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JAARVERSLAG 2018

Dichtbij 
en in de buurt

VERBINDEN



WIJ ZIJN ER 
VOOR IEDEREEN

Dichtbij 
en in de buurt
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STICHTING WELZIJN HATTEM 
OP KOERS!

Het jaar 2018 was voor Stichting Welzijn Hattem (SWH) een vruchtbaar 
jaar. We hebben heel veel inwoners van Hattem ondersteund, gestimu-
leerd en directe ondersteuning geboden waar nodig was. In 2018 hebben 
we de brede basisvoorziening nader vorm gegeven en zijn we gestart met 
wijk gerichte activiteiten, bijvoorbeeld in het IJsbaangebouwtje. 

De positie van Stichting Welzijn Hattem als coördinator en ketenpartner 
is verstevigd. Nieuwe samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met RTV 
Hattem zijn uitgezet en gerealiseerd en nieuwe projecten zoals Huis-
bezoeken 75 jarigen en Steunouder liggen voor 2019 in het verschiet.

We hebben fors geïnvesteerd in scholing en deskundigheid van onze 
medewerkers. De komende jaren gaan we hiermee door. ICT wordt de 
komende jaren een belangrijk onderdeel voor het wijkgericht werken. 
Dit vraagt een extra investering, waarvoor we hebben gereserveerd. 
Wij zijn verbinders, aanjagers en initiatiefnemers. Wij verbinden mensen 
met elkaar. Daarbij richten we ons met name op kwetsbare mensen, voor 
wie we gemakkelijk benaderbaar willen zijn. ‘Dichtbij en in de buurt’. 
In dit verslag geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten die 
SWH heeft uitgevoerd in 2018 en van plan is in 2019.

Ik hoop dat u zo een goed beeld krijgt van het werk dat SWH in Hattem 
doet en van 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, Verian, Interakt Con-
tour, MEE, Politie, Vrijwilligersorganisaties  
en Kerken.

We zijn actief op de  
volgende terreinen:

• Op KO€RS 

• Mantelzorg

• Jeugd- en jongerenwerk 

•  Brede basisvoorziening / 

Geheugensteunpunt  

dementie

• Ouderenwerk

•  Preventieve activiteiten /

Sport en spel

•  Vrijwilligerswerk /  

Participatie

Dag van de Dialoog
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Op KO€RS

Op KO€RS wordt uitgevoerd door een groep 
vrijwilligers onder leiding van een coördinator. 
De vrijwilligers kwamen regelmatig bijeen om er-
varingen te delen en hun kennis te vergroten.  Er 
zijn bijeenkomsten georganiseerd met presenta-
ties over de gemeentepolis door Menzis, er is een 
rondleiding geweest bij de Voedselbank Zwolle. 
Er is een nieuw registratieprogramma ingevoerd, 
waarbij de vrijwilligers een gezamenlijke training 
met Epe konden doen. Ook zijn medewerkers en 
de wethouder van de gemeente Hattem aange-
schoven om met de vrijwilligers van gedachten 
te wisselen. Er werd efficiënt samengewerkt met 
partners zoals de gemeente Hattem, Algemeen 
Maatschappelijk Werk (AMW), Triada en Schuld-
dienstverlening. De dienstverlening richt zich 
nadrukkelijk op het (financiële) administratieve 
vlak. Vaak zagen we een sterk verband met an-
dere vlakken, SWH had hierin een signalerende, 
verbindende en doorverwijzende rol. 

Mensen met schulden wisten de weg naar Op 
KO€RS te vinden. Tijdig ingezette hulp bleek 
effectief in het voorkomen van problematische 
schulden.

Sinds 2013 geeft SWH uitvoering aan het project  
OP KO€RS. Hulp en advies bij formulieren en financiën. 
Ondertussen heeft Op KO€RS zich ontwikkeld tot een 
niet meer weg te denken preventieve voorziening, 
waar vele inwoners van Hattem gebruik van maken. 

