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Geachte lezer,

Dit jaarverslag van Stichting Welzijnsondersteuning 

Montfoort-Linschoten (SWOM) laat een bewogen jaar zien. 

2018 begon met de verhuizing naar het stadskantoor. Het 

was zowel voor de medewerkers als voor de inwoners even 

wennen, maar uit de getallen blijkt dat SWOM weer meer 

dan ooit door de inwoners gevonden wordt. Het aantal 

deelnemers in het DoeMeeHuis, gehuisvest in de voormalige 

bibliotheek, blijkt explosief gestegen. 

In het stadskantoor hebben vele netwerkpartners uit het 

Sociaal Domein hun intrek genomen. Dit maakt korte lijntjes 

in communicatie mogelijk waar steeds vaker succesvol 

gebruik van gemaakt wordt. Om wethouder Jocko Rensen te 

citeren: “Het is fijn wonen in het Huis van Montfoort”.

Ook intern was 2018 een jaar van beweging. De 

vraagstelling, problematiek en behoeften van de inwoners, 

die een beroep doen op SWOM worden complexer. Het 

sociaal team ontwikkelde zich mede hierdoor tot een 

team met gespecialiseerde kennis en kunde, zoals de 

Wmo-, Mantelzorg- en Dementieconsulent en Algemeen 

Maatschappelijk Werk. Ook de directe samenwerking met 

FermWerk, voor nieuwe deelnemers in het DoeMeeHuis, 

heeft geleid tot verdere professionalisering van alle 

betrokkenen. Deskundigheidsbevordering van medewerkers, 

DIRECTIE

scholing van vrijwilligers, volwaardig partnerschap in de 

keten en moed om te innoveren, vormen steeds meer de 

basis van onze inzet en behaalde resultaten. 

Het jaar is afgesloten met het afscheid van Maria Hamers. 

Onder haar bezielende leiding ontwikkelde SWOM zich tot 

de mooie organisatie die zij nu is. Aan mij de eer om SWOM 

verder mee te nemen in een uitdagende toekomst, zoals 

dat in het Sociaal Domein nu eenmaal blijkt te zijn. Ik zie de 

toekomst met vertrouwen tegemoet, waarin SWOM vanuit 

haar eigen kracht, kennis en kunde verder kan bouwen.

Ik sluit af met grote dank aan het gehele team voor hun inzet 

bij de totstandkoming van dit verslag.

Marie-José Hermans

Directeur
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Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2018. 

Een jaar waarin SWOM door de ontwikkelingen en haar 

activiteiten in het Sociaal Domein steeds verder positie heeft 

gekregen in onze gemeenschap.

De realisatie van algemene voorzieningen onder het 

motto: “Laat iedereen Meedoen” is in dit jaar voortvarend 

doorgezet. De activiteiten van SWOM, en het DoeMeeHuis 

in het bijzonder, zijn hoger op de verschillende agenda’s 

komen te staan. Ook ontstond er meer aandacht voor het 

belang van een structurele positie van de activiteiten. De rol 

van de organisatie in de uitvoering van de Wmo, en in de 

van oudsher bekende trajecten op het gebied van welzijn, is 

zichtbaarder geworden. Het terugbrengen van wachtlijsten is 

succesvol verlopen.

De in 2017 ingezette professionalisering van de organisatie 

is verder doorgezet: een belangrijk proces mede gezien de 

opdrachten vanuit het gemeentebestuur.

Het bestuur is bijzonder trots op het team dat de resultaten 

in het afgelopen jaar heeft neergezet. Speciale dank gaat ook 

uit naar Maria Hamers die twee jaar met veel deskundigheid 

en verve de organisatie heeft geleid. Het stokje is in vol 

vertrouwen met de jaarwisseling overgedragen aan Marie-

José Hermans.

De omvang van de resultaten die zijn geboekt is voor een 

groot deel afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. 

Met tomeloze energie staan zij altijd klaar om inwoners 

en activiteiten te ondersteunen, fantastisch! Ook mooi dat 

steeds meer jonge mensen gaan deelnemen. In het veld is 

een goed contact met andere vrijwilligersorganisaties.

Een speciaal woord van dank aan het lokale bedrijfsleven 

en Vrienden SWOM. Hun warme hart voor het wel en wee 

van de inwoners hebben zij ook geëffectueerd in financiële 

ondersteuning.

SWOM bevindt zich in een continu ontwikkelproces en een 

open gedachtewisseling met gebruikers van en deelnemers 

aan de activiteiten is ons hierbij behulpzaam.

Het bestuur

Elly Verburg, Dries Veldman, André Prins, 

Hans Elzas en Bert Hummel.

