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Venstermissie & -visie
Het Venster vult aan op de zelfzorg van burgers, met name in de thuissituatie en – als uitgangspunt – 
vanaf 27 jaar. Ook de mantelzorg wordt daarbij ondersteund en versterkt. Het Venster doet zijn werk 
vanuit een protestants christelijke identiteit. Het Venster wil een brug slaan naar en tussen zorg en 
wonen, middels diverse welzijns- en vrijwilligersdiensten. Het dienstencentrum speelt een belangrijke 
rol. Samenwerking (lokaal en regionaal) dient het belang van de cliënt en kan alleen plaatsvinden 
wanneer voldoende vertrouwen wordt ontvangen en kan worden gegeven. Netwerkondersteunende 
diensten en activiteiten beslaan in de komende jaren een groter deel van het (eigen) aanbod. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wmo wil dat elke burger verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn omgeving. Hij dient zo 
lang mogelijk zelfstandig en verantwoord thuis te blijven wonen en te participeren in de samenleving. 
De Wmo sluit daarmee naadloos aan bij de doelstelling van Het Venster.  
Het Venster vraagt aandacht voor thuiswonende burgers die niet kunnen participeren. Het betreft hier 
veelal oude ouderen en burgers met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Het 
(veelvuldig) appelleren op de eigen burgerkracht kan met zich brengen dat (te) bescheiden burgers 
geen hulpvraag meer zullen stellen, ten koste van zichzelf. Door samenwerking met huisartsen en 
maatschappelijke organisaties wil Het Venster ook voor hen actief zijn.  

Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) 
WNS is een kreet die is meegekomen met de Wmo en extra diepgang heeft gekregen in de 
economische crisis. Het markeert het einde van de verzorgingsstaat en roept op tot mondigheid. 
Burgers worden aangemoedigd om voor zichzelf en hun omgeving te zorgen en professionals wordt 
gevraagd om dit proces in goede banen te leiden en blinde vlekken op te sporen. Burgers die niet 
hebben geleerd om voor zichzelf op te komen mogen rekenen op de steun van Het Venster. 
Consulenten zullen met hen op zoek gaan naar eigen mogelijkheden en externe steun. 

Een enkele doelstelling …

Voor de jaren 2014 t/m 2016 zijn de volgende items geformuleerd:

1. Het dienstencentrum als inloophuis voor alle burgers.
Ontmoeting in het dienstencentrum draagt bij aan netwerkversterking, (h)erkenning en onderling 
dienstbetoon. Elke burger is dan ook van harte welkom.

2. Samen voor meer ... 
De uitbreiding van de doelgroep (voorheen ouderen) betekent dat thuiswonende mensen met een 
verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische problematiek welkom zijn bij het huidige aanbod 
van activiteiten en diensten. Het Venster kan alleen iets voor deze groep betekenen indien ook 
andere organisaties hun deuren voor hen openen. Daartoe zal Het Venster hen oproepen. 

3. Netwerkversterkende activiteiten en diensten.
Het Venster wil in de planperiode dezelfde hulp- en dienstverlening geven als in de afgelopen 
jaren. Tegelijk zal aandacht worden gegeven aan het eigen sociale netwerk. Het doel is om een 
lijn zichtbaar te krijgen van afnemende hulpvragen en toenemende maatschappelijke 
betrokkenheid op het eigen sociale netwerk. 

4. Samenwerking met lokale zorginstellingen.
Er is een tekort aan personeel in intramurale instellingen. Tegelijk is er de maatschappelijke wens 
om de formele zorg (beroepskrachten) en de  informele zorg (zorgvrijwilligers en mantelzorgers) 
meer op elkaar te betrekken en aan te sluiten. Het Venster slaat een brug door zorgvrijwilligers te 
werven en – onder voorwaarden – in te zetten in deze instellingen.



5. Positie als vrijwilligersorganisatie uitbouwen.
Het Venster heeft veel vrijwillige medewerkers nodig. In de discussie rond de inzet bij andere 
organisaties (zie 4) speelt een rol dat veel organisaties 'in dezelfde (kerkelijke) vijvers vissen'. Het 
is dan effectiever dat Het Venster welzijnsinzet doet bij andere organisaties dan dat andere 
organisaties gaan concurreren om de kandidaat-vrijwilligers.

