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VAN DE
VOORZITTER
2020: een bewogen jaar
Terugblikkend kunnen we niet om corona heen het afgelopen
jaar. De crisis en lockdowns zorgden ervoor dat we met onze
medewerkers moesten schakelen naar wat wél mogelijk was.
Gelukkig zijn we daar goed in geslaagd. Veel van onze
gebruikelijke activiteiten konden geen doorgang vinden. Daar
staat tegenover dat de gedwongen omstandigheden er ook toe
hebben geleid dat door medewerkers en vrijwilligers creatief
gezocht werd naar toepasselijke en uitvoerbare alternatieven.
Dit verslag geeft een beeld van met name hetgeen is gepresteerd
ondanks de beperkende omstandigheden. Het jaar heeft ons
geleerd dat niet het bij de pakken neerzitten, maar juist het
aangaan van uitdagingen, tot onvoorziene mogelijkheden en
kansen kan leiden. Een van de kansen die we hebben benut, was
het in gang zetten van een metamorfose van de SWO-uitingen.
Een en ander is reeds zichtbaar geworden in een nieuwe naam
bij de vertrouwde letters: SWO staat nu voor Stichting Welzijn en
Ondersteuning. Verder is daarop ook een nieuw logo gebaseerd
en hebben we de SWO-website vernieuwd met meer uitstraling
en een betere toegankelijkheid.
Graag spreek ik de hoop uit dat we in het jaarverslag van 2021
zullen kunnen terugblikken op een jaar met meer mogelijkheden
en perspectief op vernieuwingen, die zich ongetwijfeld zullen
aandienen.
Ik wens u veel kijk- en leesplezier met de terugblik op 2020. Met
de hoop en de verwachting dat we ergens in 2021 de coronacrisis
achter ons kunnen laten en we ons kunnen focussen op andere
aspecten van ieders gezondheid, veiligheid en welzijn.

HENK VAN HOEVELAKEN
VOORZITTER
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DE ORGANISATIE
IN 2020

Bestuurssamenstelling in 2020

Welzijnswerkers in dienst van SWO-sr in 2020

H.R. van Hoevelaken
voorzitter

A.C. van Ginkel-Sterrenburg
M.J. van Garderen-Held

C.A.M. van Bussel-Geboers
vice-voorzitter

A.M.A. Krauts (1-1-2020 t/m 31-10-2020)

B. Waarsing (1-1-2020 tot 1-5-2020)
secretaris
S.E. van Tellingen-de Vries (1-5-2020 t/m 31-12-2020)
secretaris
P.C. den Braber
penningmeester
H. Rijnders
bestuurslid
G. Mijnten-Bakker
bestuurslid
J.C. Scherstra-Voorsluijs (1-1-2020 t/m 31-08-2020)
bestuurslid
vacature (1-9-2020 t/m 5-11-2020)
C.E. Eskes (per 6-11-2020)
bestuurslid
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VOORLICHTING,
ADVIES EN
ONDERSTEUNING

Inwoners hebben een plek nodig waar zij informatie en
advies kunnen verkrijgen over zaken die met wonen, zorg
en welzijn te maken hebben. Het liefst op een
laagdrempelige manier.
Daadwerkelijke ondersteuning gaat verder dan
voorlichting en advies. Begeleidende gesprekken
vonden, waar het kon, een-op-een fysiek plaats bij de
inwoners thuis. Ondersteuning werd vooral gevraagd
daar waar sociaal isolement vanwege een beperking of
klein netwerk dreigde te ontstaan.
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Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. Halverwege
maart overviel ons de Coronapandemie. De fysieke
contacten die we binnen SWO hebben met vrijwilligers,
deelnemers en inwoners van de dorpen Scherpenzeel en
Renswoude moesten plaatsmaken voor contact op
afstand.

"Lichtpuntjes"
Het geven van voorlichting, ondersteuning en advies kon
doorgaan, maar vond het grootste deel van het jaar
telefonisch of per mail plaats. Het feit dat inwoners heel
veel tijd in huis doorbrachten, maakte juist dat een
telefoontje van de welzijnswerker of een vrijwilliger een
lichtpuntje op de dag kon zijn. De telefoongesprekken
hadden een opbeurend en ondersteunend effect. Hierbij
vielen enerzijds de veerkracht op, van met name
senioren, om ‘het’ vol te houden en anderzijds de
signalen van eenzaamheid en het gevoel van
uitzichtloosheid.
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VOORLICHTING, ADVIES EN ONDERSTEUNING

122

59

Scherpenzeel

Renswoude

Aantal contacten ter ondersteuning met inwoners in 2020

"De weg wijzen, meedenken en adviseren"

