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JAARVERSLAG 2017

Dichtbij 
en in de buurt

VERBINDEN



WIJ ZIJN ER 
VOOR IEDEREEN

Dichtbij 
en in de buurt
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GOEDE STAP GEZET NAAR 
DE TOEKOMST VAN NIEUW
WELZIJNSWERK!!
Met enige trots bied ik u hierbij het jaarverslag van Stichting Welzijn Hattem 

(SWH) aan. Trots, omdat we er weer in geslaagd zijn onze organisatie verder 

te kantelen naar buurtgericht werk. 

We zien een verschuiving in ons werk. Daar waar we in het verleden veel 

activiteiten zelf organiseerden, sluiten we nu met onze activiteiten aan bij 

onze ketenpartners en vrijwilligers(organisaties). Daarnaast zijn we verbin-

ders, aanjagers en initiatiefnemers van nieuwe projecten. Een voorbeeld is 

het opzetten van een Geheugensteunpunt dementie in samenwerking met 

het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe. Het Geheugensteunpunt is 

ondertussen als onderdeel een groeiend succes binnen de Brede basisvoor-

ziening in Hattem.

Naast het initiëren van nieuwe projecten, is fors geïnvesteerd in personeels-

beleid en communicatiebeleid, waaronder een nieuwe website en  

scholing aan onze medewerkers. De koers op het gebied van ICT is de  

komende jaren uitgezet.

In dit verslag geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten die 

SWH heeft uitgevoerd in 2017 en van plan is in 2018.

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 al-
leen; 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
• Jeugd en jongerenwerk
• Ouderenwerk
•  Vrijwilligerswerk /  

Participatie 
•  Preventieve activiteiten 

sport en spel
•  Brede basisvoorziening / 

Geheugensteunpunt  
dementie

De maandelijkse Repair café als duurzaam activiteit van SWH 
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Op KO€RS

De vrijwilligers kwamen regelmatig bijeen om 
ervaringen te delen en hun kennis te vergroten. 
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met presenta-
ties door de Belastingdienst, het Taalpunt, Vluchte
lingencontact en Tactus Verslavingzorg. Ook zijn 
medewerkers en de wethouder van de gemeente 
Hattem aangeschoven om met de vrijwilligers van 
gedachten te wisselen. Er werd efficiënt samen-
gewerkt met partners zoals de gemeente 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 vlak-
ken, SWH had hierin een signalerende, verbindende 
en doorverwijzende rol. 

Het project Op KO€RS van SWH is ondertussen 
een begrip geworden. Sinds de start in 2013 heeft 
Op KO€RS zich ontwikkeld tot een niet meer weg 
te denken voorziening, waar vele inwoners van 
Hattem gebruik van maken. 

Ook mensen met schulden wisten de weg naar Op 
KO€RS te vinden. Tijdig ingezette hulp bleek effec-
tief in het voorkomen van problematische schulden.
Doorverwijzing kwam veelal vanuit samenwerkings-
partners. Dankzij social media en mondopmond 
reclame wisten cliënten steeds vaker zelf de weg 
naar Op KO€RS te vinden. 

Wekelijks werd een inloop spreekuur georganiseerd 

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 en wordt 
nog steeds uitgevoerd door een 
groep vrijwilligers onder leiding van 
een coördinator.

Resultaten 2017
  Er zijn afgelopen jaar 117 mensen geholpen 

door de vrijwilligers van Op KO€RS. Het 
totaal aantal mensen in 2016 was 99.

  Om een wachtlijst te voorkomen, is er 
door SWH een aantal extra uren ingezet.

voor korte hulpvragen. Dit spreekuur werd gedaan door 
een aantal vrijwilligers. Er was altijd een medewerker van 
SWH aanwezig als achterwacht. In november was, op 
verzoek van en in samenwerking met de gemeente, een 
extra spreekuur ingepland voor vragen rondom de Collectie-
ve zorgverzekering. Vele inwoners werden geholpen bij de 
overstap. Ook kwamen mensen naar het spreekuur met vra-
gen over de Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Na een forse stijging van het aantal cliënten in 2016, zagen 
we ook in 2017 het aantal vragen toenemen. Gelukkig 
kon een aantal cliënten vaak in een relatief korte tijd 
geholpen worden. Er was sprake van een aantal zeer com-
plexe en langdurige trajecten. Dit heeft enorm veel inzet 
en deskundigheid van de vrijwilligers gevraagd.

