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Meerwaarde van SWOM

De meerwaarde van SWOM medewerkers en vrijwilligers ligt onder andere in de brede signaleringsfunctie. 

Bij de contactmomenten met inwoners wordt veel opgemerkt, bijvoorbeeld tekenen van verwardheid 

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

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

een vrijwilliger, deelname aan activiteiten, de casemanager dementie, het Steunpunt Mantelzorg, het 

DoeMeeHuis of een maatwerkvoorziening Wmo zoals individuele begeleiding, dagbesteding / toeleiding 

naar beschermd wonen. Omdat bijna alle diensten door ons geleverd worden, kan snel en adequaat 

ingespeeld worden op signalen waardoor erger voorkomen wordt.

Een inwoner meldt zich omdat de indicatie voor huishoudelijke hulp verloopt. Tijdens het gesprek blijkt ook 

sprake te zijn van eenzaamheid en in overleg met de inwoner wordt zij aangemeld bij Welzijn, zodat een 

vrijwilliger gezocht kan worden om regelmatig een kopje koffie te komen drinken. Ook komt ter sprake dat 

de inwoner een laag inkomen heeft en hoge ziektekosten vanwege een chronische aandoening, waardoor 

jaarlijks altijd het eigen risico volledig gebruikt wordt. De inwoner was niet op de hoogte dat het mogelijk 

is om aanspraak te maken op de tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) bij FermWerk, waarbij een 

deel van het eigen risico wordt vergoed. De inwoner wordt geïnformeerd en ontvangt de folder en het 

aanvraagformulier, zodat de inwoner dit zelf te zijner tijd kan aanvragen.

DE VISIE EN MISSIE VAN SWOM

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.

Een vrijwilliger van de formulierenbrigade stopt door 

privéomstandigheden met vrijwilligerswerk. Zijn 

echtgenote geeft bij de medewerker Welzijn aan dat 

haar man passief en vergeetachtig is. De medewerker 

geeft uitleg wat haar collega, de dementieconsulent 

kan betekenen voor haar man en haarzelf.  

Echtgenote belt en plant een gesprek met de 

dementieconsulent. Tijdens de eerste kennismaking, 

wordt het “niet pluis “gevoel van mevrouw in het bijzijn 

van de dementieconsulent met meneer besproken. Dit 

gesprek heeft een opening gegeven voor meerdere 

begeleidingsgesprekken.
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Welzijn voorkomt zorg. Oftewel meer participeren, 

minder indiceren. We denken in kansen in plaats van 

beperkingen. We kijken wat wel mogelijk is. Ons doel is 

dat iedereen mee kan doen. Welzijnswerk leidt tot een 

grotere vorm van maatschappelijke participatie binnen 

de Montfoortse- en Linschotense samenleving. Hierdoor 

kennen we veel mensen, constateren we vroegtijdig 

problemen en proberen we deze zo vroeg mogelijk op 

te lossen.

De diensten zijn vooral ter ondersteuning van het 

dagelijks leven, voor het opdoen van contacten en 

ter voorkoming van eenzaamheid of gericht op het in 

beweging blijven. Wij hebben als doel dat inwoners mee 

kunnen blijven doen, ergens naar toe kunnen gaan om 

de dag goed door te komen en sociale contacten op te 

doen en te onderhouden.

SWOM stemt voortdurend het activiteiten- en 

dienstenaanbod af op de vraag in de Montfoortse 

samenleving. Doel is om de voorzieningen makkelijk 

vindbaar en toegankelijk te houden. Het welzijnswerk 

zorgt voor preventieve activiteiten danwel 

ondersteuning die inwoners in staat stelt zolang als 

mogelijk zelfstandig te wonen. 

‘Afgelopen jaar ben ik bij een alleenstaande dame 

met een hulpvraag op huisbezoek geweest. Tijdens 

ons gesprek kwam het vrijwilligerswerk ter sprake en 

het bleek dat zij geen groot netwerk had. Samen met 

haar heb ik verkend bij welke activiteit ze iets voor de 

inwoners van Montfoort zou kunnen betekenen. Ze is 

inmiddels actief als vrijwilliger bij het aanschuifdiner en 

als maatje bij een inwoner met dementie. Mevrouw is 

erg blij dat ze vrijwilliger is geworden. “Ik ben heel blij 

dat ik iets voor mijn medemens kan betekenen, ik doe 

het met veel plezier’.

