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JAARVERSLAG 2019

Dichtbij 
en in de buurt

VERBINDEN



WIJ ZIJN ER 
VOOR IEDEREEN

Dichtbij 
en in de buurt
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EROP AF EN IN DE BUURT! 

Het jaar 2019 was voor Stichting Welzijn Hattem (SWH) een ont-
wikkeljaar. We hebben de brede basisvoorziening doorontwikkeld 
en er zijn nieuwe projecten zoals Steunouder en Huisbezoeken 75- 
jarigen gestart. We hebben veel inwoners van Hattem ondersteund, 
gestimu leerd en directe ondersteuning geboden waar nodig was.

Daarnaast hebben we de (buurt)activiteiten in het IJsbaangebouwtje,  
later het Uilenhofje doorontwikkeld en uitgebouwd. De positie van 
SWH als coördinator en ketenpartner is verder verstevigd. We heb-
ben fors geïnvesteerd in beleids- en organisatieontwikkeling, scholing 
en deskundigheid van onze medewerkers. De komende jaren gaan 
we hiermee door. ICT is een belangrijke ondersteuning in ons flexi-
bele werk. Dit vraagt in combinatie met het project Steunouder een 
investering, waarvoor we ook extra hebben ingezet. 

Wij zijn verbinders, aanjagers en initiatiefnemers. Wij verbinden 
mensen met elkaar en we komen achter de voordeur. 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 activitei-
ten die SWH heeft uitgevoerd in 2019 en van plan is in 2020. 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 samen-
werken essentieel. Dit doen we samen met de 
gemeente. Onze belangrijkste samenwerkings-
partners zijn Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
Driezorg, Hanzeheerd de Bongerd, Zoethout, 
Verian, Interakt Contour, MEE, Politie, Vrijwilligers-
organisaties en Kerken.

We zijn actief op de  
volgende terreinen:
• Brede basisvoorziening
• Geheugensteunpunt dementie 
• OP KO€RS  
•  Mantelzorg 
• Jeugd- en jongerenwerk 
•  Ouderenwerk / Project  

Huisbezoeken 75-jarigen 
•  Preventieve activiteiten 

sport en spel 
•  Vrijwilligerswerk / Participatie
•  Project Steunouder 

Ontmoeting en samenwerking
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Professionals en vrijwilligers gaven de inlopen 
samen ‘een gezicht’. Op de verschillende 
plekken in Hattem wisten inwoners steeds 
vaker de weg te vinden naar ondersteuning 
bij tal van vragen op het gebied van welzijn en 
lichte zorg.

Op een laagdrempelige wijze konden we infor-
matie verstrekken, inwoners ondersteunen 
en doorverwijzen naar activiteiten of (vrijwilli-
gers)organisaties.

Het Geheugensteunpunt en het Steunpunt 
Mantelzorg zijn belangrijke onderdelen van 
de brede basisvoorziening. Na ruim 1,5 jaar 
is de brede basisvoorziening een bekende en 
herkenbare voorziening voor inwoners en pro-
fessionals geworden. Het aantal hulpvragen 
is met ruim 20% gestegen ten opzichte van 
2018. Er worden aparte managementrappor-
tages voor de gemeente gemaakt.

Na de opening van de brede basisvoorziening in september 
2017, zijn we in 2019 verder gegaan de brede basisvoor-
ziening meer bekendheid te geven onder de inwoners en 
de professionals van Hattem. De brede basisvoorziening is 
een laagdrempelige voorziening voor allerlei vragen op het 
gebied van welzijn en (lichte) zorg.

Brede basisvoorziening  
en Geheugensteunpunt

Activiteiten IJsbaangebouwtje/Uilenhofje
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Resultaten 2019
•  Ingezette vrijwilligers:     3
•  Aantal keer overleg met professionals: 59
•  Aantal keer overleg met vrijwilligers:  15
•  Aantal bezoekers mantelzorgers:    6
•  Voorbereiding dementievriendelijk Hattem

Geheugensteunpunt
Het Geheugensteunpunt is een plek voor mensen  
met (een vermoeden van) beginnende dementie en  
hun naasten (mantelzorgers). De locatie bevindt zich  
in MFC “De Marke” te Hattem. 

