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In 2016...
• werd bij twee personeelsleden een kindje gebo-

ren. Bij Henrieke en Wouter Weerheim een zoon, 
Philip en bij Annemarie en Michiel Meester een 
dochter, Lise.

• kwam Martine Parre – na een stageperiode – in 
dienst van Het Venster. Zij hoopt haar opleiding 
tot maatschappelijk werker af te ronden in een 
combinatie van werk en studie.

• kwam Willyjanne Beelen de gelederen versterken. 
Zij was met name actief in het Maatjesproject 
Nunspeet, samen met Jorine Littel van SWN.

• werd Nienke Pluim onze stagiaire, voor de oplei-
ding Maatschappelijk Werk.

• werd een mijlpaal bereikt bij de personenalar-
mering. Al 30 jaar wordt deze dienstverlening 
verzorgd en levert het een bijdrage om burgers 
zo lang als mogelijk verantwoord en zelfstandig 
thuis te laten wonen. Dank aan de vrijwilligers!

• werden de eerste inburgeringscursussen gehou-
den in Het Venster, o.l.v. Joan Kruitwagen. 

• bogen team en bestuur zich – m.b.v. externe 
deskundigen – over de toekomst van Het Ven-
ster. Brede samenwerking wordt nagestreefd. De 
waarde van de christelijke identiteit wordt onder-
streept: ‘als je zelf veel krijgt, wil je ook graag iets 
weggeven.’

2016 was voor de Vensterorganisatie een intensief jaar. Er 
mocht veel hulp worden gegeven. Er waren extra activitei-
ten voor jonge mantelzorgers. Samenwerking op meerdere 
fronten vroeg aandacht. 

We zijn dankbaar voor wat mocht worden bereikt. Het dien-

stencentrum voldoet steeds beter als inloophuis. Meer bur-

gers komen vragen om advies, hulp bij het invullen van for-

mulieren, begeleiding bij (keukentafel) gesprekken, etc. De 

leeftijd van de burger wordt steeds meer divers en naast au-

tochtone burgers weten meer allochtone burgers Het Venster 

te vinden. Activiteiten met kinderen en jongeren vonden in 

2016 meermalen plaats. Mantelzorgers wisten Het Venster te 

vinden en het actief bezig zijn met en tussen diverse gene-

raties was een uitdaging. Maar liefst 2.345 unieke burgers 

uit de brede samenleving maakten in 2016 – meer of minder 

actief –  gebruik van Het Venster. In 2016 was veel aandacht 

voor de wijkontmoetingscentra en de toegankelijkheid bij 

personenalarmering en zorg. Het ziekteverzuim bij betaalde 

en vrijwillige medewerkers was relatief hoog.  

John Hoving | directeur 

INLEIDING

Laten we 
wel zijn!



Vraag het de vensterconsulent

Vrijwilligersdiensten

Vrijwilligers
We zijn verbaasd en dankbaar over het hoge aantal vrijwilli-
gers dat zich telkens weer belangeloos inzet voor de mede-
mens. Tegelijk zijn er altijd weer nieuwe vrijwilligers nodig. 
In 2016 waren in totaal 459 vrijwilligers actief. 151 waren 
jonger dan 60 jaar en 77 ouder dan 74. 

Er kwamen in 2016 maar liefst 51 nieuwe vrijwilligers bij Het 

Venster. 41 vrijwilligers namen helaas afscheid, meestal van-

wege de leeftijd. Op 31 december waren 418 vrijwillige mede-

werkers actief. Hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet, 

betrokkenheid en signalering. Jullie maken voor veel burgers 

het verschil in het wel of niet verantwoord thuis kunnen blijven 

wonen. Geef ook zelf aan wanneer je soms wat hulp kunt ge-

bruiken, in je werk maar soms ook privé! We zijn er voor elkaar! 

De warme maaltijden aan huis verminderden met ca. 30%. 

Voor een deel werd dit gecompenseerd met groei van het aan-

tal koelversmaaltijden en het aantal eters in het dienstencen-

trum. Voor een ander deel moet worden aangenomen dat 

burgers er beter in slagen om zelf maaltijden te verzorgen.