BESTUUR
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Meerwaarde van SWOM

Ook in 2018 ligt de meerwaarde van de SWOM medewerkers en vrijwilligers onder andere in de brede en 

vroegtijdige signaleringsfunctie. Bij de contactmomenten met inwoners wordt veel opgemerkt, zoals tekenen 

van verwardheid of lichamelijke ongemakken. Bij (zorgwekkende) ontwikkelingen wordt actief contact gezocht 

met de cliënt of diens vertegenwoordiger. Er wordt gezocht naar passende dienstverlening om erger te 

voorkomen. De dienstverlening kan bestaan uit: begeleiding door een vrijwilliger, deelname aan activiteiten, de 

inzet van onze Dementie- of Mantelzorgconsulent, meedoen in het DoeMeeHuis, begeleiding door AMW of een 

maatwerkvoorziening Wmo zoals individuele begeleiding, dagbesteding of toeleiding naar beschermd wonen.

Dit jaar hebben de teams stappen gemaakt in het cliëntgericht denken en werken. Op deze wijze sluiten aangeboden 

activiteiten en diensten beter aan op de behoeften van de inwoners. Om het huidige aanbod te borgen en 

toekomstbestendig te maken zal deze ontwikkeling nooit stil staan.

“Ik was veel thuis na het overlijden van mijn huisgenoot/moeder en had daardoor minder contacten. Er werd 

voorgesteld om het DoeMeeHuis te gaan bezoeken. Diezelfde middag ben ik naar het DoeMeeHuis gegaan en ben 

daar nu regelmatig te vinden. Ik ben er heel erg enthousiast over, en ook mijn familie die op afstand woont.”

VISIE EN MISSIE

Visie

SWOM vindt dat iedereen in staat moet zijn deel te 

kunnen nemen aan de maatschappij. Wij willen creatief 

inspelen op de lokale behoeften aan sociale ondersteuning. 

Uitgaande van de eigen kracht van de inwoner zorgen onze 

medewerkers en vrijwilligers voor dienstverlening die tijdig 

en op maat wordt geleverd. Ons motto is: “Iedereen doet 

Mee”.

Missie 

SWOM staat voor laagdrempelige ondersteuning. Wij 

willen samen met maatschappelijke partners in Montfoort 

en Linschoten en hun netwerken het huidige aanbod 

aan dienstverlening en welzijnsactiviteiten borgen en 

toekomstbestendig houden.

“Wat ben ik blij dat ik chauffeur van de SWOM auto ben.

En wat zijn mijn gasten blij dat zij van deur naar deur 

worden gebracht. Ook al is die ene deur vaak de draaideur 

bij een ziekenhuis. Altijd is er onderweg tijd voor een 

gesprek. Over de situatie thuis, over de ongemakken, maar 

vooral over vroeger: het oude Montfoort. Het is ook voor 

mij vaak een gezellige en leerzame rit. Zo leer ik heel wat 

Montfoorters kennen”.
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WELZIJNONTWIKKELINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

We merken dat de meeste hectiek na de transitie van 2015 

aan het neerdalen is. Als uitvoerende welzijnsorganisatie 

geeft SWOM invulling aan de gemeentelijke 

beleidsdoelstelling: ”Inwoners zo lang en zo veel mogelijk 

zelfstandig in staat stellen hun eigen leven te leiden en hun 

eigen problemen op te lossen. Daardoor zijn zij in staat 

naar vermogen te participeren op sociaal en economisch 

gebied”. De gemeente wil zich hier voor inzetten door het 

versterken van de zogenaamde nulde lijn (lokale initiatieven, 

informele zorg, mantelzorg en respijtzorg). SWOM vervult 

de verbindende opgave tussen inwoners onderling, tussen 

formele -en informele zorg. Deze opgave is in 2018 

steeds verder verankerd in de samenleving van Montfoort 

en Linschoten en kan er aan uiteenlopende behoeften 

voldaan worden. Dit blijkt uit het steeds groeiende 

aantal aangeboden activiteiten en diensten, waar steeds 

intensiever gebruik van gemaakt wordt.

SWOM wordt als volwaardig gesprekspartner betrokken 

in diverse (externe) overleggen. SWOM is zichtbaarder 

geworden, dit geldt ook voor de rol die zij vervult. 

Binnen het Sociaal Domein is er sprake van partnerschap: 

samenwerking met de gemeente, vrijwilligers en andere 

organisaties zoals het Jeugdteam, FermWerk, huisartsen, 

wijkverpleging (de Rijnhoven, Careyn en de Vierstroom) 

en woningbouwvereniging GroenWest. Mede door de 

toegenomen zichtbaarheid wordt SWOM benaderd met 

complexere vraagstellingen op allerlei gebieden. Financiële 

problemen zijn hier steeds vaker een onderdeel van.

Het DoeMeeHuis is inmiddels een structureel (gefinancierd) 

onderdeel van SWOM. De projectfase is voorbij. In een 

directe samenwerking met FermWerk worden kandidaten in 

het DoeMeeHuis begeleid naar structuur en een mogelijke 

werkvoorziening. “Iedereen doet namelijk mee”.