Elke maandagochtend is er een inloop met activi-
tei ten van 10.00 - 12.00 uur en ook gedurende 
de rest van de week kan men binnen lopen voor 
informatie dan wel verwijzing. Over het hele jaar 
2019 zijn er 7 bezoekers geweest met dementie, al 
dan niet samen met hun man/vrouw of familielid.

De vaste bezoekers van de activiteiten op maandag-
ochtend zijn erg enthousiast en kijken altijd uit 
naar deze ontmoeting. Eén bezoekster zei: “Mijn 
kinderen zeggen altijd: mama gaat weer naar haar 
cluppie, ik vind het ook zo fijn om hier te zijn”!
Het vervoer naar de Marke (activiteiten op maan-
dagochtend) is geregeld door het inzetten van 
vaste vrijwilligers van SWH. Mensen worden indien 
nodig thuis opgehaald en na de activiteitenoch-
tend weer naar huis gebracht.

Over het algemeen blijkt het toch lastig om de 
mensen naar het Geheugensteunpunt te krijgen. 
Er lijkt een schroom om aan te geven dat er sprake 
is van geheugenproblematiek, dan wel dementie. 
Als mensen zich melden voor bijvoorbeeld advies, 
zijn dit meestal kinderen van-, of partners van 
degene met (beginnende-) dementie. Wat opvalt is 
dat mensen eigenlijk al te veel belast zijn en er vaak 
sprake is van te lang doorlopen of overbelasting.

Mensen wachten bijvoorbeeld soms te lang met 
het stellen van een hulpvraag rondom dementie, 
waardoor casemanagement niet in een vroeg 
sta dium ingezet kan worden. Echter, juist de 
fase vóór een diagnose en de eerste fase na de 
diagnose is van groot belang. Er kan dan goed en 
op tijd meegekeken worden naar de persoonlijke 
situatie, waardoor men via casemanagement van 
de juiste handvaten, informatie en steun kunnen 
worden voorzien.

Breder gezien is het ook voor de samenleving een 
grote uitdaging om goed met dementie om te 
kunnen gaan. En, hoe wordt het voor mensen met 
dementie mogelijk om mee te kunnen blijven doen 
aan de Hattemer samenleving? In dit kader is SWH 
samen met de gemeente en Alzheimer NL gestart 
met het vormgeven van een dementievriendelijke 
gemeente. Met het ‘dementievriendelijk worden’ 
als gemeente, hopen we dat de schroom om over 
dementie of vermoedens van dementie te praten 
minder wordt, het bezoekersaantal ook weer toe 
zal nemen op de maandagochtend bij de activitei-
ten van het Geheugensteunpunt.
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Op KO€RS

Het spreekuur, bedoeld voor korte hulpvragen, 
wordt verzorgd door een vrijwilliger en dit spreek-
uur wordt over het algemeen goed bezocht. De 
coördinator van Op KO€RS is altijd als achter-
wacht aanwezig. De grote meerderheid van de 
vragen heeft betrekking op het helpen invullen 
van formulieren. In november is er weer een ‘in-
formatie en overstap spreekuur’ in het kader van 
de ziektekostenverzekering en de Gemeentepolis 
geweest. Dit spreekuur werd druk bezocht. 

In november is, op verzoek van en in samen-
werking met de gemeente een extra spreekuur 
ingepland voor vragen rondom de Collectieve 
zorgverzekering (Gemeentepolis) en de Regeling 
Chronisch Zieken en Gehandicapten.
In 2019 zien we een toename van het aantal 
ingezette uren door de vrijwilligers. Dit zou ook 
een gevolg kunnen zijn van een meer frequente 
registratie van uren door onze vrijwilligers.

