
Voor u de digitale versie van het jaarverslag 2013 van Stichting Wel-
zijnsondersteuning Montfoort / Linschoten. 
Er is in het afgelopen jaar een geweldig grote stap gezet. Onze orga-
nisatie onderging een grote verandering en er is ontzettend hard 
gewerkt om zaken van de grond te krijgen. 
In dit jaarverslag leest u hoe bevlogen werkers een grote groep vrij-
willigers kunnen enthousiasmeren om samen uitvoering te geven 
aan al die goede initiatieven en activiteiten. Wij groeien als bedrijf in 
omvang maar zijn in staat om ook de kleine zaken in alle grootheid 
op te pakken. 
Wij presenteren onze jaarcijfers, brengen u op de hoogte van de be-
langrijkste activiteiten van het afgelopen jaar en laten enkele vrijwil-
ligers aan het woord.  
Naar ons idee is er in het afgelopen jaar een omslag gemaakt naar 
nieuwe vorm van welzijnswerk. Wij wensen u veel leesplezier. 
 
W. Houdijk 
Directeur  



 
 
 

 
 
Maaltijden                       Montfoort       13.327 stuks 
                                          Linschoten  1.282 stuks 
Open tafel                                            194 stuks 
Aanschuiftafels               Montfoort        969 stuks                                  
                                          Linschoten         346 stuks 
Boten door de sluis                                   981 stuks 
Alarmering                                                     85 personen   
Sporters                              105 personen 
Mantelzorgers                                              105 personen 
Vrijwilligers  Montfoort en Linschoten 180 personen 
Aangeboden stages                  
Matches 
 

107 bezoekers ontmoetingsochtend 



Onderzoek “granieten bestand” 
 
De SWOM heeft in samenwerking met het Maatschappelijk Werk 
van Careyn mensen bezocht uit het zogenaamde “granieten” 
bestand. Mensen die langdurige een uitkering krijgen hebben een 
huisbezoek gehad om te inventariseren of er hulp nodig is om te 
participeren.  
Mensen blijken beweeglijker dan harde steensoorten. De uitkomst 
van deze huisbezoeken, die methodisch vorm zijn gegeven met de 
zelfredzaamheidsmatrix, was divers.  
Er zijn mensen die blijken te kunnen genieten en hun talenten regel-
matig inzetten in de samenleving, binnen hun mogelijkheden. Veel 
mensen hadden te maken met een arbeidsbeperking.  
Sommigen zijn daardoor niet in staat tot arbeidsparticipatie. Een 
klein aantal wilde niet participeren en wenste geen gesprek. Een 
aantal  mensen hebben wij toe kunnen voegen als potentiele vrijwil-
liger. 36 mensen zijn benaderd en/of bezocht. Een rapportage over 
participatie is overlegd. Een vervolgtraject kan zijn om keuze - mo-
gelijkheden te creëren om deze groep mensen verder te laten par-
ticiperen. 



Knuffeltruc en/of Babbeltruc 
 
In oktober 2013 organiseerde de SWOM een ochtend waarbij de 
politie informatie gaf over veiligheid in en om het huis. Er was een 
grote opkomst bij de voorlichting van de politie. 
De bekende babbeltrucs kwamen aan de orde maar ook werden er 
aanwijzingen gegevens om inbrekers geen gelegenheid te geven. 
De bijeenkomst eindigde met de beantwoording van de verschillen-
de vragen vanuit de zaal. 
 
Bij onveilige situaties of onraad kunnen mensen altijd bellen met 
0900 8844. In geval van nood blijft het overbekende 112 natuurlijk 
van kracht. 

De aanwezigen gingen naar huis met een aantal tips om thuis nog 
eens goed te overdenken of zelfs direct aan te pakken. 



