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VOORWOORD
Voor de inwoners van Hattem, maar ook voor 
Stichting Welzijn Hattem (SWH) was 2020 een 
moeilijk jaar. We hebben de inwoners van 
Hattem gestimuleerd om naar buiten gericht 
en actief te blijven en directe ondersteuning 
geboden waar dat nodig was.
Ook in coronatijd en tijdens de lockdown 
hebben de organisatie en onze medewerkers 
koersvast volgehouden wat ze moesten 
doen. En passend bij deze tijd zijn er nieuwe 
activiteiten ontwikkeld, zodat blijvend 
verbinding gevoeld wordt. Te denken valt 
aan de Corona Hulppunt in samenwerking 
met het Rode Kruis en de gemeente, SWH 
Speciaal voor ouderen in samenwerking met 
RTV Hattem en Hattemers in coronatijd in 
samenwerking met vele netwerkpartners en 
de gemeente. 

Jeugd en jongeren hebben nadrukkelijk 
onze aandacht gekregen. Er zijn accenten 
aangebracht in jeugd- en jongerenwerk zoals 
straatwerk en voorbereiding van het project 
Mattie4U, een maatjesproject voor jongeren 
door jongeren in coronatijd. 

Vanwege de coronacrisis en de extra kosten 
vanuit prioriteitstelling uit zorg 
voor welzijn van inwoners, heeft Stichting 
Welzijn Hattem in 2020 niet geïnvesteerd in 
organisatieontwikkeling en deskundigheids-
ontwikkeling zoals we van plan waren. Dit is 
uitgesteld naar 2021. 
De positie van Stichting Welzijn Hattem als 
coördinator en ketenpartner is verstevigd. 

Nieuwe samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld 
met huisartsen en ondernemers zijn uitgezet, 
die nader vorm zullen krijgen in 2021. 
We hebben fors geïnvesteerd in ICT en in 
2021 willen we nog meer investeren in jeugd- 
en jongerenwerk, samenlevingsopbouw 
en 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. Altijd herkenbaar 
‘Dichtbij en in de buurt’.

In dit verslag geven we een overzicht van 
de belangrijkste activiteiten die SWH heeft 
uitgevoerd in 2020 en van plan is in 2021.

Ik hoop dat u een goed beeld krijgt van het 
werk dat SWH doet en voor de gedrevenheid 
waarmee onze medewerkers en vrijwilligers 
zich dagelijks inzetten voor uw welzijn en 
dat van anderen. Ik wens u dan ook veel 
leesplezier. 

Mathilde Stam
directeur
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Uitreiken tasjes door vrijwilligers 
op de Dag van de Mantelzorg

4       JAARVERSLAG 2020 



BREDE BASISVOORZIENING / CORONA HULPPUNT
In de afgelopen drie jaar heeft de brede basisvoor-
ziening steeds meer bekendheid  gekregen onder de 
burgers en de professionals van Hattem en hebben 
we het aantal hulpvragen en voorlichtingen zien toe-
nemen. Er bleek behoefte te zijn aan een laagdrem-
pelige inloop waar mensen terecht kunnen met hun 
vragen op het gebied van welzijn en lichte zorg.
Professionals en vrijwilligers gaven de inlopen samen 
een gezicht. Toen maart 2020 corona ons land stilleg-
de en ook onze activiteiten grotendeels stil kwamen 
te liggen, waren het ook deze vrijwilligers en pro-
fessionals die in contact bleven met inwoners en 
probeerden te doen wat kon en nodig was. Er werd 
samen met het Rode Kruis, de Gemeente Hattem en 
de projectleider van Samen ouder Worden besloten 
een Corona Hulppunt op te richten.

Het doel van het Corona Hulppunt is vragen van 
(kwetsbare) inwoners van Hattem te beantwoor-
den, een luisterend oor en praktische ondersteuning 
te bieden waar nodig, zoals bijvoorbeeld hulp bij 
boodschappen doen. Er kwamen veel reacties van 
mensen die hulp wilden bieden, maar relatief weinig 
hulpvragen. Belrondes door de kerken, ouderenbon-
den, het Rode Kruis, vrijwilligers en professionals van 
SWH leverden een beeld op dat mensen elkaar veelal 
hielpen en ‘roeiden met de riemen die ze hadden’. In  
het laatste kwartaal bereikten ons meer signalen van 
overbelaste mantelzorgers, behoefte aan extra on-
dersteuning en eenzaamheid.

Van professionals die achter de voordeur kwamen 
zoals thuiszorgmedewerkers, huisartsen en praktijk-
ondersteuners kregen we dezelfde signalen.

Vanuit de werkgroepen Corona Hulppunt en Hatte-
mers in Coronatijd zijn er diverse online bijeenkom-
sten geweest met zowel formele als informele partij-
en in Hattem. Daarnaast is er een begin gemaakt met 
(online) voorlichting geven bij de thuiszorgteams 
van Driezorg. 