Resultaten 2018

•  Er zijn afgelopen jaar 96 bezoekers geweest 

en er is 51 keer een spreekuur gehouden. 

Het merendeel van de vragen heeft  

betrekking op inkomen en inkomensonder-

steunende maatregelen, belastingzaken en 

formulieren (onder andere Voedselbank en 

gemeentelijke regelingen).

•  In 2018 werd aan nieuwe vrijwilligers de  

online Nibud basistraining thuisadmini-

stratie aangeboden.

Doorverwijzing kwam veelal vanuit samenwerkings-
partners. Dankzij social media en mond-op-mond 
reclame wisten cliënten steeds vaker zelf de weg naar 
Op KO€RS te vinden. 

Wekelijks werd een inloop spreekuur georganiseerd 
voor korte hulpvragen. Dit spreekuur werd gedaan 
door een aantal vrijwilligers. Er was altijd een mede-
werker van SWH aanwezig als achterwacht. Cliënten 
konden in een relatief korte tijd geholpen worden.
Er was sprake van een aantal zeer complexe en lang-
durige trajecten. Dit heeft enorm veel inzet en deskun-
digheid van de vrijwilligers gevraagd.

Weggeven van speelgoed aan gezinnen
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Resultaten 2018

•  275 geregistreerde mantelzorgers.

•  50 mantelzorgers aanwezig bij High Tea.

•  4 respijtzorg vrijwilligers actief.

•  6 jonge mantelzorgers namen deel aan Fundag.

•  In totaal heeft het Steunpunt Mantelzorg 7 voorlichtingen 

gegeven met gemiddeld 20 deelnemers per bijeenkomst. 

Mantelzorg

Een van de speerpunten van het Steunpunt Mantelzorg was het 
geven van voorlichtingen. Bewustwording rondom het thema 
mantelzorg is belangrijk. Belangrijk voor mantelzorgers om zich 
te realiseren wat zorgen voor een naaste allemaal met zich mee-
brengt en welke ondersteuning daarbij mogelijk is. 

Voorlichting Mantelzorg 

Voor de omgeving van mantelzorgers is het goed 
te weten waar ze zoal mee te maken krijgen en hoe 
belangrijk erkenning en hulp kan zijn. Ook voor 
professionals is het zinvol te weten welke onder-
steuning mantelzorgers kunnen krijgen en op welke 
signalen ze alert moeten zijn, zodat ze op tijd door 
kunnen verwijzen.

Voorlichtingen zijn er geweest door middel van 
bijeenkomsten voor kerken, Stichting Voor Mekaar, 
huisartsen en praktijkondersteuners, medewer-
kers van Hanzeheerd de Bongerd, bezoekers van 
het IJsbaangebouwtje en personeel van apotheek 
Hattem. Maar ook zijn we in gesprek gegaan met 
het winkelend publiek om zo meer bekendheid te 
geven aan mantelzorg, dementie en de vormen van 
ondersteuning die SWH kan bieden.

Gedurende het jaar hebben we gemerkt dat het 
‘out reachend’ / erop-af werken zijn vruchten ging 
afwerpen. Er werd vaker een beroep gedaan op de 
ondersteuning vanuit het Steunpunt en er is een 
nauwere samenwerking ontstaan met de diverse 
professionals.

Complexere ondersteuning
De laatste jaren is de zorg voor mantelzorgers 
complexer geworden. Voor professionals is het al 
een uitdaging te weten welke voorzieningen er zijn, 
hoe dit aangevraagd kan worden en wat de (finan-
ciële) consequenties zijn van bepaalde keuzes. Voor 
mantelzorgers die hun handen al vol hebben aan 
de praktische zorg, is dit een extra grote belasting. 
Mensen zien dan geregeld door de bomen het bos 
niet meer en wachten soms mede daardoor te lang 
met ondersteuning vragen. 

