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Beste vrijwilliger van SWOM, 

U ontvangt hierbij de eerste nieuwsbrief van 2019. Ik ben sinds 1 januari directeur 
van SWOM en wil me in deze nieuwsbrief dan ook graag aan u voorstellen. Ik heb, 
in de korte tijd dat ik nu bij SWOM werkzaam ben, al vele van u mogen ontmoeten 
en soms ook uitgebreider gesproken. Ik zal het daarom kort houden. Mocht u mij 
graag persoonlijk willen spreken dan kan dat altijd. Mijn deur staat (bijna) altijd 
open en als u zeker wilt weten dat ik aanwezig ben, maak dan alstublieft een  
afspraak via Anchel. 

Ik ben geboren en getogen in Breukelen. Ik vind het dan ook heel fijn om op weg 
naar SWOM door de polders rondom Montfoort en Linschoten te rijden. Heerlijk 
dat vrije uitzicht, de openheid en de wind, die hier altijd waait. Ik ben 55 jaar,  
getrouwd met Jeroen en we hebben 3 volwassen kinderen die al het huis uit zijn.  
Ik merk dat dit extra tijd en rust geeft om me intensief op SWOM te kunnen richten. 

Ik heb veel werkervaring als manager/directeur in de tandheelkundige zorg. Tijdens 
mijn studie Zorgmanagement, waar de veranderingen in zorg en welzijn door de 
decentralisatie van 2015 uitgebreid aan bod kwamen, groeide mijn wens om in het 
Sociaal Domein te werken. Hier is zowel de ruimte als dagelijkse noodzaak om te 
ontwikkelen, te bouwen en te groeien. Niet alleen als organisatie maar ook als  
persoon. 

`Laat iedereen meedoen´ is zowel het doel als uitgangspunt van de werkwijze van 
SWOM voor de gemeente Montfoort en Linschoten. En dat is precies de opdracht 
die ik met heel veel plezier, kennis en inzet voor zowel de inwoners van de  
gemeente, u als vrijwilliger, als voor mijn collega’s ga uitvoeren. Ik mag de directeur 
zijn van een heel mooi team en zie de toekomst, met grote en kleine uitdagingen 
met vertrouwen tegemoet. 

Deze nieuwsbrief is geheel door het SWOM-team geschreven en samengesteld. Aan 
mij alleen de eer om dit eerste stukje te schrijven en u veel leesplezier toe te  
wensen. 

Met vriendelijke groet, 

Marie-José Hermans 
Directeur 

SWOM | Nieuwsbrief Maart 2019 

 



 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over onze vrijwilligersvacatures, bijeenkomsten, activiteiten en  
diensten. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met een medewerker van team Welzijn. U 
kunt bellen naar 0348-469109 of mailen naar vrijwilligers@swomontfoort.nl. 

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Ook team welzijn is op vrijdag-
middag aanwezig. Loop gerust even binnen als u een vraag hebt. 

Vrijwilligers nodig voor  
de Sluis 
Voor 2019 zijn wij op zoek naar twee  
nieuwe sluiswachters om ons team weer 
op volle sterkte te brengen.  

Wat is er mooier dan op een zonnige dag 
aan het water te vertoeven, altijd vrolijke 
mensen om u heen, een praatje en een 
grap. Dat ligt binnen handbereik als sluis-
wachter bij SWOM. 

Of u zich voor een dagdeel, hele dag of 
week in wilt zetten; alles is mogelijk. 

Lijkt het u leuk als sluiswachter aan de slag 
te gaan? Meldt u zich dan bij ons aan! 

Nieuwe vrijwilliger in houtwerkplaats gestart 
Vanaf half februari helpt een nieuwe vrijwilliger elke dinsdagochtend deelnemers in de houtwerkplaats van 
het DoeMeeHuis. Zo kunnen deelnemers ook op de dinsdagochtend In de houtwerkplaats lekker aan de 
slag. 

Samen maken we Nederland dementievriendelijk 
De gemeente Montfoort heeft de intentie om als dementievriendelijke gemeente gecertificeerd te worden. 
Samen met SWOM zal de gemeente zich hiervoor de komende jaren inzetten. 

De medewerkers van SWOM hebben inmiddels een online training gevolgd en zetten zich blijvend in voor 
mensen met dementie. Daarom heeft SWOM een sticker en een certificaat ontvangen met de officiële  
verklaring dat SWOM dementievriendelijk is. Dit certificaat is eind december door wethouder Rensen aan 
SWOM uitgereikt. Hier zijn we als organisatie natuurlijk erg trots op! 

Maria Hamers neemt het certificaat in ontvangst 

mailto:vrijwilligers@swomontfoort.nl
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Contact opnemen 

Neem voor meer informatie over 

onze diensten en activiteiten 

telefonisch contact met ons op. 