Het aanschuifdiner 
Niet meer weg te denken uit het dienstenpakket van de SWOM. Maandelijks wordt er 
een diner geserveerd in de grote zaal van de Antoniushof in Montfoort en in De Tol in 
Linschoten. Een heerlijke maaltijd, bestaande uit voor- hoofd- en nagerecht voor € 8,20.   
De maaltijden worden bereid in de keuken van de Wulverhorst uit Oudewater, waar 
ook de maaltijden van de maaltijdservice (tafeltje dekje) vandaan komen. De gasten die 
aanschuiven variëren in de leeftijd van 50 tot 95 jaar en zijn iedere keer wisselend in 
samenstelling. Er is de mogelijkheid om plaatsen te reserveren, teneinde laagdrempelig 
te zijn voor diegene die dat ruggensteuntje nodig hebben om de stap te zetten naar het 
diner. De coördinator is verantwoordelijk voor het verwelkomen van nieuwe gasten. 
Het afgelopen jaar hebben wij mogen ervaren dat steeds meer mensen van diverse 
leeftijden en achtergrond een hapje komen eten en aanschuiven bij het diner. In Lin-
schoten is de gemiddelde bezetting van 28 tot 45 personen, dan is de Tol ook vol! In 
Montfoort varieert dat van 60 tot 120 personen, ook hierbij geldt dat de zaal de beper-
king oplegt aan het aantal. Het kerstdiner in beide kernen hebben wij net als in 2012 
niet in de pers kunnen communiceren omdat het overtekend was. In Montfoort traden 
in het voorjaar de IJsselzangers op en met het kerstdiner was dat het Schakelkoor die 

“Ik geniet”, 
mooier kan ik 
het niet zeggen” 



 
Een keer per maand  wordt er een aanschuifdiner in ‘de Tol’ in Linschoten of in het 
Antoniushof in Montfoort georganiseerd. Hiervoor wordt door de SWOM een 
heerlijk 3 gangen diner samengesteld in samenwerking met de keuken van de 
Wulverhorst.  
 
Dit zijn avonden waar mensen elkaar weer ontmoeten, verhalen en ervaringen uit-
wisselen, nieuwe contacten leggen en vooral gezelligheid onder het genot van een 
heerlijke maaltijd. De avond wordt verzorgd door een leuke groep gastvrouwen en 
barmannen. In 2013 zagen we steeds meer nieuwe gezichten van diverse leeftij-
den onze gezellige avonden bezoeken. De kerstdiners in zowel Linschoten als in 
Montfoort zijn dermate bekend en zo snel vol, dat persberichten niet nodig zijn. 
Met in Montfoort 136 gasten, een heerlijk kerstmenu, het schakelkoor in kerststijl 
en mooie kerstliederen zong was dit weer een geslaagde avond. In mei hadden we 
de IJsselzanger als gast en ook deze avonden worden altijd goed bezocht.  



 
 
 
 
 
Een andere dienst die de SWOM aanbiedt is de maaltijdvoor-
ziening. Elke dag worden de warme maaltijden, verzorgd door 
de keuken van de Wulverhorst uit Oudewater, rond gebracht 
door een grote groep vrijwilligers.  
 
Iedere dag kan men kiezen uit een keuze menu van vers be-

reide gerechten, soepen en nagerechten. Wekelijks worden er 

gemiddeld 260 maaltijden rondgebracht. 

 

 

 

Jaarlijks organiseert de SWOM met een groep vrijwilligers in december de 

kerstviering in het Kruispunt te Linschoten. Dit jaar was het koor Interludium 

bij ons te gast.  

Deze middag is voor jong en oud om gezamenlijk een gezellige middag te heb-

ben, met het luisteren en meezingen met mooie kerstliederen en kerstverha-

len en deze mooie middag afsluiten met een het uitwisselen van verhalen on-

der het genot van een drankje.  



De technische ontwikkelen gaan maar door en daar willen ook de oude-
ren in meegaan. De SWOM kreeg diverse aanvragen voor een I-pad work-
shop. In samenwerking met het Wellantcollege hebben we met 2 stagiai-
res hebben 3x een beginners I-pad workshop georganiseerd in de grote 
zaal van het Stadskantoor. Er was zoveel vraag naar deze cursus, dat we 
begin 2014 nogmaals diverse beginners I-pad workshops hebben georga-
niseerd aanvullend met inloopspreekuur voor overige vragen. Het was 
een leuk en succesvol project.  
In totaal waren er 81 deelnemers.  

Ook in 2013 heeft de SWOM weer allerlei activiteiten georganiseerd 
in de gemeente Montfoort en Linschoten die inspelen op de ontwik-
keling op het steeds langer zelfstandig blijven wonen van ouderen.  
 
