
In 2013...
• werd intensief samen gewerkt met 
 SWON en Oranjehof 
• trouwde Henrieke Kroon met Wouter Weerheim
• werd extra aandacht besteed aan het 
 versterken van sociale netwerken
• vierden we dat Lenie Draaijer – Stam 
 12,5 jaar in dienst was
• bleef het ziekteverzuim van de betaalde krachten 
 onder de 1%
• waren er talloze ontmoetingen met 
 andere organisaties
• werden Het Venster, SWON en Oranjehof
 door de gemeente Nunspeet aangewezen als 
 voorkeurspartijen op het gebied van welzijn  
• werd meegedaan aan NL-DOET
• kwam Stichting Present met vrijwilligers schoon 
 maken in Het Venster 

Omzien
naar 

elkaar

Jaarverslag 2013

Het Venster ondersteunt burgers door middel van welzijnsdien-
sten en -activiteiten. Ons doel daarbij is om hen zo lang moge-
lijk verantwoord zelfstandig thuis te laten wonen. We doen ons 
werk vanuit de Bijbelse opdracht ‘om te zien naar elkaar’, een 
thema dat ook maatschappelijk weer actueel is.  

Het Venster vult aan op zelfzorg van burgers, in samenwer-

king met de omgeving, maatschappelijke organisaties (o.a. 

kerken), zorgaanbieders en gemeente. Het Venster is actief 

in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten. Onze aan-

dachtsgebieden zijn: 

• maatschappelijke activering

• sociale preventie/voorkomen van zorg

• begeleiding en hulpverlening

In dit verslag vindt u een samenvatting van werkzaamheden 

die werden verricht.  We zijn dankbaar voor wat mocht 

worden gedaan. 

John Hoving | directeur 

I N L E I D I N G



Diensten

Hulpdienst

Bezoekdienst

Oppasservice chronisch zieken

Terminale thuiszorg

Maaltijd Mobiel

Alarm Alert

Dienst thuisadministratie

Woonplaats cliënten 2013

Specificatie

acties

gebruikers

bezoeken

cliënten

oppasuren

cliënten

ingezette uren

cliënten

bezorgde maaltijden

gebruikers

apparaten per 31-12

gebruikers

contacten

cliënten

2013

657

131

1.447

84

1.388

31

1.870

21

28.635

214

177

212

462

98

2012

759

133

1.342

78

954

28

271

21

30.652

206

187

234

561

80

Leeftijd cliënten

tot 60 jaar

60 - 74 jaar

75 jaar en ouder

Totaal

2013

78

108

605

791

2012

64

99

617

780

• Elspeet 82 • Hulshorst 17 • Nunspeet 673 • Vierhouten 9 • Overig 10 (totaal 791)

grafiek 1 - aantal en gebruikmaking diensten
Diensten

Ouderenadvisering

Wachtlijstbegeleiding

Preventieve huisbezoeken

Buurtloket Elspeet

Woonplaats cliënten 2013

Specificatie

contactmomenten

hulpvragen

cliënten

contactmomenten

cliënten

afgelegde bezoeken

cliënten

2013

2.501

495

371

65

28

263

32

2012

2.305

429

348

312

50

192

39

Leeftijd cliënten

tot 60 jaar

60 - 74 jaar

75 jaar en ouder

Totaal

2013

72

82

540

694

2012

45

71

513

629

• Elspeet 182 • Hulshorst 16 • Nunspeet 477• Vierhouten 7 • Overig 12 (totaal 694)

grafiek 2 - vraag het de vensterconsulenten

Vrijwilligers
Op 31 december waren maar liefst 395 vrijwillige medewerkers 
actief. 52 nieuwe vrijwilligers mochten in 2013 worden verwel-
komd, terwijl 33 hun taak opzegden. Als reden voor vertrek 
gold met name de eigen leeftijd en het ‘geen tijd meer hebben’. 

Dank aan de  vrijwillige medewerkers, inclusief de leiding-

gevenden en de vrijwillige coördinatoren. Zij staan ‘dag en 

nacht’ klaar voor de organisatie en de medeburgers. Het to-

taal aantal uren dat door de vrijwillige medewerkers werd in-

gezet, bedroeg ruim 26.600 (!). 

De onderlinge samenwerking dwingt respect af:

• zoveel diversiteit in gaven, karakters en mogelijkheden;

• zoveel solidariteit met burgers en met elkaar;

• samen roosters vullen en onderling ruilen;

• beschikbaar zijn voor andere diensten als dat nodig is; 

• vanuit Elspeet je diensten draaien in Nunspeet

 en andersom. 

Vensterconsulenten
De consulenten hebben extra ingezet op de ‘Kanteling’. Er is het 
afgelopen jaar meer aandacht besteed aan het versterken van 
sociale netwerken. 

Voor de ene burger betekende dit het helpen zoeken van een 

‘maatje’. Voor een ander moest het sociale isolement compleet 

worden open gebroken en gevuld met 5 of 6 nieuwe contacten. 

Soms moest er worden aangevuld met vrijwilligers. De wacht-

lijstbegeleiding voor De Bunterhoek/Kodal is in goed overleg 

overgedragen aan de WZUV. De bijdrage vanuit Het Venster  

bracht niet langer een meerwaarde. De 

Vensterconsulenten hebben naast 

het vele (samenwerkings)overleg, 

de trainingen en cursussen over 

Burgerkracht, Kanteling etc., kans 

gezien om 6,6% meer cliënten te 

helpen ten opzichte van 2012. 