De POH’ers (Praktijkondersteuner Huisartsenprak-
tijk) zullen  begin 2021 volgen. Uit die overleggen 
komt steeds naar voren hoe belangrijk het is dat er 
regelmatig contact blijft tussen deze partijen, zodat 
je goed op de hoogte bent van elkaars mogelijkhe-
den en zoals een van de POH’ers ook treffend aangaf:  
“De mogelijkheden die jullie bieden vanuit Welzijns-
werk moeten standaard in onze ‘gereedschapskist’ 
zitten”. ‘Welzijn op recept’ zal door SWH in 2021 als 
ontwikkelproject verkend gaan worden. 

Workshop Bordje Vol

voor professionals
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MANTELZORG
Algemene inleiding
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende 
door iemand uit diens directe sociale omgeving.

Met het groeiend aantal ouderen en een afname van 
de beroepsbevolking wordt het aantal vrijwilligers in 
de zorg en mantelzorgers de komende jaren relatief 
flink minder. Mantelzorgers geven hun zorg uit liefde 
en betrokkenheid bij hun naasten. Door de afname 
van het potentieel aantal mantelzorgers per inwoner 
wordt de druk op mantelzorgers de komende jaren 
alleen maar groter. Daarnaast is het zorglandschap 
de afgelopen jaren flink wat ingewikkelder gewor-
den. Deze twee  ontwikkelingen onderstrepen het 
belang van tijdige en adequate ondersteuning van 
deze groep. Het Steunpunt Mantelzorg vindt het dan 
ook een van haar taken de aandacht en bewustwor-
ding rondom het thema mantelzorg te vergroten.
Hieronder enkele cijfers die betrekking hebben op 
de situatie in Hattem.

• 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaf in 
2020 mantelzorg, dit zijn er in Hattem  3.370;

• 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast 
(306 mantelzorgers in Hattem);

• Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leu-
ke momenten van het zorgen;

• 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met 
mantelzorg.

Individuele ondersteuning/ Bordje Vol
De individuele ondersteuning van mantelzorgers is 
een van de grootste taken van het Steunpunt Man-
telzorg. Uiteraard is dit door corona lastiger gewor-
den. Maar met het in achtnemen van de regels was 
er toch nog veel mogelijk. Telefonisch of via e-mail 
konden vragen worden beantwoord en een luiste-
rend oor kan ook door de telefoon worden geboden.
In situaties waarin dat noodzakelijk werd geacht 
konden we elkaar in De Marke op afstand treffen.
De methode Bordje Vol die in 2019 geïntroduceerd 
werd bij het Steunpunt is in 2020 niet zo vaak inge-
zet als wenselijk was geweest. Wel hebben we in ja-
nuari nog een scholingsbijeenkomst georganiseerd 
voor professionals. Deze is goed bezocht. De hoop 
is dat dit in ieder geval de bewustwording rondom 
overbelasting bij mantelzorgers heeft vergroot.

Fundag jonge mantelzorgers bij 
Buitenplaats de Poel
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Jonge Mantelzorgers
Normaal gesproken hebben we in het voor- en 
najaar een grote Fundag voor jonge mantelzorgers 
uit Hattem, Heerde en Epe samen. Helaas is dit tot 
twee keer toe geannuleerd in verband met corona. 
De groep is te groot (55 aanmeldingen) en de gezin-
nen waaruit zij komen te kwetsbaar om het risico op 
besmetting te nemen. Wel hebben we door middel 
van het sturen van een kaartje, een mailtje en een at-
tentie op de Dag van de Mantelzorg extra aandacht 
aan deze groep besteed. Een chocoladeletter B van 
Bedankt. Want deze groep jongeren is extra kwets-
baar in coronatijd, waarin ze nog meer thuis waren, 
dagbesteding voor zieke gezinsleden soms wegviel, 
zorgtaken toenamen, maar ook het contact met an-
deren buiten hun gezin minder werd.

Gelukkig hebben we in september nog een speci-
ale avond kunnen organiseren bij Buitenplaats de 
Poel. Dit was in een kleinere groep en vrijwel alle 
activiteiten vonden plaats in de buitenlucht. Het 
was fijn elkaar te kunnen ontmoeten voordat daarna 
alle maatregelen weer strenger werden. Aandachts-
punt voor dit jaar en komende jaren is de continu-
ering van de Fundagen. Veldhuis Advies uit Heerde 
heeft aangegeven na een aantal jaren de organisatie, 
uitvoering en financiering op zich te hebben geno-
men dit te willen overdragen aan een andere partij. 
Consulenten van de drie gemeenten zijn in 2020 
actief bezig geweest dit uit te zetten. Dit heeft ertoe 
geleid dat Rotary Hattem-Heerde de organisatie en 
financiering van de Fundag in het najaar van 2021 op 
zich wil nemen. Daar zijn we uiteraard blij mee, want 
dit groepje kinderen/jongeren verdient dit extraatje.

