
Stichting 

Welzijn Ouderen 
Gem.STEENBERGEN 

21 MEI 20H| 

(Oil 6 ( W 
Kopje aan . 

fir /vd 
Vertrouwelijk 

ft 

Keldermanslaan 5 

4611 AL Bergen op Zoom 

Postbus 674 

4600 AR Bergen op Zoom 

0164 - 265946 
info@swoboz.nl 

Aan: - De Raadsgriffíe 
- Directies van de collega-instellingen 
- Besturen van de belangenorganisaties 
- Belangstellenden 

RÄAD/CIE 
dd nr 

Bergen op Zoom, 21 mei 2014 
Betreft: Jaarverslag 2013 

1 4 0 2 8 8 8 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Ingesloten gelieve u de terugblik aan te treffen van ons bestuur op de activiteiten van de 
stichting, zoals die vorm hebben gekregen in 2013. 

Hetgeen aan activiteiten is ontplooid, is mede met steun van u en uw medewerkers 
gerealiseerd en daar zijn we u zeer erkentelijk voor. 

Ik hoop dat u er met belangstelling kennis van neemt en dat u wilt reageren, wanneer daar 
aanleiding voor gevoeld wordt. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het bestuur, 

M.L.C. van Leeuwen, 
directeur 
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1. Inleiding 

Via "uw welzijn onze zorg", "uw wei-zijn mede 
onze zorg", via "uw wei-zijn mede onze zorg, doet 

u mee?" naar "alles weer zelf doen?" ofwel de 
ontwikkeling naar een participatiesamenleving 

Voor ons gevoel ís hierboven bondig aangegeven 

welke ontwikkel ing de samenleving in de achterl ig

gende decennia heeft doorgemaakt, na en mogeli jk 

onder impuls van de invoering en daarop stelselmati

ge uitzettingen van zorgverlening in het kader van de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en het 

Persoonsgebonden Budget (PGB). 

In combinatie met de individualisering van onze samenle

ving, de mobiliteit van fami l ie leden/potent ië le mantelzor-

gers is de betrokkenheid op elkaar van famil ieleden en 

buren zeer sterk onder druk komen staan. "Noaberschap" 

is steeds verder naar de achtergrond gegaan. 

Het is niet meer dan logisch dat - met het oog op duur

zaamheid van onze samenleving - de landelijke overheid 

een koerswijziging voorstaat, voordat de wal het schip keert. 

Hierbij wil zij de gemeenten de kans geven om nadruk

kelijk zorg voor haar burgers op zich te nemen, omdat de 

gemeentel i jke en de bestuurl i jke organisatie hun burgers 

nabijer zijn, zij hun burgers en de noden meer kennen en 

beter weten welke praktische ondersteuningsmogel i jkhe

den voorhanden zijn. 

Je zou kunnen zeggen dat het primair gaat om bezuini

gen, maar dat is te gemakkel i jk. Natuurl i jk moet de tering 

naar de nering gezet worden vanwege de explosieve 

sti jging van de (zorg- en begeleidings-) kosten, maar er is 

niks mis met de principiële inhoud van het beleid. 

De concrete uitvoering van de nieuwe Wet maatschap

pelijke ondersteuning (Wmo) mag zo dicht mogeli jk bij 

de mensen teruggelegd worden in de samenleving, in de 

eigen buurt, het eigen famil ieverband, met een zo groot 

mogeli jk beroep op het zelf organiserend vermogen van 

de mensen. "Zo groot mogelijk", omdat natuurlijk niet 

iedereen zijn zaken zelf geregeld en gefinancierd kan 

kri jgen; dat is helder. 

We zouden graag de nieuwe Wmo willen omdopen 

tot "Wet maatschappeli jke ontwikkeling", omdat niet 

verwacht mag worden dat van het ene op het ande

re moment de samenleving weer bereid en in staat 

is om er "te zijn voor een ander, weer oog te hebben 

voor elkaar en waar nodig een handje toe te ste

ken". Dat is een proces dat meer tijd gaat vergen dan 

de paar maanden die resten tot aan 1 januari 201 5. 

Waar we jaren zijn gewend en verwend aan en met een 

situatie waar de overheid klaar stond voor alle burgers, 

waar gesproken werd over "rechten op", daar moet in 

recordtempo de knop om. Een cultuurschok zal het geven, 

maar ons bestuur gelooft echt in de kansen op revitalise

ring van de participatiesamenleving, alleen zal ook in dat 

proces geïnvesteerd moeten worden. Dat lukt niet zomaar, 

we moeten weer gevoeligheid voor elkaar leren krijgen. 

Er was, is en blijft ook in Bergen op Zoom alle aanlei

ding voor onze organisatie om samen met partners uit 

welzijn en zorg, maar in bijzonder ook de belangen

organisaties, zoals verenigd in de stichting Overleg 

Ouderenorganisat ies Bergen op Zoom (OOBOZ), op te 

t rekken bij onze activiteiten en diensten. Solitair gaat zo

iets niet lukken gezien de vorenstaande nieuwe opdracht 

en onderstaande omgevingsfactoren. 

1. De vergrijzing van de samenleving gaat nog decennia 

door, met toename van de omvang van ouderdomsziek

ten (o.a. dementie en depressie). 

2. Het nieuwe beleid brengt taakstel l ingen ín het we l 

zi jnswerk en de zorg met zích mee. 

3. We krijgen te maken met verdere extramuralisering van 

de ouderenzorg door o.a. verhoging van de drempels 

voor opname ín enige intramurale voorziening. 

4. De transitie van de begeleiding vanuit A W B Z naar de 

Wmo, met uiteindeli jke beleids- en uitvoeringsverant

woordel i jkheid voor de gemeenten, vergt veel a fs tem

ming tussen op dit moment leverende partijen. 

5. De taakstel l ing in het kader van de Wet werken naar 

vermogen (i.e. onder andere prikkelen tot het leveren 

van een tegenprestat ie) betekent een extra uitdaging 

voor gemeenten, maar ook voor onze organisatie met 

het oog op facil i teren van inzet van nieuwe "vrijwillige 

medewerkers". 

6. Het appel wordt steeds groter naar werken aan nieuwe 

ketensamenwerk ingen, zo regelarm mogelijk, met 

respect voor eikaars eerdere betrokkenheid in het 
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proces van bieden van aandacht en zorg, dubbel ingen 

voorkomend. 

7. Er vindt een herijking plaats van het begrip welzijns

werk via de ambities zoals geformuleerd in de begrip

pen Welzijn nieuwe stijl en Sociaal Beheer waarbij 

krachten in en van burgers worden gemobil iseerd in 

het proces op weg naar de part icipatiesamenleving, en 

tenslotte 

8. moet de explosieve toename van problemen met 

draagkracht van mantelzorgers een centraal thema 

worden in de nieuwe "Wet maatschappel i jke ontwik

keling", zoals de nieuwe wet al in het vorenstaande is 

geduid. 

2 0 1 3 was voor onze organisatie een ongeloofl i jk enerve

rend jaar met - zoals u hopelijk in de verhalen van onze 

coördinatoren zult herkennen - veel bedrijvigheid, veel 

ontwikkel ingen, veel successen die in coöperat ie met 

anderen zijn geboekt. 

("Wat moet 2014 wel niet worden in het licht van het 

vorenstaande", was een verzuchting in het bestuur.) 

Hierbij willen we graag de positief krit ische toets en 

samenwerking met de ouderenorganisaties, participerend 

in het Overleg Ouderenorganisat ies Bergen op Zoom aan

stippen, omdat zij met recht hun positie als belangenorga

nisatie voor ouderen claimen en deze in onze gemeente 

ook weten waar te maken. 

Wanneer we geloven in en ons laten leiden door het ge

zegde "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 

ander niet", bij het organiseren van welzijn en zorg, maar 

ook via preventieactiviteiten anticiperen op het vanzelf 

komende moment dat we afhankeli jk worden, dan kan 

het niet anders dan dat we de samenwerking met derden 

gaan zoeken en bereid zijn om elkaar nu te helpen, inves

teren in onze toekomst. 

Dank aan de honderden (vrijwillige) medewerkers en col

lega's uit het veld voor de inzet en betrokkenheid op ons 

werk en onze klanten, deelnemers, afnemers. 

2. Organisatie 

De stichting heeft als werkgebied alle kernen van de 

gemeente Bergen op Zoom. 

Bij de uitvoering van haar werk laat welzijn ouderen zich 

leiden door de volgende doelen en ui tgangspunten: 

Doel/Uitgangspunten 
- Het zelfstandig funct ioneren van de ouderen (de bur

gers) moet in stand gehouden worden en waar nodig 

moet hierbij ondersteuning worden geboden en /o f 

worden geprobeerd om hen een bepalende, zelfsturen

de rol te laten vervullen. 

- De ouderen zullen zolang mogeli jk een actieve bijdrage 

moeten (willen) blijven leveren aan de samenleving. 

Daarbij denken we niet alleen aan het leveren van een 

betaalde professionele bijdrage, maar zeker ook aan 

het als vrijwilliger, belangeloos inzetten van zi jn/haar 

"bagage". De laatste lijkt inmiddels de kurk waarop 

onze samenleving drijvend gehouden moet worden. 

Doelgroep 
De stichting rekent tot haar primaire doelgroep alle 

inwoners van de gemeente Bergen op Zoom, die 55 jaar 

of ouder zijn en nog zelfstandig wonen 1 . De stichting stelt 

echter in toenemende mate haar activiteiten en diensten 

open voor jongere, kwetsbare burgers, waaronder chro

nisch zieken en mensen met een beperking. 

Dan moet er wel sprake zijn van een indicatie door 

Vraagwijzer Bergen op Zoom, het Wmo-loket, of een 

indicatieorgaan, voor de welzi jnondersteunende produc

ten/act iv i te i ten van de stichting, opdat ook zij "zo goed 

mogeli jk mee kunnen blijven doen", zoals kortweg de 

opdracht luidt in termen van de Wet maatschappeli jke 

ondersteuning (Wmo). 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenli jken 

door: 

- het ontwikkelen van hierop gericht beleid en het (doen) 

uitvoeren daarvan; 

- het inschakelen en begeleiden van vrijwilligers voor 

de uitvoering van daarvoor in aanmerking komende 

activiteiten en diensten; 

- het beheren, het exploiteren en het in stand houden 

van voor het uitvoeren van de doelstell ing benodigde 

ruimteli jke voorzieningen; 

- het ten dienste daarvan creëren en in standhouden van 

een bureau met een adequate personeelsformatie. 

De gemeente Bergen op Zoom telde op 1.1.2013 ruim 21.519 55-plussers, op een bevolking van 66.291 inwoners (bijna 32,5Vo); 
van de 55-plussers is 23,796 al 75-plusser (de zgn. "dubbele vergrijzing" raakt derhalve al bijna een kwart van de 55-plussers) 
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Bestuur 
Het bestuur van de stichting, bestaat statutair uit tenmin

ste drie leden en is ultimo 2 0 1 3 als volgt samengesteld: 

- de heer G.A. Kamp, voorzitter 

- de heer H.J.J. Hoeben, secretaris-penningmeester 

- mevrouw A. van Melle-Riemens, vicevoorzitter 

- de heer J.A.M. Jansen, vicesecretaris-penningmeester 

- mevrouw A.A.P.L. van Dínther-Sanders 

- mevrouw N.G.W. Roeterìnk-Rodenburg 

Bestuursleden worden voor een zitt ingsperiode van 4 jaar 

benoemd en zijn wederker ig desgewenst voor een tweede 

periode herbenoembaar. 

AN BI en Beloningsbeleid 
De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt 

als een A lgemeen Nut Beogende Instelling en heeft in het 

achterl iggende jaar de gewijzigde instructies over de com

municatie aan de samenleving via de websi te opgevolgd 

en deze hierop aangepast. Belangri jke voorwaarde hierbij 

was/ is , dat verantwoordel i jkheden en het beloningsbeleid 

van bestuurders openbaar worden gemaakt. 

De bestuursleden van de stichting vervullen onbezoldigd 

hun werkzaamheden. 

Alle medewerkers worden gesalarieerd conform de CAO 

Welzijn. 

Uitvoeringsorganisatie 
Aan de directeur van de stichting, de heer M.L.C. van 

Leeuwen, is de voorbereiding van het door het bestuur 

vast te stellen beleid opgedragen, alsmede het (doen) 

uitvoeren daarvan. De directeur is tevens belast met de 

dageli jkse leiding. 

De uitvoering van de activiteiten (en ondersteunende 

diensten) is verdeeld over 5 sectoren, i.e. 

- Ouderenadvieswerk, met als coördinator mevrouw 

M.G.M. Wentink, 

- Activiteiten ã Beweegwijzer, met als coördinator de 

heer J.M. de Rooij, 

- Zel fstandigheid ondersteunende diensten, met als 

coördinator de heer F M Hellemons, 

- Interne bedrijfsdienst, met als coördinator mevrouw drs. 

K.A.W. Keuning-Kley, 

- Vraagwijzer Bergen op Zoom en Vraagwijzer 

Steenbergen, met als directeur resp. coördinator de 

heer P.J. Dercks. 

De personeels format ie kende ultimo 2 0 1 3 een per

soneelsomvang van 3 6 medewerkers, samen goed voor 

2 2 FTE, waarvan twee medewerkers voor het Regionaal 

Platform Dement ieondersteuning, twee specif iek voor 

de stichting Vraagwijzer Steenbergen en 9 voor de 

Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom, met daarbij nog 

de heer R Dercks als coördinator, resp. directeur. 

Kwaliteitsmanagement 
In het kader van het borgen van de kwaliteit van de orga

nisatie zijn de onderstaande items relevant: 

a . H K Z cer t i f icer ing 

Begin 2 0 1 3 heeft de externe audit via KIWA plaatsge

vonden ter bevestiging van H K Z Certi f icering (staat voor 

Harmonisat ie Kwaliteitscert i f icering in de Zorg en Welzijn), 

die in 2 0 1 1 met een positief gevolg heeft plaatsgevon

den. Na de toets is de cert i f icering bevestigd tot en met 

februari 2 0 1 5 . Het bestuur is hier natuurli jk heel blij mee, 

maar vooral met het feit dat alle medewerkers zo 

nadrukkeli jk hun schouders zetten onder een zo optimaal 

mogeli jke uitvoering van de activiteiten en diensten ten 

behoeve van onze klanten en deelnemers. 

b. K l a c h t e n c o m m i s s i e 

In deze context - met het oog op procesbewaking - kent 

de stichting ook een eigen Klachtencommissie. Onder 

leiding van voorzitter mr. Th. Fikkers heeft de stichting 

samen met de Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom 

een Klachtencommissie, waarbij partners, medewerkers 

en klanten of hun vertegenwoordigers een klacht weg 

kunnen leggen, wanneer zulks aan de orde mocht zijn. 

