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HOOFDSTUK 1 VORMGEVEN AAN TRANSITIE SOCIAAL DOMEIN 
 

1.1 INLEIDING 

Transitie en transformatie  

Nederland is in transitie. In het Sociaal Domein is de wet- en regelgeving van verzorgingsstaat 

veranderd naar een land waar de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn meer bij de burger zelf 

en zijn omgeving komt te liggen. De maatschappelijke doelen die gesteld zijn, worden vertaald in 

“samen vanuit een netwerk te zorgen voor zelfredzaamheid”, zodat inwoners kunnen (blijven) 

participeren in de maatschappij.  

Van de gemeente wordt kennis, flexibiliteit, de bereidheid verder te kijken dan de ambtelijke -en 

wettelijke kaders en transformatiebereidheid gevraagd. Er is sprake van partnerschap: binnen het 

Sociaal Domein is transitie alleen mogelijk met intensieve samenwerking tussen gemeenten en 

actieve bewoners, waar nodig gefaciliteerd of ondersteund door organisaties als SWOM.  

In Montfoort heeft de gemeente ervoor gekozen het grootste deel van de Wmo door SWOM te laten 

uitvoeren. Veel inwoners kwamen al met hun ondersteuningsvragen bij SWOM terecht voor 

welzijnsvoorzieningen. 

Nieuwe regels Sociaal Domein vanaf 1 januari 2015 

De aanvraagprocedure voor een voorziening in het kader van de Wmo is deels veranderd in een 

meldingsprocedure1. Tijdens een (Keukentafel)gesprek, wordt gezocht naar oplossingen. Samen met 

de inwoner wordt gekeken naar eigen mogelijkheden, met hulp van vrienden en familie of met 

behulp van Voorliggende voorzieningen. Daarna kan gezocht worden naar een maatwerkvoorziening 

Wmo. Daarbij is een verschuiving naar welzijnsvoorzieningen duidelijk waarneembaar2. 

Transformatie van SWOM 

De intrede van Wmo2015 heeft SWOM doen transformeren en groeien. De organisatie is gekanteld 

van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele. De kurk waar de missie en visie op drijven is 

het werk van en door actieve bewoners en vrijwilligers. SWOM heeft 2015 grotendeels besteed aan 

het inspelen op de decentralisaties, op de nieuwe uitgangspunten en doelen van de transitie en geeft 

in nauwe afstemming met de gemeente Montfoort vorm aan de werkwijzen die daar bij horen. 

SWOM wil hiermee een vangnet zijn voor de veranderingen in het Sociaal Domein. 

Inspelen op behoeften 

Dankzij vele vrijwilligers kan een grote verscheidenheid aan welzijnsactiviteiten worden gerealiseerd. 

Deze burgerkracht maakt dat SWOM het lokale netwerk kan helpen ondersteunen. Door af te 

stemmen met de actieve verenigingen kan een breed, samenhangend pakket van diensten en 

activiteiten worden aangeboden. SWOM is verankerd in de samenleving van Montfoort en 

Linschoten.  

                                                           
1 Zie bijlage 2 Procedure het (Keukentafel)gesprek 
2 Zie bijlage 4, Rapportage activiteiten welzijn  
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1.2 VISIE EN MISSIE VAN SWOM 

Visie  

De medewerkers van SWOM vinden dat iedereen in staat moet zijn deel te kunnen nemen aan de 

maatschappij. Wij willen creatief inspelen op de lokale behoeften aan sociale ondersteuning. 

Uitgaande van de eigen kracht van de inwoner, zorgen onze vrijwilligers en medewerkers voor 

dienstverlening die tijdig en op maat wordt geleverd. Ons motto is: “Laat iedereen meedoen”.  

Missie  

SWOM staat voor laagdrempelige ondersteuning. Wij willen samen met maatschappelijke partners in 

Montfoort en Linschoten en hun netwerken het huidige aanbod aan dienstverlening en 

welzijnsactiviteiten borgen en toekomstbestendig houden.  

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven over de veranderde wet- en regelgeving in Nederland, 

die geleid hebben tot de aanpassingen en veranderingen binnen het Sociaal Domein. Hoofdstukken 

2, 3 en 4 bevatten de rapportages 2015, en uitleg over de onderlinge samenhang met andere 

diensten en activiteiten binnen het Sociaal Domein. Tevens wordt in deze hoofdstukken inzicht 

gegeven in de samenhang tussen de terugloop van indicaties in de Wmo en de toename in het 

gebruik van Voorliggende voorzieningen en welzijnsdiensten. Voor de leesbaarheid zijn de 

bijbehorende cijfermatige schema’s in de bijlagen weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt de 

ontwikkeling van de organisatie van SWOM toegelicht en uitleg gegeven over de klachtenprocedure. 

In de bijlagen zijn procedures, rapportages en prognoses te vinden, voor zover die al niet in de 

hoofdstukken waren verwerkt. De eerste bijlage is een overzicht van de kansen, kracht en 

bedreigingen (SWOT) van SWOM. De laatste bijlage is een uitgebreide uitleg over de 

klachtenprocedure van SWOM. 

 

Montfoort, 5 maart 2015 

Het bestuur van SWOM 
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HOOFDSTUK 2 SWOM WELZIJN 

2.1 INLEIDING 

Welzijnswerk heeft vooral geleid tot een grotere vorm van maatschappelijke participatie. 

Tegelijkertijd is er een grote preventieve werking voor allerlei soorten problematiek. De behoefte van 

inwoners van Montfoort en Linschoten om te ontmoeten en te verbinden, educatie te ontvangen, 

diensten door vrijwilligers af te nemen, cultureel erfgoed in stand te houden, is van oudsher een 

welzijnstaak die verricht werd op basis van vrijblijvendheid vanuit de cliënt en de vrijwilliger.  

SWOM stemt voortdurend het activiteiten- en dienstenaanbod af op de vraag in de samenleving en 

daarmee groeit ook de naamsbekendheid. Doel is om de voorzieningen van SWOM makkelijk 

vindbaar en toegankelijk te houden. Dat betekent dat meer actieve inwoners (vrijwilligers) worden 

geworven en er meer georganiseerd wordt, wat weer maakt dat er steeds efficiënter gewerkt moet 

worden.  

SWOM vraagt voor een aantal activiteiten een deelnemersbijdrage om de directe kosten te dekken. 

Wij signaleren dat er inwoners zijn die laten blijken niet in staat te zijn een deelnemersbijdrage te 

betalen. Het risico bestaat dat deze doelgroep niet meer maatschappelijk gaat participeren. Juist 

voor hen is het nodig deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Voor de voornoemde 

inwoners zal gezocht kunnen worden naar alternatieve mogelijkheden om een beroep te doen op 

financiële ondersteuning zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke minima ondersteuning. 

Vrijwilligersactiviteiten vergen standaard inspanningen van een professional: 
 De activiteit moet worden bedacht en georganiseerd; 

 Er moet een datum worden bepaald; 

 Een locatie moet worden geregeld; 

 Op locatie moet de activiteit worden afgestemd; 

 Vrijwilligers moeten worden benaderd, ingedeeld, gecoacht of getraind; 

 Er moeten werkoverleggen plaatsvinden; 

 Publicatie, flyers en folders moeten worden georganiseerd; 

 Deelnemers moeten worden aangemeld en ingedeeld; 

 Eventueel vindt financiële afhandeling met de deelnemers plaats; 

 De activiteit moet worden uitgevoerd; 

 Er moet worden opgeruimd; 

 De activiteit moet uiteindelijk worden gedocumenteerd en het aantal deelnemers 
geregistreerd. 

2.2 RAPPORTAGE 2015 

Er is een groeiende vraag naar diensten en activiteiten. Het welzijnsaanbod is in 2015 aan de 

behoeften van de inwoners aangepast. Om de continuïteit en de kwaliteit te waarborgen is het team 

minimaal uitgebreid. De groei van het aanbod maakte dat ook de administratieve processen werden 

aangepast. De activiteiten zijn samengebracht in het Productenboek SWOM welzijn3. Uit de 

rapportage van de welzijnsactiviteiten4 valt af te leiden dat verschuivingen hebben plaatsgevonden. 