Een heel bijzondere samenwerking 
In 2016 werd de spelotheek van SWH overgenomen door 
Zoethout. Helaas bleek het concept niet meer levensvat
baar en kwam in 2017 al het speelgoed terug naar SWH.
Er werd nagedacht over een goede bestemming voor al dat 
moois. In samenwerking met de afdeling Werk & Inkomen 
van de gemeente en de basisscholen in Hattem, werden  
gezinnen benaderd die wel een extraatje konden gebruiken. 
Er werden vouchers verstrekt waarmee rond de Sinterklaas
periode speelgoed opgehaald kon worden.
De reacties waren hartverwarmend, vele gezinnen hebben 
prachtig, verantwoord en duurzaam speelgoed opgehaald.
Een prachtig voorbeeld van de verbindende rol van Op KO€RS 
in de hulp aan de meest kwetsbare gezinnen in Hattem.

Weggeven van speelgoed aan gezinnen



Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg heeft afgelopen jaar hard gewerkt om 
het enorm gegroeide  aantal mantelzorgers in haar bestand goed 
in beeld te krijgen. Los van de flinke administratieve klus, die deels 
door vrijwilligers is opgepakt, vroeg dit ook om nieuwe initiatieven.

De eerste roos door wethouder Martijn Hospers 

Resultaten 2017
  Het Steunpunt Mantelzorg had afgelopen 

jaar 266 mensen in beeld.
  Er werden 240 mensen bereikt via het 

Mantelzorg Compliment.  

Het bleek ook dit jaar weer dat mantelzorgers in Hat-
tem vooral behoefte hadden aan individuele onder-
steuning op maat. Voor de ene mantelzorger voldeed 
een relatief simpele oplossing zoals het toesturen van 
een formulier en in de andere situatie was langdurige 
ondersteuning nodig. Vragen waren er op het gebied 
van wonen, werk, financiën, welzijn en zorg. Er is res-
pijtzorg ingezet door middel van vrijwilligers. Profes-
sionele voorzieningen en thuiszorg zijn ingeschakeld 
om mantelzorgers te ontlasten.

Tijd en aandacht voor iemands verhaal werd door 
mantelzorgers erg gewaardeerd. Zij hebben zich 
hierdoor gezien en gehoord gevoeld.
In april is er een wandelgroep voor mantelzorgers 
gestart onder begeleiding van een vrijwilliger die zelf 
ook jaren heeft gezorgd voor een naaste. Ontspan-
ning door je in te spannen en elkaar te ontmoeten 
zijn hierbij belangrijke redenen voor mantelzorgers 
geweest om hieraan mee te doen.

Ondanks het flink gegroeide bestand, bleef het van 
groot belang om mantelzorgers te vinden. Het bleek 
dat mantelzorgers nog steeds onvoldoende op de 
hoogte waren van de mogelijkheden van ondersteu-
ning en dat mensen drempels hebben ervaren om 
hulp in te schakelen.

Het bleek ook dat ‘outreachend’ / ‘Er op af’ werken 
van groot belang is geweest voor het Steunpunt 
Mantelzorg. Mantelzorgers bewegen zich in alle 
geledingen van de samenleving. Nieuwe initiatieven 
zijn gestart, zoals een spreekuur bij Hanzeheerd de 
Bongerd en het geven van voorlichting aan sociaal 
beheerders van woningbouwvereniging Triada. 
Ook werd de samenwerking met het net opgezette 
Geheugensteunpunt geïmplementeerd.

Rondom de Dag van de Mantelzorg, waarbij mantel-
zorgers landelijk in het zonnetje werden gezet, heb-
ben we er afgelopen jaar voor gekozen de individuele 
mantelzorger als uitgangspunt te nemen. Om de 
waardering voor onze mantelzorgers uit te spreken, 
heeft het Steunpunt Mantelzorg alle (bij hen geregi
streerde) mantelzorgers in Hattem thuis verrast met 
een roos.
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Jonge mantelzorgers bij PEC Zwolle

De wethouder ging op huisbezoek 
bij Mevrouw Borgmeyer. Ze zorgt 
al jaren voor haar man en is daar-
naast ook nog actief in de zorg 
voor anderen. De overige 250 
rozen waren uitgereikt door een 
groep van 25 enthousiaste vrijwil-
ligers, die het leuk vonden ook een 
steentje bij te dragen. Vrijwilligers 
waren en zijn onmisbaar in het 
ondersteunen van mantelzorgers.