SWOM WELZIJN

Aanschuifdiner 2017

ONTWIKKELINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

In het sociaal domein is de verantwoordelijkheid 

voor het eigen welzijn meer bij de inwoner zelf en 

zijn omgeving komen te liggen. De maatschappelijke 

doelen die gesteld zijn, worden vertaald in “samen 

vanuit een netwerk te zorgen voor zelfredzaamheid”, 

zodat inwoners kunnen (blijven) participeren in de 

maatschappij. Binnen het sociaal domein is er sprake 

van partnerschap: samenwerking met de gemeente, 

vrijwilligers en andere (welzijns)organisaties.

SWOM kijkt allereerst naar de mogelijkheden om 

de eigen kracht zoveel als mogelijk aan te spreken. 

Vervolgens wordt gekeken naar wat het sociaal netwerk 

kan doen en van welke algemene voorzieningen 

iemand gebruik kan maken. Wij werken bij voorkeur 

preventief, dat wil zeggen zo vroeg mogelijk op zoek 

naar oplossingen.

Kern voor de gemeentelijke opgave is om samen 

met alle ketenpartners een zorgaanbod te kunnen 

realiseren dat de inwoner in staat stelt zo lang en zo 

veel mogelijk zelfstandig zijn eigen leven te leiden en 

naar vermogen te participeren in de samenleving. In 

het beleid draagt dit bij aan de algemene gemeentelijke 

beleidsdoelstelling: ”Inwoners zijn zo lang en zo veel 

mogelijk in staat zelfstandig hun eigen leven te leiden 

en hun eigen problemen op te lossen en zijn daardoor  

 

in staat om naar vermogen te participeren in de 

samenleving op sociaal -en economisch gebied.“

SWOM zorgde in 2017 in samenwerking met maat-

schappelijke partners zoals Jeugdteam, FermWerk, huis-

artsen, wijkverpleging, Rijnhoven, Careyn, Vierstroom 

en woningbouwvereniging GroenWest, op individueel 

casusniveau en in collectief verband voor het realiseren 

van deze opgave. Het instrumentarium dat wij daarbij  

gebruikten bestond uit welzijnsactiviteiten, algemene 

voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en goede  

werk- en samenwerkingsafspraken met alle relevante 

maatschappelijke partners.

Een zorgaanbieder over een Wmo consulent:

‘We ervaren een prettige samenwerking: korte lijnen  

en de overlegmomenten zijn prettig’. 
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Hulpvraag van een verstandelijk beperkte man die 

nauwelijks een netwerk heeft. Om financieel overzicht 

te creëren, zijn administratie op orde te brengen, ICT 

te regelen en daarna maandelijks bij te houden is een 

vrijwilliger gekoppeld aan meneer en bouwen ze samen 

een vertrouwensrelatie op. Ook kijkt de vrijwilliger naar 

bezuinigingsmogelijkheden.

In 2017 heeft SWOM afscheid genomen van het 

koersbal Linschoten, zwemmen, Jeu de boules en de 

stads -en dorpswandelingen. Deze activiteiten zijn 

overgedragen aan onder andere “Het Knooppunt”.

De informele zorg in Montfoort en Linschoten is in 2017 

weer opgepakt, hierbij zijn Caritas, De Zonnebloem, 

verschillende kerken, vluchtelingenwerk, NPV, 

rolstoelwandelen en de interculturele contactgroep 

Linschoten bij aangesloten. Samen wordt gekeken naar 

wat de verschillende organisaties met  

elkaar kunnen betekenen voor de inwoners van 

Montfoort en Linschoten.

Een vrijwilliger die rijdt en meegaat naar een 

eindgesprek met een specialist in het ziekenhuis. De 

cliënt heeft niemand die mee zou kunnen gaan en kan 

thuis nog eens rustig napraten met de vrijwilliger.

Lentemarkt 2017

Jaarmarkt 2017

Algemene voorzieningen worden ingezet als een laagdrempelige vorm van ondersteuning van inwoners, zodat zij 

kunnen blijven participeren en hun zelfredzaamheid wordt vergroot.

