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extra editie: actieweek 15 - 21 mei

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING WELZIJN & ONDERSTEUNING SCHERPENZEEL - RENSWOUDE

IN EEN NIEUW JASJE
SWO. Drie letters. Vertrouwd en bekend, zowel in
Scherpenzeel als in Renswoude. Dat is niet veranderd en dat
zal ook zo blijven. Toch brengen wij SWO via deze speciale
nieuwsbrief en de komende actieweek graag extra onder
uw aandacht. Want die drie vertrouwde letters, SWO, staan
sinds kort voor nóg meer. Van een welzijnsorganisatie voor
senioren (Stichting Welzijn Ouderen) zijn wij ons aan het
ontwikkelen naar een welzijnsorganisatie voor alle kwetsbare
volwassen inwoners van beide gemeenten waar SWO actief
is. De O in onze naam geeft nu aan dat wij willen bijdragen
aan het welzijn van inwoners die ondersteuning nodig
hebben. Stichting Welzijn & Ondersteuning. Dat is waar SWO
voor staat. Een vertrouwde afkorting, met nóg meer inhoud.
Vanwege deze verandering is SWO in het nieuw gestoken:
met een nieuw logo en een nieuwe, gebruiksvriendelijke
website zijn wij er klaar voor om een ruimere doelgroep
met onze diensten en activiteiten te ondersteunen.
Wij hopen u op 19 of 20 mei op de weekmarkten in
Scherpenzeel en Renswoude te ontmoeten om u te
informeren over onze dienstverlening, activiteiten,
informatieve en praktische diensten.
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ONZE VERNIEUWDE HUISSTIJL

NIEUW LOGO
De O in ons nieuwe logo drukt verbinding en
ondersteuning uit, omdat al ons welzijnswerk hierop
is gericht.

VERNIEUWDE WEBSITE
Heeft u onze nieuwe website al bezocht? Deze is
toegankelijk, gebruiksvriendelijk én informatief.
U leest er alles over onze dienstverlening.

SWO OP FACEBOOK
Om u nog sneller te kunnen informeren over actuele
zaken hebben wij een pagina op Facebook waarop
wij het laatste nieuws delen. Volgt u ons al?

NIEUWSBRIEF
Aan het einde van iedere maand komt onze digitale
nieuwsbrief uit. Kent u iemand in uw omgeving die
onze mail niet ontvangt? Stuur deze brief gerust aan
diegene(n) door! Inschrijven kan via onze website.

WHATSAPP
Om onze bereikbaarheid te vergroten, breiden wij
onze contactmogelijkheden uit. Binnenkort kunt u ons
een berichtje via Whatsapp sturen!
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WIN EEN TAART
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INTERVIEW

IEDEREEN DOET ERTOE

SWO baken voor senioren én kwetsbare volwassenen

De activiteiten van de Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) in Scherpenzeel en
Renswoude staan noodgedwongen op een lager pitje als gevolg van de coronacrisis. De
welzijnsorganisatie is minder zichtbaar, al blijven de twee welzijnswerkers Martine van
Garderen en Rianne van Ginkel hun verbindende werk doen. Ondertussen werkt het SWObestuur achter de schermen aan de transitie van de SWO tot een brede welzijnsorganisatie.
Een vraaggesprek met voorzitter Henk van Hoevelaken en bestuurslid Kees Eskes.
Wat houdt de transitie van de SWO-sr in?
‘De welzijnssector verandert snel. Er komen nieuwe doelgroepen bij. Dit vraagt om
verbreding van onze dienstverlening. Wij bieden daarom niet alleen senioren, maar ook
volwassenen vanaf 23 jaar in een kwetsbare positie de mogelijkheid aan gebruik te maken
van onze adviezen, diensten, activiteiten en ondersteuning. We willen voor hen allen een
baken zijn onder het motto: Iedereen doet ertoe.’
Lees verder op de volgende pagina
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INTERVIEW

Wat is de meerwaarde van de SWO?
‘De SWO is een organisatie die werkt met slechts een tweetal beroepskrachten en drijft
voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Dorpsgenoten die elkaar helpen. Zij zorgen er
met elkaar voor dat senioren en kwetsbare volwassenen sociaal, fysiek en mentaal actief
blijven, mee blijven tellen, in gesprek gaan over hun wensen en behoeften en zich
verdiepen in de moderne techniek. In Scherpenzeel en Renswoude zijn wij de paraplu
waaronder het welzijnswerk plaatsvindt. De subsidie die de beide gemeenten ons geven,
zijn welbesteed, want zij kunnen een groot deel van de activiteiten die behoren bij het
sociale domein bij de SWO neerleggen. De gemeenten zijn er ook bij gebaat dat senioren
en kwetsbaren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen zonder dat ze duurbetaalde
krachten moeten inhuren.’
Hoe onderhoudt de SWO contact met de doelgroepen?
‘Het bereiken van de doelgroepen is sinds de invoering van de AVG, de wet op de privacy,
een stuk lastiger. Voorheen kregen we adressen van senioren van de gemeente. Die
brachten we bezoekjes of zonden we ons SWO-boekje. Zo bereikten we circa 2000 mensen.
Met het oog op de privacy mogen deze gegevens niet zomaar meer worden verstrekt. Wij
zijn daardoor genoodzaakt de mensen op een andere manier te bereiken. We hebben een
nieuwe website gebouwd die onze centrale communicatiebron wordt. Hierop is alle
informatie van de SWO te vinden. Met een digitale nieuwsbrief houden we mensen op de
hoogte van actuele zaken en activiteiten. Dezelfde informatie wordt ook gepubliceerd in
lokale kranten. We beseffen dat het oudere deel van onze doelgroepen niet altijd
vertrouwd is met computers. Onze uitdaging is om de digitale koudwatervrees weg te
nemen. Daarom bieden we het Digicafé aan.’
Wanneer kan de SWO weer van start?
‘Een aantal activiteiten is nooit gestopt. De welzijnswerkers zijn blijven doorwerken, de
vervoersdienst is blijven draaien, zo ook de formulierenbrigade en de klussendienst. De
andere en nieuwe activiteiten hopen en verwachten we deze zomer te kunnen starten.
Om onze nieuwe communicatiemiddelen, diensten en activiteiten te promoten, presenteren
wij SWO op 19 mei op de markt in Scherpenzeel en op 20 mei op de markt in Renswoude.
Wij staan te popelen om aan de slag te gaan.’
Dit artikel wordt ook geplaatst in de Scherpenzeelse krant, Dorp & Streek Nieuws en de Heraut.
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