In december is de eerste officiële 
nieuwsbrief van het Steunpunt 
Mantelzorg verschenen. Hiermee 
wilden we mantelzorgers op de 
hoogte houden van allerlei inte-

ressante informatie. Het streven 
is om deze nieuwsbrief in eerste 
instantie 2 keer per jaar uit te 
brengen.

Jonge mantelzorgers

Voor de zomer is er een onder-
zoek afgerond naar de behoefte 
aan ondersteuning van jonge 
mantelzorgers in Hattem. Dit 
onderzoek is uitgevoerd door een 
4e jaars studente maatschappelijk 
werk. Een van de belangrijkste 
aanbevelingen die uit het onder-
zoek naar voren kwam, was de 
noodzaak om de samenwerking 
met relevante organisaties met 

betrekking tot de sociale kaart in 
Hattem te intensiveren. Binnen 
de Brede basisvoorziening van 
SWH is hier een eerste begin mee 
gemaakt, dat in 2018 verder uitge-
bouwd zal worden.

Een van de hoogtepunten van af-
gelopen jaar was het bezoeken van 
een thuiswedstrijd van PEC Zwolle, 
aangeboden door Veldhuis Advies 
uit Heerde. De moeder van één 
van de jongeren verwoordde het 
prachtig: ‘Nu kwam het geluk eens 
onze kant op en mocht hij een 
avond onbekommerd genieten’.



Ouderenwerk

SWH hielp ouderen om vanuit eigen kracht en samenredzaam
heid, zo lang mogelijk te kunnen blijven functioneren in hun 
eigen vertrouwde woonomgeving. We boden waar nodig 
ondersteuning door activiteiten en voorlichting. Er werd meer 
‘outreachend’ / ‘Er op af’ gewerkt.                                         

De activiteiten bestonden uit: Individuele bege

leiding als onderdeel van de Brede basisvoor

ziening, ontmoeting, laagdrempelige inloop en 

lichamelijke activering door middel van sport

activiteiten. Er werd veel samengewerkt met 

de zorgpartijen en de buurtsportcoaches. Door 

het opzetten van de Brede basisvoorziening, 

konden meerdere activiteiten met zorgpartijen 

gebundeld worden. 

Vaste activiteiten waren:

Maaltijdvoorziening

Koelvers maaltijden aan huis, werden bezorgd 
door onze vrijwilligers. Hier zagen wij helaas 
een terugloop aan deelnemers. In 2017 is dan 
ook besloten om de maaltijdvoorziening medio 
2018 zo veel mogelijk onder te brengen bij Han-
zeheerd de Bongerd. 

Personenalarmering

Ouderen die langer zelfstandig en veilig thuis 
wilden wonen, maar niet meer zo goed ter been 
waren, konden zich aansluiten op de personen
alarmering. Deze service werd weer aangeboden 
door SWH. 24 uur per dag kon hulp of zorg 
worden opgeroepen, een veilig gevoel. 

Repair café 
Het maandelijks terugkerend, zeer duurzame en 
bekende café, werd afgelopen jaar weer druk be-
zocht. Onze bevlogen vrijwilligers, wisten menig 
apparaat weer aan de praat te krijgen.  

Meer bewegen voor ouderen

Dat bewegen belangrijk was en is voor onze 
ouderen, is ook door onderzoek alom bekend. 
Gezond en fitter ouder worden, zowel fysiek als 
mentaal, is ook van groot belang om zelfstandig 
en zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 

Daarom organiseerde Stichting Welzijn Hattem 
een aantal verschillende bewegingsactiviteiten 
voor senioren. Dit aanbod was voor zowel min-
der mobiele senioren als voor fitte senioren. 
Het aanbod bestond uit: Fysiotraining, Dynamic 
tennis, Yoga, Koersbal, Fietsgroep en Sjoelen. 
Door de laagdrempeligheid en de samenwerking 
met de verenigingen en buurtsportcoaches, wa-
ren de sporten toegankelijk voor vele ouderen.  

In samenwerking met de Buurtsportcoaches en 
Gelderse Sportfederatie is er in september 2017 
een open sportdag georganiseerd in De Marke 
voor 55+. Dit zal wederom in 2018 georganiseerd 
gaan worden. Het streven is hiervan een jaarlijks 
terugkerend evenement voor ouderen te maken.
 

Stichting Welzijn Hattem dankt haar docenten en 
contactpersonen, die met hun inzet vele ouderen 
aan het sporten konden houden en daarmee een 
grote bijdrage leverden aan de zelfredzaamheid 
van onze senioren. 