De Klachtencommissie heeft formeel laten weten dat er in 

2 0 1 3 geen klachten zijn ontvangen aan het adres van de 

stichting of (een van haar) medewerkers. 

c . K l a n t e n p a n e l 

De stichting Overleg Ouderenorganisat ies Bergen op 

Zoom (OOBOZ) is in 2 0 1 3 opgetreden als ons k lanten

panel. De ouderenorganisaties zijn de formele belangen

behartigers en fungeren jaarlijks expliciet als spiegel voor 

de stichting. Zij blijken de medewerkers, de diensten, 

producten, activiteiten en facil itering positief te waarderen 

en dat doet het bestuur deugd. 

d. T e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k e n 

De door onze medewerkers zelf uitgevoerde tevreden

heidsonderzoeken die in deze context jaarli jks plaats

vinden onder vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, 

cl iënten van ouderenadviseurs en afnemers van diensten, 

blijken ook in 2 0 1 3 zeer tevreden met hetgeen geboden 

wordt via de medewerkers, docenten en accommodaties. 

Om deze onderzoeken te standaardiseren, waardoor 

benchmark met vergeli jkbare welzijnsorganisaties 

mogeli jk wordt, zal een relatie worden aangegaan met 

Welzijntevreden.nl, waardoor verwerking van gegevens 

en de rapportages aan een onafhankel i jke organisatie 

worden overgedragen. 

e. O p l e i d i n g e n 

Het bestuur hecht aan een hoge mate van tevredenheid 

onder de medewerkers en daar hoort bij dat zij zich vol-
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doende toegerust voelen en anders moet de organisatie 

er voor zorgen dat zij de kans krijgen om gepaste aanvul

lende opleidingen te volgen. 

Tijdens de jaarl i jkse funct ioner ingsgesprekken wordt door 

de coördinatoren met de medewerkers ingeschat of er 

een concrete behoefte ligt. 

Deze "taakstell ing" geldt zowel voor medewerkers als voor 

docenten en vrijwilligers. 

f. Z i e k t e v e r z u i m 

Het ziekteverzuimcijfer is nu voor het derde opeenvolgen

de jaar verder gedaald, mede doordat de coördinatoren 

hun rol als teambegeleider nadrukkel i jker in de vingers 

krijgen en ook volgen hoe een eventuele afwezigheid 

door ziekte verloopt en zich naar herstel on tw ikke l t Van 

4,6 o/o in 2 0 1 0 , via 2,Wo in 2 0 1 1 naar 2,007o in 2 0 1 2 en 

1,807o ín 2 0 1 3 . 

Eind 2 0 1 3 is de relatie met de verzuimverzekeraar beëin

digd en is de stichting overgestapt naar A O N verzuimver-

zekering en is de Arbodienstbegeleid ing collegiaal gecon

tracteerd bij samenwerkingspartner Stichting Traverse. 

g. F i n a n c i ë n 

Waar de stichting een aantal jaren gedwongen werd om 

een beroep te doen op de eigen egalisatiereserve om de 

f inanciële exploitatie van de stichting sluitend te krijgen, 

daar kon 2 0 1 2 en ook 2 0 1 3 weer met een positief f inan

cieel resultaat afgesloten worden. 

Dat is gelukt doordat de kritische taakstel l ingstoets van 

de organisatie en de extra kansen, die de 

stichting heeft gekregen met nieuwe projecten, enerzijds 

besparingen, maar daarnaast ook verhoging van de 

inkomsten hebben opgeleverd. 

Inmiddels heeft de accountant Pr icewaterhouseCoopers 

de jaarrekening 2 0 1 3 getoetst en geaccordeerd. 

In de navolgende onderdelen van de terugbl ik 2 0 1 3 laten 

we de verschil lende coördinatoren op hun eigen wijze aan 

het woord over hun activiteiten, werkzaamheden en de 

resultaten daarvan. 
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3. Vrijwilligerswerk 2013 

Inleiding 
De stichting rekent het nadrukkeli jk tot haar taak om het 

vri jwil l igerspotentieel u i t t e breiden en te ondersteunen, 

opdat daarmee de betrokkenheid van de ene burger op 

de ander en de bereidheid om voor anderen iets te willen 

betekenen, worden vergroot. Op verschil lende manieren 

heeft welzijn ouderen hier handen en voeten aan probe

ren te geven. 

Geheel belangeloos zetten 2 8 3 vrijwilligers zich weke

lijks in voor de ouderen van Bergen op Zoom. Gemiddeld 

werkten zij 2 dagdelen per week. We hebben het over cir

ca 120 .000 uur per jaar. Stel d a t j e deze uren zou moeten 

"verionen" voor C20,- per uur (Mbo-niveau) dan zou het 

de gemeenschap C2.412.800 kosten. Geweldig dat we in 

onze organisatie via de vrijwill igersinzet over een menseli j 

ke kapitaal van bijna 2,5 miljoen beschikken. 

De stichting probeert haar vrijwillige medewerkers te on 

dersteunen waar nodig en streeft ernaar om de motivatie 

en het werkplezier in stand te houden. Om eff ic iënt met 

de begeleidingsuren van de professionals om te gaan, 

gebeurt dit vaak in groepsverband. Maar een kort contact, 

een vraag beantwoorden, een compl iment geven of 

belangstell ing tonen voor iets persoonli jks blijft van groot 

belang om dit "warme kapitaal" op waarde te houden. 

Saillant 
Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar niet gestegen; 

dit wil echter niet zeggen dat er geen nieuwe vrijwilligers 

gestart zijn. 

- In het kader van ons HKZ-cer t i f icaat hebben we vrij

will igers, die 'slapend' waren uitgeschreven. Hierdoor is 

het bestand opgeschoond. 

- De groep vrijwilligers, die reeds vele jaren actief is bij 

de stichting begint op leeftijd te raken en valt langzaam 

af door ziekte of overlijden. 

- Er ís een nieuwe groep "jonge" vrijwilligers, die graag 

aan de slag gaat als vrijwilliger, maar waarvan er 

geregeld mensen stoppen i.v.m. het vinden van een 

baan, het starten van een opleiding of problemen met 

het UWV. Daarnaast groeit de groep, die met instem

ming van ISD en UWV vri jwil l igerswerk komt doen om 

daarmee actief te kunnen blijven en leer/werkervar ing 

op te doen. 

Opbouw Vrijwilligersbestand 

g e s l a c h t 

145 

140 

135-1 

130 y' J İ 
II vrouw 

O man 

w 
2013 

Leeftijd 

o leeftijdscatogorie 

2050 5159 6649 7679 8669 onbekend 

Vrijwilligersfeest 
Het vrijwil l igersfeest is voor vrijwilligers van SWOBOZ een 

belangrijk moment om samen te ervaren hoe bijzonder het 

is wat zij samen betekenen voor de ouderen in Bergen op 

Zoom. Vanwege de samenwerking van onze stichting en 

C K B De Maagd vindt deze activiteit (voor het kalenderjaar 

2 0 1 3 ) plaats in de Schouwburg op 18 maart 2 0 1 4 . De 

vrijwilligers hebben in december 2 0 1 3 een stadsagenda 

ontvangen met daarbij de uitnodiging voor de vrijwill igers

dag. 165 vrijwilligers gaan hieraan deelnemen. 

De verschil lende groepen vrijwilligers organiseren zelf, 

naast het grote vrijwill igersfeest, ook één gezellige bi jeen

komst per jaar, om de onderl inge band te bestendigen. 

Publiciteit 
Er is in 2 0 1 3 op verschil lende momenten publiciteit ge

zocht voor het werven van vrijwilligers. 

 Het Stadsmag. is gebruikt om aandacht te geven aan 

het huidige vrijwil l igerswerk en voor het werven van 

nieuwe vrijwilligers. 

 Ook de Bergse Bode wordt door onze doelgroep veel 

gelezen en derhalve gebruiken we deze vaak om nieu

we vrijwil l igerstaken aan te kondigen. 

 We hebben deelgenomen aan diverse beurzen in het 

kader van Samen in de Regio, om onszelf te presente
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ren als vrijwil l igersorganisatie. 

- Voor de actie NLdoet hebben we twee activiteiten ge

organiseerd in de steunpunten. Ook hierbij zijn nieuwe 

vrijwilligers geworven. 

- ZuidWest TV heeft een item uitgezonden m.b.t. vrijwilli

gerswerk. 

Samenwerking 
In september 2 0 0 4 is er een start gemaakt met een geza

menli jk overleg "vrijwill igerswerk" met een aantal zorg- en 

welzijnsinstell ingen. Deelnemers aan dit overleg zijn o.a. 

Stichting tanteLouise-Vivensis, VPTZ, de Zuidwester, 

NSWAC, G G Z W N B en SDW . Het doel van dit overleg is 

informatie-uitwissel ing en het organiseren van gezamenli j 

ke activiteiten om vrijwilligers te werven. In 2 0 1 3 heeft dit 

overleg 4 keer plaatsgevonden en is voorgezeten door de 

vri jwil l igerscoördinator van onze stichting. 

Scholing 
Scholing wordt door vrijwilligers vaak als een stimulans 

ervaren. Hoe beter je iets kunt, hoe meer plezier je er aan 

beleeft. Daarnaast is scholing te beschouwen als "investe

ren in kwaliteit". 

Via de gemeente Bergen op Zoom hebben wij de vrijwill i

gers verschil lende cursussen aangeboden. De vrijwilligers 

zijn hierover zeer positief en zij nemen graag deel aan de 

cursussen. 7 vrijwilligers (en 7 medewerkers) hebben in 

2 0 1 3 een herhalingscursus B H V gevolgd en er is een 

herhal ings- en beginnerscursus A E D aangeboden. De 

vrijwilligers welke nog niet in het bezit waren van de ver

korte cursus sociale hygiëne, kregen in januari 2 0 1 3 via 

P3transfer de mogeli jkheid deze alsnog te behalen. 

Intern is er in 2 0 1 3 ook een workshop "de rol van de 

vrijwill igers" aangeboden en begeleid door een ouderen

adviseur. Vrijwilligers hebben hierbij de kans gekregen 

om te kijken naar hun rol als vrijwilliger en hen is inspraak 

gegeven m.b.t. de begeleiding zoals deze door de stichting 

wordt geboden. 

Nieuwsbrief 
In 2 0 1 2 is een start gemaakt om te komen tot een pro

fessionelere nieuwsbrief. We zijn in zee gegaan met de 

f i rma Editoo en in 2 0 1 3 hebben de vrijwilligers 4 keer, via 

de post, een nieuwsbrief in kleur ontvangen. 

De "nieuwe" vrijwilliger 
SWO ziet dat er meer vrijwilligers komen, die het vrijwilli

gerswerk zien als opstap voor betaald werk: vri jwil l igers

werk moet kansen bieden en cv-technisch interessant zijn. 

Samen met de Intergemeentel i jke Sociale Dienst (ISD) 

is in 2 0 1 2 gekeken of door het inzetten van uitkerings

gerecht igden een nieuwe groep vrijwilligers aangeboord 

kon worden. Tot nu toe is gebleken dat voor de "vrijwil

lige thuishulp" maar een beperkte mogeli jkheid is om 

vrijwilligers met re- integrat ieproblemen of ggz-proble-

matiek op een verantwoorde wijze in te zetten. In 2 0 1 3 

is er gezocht naar vrijwil l igerswerk, waarbij deze mensen 

kansen kregen in een beschermde omgeving. Dit is mo

gelijk gemaakt binnen het pi lotproject dagondersteuning 

in het experiment dat plaatsvindt in Aen de Fonteyne/ 

Stuijvenburgh. In 2 0 1 4 zijn we voornemens dit verder uit 

te breiden en te professionaliseren. 

Binnen SWO willen we graag een gel i jkwaardige be

handeling van vrijwilligers. Of je nu komt als vrijwilliger in 

het kader van maatschappeli jke stage, in het kader van 

re-integratie of vrijelijk op een oproep, dat maakt niet uit. 

ledereen is vrijwilliger bij SWO. 

De huidige, tradit ionele groep vrijwilligers, moet wél open 

staan voor nieuwe vrijwilligers. Soms geef t dit wel eens 

problemen. Waar dat het geval is en het vinden van de 

juiste werkzaamheden wordt bemoeili jkt, daar zoeken we 

samen met de nieuwe vrijwilliger naar andere mogel i jkhe

den, want plezier en voldoening in het werk zijn belangrijk. 

Vanwege evidente veranderingen in het vri jwil l igersbe-

stand en het vri jwil l igerswerk is het zeer belangrijk om 

goede intakes te laten plaatsvinden. Intakes, waarbij de 

talenten, de potenties en de belangstell ing van de vrijwilli

gers leidend moeten zijn, wil je hen een passende funct ie 

daarop kunnen aanbieden. 

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers 
SWO heeft eind 2 0 1 3 een tevredenheidonderzoek 

gedaan onder de vrijwilligers. Dit onderzoek is opgezet 

met informatie van MOVISIE. Uit dit onderzoek kon de 

stichting veel informatie halen over de beleving van het 

vrijwill igerswerk. 

De vragenlijst is verzonden naar 50 wil lekeurige vrijwilli

gers, 3 0 vrijwilligers hebben de vragenlijst retour gezonden. 

Het rapportcijfer voor tevredenheid was een 7,9, voor 

motivatie een 8 en voor de begeleiding vanuit de stichting 

een 7,2. 

Vrijwilligersbeleid 
Het vrijwill igersbeleid van SWO is toe aan een update en 

dat moet komend jaar gebeuren. Het beleid zal getoetst 

worden bij de coördinatoren van de diverse afdel ingen 

en op vrijwill igersniveau zullen gespreksgroepen georga

niseerd worden. Het huidige beleid wordt eigenli jk nooit 

bekrit iseerd. Er is ook geen vraag naar het beleid vanuit 

de (vrijwillige) medewerkers. Maar het is wel goed dat 

het beleidsplan geactual iseerd wordt. Het geef t nameli jk 

duidelijk richting aan de inzet van vrijwilligers, aan de 

grenzen en het biedt toetsingscriteria. Gezien het steeds 

grotere beroep dat er in de toekomst gedaan gaat worden 

op vrijwilligers is dit zeker van groot belang. 
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Vrijwilligers Informatie Punt 
(VIP) Bergen op Zoom 
De stichting heeft van de gemeente subsidie ontvangen 

om een VIP vorm te geven samen met de st ichtingen 

Traverse, Samen in de regio, tanteLouise-Vivensis en de 

vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom. Doel is zoveel 

mogeli jk inwoners te laten deelnemen aan de samenle

ving en daarnaast het handvatten en ingangen geven naar 

verenigingen en organisaties. Naast het feit dat met deze 

organisaties wordt samengewerkt , is uit ef f ic iencyoverwe

gingen ook een koppel ing gemaakt met de informat iepun

ten in Roosendaal en Steenbergen. 

