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Inleiding 

 

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. 

Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de 

context van het Wmo (zowel individueel, met een voorliggende voorziening of met de inzet 

van een vrijwilliger) geen oplossing is, wordt effectief doorverwezen en samengewerkt. 

Deze rapportage omvat ons welzijnswerk als ook de uitvoering van een deel van de WMO. 

Hoewel de subsidie twee stromen kent zijn wij van mening dat ons werk onlosmakelijk van 

elkaar verbonden is en dat zonder de samensmelting hiervan minder winst valt te behalen. 

Het jaarverslag van 2014 is dan ook integraal opgesteld. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Wilma Houdijk, 

Directeur 
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Dienstverleningsovereenkomst 
In 2013 hebben de gemeente Montfoort en de SWOM een dienstverleningsovereenkomst 

vanwege de uitvoering van de WMO getekend. De gemaakte afspraken zijn wij nagekomen. 

De SWOM heeft zich gehouden aan de gemaakte beleidsregels binnen de verordening. Wij 

hebben ons gehouden aan de doorlooptijden zoals deze gesteld zijn. 

Er zijn in totaal drie klachten binnen gekomen, deze zijn naar tevredenheid van de cliënt 

afgehandeld. 

De SWOM heeft dit jaar geen bezwaar of beroepszaak moeten behandelen, er liepen nog 

twee bezwaar en beroepszaken welke betrekking hadden op 2013 en naar ons overkwamen 

vanuit Woerden. Ook deze zijn afgewikkeld. 

De organisatie 
De SWOM heeft in 2014 een compleet nieuwe structuur gekregen. De SWOM is geen kleine 

organisatie meer. In december hadden we 14 medewerkers met een totaal van 9,4 FTE in 

dienst in verhouding tot 6 medewerkers, 4 FTE, aan het begin van het jaar. 

Dit vergt veel van de medewerkers, bedrijfsmatige aanpassingen maar ook facilitair moest er 

een slag gemaakt worden. Inmiddels hebben we twee verdiepingen in het pand, het uiterlijk 

van het pand heeft een verandering ondergaan waardoor er meer herkenbaarheid is voor de 

inwoners. 

Nadat we uiteindelijk in november 2014 toestemming en duidelijkheid van de gemeente 

Montfoort kregen over de uitvoering van onze taken in 2015 moest er in de laatste twee 

maanden van het jaar meer dan mogelijk en wenselijk is worden uitgevoerd. 

Naast het aannemen van het sociaalteam en overig personeel moesten er verbouwingen 

plaatsvinden maar ook het nieuwe digitale systeem, Aeolus, moest worden ingericht.  

De tijdsdruk die hieraan ten grondslag heeft gelegen brengt nu nog steeds onrust, onbegrip 

en onduidelijkheden met zich mee. 

Inmiddels heeft zich een welzijnsteam en een sociaalteam gevormd binnen de SWOM. 

Het sociaalteam is nog in de ontwikkelfase. Er worden procedures geschreven en dagelijks 

wordt er nog aan afspraken geschaafd. De communicatie naar buiten is achter gebleven. 
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Het werk van het sociaalteam had in 2014 in een folder en op de website gecommuniceerd 

moeten worden. 

Gelukkig is de bekendheid van de SWOM zo groot dat inwoners niet hoeven te zoeken naar 

ondersteuning, evenals de zorgverleners in Montfoort. 

 

Cultuuromslag 
Eind 2013 hebben we onze eigen vrijwilligers geïnformeerd over de ophanden zijnde 

wijzigingen in onze werkzaamheden. Wij realiseren ons dat de vrijwilligers onze 

kantelingsgedachte in de samenleving gaan wegzetten en overdragen. Onze vrijwilligers zien 

de eigen krachtbenadering zoals het zo prachtig genoemd wordt wel als een uitdaging. Het is 

voor iedereen een cultuuromslag, zowel voor de inwoner als de professional. Die omslag is 

niet eenvoudig. Inwoners hebben geleerd tijdig een beroep op de overheid of de 

hulpverlenende instanties te doen. Maar de cultuuromslag is nog ingewikkelder voor de 

professionals. Het is toch immers zijn of haar vak de problemen van anderen op te lossen en 

die van ‘kwetsbare mensen' te ondersteunen. 

Het SWOM magazine welke wij hebben uitgegeven aan het einde van 2013 had ook als doel 

deze cultuur omslag te benadrukken. 

Van vraag naar….. 

Na een melding van een probleem of een vraag door een inwoner volgt een verkorte intake. 

Tijdens deze intake wordt doorgevraagd en in sommige gevallen wordt besloten tot een 

uitgebreid gesprek met de welzijnsconsulent een zgn. kantelingsgesprek. Dit gesprek wordt 

gevoerd door de welzijnsconsulent samen met de inwoner en zijn eventuele mantelzorgers.  

De doelstelling van het gesprek is om voor iedere inwoner tot passende oplossingen te 

komen. Dit vraagt om ruime aandacht voor de specifieke situatie van de inwoner en een 

brede blik op mogelijke oplossingen. De start is dus niet meer een aanvraag voor een 

(individuele) voorziening, maar een melding van een (probleem) situatie. 

Het gesprek is een wederzijds proces. Het vraagt iets van de inwoner en van de 

welzijnsconsulent. Het is een dialoog, waarbij in gezamenlijkheid de situatie van de inwoner 

in kaart wordt gebracht om zo vast te stellen welke compensatie de inwoner eigenlijk nodig 

heeft. Hierin wordt de hele context waarin de inwoner zit betrokken, en niet alleen de 

ervaren beperking. Er is geen één op één relatie tussen resultaten en oplossingen. Wat voor 

de een handig is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Kortom het gesprek is er speciaal voor 

bedoeld om te bepalen wat iemand nodig heeft. 

Het is goed om voor kwetsbare inwoners iemand bij het gesprek te betrekken. Vaak 

verwachten ze te veel van zichzelf en schatten daardoor de eigen mogelijkheden hoger in 
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dan in werkelijkheid het geval is. Een vertrouwenspersoon, zoals een familielid, kan soms 

een andere of realistischer inschatting maken. 

Organisatie en inhoud van het gesprek 
Er wordt uitgegaan van de vraag van de inwoner. In veel gevallen betekent dit dat er breder 

gekeken moet worden dan de vier domeinen die onder de compensatieplicht van de Wmo 

vallen. Als het gaat om de woon- en leefsituatie is bijvoorbeeld ook veiligheid van belang. Als 

het gaat om participatie kan het ook betrekking hebben op arbeidsparticipatie en dus de 

verbinding met bijvoorbeeld Ferm Werk. Bovendien is er in veel gevallen sprake van een 

zorgbehoefte in het kader van de AWBZ of Zvw. In het gesprek komen verschillende 

leefgebieden, als gezondheid, sociale contacten, werkzaamheden etc. aan de orde. Het is 

voor de SWOM van belang om de hoofdlijnen van het gevoerde gesprek vast te leggen in een 

verslag. Dit is een weergave van de onderbouwing van de keuze(s) voor bepaalde 

oplossingen. 