De spreekuren van de welzijnswerkers, waarbij
inwoners konden binnenlopen voor een gesprek
of het maken van een afspraak, hebben in het
jaar 2020 plaatsgemaakt voor een bredere
telefonische bereikbaarheid van de
welzijnswerkers. Een goede manier om in
contact te blijven als het fysiek niet kan. Het
nadeel is dat non-verbale communicatie gemist
wordt en wellicht ook andere, belangrijke
signalen.
Enkele voorbeelden van vragen die inwoners
stellen, worden hiernaast weergegeven.
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Bij wie moet ik zijn als ik me zorgen maak
over mijn partner/familielid?
Wat moet ik doen als koken niet meer zelf
lukt?
Wie kan mij helpen met het omgaan met
mijn computer?
Wie helpt mij als ik mijn huishouden fysiek
niet meer aan kan?
Hoe kom ik aan een andere woning?
Wie kan mij helpen met de administratie?
Hoe kom ik mijn dag door nu ik alleen en
fysiek beperkt ben?
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ONAFHANKELIJKE
CLIËNTONDERSTEUNING
Elke gemeente is wettelijk verplicht om onafhankelijke
en deskundige cliëntondersteuning te organiseren.
De cliënt heeft recht op bijstand in het gesprek met de
Wmo-consulent. Voorafgaand aan die gesprekken maakt
onafhankelijke cliëntondersteuning
het verschil:
.
voor de cliënt, gemeente, zorgverzekeraar en voor het
CIZ. Uit een recent onderzoek van de ANBO blijkt dat bij
twee derde van de gevallen de ondervraagden niet
geholpen zijn bij de voorbereiding op het Wmoonderzoek. Ook kreeg 67 procent geen informatie over
het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.
Het gesprek
Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor alle 55plussers in Scherpenzeel die hulp nodig hebben bij het
aanvragen van zorg en ondersteuning. Ook mensen die al
zorg en ondersteuning krijgen, of die mantelzorg geven,
kunnen gebruikmaken van cliëntondersteuning door
contact op te nemen met cliëntondersteuning of door
doorverwijzing.
Het doel van cliëntondersteuning
Iedere burger die daar behoefte aan heeft, moet
eenvoudig en snel toegang hebben tot
cliëntondersteuning. Lang niet alle cliënten kunnen
tenslotte verwoorden wat er aan de hand is.
Een luisterend oor en een scherpe blik zijn essentieel
om de vraag duidelijk te krijgen. De cliëntondersteuner
hoort tijdens een gesprek ook wat níet gezegd wordt
en ziet zaken waar een ander misschien overheen kijkt.
Hij/zij heeft ervaring in de ondersteuning van mensen
met een beperking en stemt de communicatie af op het
niveau van de cliënt en op wat die nodig heeft om de
cliëntondersteuning te ontvangen.
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Informatie
Door middel van gesprekken tijdens huisbezoeken
kan de cliëntondersteuner het volgende doen:
kortdurende ondersteuning bieden bij het
aanvragen van zorg en ondersteuning
helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn
en deze onder woorden te brengen
meegaan naar gesprekken
helpen bij het zoeken naar de juiste informatie
uitleggen hoe een aanvraag verloopt
helpen bij het maken van eigen keuzes
meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met
mensen in de eigen omgeving
meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden
in de buurt
helpen als de cliënt het oneens is met de zorg of
ondersteuning die hij/zij krijgt
Cliëntondersteuning
Het aantal cliënten dat een beroep heeft gedaan op
cliëntondersteuning is als volgt:

12

36

24

2018

2019

2020
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Evaluatie 2020
Aan het begin van het jaar 2020 zijn diverse aanvragen
binnengekomen en afgerond.
Wij hebben verschillende telefoontjes gekregen voor
vragen op het gebied van cliëntondersteuning:
Ondersteunen bij het zoeken naar een andere
woning (2)
Indicatie aanvraag voor aanleunwoning (1)
Aanvraag WLZ (2)
Aanvraag Huishoudelijke hulp (6)
Vragen over een indicatie (5)
Overige hulpvragen zoals netwerk, zingeving,
rouw (6)
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Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling om te kijken naar het
meldformulier; wellicht een mogelijkheid om op het
formulier de optie aan te kunnen vinken ‘ondersteuning
van een cliëntondersteuner'.
Daarnaast weten heel veel mensen niet wat een
cliëntondersteuner is en waar zij recht op hebben.
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MANTELZORGPUNT
De wens van cliënten om (langer) thuis te blijven wonen,
vraagt samen met de nieuwe Wmo en de hervorming van
de langdurige zorg om een andere ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwilligers. In zijn beleidsbrief over
mantelzorg noemt staatssecretaris Van Rijn in het vorige
kabinet drie speerpunten voor de ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwilligers door gemeenten:
Versterken, Verlichten en Verbinden. Deze drie speerpunten
vormen de kern van de nieuwe aandachtspunten
(mantelzorg)ondersteuning. Ze worden voorafgegaan
door het aandachtspunt Vinden, omdat het bereiken van
mantelzorgers, vrijwilligers en nieuwe doelgroepen
een belangrijke voorwaarde is om te kunnen Versterken,
Verlichten en Verbinden. Dit kabinet streeft naar
verbetering van mantelzorgondersteuning en richt zich
op het lang(er) thuis wonen.