Vervangende zorg/Respijtzorg
Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg, 
zodat mantelzorgers naast zorgen tijd hebben 
voor andere belangrijke dingen in het leven: werk, 
studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning.

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat respijtzorg te 
weinig bekend is bij mantelzorgers, maar ook bij 
professionals. Ook laat de toegankelijkheid soms te 
wensen over. Lokaal in Hattem heeft het Steunpunt 
in gesprekken met betrokken partijen ook geconsta-
teerd dat respijtzorg nog onvoldoende ‘op de kaart’ 
staat. Dit onderwerp behoeft als onderdeel van 
mantelzorgondersteuning de komende tijd extra 
aandacht. 

Vormen van Respijtzorg zijn bijvoorbeeld dagbe-
steding voor mensen met dementie, maar kan ook 
een maatje/vrijwilliger zijn die iets onderneemt met 
degene die de zorg nodig heeft zodat de mantel-
zorger zijn of haar 
handen vrij heeft. 

Dag van de
Mantelzorg
Omdat ook deze dag er 
door corona anders uit 
zag dan normaal, heb-
ben we gekeken hoe 
we hier toch op een 
andere manier aan-
dacht aan konden be-
steden.
We hebben alle man-
telzorgers persoon-
lijk bezocht en verrast met een cadeautasje, waarin 
een zeeppompje met de tekst: Bij jou was ik in goede 
handen! Dit werd gesponsord door DA uit Hattem 
en Huisartsenpraktijk ’t Veen. Daarnaast hebben 
de wijkverpleegkundigen van Verian een aantal 
pompjes besteld en uitgedeeld onder de mantelzor-
gers die bij hen bekend waren.
Tevens zat er een Mantelzorgmagazine in het tasje, 
een bedankkaart van het college van Hattem en een 
brief van het Steunpunt. 
25 vrijwilligers hebben ons die dag geholpen met 
het rondbrengen van bijna 300 tasjes. Mantelzorgers 
gaven aan deze persoonlijke blijk van waardering 
erg op prijs te stellen.

Resultaten
- Geregistreerde 

mantelzorgers 304
- Mantelzorgers bereikt tijdens 

Dag van de Mantelzorg 287
- Deelnemers 

workshop Bordje Vol 12
- Deelnemers jonge 

mantelzorgers aan Fundag 2
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JEUGD- EN JONGERENWERK
In 2020 is er naast de jongeren opbouwwerker een 
tweede jongerenwerker aangesteld voor het straat-
werk in Hattem.

Het jongerenwerk heeft ook dit jaar weer veel sa-
mengewerkt met verschillende partners. Het jon-
gerenwerk sluit aan bij verschillende overleggen, 
zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

De jongerenwerkers 
van omliggende 
plaatsen zijn meer-
dere malen digitaal 
bij elkaar gekomen 
om met elkaar in ge-
sprek te gaan over 
een vruchtbaardere 
samenwerking.  

In samenwerking 
met het CJG, de 
buurtsportcoaches 
en de basisscholen 
in Hattem heeft het 

jongerenwerk sportmiddagen georganiseerd voor 
kinderen. Ook heeft het jongerenwerk weer veel 
voorwerk gedaan voor de roefeldag, die in verband 
met corona helaas niet door kon gaan.

Het jongerencentrum is na de eerste lockdown open 
geweest voor jeugd- en  jongeren vanaf 13 jaar. Ze 
konden gamen, darten, poolen, muziek luisteren en 
elkaar in kleine groepen ontmoeten.

De jongeren hebben op meerdere manieren laten 
zien betrokken te zijn bij onze ouderen in Hattem. 
Zo werden er kindertekeningen gemaakt door ba-
sisschoolleerlingen (initiatief is bedacht door het 
programma SWH Speciaal), die door onze jongeren 
werden bezorgd aan ouderen.
In de kerstvakantie heeft een aantal jongeren werk 
gemaakt van een fatsoenlijke keet in Hattem. De 
hangplek werd door hen fraai geschilderd, zie foto.   
Ook vonden er vele individuele gesprekken plaats 
met de jongeren die het niet al te gemakke-
lijk hadden op school of in 
de thuissituatie. Er is van-
wege corona een begin 
gemaakt met het pro-
ject Mattie4U in samen-
werking met het netwerk 
Hattemers in coronatijd en 
studenten van Landstede.

