
Geregistreerde mantelzorgers 2019:

welzijnswerk
protestants christelijk 

Leeftijd cliënten Woonplaats cliënten

Jonger dan 13 jaar 58 Elspeet 245

13 - 17 jaar 87 Hulshorst 83

18 - 39 jaar 162 Nunspeet 1.032

40 - 59 jaar 535 Vierhouten 20

60 - 74 jaar 454 Overig 130

75 jaar en ouder 214

TOTAAL: 1.510

Jaarverslag 2019

In 2019...
• Vierden we dat Harmke Drost 12,5 jaar in dienst 

was en waren we blij met de komst van een 
nieuwe maatschappelijk werker: Christiaan 
Kapaan.

• Namen we afscheid van Willem Bonhof 
(pensionering) en Helena Telgenhof (ziekte).

• Stopten 48 vrijwilligers met hun werk, meestal 
door de hoge leeftijd. 60 nieuwe vrijwilligers 
meldden zich.

• Werden bijeenkomsten gehouden over 
‘hoogsensitiviteit’, cultuurproeverij, week van 
de opvoeding, internationale vrouwendag, 
geheugenfitness, levenseinde, respijtzorg, etc.

• Kwam er extra financiële hulp waardoor het 
financiële jaar positief kon worden afgerond  
(+ € 16.606).

• Werd de Service Vervangende Mantelzorg 
opengesteld voor gezinnen met chronisch  
zieke kinderen.

• Ontvingen we van een enthousiaste burger 
geld voor een AED-apparaat met bijbehorende 
training.

• Hield Eelco Vroege een expositie van zijn  
mooie schilderijen.

• Werd de samenwerking met Tactus, 
verslavingszorg, uitgebreid, werd voorlichting 
gegeven over een ‘Gezonde Levensstijl’ en 
werd een avond met kerken belegd over het 
onderwerp ‘Lijden’.

• Was er aandacht voor de nieuwe donorwet,  
veilig wonen en omgaan met geld.

• Verrasten Tafelronde 156 en VTS jonge 
mantelzorgers met een gezellig uitje.

• Waren er 9 jongeren die een maatschappelijke 
stage kwamen doen, waarvan 2 in het kader  
van de inburgering.

Vanuit een Bijbelse motivatie is Het Venster al 40 jaar 
actief. Ook in deze periode van het corona-virus staan 
we dag en nacht klaar om te helpen. Vrijwillige en 
betaalde medewerkers schuiven eigen belang opzij en 
stellen zich kwetsbaar op, solidair met zwakkeren. In 
de wijken helpen burgers elkaar, samen met kerken, 
organisaties en gemeente. Omzien naar elkaar werd 
minder vanzelfsprekend door hoge arbeidsinzet en 
individualisme. Laten we leren van deze crisis in ons 
vertrouwen op God en in het delen met elkaar.   

2019 bracht veel diversiteit binnen de organisatie.  

We stonden stil bij de geschiedenis van Het Venster.  

Nu actief voor alle burgers, groot en klein, jong en oud. 

Dwars door de generaties heen. Oma’s die aandacht vragen 

voor kleinkinderen en stages ‘regelen’. Kleuters, jeugd 

en jongeren, actief voor ouderen, hun zorgen delend met 

maatschappelijk werkers van Het Venster. De feestweek  

was gezellig, met professionals, vrijwilligers en burgers.  

We werden verwend en deelden uit aan anderen. 

2019 was het jaar van de Zorgmijders, het Maatjesproject-

Nunspeet, meer activiteiten voor jonge mantelzorgers en 

goede samenwerking met collega-instellingen, kerken, 

bedrijven en gemeente Nunspeet. Met acht scholen werd 

‘zaken gedaan’. Fondsen, kerken en Vrienden gaven extra 

geld. Vragen vanuit de samenleving verhogen de noodzaak 

om het dienstencentrum uit te breiden. Voorbereidingen 

daartoe werden getroffen.

 

John Hoving | directeur 

INLEIDING

Mantelzorgconsulenten
Het Steunpunt Mantelzorg had een enorm druk jaar. Er 
waren meer individuele hulpvragen, naast de collectieve 
inzet. Met gemeente Nunspeet werd overlegd of een 
investering in een expertisecentrum voor Nunspeet 
nuttig en haalbaar zou kunnen zijn. 