In 2019 zijn er 5 bijeenkomsten met de vrijwil-
ligers geweest, waarbij er casussen besproken 
werden, ervaringen werden gedeeld en kennis 
werd vergroot. Onderwerpen waarbij ook een 
gastspreker uitgenodigd is zijn: 
• Evaluatie minimaregelingen met gemeente;
• Laaggeletterdheid; 
• Mantelzorg/respijtzorg
• Gemeentepolis

Vrijwilligers konden tevens deelnemen aan 
verschillende voorlichtingen en bijeenkomsten. 
Er zijn bijeenkomsten met medewerkers van 
de gemeente geweest om samen ideeën uit te 
wisselen of tot afspraken te komen op verschil-
lende gebieden rondom financiën, administratie 
en regelingen. 

In 2019 is Op KO€RS in Hattem reeds zeven jaar actief.
Op KO€RS, voor hulp en advies bij administratie, formu-
lieren en financiën. In het project zijn vaste, deskundige 
vrijwilligers actief. 

Resultaten 2019
•   Ingezette uren vrijwilligers:  

 - 1374 uur (= toename van 50%)
•   Inloopspreekuur:
 - 48 x geweest, totaal 60 bezoekers
•  Aantal cliënten:  
 - 66 cliënten begeleid door een vrijwilliger
     - 25 cliënten nieuw bijgekomen in 2019
      -  31 hulpvragen zijn afgerond, waarvan 9  

zowel gestart als afgerond 

Er is een goede en solide samenwerking met verschil-
lende partners, zoals de Gemeente Hattem, Algemeen 
Maatschappelijk Werk, Triada en Schulddienstverlening. 
Er wordt naar elkaar doorverwezen en de lijntjes zijn 
kort. Zeker met het maatschappelijk werk is dat een 
belangrijke lijn, omdat er zo meerdere probleemgebie-
den tegelijk aangepakt konden worden. 

Vanuit de samenwerkingspartners werden mensen 
doorverwezen, maar ook melden mensen zich zelf bij 
Op KO€RS. Er wordt regelmatig een bericht geplaatst 
in de lokale media, waardoor mensen goed geïnfor-
meerd kunnen worden over de mogelijkheden. Er 
komen ook mensen met schulden naar Op KO€RS. 
Als er op tijd meegekeken wordt, kan erger voorkomen 
worden door de koppeling van een vrijwilliger. Weke-
lijks is er een inloopspreekuur voor korte hulpvragen. 

Weggeven van speelgoed aan gezinnen
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Mantelzorg

Landelijk wordt door het sociaal cultureel planbureau (SCP) 
aangegeven dat 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg ver-
leent (2017). Het gaat hierbij niet uitsluitend om langdurige 
en intensieve zorg en niet alle mantelzorgers voelen zich 
overbelast. Indicatie voor Hattem is dat er 2.577 mantel-
zorgers zijn die langdurig zorgen, circa 506 langdurig en 
intensief en 253 daarvan zijn zwaar belast.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door 
iemand uit diens directe sociale omgeving.

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot 
en veel mensen vinden het ook vanzelfsprekend 
en fijn om voor hun naaste te zorgen. Zoals de 
cijfers laten zien is er ook een groep waarvoor het 
(te) zwaar is. Om die toenemende druk op man-
telzorgers te ondervangen is goede, tijdige onder-
steuning van belang.

Steunpunt Mantelzorg
Veel mantelzorgers herkennen zichzelf niet als 
mantelzorger, vragen niet snel om hulp en waarde-
ring of kennen onvoldoende ondersteuningsmoge-
lijkheden. Naast algemene informatievoorziening 
en het verspreiden van een nieuwsbrief wordt 
door het Steunpunt Mantelzorg individuele onder-
steuning geboden. Deze ondersteuning wordt op 
maat geboden aan alle mantelzorgers met een 
hulpvraag. Hiervoor heeft het Steunpunt Mantel-
zorg in 2019 extra tools ingezet, waaronder een 
Nieuwsbrief. 
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Nieuwsbrief
Om mantelzorgers van extra aanvullende infor-
matie te voorzien, brengt het Steunpunt 2x per 
jaar een nieuwsbrief uit met informatie over 
mantelzorg. Bepaalde regelingen en vormen van 
ondersteuning worden benoemd en interessante 
websites of boeken worden onder de aandacht 
gebracht. Ook wordt er teruggekeken naar activi-
teiten die zijn georganiseerd.  