Het gesprek vindt bij voorkeur thuis bij de inwoner plaats.  Iemand is in het algemeen het 

meest op zijn gemak in de eigen omgeving en zal daardoor vrijer praten. Huisbezoeken 

hebben een grote toegevoegde waarde. Dit geldt vooral voor kwetsbare doelgroepen. De 

welzijnsconsulent kan meteen een indruk krijgen van de leefsituatie van de inwoner en 

welke passende oplossing(en) er zouden kunnen zijn. Het uitgangspunt is dat het afleggen 

van huisbezoeken zich later in het traject terugbetalen door betere passende en duurzame 

oplossingen af te spreken. 

De welzijnsconsulent 
Het doel van het gesprek is om samen met de inwoner in kaart te brengen wat de behoefte 

is en afspraken maken over maatwerkoplossingen. Dat vraagt wat van de competenties van 

de welzijnsconsulent. De welzijnsconsulent moet om te beginnen de compensatieplicht 

kunnen toepassen. Kennis en vaardigheden van de vraagverheldering. Ook aandacht voor de 

context van de door de inwoner ervaren beperking en in vertrouwen kunnen communiceren. 

Dat vereist een empatisch vermogen.  

Bij het vinden van oplossingen gaat het bij de gekantelde werkwijze om maatwerk. Naast een 

ruime kennis van de sociale kaart vraagt deze werkwijze om creativiteit. Onze 

welzijnsconsulenten zijn in staat gebleken om buiten de gebaande paden te werken en 

nieuwe oplossingen te bedenken. 

Om de compensatieplicht goed toe te passen, de gevolgen te kunnen overzien van 

procedurefouten, de mogelijkheden van bezwaar en beroep te begrijpen hebben de 

welzijnsconsulenten een training gehad van een juridisch medewerker. 

 

Investeren in het kantelingsgesprek 
Een veel geuite zorg over de Kanteling is dat het meer kost dan de traditionele manier van 
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werken. Het uitgangspunt is dat een gekantelde werkwijze per saldo niet meer hoeft te 

kosten. We veronderstellen dat een gedegen gesprek leidt tot meer tevreden inwoners en 

een afname van individuele voorzieningen. Voorwaarde is wel dat er voldoende geïnvesteerd 

wordt in het ontwikkelen van (nieuwe) voorliggende en collectieve voorzieningen. 

Inzet van een breed aanbod 
Door het aanbieden van collectieve voorzieningen, de inzet van vrijwilligers en zeker ook de 

samenwerking met andere organisaties is er sprake van een breed aanbod. 

In de huidige tijd zijn we in staat om uiteenlopende hulpvragen aan elkaar te koppelen. Voor 

mensen zonder werk is het heel belangrijk zich nuttig te voelen en kan de inzet als vrijwilliger 

er voor zorgen dat voldoende sociale contacten gelegd kunnen worden. Als SWOM durven 

we deze contacten te leggen en zijn we in staat om deze groep te helpen. 

Binnen de SWOM blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitvoering van de 

WMO op een betaalbare manier te blijven voeren. De inzet van de scootmobiel- en rolstoel 

pool is hiervan een goed voorbeeld. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven, scholen en 

kerken biedt kansen. Het gebruik van de keuken van het Wellantcollege voor onze 

kookcursus voor mannen illustreert de bereidheid tot samenwerking. 

Dit vergt veel creativiteit, onderlinge samenwerking en onnoemelijk veel inzet van ons team. 

Door deze manier van werken blijft individuele inzet van WMO middelen tot een minimum 

beperkt. 

De cijfers 
Het nieuwe digitale systeem voldoet nog niet geheel aan onze verwachtingen. Na de 

omzetting van de data was er sprake van een grote vervuiling die niet te wijten was aan de 

werkzaamheden in Woerden maar aan het omzetten van data naar een ander systeem. 

Hierdoor hebben we veel handmatig moeten omzetten en nog steeds zijn we bezig met een 

inhaalslag. Daarnaast zijn er nog een aantal cijfers waar we nog onvoldoende hoogte van 

hebben. In het verleden zijn er bijvoorbeeld trapliften verstrekt, hiervan krijgen we af en toe 

een reparatie rekening en soms een rekening voor een technische controle. Door de 

willekeurigheid van deze cijfers is er geen goede schatting te maken van de daadwerkelijke 

kosten op jaarbasis. 

Ook van het CAK hebben we nog geen goed beeld van datgene wat we aan inkomsten 

kunnen verwachten. Door de eigen bijdrage die er halverwege het vorige jaar zijn 

doorgevoerd is er een groter bedrag dan voorzien was naar de SWOM gekomen. Onduidelijk 

is waar dit precies mee te maken heeft. Inmiddels hebben we een afspraak gemaakt met de 

contactpersoon van het CAK om een en ander beter te gaan doorgronden. 

Uitstaand bestaand     
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Aankoppelbaar fietsdeel voor rolstoel   

Actief rolstoel 33 

Douche/Toiletstoel/Krukje/Zitje 11 

Driewielfiets   2 

Autostoel   1 

Duwwandelwagen kort gebruik   2 

Duwwandelwagen langdurend   1 

Elektr aandrijf unit   4 

Elektr rolstoel 13 

Patientenlift verrijdbaar   4 

Rolstoel algemeen gebruik 13 

Rolstoel kort gebruik 85 

Rolstoel langdurend gebruik   1 

Scootmobiel  36 
Kinderrolstoel Handbewogen 

11 

Sportrolstoel   2 

Tweewielfiets met hulpmotor   2 

  

     

 

Met uitzondering van twee grote woonaanpassingen zijn de cijfers in verhouding met 

voorgaand jaar niet veel veranderd. Onderstaand een tabel van aanvragen in het laatste 

kwartaal. Dit laat voor wat betreft de voorzieningen geen extremen zien. 

-  3 aanvragen voor rolstoel 3 

-  3 voor scootmobiel 3 

-  1 voor woningaanpassing 1  

-  6 voor vervoer 6 

-  6 voor regiotaxipas 6 

-  3 voor traplift 3 

-  1 voor tillift 1 

Huishoudelijke zorg 
In het eerste kwartaal ontvingen 189  inwoners huishoudelijke zorg. Op 31 december waren 

dit er 203 in totaal. Mochten we dit af kunnen zetten naar de vergrijzing in Montfoort zal het 

duidelijk zijn dat de instroom ontzettend mee valt. De keuze om geen bezuiniging door te 

voeren in 2014 is hiermee onderstreept. Alle inwoners met een huishoudelijke hulp indicatie 

7 

 



hebben een herbeschikking ontvangen met een indicatie aflopend op 31 december 2015. 