Een eerste werksessie met lokale organisaties werd belegd 

en de voordelen worden zeker gezien. Gastlessen werden 

gegeven op 3 basisscholen. Een lotgenotengroep met jonge 

mantelzorgers werd elke 6 weken gehouden. Scholing werd 

gegeven – samen met MEE-Veluwe en Interakt Contour – aan 

12 mantelzorgers die een partner, kind of ouder met ‘niet 

aangeboren hersenletsel’ hebben. Door Yvonne Ruigrok werd 

een GGZ-scholing werd gegeven aan Venstermedewerkers. 

Lokale en regionale organisaties werden hierbij uitgenodigd. 

Gastlessen werden verzorgd op de Nuborgh en de 

Fruytier, We waren actief in het Trefpunt Altzheimer en in 

de Week van Autisme. De jaarkalender – met activiteiten 

en bijeenkomsten i.s.m. SWN, Het Baken, Buurtzorg 

en Stichting Grip – verliep naar wens, evenals de 

‘Geheugenfitness’ met de SWN in WOC de Binnenhof. In 

WOC De Veluwse Heuvel werd geholpen met het verzorgen 

van maaltijden. De mantelzorgwandelingen, de jaarlijkse 

waardering van de gemeente, de scholingsmomenten, 

de activiteiten voor de jonge mantelzorgers (met 

mountainbiken, een paardentocht, gourmet, cup cakes 

bakken, e.d.), de KOPP-training, …. Het was een enerverend 

jaar! Lang niet alles kan in dit verslag een plaats krijgen. Op 

31 december stonden 1.510 mantelzorgers geregistreerd.

En verder in 2019:   
• Een gespreksgroep werd gestart over het verlies 

van een partner. 
• Service Vervangende Mantelzorg werd ingezet bij 

gezinnen met kinderen.  
• Maatschappelijk werkers volgden de scholing 

‘Grip op verwardheid’ en bezochten – samen 
met collega’s van Oranjehof een conferentie over 
zorgmijders. Ook volgden ze de cursus Mental 
Health First aid met informatie over psychische 
aandoeningen en de omgang met mensen in 
psychische nood.

• Het Venster werd tweemaal ingericht als 
stemlokaal, gaf ruimte aan ouderenbonden, NPV, 
‘Het Mosterdzaadje’, MEE-Veluwe, een diëtist e.a.

• Tweemaal was er de ‘Dag voor statushouders’. 
Ca. 20 statushouders brachten een bezoek aan 
Het Venster. 

• Vanwege bezuinigingen werd de vacature voor 
huismeester niet ingevuld. 

• Met Radix werd overleg gevoerd over 
eenzaamheid en depressie onder jongeren. 

• Met de Hervormde kerk in Nunspeet en Stichting 
Ontmoeting werd overlegd over het gebruik van 
De Rank. Een aantal ochtenden voor oud en jong 
werd ingevuld.

• Samen met SWN werd met het Maatjesproject 
geprobeerd om een ‘Appeltje van Oranje’ binnen 
te halen. De uitslag kwam in 2020 .

• Er kwamen 2 extra mindervalidenparkeerplaatsen.
• Met gemeente Nunspeet werd overlegd dat het 

dienstencentrum te klein is geworden. Mogelijk 
kan een deel van het bosje naast Het Venster 
worden aangekocht.

• Het Venster deed mee aan een regionaal overleg 
met het Zilveren Kruis. Meer welzijn levert minder 
zorgkosten op!

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

www.hetvenster-nunspeet.nl

40 jaar 
Het Venster



ActiviteitenVrijwilligersdiensten

Scholing rond 

zorgmijding

Vrijwilligers
Tot onze verbazing en blijdschap groeide het aantal 
vrijwilligers in 2019 met 12 personen. Er waren 461 
vrijwilligers actief (46 uit Elspeet, 19 uit Hulshorst, 4 uit 
Vierhouten, 369 uit Nunspeet en 23 uit andere plaatsen). 
136 waren jonger dan 60 jaar. 