Ondersteuningsvragen die bij het Steunpunt binnen-
komen, zijn complexer geworden. Om hier adequaat 
en professioneel op in te kunnen springen, heeft de 
coördinator van het Steunpunt de Post HBO oplei-
ding tot Mantelzorgmakelaar gevolgd. Een Mantel-
zorgmakelaar wordt opgeleid om mantelzorgers te 
ondersteunen bij het regelen van de juiste hulp/zorg. 
Waar nodig neemt een Mantelzorgmakelaar ook 
taken over, terwijl de regie bij de mantelzorger blijft.
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Fundag jonge mantelzorgers

Dag van de Mantelzorg

Nieuwsbrief
Om mantelzorgers van extra aan-
vullende informatie te voorzien, 
brengt het Steunpunt twee keer 
per jaar een nieuwsbrief uit met 
informatie over mantelzorg.  
Bepaalde regelingen en vormen 
van ondersteuning worden  
benoemd en interessante web-
sites of boeken worden onder de 
aandacht gebracht. 

De Dag van de Mantelzorg
Op de Dag van de Mantelzorg op 
10 november 2018 kregen alle 
mantelzorgers, die bij het Steun-
punt geregistreerd stonden, een 
speciaal voor die dag ontworpen 
kaart persoonlijk thuis bezorgd. 

De kaart is ontworpen met  
medewerking van diverse lokale  
(creatieve) ondernemers. In 
de kaart stond een uitnodiging 
voor een high tea bij Zoethout. 
Hier hebben 50 mantelzorgers 
gebruik van gemaakt. De middag 
werd geopend door wethouder 
Carla Broekhuis. Zij bedankte
 iedereen voor hun inzet en 
benadrukte ook de waarde van 
mantelzorg voor de samenleving. 
Het was een hele geslaagde  
middag en mensen hebben het 
erg gewaardeerd om elkaar op 
deze manier te ontmoeten.

Fundag jonge mantelzorgers
Ook dit jaar heeft Veldhuis Advies
 uit Heerde weer alle jonge 
mantelzorgers uit Heerde, Epe 
en Hattem uitgenodigd voor 
een leuk dagje uit. Met een volle 
bus vertrokken de jonge mantel-
zorgers naar FlevOnice. Daar 
mochten ze aan allerlei activitei-
ten meedoen, waaronder drift 
karten, een Obstacle run en een 
waterstormbaan. De wateractivi-
teiten waren een groot succes. 
Juist voor deze groep kinderen 
is het heerlijk even hun zorgen 
te vergeten en te genieten van 
elkaar en de leuke activiteiten. 
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Vrijwilligersbijeenkomst SWH

Veel activiteiten konden plaats vinden door de inzet van 
onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn de oren en ogen 
van de Hattemer samenleving en bevorderen de sociale 
samenhang van Hattem. Zij kunnen goed signaleren.

Met deze signalen konden zij terecht bij de coördinatoren van SWH. Er is een fijne 
sfeer en samenwerking tussen de medewerkers en vrijwilligers van SWH. Onze 
vrijwilligers zetten zich gemiddeld 3 uur per week in voor het welzijn van anderen. 
Uren en inzet van een grote maatschappelijke waarde.

Als dank voor hun inzet kreeg iedere vrijwilliger een gedichtenbun-
del. Het werd in november onder het genot van een hapje en 

een drankje aan alle vrijwilligers van SWH uitgedeeld.
Ze zijn samen met de vele andere vrijwilligers in  

Hattem ‘de ruggengraad van onze samenleving’.
Resultaten 2018

•  Bij SWH werken meer dan 70 vrijwilligers.

•  Het gemiddeld aantal uren per week was 213.

Gedichtenbundel

Vrijwilligerswerk / 
Participatie



In 2018 is er een nieuwe jongeren opbouwwerker 
gekomen. Er is een tweede jongerenwerker  
aangesteld voor het straatwerk in Hattem. 