SWOM 

‘Huis van Montfoort’ 

Kasteelplein 5 

3417 JG Montfoort 

T 0348-469109 

info@swomontfoort.nl 

Bezoek onze website op 

www.swomontfoort.nl 

Redactie: 

a.kraan@swomontfoort.nl 

 

Op zoek naar deelnemers voor de telefooncirkel 
De telefooncirkel is een dagelijks belrondje voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig persoonlijk  
contact. Zo heeft u elke dag met iemand een gesprek en is er altijd iemand die weet hoe het met u gaat. En dat 
is fijn! 

Een vrijwilliger van SWOM is het begin- en eindpunt van de keten en belt de eerste deelnemer. Die belt de  
volgende op de lijst en zo verder. Wanneer een deelnemer geen gehoor krijgt, neemt die meteen contact op 
met de vrijwilliger. Die schakelt de sleutelfiguur in om te controleren wat er aan de hand is. En belt de  
eerstvolgende deelnemer om het belrondje weer op gang te brengen. 

Het woord ‘sleutelfiguur’ mag u letterlijk nemen. Elke deelnemer die mee doet aan de telefooncirkel heeft een 
naam en adres opgegeven van een familielid, buurvrouw of mantelzorger die over een huissleutel beschikt. 
Deze kan langskomen en zo nodig voor hulp zorgen. Iedereen kan meedoen, ongeacht de leeftijd.  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, behalve eigen telefoonkosten. 

Mocht er iets zijn, dan staat u er niet alleen voor. Vooral voor alleenwonenden, senioren of mensen met een 
beperking is die vinger aan de pols niet altijd vanzelfsprekend. De telefooncirkel lost dat probleem op een  
eenvoudige manier op. 

Weet u iemand waar de telefooncirkel een uitkomst voor kan zijn? Informeer hem of haar dan over de  
telefooncirkel. 

Digi Café in DoeMeeHuis in Montfoort 

Wilt u handiger worden met de computer, smartphone of tablet? 
Whatsappen, sms-en of mailen, hoe werkt dat nou precies? Wat 
zijn praktische apps en hoe download u bijvoorbeeld een e-book op 
uw tablet? 

In het Digi Café kunt u onder begeleiding van twee enthousiaste 
vrijwilligers oefenen en kosteloos advies vragen over uw laptop, 
tablet of smartphone. Ons uitgangspunt: geen vraag is te gek. 
Neem bij voorkeur uw eigen apparatuur (opgeladen) mee naar het 
SWOM DoeMeeHuis. Dan leert u met tips en hulp van onze  
vrijwilligers wat voor jou specifiek het beste werkt. 

Waar en wanner 
Elke woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur in het DoeMeeHuis, 
Kasteelplein 7. 

Deelnemers voor inloopspreekuur in DoeMeeHuis in Linschoten 

Afgelopen januari is het inloopspreekuur in het DoeMeeHuis van start gegaan in de Brede Vaart in Linschoten. 
Er komen al een aantal deelnemers, maar er is zeker nog plaats voor meerdere deelnemers. Kom gerust even 
langs om een kijkje te nemen. 
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Wij zijn de 3 H’s: Henco, Henry en Hans, technische vrijwilligers voor de sociale alarmering.  

SWOM biedt sociale alarmering aan mensen die door leeftijd, ziekte of handicap het risico lopen in een noodsituatie te 
raken. De gebruiker kan met 1 druk op de knop hulp inroepen van, vooraf opgegeven, contactpersonen. Van hen wordt 
verwacht dat zij, na telefonisch oproep van de zorgcentrale, bereid zijn om hulp te verlenen. Dat geeft een veilig gevoel. 

Ons werk als vrijwilliger bestaat uit 2 delen: 

Het intakegesprek 
Na aanmelding van een cliënt maken wij een afspraak bij de mensen 
thuis om uit te leggen hoe de apparatuur werkt en wat men er van 
kan verwachten. We laten de apparatuur ook zien waardoor de cliënt 
niet voor verrassingen komt te staan. Tijdens het gesprek beoordelen 
wij of het technisch mogelijk is om de apparatuur in huis te plaatsen. 
Bij wederzijds goedvinden vullen we vaak samen de papieren in om  
de gebruiker aan te melden bij de zorgcentrale. Deze formulieren gaan 
richting SWOM waarna de aanmelding gedaan kan worden bij de zorg-
centrale. 

De installatie 
Als de papieren in orde zijn en de gebruiker is aangemeld bij de zorgcentrale ontvangen wij een melding. We maken 
vervolgens een afspraak om de apparatuur te installeren. Deze sluiten we aan op de binnenkomende telefoonlijn en 
controleren samen met de gebruiker of alles goed werkt. We maken een zogenaamde testcall waarbij de gebruiker 
‘alarm’ slaat en contact krijgt. We geven hierna nog enkele instructies over het gebruik (de maandelijkse testcall, het 
gebruik van de alarmknop om hals of pols) en beantwoorden mogelijke vragen.  