De zomer van 2019 was heet. Vrijwilligers bleven op hun post, 

al was het soms – met name in de auto’s en in de keuken – 

wel echt afzien. Groot respect voor alle inzet!

Dankzij de vrijwilligers kon worden ingezet op het 

Maatjesproject en het project Zorgmijders. Meerdere 

vrijwilligers werden geschoold, ook tijdens de Workshops 

die dit jaar in gezamenlijkheid werden aangeboden met het 

Servicepunt Vrijwilligers, welzijnsorganisaties, de bibliotheek 

e.a. Dankzij vrijwilligers konden dagtochten, vakantiereizen 

en de vele bezoekjes aan chronisch zieken en ouderen 

plaatsvinden. Het aantal cliënten nam met 50 toe, terwijl 

onze gemiddelde inzet iets lager kwam te liggen. Burgers 

zien gelukkig naar elkaar om en ook kerken zijn actief met 

eigen hulpdiensten. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid 

blijft nodig om de hulp- en dienstverlening in de komende 

jaren vol te houden. Immers, de burgers worden gemiddeld 

wat ouder en blijven langer thuis wonen.   

 

Dienst Specificatie 2019 2018

Hulp- en klussendienst Totaal aantal acties 843 1.334

Aantal gebruikers 260 260

Bezoekdienst Aantal bezoeken 1.264 1.020

Aantal cliënten 80 85

Oppasservice chronisch zieken Aantal oppasuren 936 982

Aantal cliënten 41 26

Terminale thuiszorg Aantal ingezette uren 688 257

Aantal cliënten 13 11

Maaltijd Mobiel Aantal bezorgde maaltijden 25.927 27.138

Aantal gebruikers 236 224

Alarm Alert Aantal apparaten per 31-12 198 181

Aantal gebruikers 243 225

Dienst thuisadministratie Aantal contacten 537 375

Aantal cliënten 111 103

Plaats Activiteit 2019 2018

Nunspeet Meer bewegen met ouderen 1.278 1.260

dienstencentrum Midwinterweek (5 activiteiten) 196 282

Het Venster Venster/boeken- en kleedjesmarkten 1.700 1.575

Koningsdag met Oranjevereniging - 50

Feestweek 40 jaar Het Venster 373 -

NL Doet (met Nuborgh en buurt) - 45

Franse delegatie in Het Venster 69 -

Vrijwilligers in het zonnetje 140 -

Ontmoeting 2e kerstdag 36 37

Kookgroep mannen 96 16

Schilderclub vrijdag 182 224

Houtsnij- en houtgutsclub 616 632

Bloemschikclub 312 328

Clubs kaarten maken (& creativiteit) 153 190

Handwerkclub 582 613

Bustochten & vakantiereizen 297 346

Verkoopdemonstratie kleding 63 60

Gespreksgroepen & bezinning 871 1.036

Vieringen Kerst en Pasen 126 135

Informatie & voorlichting 24 30

Overige activiteiten, jong & oud 463 365

Totaal aantal deelnemers 19.487 18.762

Plaats Activiteit 2019 2018

Elspeet Oranjehof Creativiteit 102 113

De Clockenslach Dagbesteding met WZUV 0 6.962

WOC’s & De Rank o.a. act., inloop, gezondheidsmarkt 170 -

Totaal aantal deelnemers 272 7.075

Activiteiten Totaal aantal deelnemers 19.759 26.453

op alle locaties

Vensterconsulenten
In 2019 was er gelukkig normaal contact met de burgers. 
Sommigen kregen individuele begeleiding, advisering 
en coaching, veelal op het gebied van eenzaamheid, 
depressie, verlies, zingeving, werkloosheid, chronische 
ziekte, schulden, verslaving en stress. 

Collectief waren er informatie- en 

gespreksbijeenkomsten. Avonden 

werden gehouden over de nieuwe 

donorwet, over het levenseinde, over 

omgaan met geld, veilig wonen, etc. 

Ook was er een gezondheidsmarkt en 

werd er o.a. een cursus over Niet Aangeboren 

Hersenletsel gegeven.