Voorbeelden van algemene voorzieningen die wij aanbieden:

Sociale alarmering, maaltijdvoorziening, boodschappendienst, klussendienst, tuinproject, SWOM auto/individueel 

vervoer met vrijwilligers, scootmobiel- en rolstoelpool, DoeMeeHuis, beweeg u fit; wandelen voor mensen met 

dementie, formulierenbrigade, ondersteuning bij belastingen, aanschuifdiners, kookclub, open tafel, vakantiereis, 

scootmobielclub, activiteiten voor mantelzorg en dementie, leeskring, stadswandeling, levensboek, interculturele 

contactgroep, kledingbank, taalondersteuning en laaggeletterdheid en Jeugd Sportfonds.

Diensten/activiteiten 2016 2017

Aanschuifmaaltijden Montfoort, maandelijks 1075 939

Aanschuifmaaltijden Linschoten, maandelijks 464 429

Maaltijdvoorziening Montfoort, dagelijks op basis van afname jaarbasis 13624 11588

Maaltijdvoorziening Linschoten, dagelijks op basis van afname, op jaarbasis 894 912

Open Tafel Linschoten, maandelijks 150 152

Scootmobielclub, wekelijks 60 44

Kookgroepen, dinsdag en woensdag, 2 groepen totaal 25 24

SWOM auto ritten, dagelijks 1609 1741

SWOM auto – leden 123 139

Interculturele contactgroep Linschoten, wekelijks 18 18

Sociale alarmering, deelnemers per maand 38 38

Beweeg u fit, 2 groepen totaal 29 29

Behandelde aanvragen Jeugdsportfonds 53 48

Vakantiereis 38 35

ALGEMENE VOORZIENINGEN
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In 2017 stonden er 343 mantelzorgers bij het steunpunt 

geregistreerd. De mantelzorgerswaardering is door 281 

mantelzorgers aangevraagd. De mantelzorgconsulent 

heeft met verschillende activiteiten uitvoering gegeven 

aan haar basisfunctie: informatie; advies en begeleiding, 

emotionele steun, educatie, praktische hulp en 

respijtzorg, financiële tegemoetkoming en materiële 

hulp. Dit jaar is gestart met een activiteit voor jonge 

mantelzorgers.

MANTELZORGONDERSTEUNING

Een mantelzorger die al een jaar intensief zorgt 

voor haar ernstig zieke partner: “Ik vind het fijn om 

mijn verhaal te delen met iemand die verder van 

mijn situatie af staat en ik vind het prettig dat de 

mantelzorgondersteuner met mij meedenkt. Ik kan 

en wil niet alles met mijn kinderen bespreken. De 

hulp die ik nodig had, toen ik zelf ook lichamelijke 

klachten kreeg, was heel snel geregeld, daar ben ik erg 

dankbaar voor”.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

Uit het groeiende aantal bezoekers van de kledingbank 

is gebleken dat in de gemeente behoefte is aan gratis 

kleding. Bezoekers worden niet geregistreerd om de 

anonimiteit te waarborgen. In 2017 is de kledingbank 

één keer per kwartaal en in de laatste twee maanden 

elke maand gehouden met een gemiddelde opkomst 

van 15-20 inwoners. 

Ik had een intake met een vrijwilliger voor het tuinproject. Deze man bleek 

slechthorend. Tijdens het gesprek kwam naar voren dat hij erg handig was 

met hout. Ik heb hem geïntroduceerd bij het DoeMeeHuis en daar komt hij nu 

wekelijks. Hij heeft het erg naar zijn zin. Hij heeft door het vrijwilligerswerk en 

het deelnemen aan het DoeMeeHuis, meer invulling in zijn dagen. 

Hulpvraag voor een jonge vrouw die alleen voor haar kinderen zorgt en 

weinig sociale contacten heeft. 2 vrijwilligers komen 2 x per maand langs 

voor een praatje en ondersteuning te geven waar nodig.

DE KLEDINGBANK
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SWOM heeft met het DoeMeeHuis een algemene 

(voorliggende) voorziening voor dagbesteding met 

een laagdrempelige, regelarme toegang gecreëerd. 

De voorziening is lokaal georganiseerd en er wordt 

geen eigen bijdrage aan deelnemers gevraagd. De 

voorziening is hiermee toegankelijk voor inwoners 

met een laag inkomen en zorgmijding door financiële 

redenen kan worden voorkomen. Er is geen sprake van 

extra kosten van vervoer van en naar de dagbesteding. 