Resultaten
- Individuele gesprekken zijn 

belangrijk!
- Basisschoolkinderen zijn 

bekend met jongerenwerk.
- Overlast gevende jeugd had de 

aandacht.
- In verband met corona een 

vaste, kleinere groep jongeren 
(8) in het jongerencentrum

Jongeren schilderen de keet
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OUDERENWERK
Tijdens corona hebben we onze werkwijze moeten 
aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan speciale looprou-
tes in de Marke, tafels en stoelen in centrale ruimtes 
op gewenste afstand van elkaar plaatsen,  zodat 
een-op-een-gesprekken mogelijk waren en me-
dewerkers veilig konden werken. Ook met  behulp 
van beeldbellen konden we toch ons werk ‘gewoon’ 
voortzetten.

Veel activiteiten vielen weg tijdens de eerste lockdown 
en na het aanscherpen van de maatregelen in okto-
ber ook de drie nog draaiende activiteiten stil moeten 
leggen.  
Wij hebben onze werkwijze aangepast door het coör-
dineren en deels zelf de huisbezoeken en telefonische 
contacten te leggen met deelnemers en andere kwets-
bare ouderen. Dit in samenwerking met het Corona 
Hulppunt.

Huisbezoeken 75-jarigen  (Preventieve en informa-
tieve huisbezoeken)
De huisbezoeken aan 75-jarigen zijn vanwege corona 
ook aangepast in 2020. We gingen enthousiast van 
start, maar al snel kwam de lockdown en werden de 
huisbezoeken ingeruild voor telefonisch contact met 
de 75-jarigen. Niet de ideale werkwijze om informatie 
te verstrekken en in contact te zijn met ouderen. Ook 
voor onze vrijwilligers een andere insteek en het aan-
passen van de vragenlijst om zo toch telefonisch zoveel 
mogelijk preventieve informatie te verstrekken. De mo-
gelijkheid om op een later tijdstip het gesprek alsnog 
persoonlijk en live uit te voeren is wel aangeboden 
door onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s). Deze 
gesprekken werden enorm gewaardeerd. 
Er werden verschillende onderwerpen besproken zoals 
het wonen, de lichamelijke- en geestelijke gezondheid, 
het volgen van activiteiten, het welbevinden, mobili-
teit en financiën. Ook de veiligheid in en rond het huis 
worden onder de loep genomen door middel van een 
risicoscan. 
In 2020 hebben de VOA’s  deelnemers gebeld uit 2019 
om te horen hoe zij de coronatijd zijn doorgekomen. 
De reacties waren overwegend matig positief. Wel is er 
veel angst onder de ouderen, bezoek of er zelf op uit-
gaan werd erg beperkt.  Men kreeg wel hulp van buren 
en familie en een enkeling heeft gebruikgemaakt van 
de vrijwilligers van het Corona Hulppunt.

Vrijwilligerswerk
De rol van vrijwilligerswerk was nog nooit zo belang-
rijk! Onze vrijwilligers hebben zich ook in coronatijd 
ingezet door in contact te blijven met onze inwoners. 
Daar waar nodig hebben zij extra ondersteuning 
kunnen bieden met boodschappen doen, tuinonder-
houd of bezoekjes, maar het meeste door een luiste-
rend oor te bieden door veelvuldige belcontacten met 
(kwetsbare) inwoners. 

De vrijwilligers zijn ook dit jaar weer in het zonnetje 
gezet voor hun inzet. Van SWH ontvingen zij een te-
goedbon die besteed kon worden bij de horeca in 
Hattem. 

Er zijn mooie acties ondernomen door vrijwilligers 
zoals het versieren van  de entree van de Hof van Blom 
en het bezorgen van bloemetjes bij ouderen in Hattem. 
Ook werden er kaartjes verstuurd door jongeren en 
door vrijwilligers. 

Vrijwilligersvacaturebank
De vraag naar vrijwilligers blijft zowel voor SWH als 
voor andere organisaties binnen Hattem groot.
In 2020 hebben we ons weer ingezet om het vrijwilli-
gerswerk te promoten, te stimuleren en te ondersteu-
nen. Inwoners die zich willen inzetten als vrijwilliger 
werden doorverwezen naar onze website en samen 
werd gekeken of we een match konden maken tussen 
vraag en aanbod.