BordjeVol
Om de individuele ondersteuning van (overbelaste) 
mantelzorgers verder vorm te geven is er gekozen 
voor het aanschaffen van de methode BordjeVol. 
BordjeVol is ontworpen door WeHelpen en mede 
mogelijk gemaakt door CZ en het ministerie van 
VWS. Deze methode geeft mantelzorgers spelen-
derwijs inzicht in hun energiegevers en energie-
vreters, welke veranderingen wenselijk zijn en wie 
daarbij kunnen helpen. Er was vanuit collega man-
telzorgondersteuners zoveel belangstelling dat er in 
2020 een workshop voor professionals is gepland.

Complexere ondersteuning       
Voor professionals is het een uitdaging te weten 
welke voorzieningen er zijn, hoe dit aangevraagd 
kan worden en wat de (financiële) 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 te lang met ondersteuning vragen. 
Omdat door deze ontwikkeling de ondersteunings-
vragen die bij het Steunpunt binnenkomen com-
plexer zijn geworden en om hier adequater op in 
te kunnen springen, heeft de coördinator van het 
Steunpunt in januari 2019 de Post HBO opleiding 
tot Mantelzorgmakelaar met goed gevolg afgerond.  
Vanuit het Steunpunt wordt veel samengewerkt 
met de onafhan kelijke cliëntondersteuners van MEE. Methode BordjeVol

Resultaten 2019
•  Geregistreerde mantelzorgers 329
•  Mantelzorgers aanwezig High tea 55
•  Respijtzorg vrijwilligers actief 5
•  Jonge mantelzorgers deelname aan Fundag 5



 

Dag van de Mantelzorg
Op de Dag van de Mantelzorg (10 november) 
kregen alle mantelzorgers, die bij het Steunpunt 
geregistreerd stonden, een speciaal voor die dag 
ontworpen kaart thuis bezorgd. De kaart, met als 
thema Hart voor mantelzorg, is mede tot stand 
gekomen met hulp van vrijwilligers.

High tea bij Zoethout
De kaart was een bedankje voor alles wat mantel-
zorgers doen voor hun naaste en bevatte tevens 
een uitnodiging voor een high tea bij Zoethout. 
Hier hebben 56 mantelzorgers gebruik van ge-
maakt. 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. Het 
steunpunt wil met deze activiteit haar waardering 
laten blijken voor mantelzorgers.

Uitnodigingen maken
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Fundagen voor jonge  
mantelzorgers
In 2019 hebben we alle jonge mantelzorgers uit 
Heerde, Epe en Hattem twee keer een fundag 
kunnen aanbieden. Dit jaar was er naast Veldhuis 
Advies, nog een bedrijf dat zich maatschappelijk 
betrokken toonde en een leuke activiteit wilde 
bieden aan deze kinderen die het thuis vaker 
moeilijk hebben. De Koninklijke van der Most uit 
Heerde heeft een groep van 40 kinderen in mei 
een dagje naar Pretpark Slagharen aangeboden. 

Dag van de dialoog
Ook dit jaar organiseerde Stichting Welzijn Hattem 
de Dag voor de Dialoog in Hattem. De deelnemers 
aan de dialogtafels gingen met elkaar in gesprek 
over het thema: ‘Ontdek de 
ander!’ Zij ontmoetten elkaar 
op 5 november in De Marke 
aan drie tafels en ontdekten 
andere werelden en achter-
gronden zonder ver te hoe-
ven reizen.