De inwoners die gebruik maken van de dagbesteding 

regelen zelf vervoer naar het DoeMeeHuis.

“Ik voelde me echt heel slecht. Sinds ik in het 

DoeMeeHuis kom, voel ik me zo welkom: ik mag zijn 

wie ik ben”.

Het DoeMeeHuis als laagdrempelige algemene 

voorziening richt zich op participatie van de doelgroep 

lichte tot middelmatig beperkte inwoners. Een 

maatwerkvoorziening vanuit de Wmo is pas aan 

de orde als het deelnemen in het DoeMeeHuis niet 

voldoende blijkt. Voor de inwoners met zwaardere 

problematiek, vindt dan ook begeleiding groep Wmo 

(dagbesteding) plaats bij de gecontracteerde aanbieders 

(zorgboerderijen). Reden hiervoor is dat deze doelgroep 

hogere en structurele kosten met zich mee brengt. 

Er wordt opgeschaald naar begeleiding groep Wmo 

SWOM DOEMEEHUIS

indien noodzakelijk. Van oneerlijke concurrentie met 

gecontracteerde aanbieders, is dan ook geen sprake. 

We hebben binnen het DoeMeeHuis inmiddels ook de 

mogelijkheid tot “inloop” gecreëerd vanuit onze eigen 

visie en op verzoek van de gemeente. Laagdrempelig en 

op maat, naar behoefte.

“Via het DoeMeeHuis ben ik doorverwezen naar een 

vrijwilliger die mij helpt met het invullen van mijn 

formulieren”.

Aantallen 2017

Wekelijks komen er 42 deelnemers in het DoeMeeHuis 

en er zijn 8 inlopers.

“Ik ben er even uit, het DoeMeeHuis is heel veelzijdig en 

ik kan hier van alles doen”.

“Ik voel me minder eenzaam, ik hoor weer ergens bij”.

In 2017 zijn 39 nieuwe cliënten aangemeld en 42 

cliënten ‘afgesloten’. In totaal werden er 74 cliënten 

ondersteund. Er is een laagdrempelig contact met de 

huisartsen en praktijkondersteuners. Knelpunten waar 

tegenaan gelopen wordt zijn de lange wachtlijsten bij 

zorgaanbieders. Eind 2017 staan er 20 cliënten met een 

Wlz indicatie op een wachtlijst.

Mantelzorger dochter:

‘Het contact met en de ondersteuning door de 

dementieconsulent ervaren wij als heel prettig en zinvol. 

Ze heeft verstand van zaken, biedt een luisterend oor en 

is zeer slagvaardig. Ze geeft nuttige adviezen en verwijst 

ons door naar instanties die ons verder kunnen helpen. 

Ook zorgt zij ervoor dat de cirkel van hulpverleners 

rondom onze dementerende moeder rond blijft, alle 

betrokkenen worden geïnformeerd’.

Activiteiten:

- Maandelijkse informatieavond: gemiddeld 60 

bezoekers onder leiding van dementieconsulent, 

mantelzorgconsulent en een vaste groep van 5 

vrijwilligers.

- Drie keer per maand een ontmoetingsgroep voor 

mensen met dementie en hun naaste o.l.v. de 

mantelzorgconsulent en in samenwerking met 

de dementieconsulent en twee vaste vrijwilligers, 

gemiddeld 10 mensen.

- Maatjes-vrijwilligers inzet 7 vrijwilligers bij cliënten met 

dementie en hun mantelzorgers.

- Loopgroep voor mensen met dementie o.l.v. twee 

vrijwilligers: 7 cliënten met dementie.

- Maandelijkse zangochtend onder begeleiding van 2 

vrijwilligers en 2 muzikanten: gemiddeld 20 gasten met 

dementie en hun naaste/mantelzorgers.

- Eén maal per maand gespreksgroep mantelzorgers 

onder begeleiding van dementieconsulent. Gemiddeld 

13 mantelzorgers / partners;

- Maandelijkse mantelzorglunch. Gemiddeld 6 

deelnemers.