Bij het VIP komen vraag en aanbod van vri jwil l igerswerk 

op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur bij elkaar. 

Het vri jwil l igersloket is sinds oktober 2 0 1 3 gehuisvest bij 

Vraagwijzer aan de Louis Porquinlaan 1. 

Het vri jwil l igersloket is een pilot, die duurt tot ultimo 2 0 1 4 . 

In de loop van 2 0 1 4 neemt de gemeente een besluit of 

het vri jwil l igersloket een blijvende status krijgt. 

Verder is er vanaf dat moment een eigen site in de lucht: 

www.vipbergenopzoom.nl . 

In het kader van de Wet maatschappeli jke ondersteu

ning (Wmo) hebben gemeenten de taak om vrijwilligers 

te ondersteunen bij het leveren van een bijdrage aan 

de samenleving Verder zorgt vri jwil l igerswerk voor meer 

sociale contacten (hopeli jk ook in de eigen woonomge

ving), waardoor de leefbaarheid in een buurt verbetert, 

en verschaft het een zinvolle t i jdsbesteding. Bovendien 

helpen vrijwilligers andere inwoners, die daardoor minder 

een beroep behoeven doen op betaalde voorzieningen. 

Vanwege deze redenen heeft de gemeente de stichtingen 

deze kans geboden. 

In de prakti jk van de dag wordt VIP Bergen op Zoom 

3 middagen in de week bemenst door 3 enthousiaste 

vrijwilligers in wisselende diensten van 2 personen per 

dienst. Daarnaast wordt spreekuur gehouden bij de 

Intergemeentel i jke Sociale Dienst (ISD) om de klantma

nagers te informeren over de mogel i jkheden van vrijwilli

gerswerk en om daar ter plaatse te kunnen sparren met 

cl iënten van de ISD. Tenslotte is ook een aantal maanden 

spreekuur gehouden bij het C K B in de hoop dat we daar 

de jongere kandidaat vrijwilligers zouden kunnen vinden, 

maar bij gebrek aan belangstell ing is daar eind 2 0 1 3 

alweer mee gestopt. 

Het doel van het VIP is vrijwilligers koppelen aan vacatu

res van de vragende organisaties en verenigingen door 

gebruik te maken van de website, waarop de vacatures 

gemeld worden. 

Om dit doel te bereiken worden vanuit een actieve 

houding door de vrijwilligers van het loket organisat ies/ 

verenigingen benaderd om hun vacatures te melden. 

Regelmatig worden per mail aangemelde vrijwill igers 

geattendeerd op nieuwe advertenties. 

Het VIP heeft om bekendheid te geven aan haar bestaan 

in 2 0 1 3 diverse acties ondernomen, i.e. vermeldingen in 

diverse dag- en weekbladen, wijkkrantjes, deelname aan 

de kansenbeurs van de stichting Samen in de regio, part i

cipatie in genoemde stichting en bezoeken aan ZuidWest 

TV en Radio. 

D e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g : 

De vrijwilligers van het VIP Bergen op Zoom worden pro

fessioneel bi jgeschoold door middel van het volgen van d i 

verse cursussen. In de maanden januari en februari 2 0 1 4 

gaan zij vier avonden naar een cursus van een extern 

bureau waarbij het werven en behouden van vrijwilligers 

centraal staat. 

S t a t i s t i e k e n : 

In het jaar 2 0 1 3 zijn de volgende resultaten geboekt: 

Nieuw aangemelde vrijwill igers: 8 0 

Nieuw aangemelde organisaties: 52 

Geplaatste vacatures: 81 

Reacties: 4 2 

Klussendienst 2013 
Veel mensen willen graag zelfstandig blijven wonen met 

behoud van hun sociale leven, ook wanneer dit door 

omstandigheden (z iekte/gebreken) niet meer kan. Onze 

stichting biedt ui tkomst met diverse diensten. Niet altijd 

zijn duurdere vormen van zorgverlening de juiste oplos

sing. Vaak geven "l ichtere" vormen van welzi jnsondersteu-

ning hetzelfde of een beter resultaat voor wat betreft zelf

redzaamheid en welbevinden van mensen. Met diensten 

als de Klussendienst helpt Welzijn Ouderen inwoners met 

een beperking en wordt tegeli jk de eigen kracht van de 

gemeenschap ingezet. 

De Klussendienst voert werkzaamheden uit die mensen 

normaal gesproken zelf doen, maar door omstandigheden 

niet meer kunnen. 

In 2 0 1 3 zijn er 2 1 0 aanvragen geweest. 72 klussen zijn 

klaar of doorverwezen, omdat deze niet behoorden tot de 

klussendienst. 3 5 vrijwilligers zijn actief voor de k lussen

dienst. 

250 m 100 

50 

tijdsbesteding vrijwilligers m klussen 
(uren) 

• tuin 

'ti computer 

" ziekenhuisbezoek 
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Boodschappendienst 2013 
De Boodschappendienst is bedoeld voor mensen die 

door een geestel i jke of l ichamelijke funct iebeperking 

níet in staat zijn zelfstandig boodschappen te doen. Een 

vrijwilliger gaat wekeli jks individueel samen met de klant 

boodschappen doen. De dag en het ti jdstip van de bood

schappendienst worden in overleg met de klant afgespro

ken. Wanneer de klant echt niet zelf mee kan, is het ook 

mogeli jk dat de vrijwilliger alleen de boodschappen haalt. 

De Boodschappendienst is een initiatief van de gemeente 

Bergen op Zoom en Stichting Welzijn Ouderen en is on

derdeel van de zgn. Welzijnsdiensten. Sinds 1 september 

2 0 1 2 indiceert de gemeente geen "boodschappen doen" 

meer via de thuiszorg maar biedt de Boodschappendienst 

aan als gratis voorl iggende voorziening. 

De Boodschappendienst, die vrnl. leunt op vrijwilligers, 

doet gratis boodschappen voor mensen die geen sociaal 

netwerk hebben en (tijdelijk of blijvend) niet goed in staat 

zijn zelf de boodschappen te doen en ook geen gebruik 

kunnen maken van alternatieven zoals, 

- boodschappen thuis laten bezorgen door de supermarkt; 

- boodschappen bestellen via internet; 

- hulp vanuit fami l ie /buren/kenn issen. 

De Boodschappendienst wordt gecoördineerd vanuit de 

stichting. Een medewerker van de stichting neemt telefo

nisch contact op om een huisbezoek van een vrijwilliger, 

met naam en toenaam, aan te kondigen. In dit kennis

makingsgesprek worden afspraken gemaakt over ti jden, 

boodschappenli jst jes en geld. Ook wordt er afgesproken 

of de vrijwilliger de boodschappen alleen doet of bij 

voorkeur - vanwege het sociale contact en "in de benen 

komen" - samen met de hulpvrager. 

Op 31 december 2 0 1 2 waren er 12 klanten; in 2 0 1 3 zijn 

er 4 4 bi jgekomen. 

11 klanten zijn wel ingeschreven, maar wil len voorlopig 

het boodschappen halen toch nog zelf of via het eigen 

netwerk proberen te doen, maar we zijn wel stand-by. 

2 0 klanten zijn gestopt ti jdens de totale periode dat de 

boodschappendienst loopt. Op 31 december 2 0 1 3 waren 

er 5 6 actieve klanten. 

reden stoppen 

i opgenomen verpleegtehuis 

I overleden 

M overgenomen door 
famile/kennis 

m kan het wee r zelf 

m niet kunnen koppelen 

m verhuisd 

ätja Keuning-Kley, 
lator vrijwilligerswerk 

4. Ouderenadvieswerk 

In het kader van de sector ouderenadvieswerk komt een 

aantal samenwerkingsverbanden en processen bijeen, 

welke wij in het navolgende gaan aanstippen: het a fs tem

mingsoverleg ouderenwerk, het casuïstiekoverleg oude-

renmishandeling, Mantelzorgondersteuning Bergen op 

Zoom, multidisciplinaire overleggen (MDO's) bij de huis

artsen, en het Regionaal Platform Dement ieondersteuníng 

(RPD). 

Het team 
Het team van ouderenadviseurs bestond in 2 0 1 3 uit 

Margot Wentink (coördinator), Maureen van den Boom-

Kalker, Karei Suijkerbuijk, Wallie van Dongen en Evelien 

Heek. Elk jaar begeleidt het team gedurende een school

jaar een stagiaire van de opleiding Social Work. Marianne 

Bomer heeft haar 3e-jaars stage in het schooljaar 2 0 1 2 -

2 0 1 3 gelopen. Noor Jongenelen loopt haar3e- jaars 

stage in het schooljaar 2 0 1 3 - 2 0 1 4 . 
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Eind mei 2 0 1 3 is Wallie van Dongen met vervroegd pensi

oen gegaan; zijn funct ie is overgenomen door Evelien 

Heek. Begin december 2 0 1 3 is Judi th van Eekelen 

aangetrokken om Margot Went ink ti jdens haar zwanger

schapsverlof te vervangen. 

Taakverdeling 

•ar ** 

Margot W e n t i n k 

Coördinator team ouderenadviseurs, ouderenadviseur 

voor wijk De Plaat, coördinator en voorzitter Platform 

Ouderenmishandel ing en tevens aandachtsfunctionaris 

ouderenmishandel ing, kortdurende opname en dagverzor

ging en coördinator Mantelzorg Bergen op Zoom. 

! 

M a u r e e n v a n d e n B o o m - K a l k e r 

Ouderenadviseur voor de wijken Centrum, Fort-Zeekant 

en Noord, coördinator afstemmingsoverleg BoZ en 

betrokken bij 2 MDO's in het kader van Vroegsignalering 

kwetsbare ouderen en opvolging (VKOO), s tagebegele i 

der schooljaar 2 0 1 3 - 2 0 1 4 , interne auditor. 

12 

mm 

K a r e i S u i j k e r b u i j k 

Ouderenadviseur voor de wijk Oost, vervangend voorzitter 

afstemmingsoverleg, Felicitatiedienst, betrokken bij 1 

M D O in het kader van VKOO en ondersteuning RPD. 

W a l l i e v a n D o n g e n 

Ouderenadviseur voor Halsteren en Lepelstraat, coördina

tor afstemmingsoverleg Halsteren/Lepelstraat , betrok

ken bij activiteitencommissies Halsteren en Lepelstraat, 

stagebegeleider schooljaar 201 2 -2013 . 

\ 

E v e l i e n H e e k 

Opvolger van Wallie van Dongen als Ouderenadviseur 

voor Halsteren en Lepelstraat, coördinator a fs temmings

overleg Halsteren/Lepelstraat , betrokken bij act ivi teiten

commissies Halsteren en Lepelstraat. 
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Registratie werkzaamheden 
De ouderenadviseurs hebben op verschil lende manieren 

contact met cl iënten en hulpverleners; via spreekuren in 

de wijk, huisbezoeken, maar ook telefonisch, via e-mail en 

groepsgewijze voorl ichting. 

Bij het ouderenadvieswerk wordt gebruik gemaakt van het 

computerprogramma RIS om de werkzaamheden te regi

streren. RIS staat voor Registrat ie- en Informatiesysteem. 

De onderstaande gegevens zijn uit de managementrap

portage van RIS gehaald. 

Aantal cliënten 
Onderstaande tabel heeft betrekking op de zogenaamde 

nieuwe cliënten die zich in 2 0 1 3 voor het eerst bij de 

ouderenadviseur hebben gemeld, en op al bestaande 

cl iënten. 

2013 2012 2011 

Nieuwe cliënten 66 46 53 

Bestaande cliënten* 292 258 238 

* Cliënten die aangemeld zijn in voorgaande jaren, en die 

in 2013 opnieuw een beroep hebben gedaan op de 

ouderenadviseurs. 

Spreekuren 
Onderstaande tabel heeft betrekking op het aantal hulpvragen, het aantal contactverslagen en het aantal korte contacten per 

spreekuur in 2 0 1 2 en 2 0 1 3 . 

Aantal hulpvragen Aantal contactverslagen Aantal korte contacten 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Steunpunt Zonneplein 24 63 33 77 46 13 

Steunpunt Zoomflat 25 52 31 46 18 15 

Steunpunt Aen de Fonteyne 13 21 17 10 4 10 

Halsteren (bij DGW) 22 22 26 14 49 74 

Kantoor stichting 98 61 101 132 2 9 

Alle spreekuren, behalve het spreekuur bij de Grafische Wereld op het onderdeel contactverslagen, laten een daling zien m.b.t. 

het aantal hulpvragen en contacten. Cliënten hebben in 2 0 1 3 minder gebruik gemaakt van de spreekuren. 

Noot 
Het spreekuur aan de Keldermanslaan is geen spreekuur, maar de uitvalsbasis voor het team. Hulpvragen, vragen komen daar 

vooral schriftelijk (per e-mail) of telefonisch binnen. Het spreekuur in de Elsenborch is in 2 0 1 3 opgeheven in verband met het te 

ruglopende bezoekersaantal. In de nabijheid is tevens het spreekuur in het Zonneplein, dat wel relatief goed bezocht blijft worden. 

Huisbezoeken 
De huisbezoeken blijven een belangrijk deel ui tmaken van het werk van de ouderenadviseurs. De toename van het totaal aantal 

cl iënten en hulpvragen en de afname van bezoeken aan het spreekuur laten dit duideli jk zien. 5 2 4 huisbezoeken zijn in 2 0 1 3 

gebracht door het team. Een huisbezoek blijft vaak nodig om te ervaren, te voelen, (soms te ruiken) en te zien hoe het de oude

ren vergaat in het zelfstandig bestaan. Vragen en problematíeken zijn complexer geworden, waardoor een huisbezoek vaak veel 

eff ic iënter is. 

Het totaal aantal cliënten is met bijna 180Zo gestegen; voor

al het aantal nieuwe cliënten is aanzienlijk toegenomen. 