                                                           
3 Zie bijlage 3, Productenboek activiteiten Welzijn 
4 Zie bijlage 4, Rapportage 2015 activiteiten welzijn 
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Alleen de activiteiten waar opvallende afwijkingen te zien zijn, zijn hierna beschreven.  

 

Maaltijdvoorziening 

De maaltijdvoorziening is voorliggend aan de huishoudelijke ondersteuning in de Wmo. Ondanks de 

toenemende vraag naar maaltijden is het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning gelijk 

gebleven5.  

Uit de rapportage6 blijkt dat een forse groei van de maaltijdvoorziening heeft plaats gevonden, o.a. 

doordat cliënten langer thuis blijven wonen. 

Uit de in 2015 door cliënten ingevulde enquêteformulieren (verstrekt door de leverancier) bleek dat 

het overgrote deel van de cliënten tevreden is over de kwaliteit van zowel de aanschuifmaaltijden, de 

maaltijdvoorziening aan huis als de attitude van de vrijwilligers. Uiteraard vraagt dit ondersteuning 

en facilitering van SWOM. 

SWOM auto 

De SWOM auto is geschonken door de Stichting Vrienden SWOM en was bedoeld voor algemeen 

gebruik. De ritprijs is vanaf het begin afgestemd op de directe kosten. In de loop van 2016 zullen wij 

de SWOM auto herpositioneren als voorliggende vervoersvoorziening. 

Het aantal vragen voor een rit is in 2015 meer dan verdubbeld4. Steeds vaker moeten wij “nee” 

verkopen: inwoners moeten dan een alternatief zoeken. In 2016 worden meer vrijwilligers 

aangetrokken.  

Interculturele ondersteuning 

Een groep cliënten wordt met hulp van vrijwilligers begeleid in de integratie binnen de Nederlandse 

cultuur en maatschappij, door taallessen aan te bieden. In opdracht van de gemeente faciliteert 

SWOM deze activiteit. Het is mogelijk dat het aantal vluchtelingen in de regio zal toenemen. SWOM 

zal in afstemming met Vluchtelingenwerk zoeken naar passende ondersteuning, bijvoorbeeld door 

een kledingbeurs te faciliteren of gezamenlijke activiteiten te organiseren.  

Beweegactiviteiten 

In samenwerking met de Sportregiegroep is gestart met een programma om jong en oud meer te 

laten bewegen. SWOM denkt mee over beleid en biedt ook zelf activiteiten aan. Deze activiteiten 

laten een lichte groei zien in 2015. Omdat we binnen de Sportregiegroep hebben besloten in 2016 

meer PR te geven aan bewegen, verwachten wij toename in de vraag naar beweegactiviteiten.  

SWOM is mediator voor het Jeugd Sportfonds, wij verzorgen de administratie en monitoring van dit 

fonds.  

Fondsen en giften 

Giften worden ter beschikking gesteld aan de Stichting Vrienden SWOM, die aankopen kan doen voor 

materiaal, of bijvoorbeeld een nieuwe “side by side fiets” (duo-fiets). 

                                                           
5 Zie bijlage 10, Rapportage uitvoering Wmo 
6 Zie bijlage 4, Rapportage 2015 activiteiten welzijn 
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2.3 SAMENHANG BINNEN SOCIAAL DOMEIN 

De meerwaarde van SWOM vrijwilligers en -professionals ligt in de brede signaleringsfunctie. Bij de 

contactmomenten met inwoners wordt veel opgemerkt, bijvoorbeeld bij tekenen van verwardheid of 

lichamelijke ongemakken. Bij (zorgwekkende) ontwikkelingen, wordt contact gezocht met de cliënt of 

diens vertegenwoordiger. Er wordt gezocht naar passende dienstverlening. Soms is dat begeleiding, 

soms deelname aan activiteiten, soms is de Casemanager Dementie, het Steunpunt Mantelzorg of 

het SWOM DoeMeeHuis nodig. Omdat bijna alle diensten door SWOM geleverd kunnen worden, kan 

snel en adequaat ingespeeld worden op het signaal waardoor erger vaak voorkomen wordt. Tevens 

wordt in 2016 ingezet op intensievere samenwerking met de informele organisaties in de regio.  
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HOOFDSTUK 3 SWOM VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden alle Voorliggende voorzieningen die SWOM in 2014/2015 innovatief heeft 

ontwikkeld samen met actieve bewoners en partner-organisaties, beschreven. Achtereenvolgens 

komt aan de orde: 

- pilot SWOM DoeMeeHuis; 

- pilot Steunpunt Mantelzorg; 

- casemanager Dementie; 

- Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). 

3.2 SWOM DOEMEEHUIS 

Rapportage 2015 
Het SWOM DoeMeeHuis waar dagbesteding wordt aangeboden is gestart in mei 2014 en in mei 2015 
is een evaluatieverslag ingediend. Het DoeMeeHuis is inmiddels ingebed in de staande organisatie 
van SWOM. Werd er in 2014 nog gerekend op een 6-tal bezoekers, in 2015 is dit aantal fors 
toegenomen en groeide de behoefte aan uitbreiding. Tevens werd de huur opgezegd door de 
verhuurder. Het SWOM DoeMeeHuis verhuisde naar de voormalige bibliotheek in Montfoort in 
december 2015. Omdat de cliënten tot een kwetsbare groep behoren, is er altijd een professional 
aanwezig met een aantal getrainde vrijwilligers. Uit gesprekken die gevoerd zijn met cliënten, die wij 
bezoekers noemen, blijkt dat het SWOM DoeMeeHuis voor hen een huiskamerfunctie heeft. Voor 
een aantal is het SWOM DoeMeeHuis zelfs het enige sociale contact dat zij hebben. De activiteiten 
die worden aangeboden zijn beweeg activiteiten, ondersteunende gesprekken, creatieve activiteiten 
en “klussendiensten”. Een belangrijk deel van de bezoekers zijn ouderen. Deze mensen kunnen in het 
SWOM DoeMeeHuis een plek vinden waar zij welkom zijn, ervaren dat zij meedoen in de 
maatschappij omdat zij hun dag zinvol kunnen besteden. 
 

Kentallen SWOM DoeMeeHuis 
In mei 2014 is gestart met de pilot, met 2 bezoekers per dagdeel, 4 dagdelen per week. Het 
gemiddeld aantal bezoekers over heel 2014 is hierdoor lager. 
In 2015 is het aantal bezoekers fors gegroeid, er ontstond een wachtlijst. Vanaf maart 2016 wordt 
een groei naar 40 unieke bezoekers verwacht, waarbij het gemiddelde aantal bezoekers per dagdeel 
hoger uitkomt dan in 2015.  

 

 
31-12-
2014 

31-12-
2015 

Verschil 2016 
prognose 

Aantal aanmeldingen 25 56 31  

Aantal geregistreerde bezoekers 20 28 8 40 

Aantal bezoekers per dagdeel 
gemiddeld 

4,42 7,22 2.8 9 

Aantal vrijwilligers 8 15 7 15 

Aantal geopende dagdelen per 
week 

4 5  11 
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Samenhang SWOM DoeMeeHuis activiteiten binnen Sociaal Domein 

Het SWOM DoeMeeHuis zorgt voor de integratie van mensen met een afstand naar de maatschappij 

of naar arbeidsparticipatie. Het SWOM DoeMeeHuis heeft als voorliggende voorziening een nauwe 

verwantschap met het oorspronkelijke welzijnswerk. Het SWOM DoeMeeHuis heeft een 

signalerende rol richting sociaal team SWOM, Steunpunt Mantelzorg, dementieconsulenten 

maatschappelijk werk. Het Steunpunt Mantelzorg houdt spreekuren in het SWOM DoeMeeHuis. 

