
grafiek 4 - geregistreerde mantelzorgers

welzijnswerk
protestants christelijk 

Leeftijd cliënten 2015 2014 Woonplaats cliënten 2015

Jonger dan 18 jaar 60 43 Elspeet 187

18 - 39 jaar 74 64 Hulshorst 75

40 - 59 jaar 432 375 Nunspeet 885

60 - 74 jaar 384 339 Vierhouten 25

75 jaar en ouder 276 231 Overig** 54

Totaal 1.226* 1.052 Totaal 1.226

Samen...
Jaarverslag 2015

In 2015...
• nam Jeannette van de Brake ontslag als huishou-

delijk medewerker, na 17 jaar (!) trouwe dienst. Ge-
lukkig blijft ze actief als vrijwillige medewerker. De 
schoonmaak is over genomen door medewerkers 
van de Gresbo

• kwam Helena Telgenhof het personeelsteam ver-
sterken als Sociaal Cultureel Werker

• werd samen met SWON het Maatjesproject-Nun-
speet gestart. Het Van der Vecht Fonds, Sluijter-
man van Loo en het Oranje Fonds schonken samen 
€ 35.000. Er wordt nog € 10.000 gezocht

• werd stil gestaan bij 20 jaar vrijwillige terminale 
thuiszorg

• trad de Nederlands Gereformeerde Kerk toe tot het 
bestuur

• werd samenwerking gezocht met Vluchtelingen-
werk Nederland

• gingen de warme maaltijden ‘aan huis’ over van 
WZU Veluwe naar Distrivers. Onze vrijwillige mede-
werkers bezorgen ze aan huis 

• werd eenzaamheid opnieuw een thema, mede 
dankzij het ‘manifest van kerken’

• werden voorbereidingen getroffen om over te gaan 
op een landelijk cliëntregistratiesysteem, per 2016. 
Helaas moest daarmee afscheid worden genomen 
van BCP en BMR, gemaakt door vrijwilliger dhr. G. 
van Binsbergen

In een roerige wereld deden de medewerkers van Het Ven-
ster hun werk. Ze stonden klaar op elk moment van de dag 
en maakten regelmatig het verschil tussen ‘thuis blijven wo-
nen’ of een opname in een instelling. 

Bezuinigingen in de zorg zetten veel burgers (w.o. mantelzor-

gers) in hun kracht. Hulp van vrijwilligersorganisaties, waar-

onder Het Venster, bracht verlichting. Hulpvragen werden in 

2015 breder, door inzet bij verslaving, verwaarlozing, psychia-

trische en verstandelijke beperking, mishandeling, financiële 

zorg, etc. 

Diep respect heb ik voor alle collega’s, waarvan er ruim 400 

vrijwillig hun werk deden. Dankbaar deden we ons werk, om-

dat we zagen dat onze inbreng er toe deed en omdat er op een 

fijne manier werd samen gewerkt, in en met Het Venster. We 

voelen ons rijk gezegend. 

Het Venster is actief in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vier-

houten. Aandachtsgebieden zijn, samen met SWON en Oran-

jehof: 

- maatschappelijke activering & participatie

- sociale preventie & voorkomen van zorg  

- begeleiding & hulpverlening.

John Hoving | directeur 

INLEIDING

Mantelzorgconsulenten
In 2015 werden maar liefst 644 hulpvragen gesteld. 471 
konden in hetzelfde jaar worden afgerond. Steeds vaker 
hebben mantelzorgers problemen met financiën, werk en 
(familie)relaties. Achter de schermen worden zij gehol-
pen door Mantelzorgconsulenten. 

Dankzij Stichting Vrienden van Het Venster en participeren-

de kerken, kon extra werk worden verzet. De gemeente Nun-

speet gaf extra geld voor ‘Mantelzorg & Werk’. Ondanks veel 

inzet lukte het daarbij niet om bedrijven te verleiden om een 

certificaat ‘mantelzorgvriendelijke organisatie’ aan te vra-

gen. Het Venster wil in 2016 een nieuwe poging wagen, nu 

bij niet-commerciële bedrijven. Veel aandacht was er voor de 

Week van de Mantelzorg en de uitreiking van een mantelzorg-

waardering van de gemeente Nunspeet. Met veel organisa-

ties werd samengewerkt om het belang van mantelzorgonder-

steuning kracht bij te zetten.