Jeugd- en jongerenwerk

Samen koken tijdens de Roefeldag

Basisschoolleerlingen in 
het jongerencentrum

Resultaten 2018

•  Individuele gesprekken  

belangrijk!

•  Basisschoolkinderen zijn  

bekend met jongerenwerk.

•  Weinig overlast op straat.

•  Een vaste groep jongeren (20) 

in het jongerencentrum.
Het jongerenwerk heeft ook dit 
jaar weer veel samengewerkt met 
verschillende partners. Het jonge-
renwerk sluit aan bij verschillende 
overleggen, zoals het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG). De 
jongerenwerkers van omliggende 
gemeenten zijn meerdere malen 
bij elkaar gekomen om met elkaar 
in gesprek te gaan over een betere 
samenwerking.  

Op uitnodiging van de jongeren 
heeft dominee Gijs Bronsveld een 
bezoek gebracht aan het jongeren-
centrum tijdens een inloopavond.

Ook Tactus heeft meegedaan aan 
verschillende inloopavonden om 
met de jongeren in gesprek te 
gaan over verslaving. 
In samenwerking met het CJG en 
de basisscholen uit Hattem, heeft 
het jongerenwerk een avond over 

social media georganiseerd voor 
ouders en kinderen. Ook heeft 
het jongerenwerk weer meege-
daan met de roefeldag. Kinderen 
konden een gezonde snack maken 
en hebben kennis gemaakt met 
het jongerenwerk en het jonge-
rencentrum. 

Het jongerencentrum is extra 
open geweest voor kinderen van 
groep 7 en 8 van de basisschool. 
De kinderen kunnen op woensdag-
middag komen poolen, darten, 
muziek luisteren en een spelletje 
spelen. Tijdens dit openings-
moment doet de oudere jeugd 
vrijwilligerswerk. Zij helpen achter 
de bar en doen een spelletje met 
de kinderen. Het is afgelopen jaar 
voor het eerst gelukt om jonge 
vrijwilligers hiervoor te vinden.

Naast de individuele gesprekken 
die plaatsvinden met de jongeren, 
is er ook tijd voor ontspanning 
en plezier. Met de jongeren gaan 
karten om naderhand de gezelli-
ge dag af te sluiten met een hapje 
eten, of een gezellige kerstgour-
met, dat niet mocht ontbreken 
afgelopen jaar.
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In 2018 heeft een toenemend aantal mensen 
zich gemeld bij deze lichte en laagdrempelige 
voorziening. Bij de brede basisvoorziening/
Inloop kunnen we mensen verwijzen naar de 
juiste partij, geven we voorlichting over actuele 
onderwerpen en organiseren we (preventieve) 
activiteiten. Van anderen ontmoeten, bij het 
helpen met invullen van formulieren tot aan 
lichte, individuele begeleiding. 

We werken nauw samen met de gemeente, 
samenwerkende partijen zoals Verian, Hanze-
heerd de Bongerd, Interaktcontour, Driezorg 
en Zoethout, maar ook met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, de politie en vrijwilligersorga-
nisaties. Waar nodig, zetten we signalen om in 
concrete activiteiten.

Geheugensteunpunt bij  
beginnende dementie
Het Geheugensteunpunt is een laagdrempelige 
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 
ondersteunen. 

Het Geheugensteunpunt is gevestigd in de 
Marke en is elke maandagmorgen geopend van 
10.00 uur - 12.00 uur. Bij het steunpunt wordt 
informatie, voorlichting en advies gegeven 
door deskundige vrijwilligers en een casemana-
ger van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe. 

Reactie van een dochter:

‘Ik wil doorgeven dat mijn moeder 
de ochtend heel plezierig en gezel-
lig vindt. Ze kwam na het schilde-
ren van een stilleven bij mij langs 
en was zo trots en blij met wat ze 
gemaakt had. Wel heeft ze moeite 
met opstarten, dus naar jullie toe 
gaan. Wij bellen haar elke maan-
dagochtend hiervoor. Dus het is erg 
fijn dat ze nu door een vrijwilliger 
van jullie gehaald en gebracht kan 
worden’. 