Maatjesproject
Het coronavirus heeft een grote invloed op het socia-
le en maatschappelijke leven in Hattem. Steeds meer 
mensen, zowel jongeren als ouderen, missen de soci-
ale contacten en voelen zich eenzaam. Om meer met 
elkaar in contact te komen in deze coronatijd werd het 
project Wintermaatje opgestart. Een netwerkgroep, 
bestaande uit mensen die betrokken zijn bij verschil-
lende organisaties zoals Ondernemersvereniging Havo, 
Sportkoepel, Raad van de Kerken, Stichting Welzijn 
Hattem, De Hattemer, RTV Hattem, gemeente Hattem 
en MantelzorgNL, hebben dit gezamenlijk bedacht. 
SWH heeft dit eind december verder opgezet en uitge-
werkt. Er zijn in 2020 tien matches uit voortgekomen. 
De vraag naar maatjes blijft en zal naar verwachting in 
2021 alleen maar toenemen. Het maatje zijn voor een 
ander snijdt aan twee kanten: zowel de vrager als het 
maatje bewijzen elkaar een dienst. 
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ACTIVITEITEN
Inloopactiviteiten
Tijdens de eerste lockdown hebben we helaas de 
activiteiten stop moeten zetten. Inloopactiviteiten 
zoals film, klaverjassen, creatieve activiteiten en 
koffie-inlopen in het Rode Kruisgebouw, maar ook 
de start van de koffie-inloop in Bongerd-Veste moes-
ten worden uitgesteld. Handwerk, koffie-inloop en 
ZitFit zijn nog een tijdje doorgezet, maar ook weer 
na de zomer stop gezet. Onze vrijwilligers wilden 
graag een steentje bijdragen en in contact blijven 
met de deelnemers. Zij hebben onderling een tele-
foonlijst gemaakt en houden zo contact met deelne-
mers en met elkaar. Daar waar nodig (eenzaamheid), 
werd er regelmatig een bezoekje gebracht.

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

Repair café
Met kapotte spulletjes kunnen mensen terecht bij 
het maandelijks terugkerend Repair café. In 2020 
konden wij deze activiteit t/m februari nog aanbie-
den. In augustus en september werd het café tot de 
tweede lockdown ook weer even geopend.  

Bewegen voor ouderen
Sport en bewegen: goed voor jong en oud!
Onze sportactiviteiten zijn in maart stopgezet in 
verband met corona. ZitFit konden we gelukkig nog 
onder leiding van een buurtsportcoach een poosje 
voortzetten.

In samenwerking  met de Fysiotherapeut werd be-
wegen voor kwetsbare ouderen via RTV iedere werk-
dag uitgezonden. Zo konden de ouderen toch hun 
dagelijkse 20 minuten ZitFit trainen. Dit werd zeer 
gewaardeerd door de ouderen en deze uitzendin-
gen werden dan ook goed bezocht.

Zodra het verantwoord is gaan we weer van start 
met ons aanbod aan activiteiten.
In 2021 hopen we, in samenwerking met de buurt-
sportcoach, het aanbod meer bewegen voor oude-
ren uit te breiden. Ook kijken we waar behoefte aan 
is en wat wij als stichting kunnen organiseren aan 
nieuwe activiteiten.

De maand februari in Het Uilenhofje...
...gezamenlijk een frietje eten.  
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OP KO€RS
Sinds mei 2013 is Op KO€RS bij SWH actief en heeft 
sindsdien zijn waarde wel bewezen, kijkend naar de 
stijging van hulpvragen en begeleidingstrajecten 
die we sindsdien geboden hebben.
Mensen kunnen bij Op KO€RS tijdens een wekelijkse 
spreekuur terecht voor hulp en advies bij administra-
tie, formulieren en financiën. Dit kunnen eenmalige, 
korte hulpvragen zijn. Ook kunnen er langere bege-
leidingstrajecten uit voortvloeien als deze noodza-
kelijk en/of wenselijk zijn.

Corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen in 
2020 hebben ook op Op KO€RS hun invloed gehad. 
Een aantal keren is het inloopspreekuur niet doorge-
gaan en ook de bijeenkomsten met de vrijwilligers 
konden helaas niet allemaal doorgaan. Het spreek-
uur is echter het grootste deel van het jaar doorge-
gaan. Er is bewust gekozen om met de nodige maat-
regelen het spreekuur door te kunnen laten gaan 
om inwoners van Hattem deze service (ook in coro-
natijd) te kunnen blijven bieden.  Toch zien we nog 
geen specifieke of ernstige toename van financiële 
problematiek in deze coronaperiode.
We zien dat, ondanks dat er minder spreekuren zijn 
geweest, het aantal bezoekers bijna gelijk is geble-
ven aan 2019.

Vrijwilligers 
Ten aanzien van de inzet van vrijwilligers maken we 
gebruik van een stabiele groep die al jarenlang hun 
diensten verleent.
Afgelopen jaar was er tot in het najaar een groep van 
11 vrijwilligers actief en in het najaar hebben we er 
een nieuwe vrijwilligster bij gekregen waarmee het 
aantal op 12 komt. 

Bijeenkomsten met vrijwilligers
In 2020 zijn er twee bijeenkomsten in de Marke 
geweest met de vrijwilligers, drie bijeenkomsten 
vonden digitaal plaats. Door corona was het helaas 
niet mogelijk elkaar vaker live te ontmoeten.
Verder zijn er twee online overleggen geweest. Een 
nieuwe manier van overleggen, zeker ook voor een 
deel van onze vrijwilligers. 
Zo is er bijvoorbeeld een online overleg geweest 
waarin er voorlichting is gegeven vanuit de gemeen-
te Zwolle ten aanzien van Schulddienstverlening. In 
samenwerking met de gemeente Hattem heeft er 
een online voorlichting plaatsgevonden over de ge-
meentepolis en zorgverzekering 2021.