En verder in 2015...
• was Het Venster actief in de werkgroep Alzheimer 

en in allerlei lokale en regionale overlegsituaties
• werden receptie, toiletten en hal gerenoveerd, met 

dank aan de Vrienden van Het Venster
• trouwde Maria Huttinga met Anne Beens
• was het ziekteverzuim lager dan 1%
• mocht een financieel resultaat worden behaald 

van € 14.751, met dank aan cliënten, Gemeente 
Nunspeet, VWS, fondsen, kerken, Stichting Vrien-
den en bedrijven

• hield Viva Vox uit Elspeet een Kerstconcert. De col-
lecte was voor Het Venster

• werd meegedaan aan de Beursvloer, met mooie 
matches met o.a. De Stee en vrouwengroep Mozaïek

• bereidden Pakistaanse vluchtelingen een 5-ster-
rendiner, voor 70 autochtone gasten

• werd een tevredenheidsonderzoek gedaan naar de 
maaltijden, waarbij SWON, Oranjehof en Het Ven-
ster betrokken waren. De maaltijden in Het Venster 
kregen van de gebruikers een 8,6 gemiddeld, met 
een 8,7 voor de bediening

• werd een onderzoek gedaan, samen met Stimenz 
en het Diaconaal Platform, naar de noodzaak van 
preventieve schuldhulpverlening

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

www.hetvenster-nunspeet.nl

*) in mei 2016 bleek dat een update in 2012 heeft gezorgd dat ex-mantelzorgers van-

af 2012 niet automatisch uit het systeem werden verwijderd na de afgesproken 

1,5 jaar. Dit heeft uiteraard geen consequenties voor het aantal hulpvragen en de 

ingezette uren van de mantelzorgconsulenten.

**)  waarvan 17 uit Doornspijk



grafiek 2 - vraag het de vensterconsulenten

grafiek 3 - Aantal deelnemers per locaties

grafiek 1 - aantal en gebruikmaking diensten

Vrijwilligers
Het is geweldig wanneer een burger zich kan redden, te 
midden van fijne buren, familie en vrienden. Het Venster 
vult daarop graag aan met vrijwilligers, wanneer dat nodig 
is. ‘Zonder vrijwilligers kan het niet’, is een opmerking die 
vaker wordt gehoord. Dat is waar, want veel mensen hebben 
niet zo’n sterk netwerk en ‘iedereen is druk’. Tegelijk werd 
in 2015 lokaal en regionaal de vinger gelegd bij het snijvlak 
van professionele en informele zorg. We zullen zuinig zijn op 
onze vrijwilligers en onze grenzen aangeven. 

Op 31 december waren 408 vrijwillige medewerkers actief. 55 

nieuwelingen mochten in 2015 worden verwelkomd, terwijl 

43 hun taak opzegden. Dank aan alle vrijwillige medewer-

kers, inclusief de coördinatoren en leidinggevenden. Zij staan 

‘altijd’ klaar voor de organisatie en de medeburgers. In totaal 

mocht Het Venster ruim 27.800 vrijwilligersuren inzetten. 

Dienst Specificatie 2015 2014

Hulp- en klussendienst Totaal aantal acties 1.305 1.132

Aantal gebruikers 159 159

Bezoekdienst Aantal bezoeken 1.415 1.785

Aantal cliënten 78 94

Oppasservice chronisch zieken Aantal oppasuren 1.537 1.344

Aantal cliënten 29 38

Terminale thuiszorg Aantal ingezette uren 608 526

Aantal cliënten 17 15

Maaltijd Mobiel Aantal bezorgde maaltijden 30.347 25.219

Aantal gebruikers 329 202

Alarm Alert Aantal apparaten per 31-12 179 181

Aantal gebruikers 232 212

Dienst thuisadministratie Aantal contacten 343 432

Aantal cliënten 99 92

Plaats Activiteit 2015 2014

Nunspeet diverse maaltijden 8.303 7.119

dienstencentrum schaakclub 200 170

Het Venster meer bewegen met ouderen 1.080 924

activiteiten en bijeenkomsten 388 587

midwinterweek (5 activiteiten) 196 207

Venster/boeken- en kleedjesmarkten 1.000 900

NL Doet 22 75

ontmoeting 2e kerstdag 31 32

schilderclub vr 336 329

houtsnij- en houtgutsclub 600 660

bloemschikclub 296 288

clubs kaarten maken (& creativiteit) 180 126

handwerkclub 600 480

bustochten & vakantiereizen 274 260

informatie & voorlichting 261 157

verkoopdemonstratie kleding 95 84

gespreksgroepen & bezinning 998 1.043

vieringen (kerst/pasen e.d.) & zang 124 158

computercursus (basis) - 112

Totaal aantal deelnemers 14.984 13.711

Plaats Activiteit 2015 2014

Nunspeet diverse activiteiten & voorlichting 

De Brem (gestopt vanaf mei 2014)