Groepsactiviteiten worden in 2016 vanuit het SWOM DoeMeeHuis georganiseerd, zoals de 

scootmobielclub, beweegactiviteiten, kookclubs of iPadcursussen. Het SWOM DoeMeeHuis krijgt 

daarmee een bredere maatschappelijke functie.  

In samenwerking met Ferm Werk worden activiteiten als het tuintjesproject of de klussendienst 

georganiseerd, in januari 2016 is ook een kleine werkplaats gecreëerd. Tevens is een boekenspot 

ingericht. Er wordt gekookt met groepen cliënten die beschermd wonen en willen leren koken en 

leren boodschappen doen.  

3.3 PILOT STEUNPUNT MANTELZORG 

Rapportage 2015 

Mantelzorgers zijn uitermate belangrijk als het gaat om op eigen kracht te blijven meedoen 

(participeren) van de zorgvrager in de maatschappij. Mantelzorger ben je, je kiest er niet voor. Wat 

soms vergeten wordt is dat de mantelzorger het risico loopt op burn out verschijnselen. Het effect 

van ondersteuning door het Steunpunt Mantelzorg van SWOM kan zijn dat de mantelzorger het 

zorgen voor de naaste langer kan volhouden waardoor er minder aanspraak gemaakt wordt op 

(duurdere) begeleiding van die mantelzorger (zoals respijtzorg of opname van de zieke). De groeps- 

en individuele activiteiten worden georganiseerd en begeleid door de professional in samenwerking 

met vrijwilligers. Uit de rapportage is op te maken dat het aantal bezoekers van de 

ontmoetingsochtenden toeneemt. 

De gemeente heeft aan SWOM gevraagd de Mantelzorgwaardering 2015 uit te voeren, waardoor 

zich in december 2015 veel nieuwe mantelzorgers aanmeldden. Er is veel publiciteit gegeven aan de 

Mantelzorgwaardering, waarmee ook het aantal ondersteuningsvragen door mantelzorgers 

toeneemt.  

 

Steunpunt Mantelzorg 

 2014 Q1 
2015 

Q2 
2015 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

2015 

Ontmoetingsochtend (1x/mnd.) gemiddeld aantal 
bezoekers 

0 26 23 21 33 33 

Ontmoetingsochtend (3x/mnd.) gemiddeld aantal 
bezoekers 

30 30 30 30 30 30 

Mantelzorglunch gemiddeld aantal bezoekers 0 0 0 19 16 16 

Zangochtenden (aantal bezoekers) 0 15 15 15 17 17 
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Samenhang Steunpunt Mantelzorg binnen het Sociaal Domein  

Het sociaal team SWOM, het welzijnsteam en de dementieconsulent signaleren waar mantelzorgers 

overbelast raken, waarna de coördinator van Steunpunt Mantelzorg inspeelt op de 

ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. Het werven en selecteren van vrijwilligers voor de 

mantelzorgactiviteiten gebeurt in samenwerking met het SWOM welzijnsteam. De begeleiding van 

de mantelzorgers van dementerenden gebeurt in samenwerking met de casemanager dementie, 

waardoor effectiever ingespeeld wordt op problematiek en er ook betere coaching komt voor de 

dementerende, de mantelzorger en ook de betrokken vrijwilligers.  

3.4 SWOM DEMENTIECONSULENT 

Naarmate in Nederland de vergrijzing toeneemt, zal ook het aantal mensen met dementie klachten 

toenemen7. Voor Montfoort kan globaal vertaald worden hoe de vergrijzing zal toenemen: 

 

Prognose aantal mensen met dementie klachten 

 2013 2014 2020 2030 2040 

Nederland 256.845 263.800 (+ 3%) 310.622 (+21%) 426.103 (+66%) 538.141 (+110%) 

Montfoort 148 154 (+ 4%) 210 (+ 42%) 326 (+ 120%) 371 (+ 151%) 

 

Het takenpakket van de dementieconsulent van SWOM bestaat uit begeleiding, indicering Wmo, 

training en coaching van vrijwilligers en als kennisbank voor collega’s en externe partners zoals de 1e 

lijn. De dementieconsulent is Voorliggend aan de ZVW en aan de Wmo. Zij is vanwege de afkadering 

bij de wijkverpleging door de zorgorganisaties, in opdracht van de gemeente ondergebracht bij 

SWOM. De dementieconsulent zorgt ervoor dat mensen met dementie zolang mogelijk thuis kunnen 

blijven wonen en dat daarbij de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk gehandhaafd 

kan blijven. Door deze vorm van begeleiding krijgt zowel de dementerende als de mantelzorger meer 

grip op de omgeving en wordt de eigen kracht ondersteund. Daarmee is zij kostenbesparend op de 

Zvw en de Wmo. 

Rapportage 2015 

De caseload is vanaf januari 2015 uitgegroeid van 60 cliënten naar 72 cliënten. De 

dementieconsulent biedt begeleiding aan dementerenden en hun naaste, die vaak ook mantelzorger 

is. Zij traint en coacht de vrijwilligers die dementerenden en/of hun mantelzorgers bijstaan. Er zijn 

activiteiten voor de dementerenden zoals wandelgroepen, ontmoetingsgroepen en activiteiten in het 

SWOM DoeMeeHuis. De activiteiten worden opgezet in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg. 

Waar mogelijk nemen vrijwilligers het over. In 2015 werd er 10 maal een informatie avond 

georganiseerd.  

 

 

 

                                                           
7 http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/psychische-stoornissen/dementie/omvang 
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Rapportage Dementieconsulent 
 

2015 

Aantal cliënten in caseload 72 

Aantal bezoekers thema avonden 55 

Aantal vrijwilligers opgeleid 8 

Aantal deelnemers wandelgroep 6 

Aantal nieuwe cliënten 19 

Aantal cliënten opname VPH 6 

Aantal cliënten overleden 7 

 
Samenhang Dementieconsulent met andere diensten binnen sociaal domein 

De dementieconsulent werkt nauw samen met alle andere teams van SWOM waar het gaat om 

begeleiden van dementerenden en/of hun mantelzorgers, het organiseren van activiteiten, het 

trainen van vrijwilligers of het delen van kennis. Tevens werkt de dementieconsulent in de regio 

samen met de wijkverpleging, GGZ organisaties en zorgorganisaties. De dementieconsulent heeft 

uitstekende samenwerkingsverbanden met de huisartsen in de gemeente. 

3.5 SWOM ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 

Rapportage 2015 

De medewerkers van het sociaal team SWOM verlenen ook Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). 

AMW wordt niet alleen gezien als Voorliggende voorziening op de Wmo, maar ook op de 

Participatiewet en in sommige gevallen de ZVW. Tevens kan men in sommige gevallen AMW zien als 

Maatwerkvoorziening. SWOM heeft in 2015 de caseload overgenomen van Careyn en Stichting MEE. 

De hulpvragen voor individuele begeleiding lopen uiteen van (psycho)sociale hulpvragen, 

eenzaamheidsvragen tot ondersteuning bij meervoudige problematiek. Er wordt voorzien in 

begeleiding naar en bij beschermd wonen en ondersteuning bij schuldenproblematiek of 

uithuiszettingen. Het aantal hulpvragen is in 2015 toegenomen en het aantal vragen per cliënt is 

gestegen waarmee de casuïstiek complexer is geworden dan voorheen.  

 

Rapportage Algemeen Maatschappelijk Werk Q2 Q3 
 
Q4 

 
2015 

Prognose 
2016 

Aantal cliënten in caseload (niet gedifferentieerd) 35 48 
 
47 

 
47 

 
55 

 

 

Samenhang met andere dienstverlening binnen Sociaal Domein 

De maatschappelijk werker verwijst waar mogelijk door naar een (SWOM) Voorliggende voorziening. 