Deze indicatie is in principe niet gewijzigd mits er zwaar wegende redenen waren. 

Er is geen bezuiniging slag gemaakt, landelijk gezien hadden we ons hiermee op de kaart 

kunnen zetten. Maar wat veel belangrijker is dat we kunnen constateren dat veel mensen 

door deze ondersteuning in staat worden gesteld om langer zelfstandig te blijven. Kinderen 

geven aan veel te willen doen, en dat gebeurt ook op grote schaal, maar huishoudelijk werk 

staat onderaan de lijst. Daar waar veel mantelzorg gegeven wordt is het goed om 

huishoudelijke ondersteuning te geven, hierdoor is er meer gelegenheid om op andere 

fronten te ondersteunen. 

 

Totaal 203 

HH1 154 

HH2   37 

HH PGB   12 

SVB aan zet 
Natuurlijk bent u bekend vanuit de media met zaken rondom de SVB. Binnen de SWOM 

worden wij dagelijks geconfronteerd met zaken die de SVB aangaan. Buiten het feit dat de 

site er 9 van de 10 keer uit lag en wij geen inzage konden doen was het systeem zeer 

onduidelijk. 

Op 24 december 2014 hebben wij onze eerste toekenningsbeschikkingen gezonden naar de 

SVB en tot op de dag vandaag weten we niet of iedereen zijn budget heeft ontvangen. Ook 

omdat er voor ons sprake is van nieuwe cliënten, die over zijn gekomen vanuit de AWBZ, is 

er weinig zicht op. Tot op heden hebben we een tiental mensen met klachten gehad. 

In voorbereiding op 2015 
Met de komst van de begeleiding uit de AWBZ hebben we al voor 2014 geanticipeerd samen 

met aanbieders van deze vormen van zorg. 

Meerdere projectvoorstellen zijn aangeboden aan de gemeente Montfoort. Uiteindelijk is er 

gekozen voor een pilot die drie onderdelen omvatte 

-bezoeken van de nieuwe cliënten, het zgn. keukentafelgesprek 

-het DoeMeeHuis 

-scholen/trainen van vrijwilligers tbv de nieuwe doelgroep. 

Als bijlage treft u hiervan de uitkomsten. 

Alhoewel we in september met deze pilots zijn gestart hebben we pas half november 2014 

vernomen dat de SWOM de opdracht zou krijgen tot het uitvoeren van dit gedeelte van de 

WMO. 

 

De dementieconsulent 
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Vanaf januari 2014 is de dementieconsulent voor 18 uur aangenomen door de gemeente 

Montfoort (via een uitleenconstructie en gedetacheerd  bij de SWOM) om de inwoners van 

Montfoort die direct of indirect te maken hebben en/of krijgen met dementie ook in de 

toekomst die zorg, begeleiding en aandacht te geven die nodig is om zolang mogelijk 

zelfstandig te kunnen blijven wonen 

De inzet van deze uren zijn gebruikt om verder vorm te geven aan de hulpverlening en 

begeleiding van mensen met dementie en hun naaste. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding 

en borging van activiteiten op het gebied van preventie, voorlichting en advisering.  

Doordat het aantal mensen met dementie toeneemt zal de vraag naar individuele 

begeleiding door de dementieconsulent stijgen. Deze groeiende caseload vraagt een andere 

werkwijze. Meer collectieve begeleiding en meer begeleiding op afstand.  

De functie dementieconsulent past binnen het overheidsbeleid en de SWOM dat is gericht 

op het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid en participatie van cliënten. De 

invulling van de functie ‘dementieconsulent’ zal op termijn op een andere manier ingevuld 

moeten gaan worden om de groei van deze doelgroep te kunnen blijven bedienen.  

Dementie treft niet alleen de persoon, maar ook de mantelzorger dient te worden 

ondersteund  in het omgaan met de ziekte. Vroegsignalering, preventie, zorg en 

ondersteuning moeten niet alleen gericht zijn om mensen met dementie zo lang mogelijk 

thuis te laten wonen maar er ook voor zorgen dat de mensen met dementie zo lang mogelijk 

kunnen meedoen in de Montfoortse samenleving.  

Een vanzelfsprekend gevolg hiervan is dat mensen daardoor minder snel een beroep zullen 

hoeven doen op de professionele zorgverlening. 

Om de groeiende groep mensen met dementie te kunnen blijven ondersteunen zal het geen 

issue zijn of dit wel of niet uitgebreid moet worden met gespecialiseerde vrijwilligers. Het is 

een onoverkomelijke weg die ingeslagen moet gaan worden.  

 

Naast de 18 uur voor de gemeente/SWOM heeft de dementieconsulent in het jaar 2014 ook 

18 uur gewerkt voor de Ketenzorg dementie Westelijk Utrecht.  Deze 18 uren werden 

ingevuld om de cliënten te begeleiden en te ondersteunen in de thuissituatie.  

De caseload is uitgegroeid vanaf januari 2014 van 44 cliënten naar 60 cliënten in december 

2014.  

Er zijn 34 nieuwe cliënten aangemeld en er zijn 18 cliënten afgesloten vanwege opname in 

een verpleeghuis of overlijden.  

 

De dementieconsulent is er om ervoor te zorgen dat  mensen met dementie zolang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen en daarbij de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg te borgen.  

 

De dementieconsulent  ondersteunt en begeleidt de cliënt en zijn/haar mantelzorger tijdens 

het dementieproces in: 

 de signaleringsfase ( niet pluis gevoel)  
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 de ziekte- en zorgdiagnostiek en behandelingsfase 

 de periode na diagnosestelling  

 de opname  

 en na overlijden geeft hij/zij korte nazorg 

De dementieconsulent adviseert, ondersteunt en coördineert waar nodig andere betrokken 

zorgverleners. 

 

De werkzaamheden van de dementieconsulent 
Werkzaamheden (individueel) cliëntgebonden zaken gericht op ondersteuning, begeleiding, 

monitoring: 

 Huisbezoeken cliënten en mantelzorgers 

 Client/mantelzorg gesprekken op kantoor 

 Telefonisch contact cliënt/ mantelzorger  

 Familiegesprekken  

 Bezoek verpleeghuis/dagbesteding/ zorgboerderij 
Huisarts Marjon Oude Ophuis: 'Ik ben nog nooit op de zorgboerderij geweest. Dat is ook precies waarom het werk van de 

dementieconsulent zo belangrijk is. Ze is een echte intermediair. Regelmatig krijg ik een kort verslag met de stand van zaken. 