6. Samenwerking met kerken verbeteren.
Het Venster is ontstaan vanuit een aantal protestants christelijke kerken en wil investeren in een 
goede verstandhouding met deze kerken. Venster- en mantelzorgconsulenten richten zich op de 
kerkenraden of diaconieën van lokale kerken. Het Venster laat zich graag uitnodigen voor 
spreekbeurten en voor het helpen opzetten van projecten op het gebied van het welzijnswerk. 

7. Financiën. 
Het Venster onderhoud goede contacten met Stichting Vrienden van Het Venster, lokale en 
regionale bedrijven, landelijke fondsen en lokale kerken. De 'Vrienden' zijn actief met 
verkopingen en markten en zijn op zoek naar nieuwe donateurs. Kerken leveren een jaarlijkse 
financiële bijdrage. Bedrijven adverteren in de Vensterkrant of sponsoren een project. Subsidies 
worden ontvangen van de gemeente Nunspeet en het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Cliënten betalen voor sommige diensten en activiteiten een eigen bijdrage. 

8. Subsidie Vrijwilligersdiensten.
Het Venster wil de overheid overtuigen van de noodzaak van betaalde coördinatie voor grotere 
diensten en projecten. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Vrijwilligers voor structurele 
activiteiten en diensten zijn moeilijker te werven en organisaties dienen de zuiverheid van 
vrijwilligerswerk meer te bewaken omdat door anderen (organisaties en burgers) grenzen steeds 
vaker worden opgezocht. Meer vrijwilligers hebben zelf begeleiding nodig. Het ontvangen van 
bescheiden subsidies is geen overbodige luxe maar een noodzakelijke investering die zichzelf 
ruimschoots 'terug verdient' door minder toeleiding naar 'dure' zorg.  

9. Steunpunt Mantelzorg – de bekendheid voorbij.
Het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet heeft in 10 jaar tijd voor een kwart van alle mantelzorgers in 
de gemeente concreet iets kunnen betekenen. Nu het steunpunt brede bekendheid geniet, wordt 
de focus verlegd naar verdieping van de mantelzorg. Ingezet wordt op de begeleiding van 
overbelaste mantelzorgers, het mantelzorgvriendelijk maken van de samenleving en – in 
regionaal verband – aandacht geven aan mantelzorg bij specifieke ziekten en/of omstandigheden. 
Samen met het Steunpunt Elburg wordt aandacht gegeven aan Jonge Mantelzorgers.  

10. Projecten starten met behulp van landelijke fondsen.
In de planperiode zal – zo mogelijk – een aantal nieuwe projecten worden gestart.
Projecten dienen aantoonbaar een toegevoegde waarde te hebben, kunnen niet worden betaald 
uit de structurele financiële middelen en dienen – na afloop en zo mogelijk – te worden geborgd 
in de organisatie.  

11. Samenwerking Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON)
Met de SWON wordt gewerkt aan een structurele en niet-vrijblijvende samenwerking. 
- Voor 2014-2015 staan visie, cultuur en vertrouwen op de voorgrond. In de samenwerking dient 
de nadruk te liggen op betrouwbaarheid van personen en gegevens en op een goede 
vergelijkingsmogelijkheid van beide organisaties. 
- In 2015 wordt een begroting voorbereid voor 2016-2017 met gezamenlijke activiteiten en 
diensten. Na evaluatie zal worden nagegaan welke activiteiten en diensten vanwege 
identiteitsgronden separaat en welke gezamenlijk kunnen worden aangeboden.

12. PR in Elspeet verbeteren.
In de planperiode wordt onderzocht op welke punten de goede samenwerking met Zorgcentrum 
Oranjehof in Elspeet kan worden verbeterd. Het Venster zet in op het buurtgericht werken, het 
buurtloket (met Oranjehof en Icare) en het invullen van een vangnet voor zorgmijders. De PR 
wordt verbeterd door folderen, aanwezigheid in de samenleving en het afnemen van enquêtes of 



interviews. De SWON wordt bij deze activiteiten betrokken.  

13. Automatisering versterken.
Onderzoek vindt plaats naar het gebruik van 'sociale media'. Gedacht wordt aan een digitale 
vraagbaak met 'veel voorkomende vragen' op de eigen website, het kunnen invullen van testen 
op de site, de toepassing van WIFI in het dienstencentrum en mogelijk toepassingen als Twitter 
en Facebook. Drie vrijwillige medewerkers zijn actief voor de automatisering, ieder met een 
eigen specialisme. Het uitbreiden van dit team blijft de aandacht houden. 