Aantal hulpvragen 
Onderstaande tabel heeft betrekking op de geregistreer

de hulpvragen, contactverslagen n.a.v. een hulpvraag en 

korte contacten. 

Het aantal hulpvragen is iets toegenomen, terwijl de con

tactverslagen en korte contacten zijn afgenomen. Wellicht 

valt dit te verklaren doordat er geprobeerd wordt zoveel 

mogeli jk binnen één hulpvraag te regelen, waardoor er 

naderhand minder contacten nodig zijn. 

2013 2012 2011 

Aantal hulpvragen op spreekuur 
832 918 874 

of bij een huisbezoek 
832 918 874 

Aantal contactverslagen 832 918 874 

Aantal korte contacten 117 154 170 
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Bijzondere aandacht voor Lepelstraat 
Zoals te lezen was in het jaarverslag van 2 0 1 2 is het 

steunpunt Lepelaar eind 2 0 1 2 gesloten als wi jkaccom-

modatie. Het spreekuur van de ouderenadviseur in de 

Lepelaar werd redelijk tot goed bezocht. Na de sluiting 

van het steunpunt zijn de inwoners van Lepelstraat t i jde

lijk verwezen naar het spreekuur in Halsteren, of werden 

zij thuis bezocht door de ouderenadviseur. 

De ouderensoos en het spreekuur van ouderenadviseur 

mevrouw Evelien Heek zijn medio september 2 0 1 3 

verhuisd naar het SKW-gebouw 't Weike, waarbij het 

SKW-bestuur een grote inspanning heeft gedaan om het 

gebouw te verbouwen en te optimaliseren voor gebruik 

door ouderen. 

Opvallende zaken 
De ouderenadviseurs worden ingeschakeld voor een 

breed spectrum aan verzoeken en vragen. De cliënten zelf 

kunnen een beroep op de ouderenadviseurs doen, maar 

ook de omgeving van de cliënt en professionals weten de 

ouderenadviseurs goed te vinden. Zo hebben de ouderen

adviseurs regelmatig contact met huisartsen, prakt i jkon

dersteuners, (thuis)zorgorganisaties, Vraagwijzer, Traverse, 

MEE, woningst icht ing etc. 

Signalen uit de praktijk 
Steeds vaker is er sprake van complexere hulpvragen 

met een combinatie van problemen. Als gevolg van deze 

complexere hulpvragen zijn er in toenemende mate: 

- meer contactmomenten met een cliënt nodig om goed 

te kunnen ondersteunen en 

- zijn er meer over legmomenten met andere hulpverle

ners gewenst om de ondersteuning goed af te s tem

men. 

Er is een duideli jke toename van cliënten met f inanciële 

problemen, zoals schulden, dreigende huisuitzetting etc. 

Daarnaast wordt "het leven" voor veel ouderen lastiger 

door de digitale ontwikkel ingen, waarbij zij in de proble

men komen bij het zelf blijven regelen van zaken. Evident 

is dat ouderen mede hierdoor een steeds groter beroep 

doen op de ouderenadviseurs. 

Aandachtspunten voor het team 
ouderenadvieswerk in de komende periode 
- Samenwerking met andere organisaties op gebied van 

zorg, welzijn, wonen, vervoer en inkomen opbouwen, 

behouden dan wel verbeteren 

- Het oppakken van signalen, die voortkomen uit de er

varingen met de MDO's, het steunpunt Mantelzorg BoZ 

en het Regionaal Platform Dement ieondersteuning. 

- Public Relations; het meer promoten van de brede en 

laagdrempelige inzetbaarheid van de ouderenadviseurs 

als cl iëntondersteuners. 

- Alert zijn en blijven op de digitale ontwikkel ingen bij 

de gemeente, woningst icht ing, belastingdienst e tc , en 

waar nodig inspringen waar hiaten voor de doelgroep 

dreigen te ontstaan. 

- Alert zijn op de veranderingen, die de transitie van de 

ondersteunende begeleiding vanuit de A W B Z naar de 

Wmo met zich meebrengt voor de doelgroep. 

- Het mogeli jk aanpassen van de rol voor vrijwilligers 

binnen het ouderenadvieswerk en de verdere samen

werk ing opbouwen met de adviseurs van de belangen

organisaties voor ouderen. 

Vrijwillige ouderenadviseur 
Begin 2 0 1 3 heeft een aantal vrijwillige ouderenadviseurs 

van de stichting een 5-daagse cursus voor de vrijwillige 

ouderenadviseur met goed gevolg afgerond. Deze cursus 

was georganiseerd door de samenwerkende ouderenbon

den in Brabant (VBOB). 

De vrijwillige ouderenadviseurs werden gekoppeld aan 

de professionele ouderenadviseurs, zodat elke vrijwilliger 

door een professional wordt begeleid en hierdoor heeft 

elke vrijwilliger een vast aanspreekpunt en werkgebied. 

De vrijwilligers zijn m.n. ingezet bij eenvoudige hulpvra

gen bij bestaande cl iënten, zoals de aanmelding van de 

maalt i jdendienst en personenalarmering, maar ook voor 

de ondersteuning bij de administratie. De professionals 

maken steeds een afweging om de vrijwilliger in te zetten 

of zelf op huisbezoek te gaan. De bezoeken van de vri jwil

ligers worden altijd teruggekoppeld aan de professionals, 

en indien nodig neemt de professional de (complexe) 

hulpvraag weer over. 

Het aantal huisbezoeken dat door de vrijwilligers is ge

daan, lag een stuk lager dan aanvankeli jk verwacht werd. 

Het team van professionals had gedacht de vrijwilligers 

qua omvang van de taken en hulpvragen tenminste een 

dagdeel per week in te kunnen zetten; de prakti jk heeft 

echter uitgewezen dat zij hooguit een dagdeel per maand 

kwijt zijn aan hun vri jwil l igerstaken. Dit lag niet aan de in

zet van de vrijwilligers, maar o.a. meer aan toename van de 

complexe aard van de hulpvragen en de spoed waarmee 

een huisbezoek soms gebracht moet worden. De inzet van 

de vrijwilligers heeft niet geleid tot de verwachte verlaging 

van de werkdruk en t i jdsbesparing voor de professionals. 

2 vrijwillige ouderenadviseurs zijn inmiddels op eigen 

initiatief gestopt. Er is met vrijwilligers afgesproken om 

halverwege 2 0 1 4 opnieuw hun inzet te evalueren. 
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Samenwerking met Cliëntenservicebureau 
stichting tanteLouise-Vivensis (CSB) 
De samenwerk ing met het Cl iëntenservicebureau van 

stichting tanteLouise-Vivensis heeft in 2 0 1 3 bestaan uit: 

- Voorbereiding voor deelname aan de dagverzorging in 

zorgcentrum Stuijvenburgh. De ouderenadviseurs be

zoeken nieuwe cliënten voor de dagverzorging, waarbij 

zij, indien nodig, de indicatie bij het CIZ aanvragen, en 

bereiden de plaatsing binnen de dagverzorging voor 

namens het CSB. Zogenaamde bestaande cl iënten 

met een overbruggingsindicat ie worden via het C S B 

zelf doorgeleid naar de dagverzorging. 

- Het informeren en uitwisselen van informatie en 

ervaringen, waarbij gebruik wordt gemaakt van eikaars 

deskundigheid bij klantsituaties. De ouderenadviseurs 

zijn in 2 0 1 3 regelmatig door het CSB om advies 

gevraagd en ingezet bij cl iënten. In een aantal situaties 

zijn de ouderenadviseurs en de consulenten van het 

C S B samen op huisbezoek gegaan. 

- Het team heeft in 2 0 1 3 de nieuwe leidinggevende van 

het C S B en één van de intermediair consulenten uit

genodigd voor een kennismaking. Er is gesproken over 

hoe de samenwerking en het uitwisselen van informa

tie nog meer verbeterd kan worden. Dit gesprek krijgt 

nog een vervolg. 

Dagondersteuning in Aen de Fonteyne 
Anticiperend op de ontwikkel ingen rond de transities (o.a. 

van ondersteunende begeleiding vanuit de A W B Z naar de 

Wmo) wordt in het steunpunt Aen de Fonteyne en de aan

palende ruimten van verzorgingshuis Stui jvenburgh geëx

perimenteerd met een dagondersteuningsprogramma. Het 

is een gezamenli jk initiatief van S W O B O Z en de st icht in

gen tanteLouise-Vivensis, G G Z W N B , T W B Thuiszorg met 

Aandacht, SDW, S&L-zorg, Traverse, M E E West-Brabant, 

Pauwer, BWI Woensdrecht, Vraagwijzer en de gemeenten 

Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Hierbij 

worden verschil lende activiteiten aangeboden, waarbij e l 

kaar ontmoeten, samen zijn en goede begeleiding centraal 

staan. Er wordt een formule van integratie van doelgroe

pen en eventueel problematieken nagestreefd, waarbij de 

organisaties ook complementair moeten zijn. Deze activi

teiten worden - waar mogeli jk - op maat aangeboden en 

zoveel mogeli jk ondersteund met vrijwilligers. 

Felicitatieochtenden 
In 2 0 1 3 hebben er 4 bi jeenkomsten van de 

Felicitatiedienst in het steunpunt de Elsenborch plaats

gevonden. 70-jar igen werden ti jdens deze bi jeenkomsten 

preventief voorgelicht over voorzieningen, waar zij gelet op 

de leeftijd gebruik van kunnen maken dan wel een beroep 

op kunnen doen. Middels een brief van de burgemeester 

werden zij, kort na hun 70ste verjaardag, voor deze bi jeen

komsten uitgenodigd. 

Welzijn ouderen heeft met de Vereniging Vraagwijzer voor 

de inhoudeli jke informatie t i jdens deze bi jeenkomsten 

gezorgd. Het programma zag er als volgt uit: 

- Welkomstwoord 

- Presentatie ouderenadviseur 

- Presentatie Vraagwijzer 

- Pauze met iets lekkers 

- Quiz met vragen over de afgelopen 70 jaar 

- Presentatie over Act iv i tei ten- en Beweegwijzer 

- Informatiemarkt je met folders en informatie 

Gedurende het jaar is er voor gekozen om de quiz te 

vervangen door een promotiefi lm. In deze film wordt een 

beeld gegeven van de activiteiten van SWO. 

1 feb. 19 apr. 2aug. 1 nov. 

Aantal 
uitnodigingen 

150 156 149 158 

Aantal 
bezoekers 

34 29 29 27 

Aantal 
afmeldingen 

3 2 2 3 

Gemiddeld kwamen er 3 0 mensen naar de bi jeenkomsten 

van de Felicitatiedienst. 

Hulp bij de belastingaangifte 
Elk jaar helpt de stichting in samenwerking met 

Vraagwijzer cl iënten bij het doen van de belastingaangif

te. In 2 0 1 3 is deze samenwerking uitgebreid met BAS 

(Bergse Actieve Senioren). De voorbereiding op de belas

t ingaangif te werd gedaan door de ouderenadviseurs en 

de Vraagwijzer-consulenten, waarna een afspraak werd 

gemaakt bij één van de belastingadviseurs van BAS bij 

Vraagwijzer. Cliënten konden eventueel ook zelf een af

spraak bij de belastingadviseurs maken. Voo rC IO, - werd 

de belast ingaangifte ingevuld. 

In 2 0 1 3 hebben ongeveer 2 0 0 ouderen belast ingaangifte 

gedaan via bovenstaande dienst. 

Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat de belast ingad

viseurs een groot aantal huisbezoeken hebben gebracht, 

doordat de cliënten hen ook zelf konden bellen voor een 

afspraak. Hierdoor hadden zij het veel drukker dan ver

wacht. Besloten is dat de cl iënten de adviseurs voortaan 

niet meer zelf kunnen bellen, maar dat de afweging om 

een huisbezoek te brengen, komt te liggen bij de oude

renadviseurs en de Vraagwijzer-consulenten. 

Wijkoverleg Oost 
4x per jaar komt een groep van professionals en sleutelf i 

guren, welke actief zijn in wijk Oost, bij elkaar om het we l 

bevinden van de wi jkbewoners te verbeteren. Daarnaast 

houden zij elkaar op de hoogte en proberen zij problemen 

die gesignaleerd worden snel en adequaat op te pakken, 
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Afstemmingsoverleggen 
B e r g e n o p Z o o m 

In 2 0 1 3 heeft het afstemmingsoverleg 10 keer plaats

gevonden. Vanwege de zomervakantie is het overleg in 

juli en augustus 2 keer geannuleerd. Waar het overleg in 

2 0 1 2 werd uitgebreid met de deelname van de wijkzuster 

en de thuiszorgorganisatie Buurtzorg, hebben gedu

rende 2 0 1 3 de prakt i jkondersteuners van de huisart

sen, de casemanagers dement ie en de wijkzuster zich 

teruggetrokken. Binnen een aantal huisartsenprakti jken 

zijn inmiddels Multi Disciplinaire Overleggen (MDO's) 

opgestart waar de prakt i jkondersteuners en de casema

nagers dementie aan deelnemen, waardoor deelname 

aan het afstemmingsoverleg voor hen niet meer zinvol 

was. De wijkzuster heeft een ander werkgebied gekregen. 

Stichting tanteLouise-Vivensis heeft de deelname ui tge

breid met een wi jkverpleegkundige en een medewerker 

dagbesteding Moermont. 

Aan het afstemmingsoverleg namen deel: G G Z W N B , 

Traverse, (thuis)zorgorganisaties tanteLouise-Vivensis in 

de vorm van wi jkverpleegkundige, medewerker c l iënten

servicebureau en medewerker dagbesteding Moermont, 

(wi jk)verpleegkundigen T W B Thuiszorg met Aandacht, 

Privazorg en Buurtzorg en de ouderenadviseurs. 

Het sterk wisselend aantal deelnemers aan het overleg 

blijft een aandachtspunt. Tijdens een evaluatie in decem

ber is echter wel gebleken dat het overleg wordt gewaar

deerd en als zinvol wordt gezien. 

H a l s t e r e n / L e p e l s t r a a t 

In 2 0 1 3 heeft het afstemmingsoverleg ín Ha ls te ren / 

Lepelstraat 11 keer plaatsgevonden. Vanwege de vakan

tie is er één overleg geannuleerd. 

