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JAARVERSLAG 2016

Dichtbij 
en in de buurt

VERBINDEN



WIJ ZIJN ER 
VOOR IEDEREEN

Dichtbij 
en in de buurt
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WE ZIJN ER WEER!
Met enige trots bied ik u hierbij het jaarverslag van Stichting Welzijn 
Hattem (SWH) aan. Trots, omdat we er in geslaagd zijn deze organisatie in 
korte tijd nieuw elan te geven. Bij mijn aantreden als directeur, in juni 2016, 
trof ik een organisatie met een pijnlijk verleden aan. Veel activiteiten waren 
afgestoten en er moest afscheid genomen worden van de collega’s van de 
peuterspeelzaal. Aan goede medewerkers geen gebrek, maar men had de 
handen vol aan lopende zaken en het in stand houden van bestaande activi-
teiten; aan vernieuwing en samenwerking kwamen we nog maar nauwelijks 
toe. Gelukkig kregen we de kans om een nieuw begin te maken. Deze kans 
hebben we met beide handen aangegrepen.

Wij zijn verbinders, aanjagers en initiatiefnemers. Wij ondersteunen inwo-
ners van Hattem bij het creëren van een zelfstandig en prettig leven in hun 
eigen huis en hun eigen buurt. Wij verbinden mensen met elkaar. Daarbij 
richten we ons met name op de kwetsbare mensen, voor wie we gemakke-
lijk benaderbaar willen zijn. Ons doel is dat mensen zichzelf kunnen redden 
en wij helpen daarbij waar we kunnen, in nauwe samenwerking met onze 
ketenpartners en vrijwilligers(organisaties).

Naast het opbouwen van de samenwerkingsrelatie met de gemeente en 
de netwerkpartners was het heel belangrijk om de visie van de organisatie 
intern op orde te krijgen. Er is een visiedocument ‘Dichtbij en in de buurt’ 
gemaakt. Het personeelsbeleid en communicatiebeleid waaronder een 
nieuwe website is bijgesteld en de koers van de komende jaren is uitgezet.

In dit verslag geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten die 
SWH heeft uitgevoerd in 2016 en van plan is in 2017.

Ik hoop dat u zo een goed beeld krijgt van het werk dat SWH in Hattem 
doet en voor de gedrevenheid waarmee onze medewerkers zich inzetten 
voor het welzijn van onze inwoners. Ik wens u dan ook veel leesplezier.

Mathilde Stam, directeur   
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Wat doet SWH eigenlijk?

SWH zet zich in voor het welzijn van de  
inwoners van Hattem. Dat doen we niet  
alleen; om werkelijk iets te bereiken is integraal 
samenwerken essentieel. Onze belangrijkste 
samenwerkingspartners zijn Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG), Driezorg, Hanzeheerd 
de Bongerd, Zoethout Eigen Werk, Verian, 
Interakt Contour, MEE, Politie, Vrijwilligers
organisaties en Kerken.

We zijn actief op de  
volgende terreinen:
• Op KO€RS 
• Mantelzorg
•  Participatie / 

Sociale activering
• Jeugd en jongerenwerk
• Vrijwilligerswerk
• Ouderenwerk 
•  Preventieve activiteiten 

sport en spel

Gezond samen koken door jongeren voor jongeren
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Resultaten 2016
In 2016 werden in totaal 71 trajecten uitgevoerd. 
Er werden 99 mensen op het spreekuur geholpen.

Op KO€RS

De vrijwilligers kwamen regelmatig bijeen om ervaringen 
te delen en hun kennis te vergroten. Er zijn bijeenkomsten 
georganiseerd met presentaties door de Belastingdienst, 
het Taalpunt, Schulddienstverlening Zwolle, Minimabeleid 
gemeente Hattem en het Diaconaal Platform Hattem. Ook 
is de wethouder aangeschoven om met de vrijwilligers van 
gedachten te wisselen.