Dienst Specificatie 2016 2015

Hulp- en klussendienst Totaal aantal acties 1.708 1.305

Aantal gebruikers 150 159

Bezoekdienst Aantal bezoeken 1.416 1.415

Aantal cliënten 74 78

Oppasservice chronisch zieken Aantal oppasuren 1.297 1.537

Aantal cliënten 37 29

Terminale thuiszorg Aantal ingezette uren 1.001 608

Aantal cliënten 17 17

Maaltijd Mobiel Aantal bezorgde maaltijden 23.866 30.347

Aantal gebruikers 191 329

Alarm Alert Aantal apparaten per 31-12 176 179

Aantal gebruikers 213 232

Dienst thuisadministratie Aantal contacten 357 343

Aantal cliënten 93 99

Dienst Specificatie 2016 2015

Advisering & Consultatie Aantal contactmomenten 2.696 2.644

Aantal hulpvragen 499 540

Aantal cliënten 349 391

Preventieve huisbezoeken Aantal afgelegde bezoeken 102 136

Buurtloket Elspeet Aantal cliënten 15 10

Maatjesproject-Nunspeet Aantal cliënten 59 20

- met SWON -

Vensterconsulenten
Het aantal cliënten voor de Vensterconsulenten is in 2016 
voor het tweede jaar op rij afgenomen. Het lijkt er op dat 
burgers zich meer zelf redden, maar wanneer dit niet het 
geval is, er ook meer aan de hand is, waardoor het aantal 
contactmomenten stijgt. De consulenten waren in 2016 
vaker betrokken bij vrijwilligersdiensten, met name rond 
thuisadministraties en personenalarmering. De begeleiding 
van vrijwilligers vroeg in 2016 meer aandacht. 

Een netwerkbijeenkomst werd gehouden, samen met WZU 

Veluwe en InteraktContour. Bij het ontbijt waren diverse me-

dewerkers aanwezig vanuit ‘wonen-zorg-welzijn’, evenals 

vertegenwoordigers van de gemeente Nunspeet. Samen met 

SWON en de ouderenbonden werd een 

Seniorenbeurs georganiseerd, die 

door ca. 1.000 burgers werd 

bezocht. Preventieve huisbe-

zoeken werden samen met 

SWON georganiseerd, waar-

bij vanuit Het Venster 102 

bezoeken werden gebracht 

(43% van de aangeschreven 

75-plussers), dit jaar allemaal 

in de kern Nunspeet. 

Vanuit 

Het Venster 

102 

Preventieve 

huisbezoeken

Leeftijd cliënten 2016 Woonplaats cliënten 2016

tot 40 jaar 21 Elspeet 113

40 - 59 jaar 82 Hulshorst 18

60 - 74 jaar 139 Nunspeet 614

75 jaar en ouder 533 Vierhouten 8

Totaal 775 Overig 22

Totaal 775

Leeftijd cliënten 2016 Woonplaats cliënten 2016

tot 40 jaar 18 Elspeet 58

40 - 59 jaar 76 Hulshorst 17

60 - 74 jaar 72 Nunspeet 439

75 jaar en ouder 359 Vierhouten 5

Totaal 525 Overig 6

Totaal 525

459

vrijwilligers

actief



Activiteiten

Plaats Activiteit 2016 2015

Nunspeet diverse maaltijden 9.201 8.303

dienstencentrum schaakclub 300 200

Het Venster meer bewegen met ouderen 1.260 1.080

activiteiten en bijeenkomsten 569 388

midwinterweek (5 activiteiten) 195 196

Venster/boeken- en kleedjesmarkten 1.375 1.000

Koningsdag WZUV en Oranjever. 100 -

NL Doet - 22

ontmoeting 2e kerstdag 23 31

schilderclub vr 280 336

houtsnij- en houtgutsclub 664 600

bloemschikclub 376 296

clubs kaarten maken (& creativiteit) 162 180

handwerkclub 672 600

bustochten & vakantiereizen 319 274

informatie & voorlichting 228 261

verkoopdemonstratie kleding 83 95

gespreksgroepen & bezinning 920 998

vieringen Kerst en Pasen 138 124

Totaal aantal deelnemers 16.865 14.984

Plaats Activiteit 2016 2015

Elspeet creativiteit 126 135

Oranjehof Totaal aantal deelnemers 126 135

Nunspeet inloop, activiteiten en maaltijden 8.580 9.620

De Clockenslach koffie-inloop ‘s avonds 344 306

Totaal aantal deelnemers 8.924 9.926

Activiteiten Totaal aantal deelnemers 25.915 25.045

op alle locaties

Activiteitenbegeleiding
Onder verantwoordelijkheid van de activiteitenbegeleiding 
waren er in 2016 veel ontmoetingen in het dienstencentrum. 
Clubs en activiteiten werden goed bezocht. Het aantal maal-
tijden nam toe met ruim 10%, in vergelijking met 2015. Lief 
en leed werd gedeeld. 
Het is hartverwarmend om te zien hoe burgers in en buiten 

het dienstencentrum meeleven met elkaar en regelmatig een 

helpende hand bieden. De handwerkgroep bleek in 2016 nog 

niet uitgegroeid te zijn en veel zelfgemaakte kleding ging naar 

Oost-Europa. In de Clockenslach waren vrijwilligers actief bij 

koffie, maaltijden en activiteiten. De schaakclub breidde uit en 

kan nog steeds leden gebruiken. Dit laatste geldt ook voor de 

schilderclub. De reizen met de huifkar en naar de Keukenhof, 

Gaschurn-Montafon, Diez an der Lahn en andere mooie plaat-

sen, verliepen goed en brachten nieuwe belangstellenden in Het 

Venster. Meer burgers meldden zich voor het ‘meer bewegen’. 