Aan het afstemmingsoverleg namen de volgende 

organisaties deel: Casemanager dementie, G G Z W N B , 

(thuis)zorgorganisaties tanteLouise-Vivensis, Buurtzorg 

Halsteren, Surplus Zorg en T W B Thuiszorg met Aandacht, 

wijkzuster, buurtregisseur, coördinator dagverzor-

g ingAbehandel ing tanteLouise-Vivensis, locatiemanager 

tanteLouise-Vivensis, consulent cl iëntenservicebureau 

tanteLouise-Vivensis 

Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen 
In Bergen op Zoom worden in 3 huisartsenprakti jken, i.e. 

de prakti jken Vijverberg, medisch centrum De Grebbe en 

medisch centrum De Poort, kwetsbare ouderen besproken 

in een Multi Disciplinair Overleg structuur, 

Huisartsenpraktijk de Vijverberg 
In prakti jk de Vijverberg worden ouderen met hun goed

keuring proactief gescreend en indien zij kwetsbaar zijn, 

worden zij besproken in het MDO, waar een zorgbehan-

delplan wordt opgesteld. 

Aan het MDO nemen deel: de huisartsen, de prakti jkonder

steuner, de specialist ouderengeneeskunde van tanteLoui

se-Vivensis, de apotheker, wi jkverpleegkundige van TWB 

Thuiszorg met Aandacht, een casemanager dementie, een 

fysiotherapeut, een ergotherapeut en een ouderenadviseur 

van onze stichting (als voorzitter en notulist). 

In 2 0 1 3 zijn er 5 MDO-b i jeenkomsten geweest. Het 

eerste overleg vond plaats op 17 mei. Er zijn ruim 100 

mensen gescreend, waarvan er 43 uiteindelijk besproken 

moesten worden in het MDO. 

Medisch centrum De Grebbe 
In MC De Grebbe wordt nog niet gescreend. De huis

artsen duiden mogeli jk kwetsbare ouderen aan en deze 

worden in het MDO besproken, waar een zorgbehandel-

plan wordt opgesteld. 

Aan het M D O nemen structureel deel: huisartsen, prak

t i jkondersteuners, apotheker, Buurtzorg, casemanager 

dementie, prakt i jkondersteuner huisarts met ggz-achter-

grond en een ouderenadviseur. Op afroep worden andere 

thuiszorgorganisaties dan Buurtzorg gevraagd deel te 

nemen om casussen toe te lichten, 

In 2 0 1 3 zijn er 6 MDO-b i jeenkomsten geweest. Het 

eerste overleg vond plaats op 5 maart. Er zijn 23 mensen 

besproken. 

Medisch centrum De Poort 
In MC De Poort worden ouderen met hun goedkeuring 

proactief gescreend en indien zij kwetsbaar zijn, worden 

zij besproken in een MDO, waar een zorgbehandelplan 

wordt opgesteld. 

Aan het M D O nemen deel: huisartsen, prakt i jkondersteu

ners, specialist ouderengeneeskunde van T W B Thuiszorg 

met Aandacht, apotheker, wi jkverpleegkundige T W B 

Thuiszorg met Aandacht, casemanager dement ie en de 

ouderenadviseur. 

In 2 0 1 3 zijn er 2 MDO-bi jeenkomsten geweest. Het 

eerste overleg vond plaats op 20 september 2 0 1 3 . Er zijn 

2 0 mensen besproken in het MDO. 

Consultatieplatform Ouderenmishandeling 
Het jaar 2 0 1 3 stond in het teken van de verdere uit

voering van het actieplan "Ouderen in veilige handen". 

Het Steunpunt Huiseli jk Geweld (SHG) heeft opdracht 

gekregen om dit verder uit te zetten binnen gemeenten 

en organisaties. 

Bovenstaande ontwikkel ingen en de naderende komst 

van de verplichte meidcode heeft gezorgd voor een betere 

bezetting van het Consultat ieplatform, zoals we dat al 

jaren kennen in de regio Bergen op Zoom. Elke deelne

mende organisatie heeft een vaste vertegenwoordiging: 

i.c, vanuit onze stichting, Traverse, G G Z W N B , Surplus, 

BWI Woensdrecht, stichting tanteLouise-Vivensis en T W B 

Thuiszorg met Aandacht. 
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In 2 0 1 3 is het Consultat ieplatform 5 keer bij elkaar 

gekomen om casuïstiek te bespreken en landelijke 

ontwikkel ingen en nieuws vanuit de eigen organisatie 

de revue te laten passeren. Er is 1 nieuwe melding van 

ouderenmishandel ing gedaan. Deze is gedurende het 

jaar afgesloten omdat de situatie positief is beïnvloed met 

inzet van hulp. Naast deze melding is er diverse casuïstiek 

besproken, waarbij vermoedens van oudermishandel ing 

waren, of waarbij het Consultat ieplatform geconsulteerd 

was. Tijdens één van de bi jeenkomsten is Gerda Nuijten 

aanwezig geweest. Zij is de nieuwe casemanager oude

renmishandeling bij het Steunpunt Huiseli jk Geweld. Er is 

toen ook gesproken over de verbetering van werkwijze en 

samenwerking. 

Het Consultat ieplatform heeft daarnaast ook deelgeno

men aan bijscholingen en bi jeenkomsten om de ontwikke

lingen op het gebied van ouderenmishandel ing te volgen, 

De bi jeenkomsten georganiseerd door het Steunpunt 

Huiseli jk Geweld hebben niet geleid tot een toename 

van het aantal meldingen bij het Consultat ieplatform. Het 

Steunpunt Huiseli jk Geweld zag echter wel een toename 

aan meldingen. Het Steunpunt zocht in deze wel steeds 

de samenwerking op met de partners uit het veld. 

Mantelzorg Bergen op Zoom 
In januari 2 0 1 2 is door de gemeente Bergen op Zoom 

groen licht gegeven aan Mantelzorg Bergen op Zoom. Een 

initiatief van onze stichting in samenwerk ing met de ver

eniging Vraagwijzer BoZ en stichting tanteLouise-Vivensis. 

Margot Wentink (SWO) en Marloes Rutten (Vraagwijzer) 

hebben in 2 0 1 2 de basis gelegd van waaruit Mantelzorg 

Bergen op Zoom zich de komende jaren verder kan ont

wikkelen. De voordeur van Mantelzorg BoZ is Vraagwijzer, 

dé plek waar inwoners van de gemeente Bergen op Zoom 

terecht kunnen met al hun vragen. De adviseurs van 

Vraagwijzer en de ouderenadviseurs van SWO verwijzen 

in specif ieke situaties als extra begeleiding nodig is naar 

Margot Wentink of Marloes Rutten. 

Mantelzorg BoZ kan worden aangesproken voor: 

- Informatie en advies 

- Emotionele ondersteuning 

- Educatie 

- Lotgenotencontact 

- Mantelzorgcafé 

- Respijtzorg 

- Nieuwsbrief 

- Dag van de Mantelzorg 

Lotgenotencontact 
In 2 0 1 3 zijn er 6 bi jeenkomsten van 2 uur geweest in de 

Zoomflat. Margot Wentink heeft 5 bi jeenkomsten bege

leid. De laatste bi jeenkomst in december is begeleid door 

Marloes Rutten en Judith van Eekelen. Gemiddeld waren 

er 12 mantelzorgers, met verschil lende achtergronden, 

aanwezig. Ervaringen en tips werden uitgewisseld. 

Uit de evaluatie in 2 0 1 3 kwam naar voren dat de groep 

mantelzorgers de bi jeenkomsten hebben ervaren als een 

moment om er even tussenuit te zijn, kracht op te doen en 

elkaar te ondersteunen. 

Ondersteuningsgroep voor partners van 
dementerenden 
Mantelzorg Bergen op Zoom is in september 2 0 1 3 in sa

menwerking met tanteLouise-Vivensis een ondersteunings

groep voor partners van mensen met dementie gestart in 

Aen de Fonteyne. 6 partners hebben deelgenomen aan 8 

bijeenkomsten, waarbij naast het bespreken van specif ieke 

thema's, ook ruimte was voor het delen van ervaringen. Dit 

alles om tips en handvatten aan te reiken om de deelne

mers te ondersteunen en te versterken bij de zorg voor 

hun dementerende partner. Margot Wentink van SWO en 

Carina Veraart (tanteLouise-Vivensis) hebben samen de 

bijeenkomsten geleid, waarbij zij om toerbeurt inhoudelijk 

een bijeenkomst hebben verzorgd. Ondanks de verschillen 

in situatie, van beginnende tot vergevorderde dementie, 

zorgde het delen van ervaringen voor een grote saamhorig

heid. In 2 0 1 4 zal een nieuwe ondersteuningsgroep starten. 

Mantelzorgcafé 
Mantelzorg BoZ heeft in 2 0 1 3 elk kwartaal een mantelzorgcafé georganiseerd. De laatste zijnde De Dag van de Mantelzorg. 

Het mantelzorgcafé is een bi jeenkomst waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en waar zij informatie krijgen over een 

specif iek onderwerp. 

Tijdens het eerste mantelzorgcafé is het logo van Mantelzorg BoZ gepresenteerd. Dit is gef inancierd vanuit een bijdrage van 

het coöperat iefonds van de Rabobank. 

Onderwerp Hoe blijf ik op de been? Mantelzorgwoning Notaris Dag van de Mantelzorg 

Locatie Stuijvenburgh Avondvrede Residentie Meilust Raayberg 

Aantal bezoekers 63 25 44 70 
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Nieuwsbrief 
Om de groep mantelzorgers te informeren heeft 

Mantelzorg BoZ een nieuwsbrief ontwikkeld. Deze wordt 

eens per kwartaal verspreid onder de mantelzorgers 

en professionals. Organisaties uit het netwerk van de 

stichting en Vraagwijzer worden elk kwartaal benaderd 

om informatie te delen die van belang kan zijn voor de 

mantelzorgers. 

Begin 2 0 1 3 is de 1 ste editie van de nieuwsbrief ver

schenen. Er zijn in totaal 4 nieuwsbrieven verschenen. 

Inmiddels staan 3 0 0 mantelzorgers in het bestand geregi 

streerd. In 2 0 1 2 was het aantal gegroeid van 0 naar 200 . 

Samenwerking 
Mantelzorg BoZ heeft in 2 0 1 3 veel samenwerking gezocht 

met organisaties uit het netwerk voor o.a. het delen van 

informatie via de nieuwsbrief alsook voor het organiseren 

van een mantelzorgcafé. In samenwerking met tanteLoui-

se-Vivensis is de eerder genoemde en beschreven onder

steuningsgroep voor partners van dementerenden opgezet. 

Daarnaast wordt ingezet op verdere samenwerking met 

vergeli jkbare steunpunten in andere Brabantse Wal 

gemeenten. Een van de eerste acties die uitgevoerd gaan 

worden is het uitbrengen van een gezamenli jke profes

sionele nieuwsbrief, daarnaast zal aan themauitwissel ing 

worden gedaan. 

rs. Maureen van den Boom-
memend coördinator ouderenac 

5. Regionaal Platform 
Dementieondersteuning (RPD) 

RPD 
Regionaal Platform 
Dementieondersteuning 

Intro 
Na afloop van eerdere samenwerkingsprojecten in 

het kader van dement ieondersteuning, met name het 

Landeli jk Dement ieprogramma (LDP) en de provinciale 

Regionale Dement ie Ondersteuning (RDO), eindigde 

ultimo 2 0 1 2 de subsidiëring vanuit de landelijke en de 

provinciale overheid. Aanslui tend hierop is voor de periode 

tot en met 2 0 1 4 voor de regio West-Brabant een vervolg 

gerealiseerd, zodat de eerder bereikte samenwerk ings-

bereidheid om te komen tot ketenafspraken "verzilverd" 

kon gaan worden. Daartoe is een convenant ondertekend 

voor een periode van 3 jaar. Hierin werden de ambities 

geformuleerd, samenwerking in een ketenfol low-up wordt 

nagestreefd en alle partners hebben een f inanciële bijdra

ge toegezegd. 

Partners 
De samenwerkingspartners in het kader van het RPD 

voor de regio's Bergen op Zoom en Roosendaal zijn: 

- Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant, 

- Ouderen Organisaties in de regio Bergen op Zoom 

(OOBOZ) , 

- Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, 

Woensdrecht, Roosendaal en Halderberge, 

- De zorgorganisaties tanteLouise-Vivensis, T W B 

Thuiszorg met Aandacht, Groenhuysen, Privazorg, 

De A lgemene Thuiszorg, Allerzorg, verzorgings- en 

verpleeghuis Sint Elisabeth, Surplus Zorg, Geestel i jke 

Gezondheidszorg Westeli jk Noord Brabant, 

- Franciscus en Lievensberg Ziekenhuis, 

- Woningst icht ing Stadlander, 

- De Welzijnsinstell ingen Welzijn Ouderen Bergen op 

Zoom, Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht, Welzijn 

Ouderen Steenbergen, Traverse en H O O M , 

- De Wmo- loket ten Vereniging Vraagwijzer Bergen 

op Zoom, Vraagwijzer Steenbergen en HetPunt 

Roosendaal, 

- CZ Zorgverzekering (via het CZ fonds). 
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Organisatie 
Er is een coördinator/project le ider benoemd in de per

soon van de heer H, Alofs, als opvolger van mevrouw I. van 

Wilpe-van Berkom (nadat deze - medio 2 0 1 3 - met haar 

gezin is geëmigreerd naar Londen), welke op de loonrol 

is genomen door de Stichting Welzijn Ouderen Bergen op 

Zoom; deze organisatie levert ook het voorzitterschap, de 

ondersteuning en de f inanciële verantwoording. 

In de loop van 2 0 1 3 is ook mevrouw S. de Keijzer in dienst 

gekomen om het project "Op weg naar dementievriendeli j-

ke verenigingen" (waarover later meer) uit te voeren. 

Er is een dageli jks bestuur aangetreden, dat de organisatie 

van het RPD stuurt, begeleidt en evalueert, bestaande uit: 

- De heer M. van Leeuwen, directeur van S W O B O Z en 

de Stichting Vraagwijzer Steenbergen, is voorzitter van 

het RPD. Daarnaast is S W O B O Z ook penningmeester 

van het RPD. 

- De heer H. Biezemans, directeur behandeling bij de 

stichting tanteLouise-Vivensis, 

- Mevrouw M. Mijnsbergen, divisiemanager Preventie en 

Gezondheidsadvies bij T W B Thuiszorg met Aandacht, 

- De heer J. Stoop, beleidsmedewerker ouderenbeleid 

bij de gemeente Bergen op Zoom, welke medio 2 0 1 3 

is opgevolgd door 

- Mevrouw J. Laurijssen, beleidsmedewerker bij de 

gemeente Bergen op Zoom, 

- De heer A. Vos, voorzitter van de Alzheimervereniging 

West-Brabant. 