Op deze manier maakt de cliënt gebruik van eigen kracht en het eigen netwerk met het gevolg dat 

intensieve hulpverlening uitgesteld of mogelijk zelfs afgehouden wordt. Het doel van de individuele 

begeleiding is dat de cliënt na (uiteenlopende) interventies zelfstandig kan participeren in de 

samenleving. De korte lijnen met SWOM welzijnsteam kunnen er voor zorgen dat vrijwilligers snel 

worden ingezet.  
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HOOFDSTUK 4 SOCIAAL TEAM SWOM 

4.1 INLEIDING 

In 2015 zijn de meest kwetsbare inwoners onder de verantwoording van de gemeente gekomen. Het 

gaat hier om cliënten met aandoeningen of ziektebeelden als ALS, psychiatrische aandoeningen, 

verstandelijk beperkten, dementerenden en doven/slechthorenden. Waar herindicaties gemiddeld 

werden beoordeeld in één gesprek, waren er voor complexe en nieuwe meldingen vaak drie en soms 

meer gesprekken nodig om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om een eigen netwerk te 

creëren, te zoeken naar burenhulp; de inzet van andere actieve inwoners zoals de vrijwilligers bij 

SWOM. Het opstellen en registreren van een gespreksverslag vraagt aandacht en professionaliteit. 

Het Gesprek 

De aanvraag voor de Wmo is vervangen door een melding die het Keukentafelgesprek8 tot gevolg 

heeft. Het merendeel van deze meldingen werd opgelost zonder dat een individuele 

maatwerkvoorziening hoefde te worden ingezet. Voorliggende oplossingen, vaak bij de Voorliggende 

voorzieningen van SWOM zelf, worden in samenspraak met de cliënt vaak gevonden.  

Taakgebied sociaal team SWOM 

Het sociaal team SWOM biedt toegang tot alle vragen van inwoners binnen het Sociaal Domein. Dit 

doet zij door het bieden van informatie en advies, voorkomen van problemen door snel en adequaat 

ondersteuning te bieden. Doel is dat de inwoner van Montfoort en Linschoten zoveel en zo lang 

mogelijk kan blijven meedoen in de maatschappij. Hiermee wordt voorkomen dat knelpunten 

problemen worden die leiden tot aanspraak op de Wmo, Zvw en Participatiewet. Vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid en kracht van de inwoners en hun omgeving, houden de inwoners de regie en 

worden zij in de dienstverlening betrokken. Als er echt geen alternatieve oplossing te vinden is, 

wordt geïndiceerd voor een maatwerkvoorziening, zoals begeleiding, beschermd wonen, vervoer, 

woningaanpassingen, hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning. 

4.2 RAPPORTAGE 2015 

Aan de rapportage9 is te zien dat het aantal meldingen in 2015 is terug gelopen. In de rapportages 

van het Welzijnsteam en de Voorliggende voorzieningen is daarentegen een toename te zien bij een 

aantal activiteiten.  

Er is meer nodig: keukentafelgesprek en korte interventie 
Een 72-jarige man belt met het centrale nummer van het sociaal team omdat hij graag een 
vervoerspas wil. De medewerker ontdekt aan de telefoon dat de man vooral bang is om met de 
bus te gaan. Het lijkt erop dat hij geen fysieke beperkingen heeft, waardoor hij niet van het 
openbaar vervoer gebruik kan maken. De medewerker maakt een afspraak met de man voor een 
keukentafelgesprek. Bij dat gesprek blijkt inderdaad dat de man erg onzeker is om met de bus te 
gaan. Samen verkennen zij mogelijkheden om hiermee om te gaan. De medewerker zet de vraag 
uit bij SWOM voor een vrijwilliger die graag een handje wil helpen om meneer over de onzekere 

                                                           
8 Zie bijlage 2, het (keukentafel)Gesprek 
9 Zie bijlage 10, rapportage uitvoering Wmo 
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drempel heen te helpen. Ze spreken af om samen met de bus te reizen, om zo vertrouwen op te 
bouwen. De medewerker komt nog een keer langs om te horen hoe het gaat met de afspraken. De 
man durft inmiddels ook zonder de vrijwilliger de bus te nemen, een vervoerspas is niet nodig. 

Er is meer nodig, van keukentafelgesprek via MDO (Multidisciplinair Overleg) naar een 
maatwerk voorziening 
Via Veilig thuis komt er een melding over geweld. De medewerker van het sociaal team gaat op 
huisbezoek. In het gesprek blijkt dat er sprake is van een verstandelijke beperking en dat er een 
patroon is van het gebruiken van geweld in onmachtige situaties. De medewerker plant een aantal 
gesprekken om een veiligheidsplan te maken en om de het patroon van geweld te doorbreken. 
Tussendoor is er een overleg met familie en de huisarts. Het is duidelijk dat het na verloop van tijd 
nodig is om individuele begeleiding in te zetten via de Wmo 2015 dit om het te behaalde 
evenwicht in de toekomst te behouden. Indien mogelijk zal de begeleider van SWOM ook een 
Voorliggende voorziening via het SWOM DoeMeeHuis inzetten. 

Er is meer nodig, van keukentafelgesprek naar één huishouden, één plan 
Bij een lokale toegang van het sociaal team komt een melding binnen van een burenruzie. Een 
medewerker maakt een afspraak met de betrokken partijen om langs te komen. Bij het gesprek 
wordt duidelijk dat er behalve de burenruzie sprake is van zware schulden en een 
alcoholverslaving bij één van de echtparen. De medewerker van het sociaal team inventariseert 
met het echtpaar welke hulpverleners al bij hen actief zijn. Vervolgens stemt de medewerker met 
deze hulpverleners af om te komen tot één huishouden, één plan. Zo nodig worden er ook andere 
specialisten bijgehaald (vanuit schuldhulpverlening of verslavingszorg bijvoorbeeld) om mee te 
denken. De ruzie met de buren wordt meegenomen in het totale plan. Een mogelijkheid is om bij 
ruzie de vrijwilliger van de buurtbemiddeling in te zetten. Waar mogelijk wordt samen met de 
inwoners gezocht naar Voorliggende voorzieningen of deelname aan welzijnsactiviteiten van 
SWOM. 

 

In het jaar 2015 zijn alle overgangscliënten AWBZ door het sociaal team SWOM bezocht en op 31 

december 2015 is er geen achterstand of wachtlijst voor gesprekken. Veel indicaties voor begeleiding 

konden worden gestopt. De redenen waren onder andere:  

- doorverwijzingen naar Voorliggende voorzieningen; 

- een WLZ indicatie of de aanvraag hiervoor is in gang gezet; 

- cliënten stoppen zelf de begeleiding of ondersteuning werd voortaan geboden door naasten; 

- de indicatie werd niet meer gebruikt; 

- men vond de eigen bijdrage te hoog. 

De herindicaties hadden tot gevolg dat er minder uren en dagdelen werden geïndiceerd, namelijk 

145 uur Begeleiding Individueel en 107 dagdelen Begeleiding Groep. Er zijn herindicaties in PGB 

afgegeven waarbij de familie al onder regime van de AWBZ, begeleiding bood. Die PGB-bedragen zijn 

onder de nieuwe indicaties teruggebracht naar 50% van de kostprijs die met zorg in natura gemoeid 

zouden zijn. 

4.3 SAMENHANG MET EXTERNE PARTNERS EN SWOM TEAMS 

De in de uitvoering van de Wmo, Zvw en Participatiewet deelnemende instellingen en organisaties 

stellen samen met SWOM informatie binnen de wettelijke kaders beschikbaar voor gezamenlijk 

gebruik. Het sociaal team SWOM verwees waar mogelijk door naar de eigen voorzieningen, 

waardoor de aanspraak op de Wmo kromp. 



 
 

Pagina 16 

 

HOOFDSTUK 5. ORGANISATIE ONTWIKKELING 

5.1 INLEIDING 

SWOM wil als professionele organisatie een stevige speler zijn in het Sociaal Domein.  

De uitvoering van de Wmo 2015 bleek arbeidsintensiever en complexer, dan het zich eerst liet 

aanzien. De in 2014 opgestelde DVO 2015 bleek een zware opdracht voor de relatief kleine 

organisatie. SWOM is inmiddels goed op dreef. Er is geïnvesteerd in deskundigheidsverbreding van 

medewerkers en vrijwilligers, vergroten van innovatiekracht, verhelderen van resultaten en effecten 

van de dienstverlening en versterken van de bedrijfsvoering.  