Vinden: het bereiken van 50% van de mensen die
zorgen voor een naaste, omdat dat de voorwaarde is om
hen te kunnen versterken, verlichten en verbinden.
Versterken: het versterken van mantelzorgers in hun
regie en positie, zowel op het microniveau van
individuele mantelzorgers als op het niveau van
beleidsbeïnvloeding.
Verlichten: organiseren van ondersteuning om ervoor
te zorgen dat mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen
(blijven) uitvoeren.
Verbinden: verbindingen leggen tussen formele en
informele zorg en ondersteuning en neemt partners denk aan zorgaanbieders, mantelzorgondersteuners en
vrijwilligersorganisaties - mee in deze manier van
samenwerken. Voor de (nieuwe) doelgroepen worden
diverse activiteiten georganiseerd waarin het steunpunt
een coördinerende rol speelt.
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Een van de onderdelen is het landelijke project ‘in voor
mantelzorg’, waar Renswoude en nog 13 andere plaatsen
aan meedoen. In 2020 zijn wij druk geweest om de
doelen binnen dit project te halen:
Het in balans brengen en houden van
mantelzorgers;
Bruggenbouwen tussen formele en informele
organisaties.
Een uitgebreide evaluatie van dit project komt in 2021 als
het is afgerond.

In 2020 zijn wij vooral bezig geweest met het verlichten
en ondersteunen van mantelzorgers door middel van
telefoontjes en huisbezoeken.
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Het doel van mantelzorgondersteuning
De nieuwe Wmo benoemt niet alleen nadrukkelijk het
belang van mantelzorgondersteuning, maar geeft
daarvoor ook de hierboven genoemde handvatten:
Versterken, Verlichten en Verbinden. Het steunpunt wil
zich meer richten op het versterken van de positie
en regie van mantelzorgers en vrijwilligers, het verlichten
van mantelzorg en vrijwilligerswerk en het beter
verbinden van informele en formele ondersteuning en
zorg en andere (nieuwe) doelgroepen zoals allochtonen,
volwassenen, jeugd en GGZ.
Werkwijze en toekomstplannen
Vinden:
Samen met lokale partners actief op zoek naar
vindplaatsen van mantelzorgers; daarvoor laten wij
ons leiden door het leef- en zorgpad van
mantelzorgers.
Samen met netwerkpartners organiseren dat de
professionals die mantelzorgers op hun zorgpad
tegenkomen ook herkennen als zijnde
mantelzorgers.
Toerusten van generalisten in het dorpsteam om
mantelzorgers te vinden op hun leefpad in de wijk.
Versterken:
Betrekken van de mantelzorger in het onderzoek,
ofwel bij het keukentafelgesprek door middel van
onafhankelijke cliëntondersteuning.
In een eerste gezamenlijk keukentafelgesprek de
zorgbehoefte van de zorgvrager en de
mogelijkheden en grenzen van de mantelzorger
expliciet en dus bespreekbaar maken.
Aandacht besteden in een gesprek met de
mantelzorger aan de belasting van het
mantelzorgen, en ervoor zorgen dat de positieve
ervaringen met het zorgen aandacht krijgen.
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Versterken
Verlichten
Verbinden
Verlichten
Netwerkgericht en inzetten op preventie van
overbelasting;
Organiseren van informatie en advies (servicepunt
XL);
Faciliteren van emotionele steun en educatie voor
mantelzorgers;
Werk maken van passende respijtzorg;
Inzetten op praktische en materiële hulp voor
mantelzorgers;
Werk maken van het vinden en binden van
vrijwilligers;
Jaarlijks organiseren van een high tea tijdens de dag
van de mantelzorg en wellicht in het voorjaar een
activiteit.
Verbinden:
Investeren in samenwerking op het niveau van
professionals met mantelzorgers;
Samenwerking op het niveau van organisaties voor
formele en informele zorg.
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Wij willen aandacht besteden aan: de week van de
dementie; week van de psychiatrie; week van de
opvoeding; week tegen de eenzaamheid; Burendag en
inzetten op burennetwerken; coördinatie van NLdoet.

"Het hele jaar door
aandacht voor de
mantelzorger"

Mantelzorgers in beeld
Het aantal mantelzorgers dat in beeld is, is als volgt:

20

35

56

2018

2019

2020

Een deel is door corona niet gebeurd. Wij hebben vooral
gedaan wat wel kon binnen de beperkingen; er is heel
veel telefonisch contact geweest met mantelzorgers en
vrijwilligers.

Wij zien een duidelijke toename in het aantal
mantelzorgers dat in beeld is. Door de samenwerking
met diverse partijen en door het Mantelzorgpunt onder
de aandacht te brengen, komen meer mantelzorgers in
beeld. Het blijft wel een aandachtspunt om er nog meer
in beeld te krijgen.