Marjon de Jong houdt me helemaal op de hoogte. 

http://www.invoorzorg.nl/ivz/interview-dementienetwerk-westelijk-utrecht-familiparticipatie-en-gemeenschapszin-in-montf

oort-Westelijk-Utrecht-familieparticipatie-en-gemeenschapszi.html 

 

Werkzaamheden (collectief) cliëntgebonden zaken gericht op preventie, voorlichting, 

monitoring:  

 Ontmoetingsgroep voor mensen met dementie en hun naaste  (wekelijks op de 

donderdagmorgen) 

 Thema-avonden (incl. voorbereiding, PR, gastvrouw en aansturing vrijwilligersgroep 

enz. Maandelijks, iedere donderdagavond) 

 Wandelgroep voor mensen met dementie (wekelijks op de woensdagmiddag) 

 Zingen met mensen met dementie en hun naaste (1 x per maand op de 

woensdagmorgen) 

 

Werkzaamheden indirect cliëntgebonden  

 Telefonisch-, email-  en face to face overleggen met professionals 

 Registratie/rapportage/ aanvragen indicaties 

 Initiëren en organiseren van M.D.O.’s  (multi disciplinaire overleggen)  

 Casuïstiek bespreking 

 Overleg wijkverpleegkundige (verschillende zorgaanbieders)  Montfoort 

 Maandelijks overleg vrijwilligers 
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Huisarts: “'Zonder de dementieconsulent zou ik een dagtaak hebben aan het organiseren van de zorg 

rond de dementerende patiënt. Nu worden de meeste zaken over dementie door de dementieconsulent 

in de gaten gehouden en kan ik me veel meer focussen op bijkomende lichamelijke klachten.” 

http://www.invoorzorg.nl/ivz/interview-dementienetwerk-westelijk-utrecht-familiparticipatie-en-gemee

nschapszin-in-montfoort-Westelijk-Utrecht-familieparticipatie-en-gemeenschapszi.html 

Werkzaamheden NIET cliëntgebonden 

 Registratie t.b.v. zorgkantoor 

 Werkoverleg (SWOM / Ketenzorg dementie) 

 Collegiaal overleg 

 Projectplan vrijwilligers 

 Lezen vakliteratuur/ beleidsstukken en gemeente/overheidsontwikkelingen 

 Administratie 

 Eerstelijnsoverleg Montfoort 

 Ketenzorg NU overleg  

 Overleg wijkverpleegkundige zorgaanbieders Montfoort 

 Overleg huisartsen Montfoort/ Linschoten 

 Symposium/ bijscholing / congres 

 PR/ presentaties voorbereiding en uitvoering 

 Extra activiteiten SWOM (jaarmarkt, presentatie kerk, bijeenkomsten SWOM breed 

t.b.v. andere doelgroepen) 

 

Thema-avonden 
De thema-avonden worden iedere maand georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd 

en betrokken is bij mensen met dementie. Deze avonden zijn belangrijk voor de 

beeldvorming over dementie en niet alleen voor degene die het zelf treffen, maar ook voor 

vrienden, familieleden, hulpverleners, thuiszorgmedewerkers, ambtenaren, mensen van de 

(sport)verenigingen, winkeliers, bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers enz. Deze thema 

avond worden goed bezocht met een gemiddelde van zo’n 50 bezoekers. Iedere maand 

wordt er een andere onderwerp behandeld en er is volop gelegenheid tot het stellen van 

vragen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.  

 

Enkele thema’s die in 2014 op het programma stonden waren:  

 Juridische aspecten en rechtsbescherming bij dementie 

 De ziel blijft spiritueel 

 Fronto-temporale dementie 

 Dementie en muziek 

 Dementie, beweging en voeding 

 Activiteiten in en om het huis 

 De geheugenpoli 

 

Ontmoetingsgroep voor mensen met dementie en hun naaste 
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Het doel van deze ontmoetingsgroep is het bieden van begeleiding en ondersteuning aan 

mensen met dementie en hun mantelzorgers en het geven van informatie en advies op het 

gebied van dementie.  Deze ochtenden worden iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in 

de ontmoetingsruimte op de eerste etage in de Bongerd georganiseerd door twee vaste 

vrijwilligers. Inmiddels draait deze groep ruim twee jaar en dit blijkt voor de bezoekers een 

vast punt in de week te zijn geworden. Gemiddeld wordt deze groep  door zo’n 10 mensen 

bezocht.  Niet alleen echtparen maar ook een moeder en dochter, een echtgenote met haar 

schoonzus. Het is een inmiddels een hechte groep die lief en leed met elkaar delen.  

 

Vervoersproject 

Met de inzet van de Vrienden SWOM, de bijdrage van sponsoren, is het mogelijk geworden 

om een eigen auto aan te schaffen en in te zetten.  

De SWOM-auto is een door SWOM aangeschafte Opel Zafira bedoeld om ouderen en 

mindervaliden zorggericht en begeleid vervoer te bieden. Het bezoeken van ziekenhuis of 

andere zorgverleners en het onderhouden van de zo broodnodige sociale contacten wordt 

met de SWOM-auto een stuk eenvoudiger. De SWOM-auto wordt door een groep ervaren en 

enthousiaste vrijwillige chauffeurs bestuurd.  

Ouderen en mindervaliden die zich niet op een andere adequate en verantwoorde wijze 

kunnen verplaatsen naar locaties die zij binnen een redelijk tijdsbestek moeten kunnen 

bereiken. Met de SWOM-auto wordt voorkomen dat deze groep soms urenlang onderweg is 

naar ziekenhuis, of andere locaties voor een behandeling. Zo wordt voorkomen dat bijzonder 

lange reistijden -met bijvoorbeeld openbaar vervoer- een zware belasting voor hun fysieke 

en geestelijke gesteldheid vormen. 

Daarnaast stelt de SWOM de auto beschikbaar om mensen de gelegenheid te geven hun 

sociale contacten te kunnen blijven bezoeken. Het afzien van een wekelijks of maandelijks 

bezoekje aan vrienden of vriendinnen -om bijvoorbeeld een middagje Rummikub te spelen- 

omdat de reistijd te lang wordt of de mobiliteit door gebruik van een rollator of rolstoel het 

gebruik van openbaar vervoer haast onmogelijk maakt behoord met de komst van de 

SWOM-auto tot het verleden. 