Zo hebben we diverse bewegingsactiviteiten zoals zwemmen in Nieu-
wegein, Jeu de boule in de zomer op het kasteelplein, sport & bewe-
ging en koersbal in het Antoniushof te Montfoort, maar ook wereld-
dansen en koersballen in een mooie nieuwe locatie ’t Trefpunt te Lin-
schoten  



Vrijwilligerswerk 
“Vragen, talent en interesse vormt de basis” 

Net als elk jaar hebben we ook weer een leuk team vrijwilligers klaar staan 
voor het bedienen van de Sluis in Montfoort. Dit jaar was het een matig voor
- en najaar, maar de mooie zomer heeft dit weer goed gemaakt. Op één 
mooi zomerdag kwamen er 127 bootjes door de sluis. In het seizoen van 14 
april t/m 14 oktober hebben in totaal  981 boten door de sluis gelaten. De 
vrijblijvende donaties die we hiervoor ontvangen, worden in de pot gedaan 
voor de vrijwilligers. Met al het gespaarde geld zetten 1x per 2 jaar onze vrij-
willigers in het zonnetje als dank voor al hun geweldig inzet wat ze doen 
voor de SWOM en de samenleven.   
 

De jaarmarkt 
 

Het was een heerlijke dag.  
Onze vrijwilligrs hebben ongeveer 

360 wafels verkocht 



Vanuit het project levenscoach zijn er een aantal welzijnsdiensten ontwikkeld die niet meer weg te denken zijn binnen 
de kernen van Montfoort en Linschoten. 
Hierbij is het uitgangspunt steeds zingeving en ontmoeting. Bij de zingeving staat centraal dat door deelname aan een 
dienst/activiteit iemand vanuit een ander perspectief de samenleving tegemoet treedt, een andere verhouding krijgt 
tot het tot dan toe geleefde leven, zodat het toekomstige leven anders beleefd wordt, meer vanuit mogelijkheden en 
eigen kracht in het leven staat dan vanuit de beperkingen. 

Koken met mannen 
In 2013 is de cursus afgesloten met een zelfgemaakt diner door de 8 koks met de gasten die 
zij hadden uitgenodigd in de grote zaal van het Antoniushof.  
In de 2e helft van 2013 is het Wellant College bereid gevonden hun keuken te verhuren.  Zo-
doende kon de SWOM  meerdere deelnemers de mogelijkheid te geven deel te nemen aan 
de cursus “Koken met mannen” 
De professionele kok, behorend tot onze vrijwilligers, heeft dezelfde cursus van 10 lessen 
gegeven.. n deze bijeenkomsten staat centraal de uitbreiding van de kennis van ingrediën-
ten, bereidingswijzen en keukengerei.                                                                                           
Iedere avond krijgt elke deelnemer een recept wat hij alleen, dan wel met een ander moet 
klaar maken. Vooraf heeft de kok een uitleg gegeven van ingrediënten en bereidingswijze. 
Enkele deelnemers hebben een zeer matige kennis van het koken, sommige deelnemers zul-
len door veranderde omstandigheden veel vaker moeten koken. 
In beide gevallen geldt te weinig kennis van het koken en daardoor eenzijdige voeding. 
Onder het genot van een drankje wordt iedere les afgesloten door allen aan tafel te gaan en 
het klaargemaakte eten te keuren. 

 
Zingeving en ontmoeting 
 
Door de rk lagere school in Montfoort is de SWOM be-
nadert om in het kader van het  Heilig Vormsel een ac-
tiviteit te bedenken voor groep7/8. 
Zij hebben, samen met de leerkracht, op zaterdag een 
bijdrage geleverd aan de klussendag in Montfoort en  
Linschoten. 
Een prachtige samenwerking die door beide partijen 
ook als zodanig is ervaren. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0ZtnnYgUqeKW8M&tbnid=rSC4jMHNsalkyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://artsinspiration.wordpress.com/2010/10/17/images-i-love-from-vi-sualize-us/lovecolorheartmedadcorazonshape-03d73f04


Ook in 2013 bestaat de samenstelling van de 2 eetgroepen uit dezelfde 
mensen, met dezelfde koks en dezelfde gastvrouwen. 
De jongste deelnemer is 43 jaar en de oudste is 88 jaar. 
Verschillende gasten zijn door diverse organisaties in beeld gekomen en 
persoonlijk uitgenodigd aan tafel door de welzijnswerker.  
Soms gaat iemand letterlijk weer eten 
Vanuit de wetenschap welkom te zijn en gekend te worden, gemist te zijn 
als je er niet bent sta je anders in de samenleving.                                                                                                               
Verjaardagen worden met elkaar gevierd, verdrietige momenten met el-
kaar gedeeld. En een ieder weet, ik hoor er (weer) bij, er wordt op mij 
gerekend! 
Voor 2014 wellicht een uitbreiding op deze dienst. 