Dialoog vieren
De Dag van de Dialoog is 
een jaarlijks terugkerend 
evenement waarin we de 

dialoog vieren door in het hele land op verschil-
lende plekken met elkaar in gesprek te gaan. 
‘Door de dialoog geven we stem aan wat er leeft’, 
vertelt Mathilde Stam, directeur Stichting Welzijn 
Hattem. De dialoog tussen verschillende partijen 
is volgens haar van belang ‘omdat we nieuwsgierig 
blijven naar de ander, die op een geheel andere 
wijze je blik kan verruimen’.

Vorig jaar en ook dit jaar werd de Dag van de 
Dialoog in Hattem geopend door wethouder Carla 
Broekhuis. Hattem nam dit jaar voor de vierde keer 
deel aan de Dag van de Dialoog. Eerdere edities 
bleken succesvol dankzij de waardevolle gesprek-
ken, nieuwe samen werkingen en vriendschappen 
die hieruit zijn voortgekomen.

Jonge mantelzorgers een dagje naar Pretpark Slagharen

Aftrap Dag van de dialoog door de wethouder.



 

Graffiti in het jongerencentrum ‘Ons Plekkie’.

Workshop graffiti & vloggen
Jongeren maakten hun eigen kunstwerk!
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In 2019 heeft het jongerenwerk veel samengewerkt met 
verschillende partners. Het is aangesloten bij verschillen-
de overleggen en heeft geïnvesteerd in het contact met 
de jongerenwerkers van de omliggende gemeenten.

Jeugd- en jongerenwerk
Jongeren proosten met elkaar.

Resultaten 2019
•   Samenwerking omliggende  

gemeente jeugd- en jongerenwerk
•   Individuele gesprekken
•  Vrijwilligers in het jongerenwerk
•  Jeugd in contact met cultuur
•   Het jongerenwerk heeft een vaste 

groep van 25 jongeren in het  
jongerencentrum begeleid

Dit jaar deed het jongerenwerk ook weer mee met 
de roefeldag. Tijdens deze dag konden kinderen 
kennis maken met het jongerenwerk en een ge-
zonde smoothie maken. In samenwerking met de 
Rotary Hattem- Heerde en het jeugd- en jongeren-
werk van Heerde, zal het jeugd- en jongerenwerk 
van SWH de roefeldag in 2020 gaan organiseren.

Het jongerencentrum ‘Ons Plekkie’ is ook op de 
woensdagmiddagen open geweest. In het najaar 
bleek het Tienerkookcafé een groot succes. Kinde-
ren van groep 8 gingen samen een gezonde maaltijd 
bereiden en daarna gezamenlijk eten. Het jonge-
renwerk heeft in 2019 jongere jeugd in contact 
gebracht met cultuur. Dit gebeurde door middel 
van een workshop graffiti spuiten en een workshop 
vloggen. Een geslaagde middag waar met enthou-
siasme verborgen talenten naar boven kwamen.

De oudere jongeren zijn leidend bij de activitei-
ten voor de jongere jeugd. Er is dit jaar ook een 
volwassen vrijwilliger aangetrokken. Hij zal veelal 
op straat aan het werk gaan in samenwerking 
met het jeugd- en jongerenwerk en zal in 2020 
starten. Naast de individuele gesprekken met de 
jongeren is het jonge rencentrum twee keer per 
week open en elke laatste vrijdag van de maand 
een uurtje langer. 

Naast een goed gesprek worden er ook veel 
spelletjes gespeeld. Een vaste groep jongeren 
helpt regelmatig mee met de activiteiten voor de 
jongere jeugd. Dit jaar was er geen kerstgourmet-
ten, maar hebben we in plaats daarvan een gezel-
lige ontmoetingsavond gehad met hapjes en een 
(alcoholvrij) drankje.



Overleg VOA’s 75-jarigen Ouderenwerk
Project Huisbezoeken 75-jarigen

In september 2018 t/m september 2019 is 
SWH samen met Het Rode Kruis, gestart met 
het bezoeken van 75 jarigen in Hattem. Deze 
huisbezoeken werden afgelegd door vrijwil-
lige ouderenadviseurs (VOA’s). Tijdens deze 
gesprekken werden verschillende onderwer-
pen besproken zoals het wonen, de lichame-
lijke- en geestelijke gezondheid, volgen van 
activiteiten, welbevinden, mobiliteit, de finan-
ciën, maar ook de veiligheid in en om het huis. 
Dit gebeurde door middel van een risicoscan. 

