesproject-Nunspeet Aantal cliënten 104 86

Leeftijd cliënten 2018 Woonplaats cliënten 2018

tot 40 jaar 29 Elspeet 72

40 - 59 jaar 75 Hulshorst 21

60 - 74 jaar 111 Nunspeet 479

75 jaar en ouder 381 Vierhouten 3

Totaal 596 Overig 21

Totaal 596

Vraag het de vensterconsulent