 
In januari hebben de schrijvers van het levensboek een training 
gekregen van drs. Wout Huizingh met als thema “de vraag achter de vraag”, ge-
spreks- en luistertechnieken. In maart is er een training geweest rond computer-
vaardigheden, inscannen etc en lay out. 
In de 2 andere bijeenkomsten door het jaar heen worden ervaringen en tips uit-
gewisseld tussen de schrijvers onderling.                                                                                                                                  
Keer op keer blijkt de waarde van het vertellen, het letterlijk lucht geven aan 
woorden waarmee de verteller een andere verhouding krijgt tot datgeen wat 
hem/haar is overkomen gedurende het leven.   
Het beschouwen van het geleefde leven geeft het een andere betekenis, niet 
alleen voor betreffende maar zeker ook voor dierbaren in de naaste omgeving.  
Er worden vragen gesteld, het verleden wordt gekend. Niet in de minste plaats 
omdat ieder boek feestelijk uitgereikt wordt aan de verteller in het bijzijn van de 
familie. En altijd zijn met name de kinderen verrast door de inhoud van het 
boek, er staan verhalen in die nooit verteld en/of gehoord zijn. Er zijn foto’s en/
of documenten te bewonderen waar men het bestaan niet van wist. 
Een weergave van een tijd van waaruit het heden geleefd wordt. Daarnaast is 
het ook een 2 x per maand weerzien van een dierbare vrijwilliger die al het ver-
telde optekent. 
 
Sinds 2013 hebben wij een professionele fotografe, Mandy Klinkhamer bereid 
gevonden het project te sponsoren. Zij maakt van elke verteller een portretfoto 
die prijkt op de voorkant van elk levensboek. Er is contact gekomen met de ou-
derenadviseur uit IJsselstein om te onderzoeken of scholing gedeeld zou kunnen 



Levensbeschouwelijke gesprekken 
Evenals voorgaande jaren biedt de SWOM die mogelijkheid.  
In 2013 was de jongste inwoner die hiervan gebruik maakte 33 
jaar.  
 
Rouwen 
Voor 2014 is er de nadrukkelijke intentie om binnen welzijn een 
structurele plek in te ruimen voor een dienst met betrekking tot 
het thema rouwen.Gedacht wordt aan samenwerking met Hu-
manitas dan wel het hospice in Woerden en/of 
Utrecht. Daarnaast staan er lezingen te organiseren, gepland 
voor in het najaar. Een en ander zal gefinancierd worden met 
een gift van de Stichting Lamoli. 
 
Leeskring 
Deze gaat in dezelfde samenstelling met dezelfde vrijwilliger 
door. Ook buiten de leeskring ontmoet men elkaar. 

MAS 
Halverwege 2013 stopt de maatschappelijke stage waarbij de SWOM namens de ge-
meente Montfoort een coördinerende functie had.  
 
Vrijwilligers 
In 2013 is het vrijwilligerswerk werkelijk veranderd. 
Kwamen er in 2012 sporadisch andere vragen bij de SWOM en andere mensen in beeld, in 
2013 heeft zich dat werkelijk voortgezet.In 2013 zijn er 22 intake gesprekken geweest met  
potentiële vrijwilligers, waarvan de jongst geïnteresseerde 28 jaar was. Een paar van hen 
zijn fulltime of bijna ft werkenden die graag iets willen betekenen in de samenleving.      
De intake gesprekken vonden soms ook in de avond plaats. 
Afhankelijk van kwaliteiten en talenten wordt er gekeken waar iemand zo goed mogelijk 
tot zijn/haar recht komt. Daarbij gaan we altijd uit van mogelijkheden en nooit van  
beperkingen. 
 



Vluchtelingen onderzoeken de mogelijkheid of vrijwilligerswerk als alternatief kan gelden voor DeSluisGroep, teneinde beter de taal te leren en meer geïntegreerd te raken in 
de samenleving. Ondanks inspanningen vanuit de SWOM lukt het in 2013 niet om dit te realiseren, hoewel er vacatures waren die opgevuld hadden kunnen worden door deze 
groep mensen. Men krijgt geen toestemming hiervoor vanuit de ambtenaar van Sociale Zaken voor Montfoort/Linschoten. 
 