Er werd efficiënt samengewerkt met partners zoals de ge
meente Hattem, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), 
Triada en Schulddienstverlening. De dienstverlening richt 
zich nadrukkelijk op het (financiële) administratieve vlak. 
Vaak zagen we een sterk verband met andere vlakken, 
SWH had hier een signalerende en doorverwijzende rol. 
Geregeld kwamen mensen met schulden naar Op KO€RS. 
Tijdig ingezette hulp bleek effectief in het voorkomen 
van problematische schulden. Doorverwijzingen kwamen 
vanuit samenwerkingspartners, maar steeds vaker weten 
cliënten ook zelf de weg naar Op KO€RS te vinden.

Wekelijks werd een inloopspreekuur georganiseerd voor 
korte hulpvragen. In november is, op verzoek van en in  
samenwerking met de gemeente, een extra spreekuur in
gepland voor vragen rondom de Collectieve zorgverzeke
ring en de Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten. 
In een aantal gevallen betrof het een zeer complex en 
langdurig traject. Er waren ook cliënten die in een relatief 
korte tijd geholpen konden worden.

Sinds 2013 geeft SWH uitvoering 
aan het project Op KO€RS: Hulp 
en advies bij formulieren en finan
ciën. Alle inzet is gericht op vergro
ting van de zelfredzaamheid van de 
cliënt. Het project werd uitgevoerd 
door een groep vrijwilligers onder 
leiding van een coördinator.



Een succesverhaal van Op KO€RS

Samen naar 
elkaar omkijken

De heer X (in dit geval even David genoemd) 
kwam bij Op KO€RS terecht nadat een bezorgde 
buurman contact had gezocht met de gemeente.

De buren maakten zich ernstig 

zorgen over David. Door schulden 

dreigde afsluiting van energie en 

verkoop van de woning waardoor 

David op straat zou komen te staan.

De medewerker van de gemeente verwees door 
naar het spreekuur van Op KO€RS.
Buurman Henk kwam samen met David naar het 
spreekuur, daar bleek de situatie dermate urgent 
en complex dat direct verdere hulp ingezet werd.

In overleg met de coördinator van Op KO€RS nam 
de vrijwilliger het hele verhaal nog eens door. Het 
succes was te danken aan een goed gecoördineer
de samenwerking met deze fantastische vrijwilliger 
Op KO€RS en andere instanties.

De vrijwilliger van Op KO€RS kwam op huis
bezoek en ging voortvarend aan de slag. Deze 
vrijwilliger maakte afspraken met schuldeisers 
en vond de Regiobank bereid om mee te werken 
door de betalingen te regelen en een Leefgeld
rekening te openen.

David wilde erg graag van zijn zorgen af en 
koos er zelf voor om van € 50,00 per maand 
rond te komen, een zeer minimaal bedrag. In de 
sociale omgeving bleken twee buren bereid om 
een geldbedrag te lenen zodat de schuld bij de 
hypotheekverstrekker voldaan kon worden.

Dankzij deze prachtige samenwerking tussen 
David, de vrijwilliger en coördinator van Op 
KO€RS, de buurman en de Regiobank, is David 
na ruim een jaar schuldenvrij. De lening bij de 
buren en andere schulden zijn afgelost. David 
werkt naar de Leefgeldrekening en dit houdt 
hij aan. Dit geeft hem rust. Als David extra geld 
nodig heeft, dan kan hij dat aanvragen bij de 
contactpersoon van de Regiobank.

In het gesprek geeft David aan nog altijd heel 
dankbaar te zijn dat er zo goed naar hem is om
gekeken. En alles begon bij zijn buurman!
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Vanuit het onderzoek zijn een aan
tal conclusies getrokken en dit zijn 
de uitgangspunten geworden van 
het activiteitenplan van het Steun
punt voor 2016. Twee van deze 
uitgangspunten worden hieronder 
toegelicht.