Het welzijnsteam met haar vrijwilligers heeft zich in 2018 

verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd door scholing 

en persoonlijke begeleiding op basis van vertrouwen en 

gelijkwaardigheid. Ook de inzet voor het verkrijgen van 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een individuele 

vrijwilligersovereenkomst vormden dit jaar een belangrijk 

onderdeel van deze professionalisering.

“Iedere week komt hier iemand voor mij boodschappen 

doen en koken. Tegenwoordig gaat het veel beter met me. 

Het is heel fijn dat iemand die je helemaal niet kent dit voor 

een ander mens wil doen.”

Welzijn voorkomt zorg! Welzijn wordt niet langer 

geassocieerd met zorgvragen, eerder met vitaliteit, het 

hernieuwen van contacten en participatie. Welzijnswerk 

leidt tot een grotere vorm van maatschappelijke participatie 

en de cijfers laten een stijgende lijn zien in het aantal 

gebruikers en deelnemers. Het aanbod van activiteiten 

en diensten breidt zich uit en het lukt steeds beter deze 

aan te laten sluiten aan de behoeften van de inwoners. 

Voorbeelden hiervan zijn de optimalisering van de SWOM 

auto, inloopspreekuur formulierenbrigade en de sociale 

alarmering. 

Steeds meer vrijwilligers stellen zich beschikbaar voor 

individuele activiteiten zoals de rolstoelfiets en het 

tuinproject. We zien in toenemende mate dat vrijwilligers 

zich naast hun baan willen inzetten. Of juist vrijwilligers die 

bij SWOM een ervaringswerkplek vinden op zoek naar een 

betaalde baan. De vrijwilligersmarkten -en bijeenkomsten 

blijken goede momenten om vrijwilligers te werven en de 

communicatie onderling te optimaliseren.

De inzet voor Linschoten is geïntensiveerd en er zijn nieuwe 

diensten gestart zoals de Verhalentafel, Beweeg u Fit, 

boekspot en het breicafé. Ook binnen complexe hulpvragen 

speelt welzijn een steeds grotere rol.

“Zonder jullie kan ik niet, ik heb kind noch kraai, jullie zijn 

mijn familie.”

Team Welzijn is in 2018 gestart met de voorbereidingen 

van het Preventief Huisbezoek. Dit project voert SWOM uit 

in opdracht van de gemeente. Doelstelling van dit project 

is dat senioren (75 jaar en ouder) zo lang mogelijk in hun 

vertrouwde woon- en leefomgeving kunnen blijven wonen, 

door het verstrekken van informatie, advies en 

eventuele ondersteuning. 10 

vrijwilligers zijn bij dit 

project betrokken.
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Ik heb deze avond als zeer bijzonder, waardevol en 

leerzaam ervaren. Een goede gespreksleider en twee 

“ervaringsdeskundigen” maakten dat het onderwerp 

“Samen Sterk zonder Stigma” goed uit de verf kwam en 

bovenal niet te zwaar werd. De casussen zorgden ervoor 

dat er een goede discussie en diepgang werd bereikt. 

Kortom een waardevolle workshop!

Scholing

Dit jaar is intensiever ingezet op scholing van de vrijwilligers. 

Dit bleek aan een grote behoefte te voldoen. De volgende 

workshops/cursussen zijn door de vrijwilligerscoördinatoren 

van team welzijn georganiseerd en aangeboden:

- Formulierenbrigade.

- Taalmaatjes ‘Hoe herken je laaggeletterdheid en hoe  

 kan je iemand hierbij helpen?’

- Themabijeenkomst ‘De kunst van het nee-zeggen’.

- Omgaan met verward gedrag ‘Samen Sterk  

 Zonder Stigma’.

- Verdiepingstraining MHFA (Mental Health First Aid).

- EHBO/AED.

- Levensboek.

“Het was een leerzame cursus. Met een goede tip, neem 

even de tijd om over de hulpvraag na te denken, vooral 

als je moeilijk Nee kan zeggen. Want dan is de kunst van 

NEE zeggen vaak iets makkelijker en heb je achteraf minder 

spijt.”
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“Ik ben zo dankbaar dat ik  
ondanks mijn angsten toch verder  

met SWOM/welzijn heb onderzocht wat ik 
mogelijk zou kunnen gaan doen. Het heeft 

ervoor gezorgd dat ik nu anders in mijn 
leven sta en dat ik belangrijke besluiten 
heb kunnen nemen die mijn leven een 

andere wending hebben gegeven.  
Daar bedank ik je voor.”



Algemene voorzieningen worden ingezet als een laagdrempelige vorm van ondersteuning. Inwoners kunnen blijven 

participeren en hun zelfredzaamheid wordt vergroot.