Dementieavond

Een deelnemer aan het woord van de gespreksgroep 

mantelzorgers dementie 

‘Tijdens de bijeenkomst iedere 6 weken bespreken we de 

problemen die zich voordoen en waar met elkaar over 

gesproken wordt. Persoonlijk heb ik daar veel aan. We 

zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het kan met een 

lach en traan. De dementieconsulent begeleidt ons daar 

voortreffelijk in’.

DEMENTIECONSULENT
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Het sociaal team is actief, betrokken en dichtbij.  

Het team heeft een brede taak binnen  

het sociaal domein:

- Het voeren van ‘Het Gesprek Wmo’ in de breedste zin 

van het woord.

- Wmo indicatiestelling.

- Begeleiding door een sociaal team medewerker (als 

mogelijke uitkomst van Het Gesprek).

- Toeleiding naar welzijns- en voorliggende 

voorzieningen zoals bijvoorbeeld maaltijdvoorziening of 

Steunpunt Mantelzorg.

- Algemeen Maatschappelijk Werk (als mogelijke 

uitkomst van Het Gesprek in de vorm van regietrajecten 

licht, midden of zwaar).

- Selecteren/trainen van de juiste vrijwilliger gelet op de 

individuele omstandigheden van de cliënt.

- Nauwe samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg 

als essentiële algemeen voorliggende voorziening in het 

kader van de Wmo.

- Dementiezorg met relatie tot alle (sub)onderdelen en 

producten.

- Indicatiestelling bij aanvraag woonurgentie 

mantelzorgverlener en mantelzorgontvanger.

- Buurtbemiddeling.

- Interventies op het gebied van gezinscrisissituatie in 

samenwerking met Veilig Thuis / Jeugdteam.

- Huisverboden.

- Toeleiding naar beschermd wonen.

Het sociaal team verwijst waar mogelijk door naar de 

eigen voorzieningen of naar andere instanties, waardoor 

de aanspraak op de Wmo zoveel mogelijk beperkt (blijft).

Probleemgebieden in 2017

Financiële problemen, uithuiszetting, wonen, 

schulden, werk en maatschappelijke participatie, 

woningaanpassingen, hulpmiddelen, dagbesteding, 

ondersteuning relatie & huwelijk etc. Er wordt een 

toename gezien in de problematiek op het gebied  

van GGZ.

SOCIAAL TEAM

Het sociaal team biedt toegang tot alle vragen van 

inwoners binnen het sociaal domein. Dit doet zij door 

het bieden van informatie en advies, voorkomen van 

problemen door snel en adequaat ondersteuning te 

(laten) bieden. Doel is dat de inwoners van Montfoort 

zoveel en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen 

in de maatschappij. Hiermee wordt voorkomen 

dat knelpunten problemen worden die leiden tot 

aanspraak op de Wmo, Wlz, Zorgverzekeringswet en 

Participatiewet. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid en 

kracht van de inwoners en hun omgeving, houden de 

inwoners de regie en worden zij in de dienstverlening 

betrokken. Als er echt geen alternatieve oplossing 

te vinden is, wordt voor een maatwerkvoorziening 

geïndiceerd, zoals begeleiding, dagbesteding, 

beschermd wonen, vervoer, woningaanpassingen, 

hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning.

Assertiviteit: 

‘Ruimte innemen voor mezelf lukt nu goed, ‘nee’ 

zeggen ook. Ik heb nu voldoende handvaten om op 

terug te vallen. Ik mag er zijn’.

Een man van buitenlandse afkomst die naar Nederland 

is gekomen, meldde zich bij ons. Hij had problemen 

met de belastingdienst en het lukt hem niet zelf om 

dit op te lossen. Er was sprake van een taalbarrière en 

daarbij was het onoverzichtelijk wat er niet klopte bij 

de belastingdienst. Na samen meerdere malen contact 

te hebben gehad met de belastingdienst, is het weer 

rechtgetrokken. Meneer snapt tevens de brieven die hij 

toegestuurd krijgt. Hij geeft aan dat hij nu veel meer 

rust heeft en beter kan slapen. Voor de overige brieven 

is wordt door Welzijn gezocht naar een vrijwilliger.
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‘Werkwijze integrale aanpak  

ouderenzorg Linschoten’