 
 
 
 
 
Nog steeds weet men de SWOM te vinden, zelfs als je de SWOM niet kent wijst een ander je wel op het bestaan. (werkelijk gebeurd)  
Hulpvragen krijgen we via de huisartsen, ergotherapeuten, Careyn, Rijnhoven, Kwintes, Abrona, MEE, Vluchtelingenwerk, familie en buren. 
Veel maatjesvragen zijn gerealiseerd op divers gebied. Een maatjesvraag gaat over een langere periode waarin de ene mens zich verbindt met de andere mens naar aanleiding 
van een hulpvraag. De hulpvragen liggen op de volgende gebieden: tuinonderhoud, vervoer, administratie, rolstoel wandelen, bezoek, winkelen, oefenen rijden scootmobiel, 
oefenen lopen achter de rollator, koffie drinken. Maar ook wekelijks een maaltijd koken voor iemand. 
 
Bij Mezzo zijn 2 trainingen gevolgd, te weten “Train de trainer, een basiscursus voor vrijwilligers” en “Natuurlijk, een netwerkcoach”. 
Voor 2014 hoopt de SWOM dit toe te voegen aan het vrijwilligersbeleid. 
Een en ander hangt onwillekeurig samen met het aantal uren wat hiervoor beschikbaar kan komen. 
 
In 2013 is er een inventarisatie geweest ten aanzien van informele zorg in Linschoten. 
Welke organisatie is vanuit welk gedachtegoed werkzaam, tot waar strekt hulp zich uit en waar neemt een ander  
het wellicht over.  
Een en ander ook in samenspraak met de kerken. 
Inmiddels is er een bijeenkomst geweest ten einde ieder met elkaar in contact te brengen. 
Helaas is dit minder bezocht dan gehoopt.  
Voor 2014 staat opnieuw een ontmoeting gepland, moet er eenzelfde inventarisatie plaats vinden in Montfoort.  
In navolging van Woerden staat een actie gepland voor de allerarmsten binnen onze samenleving, waarbij de  
SWOM het voortouw zal nemen..  
 



Scootmobielpool 
 
De SWOM heeft een scootmobielpool waar men een scootmobiel voor een dagdeel of voor een paar dagen kan lenen. Vooraf-
gaand aan deelname aan de pool wordt eerst de rijvaardigheid door een ergotherapeute  bekeken. Wanneer er goedkeuring is 
vanuit de ergotherapie kan men een scootmobiel voor bepaalde tijd reserveren bij de SWOM.  Deze wordt dan door een vrij-
williger bij de deelnemer thuis gebracht. De SWOM beschikt  over 2 scootmobielen in Montfoort en 1 in Linschoten. In 2013 
hebben in totaal 7 mensen regelmatig gebruik gemaakt van de scootmobielpool van de SWOM. Na 3 maanden wordt geëvalu-
eerd hoeveel de deelnemer  gebruik maakt van de scootmobiel. Bij regelmatig gebruik kan een scootmobiel via de WMO aan-
gevraagd worden. Voor 2 deelnemers is een scootmobiel via de WMO geregeld. 

Rolstoelpool 
 
Sinds 1 juli 2013 heeft de SWOM 2 rolstoelen die  mensen voor een 
korte periode kunnen lenen. Zij kunnen deze telefonisch reserve-
ren. Bij het ophalen van de rolstoel wordt een uitleenovereen-
komst getekend. In 2013 zijn de rolstoelen  15 keer uitgeleend, 
voor een dagdeel of voor een aantal weken. 



Met ruim 100 personen in de zaal was het gedurende anderhalf uur opmerkelijk stil. 
Blikken van herkenning, uitingen van erkenning, een lach en soms zelf een traan 
kenmerkten de lezing van Anneke van de Plaats. 
 
Deze lezing is gebaseerd op het boek ’De wondere wereld van dementie' In deze 
lezing liet dr. Anneke  van der Plaats een geheel nieuwe kijk op de werking van her-
senen bij dementerende ouderen zien. Duidelijk werd wat de invloed is van de om-
geving op het ontstaan van gedrag. Deze vorm van zorg (omgevingszorg) vermindert 
probleemgedrag. Een dementerende gaat zelfs beter functioneren en blijkt tot meer 
in staat dan wij dachten!  
 