Dat de SWOM-auto een groot succes is blijkt wel uit het feit dat binnen één jaar al meer dan 

14000 kilometer op de teller staat! Maar om de auto te kunnen laten rijden en te 

onderhouden is veel geld nodig. Diverse bedrijven en organisaties doneren hiervoor geld 

omdat zij het belang van dit verzorgd vervoer inzien en ondersteunen. De SWOM heeft -om 

deze sponsoren te bedanken- hun namen op de SWOM-auto middels stickers en logo's 

vermeld. 
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Scootmobielpool  
De SWOM heeft een scootmobielpool waar men een scootmobiel voor een dagdeel of voor een 

paar dagen kan lenen. Voorafgaand aan deelname aan de pool wordt eerst de rijvaardigheid door 

een ergotherapeut bekeken. Wanneer er goedkeuring is vanuit de ergotherapie kan men een 

scootmobiel voor bepaalde tijd reserveren bij de SWOM. Deze wordt dan door een vrijwilliger bij 

de deelnemer thuis gebracht. De SWOM beschikt over 2 scootmobielen in Montfoort en 1 in 

Linschoten. In 2014 hebben in totaal 9 mensen regelmatig gebruik gemaakt van de 

scootmobielpool van de SWOM. Na 3 maanden wordt geëvalueerd hoeveel de deelnemer gebruik 

maakt van de scootmobiel. Bij regelmatig gebruik kan een scootmobiel via de WMO aangevraagd 

worden.  

Rolstoelpool 
Met dezelfde werkwijze als de scootmobielpool bestaat er ook een rolstoelpool. Aan het 
einde van 2014 hebben we een viertal rolstoelen gekocht om deze permanent weg te zetten 
bij clienten. De huurprijs van een rolstoel ligt niet erg hoog maar als deze voor vijf jaar bij 
een client blijft staan dan wordt ie dubbel betaald. 
Mochten we een eigen opslag krijgen dan kunnen we deze dienst uitbreiden. Deze opslag 
hadden we gedacht in het Stadskantoor van Montfoort te huisvesten maar dat blijkt niet 
mogelijk te zijn. 
 

Alarmering  

Het project alarmering wordt al vele jaren aangeboden en biedt zelfstandig wonende 

ouderen en mensen met een handicap de mogelijkheid om via een “halshanger” die 

aangesloten is op een zender, alarm te slaan als dat nodig is.   

Aantal alarmeringen: 39 personen 

Nieuw aangesloten: 9 personen. 

Gestopt: 15 personen. 

Gehele jaar aangesloten: 36 personen.  

De gemiddelde leeftijd van de gebruiker is 83  jaar. 

Belastingformulieren  
Veel ouderen hebben recht op teruggave van de belasting, maar zijn onvoldoende in 

staathier van gebruik te maken. Met één telefoontje naar de SWOM wordt er een vrijwilliger 

geregeld die bij de mensen thuis de belastingformulieren invult. Het afgelopen jaar werd 
voor 60 personen de belastingformulieren ingevuld.  

Bewegingsactiviteiten  
Bewegen is belangrijk zeker als je ouder wordt, het houdt je langer fit en zelfredzaam. Botten 

en spieren worden sterker, de coördinatie verbeterd en het heeft een gunstige invloed op 
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diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en gezellig, zeker als je het in 

groepsverband doet. 

De SWOM organiseert in Montfoort diverse activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar en voor 

mensen met chronische aandoeningen. De activiteiten hebben niet alleen een sportief maar 

ook een sociaal aspect: meestal wordt er na de les gezamenlijk koffie/thee gedronken, soms 

ontstaan buiten de les telefooncirkels of gaat men gezamenlijk iets ondernemen. Alle 

docenten hebben naast hun opleiding een speciale opleiding Meer Bewegen voor Ouderen 

gedaan. Iemand die onvoldoende beweegt, zich in zijn omgeving onveilig voelt en 

onvoldoende sociale contacten heeft zal sneller last hebben van allerlei lichamelijke en 

geestelijke ongemakken. Hij of zij zal eerder geneigd zijn een beroep te doen op het 

medische zorgcircuit. De SWOM wil via voorlichting en het stimuleren van 

bewegingsactiviteiten aan gezondheidspreventie te werken. In 2014 zijn we gestart met de 

voorbereidingen van een pilot beweegloket. Hierbij worden mensen gemotiveerd om te 

gaan sporten. Een fysiotherapeut bekijkt de mogelijkheden en verzorgd de opstart om 

blessures te voorkomen en om te onderzoeken welke sport geschikt is. 

In totaal hebben er het afgelopen jaar 130  mensen deel genomen aan een sportactiviteit 

Boodschappendienst  
Een team van vrijwilligers heeft in het afgelopen jaar vele malen gezorgd dat mensen die niet 

zelfstandig hun boodschappen kunnen doen hier bij geholpen worden. In sommige gevallen 

werd er samen met de cliënt boodschappen gedaan zodat er voor de cliënt ook nog een 

sociaal aspect bij kwam.  

De coördinator van het project spreekt samen met de cliënt af hoe de hulp vorm krijgt, 

afspraken rondom geld en het aantal afspraken in de maand. 

Er zijn 6 vrijwilligers betrokken bij het project. 

 

Individuele ondersteuning van vrijwilliger 
De SWOM heeft een grote groep vrijwilligers die ingezet worden bij individuele vragen zoals 

ondersteuning bij een klus in huis, computerhulp of hulp bij het instellen van apparatuur. 

Afgelopen jaar hebben we 50 verzoeken beantwoordt. 

Duo/fiets  
In samenwerking met het Antoniushof  wordt er in de zomermaanden, als het weer het 

toelaat, met mensen op de duofiets gereden. In 2014 ontvingen we van een particulier een 

duofiets, deze hebben we bij het DoeMeeHuis geplaatst en ook daarvandaan worden er 

regelmatig tochtjes gemaakt. 
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Leeskring  
Inmiddels bestaat de leeskring uit 10 vrouwen die elkaar maandelijks ontmoeten in de 

vergaderruimte bij de SWOM. De middag is voorbereid met achtergrondinformatie over 

schrijver, thematiek, onderwerpen die betrekking hebben op het gelezen boek door een 

vrijwilliger van de organisatie. Ook buiten de kring om ontmoeten de vrouwen elkaar.  

Maaltijdvoorziening  
Een begrip wat niet meer weg te denken is in Montfoort, het aanschuifdiner. Elke maand 

organiseren wij dit aanschuifdiner in het Antoniushof en we zien de groep alleen maar 

groeien. 

De sfeer zit er goed in en wij merken dat hier echt behoefte aan is. Een gezellig avondje uit, 

nieuwe mensen ontmoeten of juist oude bekenden weer zien, even dat luisterende oor, 

maar vooral genieten. In mei zijn de IJsselzangers bij ons altijd te gast, lekker meedeinen op 

hun zeemansliederen, maar ook tijdens het kerstdiner nodigen we altijd een koor uit die 

mooie kerstliederen zingen, dit jaar was het Bagatelle bij ons te gast. Deze feestavonden 

worden altijd druk bezocht, maar ook de overige aanschuifdiners worden goed bezocht. 

Dankzij een geweldige enthousiaste groep gastvrouwen en barmannen kunnen wij deze 

avonden organiseren. 