Na de opening van de brede basisvoorziening in septem-
ber 2017, hebben we deze voorziening in 2018 meer 
bekendheid kunnen geven. Inwoners kunnen met alle 
vragen op het gebied van welzijn en lichte zorg terecht  
bij de brede basisvoorziening/Inloop van SWH.

Brede basisvoorziening  
en Geheugensteunpunt

Opening Brede basisvoorziening en 
Geheugensteunpunt



De toekomst
SWH is een kleine, laagdrempelige 
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 2019 gaan we verder 
op de weg die we afgelopen jaar 
zijn ingeslagen. Door de brede 
basisvoorziening en een aantal 
nieuwe diensten zoals het 75 jarig 

project,  zullen we 
in 2019 nog meer 
gaan samenwerken 
met zorgorganisa-
ties, kerken, vrijwil-
ligers(organisaties), 
huisartsen en scholen. 
Door de ontwikke-
ling van de Toegang 
0-100, kunnen we als verbinder en 
samenwerkingspartner nog beter 
laten zien wat we de samenleving 
van Hattem te bieden hebben. 
‘Dichtbij en in de buurt’.  

Resultaten 2018

•  Meer dan 100 mensen hebben zich gemeld bij de 

brede basisvoorziening. Er zijn meer dan 300  

trajecten uitgezet.

•  Meer dan 70% van het aantal mensen hebben we 

direct kunnen helpen of hebben we door kunnen 

verwijzen naar bestaande activiteiten.

•  Het Geheugensteunpunt heeft 2x een bijeenkomst 

met kerken georganiseerd van circa 40 bezoekers 

per keer. Er zijn voorlichtingen gegeven aan Boni en 

AH Hattem, Huisartsen, Apotheek, Stichting Voor 

Mekaar en het Cultureel platform Heerde.  

De casemanager heeft 20 gezinnen in Hattem 

begeleid. 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst  
SWH en RTV Hattem
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Binnenlopen bij de Brede basisvoorziening
Om dicht bij de mensen te zijn, die wellicht 
ondersteuning konden gebruiken, organi-
seerde SWH wekelijkse inloopmomenten van 
de brede basisvoorziening bij de Marke van 
maandag t/m donderdag van 9.00 uur - 12.00 
uur. Daarnaast sloot de brede basisvoorziening 
aan bij het koffiemoment van de Hof van Blom 
en het Uilennest in het IJsbaangebouwtje.

Een casus:

‘Het begon met een melding van de WMO 
bij de brede basisvoorziening. De concrete 
vraag vanuit de WMO was om mevrouw D, 
62 jaar uit de dagbesteding in een andere 
plaats, toe te leiden naar dagbesteding in 
het voorliggend veld in Hattem. Mevrouw D. 
was in behandeling bij Dimence voor depres-
sieve klachten. Activiteiten met als doel het 
verlichten van haar klachten en ontlasten van 
haar echtgenoot, tevens haar mantelzorger. 
De medewerker van de brede basisvoor-
ziening heeft het echtpaar thuis bezocht, 
samen met de psychiatrische verpleegkundige 
van Dimence. Hierbij zijn de wensen geïn-
ventariseerd en ze hebben samen naar de 
mogelijkheden gekeken. De eerste keer is de 
medewerker mee geweest naar activiteiten 
om de drempel te verlagen en contacten te 

leggen. Inmiddels bezoekt mevrouw weke-
lijks zelfstandig twee activiteiten en is de 
behoefte aan dagbesteding hiermee vervuld. 
Mevrouw geeft aan minder angst te voelen in 
het aangaan van contacten, heeft afnemende 
depressieve klachten en heeft zichtbaar ple-
zier in de ontmoetingen en het bijwonen van 
de activiteiten. Ook haar man leeft op, even 
ontlast als mantelzorger’.      



