
Leeftijd mant.zorg.

Jonger dan 18 jaar

18 - 39 jaar

40 - 59 jaar

60 - 74 jaar

75 jaar en ouder

Totaal

woonplaats mantelzorgers 2014 2014

43

64

375

339

231

1.052

2013

23

63

370

334

199

989

• Elspeet 164 • Hulshorst 61 • Nunspeet 766 • Vierhouten 21 • Overig 40* 

(totaal 1.052) * waarvan 14 uit Doornspijk

grafiek 5 - geregistreerde mantelzorgers

welzijnswerk
protestants christelijk 

Mantelzorgconsulenten
De mantelzorgconsulenten hebben in 2014 veel energie ge-
stoken in het opzetten van collectieve begeleiding en ont-
moeting. 

Aandacht werd gegeven aan lotgenotengroepen voor part-
ners van mensen met autisme, ontmoetingsmiddagen voor 
brussen en andere jonge mantelzorgers en workshops voor 
mantelzorgers in het algemeen. Thema’s die o.a. de aandacht 
kregen waren: bewegen & ontspannen, PGB, huiswerkbege-
leiding en belangenbehartiging. 
In november is er uitgebreid aandacht besteed aan de Dag 
van de Mantelzorg. Het aantal geregistreerde mantelzorgers 
steeg naar 1.052. De samenwerking met andere organisaties 
verliep goed. 

En verder in 2014...
• was Het Venster actief in de werkgroep Alzheimer 

en in allerlei lokale en regionale overlegsituaties.
• vierden we dat John Hoving 12,5 jaar in dienst was
• werd het jaar financieel afgesloten met een positief 

resultaat van € 5.266,- mede dankzij de hulp van 
Stichting Vrienden van Het Venster

• werd een start gemaakt met het rondbrengen van 
koelversmaaltijden

• werden voorbereidingen getroffen met Philadelphia 
voor ‘kook & eet’

• kwamen 7 jongeren ons helpen in het kader van de 
maatschappelijke stage

• werd samen met de ouderenbonden – en met SWON 
als kartrekker – de seniorenbeurs georganiseerd. Er 
kwamen maar liefst 900 bezoekers.

• werd in een onderzoek aan burgers gevraagd of zij 
actief zijn om hun netwerk te versterken. Dit bleek 
niet echt het geval te zijn.  

In 2014...
• kreeg de samenwerking met SWON en Oranjehof 

nieuwe impulsen
• werd het scholingsbeleid met De Regenboog 

nieuw leven ingeblazen
• verwelkomden we Kinga Radu als 400e vrijwilliger
• trouwde Annemarie van der Linde met Michiel 

Meester
• ging Jopie Brummel na 18 jaar bij de receptie, met 

pensioen; ze blijft gelukkig een aantal dagen per 
week als vrijwilliger werkzaam

• bleef het ziekteverzuim onder de 1%
• werd meegedaan aan NL-DOET en de Nunspeetse 

Dialoog
• nam Dries Fidder na 22 jaar afscheid als voorzitter
• werd Theo den Hertog voorzitter van Het Venster

Omzien
naar 

elkaar

Jaarverslag 2014

Het Venster bestaat 35 jaar. In die jaren werden burgers onder-
steund met diensten en activiteiten, waardoor velen langer thuis 
konden blijven wonen. Veel mantelzorgers werden praktisch 
ondersteund of kregen handvaten om zelf het werk (weer) op 
te pakken. Steeds zichtbaarder werd dat we elkaar als mensen 
nodig hebben en moeilijke situaties samen langer vol kunnen 
houden. Daarin was ook in 2014 sprake van een rijke onderlinge 
aanvulling tussen burgers, organisaties en overheden.  
We zijn dankbaar dat we dit mooie werk in 2014 mochten 

doen. Enkele duizenden cliënten gaven hun vertrouwen. Gro-

te inzet was er van de ruim 400 (vrijwillige) medewerkers. 

Daarin zien we zegen van de Heere God.  

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

houten. Aandachtsgebieden zijn, samen met SWON en Oran-

jehof: maatschappelijke activering & participatie, sociale pre-

ventie & voorkomen van zorg en begeleiding & hulpverlening.

Het Venster presenteert in dit schrijven een samenvatting van 

de werkzaamheden die in 2014 werden uitgevoerd. 

John Hoving | directeur 

i n l e i d i n g

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

www.hetvenster-nunspeet.nl



Diensten

Hulp- en klussendienst

Bezoekdienst

Oppasservice chronisch zieken

Terminale thuiszorg

Maaltijd Mobiel

Alarm Alert

Dienst thuisadministratie

Woonplaats cliënten 2014

Specificatie

acties

gebruikers

bezoeken

cliënten

oppasuren

cliënten

ingezette uren

cliënten

bezorgde maaltijden

gebruikers

apparaten per 31-12

gebruikers

contacten

cliënten

2014

1.132

159
1.785

94
1.344

38
526

15
25.219

202
181

212
432

92

2013

657

131
1.447

84
1.388

31
1.870

21
28.635

214
177

212
462

98

Leeftijd cliënten

tot 60 jaar

60 - 74 jaar

75 jaar en ouder

Totaal

2014

77

87

645

808

2013

78

108

605

791

• Elspeet 91 • Hulshorst 17 • Nunspeet 681 • Vierhouten 10 • Overig 9 (totaal 808)

grafiek 1 - aantal en gebruikmaking diensten

Woonplaats cliënten 2014

Diensten

Ouderenadvisering

Wachtlijstbegeleiding

WZU Veluwe (gestopt in 2013)