Maatschappelijke bijdrage 
Wij vinden het belangrijk om maatschappelijk onze bijdragen te kunnen leveren. Gezien onze affiniteit met ouderen en 
techniek kunnen we onze kennis en kunde goed voor de sociale alarmering inzetten. Vaak krijgen we ook andere vra-
gen over b.v. internet dat hapert of een radio die stoort. Omdat we er toch zijn lossen we dit ook op of geven advies 
hoe dit te verhelpen. Het geeft ons voldoening om ‘iets op te kunnen leveren’ en mensen (en hun omgeving) echt te 
kunnen helpen door ze d.m.v. techniek een veilig gevoel te geven. 

“Vrijwilligers aan het woord over…. Sociale alarmering” 

Nog even extra onder de aandacht: 

 

 

 
 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

SWOM is wettelijk verplicht om cliënten die onder verant-
woordelijkheid van SWOM vallen, te beschermen. Daarom 
vragen wij voor onze vrijwilligers een VOG aan. Inmiddels is 
al 80 % van onze vrijwilligers in het bezit van een VOG. 

Heeft u als vrijwilliger van SWOM nog geen VOG ingeleverd. 
Meldt u zich s.v.p. bij Conny te Lintelo. 

Vrijwilligersovereenkomst 
60 % van de vrijwilligers heeft inmiddels een vrijwilli-
gersovereenkomst ondertekend. Graag willen we naar 
de 100 %. In deze overeenkomst biedt SWOM: 
1. de vrijwilliger de garantie dat hij/zij verzekerd is. 
2. dat de eindverantwoordelijk voor het project of 

activiteit waarvoor de vrijwilliger zich inzet bij 
SWOM ligt. 

3. taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers 
zijn duidelijk en vastgelegd. 

 
Heeft u nog geen overeenkomst ondertekent? 
Binnen enkele weken ontvangt u een mailbericht van 
team welzijn waarin de overeenkomst als bijlage is  
toegevoegd. 

Onderteken de overeenkomst en stuur deze retour. 
Lukt het niet om de overeenkomst thuis uit te printen, 
loop gerust even ons kantoor binnen. De medewerkers 
van team welzijn helpen u er graag bij. 

https://pixabay.com/nl/gevaar-waarschuwing-tekenen-34250/
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Collectieve verzekering voor vrijwilligers 
Heeft u schade opgelopen tijdens het uitvoeren van uw  
vrijwilligerstaak? De gemeente heeft een collectieve verzekering 
afgesloten voor alle vrijwilligers van gemeente Montfoort.  
U, vrijwilliger van SWOM, kunt hier gebruik van maken als dat  
nodig blijkt te zijn. 
 
Als u een schade moet melden vul dan via de website van de  
gemeente het schadeformulier in https://www.montfoort.nl/
mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6567 
 
Let op: stuur een ingevuld schadeformulier, inclusief facturen of 
bewijsstukken, nooit naar een individuele ambtenaar maar altijd 
per post of als bijlage(n) in een  email naar info@montfoort.nl 

Er was eens een blok hout dat een jongetje werd… 
Op 5 april a.s. speelt toneelvereniging Jan Claussen de vrolijke familiemusical “Pinokkio – next level”. Het  
welbekende verhaal is een bewerking van Ko van den Bosch, die er een veel pittiger versie van heeft gemaakt. Leuk 
voor jong en oud! De liedjes in de musical zijn allemaal gemaakt op bekende ABBA melodieën. Zij zullen deze  
musical op 5 april drie keer opvoeren in het Dorpshuis De Vaart in Linschoten. De middagvoorstelling is speciaal 
voor basisscholieren, ‘s avonds zijn alle overige belangstellenden welkom. Dit jaar is er ook een ochtend-
voorstelling, aanvang half 11. Senioren van twee verzorgingshuizen zullen daar aanwezig zijn. Heeft u belangstelling 
om ook de ochtendvoorstelling te bezoeken? Dan is dat mogelijk, er is nog voldoende plaats in de zaal.  

Kaartjes zijn te verkrijgen tegen een gereduceerd tarief van € 5,00 p/p bij Boon’s supermarkt of voor aanvang van 
de voorstelling aan de zaal (let op: geen pin!). Als vrijwilliger van SWOM kunt u zich ook voor de ochtend-
voorstelling aanmelden bij Ruth Vreeswijk. 

 

https://www.montfoort.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6567
https://www.montfoort.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6567
mailto:info@montfoort.nl
https://aadverbaast.wordpress.com/2012/08/27/over-het-cpb-en-de-pinokkio-partijen/20090407-pinokkio-2/
https://www.eerselvoorelkaar.nl/vrijwilligersverzekering