Spreekuur
Door corona zijn er dit jaar minder spreekuren ge-
weest. Wel werden ze goed bezocht.
Wekelijks zit een vrijwilliger klaar voor korte hulp-
vragen, waarbij de coördinator op de achtergrond  
aanwezig is.

Veruit de meeste vragen hebben betrekking op hulp 
bij het invullen van formulieren, vervolgens vragen ge-
richt op belastingen 
(toeslagen, bezwaren, 
etc.) en daarna vragen 
ten aanzien van het 
inkomen (bijstand, 
werkgever, loon-
strook, etc.).
Ook vragen met be-
trekking tot schuld-
eisers of hulp bij 
bezwaarschriften en 
wonen (inschrijven 
woningbouwvereni-
ging, aanleunwoning 
en zorgcentrum) werden in het spreekuur gesteld.

In december heeft het jaarlijkse inloopspreekuur 
over de zorgverzekering en gemeentepolis  plaats-
gevonden. Hier is echter een handjevol mensen 
op afgekomen. Waarschijnlijk hebben de meeste 
mensen die hiervoor in aanmerking komen, deze 
polis al langer en is er geen aanpassing nodig.

Samenwerking (zorg-)partners
De samenwerking met de verschillende partners is 
onverminderd goed. Partners zoals de Gemeente 
Hattem, Algemeen Maatschappelijk Werk, Triada en 
Schulddienstverlening.  Korte lijnen maken de sa-
menwerking effectief en efficiënt. 
De samenwerking met het maatschappelijk werk 
heeft meerdere keren geleid tot het goed aan 
kunnen pakken van de problematiek van mensen in 
de breedste zin. 
Mensen worden goed doorverwezen naar Op 
KO€RS, maar melden zich ook zelf. Berichten die we 
regelmatig in de plaatselijke krant plaatsen, lijken bij 
te dragen aan de bekendheid.

Resultaten
Inloopspreekuur
Totaal bezoekers 56
Aantal cliënten
Cliënten begeleid door
een vrijwilliger 84
Nieuw bijgekomen
cliënten in 2020 21
Afgeronde hulpvragen 6
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Vrijwilligers Blij met een bloemetje
2 juni 2020

GEHEUGENSTEUNPUNT VOOR MENSEN
MET BEGINNENDE DEMENTIE EN HUN NAASTEN 

Het Geheugensteunpunt biedt voor mensen met de-
mentie, hun naasten en iedereen die te maken heeft 
met dementie informatie, ondersteuning, objectief 
advies, een luisterend oor en activiteiten.

Activiteitenochtend
Voor de bezoekers van de maandagochtend- 
activiteit is het Geheugensteunpunt bovenal een 
plek waar mensen het fijn vinden om samen te zijn, 
te praten, hun ei kwijt te kunnen, ‘even wat anders 
te hebben’, gezellig een spelletje te doen, maar ook 
hun geheugen te trainen en dergelijke. Ook heeft 
het dit jaar duidelijk een belangrijke functie voor ‘het 
thuisfront’ gehad: het bieden van (broodnodige) 
ruimte om iets voor zichzelf te kunnen doen. Dit is 
als zeer waardevol ervaren.
Beide heren die op de maandagochtend komen, 
bezoeken naast deze activiteit ook de Bongerd voor 
dagbesteding. Met het thuisfront van de bezoekers 
is regelmatig contact. Door de coronacrisis is de acti-
viteit een aantal keren op de maandagochtend niet 
doorgegaan. Tevens is het regelmatig voorgekomen 
dat de deelnemers zelf niet konden komen door of 
corona of een ziekenhuisbezoek.
Ook in 2020 is de stap naar de activiteiten op de 
maandagochtend nog steeds niet voor de hand lig-
gend. 

Naast schroom om aan te geven dat er sprake is van 
geheugenproblematiek,  gaat ook ‘de aansluiting’ 
met de huidige bezoekers en het deelnemen aan ac-
tiviteiten moeizaam.
Mensen vinden het niet interessant om bijvoorbeeld 
spelletjes te doen. 
Voor 2021 zal de focus ten aanzien van  activiteiten 
meer gaan liggen op het aansluiten bij de individu-
ele vraag van de cliënt om daar breder in Hattem 
een passende activiteit bij te organiseren (zie 
www.dementalent.nl).

Contacten vanuit het Geheugensteunpunt
Wat in 2020 vooral in de contacten speelde, is de 
zorg naar aanleiding van bijvoorbeeld een aanmel-
ding van iemands vader, moeder of partner voor 
casemanagement. Ook de aandacht voor de man-
telzorger speelde hierin een rol. Hierdoor is er een 
toename van het contact met het netwerk te zien.
Mensen vragen om informatie, er zijn gesprekken 
gevoerd en er zijn regelmatig informatiefolders uit-
gedeeld.
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Hattem dementievriendelijk
SWH is samen met de gemeente en Alzheimer NL 
gestart met het vormgeven van een dementievrien-
delijke gemeente. 
“Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief 
in om mensen met dementie en hun mantelzorgers 
zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenle-
ving” (www.samendementievriendelijk.nl).