Daarnaast kent de organisatie ook een Klankbordgroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers vanuit alle aangeslo

ten partners, waaraan het bestuur minimaal 2 keer per 

jaar verslag uitbrengt van haar activiteiten en steeds een 

hoofdthema aan de orde stelt. 

De uitvoering van de activiteiten is "gedelegeerd" aan 

werkgroepen/ teams vanuit de aangesloten partners, in de 

context van: 

1. vroegsignaler ing/ integrale zo rg /casemanagement / 

sluitende samenwerking, 

2. kennisdel ing/kennisverspre id ing/deskundigheids

bevordering o n d e r e n van professionals, vrijwilligers, 

mantelzorgers en burgers, 

3. laagdrempelig en toegankel i jk zorg- en welzi jnsaanbod, 

en 

4. PR en communicat ie 

CZ participatie 

CZ heeft via het CZ- fonds subsidie toegezegd voor de 

overeengekomen periode van 3 jaar (tot en met 2 0 1 4 ) 

voor het RPD op voorwaarde dat de keten zich extra zou 

inzetten om de Vroegsignalering van Kwetsbare Ouderen 

(dikwijls zelf belast met of in de omgeving van mensen 

met dement ie) via de huisartsen in de regio Brabantse 

Wal te bevorderen. Deze extra impulsen hebben er inmid

dels al toe geleid, dat er een vrijwel dekkend netwerk is 

van huisartsengroepen in Bergen op Zoom, Steenbergen 

en Woensdrecht, die samen met de eerste lijn uit de 

gezondheidszorg en het welzi jnswerk werk gaan maken 

van de vroegsignalering en het bespreekbaar maken van 

casussen in hun Multi Disciplinaire Overleggen (MDO's). 

Dementievriendelijke gemeenschap 
en dementievriendelijke verenigingen 
Vanuit de Programmaraad Zorgvernieuwing 

Psychogeriatrie is bevorderd dat een aantal gemeenten in 

Brabant mee gaat doen aan het bevorderen van demen

tievriendeli jkheid van en in de gemeente. Dit gebeurt in 

samenwerking met gemeenten in Duitsland, Vlaanderen 

en Limburg. 

Het bestuur is blij dat na de gemeente Steenbergen zich 

nu zich ook de andere Brabantse Walgemeenten, i.e. 

Bergen op Zoom en Woensdrecht, hebben aangemeld 

om werk te willen maken van het proces om te komen 

tot dementievriendeli jke gemeenschappen (in België 

"gemeenten" genoemd en daar komt het begrip vandaan). 

Het bestuur van welzijn ouderen is blij met het feit dat er 

daarnaast een programma is ontwikkeld, waardoor we 

ook verenigingen en organisaties kunnen helpen om goed 

met hun leden te blijven omgaan, wanneer er "iets niet 

pluis lijkt te zijn". Het gaat er om bestuursleden en andere 

vrijwilligers concrete handvatten te geven om deze leden 

adequaat te bejegenen. 

Scholingen 
Kennisverspreiding is steeds een belangri jke tak van het 

RPD; ook in 2 0 1 3 is hier veel aandacht aan besteed. 

Wederom is getracht de doelgroepen professionals, vri jwil

ligers, mantelzorgers en burgers een goed programma 

aan te bieden. 

Tijdens de scholingen, die hebben plaatsgevonden, is 

geprobeerd de kennis omtrent dement ie bij deze doel

groepen te vergroten. 

Eén van de hoofdpijlers was Kijkje in de Keuken, dat dit 

jaar voor de derde keer plaatsvond. Evenals voorgaande 

jaren, was het een groot succes. 

Bij Kijkje in de Keuken wordt steeds in de keuken van 

onze partners gekeken en welke interessante of innova

tieve ideeën er bij hen zijn op het gebied van dementie. 

Behalve de deelname van de partners was er ook een 

bi jeenkomst over Into D'mentia en de pri jswinnende 

EHBO-box . 

Naast Kijkje in de Keuken werd er veel aandacht besteed 

aan scholing over palliatieve zorg, bejegening en euthana

sie, wel steeds in combinatie met de problematiek van het 

ziektebeeld dementie. 

In 2 0 1 3 was er weer veel animo voor de RPD-schol ingen. 
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Financiën 
Door alle partners is gezamenli jk naar rato van hun 

omvang/omzet ook voor 2 0 1 3 een f inanciële bijdrage 

toegezegd van 136.000,— ter dekking van de begrot ing. 

Het kalenderjaar is na de eerste twee convenantjaren 

afgesloten met een batig saldo van 

35 .348 ,00 . Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de 

middelen voor het derde en laatste jaar van de ketensa-

menwerking in het kader van het geldende convenant. 

Medio 2 0 1 4 hoopt het dagelijks bestuur de ketenpartners 

opnieuw te kunnen contracteren om de werkzaamheden, 

die in een positieve coöperatie zijn ontwikkeld in het kader 

van dement ieondersteuning, te kunnen consolideren. 

Wetenschappeli jke toets 
Binnen de keten is er nadrukkeli jk overleg gevoerd met 

CZ en Vilans "In voor zorg" om te komen tot een toets 

van de ketensamenwerking, met als toetsingskader de 

Zorgstandaard Dement ie van Alzheimer Nederland. 

Via deze toets hopen we vervolgens een beeld te krijgen 

van de "h iaten/wi t te vlekken" in onze ketensamenwerking. 

Op naar 2014 
Voor het derde samenwerkingsjaar l iggen de ambities 

weer hoger. Het bestuur is blij dat de samenwerkingspart

ners zich steeds meer gezamenli jk willen manifesteren 

via de ketenaanpak. Zij willen zelfs meer onder de vlag 

van het RPD werken bij publiciteit, bij het naar buiten 

treden in contacten met de samenleving en de specif ieke 

doelgroepen. 

Hierbij valt te denken aan: 

- C a s e m a n a g e r s 

Via het Zorgkantoor is in 2 0 1 3 een toenemend aantal 

casemanagers dement ie aan de slag gegaan in de 

regio via T W B Thuiszorg met Aandacht, tanteLoui 

se-Vivensis, Groenhuysen en Surplus. Zij werken vanuit 

hun organisatie, maar wel met een onafhankel i jke 

werkopvatt ing. Daarom is er voor gekozen dat zij zich 

verplaatsen van en naar de Wmo-loket ten, vanwege de 

dwarsverbanden met collega's aldaar, en dat zij samen 

werken aan deskundigheidsbevordering. In de plannen 

voor de toekomst hopen zij op een RPD-k leur aan 

hun werk, om de onafhankel i jkheid tot uiting te laten 

komen. 

- O n d e r s t e u n i n g s g r o e p e n v o o r p a r t n e r s v a n 

m e n s e n met d e m e n t i e in d e t h u i s s i t u a t i e 

Deze groepen hebben in 2 0 1 3 plaatsgevonden in 

samenwerking tussen het RPD en samenwerk ings

partners uit de keten, met een heel positieve respons. 

Gebleken is dat de groepen een meerwaarde hebben 

voor de partners en dat de groep mede laten be

geleiden door een goede vrijwilliger mogeli jk is, om 

uiteindeli jk toch de groep te laten renderen. Er worden 

nu in de verschil lende gemeenten relaties gelegd met 

de projecten mantelzorgondersteuning om te bezien of 

deze groepen onder haar vigeur georganiseerd kunnen 

worden. 

- A l z h e i m e r c a f é s o n d e r R P D - v l a g ? 

Op dit moment is het overleg ook gaande om te 

bezien of het wensel i jk en haalbaar is (uit ef f ic iency

overwegingen) om de organisatie van de plaatselijke 

Alzheimercafés te laten organiseren onder de "RPD 

vlag". Natuurl i jk met inzet van de relevante ketenpart

ners en niet eigenstandig, 

- A d o p t i e p r o j e c t 

Om het emancipat ieproces van dement ie ook onder de 

jeugd een impuls te geven, is er een prachtig project 

voor basisscholen opgezet, voorzien van lesbrief, dvd 

en lesmateriaal. Het gaat hierbij om het "adopteren" 

van een groep mensen met dement ie in een zorginstel

ling door een basisschoolklas 7/8. In Bergen op Zoom 

heeft basisschool de Borghoek in samenwerk ing met 

tanteLouise-Vivensis, locatie Moermont, in 2 0 1 3 / 2 0 1 4 

een pilot gedraaid onder begeleiding van het RPD en 

twee vrijwilligers van SWOBOZ. De ervaringen zijn zo 

positief geweest dat het project zo overdraagbaar is 

naar andere scholen. Vanuit SWOBOZ zal een tweede 

school worden benaderd. 

- S a m e n w e r k i n g bij s c h o l i n g e n 

Er is zoveel bagage bij alle ketenpartners dat het zon

de is als die niet effect ief worden ingezet voor deskun

digheidsbevordering bij burgers, mantelzorgers, andere 

vrijwilligers en professionals in de dement ieondersteu

ning en -zorg. Daarom wordt een programma hiervoor 

ui tgewerkt en uitgezet en steeds gecommuniceerd via 

de websi te www.dementiewegwijzer.nl Zo mogeli jk wil 

het RPD deze activiteiten ook delen met de regio's in 

de nabijheid van onze keten. 

Maar de belangri jkste inzet van het bestuur zal zich r ich

ten op het updaten van de samenwerkingsafspraken voor 

de langere termijn. 

Ult imo 2 0 1 4 loopt het convenant af en de inzet zal gericht 

zijn op continuering omdat de mensen met dement ie en 

hun mantelzorgers, maar ook alle als vrijwilliger en profes

sional betrokkenen, de meest effect ieve en integrale inzet 

moeten kri jgen. 

Ook mensen met dement ie zullen in de nieuwe scenario's 

voor de Wmo en de Wet Langdurige Zorg langer verant

woord zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen, 

met steun van een zeker niet te veel belaste omgeving. 

Het RPD heeft hierin een belangrijke rol. 

Martien van Leeuwen, fungerend als voorzitter van het RPD 
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6. Activiteiten «S. Beweeg wijzer 

De u i tgangspunten van Activiteiten á* Beweegwijzer zijn: 

1. Z o v e e l m o g e l i j k i e d e r e e n l i c h a m e l i j k e n s o c i a a l 

in b e w e g i n g h o u d e n 

Activiteiten Ã Beweegwijzer is inmiddels 10 jaar een on

derdeel van Stichting Welzijn Ouderen. We hebben in een 

aantal clusters vele activiteiten ontwikkeld, 

Thans m e r k j e dat "de markt" voor een groot deel verza

digd is. Er is heel veel te doen voor senioren. Mede ook 

door onze samenwerkingspartner BAS (Bergse Act ieve 

Senioren) en het bloeiende verenigingsleven, waar ook 

veel en zo lang mogeli jk plaats is voor senioren. 

Wij kiezen voor een groot deel voor continue, vaak weke 

lijkse activiteiten vooral in de clusters, die zoveel mogeli jk 

worden georganiseerd, ondersteund en begeleid door 

t ientallen vrijwilligers. 

Daarnaast worden bij een groot aantal activiteiten vak

mensen, docenten ingezet: 

- Fit en Bewegen met een groot assort iment aan bewe-

gingslessen, 

- Ontmoeten en Spel met onder andere onze sociëteiten, 

Solo Act ief Samen club, Scootmobielclub en kleurrijk 

Bergen, 

- Leerzaam en Leuk met o.a. computer- en fotograf ie

cursussen, 

- Op Stap en Genieten met o.a. trips, uitjes en theater

bezoek, 

- Toneel en Zang met o.a. een koor en een toneelclub. 

Onderstaand de cijfers van het afgelopen jaar in de con

text van de ontwikkel ingen van de afgelopen jaren. 

De cijfers geven het aantal act ivi tei tmomenten aan. 

Fit en Bewegen 

Leerzaam en Leuk 

Toneel en Zang 

Ontmoeten en Spel 

Op Stap en Genieten 

Totaal 

21.425 

631 

1.917 

2.745 

387 

27.105 

22.908 

1.053 

1.903 

3.342 

610 

29.816 

25.830 

448 

2.021 

2.568 

571 

31.438 

24.622 

513 

2.038 

2.682 

553 

30.408 

22.940 

842 

2.056 

3.544 

520 

29.902 

In deze cijfers is niet het ongeregistreerde (vrije inloop) soosbezoek verwerkt. 

Deze wordt apart geregistreerd door de vrijwilligers en beheerders. 

Hiervan het resultaat van 2 0 1 3 verdeeld over onze verschil lende steunpunten: 

Zonneplein Zoomflat 

6.098 6.324 

Elsenborch 

5.876 

Aen de 
Fonteyne 

1.953 

Meilust 

2.390 

Wittenhorst 't Weike 

6.902 1.900 31.443 

Onder de geregistreerde klanten houden we jaarli jks per activiteit a select een k lant tevredenheidsonderzoek. 

Onderstaand de score van het onderzoek van november /december 2 0 1 3 : 

Gemiddeld alle 
groepen 201 2 

Gemiddeld alle 
groepen 2013 

Inhoud van 
de lessen 

8,3 

Deskundigheid 
en benadering 
van docent 

8,6 

Onderlinge 
sfeer en 
gezelligheid 

8,7 

8,6 8,7 8,7 

Accommodatie 

7,9 

Algemene 
organisatie 
A&B 

8,2 

8,3 

We moeten zeker tevreden zijn over het aantal klanten en activiteiten dat we, met al onze vrijwilligers, steeds weten te bereiken 

en te continueren, en ook steeds met een positieve waardering. 
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- We zien zeker op dit moment evenwel weinig ruimte 

voor uitbreiding. 

- We zien ook de gemiddelde leeftijd bij onze groepsle

den oplopen en daarmee ook de kwetsbaarheid van 

onze klanten, waar onze begeleiders nadrukkeli jk oog 

voor moeten houden. 

- Daarbij willen we nochtans (gezien onze missie en 

doelstell ing) ook de nog f i t te senior bedienen in het 

kader van preventie. 

2. D e d r e m p e l n a a r act iv i te i ten v e r l a g e n e n 

m e n s e n over d e d r e m p e l h e l p e n 

Voor iedereen die iets wil op het gebied van activiteiten 

in de gemeente Bergen op Zoom is er een ruim aanbod, 

wanneer de condit ie het (nog) toelaat. 

Onze inspanning moet erop gericht blijven en steeds ver

der worden opgevoerd, zo blijkt, om mensen die wel iets 

willen en nodig hebben maar moeil i jk "over de drempel ' 

komen, te stimuleren en te helpen. 