Diensten / activiteiten (jaarcijfers) 2017 2018
Aanschuifmaaltijden Montfoort, maandelijks 939 809
Aanschuifmaaltijden Linschoten, maandelijks 429 457
Maaltijdvoorziening Montfoort en Linschoten, dagelijks op basis van afname 12500 8015
Open Tafel Linschoten, maandelijks 152 118
Scootmobielclub, wekelijks 44 90
Kookgroepen, 2 groepen, wekelijks op dinsdag en woensdag 24 24
SWOM Auto – ritten, dagelijks 1741 1520
SWOM Auto - leden 139 140
Interculturele contactgroep Linschoten, wekelijks 18 19
Sociale alarmering, deelnemers per maand 38 41
Beweeg u fit Montfoort en Linschoten, 3 groepen 29 49
Breicafé in Linschoten, gestart in 2018 0 8
Verhalentafel in Linschoten, gestart in 2018 0 13
Deelnemers duofietsen in Linschoten 17 17
Deelnemers rolstoelfietsen in Montfoort & Linschoten 2 9
Behandelde aanvragen Jeugdsportfonds - Jeugdcultuurfonds 48 80
Kerstviering in Linschoten 49 50
Levensboek 5 6
Taalmaatjes(interculturele contactgroep) 15 17
Taalmaatjes excl. cliënten vluchtelingenwerk 17 17
Vakantiereis, jaarlijks 35 43
Computervragen 4 6
Inloopspreekuur formulierenbrigade, wekelijks (gestart in 2018) 0 40
Formulierenbrigade 19 25
Belastingen, aantal inwoners die ondersteund zijn 35 48
Boodschappendienst 11 11
Tuinproject 5 30
Klussendienst 10 18
Maatjes 37 43

ALGEMENE VOORZIENINGEN SWOM DOEMEEHUIS

Het DoeMeeHuis is een algemene (voorliggende) 

voorziening voor zinvolle tijdsbesteding met 

laagdrempelige, regelarme toegang. Het DoeMeeHuis 

zet hiermee haar deuren wijd open voor inwoners 

van Montfoort en Linschoten met een laag inkomen 

die behoefte hebben aan dagelijkse ondersteuning. 

Ongewenste gevolgen door financiële problemen kunnen 

door deelname in het DoeMeeHuis worden voorkomen. 

Deze inwoners van Montfoort en Linschoten worden 

gezien en doen weer mee! Door doelgesprekken komen 

kwaliteiten van deelnemers aan het licht en wordt er per 

individu maatwerk geleverd. Het monitoren van onze 

deelnemers is een belangrijke taak binnen ons werkveld. 

Als er zorgen zijn rondom bepaalde levensgebieden nemen 

we contact op met onze collega’s van het sociaal team, 

POH-er, thuiszorg, huisarts en/of Ferm Werk. Participatie en 

empowerment zijn sleutelwoorden voor het DoeMeeHuis.

“Voor mij is het DoeMeeHuis een uitje, ik zit niet meer 

alleen thuis en ik vind het gezellig. Ook vind ik het fijn dat ik 

nuttig bezig ben en anderen kan helpen.”

“Ik vind het 

fijn dat ik het 

DoeMeeHuis 

ontdekt heb. Ik kom 

in contact met veel 

verschillende mensen en dat 

doet me goed.”

Afgelopen jaar is het aantal deelnemers gegroeid met ruim 

60 %. Deze groei is mede gerealiseerd door het openen 

van een DoeMeeHuis in Linschoten. Het DoeMeeHuis 

staat goed op de kaart en er komen steeds weer nieuwe 

deelnemers bij die door werkloosheid, een sociaal 

isolement, een taalachterstand, een fysieke of mentale 

beperking of GGZ gerelateerde problematiek, op zoek 

zijn naar nuttige tijdsbesteding. Activiteiten worden 

aangeboden die passen bij de vragen van de deelnemers. 

Afgelopen jaar zijn de houtwerkplaats, boekspot, het 

kooklokaal en de kledingbank geprofessionaliseerd. Verder 

Onderwerp 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Aantal deelnemers 45 51 55 64

Aantal bezette dagdelen per week 80  86,5 93,5 110,5

Vrijwilligers 13 15 15 21
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is gestart met een wandelgroep, een inloopspreekuur 

formulierenbrigade en onze ruimte wordt gebruikt door 

verschillende zelfhulpgroepen. 

“Door de kledingbank heb ik het gevoel dat ik weer werk 

heb. Ik doe weer mee in de maatschappij.”

Al deze activiteiten zijn een investering in de deelnemers. 