•  De persoonlijke, individuele 
benadering van mantelzor-
gers intensiveren door speciale 
vrijwilligers te werven die de 
mantelzorgconsulent kunnen 
ondersteunen in hun contact met 
de mantelzorger.

Er is in het afgelopen jaar een 
koppeling gemaakt tussen de 
uitreiking van het mantelzorgcom
pliment door de gemeente en de 
registratie bij het Steunpunt. Deze 
mantelzorgers worden allemaal in
geschreven en persoonlijk benaderd 
voor het checken van de gegevens 
en het informeren over de mogelijk
heden van ondersteuning door het 
Steunpunt. 

Er is eind 2016 een vrijwilliger 
aangenomen die zelf mantelzor
ger is en maatschappelijk werkster 

van beroep. Zij gaat de coördina
tor ondersteunen. Dit persoonlijk 
contact wordt erg gewaardeerd 
door mantelzorgers.

•  Het organiseren van contact/
inloopmomenten voor mantelzor-
gers, met de nadruk op ontspan-
ning en ontmoeting.

Theateravond ‘Over de Kopzorg’ voor mantelzorgersMantelzorg
In 2016 heeft het Steunpunt Mantelzorg het onderzoek 
naar de behoeftes aan ondersteuning van mantelzor
gers in Hattem afgerond. In samenspraak met de ge
meente Hattem is de nota mantelzorg opgesteld. 



Fundag voor jonge mantelzorgers

Steunpunt voor 
mantelzorgers 
In 2016 zijn er een aantal  
activiteiten georganiseerd door het 
Steunpunt. Waar onder een Mind
fulness cursus voor mantelzorgers. 
Waarbij mantelzorgers tools kregen 
aangereikt om meer in het moment 
te leven. Specifiek voor mantel
zorgers kan het soms een opgave 
zijn om een balans te vinden in de 
hectische realiteit van alledag. 

Rondom de Dag van de Mantelzorg is er een theater
avond georganiseerd om alle mantelzorgers te bedan
ken voor hun inzet. Het theaterstuk ‘Over de kopzorg’ 
werd hier gespeeld. Een voorstelling waar heerlijk om 
gelachen kon worden, waar men er even echt uit was, 
maar waar men ook een kijkje nam in de eigen keuken 
als mantelzorger. 

Vanuit de regionale werkgroep Jonge Mantelzorgers 
hebben de Steunpunten uit Brummen, Apeldoorn, 
Voorst, Epe, Heerde en Hattem Fundagen georgani
seerd voor jonge mantelzorgers. 

Deze fundagen zijn bedoeld voor jonge mantelzorgers 
om elkaar te ontmoeten en even een moment hun 
zorgen te vergeten. 

•  In 2016 heeft het Steunpunt Mantelzorg het onder-
zoek naar de behoeftes aan ondersteuning van man-
telzorgers in Hattem afgerond. In samenspraak met de 
gemeente Hattem is de nota mantelzorg opgesteld. 

Resultaten 2016
 Aanmelding van 250 mantelzorgers. 
  Met ingang van september 2016 is er een 

wekelijks spreekuur voor mantelzorgers. 
  Fundag in Wapenveld voor de kinderen in 

de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, een groot suc
ces; 50 kinderen hebben deze dag bezocht.
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Fundag voor jonge mantelzorgers

Het jaar 2016 was een sprankelend jaar voor het 
jongeren opbouwwerk in de gemeente Hattem. We 
hebben weer veel leuke en mooie dingen mogen 
doen voor en met de jeugd.