395

vrijwillige 

mede-

werkers

actief



Locatie

Dienstencentrum

Het Venster, 

Nunspeet

Activiteit

diverse maaltijden

schaakclub

meer bewegen met ouderen

activiteiten en bijeenkomsten

midwinterweek (5 actviteiten)

Venster/boeken- en 

kleedjesmarkten

NL Doet

ontmoeting 2e kerstdag

schilderclub do/vr

houtsnij- en houtgutsclub

bloemschikclub

clubs kaarten maken & 

creativiteit

handwerkclub

bustochten & vakantiereizen

informatie & voorlichting

verkoopdemonstratie kleding

gespreksgroepen & bezinning

vieringen (kerst/pasen e.d.)

computercursus (basis)

Totaal aantal deelnemers

2013

6.587

150

864

548

179

695

66

51

264

738

224

287

475

357

178

91

1.045

156

32

12.987

2012

5.737

300

680

415

178

725

31

192

588

282

280

336

331

171

74

650

123

128

11.221

grafiek 3 en 4 - Aantal deelnemers per locaties

Locatie

De Brem,

Nunspeet 

Oranjehof,

Elspeet 

De Clockenslach, 

Nunspeet 

De Wieken,

Hulshorst 

Activiteit

diverse activiteiten & voorlichting

Aantal deelnemers De Brem
creativiteit

schilderen

geheugentraining

Aantal deelnemers Oranjehof
koffie-inloop en maaltijd

koffie-inloop 's avonds

Aantal deeln. De Clockenslach
inloop, maaltijd en activiteit

informatiedag met WZUV

Aantal deelnemers De Wieken

Totaal aantal deelnemers alle locaties

2013

74
189

112

-

301
5.508

780

6.288

34

170

19.820

2012

66
180

112

160

452
4.590

720

5.310

210

17.259

Activiteitenbegeleiding
Het inloophuis kreeg vorm. Vaker kwamen buurtgenoten ‘een 
bakje doen’ en werkte Het Venster mee aan spontane initia-
tieven (Hulphond België, Alie’s Atelier) of verzoeken om ver-
gaderruimte (NPV, PCOB, vrouwenvereniging, gebedsgroep). 
Deze activiteiten werden niet geregistreerd, maar leverden 
wel een bijdrage aan het welzijn van mensen. 

Het aantal bezoekers voor maaltijden en clubs groeide rustig 

verder. We zijn er dankbaar voor. We zijn blij dat er vanaf 2013 

op alle werkdagen wordt gekookt in het dienstencentrum aan 

de Elburgerweg. De activiteiten werden goed bezocht. De toena-

me in het dienstencentrum betrof maar liefst 15,7%. Hulde aan 

de vrijwillige medewerkers, inclusief de leidinggevenden en aan 

de activiteitenbegeleiders. Helaas kwam de soos in Hulshorst tot 

een einde. De club was te klein en vrijwilligers gaven  de moed 

op. In Elspeet werd de geheugentraining overgedragen aan Oran-

jehof. In De Klepel van De Clockenslach werden van maandag 

t/m vrijdag dagactiviteiten en maaltijden georganiseerd. Ook op 

maandagavond waren er activiteiten. Activiteitenbegeleiders van 

de WZUV en vrijwilligers van Het Venster waren er samen actief.

 

Onze 

activiteiten 

worden goed 

bezocht!



Leeftijd mant.zorg.

Jonger dan 18 jaar

18 - 39 jaar

40 - 59 jaar

60 - 74 jaar

75 jaar en ouder

Totaal

woonplaats mantelzorgers 2013 2013

23

63

370

334

199

989

2012

14

69

353

311

183

930

• Elspeet 148 • Hulshorst 56 • Nunspeet 726 • Vierhouten 20 • Overig 39* 

(totaal 989) * waarvan 14 uit Doornspijk

grafiek 5 - geregistreerde mantelzorgers

welzijnswerk
protestants christelijk 

Mantelzorgconsulenten
De mantelzorgconsulenten waren druk in 2013. Er vond een 
verschuiving plaats van (h)erkenning als mantelzorger naar 
begeleiding van (over)belaste mantelzorgers. 

Het aantal geregistreerde mantelzorgers steeg naar 989. De 
samenwerking met andere organisaties verliep goed. De ge-
meente gaf in 2013 extra geld voor het Steunpunt Mantelzorg.  

Het jaarverslag van het Steunpunt is opgenomen in de eer-
ste mantelzorgkalender van 2014. Deze is op te vragen bij 
het Steunpunt Mantelzorg, Elburgerweg 15.

Hieronder een overzicht van het aantal geregistreerde man-
telzorgers per 31 december:

En verder in 2013...
• gaven burgers en Sinterklaas giften 
 aan de Vrienden van Het Venster
• werd er een gezellige en verregende 
 Venstermarkt gehouden
• kwamen 11 leerlingen hun 
 Maatschappelijke Stage doen
• werd samen gewerkt met 
 een reïntegratiebureau t.b.v. Seewende
• waren 51 mensen aanwezig bij 
 de ontmoeting op Tweede Kerstdag
• werden worst, potgrond en boeken verkocht 
 t.b.v.  De Vrienden van Het Venster 
• werd het jaar financieel afgesloten met 
 een overschot van € 9.238. 
 Als reden geldt o.a. dat de hypotheekrente werd 

verlaagd en verzekeringsgeld voor de gestolen duif 
in het resultaat werd meegenomen. Besloten is om 
de bronzen duif niet te vervangen. 

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

www.hetvenster-nunspeet.nl