Begin 2020 is door een flink aantal ondernemers 
de intentieverklaring getekend om mee te werken 
aan een dementievriendelijk Hattem. Vervolgens 
zou door voorlichtingen en trainingen door ‘Samen 
Dementie Vriendelijk’ meer specifiek vorm gege-
ven worden aan het 
dementievriendelijk 
maken van Hattem. 
Echter, corona gooide 
roet in het eten en 
scholing kon het 
gehele jaar geen door-
gang vinden. In het 
verlengde daarvan is 
naar aanleiding van 
een particulier initiatief een aanzet gedaan tot het 
organiseren van een muziekconcert in de kerk voor 
mensen met dementie. In verband met corona is dit 
doorgeschoven naar 2021.

Contact met huisartsen/praktijkondersteuner
Het laatste jaar is er meer contact geweest tussen de 
coördinator, de huisarts en de praktijkondersteuner. 
Hierdoor kon er meer informatie opgehaald worden 
ten aanzien van een specifieke aanmelding. Ook was 
er meer contact middels verschillende werkgroepen.
De werkgroepen rondom onderwerpen waaraan de 
coördinator deel neemt zijn verbeteren van de zorg 
met betrekking tot dementie in Hattem en de socia-
le kaart rondom dementie in Hattem. Deze groepen 
hebben regelmatig een overleg en er zijn al concre-
tere plannen in besproken.

Zo worden er verbe-
terideeën rond de 
(aanmeld-)zorg voor 
mensen met demen-
tie uitgewerkt en 
wordt er aandacht 
besteed aan een dui-
delijke en toeganke-
lijke sociale kaart.

Publicaties in de media/Hattem dementievriendelijk 
(voorbereidingen)
In 2020 is er minder georganiseerd vanwege corona 
en is er minder gepubliceerd vanuit het Geheu-

gensteunpunt of de 
werkgroep dementie-
vriendelijk.  Wel is de 
toekomstige training 
Samen Dementie-
vriendelijk regelmatig 
onder de aandacht ge-
bracht.
In januari 2020 is er 
een goed bezochte 

informatiebijeenkomst geweest met als onderwerp 
‘Dementie of vergeetachtigheid’. 

Invloed van corona op overleggen/voorlichting/bij-
eenkomsten
• De overleggen met professionals zijn vanaf maart 

veelal online gegaan. Eigenlijk zien we dat het hele 
jaar door terug.

• Ten aanzien van het geven van voorlichting: deze 
bijeenkomsten hebben na de eerste voorlichting 
in januari helaas geen doorgang kunnen vinden in 
2020.

• De mantelzorg-ondersteuningsgroepen hebben 
hun voorbereiding gehad in 2020. Ze staan ook 
voor 2021 gepland. In samenwerking met twee 
deskundigen zijn deze ondersteuningsgroepen 
inclusief voorlichting gepland voor mei, juni en de 
periode na de zomervakantie.

“Een dementievriendelijke gemeente 
zet zich actief in om mensen met 
dementie en hun mantelzorgers

zo lang mogelijk mee te laten doen
in de samenleving”

Resultaten
Aantal bezoekers
met dementie 2
Aantal bezoekers, 
mantelzorgers 3
Ingezette vrijwilligers 3
Aantal keer overleg 
met vrijwilligers 15
Aantal keer overleg 
met professionals 55
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STEUNOUDERS
In juni 2019 is in Hattem gestart met Steunouder 
en eind 2020 bestaat het anderhalf jaar. Steunou-
der Hattem ontvangt haar financiering vanuit SWH, 
de gemeente Hattem en het Oranjefonds. De samen-
werking met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) 
heeft een goed vervolg gehad in 2020. De aanmel-
dingen van vraagouders gaan via het CJG en de aan-
meldingen voor steunouders via de coördinator van 
het project. 

PR
In de PR is er in 2020 via SteunouderNL aandacht 
gegeven aan Steunouder, wat ook voor Hattem een 
positief resultaat heeft 
opgeleverd. Bijvoor-
beeld door vermel-
ding van Steunouder 
bij het maatjesproject 
van het Oranjefonds zijn een paar aanmeldingen 
binnen gekomen. Ook hebben in vijf bushokjes 
in Hattem een week lang posters gehangen van 
SteunouderNL. Hier waren geen kosten aan verbon-
den. Via Social Media zijn regelmatig berichten van 
SteunouderNL gedeeld.