Meer bewegen voor ouderen
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Resultaten 2017
 Meer bewegen voor ouderen bestond uit 102 deelnemers. 
 De inlopen bij SWH in de Marke en in het ijsbaan gebouwtje waren stampvol. 
 De activiteiten werden variërend van 15 tot 45 mensen per keer goed bezocht.

9

Activiteiten in het ijsbaan gebouwtje 
voor de ouderen van Hof van Blom en 
het Uilennest

De inloop met peuters en oma’s
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Activiteiten / 
inloopactiviteiten

Dat er behoefte is aan contact, 
was terug te zien in het aantal be-
zoekers van de inloopactiviteiten.
Bij de klaverjasclub zijn nieuwe 
deelnemers aangeschoven, maar 
ook wederom bij de handwerk-
groep en koffieochtenden. De 
filmmiddagen werden weer zeer 
gewaardeerd door de bezoekers.
De geliefde activiteit Mannen met 
Pannen, was ook in 2017 helemaal 
volgeboekt.

 
 

De peuters van Nijntje Pluis kwa-
men een bezoekje brengen aan 
‘De omaatjes’ van de koffieinloop. 
De peuters waren zo enthousiast 
dat zij met kerst ook even naar  
‘De omaatjes’ wilden om samen 
van een high tea te genieten. 

Eind 2017 heeft SWH de koffie 
inloop van Hof van Blom in het 
IJsbaangebouwtje overgenomen.
Buurtbewoners konden hier 

terecht voor ontmoeting, een luis-
terend oor, maar ook voor vragen 
over welzijn, mantelzorg, dementie 
en lichte zorg (Brede basisvoorzie-
ning). Ook was SWH ‘outreachend’ 
aan het werk bij Het Rode Kruis. 
Daar was een creatieveinloop, 
die ook voor alle buurtgenoten 
toegankelijk was. 

Deze ontmoetingen waren van 
groot belang om de eenzaamheid 
terug te dringen. Mensen konden 
elkaar op een prettige en sociale 
manier in de gaten houden. Als 
ze een niet pluisgevoel hadden, 
dan konden zij dit aangeven bij de 
medewerkers van SWH.

Mannen met pannen



Ontmoetingsavond voor 
onze vrijwilligers

Vrijwilligerswerk was niet alleen waardevol voor de 
samenleving, maar het had ook een grote meerwaarde 
voor de mensen die vrijwilligerswerk deden

Het gaf plezier, voldoening en de mogelijkheden om weer deel te mogen 
nemen aan de arbeidsmarkt. Door zorgvuldige, persoonlijke begeleiding 
van SWH, werd goed ingespeeld op ieders mogelijkheden. SWH heeft een 
aantal nieuwe vrijwilligers overgenomen van andere organisaties, zoals het 
Rode Kruis en van het Hof van Blom. Met een cadeaubon van de Hattemse 

ondernemers en onder het genot van een hapje en een drankje, heb-
ben wij onze vrijwilligers in het zonnetje gezet en hen hartelijk 

bedankt voor hun inzet voor SWH en hun grote betrokken-
heid  bij de samenleving in Hattem. We hebben vraag 

en aanbod bij elkaar gebracht door middel van onze 
vrijwilligersvacaturebank. We willen deze dienst de 
komende jaren in samenwerking met het vrijwilligers 
platform door gaan ontwikkelen.   

Resultaten 2017
  Bij SWH werkten 71 vrijwilligers.  

Een toename van 19 vrijwilligers  
ten opzichte van 2016.

Hattem cadeaubon

Vrijwilligerswerk / 
Participatie
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Het jongeren opbouwwerk organiseerde vele activi-
teiten samen met de Hattemse jeugd. Het jongeren-
werk liet zich van een brede kant zien en werkte veel 
samen met diverse netwerk partners. 

Jeugd- en jongerenwerk

Dag van de Dialoog met het thema: 
‘Samen verder’

Discoavond in het jongerencentrum 
‘Ons plekkie’

Resultaten 2017
  Individuele begeleiding was 

ook dit jaar weer belangrijk 
om te doen.

  Het jongerenopbouwwerk 
was actief op straat om daar 
de contacten te onderhouden 
en in te spelen op overlast 
gevende signalen.

  Het jongerencentrum is meer 
samen gaan werken met de 
kerken.