Het leidt tot het vergroten van hun sociale netwerk, het 

bevorderen van de persoonlijke groei, het vinden van werk 

en het terugvinden van eigen kracht. Veiligheid, respect 

voor elkaar, respect voor andere culturen en omzien naar 

elkaar zijn de ingrediënten voor deze resultaten.

“Ik vind het heel fijn om samen met andere mensen bezig 

te zijn, ik praat Nederlands met ze en dat is heel goed voor 

mij. Nederlands spreken vind ik moeilijk maar ik kan niet 

anders in het DoeMeeHuis. Door in het DoeMeeHuis te 

komen ervaar ik minder stress.”

SOCIAAL TEAM

Het sociaal team is het eerste aanspreekpunt voor 

hulpvragen van inwoners binnen het Sociaal Domein. Dit 

doet zij door het bieden van informatie en advies. Het 

voorkomt problemen door snel en adequaat ondersteuning 

te (laten) bieden. Ook het sociaal team merkt dat zij 

benaderd wordt met complexere hulpvragen. Dit heeft 

geleid tot verdere specialisatie in kennis en kunde binnen 

het team. Elk teamlid is een generalist voor het verwerken 

van de hulpvraag, daarna wordt de inwoner doorverwezen 

naar één van de volgende specialismen: 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

- Algemeen Maatschappelijk werk (AMW).

- Mantelzorgconsulent.

- Dementieconsulent.

Ook in 2018 zijn de probleemgebieden:

Financiën, uithuiszetting, wonen, schulden, werk -en 

maatschappelijke participatie, woningaanpassingen, 

hulpmiddelen, dagbesteding, ondersteuning relatie en 

huwelijk. We zien een toename in de problematiek op het 

gebied van de GGZ en financiën.
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De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een 

wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel 

van de wet is om inwoners te helpen, zodat zij zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel 

kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

De Wmo consulenten adviseren de gemeenten voor 

het beschikken van individuele-, of groepsbegeleiding, 

hulpmiddelen, huishoudelijke hulp of woningaanpassingen.

Dit jaar is de samenwerking met de ketenpartners en 

daarmee het integraal werken verder uitgebreid. Het 

doel is dat de cliënt eerder en/of breder in beeld is en de 

ondersteuning op alle benodigde levensgebieden geboden 

kan worden. 

We zijn trots op het feit dat uit het klanttevredenheids-

onderzoek is gebleken dat de inwoner zich tijdig gehoord 

voelt door de Wmo consulent. Er is geen wachtlijst.

WMO CONSULENT ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK (AMW)

Het Algemeen maatschappelijk werk biedt psychosociale 

hulpverlening gericht op zowel materiële als immateriële 

problematiek. AMW begeleidt, ondersteunt, bevordert de 

eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners, daar waar 

mogelijk. Zij bieden hulp bij verlies en rouw, persoonlijke 

problemen (bijv. opkomen voor jezelf / somberheid / 

eenzaamheid en identiteit), geldzaken, relatie en huwelijk, 

ruzie en geweld, wonen, weer meedoen, werk en 

echtscheiding. Het Algemeen maatschappelijk werk heeft 

oog voor de wisselwerking tussen de inwoner en zijn/haar 

omgeving. De Algemeen maatschappelijk werkers stellen 

de relatie met de cliënt centraal en werken vanuit een 

vertrouwensrelatie. Zij stimuleren een actieve houding van 

de inwoner zelf.

“Ik heb de gesprekken als fijn ervaren. Ik vind het fijn dat ik 

mijn verhaal kan ‘dumpen’ en dat ik dit dan kan bespreken 

met de maatschappelijk werker, jij komt met andere visies 

over hoe ik bepaalde dingen kan aanpakken. Het lukt mij 

nu beter om te relativeren en te normaliseren. Dat helpt mij 

erg. ‘Misschien ben ik wel helemaal niet zo gek als ik denk.”

Ook AMW constateert een verdere toename in financiële 

problemen en de problematiek rondom zorgmijders. Een 

zorgmijder is vaak verstrikt in meervoudige problemen en 

heeft zorg nodig. Zij vragen en accepteren geen hulp; er 

wordt nadrukkelijk hulp of zorg vermeden. Deze casussen 

nemen veel tijd in beslag.

“Ik heb het nodig om stapje voor stapje aan mijn 

problemen te werken. Het is zo veel en zo’n chaos. Jij helpt 

mij het op een rijtje te zetten.”
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MANTELZORGCONSULENT

Mantelzorgondersteuning is bedoeld voor elke inwoner in de gemeente die 

intensief en langdurig zorgt voor een naaste. 384 mantelzorgers staan geregistreerd 

bij het Steunpunt Mantelzorg. De mantelzorgconsulent geeft met verschillende 

activiteiten uitvoering aan haar basisfunctie: informatie, advies en begeleiding, 

emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële tegemoetkoming en materiële hulp. De 

Mantelzorgconsulent organiseert onder andere ontmoetingsgroepen, een mantelzorglunch, één op één begeleiding 

en een informatieavond in samenwerking met de dementieconsulent. 