Duidelijk werd hoe dementerenden omgaan met verschillende prikkels uit de omge-
ving en waarom het doseren van prikkels zo belangrijk is. Hoe we het faalgevoel van 
dementerenden kunnen verminderen, waardoor zij minder angstig worden. Hoe we 
doelgerichte bewegingen kunnen bevorderen, waardoor de verzorging en de bege-
leiding gemakkelijker verlopen. En hoe we de omgeving van dementerenden dienen 
in te richten waardoor een dementerende zich veilig en prettig voelt .  
 
De laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe dementerenden hun omgeving bele-
ven en hoe hun beschadigde hersenen omgaan met prikkels uit die omgeving. Pro-
bleemgedrag, zoals tegenwerken, steeds naar huis willen, onrust, schelden, slaan of 
krabben ontstaat vrijwel altijd door angst van dementerenden. Om deze angst te 
verminderen, is het van belang te zorgen voor een gunstige, veilige omgeving.   
 
Anneke van de Plaats was in staat om de aanwezigen mee te nemen in haar verhaal. 
Een bijzondere avond waardoor één van de aanwezige mantelzorgers stelde dat de-
ze vrouw eindelijk inzicht gaf in hoe haar man reeds jaren functioneren: “Dit is voor 
mij meer dan waardevol geweest, ik kan het met andere ogen gaan bekijken”. 



Wat een mooi seizoen was het in 2013 voor de scootmobielclub. Het weer zat erg mee, want bij een temperatuur van 18 graden gaat de scootmobielclub elke woensdagmiddag op pad. 
De mensen genieten volop!  
Er zijn 6 vrijwilligers, waarvan er elke week 3 meegaan om de club te begeleiden. Inwoners uit Montfoort bieden zich spontaan aan als “rustplek” of om een prachtige tuin en/of bedrijf 
te bezichtigen.  
Elke woensdag wordt er met veel aandacht een nieuwe route uitgestippeld, waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat. De deelnemers kijken er naar uit om elke woensdag mee te 
doen en sommigen zeggen er zelfs uitstapjes of bezoeken voor af. Na afloop wordt er met veel interesse op de regio-tv aan hun vrienden/familie getoond waar de rit heen is geweest. 
Een vrijwilliger maakt elke rit foto’s.  
Voordat de club op pad is gegaan is er een bijeenkomst geweest. De gedragsregels zijn weer onder de aandacht gebracht. Voor het nieuwe seizoen worden deze gedragsregels zo nodig 
aangepast. Bij onduidelijkheden en/of calamiteiten kan hierop teruggegrepen worden. De deelnemer neemt deel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Het is ook een gezellig sa-
men zijn. Er worden foto’s getoond van het vorige seizoen.  
 

Ook een aantal gebruikers van de scootmobielpool hebben meegedaan aan de club. Dit heeft stimulerend gewerkt en is goed uitgepakt.  



Aanbod Steunpunt mantelzorg  
Mantelzorgers worden geïnformeerd over: 

 hoe mantelzorg is in te passen in het leven (werk en mantelzorg) 

 ziekten en beperkingen 
 aanbod van hulp 

 ondersteuning 
 zorg regelingen 
 
Mantelzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding bij het: 
 vinden van de weg in mogelijkheden 

 zetten van stappen naar instanties 

 maken van keuzes 
 
Emotionele steun 
Mantelzorgers krijgen in individuele gesprekken, tijdens de ontmoetingsochtenden of de mantelzorglunch emotionele ondersteuning. Dit is 
nodig omdat zorg, ziekte en snel veranderende perspectieven emoties met zich meebrengen die het moeilijk maken mantelzorg te verlenen 
zonder overbelast te raken. 
 
Educatie 
Mantelzorgers krijgen voorlichting en training. De educatie kan gericht zijn op zorg en ziekte, bijvoorbeeld instructie voor gebruik van  
hulpmiddelen of cursussen voor het omgaan met ziektes.  
 
Praktische hulp 
Mantelzorgers krijgen praktische hulp. Vaak is praktische hulp gericht op de zorgbehoevende, beter is het om ook te kijken naar 
welke praktische hulp de taken van de mantelzorger verlicht.  
 
Respijtzorg 
Mantelzorgers kunnen gebruik maken van respijtzorg, en worden hiervoor actief uitgenodigd. Respijtzorg is een verzamelbegrip  
voor voorzieningen die de mantelzorg tijdelijk overnemen. Zodat de mantelzorger andere activiteiten kan ondernemen. 
 