Ouderenwerk

Ouderen werden thuis bezocht of zochten 
zelf SWH via de brede basisvoorziening / 
Inloop op. Hier werden zij geïnformeerd, 
geadviseerd en gemotiveerd. Er werd samen 
gekeken naar oplossingen en mogelijkheden. 

Welke vragen kwamen er  
allemaal binnen?

•  Mijn man/vrouw is overleden, voel mij  
verdrietig en eenzaam, waar kan ik naar toe?

•  Mijn vader/moeder wordt vergeetachtig.  
Wat moet ik doen?

•  Ik zorg al drie jaar voor mijn zieke vrouw.  
Ik vind dit soms erg zwaar. Waar kan ik terecht 
voor hulp? 

•  Ik ben niet meer goed ter been, maar ik wil in 
mijn eigen huis blijven wonen. Welke mogelijk-
heden zijn er om mijn huis aan te passen?

•  Thuis blijven wonen lukt niet meer. Wat nu?
• Wat is er te doen voor ouderen in Hattem?
•  Ik wil me graag inzetten voor mijn medemens, 

wat kan ik doen?

Netwerkpartners van het ouderenwerk
Er was een goede samenwerking met onze 
netwerkpartners in Hattem, we vonden elkaar 
en wisten van elkaars expertise. Het doorver-
wijzen naar elkaar was belangrijk om de juiste 
ondersteuning te kunnen bieden. Onze net-
werkpartners waren o.a. de huisartsen, wijk-
verpleegkundigen en de zorgpartijen, gemeente 

Hattem, Hanzeheerd de Bongerd, Zoethout, 
Maatschappelijk werk en het CJG, particulieren 
hulpaanbieders, het Rode Kruis, de ouderen-
bonden en de kerken. Alle partijen die nodig zijn 
om de zelfredzaamheid en de vragen van onze 
ouderen te ondersteunen.

Aanbod aan activiteiten
De activiteiten bestonden uit: ontmoeting, 
laagdrempelige inloop en lichamelijke acti-
vering, voorlichting, creatieve activiteiten en 
individuele begeleiding als onderdeel van de 
brede basisvoorziening.

Samen Klaverjassen

Het welzijnswerk voor ouderen is bedoeld om ouderen 
te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam 
zijn en zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Zelf de regie houden en meedoen in de samenleving is 
voor het welbevinden van ouderen van groot belang. 
Het ouderenwerk haar ondersteuning d.m.v. voorlich-
ting, diensten en activiteiten.                                     

Ontmoeting en activiteiten 
in het IJsbaangebouwtje
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Inloopactiviteiten in de Marke  
en het IJsbaangebouwtje 

De eerste behoefte van de bezoekers van de 
activiteiten was, een luisterend oor, ontmoeting en 
contact. Dit is terug te zien bij het aantal bezoekers 
van onze inloopactiviteiten. Ook in 2018 is het aantal 
bezoekers toegenomen bij onze inloopactiviteiten 
in de buurt en in de Marke. Activiteiten waren: film, 
klaverjassen, handwerken, creatieve activiteiten, 
maar ook informatieochtenden. Er werden ook voor-
lichtingen gegeven over mindfulness, valpreventie, 
veiligheid in huis, dementie en  mantelzorg.

Niet alleen kwamen inwoners bij elkaar voor zichzelf, 
maar ook de medemens werd niet vergeten. De 
dames van de handwerkgroep breidde hoedjes, een 
project voor  ouderen en kwetsbaren van andere 
landen. Een saamhorige en enthousiaste groep 
vrouwen, dat nog steeds groeit. Bij de koffie-inlopen 
werd muziek gespeeld door verschillende gastoptre-
dens. Ook werd er bij verschillende activiteiten in het 
IJsbaangebouwtje Kerst en Sinterklaas gevierd. De 
nodige versiering werd zelf gemaakt. En allemaal met 
hulp van fijne, enthousiaste vrijwilligers.