  Het jongerenwerk heeft een 
vaste groep van 25 jongeren  
in het jongerencentrum  
begeleid.  
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Zo heeft het jongerenwerk samen 
met de ontmoetingskerk de avond 
van de dialoog gehouden. Hierin 
werden twee leefwerelden van 
jongeren bij elkaar gebracht, om zo 
inzicht te krijgen in elkaars leven. 
In samenwerking met diverse basis
scholen zijn er verschillende activi-
teiten voor de kinderen uit groep 7 
en 8 georganiseerd. Voorbeelden 
waren discoavonden en thema 
avonden, maar ook kookmiddagen 
waarin kinderen konden leren om 
gezond te koken. Vorig jaar deden 
leerlingen uit groep 8 voor het eerst 
mee aan de Dag van de vrijwilliger.

 
Leerlingen van groep 8 op de Dag 
van de Vrijwilliger

Ook deed het jongerenwerk weer 
mee met de roefeldag. Kinderen 
konden kennis maken met het 
jongerenwerk en er werd ze 
uitgelegd wat het doel van het 
jongerenwerk was.

Door de oudere jongeren (14+) is 
er afgelopen jaar 3 keer een high 
tea georganiseerd voor oudere, 
eenzame mensen. Tijdens de 
ontmoetingen, werd ook het maat-
schappelijk werk betrokken om 
jong en oud te helpen met elkaar 
in gesprek te gaan. 

Een aantal zaterdagavonden en 
zondagmiddagen zijn ingevuld 
voor pure ontspanning. De jonge-
ren hebben trampoline gespron-
gen bij Rebound te Zwolle en zijn 
diverse keren met verschillende 
groepen gaan karten, bowlen en 
laser gamen.
Naast de vaste open avonden zijn 
de jongeren ook actief geweest in 
verschillende voetbaltoernooien 
in Hattem en omliggende dorpen. 
Hierin werd fijn samengewerkt 
met andere jongerenwerkers. 
De jongeren opbouwwerker was 
actief op straat en in de buurt.
Ook werd er veel samengewerkt 
met de gemeente, de politie en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Er 
werd deelgenomen aan de keet in 
Hattem in samenwerking met on-
der andere de buurtsportcoaches.

 

Tijdens de Dag van de Dialoog 
met het thema ‘Samen verder’, is 
er ook vanuit het jongerenwerk 
samengewerkt met ondernemers 
en de kerken. Het bleek waardevol 
om jongeren vanuit verschillende 
werelden en achtergronden bij 
elkaar te brengen.

Leerlingen van groep 8 op de Dag van de Vrijwilliger



De Brede basisvoorziening is bedoeld voor al 
uw vragen op het gebied van welzijn en (lichte) 
zorg. SWH coördineert de Inloop en activiteiten 
in samenwerking met Driezorg, Hanzeheerd 
de Bongerd, Zoethout Eigen Werk, Vérian en 
Interakt Contour. Samen geloven de deelne-
mers in een laagdrempelige voorziening en 
het verbinden van organisaties en verenigingen 
die toen al dicht bij inwoners stonden. Nieuwe 
cliënten maakten al sinds 1 juni 2017 gebruik van 
de Brede basisvoorziening.

Geheugensteunpunt bij beginnende dementie

Gekoppeld aan de Brede basisvoorziening werd 
21 september, tevens Wereld Alzheimer Dag, het 
Geheugensteunpunt geopend. Een laagdrempeli-
ge plek voor Hattemers met (een vermoeden van) 
beginnende dementie en voor hun naasten en/of 
mantelzorgers. Bij het steunpunt kunnen mensen 
elkaar ontmoeten, actief zijn en elkaar ondersteu-
nen. Het Geheugensteunpunt is gevestigd in  
De Marke en was elke maandag geopend 
van 10.00  12.00 uur. Bij het steunpunt werd 
informatie, voorlichting en advies gegeven door 

Op 21 september 2017 werd de Brede basisvoorziening in 
Hattem feestelijk geopend. Veel geïnteresseerden kwamen 
bij Stichting Welzijn Hattem in de Marke voor een hapje, 
een drankje en een rondleiding. 

Feestelijk geopend

Brede basisvoorziening  
en Geheugensteunpunt

Opening Brede basisvoorziening 
en het Geheugensteunpunt



deskundige vrijwilligers en een casemanager van 
het Netwerk Dementie OostVeluwe. Mathilde 
Stam, directeur van SWH, was en is blij met de 
opening van het Geheugensteunpunt: 
‘Juist de perioden vóór de diagnose dementie en de 
eerste fase na de diagnose is een flinke uitdaging’.
Ze wilde dat mensen nog mee konden doen in 
de samenleving van Hattem en zo lang mogelijk 
binnen de grenzen van hun gezondheid verant-
woordelijkheden hadden. 
Dat vroeg dat mensen met beginnende demen-
tie ondersteuning kregen van hun omgeving. 
‘Vanuit het Geheugensteunpunt willen we daar 
graag aan bijdragen door mensen met beginnende 
dementie en hun omgeving zo goed mogelijk te 
ondersteunen en op weg te helpen’.