In september 2016 is het project Werkwijze integrale 

aanpak ouderenzorg Linschoten gestart. Doel van 

dit project is een samenhangend aanbod voor 

preventie, ondersteuning en zorg dat is afgestemd 

op de behoeften van ouderen. Het vraagt een 

persoonsgerichte aanpak met meer aandacht voor het 

welbevinden van de oudere en diens mantelzorgers 

in plaats van een focus op de zorg en ziekte. Enerzijds 

gaat het om samenwerking in een multidisciplinair 

team van zorg en welzijnsprofessionals rond 

de huisartspraktijk. Daarnaast dient er meer 

aandacht te zijn voor activiteiten die het behouden 

van gezondheid en welbevinden van ouderen 

bevorderen. Bij dit project zijn betrokken: 

huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, 

wijkverpleegkundige, welzijnsconsulent en, sinds 

december ook, de mantelzorgconsulent van SWOM. 

Dit project zal in 2018 worden voortgezet.

Integraal werken binnen het Sociaal domein

In het integrale beleidsplan van de gemeente 

Montfoort staat beschreven: `Inwoners zijn zo lang en 

zo veel mogelijk in staat zelfstandig hun eigen leven 

te leiden en hun eigen problemen op te lossen en zijn 

daardoor in staat om naar vermogen te participeren in 

PROJECTEN

de samenleving op sociaal en economisch gebied´. 

De partijen binnen het sociale domein doen wat 

nodig is om inwoners hierbij te ondersteunen. 

Vragen over werk en inkomen, de Wmo of 

jeugdhulp horen elk bij hun eigen primaire ‘loket’, 

waarin de juiste kennis en expertise gebundeld is 

om de vragen op dit domein adequaat en zo veel 

mogelijk direct te kunnen behandelen. Echter: in 

veel gevallen is sprake van een domein overstijgende 

ondersteuningsvraag: inwoners, die zich melden met 

een Wmo-ondersteuningsvraag, hebben misschien 

ook ondersteuning nodig voor participatie, 

inkomen of werk; een gezin dat te maken krijgt 

met jeugdhulp, maakt mogelijk ook gebruik van de 

Wmo voor individuele begeleiding van een van de 

ouders. Dit jaar hebben we samen met Jeugdteam 

en FermWerk duidelijke afspraken gemaakt over het 

beleggen van de regie en het organiseren van een 

soepele overgang van 18 min naar 18 plus.

Ouder van jonge thuiszitter: 

‘Ik voel me gesteund. Ik heb het idee dat ik er niet alleen 

meer voor sta. Ik heb meer rust doordat ik weet dat mijn 

kind nu passende ondersteuning krijgt en daar gebruik 

van maakt. Het is fijn dat er echt moeite gedaan wordt 

om contact te maken met mijn kind en met mij’.

Aantallen sociaal team 2016 2017

Meldingen 768 760

Vastleggingen 234 438

Klantgesprek 239 406 

Regietraject 301 340

Meldingen

Een cliënt meldt zich met een hulpvraag.

Vastleggingen 

Een inwoner stelt een korte informatievraag: dit is in  

een telefoongesprek of kort face to face gesprek op  

te lossen.

Huiselijk geweld: 

‘Ik heb het gesprek ontzettend gewaardeerd. Het maakte 

mij wel verdrietig, maar nu voel ik me veel beter. Het 

heeft me echt goed gedaan’.

Klantgesprek

Na een melding vindt een “Keukentafelgesprek” plaats. 

Een Keukentafelgesprek is het gesprek dat inwoners 

samen met het sociaal team voert om in aanmerking te 

komen voor ondersteuning vanuit de gemeente. Inwoners 

kunnen zich eventueel daarbij laten ondersteunen door 

onafhankelijke cliëntondersteuning. Doel van het gesprek 

is om voor iedere individuele inwoner tot passende 

oplossingen te komen. Oplossingen die bijdragen tot het 

participeren aan de maatschappij. Zo nodig resulteert dit 

in een netwerk versterking, voorliggende voorziening, een 

maatwerkvoorziening en/of regietraject.

Regietraject

Dit kan een vervolg op een klantgesprek zijn als er langer 

hulp verleend wordt. Een regietraject kan ingezet worden 

door ieder lid van het sociaal team. Regietrajecten zijn 

onderverdeeld in: licht (1-5 gesprekken), midden (5-10 

gesprekken) en zwaar (10-15 gesprekken).