Bewegen/sporten
Het aanbod voor het sporten/be-
wegen voor ouderen bestond uit: 
koersbal, Dynamic tennis,  sjoelen, 
volksdansen, fietsen en drie yoga- 
groepen, waaronder de milde yoga. 
Biljarten is er bijgekomen. Dit in 
samenwerking met Biljartclub DOS. 
De wandelclub startte ook in januari. 
Een enthousiaste vrijwilliger ging 
iedere woensdagochtend met een 
club wandelaars het mooie Hattem 
verkennen. Deze groep begon met 
3 deelnemers en is uitgegroeid naar 
9 deelnemers.

Personenalarmering 
Een veilig gevoel. Eén druk op de 
knop en er wordt hulp ingeroepen. 
Deze service werd ook dit jaar weer 
aangeboden door SWH voor men-
sen die wat slechter ter been zijn. 

Repair café
Voor kapotte spulletjes konden 
inwoners terecht bij het maandelijks 
terugkerend Repair café. Dit werd 
gewaardeerd door zowel bezoekers
 als vrijwilligers. Maandelijkse 
ontmoeting van enthousiaste en 
deskundige vrijwilligers.
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Preventieve 
activiteiten /
Sport en spel

Resultaten 2018

•  Meer bewegen voor ouderen  

bestond uit: 82 deelnemers. 

•  Koffie-inlopen IJsbaangebouwtje,  

De Marke en Rode Kruis  

wekelijks: 73 deelnemers. 

•  Activiteiten aantal bezoekers  

wekelijks: 65 deelnemers.

•  Gemiddeld aantal bezoekers  

voorlichtingen: 15 deelnemers.

•  Gemiddeld aantal bezoekers incidentele 

activiteiten: 40 deelnemers.

Gemiddeld aantal wekelijkse bezoeken 

activiteiten: 220 deelnemers.
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Financiën

Inkomsten 2018

Uitgaven 2018

Gemeentesubsidies

Deelnemersbijdragen 

Overige inkomsten

Activiteiten

Personeel

Huisvesting

Organisatie

Afschrijving

De uitgaven van de stichting voor 2018 bedroegen € 357.038  
en bestonden hoofdzakelijk uit kosten activiteiten (53%),  
personeelskosten (26%), huisvestingskosten (11%),  
organisatiekosten (9%) en afschrijvingen (1%).

De inkomsten van Stichting Welzijn Hattem bedroegen 
voor 2018 totaal € 356.686 en bestonden hoofdzake-
lijk (93%) uit activiteitensubsidies en projectsubsidies 
van de gemeente Hattem. 

Andere inkomsten zijn deelnemersbijdragen aan  
activiteiten (6%) en verhuur- en baropbrengsten (1%).

93%

53%
26%

11%
9%

1%

6% 1%
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In 2018 is er hard gewerkt aan een 
professioneel en ‘outreachend’ 
team van medewerkers die er ge-
zamenlijk voor gaan om het 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:

Monique Scholten Mantelzorg / Brede basisvoorziening

Mathilde Stam Directeur       

Greet Jans Financiële administratie, Op KO€RS

Nathalie Postma  Geheugensteunpunt /  

Brede basisvoorziening

Bernadette Verbiesen  Ouderenwerk, Vrijwilligers, admini stratie / 

Brede basisvoorziening

Susanne Berends Jeugd- en jongerenwerk

Ria Steentjes Op KO€RS

 
Samen waren we 3.27 FTE

Het Bestuur
Het bestuur van SWH bestaat uit:

-  De heer J.B. van der Werf, voorzitter
-  Mevrouw S. J. van Vilsteren, secretaris
-  Mevrouw W.A. van Hulst, penningmeester
-  De heer H. van Raalte, lid
-  De heer N.M. van Oostveen, lid 

Personeel

Stichting Welzijn Hattem
Daendelsweg 2
8051 DX Hattem
Tel: 038-4432881

info@swhattem.nl
twitter: @swhattem

www.swhattem.nl
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