Van mooie diverse activiteiten 
voor de verschillende doelgroe
pen tot aan nauwe samenwerkin
gen met diverse partners. Een 
super leuk bezoek van de burge
meester en wethouders, tot aan 
een groot voetbaltoernooi.
Girls only middagen waarin er 
met alleen meiden op een leuke 
maar ook educatieve manier 
gewerkt werd. Ook werd er door 
de jongeren meerdere malen een 
high tea georganiseerd voor de 
oudere inwoners van de gemeen
te Hattem en ging jong en oud 
tijdens een heerlijk etentje met 
elkaar in dialoog om elkaar beter 

te leren begrijpen. 
Het was prettig dat ook dit jaar 
weer het jongerenwerk een 
eigen plekje voor de jeugd had 
waar de jeugd onder begeleiding 
van de jongerenwerker terecht 
kon voor een goed gesprek, 
advies of een avondje enter
tainment, zoals een discoavond, 
potje poolen, xboxen of een 
dartwedstrijd. Het jongeren 
opbouwwerk stond ook dit jaar 
weer voor een jaar vol mooie en 
leerzame herinneringen.

Jeugd- en jongerenwerk Resultaten 2016
  Individuele begeleiding was 

dit jaar weer belangrijk om  
te doen. 

  Het jongeren opbouwwerk 
was ook actief op straat om 
daar de contacten te onder
houden en in te spelen op 
overlast gevende signalen. 

  Het jongerenwerk heeft een 
vaste groep van 25 jongeren 
in het jongerencentrum  
begeleid.
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Ouderenwerk

Ouderen wonen deze tijden langer thuis. Dit is ook mogelijk 
mits er een goede ondersteuning voor kwetsbare ouderen 
als aanbod ligt. Vaak is hulp in de huishouding maar ook in de 
zorg nodig. Ook woningen worden steeds meer aangepast om 
langer thuis te kunnen blijven wonen. Verschillende diensten 
van SWH kunnen uitkomst bieden om dit allemaal mogelijk 
te maken. In samenwerking en juiste afstemming met andere 
professionals, maar ook met vrijwilligers, kunnen wij het net
werk rondom onze ouderen stevig maken.                                              

Ouderen wonen deze tijden langer thuis. Dit is 
ook mogelijk mits er een goede ondersteuning 
voor kwetsbare ouderen als aanbod ligt. Vaak is 
hulp in de huishouding maar ook in de zorg nodig. 
Ook woningen worden steeds meer aangepast 
om langer thuis te kunnen blijven wonen. Ver
schillende diensten van SWH kunnen uitkomst 
bieden om dit allemaal mogelijk te maken. 

In samenwerking en juiste afstemming met 
andere professionals, maar ook met vrijwilligers, 
kunnen wij het netwerk rondom onze ouderen 
stevig maken.   
                          
Maaltijdvoorziening
SWH heeft ook dit jaar weer inwoners voorzien 
van koelvers maaltijden aan huis. Deze maaltijden 
werden bezorgd door een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Hier werd het contact achter de 
voordeur zowel door de vrijwilligers als de cliënt 
als positief ervaren. Ook hier had de vrijwilliger 
een signalerende functie. Vrijwilligers gaven 
signalen door aan de coördinator, die daardoor 
gerichte stappen kon ondernemen.
De koelvers maaltijden werden goed ontvangen. 

Personenalarmering
Langer veilig thuis wonen, het gevoel te hebben 
dat je altijd en overal iemand kunt bereiken. Dit 
bleek erg belangrijk voor ouderen die alleen wo

nen. Met de personenalarmering kon 24 uur per 
dag hulp of zorg worden opgeroepen. Ook hier 
zien we het aantal cliënten toenemen. 

Repair café
Het Repair café is als duurzaam activiteit, al hele
maal ingeburgerd in Hattem. Mensen wisten de 
weg naar deze dienst en maakten graag gebruik 
van het aanbod. Samen met bekwame vrijwilli
gers werd gekeken of kleine mankementen aan 
apparatuur verholpen konden worden. 

Klaverjas inloop voor ouderen
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Mannen met Pannen
Zelfredzaamheid voor mannen, 
voor de één preventief voor de 
andere actief. 