Casus relationele problemen.

“Ik ben zo dankbaar dat je gekomen bent. Nu kan ik 

praten en vertellen wat er aan de hand is en help je ons 

de relatie te verbeteren en voel ik me minder eenzaam”.

Casus schulden. “Ik voel me zo opgelucht dat ik  

alles verteld heb en dat ik nu hulp krijg om de  

schulden te regelen”.

16



SWOM heeft de laatste drie jaren veel aandacht besteed 

aan het inspelen op de decentralisaties, op de nieuwe 

uitgangspunten en doelen van de transitie en geeft in 

nauwe afstemming met de gemeente Montfoort vorm 

aan de werkwijzen die daar bij horen. SWOM is hiermee 

een betrouwbare partner bij de veranderingen in het 

sociaal domein.

Belangrijke ontwikkelingen in 2017

In 2017 waren er de volgende belangrijke 

ontwikkelingen:

- Vinden en behouden van de vele vrijwilligers.

- Een zo groot mogelijke doelgroep bereiken met onze 

activiteiten.

- Installatie nieuwe bestuursleden.

- Verder professionaliseren.

- Verlaging van het verzuim.

- Realiseren nieuwe huisvesting in Montfoort en 

huisvesting Linschoten.

Klanttevredenheidsonderzoek

SWOM vindt de tevredenheid van haar klanten 

belangrijk. Medio 2017 zijn de resultaten van het in 

het voorjaar gehouden tevredenheidsonderzoek Wmo 

beschikbaar gekomen. 

SWOM ORGANISATIE

Is SWOM te vinden? 

Van de cliënten geeft 75% aan te weten waar ze met 

de hulpvraag naar toe moeten.

Helpt SWOM snel? 

Van de cliënten geeft 64% aan snel geholpen te zijn. 

Kwaliteit van de ondersteuning van SWOM. Van de 

cliënten geeft 83% van de cliënten aan dat zij de 

kwaliteit van de ondersteuning goed vindt en dat deze 

past bij de hulpvraag.

Positieve opmerkingen die gemaakt zijn:

- Fijn om mijn verhaal kwijt te kunnen.

- Ik ben goed en professioneel geholpen.

Opmerkingen ter verbetering:

- Het duurt lang voordat dingen geregeld kunnen 

worden, wachttijd.

- Hulp/ondersteuning is niet toereikend.

- Onduidelijkheid over de financiën.

Er is ook een algemeen tevredenheidsonderzoek 

gehouden onder inwoners die contact hebben gehad  

met SWOM. 

Is SWOM te vinden? 

Van de inwoners geeft 79% aan te weten waar ze met 

hun vraag naar toe moeten. 

Neemt SWOM mij serieus? 

Van de inwoners geeft 77% aan snel geholpen te zijn 

en iedereen voelt zich serieus genomen in zijn/haar 

hulpvraag. Vier van de vijf mensen geeft aan dat de 

ondersteuning voldoet aan hun behoefte.

Klachten

Via de klachtenprocedure is er in 2017 één officiële 

klacht binnengekomen en afgehandeld. Het betrof het 

alarmeringssysteem. De klacht is naar tevredenheid 

afgehandeld.

Bedrijfsvoering 

SWOM is getransformeerd van een vrijwilligersorganisatie 

met eenvoudige werkprocessen naar een professionele 

organisatie met een groot vrijwilligersnetwerk, 

gespecialiseerde professionals, innovatieve dienstverlening 

en een efficiënte -en kostenbewuste bedrijfsvoering. 

De werkprocessen zijn beschreven en werkbaar voor 

de medewerkers. De registratie in Aeolus voldoet nog 

niet aan de wensen ten aanzien van monitoring van 

resultaten. In overleg met de gemeente wordt gewerkt 

aan verbetering van de inrichting door de leverancier.

Medewerkers

In 2017 werkten er 265 vrijwilligers en 24 medewerkers, 

in totaal 15Fte bij SWOM. Het kortdurend ziekteverzuim 

onder medewerkers was in 2017 beneden het landelijk 

gemiddelde. Helaas was het langdurende verzuim hoog 

door twee medewerkers die langdurig ziek waren.