5.2 REGISTRATIE, RAPPORTAGE 

De Wmo2015 vroeg en vraagt flexibiliteit van SWOM en van de gemeente. Samen met de gemeente 

is gezocht naar goede rapportagemodellen, naar de inrichting in de digitale systemen en naar het 

juiste niveau om getallen te duiden. Omdat de duiding van het digitale rapportagesysteem 

ingewikkelder en tijdrovender bleek dan verwacht, de schaalgrootte van SWOM onvoldoende, en de 

afstemming complex, is besloten Aeolus back office per 1 januari 2016 over te dragen aan de UW 

Samenwerking. 

Fondsen 

Dankzij de sponsoring van de lokale middenstand, fondsen en welzijnspartners was SWOM ook in 

2015 in staat om aanvullende middelen te vinden voor de financiering van projecten, zoals de SWOM 

auto. 

5.3 HUISVESTING 

Huisvesting kantoor SWOM 

Het huidige pand van SWOM is ongeschikt voor de hoeveelheid medewerkers van SWOM. Het pand 

voldoet overigens niet aan de geldende Arbo-eisen. In 2015 is gestart met het voeren van gesprekken 

met de gemeente om eventueel ruimte in het stadskantoor te gaan betrekken. 

Huisvesting locatie Linschoten 

De huidige locatie in de Vaart van SWOM in Linschoten voldoet niet, vanwege zichtbaarheid en 

uitstraling. In 2015 is gestart met het voeren van gesprekken met de gemeente om in Linschoten de 

huidige locatie van SWOM te verhuizen naar de voormalige bibliotheek aldaar.  

Huisvesting SWOM DoeMeeHuis 

Omdat de verhuurder de huurovereenkomst met SWOM opzegde, maar ook omdat het aantal 

bezoekers steeg, werd intensief naar een alternatieve behuizing gezocht. Deze huisvesting is 

gevonden in de voormalige bibliotheek van Montfoort. Dankzij de enorme hulp van vrijwilligers en de 

bezoekers zelf, lukte het om binnen twee weken het nieuwe pand op te knappen en te verhuizen. 

Het nieuwe adres van het SWOM DoeMeeHuis is Kasteelplein 7. 
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5.4 ORGANISATIEMODEL 

 

Schaalgrootte  

SWOM kan en wil als kleine organisatie zoveel mogelijk zelfstandig haar uitvoerende taken 

ontwikkelen en borgen. SWOM wil tevens minder kwetsbaar zijn en besparen op de 

organisatieondersteuning. In 2015 is gestart met verkennende gesprekken met collega-organisaties 

in de regio om te onderzoeken welke strategische vormen van samenwerking mogelijk zijn, waarbij 

de eigenheid en zelfstandigheid van SWOM uitgangspunt is. 

Stuurmodel 

SWOM is getransformeerd van een vrijwilligersorganisatie met eenvoudige werkprocessen naar een 

professionele organisatie met een groot vrijwilligersnetwerk, generalistische teams met 

gespecialiseerde professionals, innovatieve dienstverlening en een efficiënte en kostenbewuste 

bedrijfsvoering. In 2015 is gestart met een onderzoek om te komen tot een nieuw, professioneel 

besturingsmodel.  

5.5 KLACHTENPROCEDURE 

In 2015 is de klachtenprocedure vastgesteld en op de website van SWOM geplaatst10. Tijdens het 

eerste- en soms ook bij vervolggesprekken, wordt gewezen op deze procedure en ontvangt de cliënt 

een folder. Tevens wordt de procedure uitgelegd om ondersteuning door een onafhankelijk cliënt 

ondersteuner aan te vragen. In 2015 is er één officiële klacht binnengekomen die niet ontvankelijk 

werd verklaard. Twee klachten werden rechtstreeks door de cliënt bij de portefeuillehouder gemeld, 

beide hadden betrekking op de heffing van de eigen bijdrage in relatie tot een hoog eigen inkomen. 

Beide klachten zijn door de gemeente opgelost. SWOM heeft in de oplossing geen rol gespeeld. Er is 

bij de gemeente één Wmo bezwaar binnengekomen. Daarbij heeft de commissie de gemeente in het 

gelijk gesteld. Vanaf Q1 2016 zal de klachtenfunctionaris van SWOM in de Q rapportages het aantal 

klachten en de aard van die klachten rapporteren. In het jaarverslag volgen eventuele adviezen voor 

beleidsaanpassingen. 

 

  

                                                           
10 Zie bijlage 11, Toelichting klachtenprocedure 
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BIJLAGE 1 SWOT 
KRACHTEN KANSEN 

Samen met actieve verenigingen in Montfoort en 
Linschoten voorziet SWOM in een breed palet van 
welzijnsvoorzieningen waarmee aanspraak op de 
Wmo en zorgvoorzieningen minder nodig is. 

Vergroten schaalgrootte van de ondersteunende 
diensten binnen coalitievorming, biedt kansen voor 
de innovatiekracht en ontwikkelingspotentie. Tevens 
verbetering van de rapportages, monitoring van 
besparingen en delen van kennis op ondersteunende 
diensten. 

SWOM is verankerd in Montfoort en Linschoten als 
de beschikbare dienstverlener binnen het Sociaal 
Domein. 

Door samenwerking met informele organisaties kan 
het aanbod activiteiten op elkaar afgestemd worden 
en dubbelingen voorkomen. Dat vergroot de kracht 
van de gezamenlijke actieve inwoners en 
verenigingen. 

Steunpunt Mantelzorg voorziet mantelzorgers van 
ondersteuning, wat maakt dat de cliënt langer thuis 
kan wonen omdat de mantelzorger het zorgen voor 
die naaste langer volhoudt. Waarmee duurdere 
oplossingen minder snel nodig zijn. 

Aanvullende inkomstenbronnen, zoals fondsen 
zoeken. 

AMW levert soepele dienstverlening door korte 
lijnen en snel inspelen op hulpvraag waarmee 
verergering in thuissituaties voorkomen wordt (denk 
aan bijvoorbeeld schulden, geweld, mishandeling en 
eenzaamheid, depressies). 

Handhaven in gang gezette doorontwikkeling Wmo, 
met bijbehorende geactualiseerde financiering, 
waardoor ruimte komt voor zoeken naar 
mogelijkheden voor cofinanciering. 

Sociaal team levert goede kwaliteit van 
dienstverlening, bespaart op Wmo kosten en levert 
prima begeleiding. 

Heffen kostendekkende deelnemersbijdrage bij alle 
niet voorliggende activiteiten. 

Dementieconsulent zorgt ervoor dat het 
ziekteproces vertraagd wordt door het inzetten van 
(voorliggende) voorzieningen zoals 
groepsactiviteiten, dagbesteding en begeleiding van 
de zieke en diens naaste. 

Budgetten en subsidies afstemmen op realiteit. 

SWOM DoeMeeHuis voorziet in vraag naar 
voorliggende voorzieningen op het gebied van 
groepsactiviteiten en participatie en heeft daarmee 
grote maatschappelijke waarde. 

Groeiende ondersteuningsvraag naar welzijn, 
voorliggende voorzieningen. Kwaliteit is hoog en 
constant omdat zoveel mogelijk dezelfde 
professionals en vrijwilligers worden ingezet. 

  

BEDREIGINGEN ZWAKTE 

Bij budgettaire tekorten kunnen geen nieuwe 
activiteiten worden ontwikkeld, waardoor grotere 
aanspraak op duurdere oplossingen zoals individuele 
maatwerkvoorzieningen Wmo, Participatiewet en 
Zvw. 

Bij handhaven inkomsten is risico op het ontstaan 
van wachtlijsten. 

Gemeente heeft mogelijkheid in te kopen bij andere 
organisaties, waardoor versnippering kan ontstaan 
in dienstverlening. 

Risico op minder vrijwilligers door tekorten in 
formatie, middelen maar ook in veranderende 
beleving van de ondersteuning door SWOM. 