Ook dit jaar is de mantelzorgwaardering op feestelijke wijze uitgereikt aan de mantelzorgers, waarin zijzelf in het 

middelpunt stonden. Dit werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Plaatselijke ondernemers, inwoners en 

vrijwilligers uit de gemeente Montfoort verleenden hun medewerking. Na een welkomstwoord sprak de wethouder 

met en tot de aanwezige mantelzorgers. 

De ondersteuning van jonge mantelzorgers heeft meer vorm gekregen en is het een vast onderdeel in het aanbod 

van mantelzorgondersteuning. Vier keer per jaar organiseert de mantelzorgconsulent een activiteit voor jonge 

mantelzorgers in de leeftijd van 12 tot 23 jaar.

“Het is fijn om een vast aanspreekpunt te hebben en goed geïnformeerd te zijn,  

dat geeft veel rust voor mij als mantelzorger”.

In 2018 zijn opvallend meer aanmeldingen van 

inwoners met dementie onder de 65 jaar. Deze nieuwe, 

vitale doelgroep vraagt om een ander aanbod. Er is 

meer aandacht voor bewegen, muziek, interesses en 

gespreksgroepen. Zo organiseert de dementieconsulent 

laagdrempelige activiteiten zoals de loopgroep voor 

echtparen in Linschoten.

“Door nauwe samenwerking met de dementieconsulent 

kunnen we (dreigend) kwetsbare patiënten op een 

zinvolle wijze multidisciplinair behandelen. Hebben ze 

ondersteuning nodig bij praktische zaken, diagnose of 

indicering? De situatie wordt altijd bekeken vanuit diverse 

gezichtspunten.”

De informatieavonden trekken elke maand weer nieuwe 

belangstellenden. Deze avonden worden georganiseerd en 

ingevuld door de dementieconsulent zelf, in samenwerking 

met de mantelzorgconsulent en gastsprekers. Ondanks 10 

jaar voorlichting blijkt regelmatig dat de dementieconsulent 

pas ingeschakeld wordt als de dementie (ver)gevorderd 

is. De dementieconsulent zet zich in om het taboe en 

kennistekort over dementie op te heffen en begeleidt 

de inwoners persoonlijk. Samen met de inwoners en 

zijn of haar netwerk wordt naar passende begeleiding, 

dagbesteding en ondersteuning gezocht. Regelmatig 

overleg met de betrokken organisaties, zoals het 

psychogeriatrisch consultatieteam van de Rijnhoven, werpt 

steeds vaker haar vruchten af.

Samen met de mantelzorgconsulent is er een speciale 

training ontwikkeld voor 12 vrijwilligers, die ingezet worden 

als maatje of als begeleider van een groepsactiviteit bij 

mensen met dementie en/of Niet Aangeboren Hersenletsel 

(NAH). Deze vrijwilligers worden maandelijks door hen 

gecoacht en begeleid.

Het vraagt extra tijdsinvestering in echtparen waar bij 

beiden dementie is geconstateerd. Na verloop van tijd 

schakelt een familie opnieuw de dementieconsulent 

in. Bijvoorbeeld als de partner al is opgenomen in een 

verpleeghuis en de achtergebleven partner ook dementie 

blijkt te ontwikkelen. De dementieconsulent is binnen dit 

netwerk bekend en een vertrouwensband is al opgebouwd.

DEMENTIECONSULENT
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“Laatst hadden we een multidisciplinair overleg met  

thuiszorg, dagbesteding, huisarts, specialist ouderen-

geneeskunde, fysiotherapeute, dementieconsulente, mijn 

zus en ik. Het was een heel prettig gesprek, voor de familie 

maar ook voor de zorgverleners. Door elkaars bevindingen 

te delen, maken we de zorg voor mijn ouders meer op 

maat. We zijn telkens weer aangenaam verrast door dit 

soort initiatieven vanuit de dementieconsulent van SWOM.”

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 hier de komende 

jaren voor inzetten. De eerste aftrapbijeenkomst heeft 

in de zomer van 2018 plaatsgevonden in aanwezigheid 

van lokale verenigingen, winkeliers, belangenbehartigers 

en mantelzorgers. Uit deelnemers van deze bijeenkomst 

is een kerngroep geformeerd. Met deze kerngroep 

zetten we verdere stappen om het gewenste certificaat 

‘dementievriendelijk gemeente’ te behalen.

De medewerkers hebben in het kader hiervan al een 

training gevolgd en afgesloten met het behalen van het 

certificaat ‘Samen Dementievriendelijk’. Dit certificaat is eind 

december door wethouder Rensen uitgereikt aan scheidend 

directeur, Maria Hamers, als dank voor haar persoonlijke 

inzet voor dit traject. Hier zijn we als organisatie erg trots 

op!