Samen met Hospice De Regenboog kwam een verliesgroep 

zesmaal bij elkaar. In het project Zorgmijders (samen met 

Oranjehof ) werden 157 vrijwilligers van Oranjehof en Het 

Venster geschoold op dit onderwerp. Tijdens een workshop 

werden nog 10 deelnemers bijgepraat. Het Maatjesproject 

blijkt in een grote behoefte te voorzien. Soms blijkt het 

onmogelijk om een maatje te vinden. Dat gegeven moet ons 

toch tot nadenken stemmen. De Welzijnsbezoeken hebben 

helaas niet plaatsgevonden. Een vierjarige cyclus werd 

geëvalueerd: 1.476 burgers van 75 jaar en ouder werden 

door de gemeente Nunspeet aangeschreven. 560 wilden een 

bezoek. Degenen die geen bezoek hoefden, gaven o.a. als 

reden op dat zij de organisaties goed kennen. Ongetwijfeld 

– en nauwelijks na te gaan – zullen ook zorgmijders het 

bezoek aan zich voorbij hebben laten gaan. Een derde van de 

bezochte personen ervaart een matige of slechte gezondheid. 

Een vijfde deel heeft overgewicht. 42% wil meer bewegen. 

13% ervaart een (veel) te klein netwerk. Sommigen krijgen 

nooit bezoek.

Activiteitenbegeleiding (AB)
Door bezuinigingen is het aantal uren voor de AB opnieuw 
verminderd. Dat is jammer omdat het aantal ouder 
wordende ouderen groeit. Het past ook niet bij de ambitie 
van Het Venster om meer te werken langs de verschillende 
generaties en meer te doen voor gezinnen en het jeugd- en 
jongerenwerk. Preventie op zorg vraagt méér ontmoeting en 
recreatie. Dat blijft een uitdaging die we samen met de AB en 
met vrijwilligers aangaan.

We hadden in 2019 extra activiteiten vanwege het 40-jarig 

bestaan van Het Venster. Er was een maaltijd voor 

professionals, een feestbuffet voor burgers en een bingo met 

veel gesponsorde cadeaus. Een wedstrijd in het bakken van 

een mooie taart én het rondbrengen van taartjes op alle nrs. 

40 in de gemeente Nunspeet, maakten het tot een mooi feest. 

Er werd in 2019 een kookclub voor mannen gestart. Jongeren 

kwamen schaken. Een Franse delegatie kwam op bezoek en we 

waren blij met lokale tolken en leerlingen van de Fruytierschool. 

De clubs brachten gezelligheid en mooie gesprekken. De 

maaltijden waren als vanouds: bijzonder lekker en een mooi 

moment om elkaar te ontmoeten. Uiteraard waren er ook 

de dagtochten, de vakantiereizen, de weeksluitingen en de 

momenten van bezinning. Het was een goed en gevarieerd jaar.

Leeftijd cliënten 2019 Woonplaats cliënten 2019

tot 40 jaar 60 Elspeet 35

40 - 59 jaar 54 Hulshorst 9

60 - 74 jaar 303 Nunspeet 924

75 jaar en ouder 567 Vierhouten 4

Totaal 984 Overig 12

Totaal 984

Samen staan 

we sterk

461

vrijwilligers

actief

Dienst Specificatie 2019 2018

Advisering & Consultatie Contactmomenten 3.253 3.369

Aantal hulpvragen 566 540

Aantal cliënten 413 387

Preventieve huisbezoeken Afgelegde bezoeken (met SWN) 0 64

Rouwverwerking Aantal cliënten (met Hospice) 7 7

Geheugenfitness Aantal cliënten (met SWN) 6 -

Project Zorgmijders Aantal cliënten (met Oranjehof ) 37 20

Gespreksgroep Dementie Aantal cliënten (met SWN) 9 9

Maatjesproject-Nunspeet Aantal cliënten (met SWN) 93 104

Leeftijd cliënten 2019 Woonplaats cliënten 2019

tot 40 jaar 20 Elspeet 72

40 - 59 jaar 61 Hulshorst 24

60 - 74 jaar 113 Nunspeet 436

75 jaar en ouder 371 Vierhouten 8

Totaal 565 Overig 25

Totaal 565

Vraag het de vensterconsulent