Bij handhaven huidig budget is er een risico op 
escalatie en maatschappelijke onrust. 

Negatieve beeldvorming SWOM / gemeente omdat 
minder geleverd kan worden en wachtlijsten 
ontstaan. 

 Kleine organisatie met minimale ondersteunende 
dienst, waardoor kwetsbare, complexe 
bedrijfsvoering. 
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BIJLAGE 2 PROCEDURE HET (KEUKENTAFEL)GESPREK 

Ontvangst-
bevestiging

Briefinformatie

 termijn
 clientondersteuning
 persoonlijk plan
 persoonlijk pgb-plan

Informatieve vraag
Welzijn vraag 
Of Wmo vraag

Start werkproces

HET GESPREK

( 1e )
Huisbezoek

Start 6 weken termijn 

Optioneel

2e huisbezoek

Optioneel

3e huisbezoek

Registratie Aeolus

Medisch advies

Brief cliënt

Opstellen 
gespreksverslag

eventueel medisch advies 
meezenden

gespreksverslag met 
retourenveloppe 

verzenden

Wachten op 
ontvangst getekend 

gespreksverslag

Pg 2. de 
aanvraag

optie

gespreksverslag 
laten tekenen 
tijdens bezoek

Aanvraagdossier 
a. Maatwerkvoorziening

b. Verzoek formele afwijzing

Einde procedure

Geen maatwerk!
Na 2wk niet retour 

ontvangen? 

Ontvangst 
Getekend 

gespreksverslag

a
e
ol
u
s

Vastleggen 
Informeren cliënt

Binnenkomst vraag

Mail/brief/telefoon/persoonlijk

Einde 6 weken termijn

Start 2 weken termijn

Vaststellen wel/
geen maatwerk

ja

nee

Te doen lijstje (zonodig)

 Selecteer de 
maatwerkvoorzieningen.

 Bereid eventuele 
offertetrajecten voor.

 Bepaal de categorieën 
m.b.t. 
bruikleenvoorzieningen.

Communiceer de keuze met de 
klant. Leg de keuze vast in het 
kopje  het  arrangement  in het 
gespreksverslag.

Optioneel medisch advies

Wel maatwerk

 



 
 

Pagina 20 

 

2.2 PROCEDURE “HET GESPREK” 

Deze procedure start met de vraag is dit een “melding” zoals bedoeld in de Wmo2015 of betreft dit 
een algemene vraag die vlot beantwoord kan worden? 
Als het een eenvoudige vraag betreft, hoeft de vragende klant niet veel gegevens aan te leveren 
voordat hij/zij wordt doorverwezen of doorgeleid. De procedure stopt na eenvoudige registratie in 
Aeolus. Hier geldt hoofdzakelijk het kader van dienstverlening. 
Alleen als de procedure “het Gesprek” aan de orde is geldt het wettelijk en beleidsmatig kader. De 
klant moet zich (eenmaal) identificeren en samen met het BSN-nummer diens correcte 
persoonsgegevens overleggen. Doorgaans gebeurt dit op een meldingsformulier. Zo nodig kan dit 
formulier ook tijdens een huisbezoek ingevuld worden. 
 
Termijn van 6 weken 
De procedure start op het moment dat de klant zich meldt. Dit kan fysiek, telefonisch of digitaal zijn. 
Formeel hebben we 6 weken tijd om deze procedure af te ronden en te beoordelen of een aanvraag 
voor een maatwerkvoorziening volgt. De termijn van 6 weken kan worden opgerekt als daarvoor een 
noodzaak bestaat zoals een medisch onderzoek of een ander deskundigenonderzoek dat moet 
plaatsvinden in het kader van zorgvuldige beoordeling. 
Het kan ook gebeuren dat een kostenonderzoek moet plaatsvinden waarbij de klant aan zet is, 
bijvoorbeeld bij het aanleveren van offerten voor PGB ’s (let op dat onder Wmo2015 uitsluitend ZIN 
of PBG mogelijk is). In principe kan men de termijn stilleggen als de klant aan zet is om iets aan te 
leveren. Dit betreft immers een tijdspad waar wij geen invloed op hebben? We moeten bij de 
offertevraag aan de klant wel een redelijke termijn vaststellen waarbinnen de klant de offerte dient 
aan te leveren. Pas na ontvangst van noodzakelijke gegevens kan de eventuele noodzaak 
maatwerkvoorzieningen in het gespreksverslag worden verwerkt. 
 
Het Gesprek 
Het Gesprek richt zich in principe op de slogan “één gezin één plan”. Dit betekent dat alle 
levensdomeinen in kaart gebracht mogen worden, denk daarbij aan participatie, mobiliteit, 
huishouden, werk, financiën, regie, wonen, gezondheid, opvoeden etc. Vervolgens wordt gekeken 
wat men op eigen kracht kan, waar het gezin of de sociale kring kan bijdragen. Daarnaast wordt 
gekeken of wettelijk Voorliggende voorzieningen, algemeen voorliggende voorzieningen en 
algemeen gebruikelijke voorzieningen een oplossing kunnen bieden. Ook de optie van vrijwilligers 
kan een rol spelen. Vervolgens wordt de resterende problematiek in beeld gebracht. 
Soms ga je “het Gesprek” met een bekende klant aan. Daar richt de aandacht zich voornamelijk op de 
nieuwe problematiek. Dit kan een eenvoudige aanpassing van een bruikleenvoorziening inhouden, 
maar ook ingewikkelder van aard zijn. 
 
Wmo2015 compensatie of niet? 
Voor wat de Wmo2015 betreft moeten maatwerkvoorziening zich richten op het resultaat wonen in 
een schoon en geschikt huis (woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp), maatschappelijk 
participeren/deelnemen (vervoer, sportvoorziening, begeleiding), ondersteuning in de 
zelfredzaamheid (begeleiding) en zich in en om de woning verplaatsen (rolstoelen). Als uit “het 
Gesprek” blijkt dat er problematiek resteert, houdt dat niet per definitie in dat die problematiek 
gecompenseerd kan worden. Soms moet men zich enige beperkingen getroosten en soms is door de 
wetgever bewust geen regeling opgezet die oplossingen voor bepaalde problemen biedt. 
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Accepteren dat er niets is geregeld? 
Vaak zijn wettelijke regelingen zodanig ingericht dat bepaalde voorzieningen zijn uitgesloten en dus 
voor eigen kosten en risico van de burger blijven. (Denk aan de loophulpmiddelen zoals de rollator 
waarvoor de Zvw verantwoordelijk is). Zaken waarvoor je jezelf kan verzekeren vallen ook altijd 
buiten de reikwijdte van wettelijke regelingen. (Denk aan verlies en diefstal van voorzieningen maar 
ook aan de tandarts en fysiotherapie uit de Zvw). 
Zaken die in de tot het normale uitgavepatroon van mensen behoren worden binnen alle wetten als 
algemeen gebruikelijk bestempeld. (Denk aan een menghendelkraan, een elektr.-/brom-/snorfiets of 
tandem et cetera). Soms kan je door heel creatief te zijn oplossingen bedenken! 
 
Gespreksverslag en ondersteuningsplan (arrangement) 
Het gespreksverslag is het afsluitende document die in samenspraak met de cliënt tot stand is 
gekomen. De eindconclusie van het gespreksverslag bevat het ondersteuningsplan (het 
arrangement). In het ondersteuningsplan zijn de oplossingen van de ondervonden problematiek 
vastgelegd. Een voorbeeld van het ondersteuningsplan kan bijvoorbeeld inhouden dat: 

- een onderdeel op eigen kracht opgelost kan worden,  
het gezin en familieleden extra ondersteuning bieden,  
dat is doorverwezen naar desbetreffende loketten van andere regelgevingen, 
een deel van het probleem met een pool-voorziening kan worden opgelost, 
dat (…) gesprekken met maatschappelijk werk wordt ingezet, 
dat maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo als aanvraag geselecteerd zijn.  
dat een regietraject wordt ingezet (let op dat dit getekende verslag naar de backoffice 
moet). 