Financiële tegemoetkoming 
Mantelzorgers kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen als ze vanwege de zorg in financiële problemen komen. Dit kan onder 
meer via bijzondere bijstand. Of vrijstelling van sollicitatieplicht. 
 
Materiële hulp 
Mantelzorgers kunnen materiële hulp krijgen. Deze is meestal gericht op zorgbehoevende, maar het is van belang ook te mantelzorger  
te betrekken bij de toewijzing. Het kan bijvoorbeeld gaan om woningaanpassing, mantelzorgwoning of -kamer, parkeerkaart, hulpmiddelen en  
aangepast vervoer. 

Een mantelzorger kiest er niet voor 
om te gaan zorgen: het overkomt je, 
omdat je een emotionele band hebt 
met degene die zorg nodig heeft. 
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur 
per dag, kunnen de zorg niet zomaar 
beëindigen en verrichten soms ver-
pleegkundige handelingen.  



Verbinding van zorg en welzijn  
Nu de overheid steeds meer verantwoordelijkheden decentraliseert naar de gemeenten, zullen de lokale 
maatschappelijke partners de handen ineen moeten slaan om daar een goede invulling aan te geven. De 
overheveling van de AWBZ naar de Wmo, de decentralisatie van de jeugdzorg, de Wet Werken naar Ver-
mogen: de uitdagingen op ons pad zijn groot en vragen om vernieuwende, krachtige oplossingen. 
De SWOM wil daarin een partner zijn. Wij gaan uit van wederkerigheid in de relatie 
tussen inwoners en instanties. We benadrukken de mogelijkheden, niet de beperking. De eigen kracht, niet 
de afhankelijkheid. 
Niet alleen het halen, maar ook het brengen. Wat kan een cliënt, ondanks een beperking, betekenen 
voor een ander? Door die vraag op een laagdrempelige manier te stellen, komen we tot passende 

Een goed gesprek komt van twee kanten 
Luisteren naar de vraag achter de vraag 
In 2013 hebben we ons meer verdiept in het vraaggericht werken 
binnen de Wmo. 
Die werkwijze is voor de SWOM geen radicale wijziging, maar een 
versterking van de richting die wij al zijn ingeslagen en die wij in 
2014 zullen voortzetten. 
De integrale werkwijze is altijd de onze geweest, maar wij gaan haar 
nog steviger verankeren in ons denken en doen. ‘U vraagt, wij 
draaien’ is niet meer van deze tijd. Echte oplossingen vragen om 
een brede blik en een oprechte belangstelling.  
Als een cliënt bij ons aanklopt, proberen wij zo snel mogelijk de he-
le situatie in kaart te brengen. Tegen welk probleem loopt hij aan, 
wat kan hij zelf en wie of wat kan hem daarbij verder helpen? We 
luisteren naar de vraag achter de initiële hulpvraag en gaan geza-
menlijk op zoek naar een maatwerk oplossing. Daarbij betrekken 
wij zowel onze eigen diensten en producten, maar ook die van an-
dere maatschappelijke organisaties. Deze integrale benadering 
helpt mensen om hun leven (weer) in eigen hand te nemen en om 
zo volwaardig deel te nemen aan de samenleving.  

Competenties van onze welzijnsconsulenten  
Verheldert vragen en behoeften 
 Versterkt eigen kracht en zelfregie 
 Is zichtbaar en gaat op mensen af 
 Stimuleert verantwoordelijk gedrag 
 Stuurt aan op betrokkenheid  en participatie 
 Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak 
 Werkt samen en versterkt netwerken 
 Beweegt zich in uiteenlopende systemen 
 Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen 
 Benut professionele ruimte en is ondernemend en zijn deskundig.  



Ontmoetingsgroep voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

Iedere donderdagmorgen zijn mensen met dementie en hun mantelzorgers van harte  
welkom om binnen te lopen voor een kopje koffie, een luisterend oor, deskundige hulp en 
om elkaar te ontmoeten. De groep wordt ontvangen en in de ochtend begeleid door twee 
deskundige vrijwilligers.  
De dementieconsulent is gedurende een deel van de ochtend aanwezig om direct 
vragen te beantwoorden. Eenmaal per maand organiseren we een informatie/thema 
avond. De achterliggende gedachte is dat ook werkende mantelzorgers dan in staat zijn om 
te komen. Deze thema avonden zijn druk bezocht. De thema’s zijn gericht op de praktijk 
van alle dag en sluiten heel goed aan op de belevingswereld van de bezoekers. 