Evaluatie 2020

Aanbevelingen

In 2020 hebben de kerngroep en de ontwerpgroep, die
bestaat uit formele en informele partijen, met elkaar en
in samenwerking met opdrachtgever VWS gekeken hoe
wij het programma In voor mantelzorg-thuis verder
vormgeven.
Wij hebben twee groepen gemaakt, die zich met drie
ontwerpvragen hebben beziggehouden:
Hoe kunnen wij mantelzorgers positieve energie
geven, zodat hun veerkracht blijft of toeneemt?
Hoe kunnen wij bruggen bouwen tussen onze
eilanden?
Hoe kunnen wij mantelzorgers de weg laten vinden
als de naaste weer thuis komt/ uit huis gaat?
Wij hebben lokale kennis en landelijke kennis gevuld in
de kennisrugzakken, zie www.invoormantelzorg.nl.
Wij hebben vanaf maart alleen online vergaderd, maar
daardoor wel contact met elkaar gehouden.
De afronding van dit project volgt in 2021.

Het verdient aanbeveling te kijken naar de wet- en
regelgeving rondom de AVG in relatie tot
mantelzorgondersteuning. Wellicht kan een
verwerkersovereenkomst worden gemaakt, zodat
na toestemming gebruik van de gegevens kan worden
gemaakt.
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Mantelzorgers hebben meer behoefte aan informatie.
Daarom hebben wij in 2020 een start gemaakt met
het geven van informatie per e-mail; dit wordt in 2021
voortgezet.
Daarnaast is er behoefte aan avonden rondom een
ziekte; ontmoetingen rondom reuma, chronische ziekten
enz. In 2020 zijn deze avonden helaas geannuleerd, maar
zodra het weer kan, wordt dit in 2021 weer verder
opgepakt.
Dat geldt ook voor ontmoetingen voor ex-mantelzorgers.
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VRIJWILLIGERS
PUNT
Het Steunpunt mantelzorg- en vrijwilligerswerk
Renswoude is in 2020 verdergegaan onder de naam
mantelzorg- en vrijwilligerspunt.
Er zijn twee vrijwilligers die mantelzorgers telefonisch
hebben ondersteund door middel van het bieden van
een luisterend oor en het regelen van praktische zaken.

JAARVERSLAG 2020 SWO-SR

Voor het Vrijwilligerspunt is vooral via het Sportakkoord
contact geweest met diverse organisaties. Organisaties
hebben duidelijk aangegeven waar hun behoefte ligt
wat betreft scholing en contact/netwerk.
Door het Sportakkoord hebben wij meer vrijwilligers
in beeld gekregen en kunnen wij (beter) inspelen
op hun behoefte.
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PREVENTIEF
HUISBEZOEK 75+

Vooraf
Vanaf 2005 is er op verzoek van de gemeente
Scherpenzeel het project 'seniorenvoorlichting aan huis'
van de Stichting Welzijn en Ondersteuning in
Scherpenzeel en Renswoude (voorheen de SOS, nu
SWO-SR). Hierbij werkt SWO samen met de gemeenten
Scherpenzeel en Renswoude.
SWO bood eerst een informatief huisbezoek aan, maar
in de afgelopen jaren is dit doorontwikkeld naar een
preventief huisbezoek aan de 75-, 80-, 85-, 90- en 95jarige inwoners van beide gemeentes. Dit bezoek wordt
vijfjaarlijks herhaald. De gemeente schrijft betrokkenen
aan en geeft de te bezoeken adressen door aan de SWO.
Het gesprek
Vrijwillige seniorenvoorlichters voeren het gesprek. Het
vindt aan huis plaats aan de hand van een gespreksformulier. Het is geen enquête, maar een open gesprek.
Bij de start van de informatieve huisbezoeken lag de
nadruk op het geven van informatie over voorzieningen.
Nu komt juist de eigen verantwoordelijkheid meer op de
voorgrond en hebben de gesprekken een preventief
karakter, waarbij problemen tijdig worden gesignaleerd
en kunnen worden opgepakt, om te voorkomen dat
senioren tussen wal en schip raken. In 2018 is het
gespreksformulier vanwege deze andere benadering
aangepast.
Vrijwilligers
Aan het begin van dit jaar waren er acht geschoolde
vrijwillige seniorenvoorlichters. Er is een bijeenkomst
geweest om door te nemen hoe dit jaar de gesprekken
konden plaatsvinden in verband met Covid-19.
Scholingsavonden zijn er niet geweest.
JAARVERSLAG 2020 SWO-SR
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Het doel van de preventieve huisbezoeken

Informatie

Het doel van preventieve huisbezoeken is:
mensen stimuleren om tijdig na te denken over de
consequenties van het ouder worden en zo nodig
maatregelen te nemen;
laagdrempelig aan huis informatie verstrekken over
diverse voorzieningen en regelingen voor senioren,
de weg wijzen en zo nodig bemiddelen;
signaleren van individuele problemen zoals
eenzaamheid en daarop inspelen;
signaleren van structurele problemen van ouderen
en van lacunes in het aanbod in beide gemeentes
en dit doorgeven aan de gemeente en andere
betrokkenen.