De uitkomsten van deze gesprekken geven 
meer inzicht in de leefsituatie van deze doel-
groep en de knelpunten die daarin werden 
ervaren. Ook zijn de behoeften en mogelijk-
heden van inwoners in beeld gebracht. Op 
deze manier kon er tijdig geanticipeerd worden 
op hulpvragen en kan de regie over eigen leven 
en zelfredzaamheid worden versterkt. En, 

uitgaand van eigen kracht, werd iedereen de 
ondersteuning geboden die nodig was. Ook 
werd er expliciet aandacht besteed aan het 
voorkomen van eenzaamheid en waar nodig, 
verbinding gemaakt met SWH. De vrijwillige 
ouderenadviseurs hebben naast bezoekjes 
ook telefonische gesprekken gehad. Uitein-
delijk is een totaal respons van 89% behaald. 
Er is een rapport van deze gesprekken aan de 
gemeente overhandigd. Aan de hand van een 
positieve evaluatie is het project Huisbezoeken 
75-jarigen met een jaar verlengd. 

Media
De activiteiten, diensten en openingen van 
nieuwe diensten van SWH, werden veelvuldig 
aan onze inwoners van Hattem gecommuni-
ceerd. Dit gebeurde via Social media, lokale-  
en regionale kranten en RTV Hattem. Ook 
werd ons programmaboekje weer huis aan huis 
bezorgd. Met al deze mogelijkheden bereikten 
wij een groot aantal inwoners in Hattem. 

Met vrijwilligers en professionele inzet, bracht SWH kwetsbare-  
en actieve inwoners met elkaar in contact. De diverse activiteiten, 
die met behulp van vrijwilligers of in samenwerking met andere 
(vrijwilligers)organisaties voor ouderen in Hattem werden georga-  
niseerd, hebben een verbindende werking en dragen bij aan samen-
redzaamheid. Of het nu gaat om de ontmoetingsfunctie, beweging 
of kennisoverdracht, iedere vorm helpt te anticiperen op het ‘zo 
lang mogelijk in de eigen omgeving ouder worden en zelfstandig 
blijven wonen’. Er waren velerlei uitgevoerde activiteiten maar ook 
gingen we erop af, achter de voordeur.



Preventieve activiteiten /
Sport en spel

Resultaten 2019
•   Meer bewegen voor ouderen bestond uit:  

86 deelnemers 
•   Koffie-inlopen Het Uilenhofje, De Marke en 

Rode Kruis wekelijks: 75 deelnemers 
•   Aantal bezoekers activiteiten wekelijks:  

67 deelnemers
•    Gemiddeld aantal bezoekers voorlichtingen:  

15 deelnemers
•   Respons 75 jarigen gesprekken 2018/2019:  

86%

 Gemiddeld aantal wekelijkse bezoekers  
activiteiten: 228 deelnemers

Jaarverslag             Stichting Welzijn Hattem 2019   | 15

Inloopactiviteiten 
Eind 2019 mochten we, samen met de gemeente, 
‘Het Uilenhofje’ openen. Zo konden wij de activitei-
ten voor de ouderen rondom het Hof van Blom en 
het Uilennest blijven verzorgen. Inloopactiviteiten 

zoals film, klaverjassen, 
handwerken, creatieve 
activiteiten werden ge-
waardeerd en goed be-
zocht. De voorlichtingen 
Veiligheid in huis, Goed 
voorbereid, Inbraak-
preventie, Dementie 
en Mantelzorg werden 
druk bezocht.

Personenalarmering 
Een veilig gevoel; Eén druk op de knop en er wordt 
hulp ingeroepen. Deze service werd ook dit jaar aan-
geboden door SWH voor degenen die minder mobiel 
zijn en zich onzeker in huis voelen. 