- Maar ook dat een deel van het probleem niet wordt opgelost omdat dit voor eigen rekening 
en risico komt. Bijvoorbeeld omdat de vraag met een (2e hands) algemeen gebruikelijke 
voorziening kan worden opgelost of omdat bepaalde voorzieningen bewust buiten de 
daartoe ingerichte regelingen valt. 
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BIJLAGE 3 PRODUCTENBOEK SWOM WELZIJNSACTIVITEITEN 

Activiteit Frequentie Voorliggendheid 

Aanschuifdiner 
Montfoort 
 

Maandelijks Maatschappelijke participatie 
Invulling 
Preventie 
Vervangen Wmo HH-ondersteuning (voorliggend aan 
maaltijdbereiding) 

Aanschuifdiner 
Linschoten 

Maandelijks 

Beweeg u fit Wekelijks Maatschappelijke participatie 
Zvw / Wmo 
Preventie, reactivering herstel 

Administratie 
ondersteuning* 

Op aanvraag Participatiewet, Preventief schuldhulpverlening 

Interculturele 
contactgroep 

Maandelijks Participatiewet 
Inburgeren en participeren 

Maatschappelijke participatie 

Ipad cursus Jaarlijks, 16 
uur 

Maatschappelijke participatie 
Ook administratieve toegang nieuwe tijdperk 

Jeu de Boules Wekelijks in 
de zomer 

Maatschappelijke participatie 
 

Jeugdsportfonds Op aanvraag Reactivering 
Maatschappelijke participatie 

Kerstviering 
Linschoten 

Jaarlijks, 32 
uur 

Maatschappelijke participatie 
Reactivering en preventie eenzaamheid 
Zelfredzaamheid 

Klokkenluiders 
Linschoten 

Wekelijks Historisch behoud cultureel erfgoed 
Reactivering en maatschappelijke participatie 

Koersbal Linschoten Wekelijks Sport / reactiveren 
Maatschappelijke participatie 

Koken voor mannen 
in Wellant College 

Okt-mrt, 
totaal 40 uur, 
wekelijks 

Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
Preventief: Wmo HH-ondersteuning (maaltijden) 

Kookclub in SWOM 
DoeMeeHuis 
(vh in Vlinderhof) 

Elke 2 weken, 
40 uur/jaar 

Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
Preventief: Wmo HH-ondersteuning (maaltijden) 

Leeskring SWOM 
DoeMeeHuis (vh in 
de Bongerd) 

Elke 6 weken, 
12 uur/jaar 

Maatschappelijke participatie 

Lentemarkt April, 16 uur Maatschappelijke participatie 

Jaarmarkt Augustus, 16 
uur 

Maatschappelijke participatie 

Levensboek Op aanvraag, 
50-60 uur/jaar 

Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
Rouwverwerking / levenspadverwerking 
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Open tafel 
Linschoten 

 Maatschappelijke participatie 
Wmo HH-ondersteuning (maaltijd) 

Persoonsalarmering  Maatschappelijke participatie 
Veiligheid / zelfstandigheid 
Voorliggend aan Zvw 

Rolstoelpool Op aanvraag Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
In plaats van Wmo-rolstoel (individuele maatwerkvoorziening) 
Reactivering en maatschappelijke participatie 

Scootmobielpool Op aanvraag Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
In plaats van Wmo-rolstoel (individuele maatwerkvoorziening) 
Reactivering en maatschappelijke participatie 

Rolstoelfiets Op aanvraag Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
In plaats van Wmo-vervoermiddel 
Reactivering  

Sluiswachters Dagelijks in de 
zomer 

Maatschappelijke participatie 
Cultureel erfgoed 

Sportregiegroep  Reactivering en maatschappelijke participatie 

Stads-
dorpswandeling 

Op aanvraag Maatschappelijke participatie 
Cultureel erfgoed 

Begeleiden stagiaires 1x jaar Participatie 

SWOM auto Dagelijks, ook 
in weekend 

Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
In plaats van Wmo-vervoer 

Vakantiereis 1x jaar Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 

Vrijwilligersdag 1x 2jaar Nvt 

Zwemmen in 
Merwestein 

Wekelijks Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
Preventief en reactivering 

Mantelzorglunch 2x per week Wmo aan mantelzorgers 
Preventief en signalerend 

Informatie-avonden 1x per maand Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
Preventief door educatie 

Ontmoetingsochtend   
dementerenden en 
mantelzorgers 

1x week Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 

Boodschappendienst 
vanuit SWOM 
DoeMeeHuis 

Op aanvraag, 
2uur/aanvraag 

Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
In plaats van Wmo-HO (Boodschappen dagelijks leven) 

Kledingsbeurs vanuit 
DoeMeeHuis 

2x jaar in 
Linschoten Participatiewet en zelfredzaamheid 

Klussendienst vanuit 
SWOM DoeMeeHuis 

Op aanvraag, 
2uur/aanvraag 

Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
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In plaats van Wmo-aanpassing (individuele 
maatwerkvoorziening) 

Tuintjesproject 
vanuit SWOM 
DoeMeeHuis 

Op aanvraag, 
2uur/aanvraag 

Maatschappelijke participatie 
Zelfredzaamheid 
 

Boekenspot Nieuwe 
activiteit 2016 

Planning met vrijwilligers in Q1 
 

Netwerk informele 
ondersteuning 
Montfoort en 
Linschoten 

1 uur per 
week 

Coördinatie en afstemming van vrijwilligersactiviteiten met de 
informele organisaties. Samenstellen sociale kaart en 
zorgdragen dat deze digitaal ter beschikking komt. 
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BIJLAGE 4 RAPPORTAGE 2015 ACTIVITEITEN WELZIJN 

ACTIVITEITEN OVERZICHT 
 

 
2014 Q1 

 
Q2 
 

Q3 
 

Q4 
 

2015 
 

Verschil 
2014-2015 

Aanschuifmaaltijden Montfoort 
(aantal deelnemers) 

 
 
1011 269 262 156 296 983 

 
 
-28 

Aanschuifmaaltijden 
Linschoten  
(aantal deelnemers) 

 
 
398 103 108 66 146 423 

 
 
25 

Maaltijdvoorziening Montfoort  
(aantal maaltijden) 

 
11951 2971 3287 3456 3164 12.878 

 
927 

Maaltijdvoorziening Linschoten  
(aantal maaltijden) 

 
48 12 12 12 16 52 

 
4 

Open tafel Linschoten 
(aantal deelnemers) 

 
143 34 32 34 36 136 

 
-7 

Scootmobielclub 
(aantal deelnemers) 

 
75 0 30 45 0 75 

 

Kookgroep 
(aantal deelnemers) 

 
228 63 63 42 63 231 

3 

SWOM Auto – aantal ritten 630 387 487 652 683 2209 1579 

SWOM Auto – aantal ritten 
voor leden 

 
60 204 263 315 339 1121 

 
1061 

Leeskring (aantal deelnemers)  42 42 14 42 140 140 

Interculturele contactgroep 
Linschoten 
(aantal deelnemers) 

 

45 47 34 51 177 

 
 
177 

Kledingbeurs- voedselbank 
bezoekers 

 
26 0 0 33 0 33 

 
7 

Alarmering (aantal 
deelnemers) 

 
36 103 101 103 103 410 

 
374 

Rolstoelpool aantal ritten  7 3 6 8 24 24 

Beweeg u fit  
(aantal deelnemers) 

 
255 25 25 27 27 258 

 
3 

Koersbal Linschoten  
(aantal deelnemers) 

 
47 51 34 51 183 

 
183 

Jeu de Boules Linschoten 
(aantal deelnemers) 

 
54 54 54 54 216 

 
216 

Jeugd Sportfonds 
(aantal aanvragen) 

 
0 1 1 8 8 18 

 
18 

Senioren fietsdag 
(aantal deelnemers) 

 
0 0 0 60 0 60 

 
60 

Levensboek 
(aantal deelnemers) 

  
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
12 

 
12 

Koken voor mannen  48 0 0 0 48  
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(aantal deelnemers) 80 -32 