Drie nieuwe aanmeldingen (steunouders) zijn in 
2020 getraind en twee daarvan zijn ook in 2020 
gekoppeld aan een vraaggezin. Eén steunouder is 
getraind in 2020, maar is nog niet gekoppeld. Vier 
mensen die zich hebben aangemeld als steunouder 

zitten nog in de aan-
meldfase.  Afspraken 
staan, of moeten nog 
worden gemaakt. 
Met twee steunou-
ders is een afspraak 
bij hen thuis ge-
pland. Van de andere 
twee moet eerst nog 
de vragenlijst terug-
komen. Corona lijkt 
hierin ook wel ver-
tragend te werken. 
Mensen geven aan 
toch voorzichtig te 

zijn en zaken wat te willen doorschuiven.
Het CJG is gevraagd actiever te kijken in de case-
load of er mogelijk gezinnen zijn die gebaat zouden 
kunnen zijn bij ondersteuning door het inzetten van 
een steunouder. 

Als straks alle steunouders-‘to be’ getraind zijn, zijn er 
meer steun- dan vraagouders en het zou natuurlijk 
mooi zijn als zij vervolgens ook snel gekoppeld kunnen 
worden. Op dit moment staan er nog twee gezinnen te 
wachten op de inzet van een steunouder. Voor hen is 
tot nu toe nog geen goede match gevonden.

Algehele indruk
Er waren vijf actieve matches over 2020.
De verwachting is dat er rond juni 2021 weer twee 
tot vier nieuwe steunouders klaar zijn om gekoppeld 
te worden, getraind en wel. 
Het aantal aanmeldingen van vraagouders vanuit 

het CJG stagneert. 
Door meer aandacht 
te besteden aan de 
mogelijkheid van 
Steunouder en door 

actiever in de caseload te kijken, is de verwachting 
dat er meer aanmeldingen zullen komen.

Nog steeds is het erg waardevol om matches te 
kunnen maken en te horen en zien hoe blij mensen 
zijn met de inzet van steunouders. Men heeft er echt 
baat bij, het geeft een stuk rust en het heeft echt zin 
geeft men aan. “De kinderen en wij als ouders zijn 
zo blij met onze bonusopa en oma”! “Ik ben elke dag 
dankbaar dat dit op deze manier kan, dat een ander 
dit zomaar voor ons gezin wil doen”.
Kijkend naar de matches die lopen kan zeker gezegd 
worden dat door inzet van steunouders, zwaardere 
zorg voorkomen lijkt te kunnen worden.
Ook de steunouders ervaren het als een verrijking 
van hun leven, om op deze manier iets voor een 
ander te kunnen betekenen.

Resultaten
Aanmeldingen vraag -en steun-
ouders en matches
Nieuwe aanmeldingen in 2020
Vraagouders 1
Steunouders 7
Aantal matches in 2020 3
Nog wachtend
op match (vraagouders) 2
Lopende matches 5

“De kinderen en wij als ouders zijn zo 
blij met onze bonusopa en oma!”
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DE TOEKOMST
SWH is een kleine, laagdrempelige organisatie, die goed kan inspelen 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 2021 gaan we verder op 
de weg die we het afgelopen jaar zijn ingeslagen, met een extra accent op jongeren. 
Door de brede basisvoorziening en een aantal nieuwe diensten zoals het 75-jarig-project, 
maatjesprojecten voor jong en oud, Hattemers in coronatijd en het Corona Hulppunt, zullen we 
in 2021 nog meer gaan samenwerken met zorgorganisaties, kerken, vrijwilligers(organisaties), 
huisartsen en scholen. Door de ontwikkeling 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’.

PERSONEEL
In 2020 is er ondanks corona hard gewerkt aan een professioneel en ‘outreachend’ team van 
medewerkers, die er gezamenlijk voor gaan om het welzijnswerk in Hattem verder door te 
ontwikkelen. Met elkaar waarborgen we de kwaliteit van ons werk.

Medewerkers
Mathilde Stam Directeur
Monique Scholten  Mantelzorg / Brede basisvoorziening  
Greet Jans Financiële administratie / Op KO€RS
Ellen Snijder Geheugensteunpunt / Steunouder 
 Op KO€RS
Bernadette Verbiesen Ouderenwerk / Vrijwilligers / administratie
 Brede basisvoorziening
Susanne Berends Jeugd- en jongerenwerk
Hakan Soykan Straatwerk

Samen waren we 3.46 FTE. 

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

Vormgeving: zuidzuidwest Grafische Vormgeving, Tynke van Dijk
Foto’s Pag 5, 6, 12: www.freepik.com, overige foto’s ©SWH 2020
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Stichting Welzijn Hattem worden openbaar 
gemaakt of verveelvoudigd.

Stichting Welzijn Hattem
Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem
Tel. 038 - 44 32 881
info@swhattem.nl
www.swhattem.nl
      @swhattem.nl
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