Standaard wordt bij het huisbezoek de volgende
informatie achtergelaten:
schriftelijke informatie voor senioren in
Scherpenzeel en Renswoude;
meterkastkaart, waarop men belangrijke informatie
kan invullen (contactpersonen, ziektekostenverzekeringsnummer e.d.). Die kan men in de
meterkast hangen. Ambulancepersoneel en andere
hulpverleners kijken in de meterkast als ze op zoek
zijn naar dit soort informatie. Dit is extra belangrijk
bij alleenwonenden.

SWO-nieuws

Het aantal huisbezoeken in de afgelopen jaren

Het informatiebulletin SWO-nieuws komt elke drie
maanden uit en bevat ook veel adressen en
telefoonnummers op het gebied van welzijn en zorg.
Alle inwoners van 65 jaar en ouder ontvingen ieder
kwartaal het SWO-nieuws. Vanaf 2021 komt het SWOnieuws niet meer op papier uit, maar is er maandelijks
een digitale nieuwsbrief. Wel wordt nog een
bewaarnummer gedrukt. Er blijkt veel vraag te zijn naar
zo'n bewaarnummer. Dit nummer wordt in het tweede
kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Het aantal huisbezoeken dat de afgelopen jaren is
gedaan, is als volgt:
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Daarnaast geeft men aan de hand van de
gespreksonderwerpen en interesse van de 75-plussers
nog specifieke folders. Er is veel vraag naar de folder
van de regiotaxi en de folder van de klussendienst.

Scherpenzeel:

Renswoude:

133

57

35

21

25

13

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Wij zien een duidelijke afname in het aantal senioren
dat aangeeft een huisbezoek te willen en vanwege AVG
krijgen wij niet de adressen van de senioren die niet
gereageerd hebben. Bij de aanbevelingen komen wij
hierop terug.
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Evaluatie 2020 - Scherpenzeel
Voor de evaluatie van 2020 hebben wij de voorlichters
de volgende 7 vragen gesteld:
Vraag 1: Hoe is het je bevallen om de senioren telefonisch
te benaderen, wat is je ervaring?
Van de vijf adressen heb ik er twee bezocht. Met de
andere drie heb ik goed contact gehad.
Het is niet ideaal, maar gezien de situatie is een
telefonisch gesprek het beste alternatief voor een
huisbezoek. Dit werd door de benaderde mensen ook
wel begrepen en op prijs gesteld. Ikzelf geef de voorkeur
aan een huisbezoek, omdat je dan toch wat beter inzicht
krijgt in de situatie en de omstandigheden. Een van de
mensen die ik benaderd heb, gaf er trouwens wel de
voorkeur aan dat ik langs kwam in plaats van het gesprek
telefonisch te voeren en dat heb ik ook gedaan. We
hebben ons goed aan de maatregelen gehouden en dit
ging dan ook prima.
Ik vond het heel onpersoonlijk, mensen vertellen minder
en zijn kort in het beantwoorden.
Vraag 2: Was deze benadering een belemmering om het
gesprek op gang te krijgen?
Dat ging best goed.
In een enkel geval ging het inderdaad wat lastiger om
het gesprek op gang te brengen. Dit kwam misschien
ook, doordat de mensen al een tijdje geleden de brief
van de gemeente hebben gehad en ze op het moment
van bellen enigszins overvallen werden. Ik heb dan ook
een belafspraak gemaakt voor een later moment.
Dat was het zeker.
Vraag 3: Eerder kwam naar voren dat er nogal veel vragen
zijn over de woonsituatie, was dit nu ook het geval en zo ja,
welke?
Mensen zijn bezig met het ouder worden en men wil zich
voorbereiden voor het geval men zich niet meer redt.
Hebben vragen hoe bijvoorbeeld de aanvraag
huishoudelijke hulp geregeld kan worden en wie daar
recht op hebben.
Niet iedereen is zich ervan bewust dat men zelf over de
toekomstige woonsituatie na moet denken. Mensen
willen ook soms blijven wonen waar ze wonen, terwijl de
woning niet altijd geschikt meer is wanneer men
hulpbehoevend zou worden. De reactie is vaak: dat zien
we dan wel weer.
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Diverse keren kwam weer naar voren dat er geen of te
weinig aanbod is van betaalbare appartementen of
seniorenwoningen. Men staat vaak niet ingeschreven bij
huiswaarts.nu en men vertrouwt erop dat er wel een
oplossing komt op het moment dat zich onverhoopt in de
toekomst een calamiteit voordoet.
Weinig of geen vragen gehad.
Vraag 4: Merkte je nu dat er, gezien de
coronamaatregelen, meer sprake is van eenzaamheid
(voldoende sociale contacten enz.)
Nee, eigenlijk niet.
Daadwerkelijke eenzaamheid heb ik er niet uit kunnen
filteren. Wel vindt men het erg naar en jammer dat er
(bijna) geen bezoek kan komen en dat allerlei
activiteiten zijn afgelast. Men kijkt erg uit naar het
moment dat dit weer mogelijk is. Het gebrek aan fysiek
contact wordt deels opgelost door veel telefonisch
contact. Ook gaven mensen aan dat ze het een zeer
beangstigende tijd vinden en ook saai. Het betreft hier
wel een generatie die deze tijd ervaart als: het is nu
eenmaal niet anders, we zijn voorzichtig, houden ons
aan de maatregelen en maken er maar het beste van.
Mensen vinden het een nare tijd en hopen dat het snel
weer mogelijk is om ergens naar toe te gaan of deel te
nemen aan activiteiten/verenigingen etc.
Vraag 5: Welke behoeftes kwamen naar voren en kon je
hier antwoord op geven?
Vooral de informatie die ik gaf, vonden ze belangrijk. Het
ging dus vooral om huishoudelijke hulp en ook wel is de
klussendienst genoemd.
Veel behoeftes die aan de orde kwamen, waren niet
anders dan anders: verwijzen naar Wmo-loket voor
huishoudelijke hulp, vervoerspas, een paar mensen
geadviseerd om zich in te schrijven bij huiswaarts.nu.
Ook was er een klacht over slecht onderhouden trottoirs
in het dorp. Doorgegeven dat dit bij de gemeente
gemeld kan worden.
Niet van toepassing.
Vraag 6: Kwamen er vragen naar voren waar je geen raad
mee wist?
Nee, ik heb goede gesprekken gehad en anders was ik
wel bij jullie terechtgekomen.
Nee, niet gehad.
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"Gezien de situatie is een telefonisch gesprek
het beste alternatief voor een huisbezoek"
Vraag 7: Hoelang duurde gemiddeld een welzijnsgesprek?
Telefonisch ongeveer een half uur. Bij bezoek is dat
duidelijk langer en kom je al gauw op het dubbele.
Een gemiddeld gesprek duurde ongeveer 30 minuten.
Een telefoongesprek duurde hooguit 10 à 15 minuten.
Evaluatie 2020 - Renswoude
De meeste gesprekken hebben fysiek plaatsgevonden.
Het bezoek werd over het algemeen goed gewaardeerd.
Belangrijkste punten uit de gesprekken waren: meer
eenzaamheid en minder contacten door Covid-19, veel
vragen over wonen, het SWO-nieuws wordt gemist.
Doorverwijzing
Een doorverwijzing naar de welzijnswerker kwam van een
dochter die omkwam in de bureaucratie rondom de
opname van haar moeder in een zorginstelling.
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Woonstede/Huiswaarts.nu
Het inschrijven bij Woonstede en Huiswaarts.nu en
kijken of er een geschikt huis is, kan alleen digitaal. Wat
betreft het leren werken met e-mail kan men terecht bij
het Digicafé. Anderen zoeken oplossingen bij familie of
bekenden.
Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling om te kijken naar de wet- en
regelgeving rondom de AVG in relatie tot preventie. Een
grote groep senioren bereiken wij niet en daardoor
kunnen wij problemen niet vroegtijdig signaleren.
De gemeente gaat de komende jaren inzetten op
preventie en dit project zou daar goed in passen, vooral
als daardoor meer senioren bezocht kunnen worden.
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ONTMOETINGS
GROEP
(WEKELIJKS)
De ontmoetingsgroep van de SWO is gestart op woensdag
16 mei 2018. Vanaf die datum komt de groep wekelijks
bij elkaar op de woensdag van 10.00 uur tot 13.15 uur,
locatie Huis in de Wei (zaal Sterrenweide). Om 12.00
uur wordt de warme maaltijd gezamenlijk gebruikt. Er
zijn per twee vrijwilligers aanwezig die de groep waar
nodig begeleiden. Dit kan zijn op het praktische vlak,
koffie, thee, spelletje, hulp bij verplaatsen etc. Daarnaast
geven zij aandacht aan de verhalen, zorgen dat iedereen
aan bod komt en hebben oog voor de emotionele
aspecten. De welzijnswerker begeleidt en coacht de
vrijwilligers hierin. Ook heeft zij iedere week even
contact met de groep deelnemers met het doel hun
woon- en leefsituatie in beeld te krijgen en alert te zijn
op situaties die om extra begeleiding vragen.
Het belangrijkste doel is ontmoeting, ter voorkoming van
isolement. Daarom komt deze groep ook in de
zomermaanden bij elkaar.
In januari 2020 waren er 8 deelnemers in de leeftijd van
70 tot 85 jaar. In maart overleed de oudste deelnemer en
in november verhuisde een deelnemer naar een locatie
voor 24-uurszorg vanwege de diagnose dementie.