Totaal aantal deelnemers - 27

Elspeet creativiteit 135 145

Oranjehof schilderen overgedragen aan OH - 112

Totaal aantal deelnemers 135 257

Nunspeet inloop, activiteiten en maaltijden 9.620 8.788

De Clockenslach koffie-inloop ‘s avonds 306 598

Totaal aantal deelnemers 9.926 9.386

Activiteiten Totaal aantal deelnemers 25.045 23.381

op alle locaties

Dienst Specificatie 2015 2014

Advisering & Consultatie Aantal contactmomenten 2.644 2.859

Aantal hulpvragen 540 522

Aantal cliënten 391 412

Preventieve huisbezoeken Aantal afgelegde bezoeken 136 177

Buurtloket Elspeet Aantal cliënten 10 24

Geheugentraining Aantal cliënten - 6

Maatjesproject-Nunspeet Aantal cliënten 20 -

- met SWON -

Vensterconsulenten
In 2015 werd een belangrijke stap gemaakt in de samen-
werking met SWON. We leerden elkaar als collega’s beter 
kennen. Er was in 2015 maximale openheid, we deelden 
projecten en informatie en waren – samen met Oranjehof en 
de jeugd- en jongerenwerkers – verantwoordelijk voor het 
welzijnswerk in de gemeente. Vanaf juni werd een start ge-
maakt met het Maatjesproject-Nunspeet. 

Het welzijnswerk kreeg lokaal een extra impuls door over-

leg met Stimenz, het Diaconaal Platform, het manifest van 

kerken en andere organisaties. Meermalen werden Venster-

consulenten gevraagd bij ‘keukentafelgesprekken’ en fa-

milie-overleg. Formulieren werden ingevuld en in moeilijke  

 tijden ervaarden burgers een stukje 

meeleven en steun. 

Burgers werden positief op el-

kaar betrokken en moeilijke 

situaties werden – soms sa-

men met vrijwilligers – wat 

verlicht. Extra aandacht was 

er voor ouderenmishande-

ling, eenzaamheid en een ge-

zond netwerk. 

Activiteitenbegeleiding
2015 was een samenbindend jaar. Elke dag verzamelden 
burgers zich rondom thema’s, hobby’s, koffie/thee en maal-
tijden. De ontmoeting stond centraal en ook buiten Het Ven-
ster werden contacten voortgezet. De handwerkgroep knap-
te bijna uit haar voegen en vele zakken met kleding gingen 
naar Oost-Europa. In de Clockenslach waren vrijwilligers 
actief en daar zijn nog extra mensen nodig. De schaakclub 
kan nog wat leden gebruiken. 
De weeksluiting en bezinningsbijeenkomsten voldeden aan een 

behoefte. NL Doet verliep gezellig, samen met SWON en een 

aantal jongeren vanuit de maatschappelijke stage. Een beschei-

den bedrag werd geïnd voor de ‘wensambulance’. Het project 

‘kook & eet’, samen met Philadelphia, werd helaas beëindigd, 

bij gebrek aan belangstelling. Tijdens voorlichtingsmiddagen 

werd aandacht gegeven aan gevangenenzorg, Domari’s, de-

mentie onder jongeren, duiksport, oudere mens, leprazending, 

Afrika, reanimatie, etc. De bustochten en vakantiereizen verlie-

pen voorspoedig. Acties van de Vrienden, waaronder worstver-

koop, boekenmarkten en de Venstermarkt, leverde, naast ge-

zelligheid en ontmoeting, de nodige financiën op. 

De

ontmoeting

staat

centraal

9,3%
meer deelnemersin onscentrum

Leeftijd cliënten 2015 2014 Woonplaats cliënten 2015

tot 60 jaar 97 77 Elspeet 100

60 - 74 jaar 126 87 Hulshorst 25

75 jaar en ouder 720 645 Nunspeet 793

Totaal 943 809 Vierhouten 8

Overig 17

Totaal 943

Leeftijd cliënten 2015 2014 Woonplaats cliënten 2015

tot 60 jaar 75 69 Elspeet 57

60 - 74 jaar 81 84 Hulshorst 13

75 jaar en ouder 401 466 Nunspeet 477

Totaal 557 619 Vierhouten 3

Overig 7

Totaal 557

55
nieuwe

vrijwilligers