Aantallen deelnemers in voorgaande jaren 

 
 
Montfoort           Linschoten 

2014 1011 398  
2013 969 346  
2012 658 320  
2011 642 277  
2010 670 174  

    
 

Een andere belangrijke dienst die de SWOM aanbiedt is de maaltijdvoorziening. Mensen die 

(tijdelijk) niet meer in staat zijn of om elke dag voor zichzelf te koken kunnen een maaltijd 

regelen via de SWOM. Iedere dag kan men kiezen uit een keuze menu van vers bereide 

gerechten, soepen en nagerechten. Deze warme maaltijden, verzorgd door de keuken van de 

Wulverhorst uit Oudewater, worden rond gebracht door een grote groep vrijwilligers. 

Maandelijks worden er gemiddeld 950 maaltijden rondgebracht en op jaarbasis 11.950 

maaltijden. 

Maatschappelijke stage 
Inmiddels is iedere organisatie en vereniging bekend met de maatschappelijke stage. Voor 
sommige scholen staat het nog verplicht op het programma voor andere scholen is het een 
snuffelstage geworden en zo zijn er nog een aantal varianten te noemen. De stage is 
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geïnitieerd om het vrijwilligerswerk te borgen in onze samenleving, rekening houdend met 
het feit dat de vrijwilligers van nu ook de ouderen zijn van nu. Voor de organisaties is het een 
kans om die eerste kennismaking met vrijwilligerswerk zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen. De leerling kan je vrijwilliger van de toekomst zijn. 
  
Een aantal leerlingen doet de stage via de SWOM, dat kan zijn gastvrouw/heer zijn bij de 
aanschuifdiners of de barman assisteren. Het kan een bijdrage leveren aan een bepaalde 
klus. Op de lentemarkt wafels bakken en verkopen. Maar ook samen met een oudere de 
maaltijd koken en samen eten of uitleggen hoe een mobieltje werkt.  
  
Voor alle werkzaamheden geldt dat er nieuwe sociale vaardigheden worden aangeleerd, ze 
worden opgenomen in de vrijwilligersgroep en dat werkzaamheden eigen gemaakt worden 
waarvan de leerling niet wist dat hij/zij het kon. Welke stage er ook gekozen wordt, de 
voldoening is altijd groter dan de kinderen hadden verwacht. Dat is unaniem wat ervaren 
wordt. Een enkeling geeft aan dat hij/zij beschikbaar blijft, ook als er geen punten meer 
verdiend hoeven te worden. 
  
 Voor het Wellant College heeft de SWOM 4 keer dit jaar een project begeleid in het kader 
van het projectonderwijs. Dit houdt in kennismaking en uitleg over het project, benaderen 
van de potentiële doelgroep en mogelijk bijbehorende vrijwilligers en de begeleiding van de 
leerlingen. Overleg met betreffende docent met aan het einde een evaluatie. Er zijn in zowel 
Linschoten als Montfoort cursussen georganiseerd om mensen te leren omgaan met de Ipad. 
Maar ook is er wederom een high tea georganiseerd voor senioren. 
  

Koken met mannen  
In 2014 zijn er twee de cursussen afgesloten met een zelfgemaakt diner.  
De professionele kok, behorend tot onze vrijwilligers, heeft dezelfde cursus van 10 lessen 
gegeven. In deze bijeenkomsten staat centraal de uitbreiding van de kennis van 
ingrediënten, 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 
zullen 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.  
 

De eetgroepen 
Ook in 2014 zijn er twee eetgroepen die eenmaal per veertien dagen met elkaar eet. 
Deze groepen draaien geheel op vrijwilligers, geholpen door deelnemers. 
Verschillende gasten zijn door diverse organisaties in beeld gekomen en persoonlijk 
uitgenodigd aan tafel door de welzijnsconsulent. 
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 elkaar gedeeld. En een ieder weet, ik hoor er (weer) bij, er wordt op mij 
gerekend! 
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Scootmobielclub  
Wat een mooi seizoen was het in 2014 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 
samen 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.  

Sluisbediening 
Natuurlijk stond dit jaar onze leuke sluiswachters weer klaar voor het bedienen van de Sluis 

in Montfoort. We begonnen met een heel mooi voorjaar en nadat de Gemeente een groot 

onderhoud had gedaan aan de sluis, konden de sluiswachters weer enthousiast aan de slag. 

Helaas waren de zomermaanden wisselend, maar het geweldige najaar maakte alles weer 

goed. Op één mooi zomerweek kwamen er 81 bootjes door de sluis. In het seizoen van 14 

april t/m 13 oktober hebben in totaal 889 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 wij 1x per 2 jaar onze vrijwilligers in het zonnetje als dank voor al 

hun geweldig inzet wat ze doen voor de SWOM en de samenleving.  

Ipadcursus 
Na het succes van de I-padcursus van 2013 hebben ook dit jaar weer in samenwerking met 

de Wellant college een beginners I-pad cursus georganiseerd bij het Stadskantoor in 

Montfoort. Het technische ontwikkelen gaan maar door en daar willen ook de ouderen 

hierin meegaan. Het is mooi om te zien hoe enthousiast en leergierig de mensen zijn op deze 

cursus.  

Vrijwilligerswerk 
De betekenis van de SWOM in de samenleving van Montfoort en Linschoten is naast het 
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werk van de professionals te danken aan de inzet van al die vrijwilligers. Het is daarom ook 

dat de SWOM als organisatie voor meerdere lagen van de samenleving het verschil maakt. 

Niet alleen voor die doelgroep waarvoor diensten en activiteiten georganiseerd worden. 

Maar ook voor die groep die zich belangeloos in kan en mag zetten voor de gemeenschap. 

Als organisatie voeg je daarmee een stuk zingeving toe aan de mogelijke tijdsbesteding die 

de potentiële vrijwilliger tot zijn beschikking heeft. 

Dit jaar zijn er zorgvrijwilligers geïntroduceerd. 

Deze vrijwilligers hebben kennis en/of ervaring van een bepaald ziektebeeld en kunnen de 

cliënt goed begeleiden of ondersteunen. Zij hebben geen taken die normaal een professional 

doet maar zijn wel deskundig om te kunnen omgaan met de cliënt.  

In de bijlage treft u een beschrijving van de pilot, zorg vrijwilligers bij dementie. 

 

Wandeling met gids door Montfoort/Linschoten  
De stadsgidsen van Montfoort en de dorpsgidsen van Linschoten zijn enthousiaste 

vrijwilligers van de SWOM. Zij kennen hun woonplaats en de geschiedenis als geen ander en 

laten u graag van hun ervaring en kennis meegenieten.  

De SWOM heeft de mogelijkheid om met behulp van de vrijwilligers een stadswandeling 
aan te bieden van anderhalf uur. In Linschoten is dit een dorpswandeling en deze duurt een 
uur.  
Er zijn 15 gidsen ingezet.  
De wandelingen vinden plaats van maart t/m oktober van maandag t/m zaterdag.  
  