‘Kom aan Tafel’

Het ‘Kom aan Tafel’ project is een samenwerking tussen woningbouwvereniging GroenWest en SWOM. In een bepaalde 

wijk of buurt wordt letterlijk een tafel neergezet met koffie en thee. Inwoners van deze wijk of buurt kunnen met elkaar 

om tafel om hun vraag, probleem of idee te bespreken. Het doel is om de leefbaarheid in hun straat te verbeteren.

De eerste bijeenkomst in Keizerrijk is succesvol verlopen. Inwoners traden met elkaar in gesprek om de situatie te 

bespreken. Vooral het feit dat inwoners zich gehoord voelden door zowel SWOM als de woningbouwvereniging heeft 

tot acties geleid. De centrale hal is opgeknapt en persoonlijke hulpvragen zijn opgepakt.

Participatieproject FermWerk - SWOM

Op verzoek van FermWerk worden in het DoeMeeHuis 10 deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

begeleid. In deze kleinschalige en veilige omgeving wordt op individueel niveau maatwerk geleverd om deze doelgroep 

te activeren en te laten participeren. In gezamenlijke begeleiding met FermWerk worden deelnemers op creatieve wijze 

gestimuleerd om kleine stapjes te zetten, zoals op tijd komen in het DoeMeeHuis, leren fietsen of de Nederlandse taal 

leren. In de korte tijd dat het project loopt merken we dat sommige deelnemers uit hun isolement komen.

PROJECT(EN)
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Bijzonderheden in 2018:

- Verhuizing naar het ‘Huis van Montfoort’.

- Installatie nieuw bestuurslid.

- Opening DoeMeeHuis in Linschoten.

- Start naaiatelier in Linschoten.

- Bijeenkomsten voor Raads- en forumleden.

- Implementatie nieuwe privacy wetgeving.

- Nieuwe leverancier maaltijdvoorziening.

- Afscheid van Maria Hamers.

Klanttevredenheidsonderzoek Welzijn

Eind 2018 zijn de resultaten van het 

tevredenheidsonderzoek Welzijn beschikbaar gekomen. 

In het onderzoek werden 2 algemene vragen over SWOM 

gesteld en enkele vragen over 3 specifieke activiteiten en 

diensten: 

1. De eetgroep.

2. Formulierenbrigade.

3. SWOM auto.

Algemeen:

61,1 % is zeer tevreden over de diensten van SWOM. 75% 

van de cliënten is goed te spreken over de bereikbaarheid 

van SWOM.

De eetgroep

De eetgroep telt 24 ‘vaste’ gasten. Een vrijwillige kok en 

gastvrouw koken twee keer maand een diner. Van 18 

deelnemers is een respons ontvangen. 66,7% geeft aan zich 

welkom te voelen en 66,7% van de deelnemers vindt het 

zeer gezellig. 44,5 % is zeer tevreden over de kwaliteit en 

de variatie van het eten.

Formulierenbrigade

Cliënten kunnen administratieve ondersteuning aanvragen. 

De vrijwilligers gaan hier zeer zorgvuldig en accuraat mee 

om. Van 5 deelnemers is een respons ontvangen. 100% is 

zeer tevreden met de ondersteuning. Men waardeert de 

samenwerking met de contactpersoon.

SWOM auto

SWOM heeft een nieuwe elektrische auto ingezet. Deze 

auto heeft niet aan de verwachtingen voldaan. De 

elektrische auto is eind van het jaar vervangen door een 

benzine auto. Van 64 deelnemers is een respons ontvangen. 

47,5% is zeer tevreden over het reserveren van de auto. 

54,1% geeft aan zeer tevreden te zijn over de tarieven die 

SWOM aanhoudt om gebruik te kunnen maken van de 

SWOM auto. SWOM vindt het heel belangrijk dat cliënten 

zich prettig voelen tijdens het vervoer. SWOM streeft naar 

betrouwbare chauffeurs die zich vrijwillig inzetten om de 

cliënten veilig van A naar B te vervoeren. Uit het onderzoek 

komt naar voren dat 60,7% zeer tevreden is met de inzet 

van de chauffeurs.

SWOM ORGANISATIE

Klachten

Via de klachtenprocedure is één officiële klacht 

binnengekomen. Deze klacht is naar tevredenheid 

afgehandeld.

Bedrijfsvoering

De in 2017 ingezette transformatie: “van een 

vrijwilligersorganisatie met eenvoudige werkprocessen 

naar een professionele organisatie met een groot 

vrijwilligersnetwerk, gespecialiseerde medewerkers, 

innovatieve dienstverlening en een efficiënte -en 

kostenbewuste bedrijfsvoering” heeft zich in 2018 

doorgezet. Vele interne werkprocessen, zowel voor 

medewerkers als vrijwilligers, zijn in protocollen vastgelegd. 