De weeksluiting, samenzang en bezinningsbijeenkomsten 

werden goed bezocht en voldeden aan een behoefte. De 

Paas- en Kerstviering waren verrijkend. Voor het eerst was 

Het Venster gastlocatie op Koningsdag, voor een samenzang 

met de Nunspeetse Harmonie. De samenwerking met de 

Oranjevereniging en WZU Veluwe verliep uitstekend: er was 

een mooi programma en de catering werd prima verzorgd.

Het aantal maaltijden nam toe met ruim 10%

De

ontmoeting

staat

centraal



Geregistreerde mantelzorgers

welzijnswerk
protestants christelijk 

Leeftijd cliënten 2016 Woonplaats cliënten 2016

Jonger dan 13 jaar 64 Elspeet 173

13 - 17 jaar 41 Hulshorst 70

18 - 39 jaar 96 Nunspeet 737

40 - 59 jaar 418 Vierhouten 19

60 - 74 jaar 303 Overig 49

75 jaar en ouder 126

TOTAAL: 1.048

Mantelzorgconsulenten
In 2016 werden 680 hulpvragen gesteld. Mantelzorgers 
ervaren een verschraling van de zorg. Zij kloppen aan met 
intensievere hulpvragen, m.n. met vragen over financiën, 
indicaties, werk en (familie)relaties. 

Gemeente Nunspeet gaf in 2016 extra geld voor specifieke 

projecten. Jonge mantelzorgers kregen meer aandacht. Ge-

start werd met de voorbereiding voor een gespreksgroep 

voor een KOPP-groep (kinderen van ouders met een psychi-

sche problematiek). In 2016 hebben ruim 900 mantelzorgers 

hun mantelzorgwaardering opgehaald. Veel nieuwe mantel-

zorgers maakten zich bekend. Het thema Mantelzorg & Werk 

kreeg aandacht, nu bij niet-commerciële bedrijven. Er vonden 

diverse informatieavonden en cursussen plaats. Ook werd 

gestart met mantelzorgwandelingen en het organiseren van 

een gespreksgroep voor partners van mensen met dementie. 

Met veel organisaties werd samengewerkt om het belang van 

mantelzorgondersteuning kracht bij te zetten. Op 31 decem-

ber 2016 stonden 1.048 mantelzorgers geregistreerd, waar-

van 299 mannen en 749 vrouwen.

En verder in 2016...
• waren 7 jongeren actief voor hun maatschappelijke 

stage. Ze hielpen bij de Venster- en boekenmarkt, 
in de keuken bij de bereiding van maaltijden, brach-
ten maaltijden aan huis en hielpen met schilder- en 
onderhoudswerk. Het Venster is er blij mee. 

• was Het Venster  actief in de werkgroep Alzheimer 
en in allerlei lokaal en regionaal overleg, o.a. over 
de positie van statushouders in Nunspeet. 

• mocht een financieel resultaat worden behaald 
van € 13.260, met dank aan cliënten,  Gemeente 
Nunspeet, kerken, VWS, fondsen, Stichting Vrien-
den en bedrijven

• haalden de Vrienden van Het Venster meer dan  
€ 10.000 netto op met de Venstermarkt en de ver-
koop van oliebollen, worsten, boeken, etc. Dona-
teurs en andere gulle gevers gaven ca. € 8.000. 

• werd een tevredenheidsonderzoek gedaan naar 
het vervoer door SWON, Oranjehof en Het Venster. 
Het vervoer door onze Hulpdienstvrijwilligers werd 
beoordeeld met een 8,9. Over de chauffeurs van 
alle drie organisaties werd een tevredenheid ge-
meten van 100% (!)  Dames en heren, gefeliciteerd 
en hartelijk bedankt!

• werd samen met Oranjehof, Icare en kerken een 
sociale kaart gemaakt voor Elspeet.

Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
(0341) 25 72 42
info@hetvenster-nunspeet.nl 
mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl 

www.hetvenster-nunspeet.nl