Mantelzorg  
Het steunpunt mantelzorg richt zich op mantelzorgers die intensief en/of langdurig voor een 

naaste zorgen, ook wanneer deze naaste opgenomen is in een zorginstelling.  

Het betreft mensen die zorgen voor: mensen met een psychiatrische problematiek, 

chronische ziekten, mensen en kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking, hulpbehoevende ouderen.  

Maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in de wet- en regelgeving en bezuinigingen 

op het terrein van zorg en welzijn hebben directe gevolgen voor mantelzorgers en 

vrijwilligers. Door de kanteling van de WMO zijn hulpvragers zelf meer verantwoordelijk voor 

het inschakelen van hulp in eigen kring, zoals familie en/of buren, vrienden, kortom 

mantelzorgers. Hierdoor neemt de druk in sommige gevallen toe op mantelzorgers. Bij 

anderen ontstaat er meer draagkracht doordat er mensen ingezet worden. Om overbelasting 

bij mantelzorgers te voorkomen ziet het steunpunt herkenning en erkenning van 

mantelzorgers als een van haar belangrijkste taken.  
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Door de herkenning en erkenning wil het Steunpunt de draagkracht vergroten, om zo 

overbelasting te voorkomen. De bedoeling is dat mantelzorgers de zorg (langer) vol kunnen 

houden en mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en regie over hun 

leven behouden.  

 

Informatie, advies, begeleiding en educatie 

Mantelzorg overkomt je en op het moment dat je voor een ander zorgt, kan dit veel vragen 

oproepen. Vragen over ziekte, maar ook over het ondersteuningsaanbod, regelingen en alles 

wat te maken heeft met een ander.  

Het steunpunt mantelzorg ondersteunt en biedt begeleiding bij het vinden van de juiste 

mogelijkheden, het zetten van stappen naar instanties en het maken van keuzes. Indien 

nodig kan er bemiddeld worden en soms gebeurd dat ook in overleg met een professional. 

De informatie wordt op diverse manieren aangeboden, aansluitend bij verschillende situaties 

en behoeften: mondeling, telefonisch, via de website en de nieuwsbrief.  

Vooral mantelzorgers willen graag hun verhaal kwijt en hebben behoefte aan een luisterend 

oor. De mantelzorgconsulent biedt emotionele ondersteuning in persoonlijke gesprekken 

over bijv. Het omgaan met gevoelens van verlies, stress en belasting.  

 

Afhankelijk van wat de mantelzorger wil, kan een gesprek plaats vinden op kantoor of bij de 

mantelzorger thuis. Mantelzorgers hebben veel vragen rondom zorg en wonen en 

verwerking. Mantelzorg en financiën zijn ook regelmatig aan de orde. Vooral het 

mantelzorgcompliment en het opnemen van zorgverlof.  

 

Lotgenotencontact 

Door samen met lotgenoten ervaringen te delen, ervaren mantelzorgers vaak emotionele 

steun. Tijdens de maandelijkse ontmoetingsochtenden worden informatieve onderwerpen 

en/of ontspannende activiteiten georganiseerd. Er is dan ruimte om ervaringen/belevingen 

met elkaar uit te wisselen. Ook mantelzorgers reiken zelf ideeën en onderwerpen aan waar 

ze het over willen hebben. Bijvoorbeeld bezuinigingen in de zorg, hulpmiddelen. De 

ontmoetingsochtenden worden bezocht door gemiddeld 10-14 deelnemers en vinden plaats 

in de multifunctionele ruimte van de Bongerd.  

 

Werkende mantelzorgers 

Eén op de acht mantelzorgers combineren een baan met langdurige zorg voor een chronisch 

zieke partner, een gehandicapt kind, een hulpbehoevende ouder/vriend. Bijna de helft van 

de werkende mantelzorgers vindt het (te) zwaar om een baan met mantelzorgtaken te 

combineren. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijke verlofregelingen. Zeker in 

deze tijd van arbeidsonzekerheid kiezen mantelzorgers ervoor om het niet bespreekbaar te 

maken, omdat zij bang zijn hun baan te verliezen. Lang niet iedereen bespreekt zijn 

mantelzorgtaken op zijn werk. Het steunpunt informeert mensen over de diverse 
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verlofregelingen door middel van de nieuwsbrief of persoonlijk. Ook stimuleert zij de 

mantelzorgers om met hun werkgever de situatie te bespreken.  

 

Dag van de mantelzorg 

De dag van de mantelzorg wordt gehouden in november. Het steunpunt heeft gekozen voor 

een respijt moment. Even los van de zorg, want de mantelzorgers zorgen met liefde voor een 

ander, vergeet dan niet om ook voor jezelf goed te zorgen. Er af ten toe even tussenuit is een 

absolute voorwaarde om de zorgtaken te kunnen volhouden. Door middel van een dagje uit 

zijn de mantelzorgers even uit de dagelijkse beslommeringen gehaald. 

 

Respijtzorg  

Tijdelijke overname van zorg heet respijtzorg en kan gebeuren door beroepskrachten en/of 

vrijwilligers. Mantelzorgers hebben dan even tijd voor zichzelf. Vaak zijn mantelzorgers niet 

op de hoogte van de mogelijkheden en zijn ze niet bekend met respijtzorg. Er is een 

landelijke website: www.respijtwijzer.nl. De site is breed onder de aandacht gebracht, ook 

bij de mantelzorgers in deze woonplaats. Mantelzorgers kunnen zo geattendeerd worden op 

de mogelijkheden. Voor kortdurende respijtzorg worden er door de SWOM vraaggericht 

vrijwilligers gezocht. Men maakt ook gebruik van de sociale kaart voor mantelzorgers die op 

de website van de SWOM staat.  

 

Het steunpunt mantelzorg verwijst/bemiddelt in een terminale fase altijd eerst naar de 

vrijwillige terminale thuiszorg. Deze vrijwilligers kunnen de intensieve zorg (vooral in de 

nacht) over nemen van de mantelzorger. Dit is ook een vorm van respijtzorg voor de 

mantelzorger in de laatste fase.  

 

Respijtzorg / lunchontmoeting voor mantelzorgers 

Vorig jaar zijn wij 1 x per maand gestart met een respijtmoment voor mantelzorgers in de 

vorm van een verzorgde lunch. Er wordt een afwisselende lunch aangeboden verzorgd door 

een gastheer/gastvrouw (vrijwilligers). De mantelzorgers die er komen vinden het een 

prettig initiatief.  