Onder begeleiding van 2 kookdo
centes kregen de mannen les in het 
koken; hoe een gezonde en eerlijke 
maaltijd te bereiden. Zowel een ge
wone Hollandse pot als een heerlijk 
Italiaans gerecht werd hen geleerd 
en konden zij na deze lessen daad
werkelijk uitserveren. 

Meer bewegen voor ouderen
Dat bewegen voor ouderen steeds 
belangrijker wordt, kan iedereen 
onderstrepen. 

Het aanbod van SWH bestond uit: 
Fysiotraining, Yoga, Dynamic tennis, 
volksdansen, koersbal, de fiets
groep en sjoelen. De lessen werden 

verzorgd door een gekwalificeer
de docent. De Sjoelclub, koers
bal en de fietsgroep waren met 
goede vrijwillige ondersteuning, 
zelfstandig. Net als bij andere 
activiteiten van SWH, was er 
nauw contact met de coördinator 
vrijwilligers van SWH. Door de 
laagdrempeligheid waren deze 
sporten toegankelijk voor vele 
ouderen. Het aanbod zal in de 
toekomst worden uitgebreid in 
samenwerking met de sportver
enigingen en buurtsportcoach in  
Hattem. 

Inloopactiviteiten
Deze activiteiten zijn bedoeld voor 
ontmoeting, het ontwikkelen van 
talenten en het stimuleren van 
contacten en relaties. Een voor
beeld was de inloop voor handwer

kers, waarbij naast ontmoeting en 
gezelligheid kennis met elkaar werd 
gedeeld. Deelnemers werden ge
enthousiasmeerd om weer dingen 
op te pakken en nieuwe dingen van 
elkaar te leren. Mensen gaven aan 
minder eenzaam te zijn. Een mooi 
voorbeeld is een dame die dankzij 
deze ontmoeting weer helemaal tot 
bloei is gekomen en zich weer on
der de mensen durfde te bewegen. 

De inloop kende een enorme groei, 
van 4 deelnemers naar gemiddeld 
16 deelnemers per ochtend. 
Daarnaast was er een koffieinloop 
met als doel mensen te ontmoeten. 
Ook hier is het aantal deelnemers 
toegenomen. 
De saamhorigheid/gezelligheid 
van deze inlopen in combinatie 
met onze fantastische vrijwilligers, 
stonden hoog in het vaandel.

Resultaten 2016
 Beweging kende naast fysieke voordelen ook vele sociale aspecten.
 Aantal bezoekers Repair café toegenomen. 
  Eenzaamheid komt ook om de hoek kijken in onze samenleving, we 

ondersteunden meer activiteiten in samenwerking met vrijwilligers 
en organisaties.   

 Meer bewegen voor ouderen, 95 deelnemers.
 Mannen met pannen in 2016 geheel bezet.
 Inlopen en filmmiddagen waren druk bezocht.

Handwerk inloop voor ouderen
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 Ontmoetingsavond voor onze vrijwilligers

Veel activiteiten en diensten van SWH konden plaats vinden  
door de inzet van onze vrijwilligers. 

Onze vrijwilligers zijn de oren en ogen van onze samenleving. De lijn tussen de vrijwilligers 
en de coördinatoren van SWH was dan ook kort en duidelijk. Om onze vrijwilligers te bedanken 
voor hun inzet hebben wij in 2016 een etentje georganiseerd. Daarnaast zijn er vanuit onze 
vrijwilligersvacaturebank vrijwilligers geplaatst naar diverse organisaties. De organisaties 
wisten ons te vinden en vanuit het Steunpunt Vrijwilligers konden wij vraag en aanbod 
goed aan elkaar koppelen. 

Vrijwilligerswerk

Resultaten 2016
  Bij SWH werkten 52 vrijwilligers.  