Het wordt steeds duidelijker dat dit geen eenvoudige zaak 

is of anders gesteld een heel moeili jke klus is, wanneer 

mensen geen oog (willen) hebben voor de gli jdende schaal. 

Er is, samen met groepsleden en vrijwilligers, een aantal 

acties hierop ingezet, te weten: 

- Het thuis - via buddy's - ophalen van scootmobielge-

bruikers om ze naast ri jvaardigheidstraining ook kennis 

te laten maken met de scootmobielclub. 

- He t coördineren van het Loket 55plusact ief, waarbij 

we - samen met de ouderenorganisat ies - het activitei

tenaanbod (incidenteel en structureel) voor senioren in 

beeld brengen en mensen helpen in hun keuzetraject. 

- De activiteiten- en beweegcoach, die mensen in een 

individueel traject kan toeleiden naar activiteiten, ge

koppeld aan ons initiatief "bewegen op recept", op weg 

naar een vergeli jkbaar format voor "welzijn op recept", 

steeds in coöperatie met de huisartsen. 

- Een bijdrage leveren aan de fel ici tat ieochtend van 

70-jar igen (waarover bij het ouderenadvieswerk iets is 

gemeld) en daarbij activiteiten promoten. 

In alle gevallen blijkt dat het rendement van deze acties 

echter beperkt is. Maar niets doen is ín onze ogen geen 

optie om vereenzaming en isolement te voorkomen. 

We bezinnen ons steeds op de meest geschikte interven

ties, waarbij samenwerking met andere zorg- en we l -

zi jnsfunctionarissen onontbeerl i jk is en we zullen steeds 

promotie moeten voeren onder het motto: via preventie en 

welzijn, voorkomen van zorg. 

Vermeldenswaardige ontwikkelingen 
In tegra le D a g o n d e r s t e u n i n g 

De ontwikkel ing die we zien, is dat onze deelnemers aan 

activiteiten gemiddeld steeds ouder en kwetsbaarder 

worden. We zien bij een aantal de behoefte aan begeleide 

opvang groeien. 

Het experiment Integrale Dagondersteuning in s teun

punt Aen de Fonteyne in combinatie met zorgcentrum 

Stui jvenburgh, dat we met een aantal samenwerk ings

partners uitvoeren, moet voor een deel het antwoord gaan 

geven op de toenemende kwetsbaarheid en noodzaak tot 

begeleiding en de toenemende druk op de mantelzorgers. 

Mensen worden ouder en moeten langer thuis blijven wo

nen. Een opname-indicat ie verschuift naar steeds hogere 

"zorgzwaartepakketten". 

En daar l iggen opdrachten, maar ook kansen voor ons 

welzijnswerk, juist ook voor onze afdeling Activiteiten c* 

Beweegwijzer. Voorwaarde is wel dat er echte oprechte 

ontschott ing van zorg- en welzijn (maar ook tussen spe

cif ieke zorgterreinen en doelgroepen) gerealiseerd wordt 

en dat er een bereidheid komt om "in te leveren" voor 

hetzelfde collectieve doel. 

Zorg en individuele begeleiding, activiteitenbegeleiding, 

een passende en flexibel te gebruiken accommodat ie en 

beheer zijn daarbij onontbeerl i jk, met daarbij zoveel moge

lijk passende inzet van vrijwilligers. De eerste ervaringen 

leren al wel dat er wel degeli jk sprake zal moeten zijn van 

goede professionele begeleiding, alleen leunen op vrijwilli

gerswerk dat is in deze ondoenli jk. 

De toekomst zal meer om deze integrale dagondersteu

ning (met een mix van diverse doelgroepen en leefti jden) 

vragen, en onze soosactiviteiten ontwikkelen zich steeds 

meer daar naar toe, zo blijkt. Verder zien we ook dat een 

deel van onze beweegactivi tei ten al onderdeel aan het 

worden is van deze dagondersteuning, na aanpassing, om 

op de "nieuwe kwetsbaardere doelgroepen" adequaat in 

te kunnen spelen. 
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D e j o n g e a c t i e v e 5 5 - p l u s s e r 

Ook deze doelgroep is opgenomen in de missie en doelen 

van onze stichting, vooral vanuit het oogpunt van preventie. 

Willen we niet "totaal vergrijzen", dan zullen we ook in ons 

werk aan verjonging moeten doen. 

Daarom proberen we voortdurend in ons aanbod in te 

spelen op vragen van jongere senioren en daarnaast prik

kelen we hen steeds om mee de handen uit de mouwen 

te komen steken. We blijven de extra handen hard nodig 

hebben in de participatiesamenleving, zoals die wordt 

geannonceerd in beleidsstukken. 

Gelukkig is er vanuit het verenigingsleven en de culturele 

nstell ingen steeds meer plaats en oog voor de senioren. 

We zullen daar de rol, de plaats en de mogel i jkheden voor 

senioren altijd st imuleren en waar nodig promoten. Een 

mooi voorbeeld is de samenwerking met CKB-de Maagd 

en de BAS (de Bergse Actieve Senioren), waarbij we 

naast een gemeenschappel i jke doe-dag, een senioren

middag en nu ook het seniorenorkest mede geïnitieerd 

hebben. 

Met computercursussen, fotograf iecursussen en beweeg-

activiteiten zoals Seniorobics, Fit en Spel, Nordic Walking, 

Oriëntaalse buikdans weten we steeds meer jongere 

senioren te binden. Daarnaast zijn we blij met het initiatief 

dat vanuit het RPD wordt genomen om verenigingen 

handreikingen te bieden om de kwetsbaar wordende 

senioren zolang mogeli jk (volwaardig) lid te laten blijven 

van de verenigingen en organisaties van hun informele en 

sociale verbanden. 

Vr i jw i l l igers 

Naast het gegeven dat vrijwilligers enorm veel en goed 

werk verrichten, verjongen zij ook onze omgeving en wor

den zij later vanuit hun vrijwillige inzet deelnemer aan onze 

activiteiten. Hier is een mooie geleideli jkheid in te zien. 

Je ziet de afgelopen jaren een sterke groei in het aantal 

vrijwilligers. Al jaren zijn zij onmisbaar in onze organi

satie, maar je ziet dat we nu ook vrijwilligers meer in 

moeten gaan zetten in coördinerende en organiserende 

activiteiten. De rol van de professional wordt meer en 

meer die van coach voor hen. Dat betekent dat hij meer 

noodgedwongen, maar ook principieel, op afstand, moet 

coördineren en in toenemende mate dreigende confl icten 

en andere zaken - in en om de activiteiten heen - moet 

repareren. 

Komende jaren zal de verhouding professional, vrijwilliger 

en de te verrichten taken en de goede balans in toene

mende mate aandacht dienen te krijgen, en ook moeten 

resulteren in goede beschrijvingen en omschri jvingen. 

S a m e n w e r k i n g , a c c o m m o d a t i e s e n s o c i a a l b e h e e r 

Waar we jarenlang succesvol onze eigen activiteiten 

hebben georganiseerd, daar dient zich steeds meer de 

behoefte aan samenwerking en afstemming aan. De 

ontwikkel ingen in de samenleving, met andere rollen van 

overheden, nopen hier ook steeds meer toe, nog los van 

het feit dat het appel op de participatiesamenleving ook 

vergt dat we zuinig moeten zijn op uitvoerende mens

kracht. Deze zal meer in "netwerken" gestoken moeten 

gaan worden, het maken van dwarsverbanden e.a. 

We zien te veel dubbel ingen in de organisaties, die met 

doelgroepen, zoals die van ons, bezig zijn en we komen 

eff ic iënter en effect iever verder, wanneer we deze op 

weten te lossen. Daardoor kan veel eff ic iënter met geld, 

mensen en middelen worden omgegaan. 

Voor ons is de samenwerking van onze stichting, BAS en 

CKB-de Maagd een eyeopener. 

Afs temming, expertise delen en een gemeenschappel i jk 

gezicht laten zien, zijn samenwerkingsdoelen. 

Graag willen we vanuit de invalshoek van Activiteiten S 

Beweegwijzer nog een cri de coeur meegeven. Wanneer 

we in de wijken, de leefomgevingen van (kwetsbare) 

mensen de participatiesamenleving, met oog en gevoel 

voor elkaar en herstel van sociale verbanden, weer op 

gang moeten brengen, dan zijn daar ontmoet ingsplaatsen 

voor de burgers onmisbaar. Voor ons gevoel lijkt het ge

meentel i jk beleid m.b.t. beperking van die accommodat ies 

in strijd te zijn, ook al hebben we begrip voor het feit dat 

de accommodat ies van alle organisaties en verenigingen 

effect iever gebruikt kunnen worden. 

f 
Sí wm r 

ms de Rooij, 
ärdinator Activiteiten 

Beweegwijzer 
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7. Zelfstandigheid 
diensten 

Kwaliteitscertificering HKZ 
In 2 0 1 1 heeft de stichting het kwali tei tscert i f iceringspro

ces doorlopen en het H K Z Certi f icaat ontvangen. H K Z 

staat voor Harmonisering van de Kwaliteit in de Zorg in 

de sector Welzijn òt Maatschappeli jke Dienstverlening: 

Sociaal Cultureel Werk/Welzi jn Ouderen. 

Dat is natuurli jk heel mooi, maar het gaat ook om de 

bestendiging van de kwaliteit. 

Zowel in 2 0 1 2 als in 2 0 1 3 heeft de stichting met positief 

resultaat de audits doorstaan en de her-cert i f iceringen 

binnengehaald als bevestiging van het feit dat de stichting 

de kwaliteit van haar beleid, organisatie en klantgerichte 

en ondersteunende processen goed op orde heeft. 

Natuurl i jk is het bestuur hier blij mee, maar meer nog met 

het feit dat alle medewerkers nadrukkeli jk hun schouders 

zetten onder een zo optimaal mogeli jke uitvoering van de 

activiteiten en diensten ten behoeve van onze klanten en 

deelnemers. 

Maaltijdendienst 
De maalt i jdendienst levert elke klant eenmaal per week 

zijn bestelde koelvers maalti jden aan, die 9 dagen in de 

koelkast houdbaar zijn. Na bereiding in de eigen magne

tron wordt een complete maaltijd gebruikt zonder ui tge

breide voorbereiding. Wekeli jks wordt door in totaal 4 0 

vrijwilligers een zestal routes binnen de gemeente Bergen 

op Zoom gereden om de maalti jden te bezorgen. 

2 0 1 3 was wederom een jaar met veel wijzigingen in het 

klantenbestand. In het eerste kwartaal daalde het aantal 

klanten met 70Zo, waarna het gedurende het verdere ver

loop van het jaar herstelde. Hier is duidelijk de invloed van 

een jaarl i jkse prijsstijging merkbaar (van C 4,50 in 2 0 1 2 

naar C 4,75 in 2013 ) . Eind 2 0 1 3 is dan ook besloten hier-

ondersteunende 

van voorlopig af te zien om zoveel mogeli jk kwetsbare ou

deren te kunnen blijven ondersteunen. Het aantal soepen 

en maalti jden bedroeg respectieveli jk 7.144 en 2 6 . 9 8 1 . 

In totaal werden gedurende het jaar 190 verschil lende 

klanten ondersteund met maaltijden. 

De bruto omzet was meer dan C 135.000. 

Het eetpunt in de Zoomf lat staat model voor wat we 

kunnen bieden, de opzet is zeer goed bevallen bij de deel 

nemers en is een toonbeeld van wat vrijwilligers kunnen 

betekenen. 

Per september 2 0 1 2 hebben we een nieuwe koelauto 

in gebruik genomen en de bestaande, oude, koelauto 

opgeknapt als reserve en om tijdens feestdagen twee 

routes tegeli jkerti jd te kunnen rijden. Deze heeft in 2 0 1 3 

bewezen van groot belang te zijn ti jdens onvoorzien on

derhoud. Daarnaast wordt de nieuwe koelwagen ook door 

de Stichting Welzijn Ouderen in Steenbergen gebruikt. 

Personenalarmering 
De personenalarmering is een vorm van alarmering, die 

uitgaat van een centrale melding bij de alarmcentrale 

Erasmusbrug/Zorgl i jn in Rotterdam, opgevolgd door een 

van de drie mantelzorgers, die na melding bij de klant 

poolshoogte gaan nemen en hulp bieden om verder 

escaleren te voorkomen. Naast deze sociale alarmerings

variant is er ook een professionele alarmopvolging, die - in 

samenwerking met tanteLouise-Vivensis - een mobiel 

verpleegkundig team inschakelt bij alarmoproepen. 

Ook in 2 0 1 3 is in het eerste kwartaal een lichte te rug

gang geconstateerd in het aantal klanten. Ook hier geldt 

dat een prijsstijging negatieve invloed heeft op het aantal 

te ondersteunen kwetsbare ouderen. Eind 2 0 1 3 is ook 
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voor deze dienst besloten voorlopig geen pri jsverhoging 

door te voeren, ook al is de prijsstelling vergeleken met 

andere aanbieders zeer voordelig. 

In 2 0 1 3 zijn de sociale alarmopvolging en de professione

le alarmopvolging to.v. 2 0 1 2 gestegen met respectieveli jk 

6 0,50 naar Č 11,75 en C 0,75 naarC 17,50. 

In totaal werden gedurende het jaar 6 8 5 verschil lende 

klanten ondersteund met personenalarmering. De bruto 

omzet was meer dan C 80 .000 . 

De professionele personenalarmering is qua aantal licht 

sti jgend en eind 2 0 1 3 boven de 4 0 0 gekomen. In goede 

samenwerking met het Mobiel Verpleegkundig Team van 

tanteLouiseVivensis en de woningst icht ing Stadlander 

wordt gezorgd voor een snelle en adequate opvolging en 

zorgverlening. 

In totaal worden de aansluit ingen van meer dan 9 0 0 klan

ten in de regio Brabantse Wal administratief en technisch 

ondersteund, mede ten behoeve van onze collega's in 

Steenbergen en Woensdrecht. 

Centrale inkoop van nieuwe apparaten geef t alle par

tijen de mogeli jkheid om tegen gunst ige inkoopprijzen 

alarmapparaten voor digitale telefoonli jnen (ADSL en 

CATVkabel) aan te schaffen. 

Wekeli jks worden alle installaties door automatische 

meldingen en raadpleging van de systemen van de 

alarmcentrale in Rotterdam gecontroleerd, gecorr igeerd of 

preventief vervangen. Oudere analoge apparatuur wordt 

stelselmatig vervangen door digitale. 