 

Praktische hulp / Financiën  

Soms lukt het niet vanwege de overbelasting om alle taken thuis uit te voeren. Als voorbeeld 

wil ik noemen een mantelzorger die thuis te maken had met een partner die in een 

terminale fase was. De partner zorgde altijd dat de heg thuis geknipt was. Vanwege het 

ziekteproces was dat niet mogelijk en de patiënt had het er erg moeilijk mee. Via de 

klussendag van de SWOM zijn er vrijwilligers geweest die dit klusje hebben opgeknapt. De 

patiënt heeft zijn laatste dagen met plezier naar zijn thuis gekeken en de mantelzorger was 

ontlast.  
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Toekomstige ontwikkeling: 

Het her- en erkennen van (jonge) mantelzorgers en zorgvrijwilligers en een goede 

ondersteuning blijft belangrijk. Mantelzorgers voelen zich onzeker omdat het nog niet 

duidelijk is hoe de toekomst van de zorg eruit gaat zien. Het is duidelijk dat door de 

maatschappelijke ontwikkelingen mensen meer en langer voor elkaar moeten zorgen.  

 

 

 

 

 

  

21 

 



Bijlage 1 

 

Inleiding 

Gekozen is voor een pilot met vrijwilligers bij de doelgroep, mensen met dementie. 

Binnen de doelgroep hebben we geconstateerd dat de behoefte erg groot was om een 

vrijwilliger met de cliënt en zijn familie te koppelen. 

Deze pilot is een goed voorbeeld om te gebruiken bij andere doelgroepen. Het 

enthousiasme, de zorg voor elkaar en de kwaliteit van zorg die er geleverd wordt geeft een 

enorme positieve impuls aan het leven van de cliënt. 

 

Aan de slag met vrijwilligers… voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

Eind oktober  2014 zijn er 8 vrijwilligers opgeleid en ingezet bij zelfstandig wonende mensen 

met hun mantelzorgers.  

Deze ondersteuning draagt bij aan het zo lang mogelijk kunnen participeren in de 

samenleving en het zolang mogelijk thuis blijven wonen. Dit draagt bij aan de levenskwaliteit 

van mensen met dementie en hun mantelzorgers zodat zij zolang mogelijk zelf de regie 

voeren over hun eigen leven. Door inzet van vrijwilligers zal de dementieconsulent een 

aantal taken kunnen delen en delegeren. Het gaat dan om taken zoals: monitoring, 

luisterend oor, signaleren en b.v. meegaan naar een dagbesteding.  

Een vrijwilliger die al in het begin van het proces wordt ingezet kan gaandeweg het proces 

een vertrouwenspersoon worden binnen een systeem. 

Er zal nog meer ingezet worden op  preventie, aandacht voor het omgaan met dementie en 

de leefomgeving van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers. Door inzet van 

een vrijwilliger wordt het draagvlak vergroot en bijgedragen aan het vergroten van de 

draagkracht en draaglast van de mantelzorger.  

De betrokken vrijwilliger kan in directe zin preventief werken: omdat de mensen hun hart 

kunnen luchten en meer ruimte ervaren om goed voor zichzelf te zorgen, om iets te 

ondernemen, of meer zelfvertrouwen te krijgen. Gevolg is dat mensen minder snel een 

beroep zullen doen op professionele zorg en hulpverlening en langer zelfstandig kunnen 

functioneren.  

De inzet van de vrijwilliger kan op meerdere manieren gebeuren: 

 Eén vast dagdeel per week, om iets met de persoon met dementie te ondernemen. 

Bijvoorbeeld samen een kopje koffie of thee te drinken, een wandeling te maken, een 

spelletje te doen, voorlezen of iets anders zolang het de partner ontlast. 

 Een vrijwilliger kan ook aan een mantelzorger gekoppeld worden, door aandacht te 

geven aan de mantelzorger kan hij/zij zijn verhaal kwijt, adviezen vragen en problemen 

bespreken om de zorg langer volhouden.  

 Monitoring thuissituatie, signaleren 

 Minimaal twee uur per week direct cliënt contact voor de continuïteit en de structuur die 

voor mensen met dementie belangrijk is.  
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 Zo nodig ad hoc inzet als de situatie daarom vraagt, b.v. onverwachts ziekenhuis/dr. 

bezoek 

 Tijd en ruimte voor coaching, overleg/overdracht met  de dementieconsulent omdat de 

taken/begeleiding variëren; afhankelijk van het dementieproces en situaties binnen de 

systemen.  

 

Terugblik project ‘aan de slag met VRIJWILLIGERS… voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers 

 

Eind augustus 2014 zijn er 8 vrijwilligers opgeleid op het gebied van dementie. Deze 

vrijwilligers zijn door de dementieconsulent binnen het eigen netwerk opgezocht, benaderd 

en geselecteerd. Zij hebben een intensieve twee daagse  training gevolgd. 

Voor deze training is er een externe deskundige en een trainingsacteur ingezet. 

Onderwerpen die aanbod kwamen waren: vroeg signalering bij dementie, signaleringslijsten 

en casemanagement bij dementie. Er is theorie gegeven over dementie en vooral getraind 

op benaderings- en omgangsadviezen. De dementieconsulent heeft samen met de 

welzijnsconsulent uitleg gegeven over de rol van de vrijwilliger, omgaan met de privacy van 

de cliënten, de grenzen aan het vrijwilligerswerk en de rol van de SWOM in Montfoort. 

Tijdens het laatste dagdeel kwam aan de orde: de gevolgen voor de mantelzorger, 

overbelasting mantelzorger, gespreksvoering, afstand en nabijheid, de rol v.d. vrijwilliger 

binnen het systeem en uitleg sociale kaart.  

 

Na deze training zijn de vrijwilligers ingezet in de thuissituatie bij cliënten met dementie. De 

inzet van de vrijwilligers bij een cliënt met dementie zijn allen naar tevredenheid van zowel 

de cliënt, familie als de vrijwilliger gegaan en dit loopt nog steeds.  

Er is niet alleen gekeken en geluisterd naar de behoefte van de cliënt en zijn naaste maar ook 

naar kwaliteiten en interesses van de vrijwilliger. Dit betekent dat de activiteiten die de 

vrijwilligers ondernemen samen met de cliënten heel divers zijn. Voorbeelden hiervan zijn 

o.a.: hulp bij gebruik IPad, wekelijks een flinke wandeling maken, met de trein naar een 

andere plaats om samen nieuwe schoenen te kopen, samen naar de maandelijkse 

zangochtend, gezellig theedrinken met de mantelzorger terwijl de echtgenoot naar de 

dagbesteding is.  

1 x per maand is er een overleg met de dementieconsulent waarin de vrijwilligers ervaringen 

uitwisselen, tips doorgeven aan elkaar en zo nodig extra psycho-educatie krijgen van de 

dementieconsulent. Deze maandelijkse overleggen worden door de vrijwilliger als 

ondersteunend en waardevol ervaren. De vrijwilligers bezoeken ook iedere maand de thema 

avonden. Tussendoor is er ook regelmatig contact met dementieconsulent als er 

veranderingen zijn in de thuissituatie bij de cliënt.  
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