De wensen ten aanzien van het registratiesysteem Aeolus 

blijven bestaan.

Medewerkers

In 2018 werkten 23 medewerkers (15Fte) en 267 

vrijwilligers voor SWOM. Het kort- en langdurend 

ziekteverzuim onder medewerkers lag beneden het landelijk 

gemiddelde.

Stagiaires

Ook in 2018 heeft SWOM stageplaatsen ter beschikking 

gesteld. Bij team Welzijn waren dit er zeven en binnen het 

DoeMeeHuis hebben zes stagiaires voor hun opleiding een 

maatschappelijke stage uitgevoerd.

Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van de vrijwilligers en geeft gevraagd en 

ongevraagd advies aan bestuur en directie op het gebied 

van het vrijwilligersbeleid, vrijwilligerswerkzaamheden, 

scholing en de begeleiding van voorzieningen.

SWOM is een organisatie die veel waarde hecht aan de 

inzet van vrijwilligers. Meer dan de helft van de vrijwilligers 

heeft een vrijwilligersovereenkomst ondertekend. Het 

streven is 100 %! Begeleiding van vrijwilligers bestaat uit 

een
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persoonlijk gesprek met de vrijwilligerscoördinator, scholing 

en een eventueel exitgesprek, als de vrijwilliger zijn/haar 

inzet wil beëindigen.

De vrijwilligersraad kwam in totaal 8 keer bijeen, waarvan 2 

keer in aanwezigheid van directeur/bestuur. Onderwerpen 

waren o.a.:

- Werkwijzen vrijwilligers.

- Enquête onder vrijwilligers over de verhuizing.

- Inrichting nieuwe website.

- Nieuwe bestuursleden.

Vrijwilligersbijeenkomsten

Er zijn 2 informele vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd 

in zowel Linschoten als Montfoort waar wederom in 

duidelijk werd hoeveel werk er door de vrijwilligers wordt 

verzet. Het verslag van deze bijeenkomsten is gedeeld via de 

SWOM-Nieuwsbrief.

De vrijwilligersraad is actief betrokken bij:

- Scholing vrijwilligers.

- De kerngroep van de ‘dementievriendelijke gemeente’.

- Het voortraject van de Preventieve Huisbezoeken.

- De sollicitatieprocedure en benoeming van de  

 nieuwe directeur.

- Werkconferentie ‘SWOM op Koers’.

- Vrijwilligersmarkt en krant.

De vrijwilligersraad bestaat uit:

- Ton van der Made, voorzitter

- Sjaak Berends

- Elly Bakker

Stichting Vrienden SWOM

Stichting Vrienden SWOM is in 2013 opgericht en stelt zich 

ten doel extra financiële middelen te verzamelen om SWOM 

te ondersteunen bij het behalen van haar doelstelling. 

Vrienden SWOM helpt bij de realisatie van activiteiten in 

Montfoort en Linschoten vanuit de SWOM-visie dat welzijn 

voor een ieder betekent: ‘de regie over het eigen leven 

behouden’.

In 2018 is onder meer een grote financiële bijdrage geleverd 

aan de aanschaf van een nieuwe ‘SWOM-auto’. Met 

deze auto verzorgen vrijwilligers het ‘vervoer van deur tot 

deur’ binnen en rond de woonkernen van Montfoort en 

Linschoten tot een afstand van maximaal 15 km.

Vrienden SWOM bestaat uit 3 leden:

Irene van Deventer, voorzitter

Francine Staatsen 

Ben Goossens
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Marie-José Hermans
Directeur

Miranda Schaap
HR-Adviseur

Conny te Lintelo
Sociaal Cultureel Werker 
Coördinator Vrijwilligers

Brigitte Bom

Team Welzijn

Directie & Ondersteunende diensten

SWOM  DoeMeeHuis

Anchel Kraan
Management assistent

Katja Appelman
Welzijnsconsulent 
Coördinator Vrijwilligers

Sander Nap

Dick Eskes
Financieel mederwerker

Karianne van der Aar
administratief medewerkster

Ruth Vreeswijk
Sociaal Cultureel Werker 

Anneke Ronner

Mariëlle den Hollander
Coördinator Aanschuifdiner 
Montfoort

Catherine van Schaik

Bertineke van Dam
Wmo consulent

Marijke Kleine
Alg. maatschappelijk werker

Receptie

Sociaal Team

Marian van den Brand

Ilonka Spaans
Wmo consulent

Iris van Loo
Wmo consulent

Wilma Hoefs

Marlien ’t Lam
Wmo consulent

Marleen Visser
Mantelzorg- en Wmo consulent

Isabel Mooij
Alg. maatschappelijk werker

Marjon de Jong
Dementieconsulent
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