We verwachten een toename van  
vrijwilligers in 2017. 
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Het gaat veelal om mensen in een isolement, die in eerste instantie niet 
inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk kan een mooie stap 
zijn om weer bij te dragen aan de maatschappij, wat vaak veel voldoening 
geeft en het zelfvertrouwen vergroot. Sommige mensen stromen uitein
delijk weer door naar een betaalde baan; voor anderen is uit het isolement 
komen het hoogst haalbare. Door zorgvuldige, persoonlijke begeleiding 
van SWH, werd goed ingespeeld op ieders mogelijkheden en werd voor
komen dat deelnemers afhaakten.

In samenwerking met werk en inkomen van de gemeente, 
is er een project opgezet, waarin mensen die door allerlei 
oorzaken niet (meer) deelnemen aan het maatschappe
lijk leven worden ondersteund en gemotiveerd om weer 
actief te worden. 

Participatie / Sociale activering
haalt mensen uit isolement

De toekomst
SWH is een kleine, laagdrempelige 
organisatie die goed in kan spelen 
op belangrijke, voornamelijk pre
ventieve ontwikkelingen van welzijn 
in de gemeente Hattem. We geven 
ondersteuning aan (vrijwilligers)
organisaties, individuen en groepen 
mensen. We helpen mee de onder
linge samenwerking te versterken 
en daar waar het aanvullend is, 
activiteiten te organiseren. Op die 
manier werken we aan het verster

ken van de sociale samenhang in 
onze buurten. 
We zullen in 2017 nog meer 
samen gaan werken met zorgorga
nisaties en het Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG). In 2017 zullen we als 
verbinder en samenwerkingspart
ner vanuit onze visie ‘Dichtbij en in 
de buurt’, nog beter laten zien wat 
we de (vrijwilligers)organisaties 
en de samenleving van Hattem te 
bieden hebben.

Dag van de Dialoog



Financiën

Inkomsten

Uitgaven

Gemeentesubsidies

Verhuuropbrengsten

Deelnemersbijdragen

Overige inkomsten

Activiteiten

Personeel

Huisvesting

Organisatie

Afschrijving

De uitgaven van de stichting voor 2016 bedroegen 
€ 384.150 en bestonden hoofdzakelijk uit kosten 
activiteiten (52,1%), personeelskosten (24,3%), 
huisvestingskosten (14,3%) en organisatiekosten (6,8%).

De inkomsten van Stichting Welzijn Hattem bedroegen voor 
2016 totaal € 377.605 en bestonden hoofdzakelijk (78,4%) uit 
activiteitensubsidies en projectsubsidies van de gemeente 
Hattem. 

Andere inkomsten waren deelnemersbijdragen aan  
activiteiten (18,0%) en verhuur en baropbrengsten (3,6%).
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In 2016 is hard gewerkt aan een 
enthousiast team van medewerkers 
die er gezamenlijk voor gaan om 
het welzijnswerk in Hattem handen 
en voeten te geven. Met elkaar 
waarborgen we de kwaliteit van 
ons werk. 

De medewerkers van links naar rechts en hun functies:

Ria Steentjes Op KO€RS
Mathilde Stam Directeur     
  
Monique Scholten Participatie, Mantelzorg
Jennie Swarts Jeugd en jongerenwerk   
   
Bernadette Verbiesen Ouderenwerk, Vrijwilligers,  
 administratie 
Greet Jans Financiële administratie, 
 maaltijdvoorziening     
     
Samen waren we 3.25 FTE     

Het Bestuur
Het bestuur van SWH bestaat uit:

 De heer J.B. van der Werf, voorzitter
 Mevrouw S. J. van Vilsteren, secretaris
 De heer D. T. Slijkhuis, penningmeester
 Mevrouw W.A. van Hulst, lid
 De heer H. van Raalte, lid

Personeel

Stichting Welzijn Hattem
Daendelsweg 2
8051 DX Hattem
Tel: 0384432881

info@swhattem.nl
twitter: @swhattem

www.swhattem.nl



www.swhattem.nl