Gang van zaken vanaf de komst van Covid-19
Tot en met 11 maart 2020 is de groep wekelijks bij elkaar
geweest. Vanwege de eerste golf van de coronapandemie
moesten de ontmoetingen stoppen. De vrijwilligers en de
welzijnswerker hebben toen telefonisch contact
onderhouden met de deelnemers. Eind augustus was het
weer mogelijk elkaar, met inachtneming van de
coronamaatregelen, te ontmoeten. Dit moest echter op
een andere locatie vanwege de kwetsbaarheid van de
bewoners in het Huis in de Wei, van wie ook een deel
besmet is geraakt door het virus. De hal van het
kerkgebouw De Achthoek was beschikbaar voor de
ontmoetingsgroep. SWO huurde deze ruimte wekelijks
van eind augustus tot en met begin oktober. De tijd van
samenkomen was korter en er werd niet meer
gezamenlijk gegeten. Vanaf oktober verliep het contact
telefonisch en hebben we de deelnemers (en
vrijwilligers) gestimuleerd regelmatig even contact met
elkaar te zoeken.
Aantal deelnemers op 01-01-2020: 8
Aantal deelnemers per 31-12-2020: 6
Er staan enkele deelnemers op een lijst die graag willen
starten, zodra de groep weer bij elkaar kan komen.
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ONTMOETINGS
GROEP BREED
GEÏNTERESSEERDEN
Sinds 4 juni 2019 komt maandelijks de ontmoetingsgroep
voor breed geïnteresseerden bij elkaar. Het initiatief voor
deze groep heeft zijn oorsprong in een samenwerking
tussen de huisarts, ouderen-verpleegkundige en een
medewerker van het steunpunt Mantelzorg in
Scherpenzeel. Van hieruit werd gesignaleerd dat er
behoefte was aan een groep waarin mensen hun
interesses, kennis en kunnen delen nu ze (al langere tijd)
geen deel meer uitmaken van het arbeidsproces. In
maart 2019 werd contact gezocht met de welzijnswerkers
van SWO-sr om mee te denken in dit initiatief en mede te
onderzoeken of en hoe de belangstelling hiervoor zou
zijn. Na verder onderzoek resulteerde dit in juni 2019 in
een start met circa tien geïnteresseerden, zowel mannen
als vrouwen, variërend in de leeftijd van 65 tot 90 jaar,
met zeer diverse achtergronden. De groep ziet elkaar elke
eerste dinsdag in de maand, zo’n 1,5 uur. Begonnen in
de Breehoek, daarna in Restaurant de Dennen, af en toe
bij iemand thuis en sinds september van 2020 in de hal
van kerkgebouw de Achthoek aan de Molenweg te
Scherpenzeel.
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Er is een vaste vrijwilliger die als gespreksleider en
initiator de groep begeleidt. De inhoud van de
gesprekken varieert van culturele, filosofische of
geschiedenisthema’s naar verdiepende kennismaking en
levens- en zingevingsvragen. De onderwerpen worden
wisselend door de deelnemers en de vrijwilliger
ingebracht en voorbereid. De welzijnswerker is af en toe
aanwezig en is beschikbaar als sparring-partner voor de
vrijwilliger.
Vanwege verschil in verwachtingen heeft een klein deel
van de groep zich in november 2019 afgescheiden en is
apart verder gegaan. Twee nieuwe deelnemers hebben
zich bij de groep aangesloten.
2020
Aantal deelnemers van januari tot december 2020: 7
Vanwege de coronapandemie is een deel van de data
voor ontmoeting komen te vervallen. De groep is in 2020
in totaal 8 keer bij elkaar geweest.
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FORMULIEREN
BRIGADE
Vooraf

Werkwijze

Op weg naar de participatiesamenleving waarin de
burger zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid neemt
voor eigen leven en omgeving zijn er soms
belemmeringen waardoor ondersteuning nodig is om het
meedoen mogelijk te maken. Vanaf 2006 is er al een
dienst voor het invullen van belastingaangiften en vanaf
2015 is deze dienst verder doorontwikkeld en is de
formulierenbrigade/thuisadministratie opgezet, omdat in
Scherpenzeel en Renswoude is gebleken dat de burger
ondersteuning nodig heeft bij administratieve zaken als
hij in een kwetsbare situatie belandt. Soms verliezen
burgers het overzicht in hun administratie waardoor ze
kans lopen in uitzichtloze schulden te geraken.

De formulierenbrigade heeft wekelijks in Scherpenzeel
en om de week in Renswoude een spreekuur.
De ervaring heeft echter geleerd dat mensen niet op het
spreekuur komen. Als er een aanmelding binnenkomt
telefonisch of via de mail, dan wordt deze doorgezet
naar de vrijwilligers en een van de vrijwilligers pakt het
op en gaat op huisbezoek bij de cliënt. Het voordeel van
op huisbezoek gaan, is dat er meer gesignaleerd wordt
en dat de benodigde documenten binnen handbereik
zijn om formulieren in te vullen.
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Het doel van de formulieren huisbezoeken
Het doel van de huisbezoeken door een vrijwilliger van
de formulierenbrigade is:
het geven van voorlichting en advies over regelingen
en voorzieningen;
helpen bij het invullen van formulieren;
ordenen van de administratie;
belastingaangiften invullen.