Nieuwe ontwikkel ingen in de markt worden nauwlettend 

gevolgd en getest, soms in samenwerk ing met won ing

bouwcorporat ies en leveranciers zelf om zo continuïteit en 

vernieuwing te garanderen. 

Vervoersdienst Plusbus Halsteren 
en Lepelstraat 
Deze Plusbus is een vorm van sociaal vervoer op werk

dagen, speciaal voor 55plussers en gehandicapten, 

en is bestemd voor ritten in Halsteren en Lepelstraat. 

Daarnaast rijdt de Plusbus 's middags naar ziekenhuis 

Lievensberg voor het bezoekuur en naar verpleeg

huis Moermont en de dagverzorging in zorgcentrum 

Stuijvenburgh in Bergen op Zoom. 

De Plusbus biedt een betaalbare mogeli jkheid om bood

schappen te doen, bij een vriend(in) op de koff ie te gaan 

of de familie te bezoeken binnen de gemeentekernen 

Halsteren en Lepelstraat zonder een beroep te hoeven 

doen op kinderen, vrienden, buren of kennissen. Deze 

dienst steunt sterk op de inzet van vrijwilligers. Zo wordt 

de planning van de ritten en het rijden daarvan volledig 

door 15 vrijwilligers uitgevoerd. 

De planníngswerkzaamheden zijn begin 2 0 1 2 overge

nomen van de vrijwilligers en gecentral iseerd op kantoor. 

De vergoeding voor een Plusbusrit is in 2 0 1 3 met 20
0

7o 

verhoogd. 

In 2 0 1 3 werden nog geen 4.000 ritten uitgevoerd, waar

van 7 1 0 van en naar de dagverzorging in woonzorgcen

trum Stuijvenburgh in Bergen op Zoom. Een aanzienlijke 

daling van 22
0

7o. Naast deze daling in gebruik, werden we 

ook nog geconfronteerd met de nodige schades en extra 

onderhoud. 

De verwacht ingen voor 2 0 1 4 zijn daarbij nog minder 

rooskleurig, omdat de huidige bus vervangen moet 

worden en het gebruik van de bus niet gaat toenemen. 

Kostendekkend werken zou een onacceptabel hogere 

ritprijs vragen. 

Niet verwonderl i jk dat inmiddels besloten is om deze 

dienst met ingang van 1 april 2 0 1 4 op te heffen. 

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 
Op 22 november 2 0 1 3 zijn we in service gaan werken bij 

Deltacom in Steenbergen. De aanleiding hiertoe is veel

zijdig, maar in hoofdzaak komt die neer op de keuze voor 

een omgeving die voldoet aan de vereisten op het gebied 

van vertrouweli jkheid, betrouwbaarheid en integriteit. De 

resultaten van de Risico Management Inventarisatie zijn 

hiermee in ruime mate op niveau gebracht. 

Nu we gecert i f iceerd zijn voor H K Z (kwal i tei tssysteem) 

kwam de behoefte naar boven om gemakkel i jk de ju iste 

documenten te vinden en te gebruiken. Daartoe is de 

inrichting van een intranet nagebootst door centraal 

een overzicht van alle documenten intern aan te bieden. 

Daarbij zijn ook specif ieke modellen ontworpen om mak

kelijker mooiere folders te maken. 

Alle spreekkamers van het Wmoloket zijn uitgerust met 

aparte voorzieningen t.b.v. de ondersteuning voor de IB

aangiftes, zodanig dat dit jaarlijks slechts een vervanging 

van de software vraagt. Ook zijn de werkplekken ui tge

breid om te voldoen aan de noodzaak meerdere klanten 

tegeli jkerti jd te ondersteunen. 

De ontvangstbalie van het Wmoloket is nu uitgerust met 

twee gekoppelde werkplekken om de uitwisseling van 

gegevens en het scannen van foto's ten behoeve van 

aanvragen te vergemakkel i jken en de aanvragen sneller 

samen te stellen. 

Wat onze bedri j fssoftware aangaat, zijn de aanpassingen 

voor de ondersteuning van Europese incasso's (SEPA) 

succesvol ingevoerd in ons ERPprogramma SWOff ice. 
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Sinds begin 2 0 1 3 kunnen onze vrijwilligers zich identif i

ceren met een plastic (credit-)kaart je met daarop onze 

bedri j fsgegevens en pasfoto en naam van de vrijwilliger. 

Alle klanten worden dan ook regelmatig aangemoedigd 

dit te controleren tegenover de legit imatiebewijzen van de 

vrijwill iger in kwestie. 

Tenslotte worden ter ondersteuning van de Stichting Aan 

Zet Bergen op Zoom telefonie-, off ice-productivi ty en 

diverse netwerkdiensten aangeboden door onze stichting. or zelfstandigheid 

jnende diensten 

8. Serviceverlenin 

Relaties naar derden 
De stichting speelt in het kader van beleidsadvisering van 

gemeenten en andere organisaties en in het kader van 

samenwerkingsverbanden op basis van haar expertise via 

een van haar medewerkers een "belangrijke" rol, zoals uit 

al het vorengaande, gemeld door de coördinatoren, blijkt. 

Daarnaast benoemen we hieronder nog een paar nadruk

keli jke samenwerk ingsmomenten: 

Overleg Ouderenorganisaties 
Bergen op Zoom ( O O B O Z ) 
Na het ophef fen van de GAR zijn sommige "adviesta

ken" overgenomen door het OOBOZ. Een paar van de 

OAR-leden participeert vanwege haar expertise ook in dit 

samenwerkingsverband. 

De nadrukkeli jke opdracht die het O O B O Z zich stelt is 

"gezamenli jke belangenbehartiging", nog eens nadrukke

lijker dan voorheen nu de Ouderenadviesraad zich heeft 

opgeheven, om problemen van ouderen bij de politiek en 

organisaties in beeld te houden en te brengen. 

De coöperat ie tussen onze stichting en de ouderenorga

nisaties Bergse Actieve Senioren (BAS, onderdeel van 

K B O Brabant), Kathol ieke Bond voor Ouderen (KBO) 

Halsteren, K B O Lepelstraat, A N B O en PCOB is duidelijk 

verbeterd en geïntensiveerd in de achter l iggende jaren 

en heeft in 2 0 1 2 geresulteerd in de realisatie van een 

55Plusact ief loket voor alle vragen over t i jdbesteding, 

cursuswerk, activiteiten e.a. Vrijwilligers van O O B O Z en 

onze stichting bemensen dit loket, verzorgen de website 

en zijn vraagbaak bij bezoeken aan het loket, dat achter 

de voordeur van Vraagwijzer is gerealiseerd. Daarnaast 

wordt voortdurend samen opgetrokken om belangri jke 

problemen, signalen en beleidsontwikkel ingen over het 

voetl icht te brengen, opdat de belangenbehart iging nog 

nadrukkel i jker op de agenda komt. We zijn benieuwd of 

aan derden 

de ouderenorganisat ies zich ook zullen herkennen in het 

programma dat gemeenteraadsleden aan de burgers 

gaan voorleggen na de gemeenteraadsverkiezingen. 

Kerngroep blinde en slechtziende ouderen 
en het Netwerk voor blinde en slechtziende 
senioren van de stichting WEVIGE. 
Deze kerngroep streeft ernaar een specif iek hulpverle

ningsnetwerk voor blinde en slechtziende ouderen op 

te zetten en te laten functio—ineren; hierin vervult de 

Stichting 

Wévigé (Welzijn Visueel Gehandicapten) een centrale 

rol, vanwege haar bekendheid met de doelgroep en de 

bijzondere beperkingen die deze ervaart. Centrale taken 

zijn het (doen) organiseren van voorl icht ings-act iv i tei ten 

en belangenbehart iging, waar het gaat om specif ieke 

beperkingen van de doelgroep. Gezamenlijk met Visio zijn 

er diverse voorl icht ingsmomenten georganiseerd in 2 0 1 3 . 

Facilitering van organisaties en burgerinitiatieven 
In toenemende mate wordt door vri jwil l igersorganisa

ties, ouderenorganisat ies e.a. een beroep gedaan op de 

stichting voor facilitaire ondersteuning via het bieden van 

ruimte voor haar vergaderingen, ontmoet ingsbi jeenkom

sten voor leden, cursussen e.a. 

De vraag hiernaar is het afgelopen jaar extra onder druk 

komen te staan door het sluiten van een aantal wijkcentra. 

We moeten steeds vaker nee gaan verkopen aan groepen 

die gebruik wil len maken van onze ruimtes. Overdag is de 

rek er helemaal uit, 's avonds is er nog wel ruimte, alleen 

is verhuren dan moeili jker i.v.m. het regelen van beheer. 

Waar we kunnen helpen, daar helpen we. 
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Van deze ondersteuning maakten gebruik: 

- Ouderenorganisat ies BAS, A N B O en haar 

samenwerkingsverband O O B O Z 

- Act iv i tei tengroepen van de Zonnebloem 

- Telefooncirkel Rode Kruis 

- Lady soos oost 

- Computercursuswerk 

- Afstemmingsover leg ouderenwerk 

- Consultat ieplatform Ouderenmishandel ing 

- Alzheimercafé 

- Stichting Visio 

- Bapt istenkerk 

- T W B Thuiszorg met Aandacht 

- Groei en Bloei 
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ator interne bedrijfsdienst 

9. Op weg naar 2014 en verder 
Het bestuur wil graag aansluiten bíj de uitdagingen voor 

2 0 1 4 en verder, zoals de coördinatoren die hebben gefor

muleerd in hun bijdragen. 

- Wij willen graag verder meewerken aan nieuwe kansen 

voor vri jwil l igerswerk in het kader van de nieuwe Wmo 

en de participatiewet, omdat we nadrukkeli jk geloven 

in de eigen power van onze samenleving; het appel op 

een participatiesamenleving, waar we wéér en méér 

oog gaan krijgen voor elkaar, dat spreekt ons bestuur 

nadrukkeli jk aan. 

- We onderschrijven de ambitie voor het door ontwikke

len naar een optimaal funct ionerend vrijwil l igersloket 

met website, met matchmogel i jkheden van vraag en 

aanbod, met daarnaast ook een fysieke bereikbaarheid 

voor zoekende kandidaat vrijwilligers en organisaties. 

Voor ons blijft deze bij voorkeur ín de directe nabijheid 

van Vraagwijzer en het nieuwe 55Plusact ief loket, 

omdat dat de plaats is waar het brede spectrum 

aan vragen van burgers binnenkomt. De Vereniging 

Vraagwijzer kan in deze daarmee als vliegwiel voor het 

proces (op weg naar een nieuwe part icipatiesamenle-

ving) fungeren. 

- Wij geloven daarnaast heilig ín de "voordeurfunctie", die 

de multidisciplinaire overleggen bij huisartsen kunnen 

vervullen om vroegti jdig signalen over afgli jden of 

kwetsbaarheid van burgers op te pakken en daar ter 

plaatse rondom zo'n signaal te komen tot adequate 

handreikingen. Doorgaans wijzen signalen van kwets

baarheid níet direct op een medisch probleem, maar 

wijzen zij op sociaal of persoonli jk niet-welbevinden, 

dat eerder vanuit het welzi jnswerk of andersoort ige 

hulpverlening getackeld moet worden. 

- Binnen onze organisatie komt een aantal samen-

werkingsbanden bijeen, te denken aan dement ie

ondersteuning, mantelzorgondersteuning en oude

renmishandeling, en dat biedt een kans om alert te 

zijn op wederker ig beïnvloedende factoren, opdat 

een integraal hulpaanbod (desgewenst) gerealiseerd 

kan worden. In de context van de Wmo, toenemende 

extramuralisering van kwetsbare burgers gaat het 

erom zo mogeli jk ín een actie integraal te kijken naar 

de mogel i jkheden die een burger en zíjn omgeving nog 

heeft opdat hij zo optimaal mogeli jk thuis kan blijven 

wonen. 

- Al eerder is gesproken over de transities die per 1 j a 

nuari 2 0 1 5 gaan plaatsvinden vanuit AWBZ, jeugdzorg 

en participatiewet. Onze medewerkers zullen van harte 

mee blijven doen ín de overleggen en ons partnership 

aanbieden via onze accommodat ies en onze professio

nele en honderden vrijwillige medewerkers in de wijken 

en buurten. 

- Bij voornoemde topics voor beleid hoopt het bestuur 

nog steeds op een extra spin-off voor de stichting 

vanwege de nabijheid van de nieuwe Stichting Aan Zet, 

die met het sociaal beheer in Bergen op Zoom aan de 

slag is, met extra appel op participatie van burgers. Tot 

op heden (ult imo 2 0 1 3 ) is echter nog weinig coöpera

tie gezocht en dat betreuren we, omdat we elkaar in de 

wijken zo hard nodig gaan hebben. 

Daarnaast wil het bestuur in het komende jaar nadruk

kelijk werk maken van discussies over de zelfstandige 

toekomst van de organisatie, dan wel samenwerk ingsmo

gel i jkheden met andere organisaties in het kader van het 

welzi jnswerk binnen de eigen gemeentegrenzen. 

Maar wanneer de politiek van onze gemeente dat vraagt, 
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dan wil ons bestuur natuurli jk ook openstaan voor even

tueel bredere coalities, zoals onze gemeente die ook niet 

uit de weg wil gaan op het niveau van de Brabantse Wal, 

omdat de transities wel heel erg veel power gaan vragen. 

Het bestuur gaat ervan uit ultimo 2 0 1 4 de contouren voor 

de ontwikkel ingen klaar te hebben. 

In de inleiding van het jaarverslag hebben we de Wet 

maatschappeli jke ondersteuning geduid als een "Wet 

maatschappeli jke ontwikkeling", omdat we geloven in 

nieuwe kansen en nieuwe energie vanuit een betrokken 

samenleving. 

Het bestuur hoopt in de gelegenheid gesteld te worden 

om hier een nadrukkeli jke bijdrage in te blijven leveren 

voor de gemeente Bergen op Zoom 

Het bestuur is zich bewust van het feit dat zij veel tijd 

heeft gevraagd van de lezers van deze terugbl ik over 

2 0 1 3 , maar is van mening dat zij de werkzaamheden 

van al haar (vrijwillige) medewerkers op deze wijze heeft 

moeten presenteren vanwege de omvang, maar vooral 

vanwege hun inzet en betrokkenheid. 

Wij zijn trots op de prestaties over 2 0 1 3 en kijken met 

vertrouwen naar de toekomst, vol met nieuwe uitdagingen. 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 mei 2 0 1 4 

G. Kamp, voorzitter H. Hoeben, secretaris/penningmeester 
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