IPad cursus Montfoort 
(aantal deelnemers) 

 
26 17 0 0 0 17 

 
-9 

IPad cursus Linschoten 
(aantal deelnemers) 

 
6 5 0 0 0 5 

 
-1 

Vakantiereis 
(aantal deelnemers) 

 
50 0 49 0 0 49 

 
-1 

Lentemarkt  
(aantal vrijwilligers) 

 
10 0 10 0 0 10 

 

Jaarmarkt (aantal vrijwilligers) 12 0 0 12 0 12  

Sluiswachters 
(aantal vrijwilligers) 

 
66 0 36 36 0 72 

 
6 

Kerstattentie voor vrijwilligers 
aantal 

 
210 0 0 0 230 230 

 
20 

Postbezorgers 
(aantal vrijwilligers) 

 
84 21 21 21 21 84 

 

Klokkenluiders  
(aantal vrijwilligers) 

 
96 24 24 24 24 96 

 

Sportregiegroep=>beweegloket 
(aantal deelnemers) 

 
0 

 
2 

 
3 

 
2 0 

 
7 

 
7 
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BIJLAGE 5 RAPPORTAGE UITVOERING WMO 

 

5.1 RAPPORTAGE SOCIAAL TEAM SWOM 2015 
 

Uitvoering Wmo2015 sociaal team SWOM 
Q1 
 

Q2 
 

Q3 
 

Q4 Cumulatief 
2015 

Aantal meldingen en vragen 189 110 295 213 807 

Aantal trajecten hulpmiddelen/aangepast wonen     49 

Aantal (intensieve) trajecten Beschermd Wonen     3 

Aantal behandelde meldingen oudermishandeling     2 

Aantal herindicaties AWBZ => begeleiding 
groep/individueel    

 98 

Aantal toegewezen herindicaties AWBZ => 
begeleiding groep/individueel    

 109 
 

Gezamenlijke caseload sociaal team (3,7 FTE)     160 

Gemiddelde caseload per FTE sociaal team     43,5 

Aantal gevoerde “Gesprekken”  252 146 277 675 

Aantal beschikkingen     1521 

 

5.2 HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING 

Huishoudelijke 
ondersteuning 

2015 inclusief 
voorboekingen Prognose 2016 

Aantal ZIN beschikt 192 unieke cliënten 179 cliënten in januari 2016 

Aantal PGB beschikt 12 unieke cliënten 4 cliënten 

Verdeling huishoudelijke ondersteuning 2015 

Alpha en Zorg 1 

De Rijnhoven 45 

T-zorg 121 

Vierstroom 12 

Totaal 179 

 

 
5.3 BEGELEIDING INCLUSIEF DAGBESTEDING (ZIE OOK BIJLAGE 8) 
 

Begeleiding 
Uitgaven 2015 
inclusief voorboekingen Prognose 2016 

Aantal ZIN beschikt 39 unieke cliënten 55 

Aantal PGB beschikt 34 unieke cliënten 12 

 

5.4 HULPMIDDELEN, VERVOER, WONINGAANPASSINGEN 

Er is sprake van een toenemende vraag naar de regiotaxi, maar het aantal toegekende voorzieningen 
bleef ongeveer gelijk. Een aantal wordt ingevuld met behulp van de inzet van de SWOM auto. 
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Hulpmiddelen/vervoer/aanpassingen 
Uitgaven 2015 inclusief 
voorboekingen 

Aantal ZIN beschikt 
379 uitstaande 
producten 

Aantal PGB beschikt 24 unieke cliënten 

 
Verdeling voorzieningen 2015 

Beenhakker 63 

Meyra 113 

Welzorg 17 

Vervoer dagbesteding 7 

Trapliften 33 

Regiotaxi* 164 

 397 
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BIJLAGE 6 TOELICHTING KLACHTENPROCEDURE 
 
Inleiding 
De medewerkers van SWOM verlenen voor veel inwoners diverse soorten ondersteuning. Daarnaast 
voeren zij namens de gemeente Montfoort de Wmo taken uit. In veruit de meeste gevallen verloopt 
dit tot tevredenheid van betrokkenen, maar soms gaat er iets mis. De klachtenprocedure bepaalt wat 
u in zo’n geval kunt doen. U hoeft overigens niet bang te zijn dat u de noodzakelijke ondersteuning 
niet meer krijgt als u klaagt. Wij nemen uw op -en aanmerkingen serieus en stellen het op prijs als u 
uw mening durft te uiten. Uw opmerkingen en klachten zijn voor ons een belangrijke graadmeter. Als 
wij niets horen kunnen wij immers niets aanpassen? 
 
Hoe werkt het? 
Wij adviseren om eerst te praten met de medewerker over wie u een klacht heeft. Een rustig gesprek 
lost vaak al veel op, is onze ervaring. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
In artikel 1 stelt men de definities vast.  
In artikel 2 wordt het recht en de reden van klagen vastgelegd. Verder wordt vastgelegd dat de klager 
geen nadelige hinder van de klacht mag ondervinden. 
In artikel 3 wordt de zorgvuldigheid van de klachtafhandeling beschreven.  
In artikel 4 wordt het toepassingsbereik van klachten vastgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat 
klachten op verkeerde gronden worden ingediend. De klachtenprocedure is bijvoorbeeld niet 
bedoeld om bezwaar in te dienen tegen een Wmo- besluit. 
In artikel 5 worden de eisen van ontvankelijkheid van de klacht vastgesteld. Daarmee wordt bepaald 
dat een klacht aan een aantal voorwaarden moet voldoen, alvorens deze in behandeling kan worden 
genomen. 
In artikel 6 wordt vastgesteld dat het belang van klagen vervalt als op de klacht is tegemoet 
gekomen. De klacht verliest dan zijn status. 
In artikel 7 wordt de rechtszekerheid van de klager verzekerd door in de procedure een schriftelijke 
bevestiging van de klacht dwingend voor te schrijven. 
In artikel 8 wordt vastgesteld dat de directeur-bestuurder iemand verantwoordelijk maakt (aanwijst) 
als onafhankelijk klachtbehandelaar. 
Artikel 9 regelt de voorwaarden waardoor het in behandeling nemen van een klacht kan worden 
geweigerd. Dit betreft een artikel waar uiterst terughoudend mee omgesprongen dient te worden. 
Het blijft echter een feit dat sommige beklagingen nu eenmaal niet als klacht kunnen worden 
behandeld. Het betreft bijvoorbeeld: 

➢ klachten tegen vastgesteld beleid (tegen beleid is een klacht of bezwaar in principe niet mogelijk); 

➢ bezwaren of klachten i.v.m. bezwaren (eventuele klachten horen tijdens het bezwaar te worden     
   benoemd); 

➢ als de zaak bij een rechterlijke instantie ligt; 

➢ Als er een justitieel onderzoek naar de zaak loopt of heeft gelopen; 

➢ Als er aan de klachten volledig is tegemoet gekomen (er is dan geen grond meer om te klagen); 

➢ Als het een herhaalde klacht betreft die al eerder werd behandeld; 

➢ Als het gewicht van de klacht kennelijk onvoldoende is; 

➢ Als de klacht niet in behandeling wordt genomen wordt de klager hierover schriftelijk en 
gemotiveerd geïnformeerd; 
In artikel 10 is geregeld dat degene op wie de klacht betrekking heeft schriftelijk wordt geïnformeerd. 
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In artikel 11 is de plicht tot horen van de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft 
geregeld. 
Artikel 12 regelt de streeftermijn van afhandeling. Doorgaans zal het termijn ruimschoots behaald 
worden. Het lijkt ons echter goed een ruimere termijn in te richten. Dit om zorgvuldig onderzoek in 
te kunnen stellen maar ook om betrokkenen desgewenst een periode van overdenking te bieden als 
emoties hoog opgelopen lijken. 
Artikel 13 stelt regels aan de klachtafhandeling. 
In artikel 14, 15 en 16 worden de slotbepalingen benoemd. 