Beoogd resultaat
Burgers worden ondersteund bij administratieve
zaken;
De burger wordt goed geïnformeerd en maakt
gebruik van regelingen waar hij recht op heeft;
Het ontstaan van problematische schulden wordt
voorkomen of vroegtijdig gesignaleerd;
De kwaliteit van de ingevulde formulieren is beter
waardoor de behandelende instanties, waaronder
de gemeente, deze efficiënt kunnen afhandelen;
Door de geboden hulp sparen de Wmomedewerkers tijd uit die anders ingezet kan
worden.

Vrijwilligers

Hulpvragen

In Scherpenzeel zijn vijf vrijwilligers actief en in
Renswoude drie vrijwilligers. De tijdsbesteding die
vrijwilligers daarvoor kwijt zijn, is:
Scherpenzeel: 323,6 uur
Renswoude: 217,5 uur
Totaal:
541,1 uur

In 2020 zijn cliënten geholpen met de volgende
hulpvragen:
Aangiften IB, vragen m.b.t. de Belastingdienst;
Toeslagen;
Kwijtschelding Gemeentelijke heffingen/ GBTL;
Minima regelingen en bijzondere bijstand;
Hulp bij de administratie;
Diverse vragen m.b.t. statushouders;
Vragen over CAK, AOW, hypotheek en pensioen;
Ondersteuning m.b.t. zorgverzekering;
Ondersteuning m.b.t. huiswaarts/woonstede;
Ondersteuning m.b.t. bezwaarschriften.

Dit komt neer op 10 uur per week, uren die de
gemeenten besparen door de inzet van de vrijwilligers.
Hierbij komt 4 uur coördinatie. Totaal bespaart de
gemeente op een halve FTE.
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Aantal huisbezoeken in 2020

jonger dan 18 jaar

jonger dan 18 jaar -

24

18 tot 55 jaar
55-plus
statushouders

18 tot 55 jaar

65

5

55-plus

62
75

statushouders

Scherpenzeel - totaal: 191

91
2
Renswoude - totaal: 98

Evaluatie 2020

Aanbevelingen

In 2020 zijn er net als andere jaren veel aanvragen bij
de formulierenbrigade gedaan. De burgers weten de weg
en bellen om een afspraak te maken. Heel veel
doorverwijzingen komen via de gemeente, de
samenwerking met klantmanagers is goed.
Door verloop bij de klantmanagers gaat er echter kennis
verloren en bij de overdracht wordt niet altijd goed
meegenomen wat de SWO/formulierenbrigade doet.
Wij lopen ertegenaan dat het binnen het proces niet
altijd goed verloopt. Bevestiging van bijvoorbeeld een
aanvraag blijft lang liggen, waardoor cliënten onnodig
lang moeten wachten.

Wellicht een idee om, zodra het weer kan, persoonlijk
kennis te maken met de klantmanagers. Er is veel
verloop geweest.
Met elkaar afstemmen is voor beiden een fijne werkwijze
die helpend is cliënten.
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PR EN
COMMUNICATIE

Evaluatie PR en Communicatie in 2020
Een van de communicatiemiddelen vanuit de SWO naar
de inwoners van Renswoude en Scherpenzeel was het
SWO-Nieuws. Een papieren boekje met daarin alle
informatie rondom diensten, activiteiten, mogelijkheden
voor ondersteuning en ontmoeting. Dit gidsje kwam vier
keer per jaar uit en werd bezorgd op zo’n 2000 adressen
(Scherpenzeel en Renswoude). Om meerdere redenen is
ervoor gekozen dit boekje niet meer te maken en het
SWO-Nieuws te vervangen door onder andere een
digitale nieuwsbrief. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in
de andere communicatiemiddelen zoals de website,
flyers, Facebook en publicaties in regionale kranten.
Dankzij de inzet en kunde van de vormgever is een
nieuwe huisstijl ontworpen waarmee de SWO via
verschillende kanalen eenduidige informatie op een
heldere en toegankelijke manier kan communiceren.
In 2020 is veel aandacht besteed aan de doorgaande
professionalisering en uitstraling van de SWO. Profileren
is van groot belang zeker nu de SWO een bredere
doelgroep bedient dan alleen senioren. Wij zijn er voor
alle kwetsbare inwoners vanaf 23 jaar. Een belangrijke
reden om ook op het gebied van PR en communicatie
wegen te zoeken die aansluiten bij de beleving en
mogelijkheden van actieve senioren en de jongere
generatie.

SW

stichting welzijn & ondersteuning
Scherpenzeel - Renswoude

Inmiddels is de eerste digitale nieuwsbrief verschenen.
De uitdaging ligt nu in het verzamelen van zoveel
mogelijk mailadressen en contactgegevens van de
inwoners die geïnformeerd willen worden.
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ACTIVITEITEN EN
DIENSTEN 2020
IN CIJFERS
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