Repair café
Met kapotte spulletjes konden mensen ook in 2019 
terecht bij het maandelijks terugkerend Repair café. 
Hier zagen we een behoorlijke groei van het aan-
tal bezoekers, niet alleen omdat het steeds meer 
bekendheid kreeg maar ook leek het erop dat de 
bezoeker bewuster wordt van duurzaamheid.

Meer bewegen voor ouderen
Sport en bewegen is goed voor jong en oud!
Dynamic tennis werd weer druk en fanatiek 
bezocht, zo ook de yoga en de wandelgroep. Bij 
deze groepen zagen we een groei van het aantal 
deelnemers.

Bij Koersbal en volksdansen zagen we helaas een 
terugloop. Het aantal deelnemers van de fietsclub 
en sjoelers is gelijk gebleven. In 2020 starten we 
met Zitfit; bewegen op de stoel voor ouderen. 
Zitfit organiseert SWH in samenwerking met de 
buurtsportcoaches. 

Wandelgroep Hattem-Heerde.



‘Dag van de vrijwilliger’

Informele inzet is een belangrijk onderdeel 
van SWH. Vrijwilligers zijn nodig om onze 
diensten optimaal uit te kunnen voeren en 
mensen zolang mogelijk mee te kunnen laten 
doen aan de samenleving. Door onze goed 
opgeleide- en ervaren vrijwilligers, hebben 
onze professionals de handen vrij om nieuwe 
ontwikkelingen te initiëren. De rol van vrij-
willigerswerk is in onze kleine organisatie in 
relatie tot de inwoners van Hattem van grote 
waarde. Wij willen de komende jaren het 

vrijwilligerswerk nog verder uitbouwen. In het 
afgelopen jaar zijn er verschillende trainingen 
aangeboden aan vrijwilligers. Dit gebeurde in 
samenwerking met het vrijwilligersplatform, de 
vrijwilligersacademie en andere organisaties. 

Onze vrijwilligers zijn ook dit jaar weer in het 
zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet 
middels een gezellig samenzijn met een etentje 
en een presentje.

Resultaten 2019
•  Bij SWH werkten 70 vrij-

willigers. We verwachten 
een toename van vrijwilli-
gers in 2020.

Vrijwilligerswerk / 
Participatie

Vrijwilligersvacaturebank
De vraag naar vrijwilligers 
blijft zowel voor SWH als voor 
andere organisaties binnen 
Hattem groot. De vrijwilligers-
vacaturebank is actief op de 
website van SWH.

In 2019 hebben we ons ook weer 
ingezet om het vrijwilligerswerk te 
promoten, te stimuleren en te onder-
steunen. Vragen liepen uiteen, zoals 

bijvoorbeeld een vrijwilliger voor tui-
nonderhoud, iemand voor achter de 
bar, of een wandelmaatje. Zo hebben 
we vraag en aanbod weten te kop-
pelen en meerdere matches kunnen 
realiseren. De vraag van ouderen en/
of van hun kinderen voor een maatje 
nam wel toe. Ook vanuit het 75-jari-
genproject kwam deze behoefte naar 
voren. In 2020 onderzoeken wij hoe 
we dit in samenwerking met anderen 
vorm zouden kunnen gaan geven. 
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Project  
Steunouder

De aanmelding van vraagouders loopt via het 
CJG, de aanmelding van steunouders via 
de coördinator van t project. Tevens zit de 
coördinator van het project Steunouder bij de 
maandelijkse overleggen van het CJG. 

Voorlichting en PR:
Er is op veel verschillende manieren aandacht 
besteed aan het project Steunouder, zoals 
door het verspreiden van flyers, berichten in 
de kranten, voorlichting bij bijeenkomsten, ge-
sprekken bij IB-ers van de basisscholen e.d.

Trainingen Steunouders:
In november zijn 2 aangemelde steunouders 
getraind. Ze zijn getraind door een trainer 
via SteunouderNL. Een steunouder was al 
getraind via Zwolle (voordat in Hattem gestart 
werd met Steunouder).