Preventieve huisbezoeken

Buurtloket Elspeet

Geheugentraining

Specificatie

contactmomenten

hulpvragen

cliënten

contactmomenten

cliënten

afgelegde bezoeken

cliënten

cliënten

2014

2.859

522

412
-

-

177
24

6

2013

2.501

495

371

65

28

263

32

-

Leeftijd cliënten

tot 60 jaar

60 - 74 jaar

75 jaar en ouder

Totaal

2014

69

84

466

619

2013

72

82

540

694

• Elspeet 77 • Hulshorst 10 • Nunspeet 486 • Vierhouten 37 • Overig 9 (totaal 619)

grafiek 2 - vraag het de vensterconsulenten

Locatie

Nunspeet 
dienstencentrum

Het Venster

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

2014

7.119

170

924

587

207

900

75

32

329

660

288

126

480

260

157

84

1.043

158

112

13.711

2013

6.587

150

864

548

179

695

66

51

264

738

224

287

475

357

178

91

1.045

156

32

12.987

grafiek 3 en 4 - Aantal deelnemers per locaties

Locatie

Nunspeet

De Brem 

Elspeet

Oranjehof 

Nunspeet

De Clockenslach

Hulshorst

De Wieken 

Activiteit

diverse activiteiten & voorlichting

(gestopt vanaf mei 2014)

Aantal deelnemers De Brem
creativiteit

schilderen

Aantal deelnemers Oranjehof
inloop, activiteiten en maaltijden         

koffie-inloop 's avonds

Aantal deeln. De Clockenslach
inloop, maaltijd en activiteit

(gestopt vanaf mei 2013)

Aantal deelnemers De Wieken

Totaal aantal deelnemers alle locaties

2014

27
189

112

257
8.788

598

9.386
-

-

23.381

2013

74

189

112

301

5.508

780

6.288
-

170

19.820

Vrijwilligers
Op 31 december waren 396 vrijwillige medewerkers actief. 
38 nieuwe vrijwilligers mochten in 2014 worden verwelkomd, 
terwijl 37 hun taak opzegden. Als reden voor vertrek gold met 
name de eigen leeftijd en het ‘geen tijd meer hebben’. 

In 2014 mocht de 400e vrijwilliger worden verwelkomd. Dank 

aan alle vrijwillige medewerkers, inclusief de coördinatoren 

en leidinggevenden. Zij staan ‘dag en nacht’ klaar voor de 

organisatie en de medeburgers. Het totaal aantal uren dat 

door de vrijwillige medewerkers werd ingezet, bedroeg ruim 

26.750 uren. De gemiddelde leeftijd was in 2014 ruim 61 jaar. 

Deze varieerde van 17 tot 89 jaar.

Vensterconsulenten
2014 werd het jaar van de burgerkracht-discussie. Veel burgers 
redden zich graag zelf en kunnen zich – met meer en minder 
succes – prima zelfstandig redden. 

Het Venster neemt niet graag iets van hen over. Sommige bur-

gers maken misschien iets teveel gebruik van organisaties en 

kunnen mogelijk wat meer zelf oplossen, eventueel aangevuld 

met hulp van buren, familie en vrienden. Het Venster gaat graag 

de mogelijkheden met hen na. Voor een derde groep betekent 

elke hulpvraag een enorme drempel. Het Venster wil een derge-

lijke hulpvraag niet graag afwijzen en houdt rekening met het 

feit dat maar liefst 51% van de Vensterhulp-

vragers 80 jaar of ouder is. Het werk 

van de Vensterconsulent was veelom-

vattend. Oudere en jongere burgers 

werden ondersteund en het aantal 

contacten steeg met 14% naar 2.869

Activiteitenbegeleiding
Veel burgers weten de weg naar Het Venster te vinden. Ze 
gebruiken er een maaltijd, zijn lid van een club of komen voor 
een gezellige middag met een spreker, een voorstelling of 
andere activiteit. 

Een aantal laat zich vooralsnog alleen zien bij een High-tea of 

gaat mee met een bus- of vakantiereis. Anderen doen mee met 

de weeksluiting of een  bezinningsmiddag over een Bijbels on-

derwerp. Een kleine gespreksgroep is van start gegaan om te 

spreken over algemene- en samenlevingsonderwerpen. 

Tijdens voorlichtingsmiddagen werd aandacht gegeven aan val-

preventie, welzijn nieuwe stijl, diabetes, kanker, gezonde voe-

ding en het omgaan met autisme. De midwinterweek ging over 

Italië en werd goed bezocht. 

De activiteiten in De Brem – samen met SWON – werden gestopt, 

bij gebrek aan belangstelling. In de Clockenslach groeide de 

belangstelling. 

 

De

ontmoeting

staat

centraal

400e

vrijwilliger

verwelkomd

2.869 maalcontact