Binnenlopen bij de Brede basisvoorziening

Om dicht bij de mensen te zijn die wellicht 
ondersteuning konden gebruiken, organiseerde 
SWH wekelijkse inloopmomenten van de Brede 
basisvoorziening bij de Marke van maandag t/m 
donderdag van 9.00 – 12.00 uur. Daarnaast 

sloot de Brede basisvoorziening aan bij het koffie
moment van de Hof van Blom en het Uilennest 
in het gebouwtje bij de oude ijsbaan. Ook was 
vanaf oktober de Brede basisvoorziening 
aanwezig in Hanzeheerd de Bongerd met een 
inloopmoment voor vragen op het gebied van 
welzijn en (lichte) zorg. 

De toekomst
SWH is een kleine, laagdrempe-
lige organisatie, die goed in kan 
spelen op belangrijke, voornamelijk 
preventieve ontwikkelingen van 
welzijn in de gemeente Hattem. 
Wij activeren, ondersteunen en 
verbinden mensen met elkaar, 
waarbij onze speciale aandacht 
uitgaat naar mensen, die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben. 
In 2018 gaan we verder op de 
weg die we afgelopen jaar zijn 
ingeslagen. Door de Brede basis-
voorziening en een aantal nieuwe 

diensten zoals het 
Geheugensteun-
punt, zullen we 
in 2018 nog meer 
gaan samenwerken 
met zorgorganisaties, 
kerken, vrijwilligers(or-
ganisaties) en huisartsen. Door 
een andere structuur van het Vrij-
willigers platform, kunnen we als 
verbinder en samenwerkingspart-
ner nog beter laten zien wat we de 
samenleving van Hattem te bieden 
hebben. ‘Dichtbij en in de buurt’.  

Resultaten 2017
  Er waren 174 trajecten en 60 cliënten  

geweest rondom (hulp)vragen bij de Brede 
basisvoorziening en het Geheugensteunpunt. 

  Het Geheugensteunpunt heeft een training 
aan professionals en vrijwilligers verzorgd 
van circa 50 bezoekers. 

Meer samenwerking professionals en vrijwilligers
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Financiën

Inkomsten

Uitgaven

Activiteitensubsidies gemeente

Projectsubsidies gemeente

Deelnemersbijdragen

Activiteiten

Personeel

Huisvesting

Organisatie

Afschrijving

De uitgaven van de Stichting voor 2017 bedroegen € 373.133 
en bestonden uit kosten activiteiten (52,4%), personeelskosten 
(25,0%), huisvestingskosten (10,5%), organisatiekosten (9,7%) 
en afschrijving (2,4%).

Er is extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie.

De inkomsten van Stichting Welzijn Hattem bedroegen in 
2017 totaal € 359.237 en bestonden uit activiteitensubsi-
dies gemeente (60,9%), projectsubsidies gemeente (26,8%) 
en deelnemersbijdragen (12,3%).
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In 2017 is hard gewerkt aan een 
professioneel en enthousiast team 
van medewerkers die er gezamen-
lijk voor gaan om het nieuwe wel-
zijnswerk in Hattem verder door te 
ontwikkelen. Met elkaar waarbor-
gen we de kwaliteit van ons werk. 

De medewerkers van links naar rechts en hun functies:

Jennie Swarts Jeugd en jongerenwerk
Greet Jans  Financiële administratie,  

maaltijdvoorziening   
Ria Steentjes Op KO€RS
Monique Scholten  Participatie, Mantelzorg /  

Brede basisvoorziening
Mathilde Stam Directeur     
Bernadette Verbiesen  Ouderenwerk, Vrijwilligers, admi   ni

stratie / Brede basisvoorziening
Susanne Berends Jeugd en jongerenwerk
Nathalie Postma  Participatie, Geheugensteunpunt / 

Brede basisvoorziening
 

Samen waren we 3.40 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
  De heer H. van Raalte, lid
  Mevrouw W.A. van Hulst, lid 

Personeel

Stichting Welzijn Hattem
Daendelsweg 2
8051 DX Hattem
Tel: 0384432881

info@swhattem.nl
twitter: @swhattem

www.swhattem.nl



www.swhattem.nl