Stagiaires

Ook in 2017 heeft SWOM gewerkt met stagiaires die voor 

hun opleiding een maatschappelijke stage dienen uit te 

voeren. Binnen Welzijn zijn er zeven stagiaires geweest en 

binnen het DoeMeeHuis drie.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers hebben ook in 2017 een onmisbare 

bijdrage geleverd aan de sociale cohesie in de 

Montfoortse samenleving en aan de leefbaarheid er van. 

Aan iedere activiteit waar vrijwilligers aan verbonden zijn 

geweest was een medewerker gekoppeld.  
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Afgelopen jaar is de vrijwillligersraad geïnstalleerd en 

het vrijwilligersbeleid vastgesteld. Ook hebben we voor 

vrijwilligers diverse scholingen georganiseerd zoals 

“Omgaan met moeilijk herkenbaar gedrag”, EHBO en een 

opfriscursus in het kader van de rijvaardigheid.

Bestuur

Het bestuur bestond uit drie leden, te weten:

Jaap Verkroost (tijdelijk voorzitter). Jaap Verkroost 

heeft zich 1,5 jaar als interim voorzitter met heel veel 

enthousiasme en energie ingezet voor SWOM.

Bert Hummel (penningmeester)

Dries Veldman (bestuurslid)

Vanaf december 2017 bestaat het bestuur uit vier leden:

Elly Verburg (voorzitter)  

Dries Veldman (bestuurslid aandachtsgebied HR) 

Bert Hummel (penningmeester)  

Hans Elzas (bestuurslid aandachtsgebied communicatie)

Vrijwilligersraad

Vrijwilligersraad is op 4 april 2017 geïnstalleerd. 

Doel: De vrijwilligersraad behartigt de 

gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers 

en is daarmee enigszins te vergelijken met een 

Ondernemingsraad van een bedrijf of een organisatie. 

Kort samengevat heeft de Vrijwilligersraad, net als een 

De vrijwilligersraad bestaat uit:

Ton van der Made (voorzitter)

Sjaak Berendsen 

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 haar doelstelling. Vrienden 

SWOM helpt bij de realisatie van activiteiten in Montfoort 

en Linschoten vanuit de visie dat welzijn voor een ieder 

betekent: ‘de regie over het eigen leven behouden’.

 

Stichting Vrienden SWOM bestaat uit 3 leden:

Irene van Deventer (voorzitter)

Francine Staatsen

Ben Goossens

Met de financiële middelen is onder andere:

- De SWOM auto aangeschaft. Hiermee verzorgen 

vrijwilligers het ‘vervoer van deur tot deur’ binnen en 

rond de woonkernen. De auto wordt al geruime tijd 

intensief gebruikt.

- Een rolstoelfiets aangeschaft waarmee mensen op hun 

eigen rolstoel kunnen genieten van rondritten in hun 

omgeving. 

OR, adviesrecht, instemmingsrecht en informatierecht, 

en geeft zij gevraagd ongevraagd advies aan bestuur en 

directie op het gebied van zaken die betrekking hebben 

op het vrijwilligersbeleid, de vrijwilligers werkzaamheden, 

de scholing, de begeleiding en de voorzieningen.

Tijdens de bestuursvergadering van 4 april 2017 

is het vrijwilligersbeleid vastgesteld en hebben 

de bestuursvoorzitter en de voorzitter van de 

Vrijwilligersraad het Huishoudelijk Reglement 

ondertekend.

De Vrijwilligersraad kwam in 2017 totaal 6 keer bijeen, 

waarvan 2 keer met het bestuur. Onderwerpen waren 

o.a.:

- Huishoudelijk Reglement Vrijwilligersraad.

- Reglement Vrijwilligersraad.

- Vrijwilligersbeleid.

- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

- Werkwijzen Vrijwilligers.

- Website SWOM.

- Een ‘bakfiets’ aangeschaft waarmee allerlei activiteiten 

van het ‘SWOM DoeMeeHuis’ worden ondersteund. 

- Herkenbare bodywarmers voor de SWOM auto 

chauffeurs.

- Een barbecue voor de deelnemers aan het 

DoeMeeHuis.
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medewerker team welzijn
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Marijke Kleine
Alg. maatschappelijk werker
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medewerker team welzijn

Marian van den Brand
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DoeMeeHuis
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Wmo-consulent
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