Kledingbank 
In oktober 2013 heeft de SWOM een kleinschalige kledingbank georganiseerd voor mensen die bekend zijn bij 
de voedselbank, vluchtelingenwerk of het maatschappelijk werk. Er zijn steeds meer mensen in Nederland die 
in de financiële problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan ziekte, overlijden van de kostwinner, schulden, faillis-
sementen, kortom schrijnende situaties.  
 
De kinderkledingbeurs stelt de overgebleven kleding beschikbaar voor dit plaatselijke doel en er was volwas-
sen kleding vanuit een nalatenschap. Er zijn 17 vuilniszakken kleding ingeleverd en er waren er nog 6 over. Er 
is goed gebruik van gemaakt. Eén gebruiker van deze kleding was zeer geëmotioneerd dat zij een winterjas 
kreeg. Iets waar zij zelf geen geld voor had.  
Een mooie lokale samenwerking om herbruikbare kleding door te geven aan mensen die het hard nodig heb-
ben, maar dit niet (meer) kunnen betalen.  
 



Overzicht vrijwilligers functies 2013 
 
 De postbezorgers 
 De gastvrouwen open tafel Linschoten 
 Maaltijdbezorgers van Montfoort  
 Maaltijdbezorgers van Linschoten  
 De dames van de ontmoetingsgroep voor mensen met dementie en    
           van de informatie avonden voor mensen met dementie  
 De klokkenluiders   
 De heren van de sluisbediening   
 Het bestuur  
 De werkgroep sociaal maatschappelijk  
 De dames en heren van het levensverhaal  
 De dames van de administratie  
 De dame van de Leeskring  
 De gastvrouwen en barmannen van de aanschuiftafel Montfoort en Linscho-

ten  
 De dame en heren van de koersbal  
 De dames van het zwemmen  
 De dames van beweeg u fit  
 De dame van de jeu des Boules 
 De heren van de scootmobielpool  
 De heren van de scootmobielclub 
 De klussers  
 De bezorgers kerstgeschenk  
 De heer van het koken voor mannen  
 De dames en heren van de kookclub  
 De dames en heren van de mantelzorg ontmoetingsgroep  
 De dames en heren van de mantelzorglunch  
 De dames en heren van de boodschappendienst  
 De heren van de alarmering  
 De dames en heren van het invullen van de belastingpapieren  
 De vrienden van de SWOM 
 De gilde gidsen 
 De maatjes voor de mantelzorger 
 De persoonlijk administratie 
 De dames van de vakantiereis 
 De dames en heren van het vervoer 

Vrienden SWOM  
 
Bestuur Vrienden SWOM 
Mw. Jacobi 
Dhr. B. Goosens 
Mw. I. van Deventer 
Mw. G. van der Linden 
 
                                   Georganiseerde activiteiten: 
 
Bankkosten      €       45,25 - 
Drukwerk      €     281,93 - 
Eenmalige bijdragen   €   1..061,70 
Machtigingen    €    1.120,00 
Sponsoring    €       500,00 
Jaarmarkt (stroopwafels)  €       568,70 
OMKV     € 10.000,00 
Speculaaspoppenactie  €      307,00 

Het Bestuur  van de SWOM  
   

Mevrouw G. van der Linden voorzitter / financiën  
De heer. J. Knijnenburg penningmeester / financiën 
Mevrouw A. Hoogendoorn secretaris, coördineert scholing, opleiding, kwaliteit medewerkers 
    en vrijwilligers 
Mevrouw S. Ponsioen  signaleert ontwikkelingen in 2013 
De heer T. van der Made communicatie en pr 
De heer Van Bodegom algemeen bestuurslid 
 



 

    Medewerkers SWOM     
 
Wilma Houdijk  - Directeur        
 
Bertineke van Dam- Welzijnsconsulent          
 
Katja Appelman - Coördinator vrijwilligerswerk, Levenscoach-Welzijnsconsulent 
 
Anneke Verhoef- Welzijnsconsulent, Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
Conny te Lintelo - Sociaal cultureel medewerker    
  
Catherine van Schaik -  Financieel– administratief medewerker     
                              