Algehele indruk:
In 2019 hebben er 3 matches plaatsgevon-
den. Het streven is dat het er voor de zomer 
van 2020 rond 6-8 matches zullen zijn. Het 
is een project dat duidelijk in een behoefte 
voorziet. Het regelmatig aandacht blijven 
schenken aan de PR via bovengenoemde op-
ties blijft echter wel noodzake lijk. Het is mooi 

om te zien en te ervaren hoe blij vraagou-
ders kunnen zijn en hoe welkom en nodig 
het is dat er dan een steunouder is. Het 
ontlast de thuissituatie, bleek uit een aan-
tal reacties. “Ik ben helemaal in de wolken”, 
aldus een vraagouder. Door de inzet van 
Steunouders kan ‘zwaardere zorg’ voorko-
men worden. De coördinator vond het mooi 
om te zien hoe mensen ‘hun huis en hart 
open willen stellen voor een kind’. Steunou-
ders gaven terug dat ze het fijn vonden om 
iets te kunnen betekenen voor een ander die 
het even moeilijk heeft.

Steunouders bieden kinderen en gastvrij thuis en geven een steuntje 
in de rug aan ouders die wat extra hulp kunnen gebruiken. In juni 
2019 is er een ‘kickoff’ geweest voor de Start van het project Steun-
ouder in Hattem. Een project gefinancierd door SWH, het Oranjefonds 
en de gemeente Hattem. Het betreft tevens een samenwerking met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Resultaten 2019
•  Aanmeldingen, vraagouders:  6
•  Aanmeldingen, steunouders:  4
•  Aantal matches:  3

Bijdrage Oranje Fonds aan SWH



 

Door onze goed opgeleide- en ervaren 
vrijwilligers, hebben onze professionals de 
handen vrij om nieuwe ontwikkelingen te 
initiëren. De rol van vrijwilligerswerk is in onze 
kleine organisatie in relatie tot de inwoners 
van Hattem van grote waarde. Wij willen 
de komende jaren het vrijwilligerswerk nog 
verder uitbouwen. In het afgelopen jaar zijn 
er verschillende trainingen aangeboden aan 

vrijwilligers. Dit gebeurde in samenwerking 
met het vrijwilligers platform, de vrijwilligers-
academie en andere organisaties. 

Onze vrijwilligers zijn ook dit jaar weer in het 
zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet 
middels een gezellig samenzijn met een etentje 
en een presentje.

Toekomst

Vrijwilligersplatform Hattem

Informele inzet is een belangrijk onderdeel van SWH. Vrijwilligers zijn 
nodig om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren en mensen 
zolang mogelijk mee te kunnen laten doen aan de samenleving. 
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De medewerkers van links naar rechts en hun functies:

Greet Jans  Financiële administratie, Op KO€RS
Monique Scholten  Mantelzorg / Brede basisvoorziening
Ellen Snijder   Geheugensteunpunt, Op KO€RS,  

Steunouder
Mathilde Stam  Directeur       
Bernadette Verbiesen   Ouderenwerk, Vrijwilligers,  

administratie / Brede basisvoorziening
Susanne Berends  Jeugd- en jongerenwerk

Samen waren we 3.44 FTE

Het Bestuur
Het bestuur van SWH bestaat uit:

- De heer J.B. van der Werf, voorzitter
- Mevrouw W.A. van Hulst, secretaris 
-  De heer N. M. van Oostveen,  

penningmeester
- Mevrouw S. J. van Vilsteren, lid
- De heer H. van Raalte, lid

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

info@swhattem.nl
twitter: @swhattem

www.swhattem.nl

In 2019 is er hard gewerkt aan 
een professioneel team van mede-
werkers die ‘erop af’ werken en er  
gezamenlijk voor gaan om het wel-
zijnswerk in Hattem verder door te 
ontwikkelen. Met elkaar waarborgen 
we de kwaliteit van ons werk. 

Personeel
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www.swhattem.nl


