
Van: Ingrid Roest <iroest@versawelzijn.nl>  
Verzonden: donderdag 22 april 2021 10:38 
Aan: Rooij - van Slooten, Karin de <k.derooij@huizen.nl> 
Onderwerp: Versa Verantwoordt 2020 Huizen 

Beste Karin, 

Met gepaste trots presenteren we hierbij de eerste Versa Verantwoordt 2020 Huizen, ter 
verspreiding onder de raadsleden.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Carin Hartog, 06 12574343 of Wout Vermeulen, 06 
13966520. 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Roest   
Bestuurssecretariaat 

Larenseweg 30  

Postbus 1463  

1200 BL Hilversum 
t. 035 7504112
t. 06 82306080

www.versawelzijn.nl  
werkdagen: ma t/m do 07.00-16.00 uur 

Z.175015/D.1168948

mailto:iroest@versawelzijn.nl
mailto:k.derooij@huizen.nl
http://www.versawelzijn.nl/


Versa 
Verantwoordt

2020
Versa Welzijn biedt breed sociaal werk in de Gooi en 
Vechtstreek. We vertellen hoe we onze middelen in 2020 
hebben ingezet; voor, met en door inwoners in Huizen.

van mens
tot mens

Huizen
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Sociaal werk in 2020
De wereld ging er in het eerste kwartaal van 2020 anders uit zien. Opeens 
was alles onzeker. Gezondheid en welzijn kwamen in een ander perspectief 
te staan. Na iedere persconferentie was het wikken en wegen: wat kan nog 
wèl? Met een speciale coronapagina op onze website hielden we iedereen 
geïnformeerd over de actuele dienstverlening. Onze sociaal werkers 
waren creatief. We ontdekten nieuwe vormen van werken. Een deel van de 
dienstverlening lukte telefonisch en digitaal. Maar wat live moest en kon, 
deden we in de wijk; soms in een wijkcentrum, soms buiten wandelend, 
soms aan huis. 
In deze Versa Verantwoordt leest u hoe wij onze middelen in 2020 hebben 
ingezet. Vervolgens delen we verhalen uit ons team. We wensen u veel 
leesplezier. Uw reactie of vragen zijn meer dan welkom! 

BEELDBELLEN   

1,5 METER
FILMPJES OP YOU TUBE

VOORLEZEN VIA WHATSAPP VOOR PEUTERS

 VERBINDEN

BERENJACHT

BELLEN
DEURGESPREKKEN

SOCIAL MEDIA

HUISWERK BRENGEN AAN HUIS    

EENZAAMHEID

SOEPROUTE

HUISWERKBEGELEIDING

17 TABLETS DELEN

MONDMASKERS

BIBLIOTHEEKBOEKEN BRENGEN

WHATSAPP GROEPEN

4000 KILOMETER GEWANDELD
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Verdeling baten 2020

Verdeling lasten 2020

Directe personeelskosten 52%
Vrijwilligers 1%
Accommodaties 19%
Activiteiten 4%
Overhead 19%
Middelen 5%

Totaal lasten	 100%

Verdeling personele inzet 2020 per werksoort

WWM (Wonen/Welzijn/Mantelz.onderst. 
incl.huisbezoek 80+) 7%
SJD (Sociaal juridisch dienstverlening)  5%
AMW (Algemeen maatschappelijk werk) 9%
KW (Kinderwerk) 3%
Opstap( je) 6%
JW (Jongerenwerk en budgetcoach) 27%
BW (Buurtwerk, buurtsportcoach en statushouders) 23%
GH (Geheugenhuis en Koffie om de hoek) 14%
VD (Vervoersdiensten) 4%
Overige werksoorten* 2%

Totaal 100%

* Artikel 1, buurtbemiddeling en VTH

Opstap( je)

SUBSIDIE

94%
OVERIGE BATEN

6%
6

94

WWM
SJD

AMW

KW

JW

BW

GH

VD
Overig

In 2020 zijn de totale baten € 155.000 lager dan in 2019.  
€ 75.000 door lagere subsidies van gemeenten en € 80.000  
door lagere inkomsten als gevolg de coronacrisis.
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Soep en praatje aan de deur 
De vrijwilligers in de Meentamorfose konden 
slechts gedeeltelijk hun normale gang gaan, alles 
was anders dan anders. Diegenen die ze normaal 
gesproken verwenden met koffie, een buurtontbijt 
of soep zaten nu noodgedwongen thuis. In plaats 
van soep voor de inloop werd besloten soep te 
maken voor diegenen die nu uit beeld waren. De 
vrijwilligers maakten ongeveer 80 liter soep, deze 
werd per portie verpakt in emmertjes, ingevroren 
en rondgebracht naar diegenen in de buurten die 
wel wat aandacht verdienden. Het aflevermoment 
aan de deur werd gekoppeld aan een opbeurend 
praatje. Simone Hinrichs, sociaal werker in 
De Meentamorfose zegt daarover: “Eén moment 
zal me bijblijven, de dame in kwestie stond me 
zwaaiend op te wachten op haar balkon, terwijl 
we à la Romeo en Julia afspraken hoe en waar 
ik de soep zou achterlaten, wijst ze me op een 
zwaaiende buurvrouw verderop op een balkon, 
of ik ook voor haar soep had, ze had het zo nodig! 
Prachtig toch? Zo werd onzichtbaar zichtbaar.”

Algemeen Maatschappelijk Werk 

Huiselijke relaties 21,7%
Geestelijke gezondheidzorg 20,2%
Financiën 17,6%
Huisvesting  16,4%
Lichamelijke gezondheid 7,9%
Dagbesteding en werk 7,1% 
Overig 9,1% 

Totaal lasten 100%

De hulpvragen die het algemeen maatschappelijk 
werk ontving, waren heel divers. Huiselijke relaties 
en geestelijke gezondheidszorg vallen het meest 
op. 

Onder ‘Overig’ valt onder meer Activiteiten 
dagelijks leven en Maatschappelijke participatie. 

41.273
inwoners

646 uur /week 
gehele team

0,02	uren/
inwoner / week

Verhouding uren op  
het aantal inwoners
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Pleidooi voor het preventief huisbezoek 
Marjolijn van Hilten, Coördinator Preventief 
Huisbezoek Huizen en Sociaal werker Wonen Welzijn 
Mantelzorg: “Begin van de zomer 2020 ontving 
Versa Welzijn een telefoontje van een mevrouw die 
zich door de corona erg eenzaam voelde en graag 
hulp wilde. Aan de sociaal werker vertelde mevrouw 
vervolgens dat zij al enige tijd erg verdrietig was, 
maar zich opeens het fijne gesprek herinnerde dat 
zij het jaar tevoren had gehad met een vrijwilligster 
van Versa. Het bleek te gaan om het preventief 
huisbezoek, dat jaarlijks wordt aangeboden aan alle 
80- en 85-jarigen Huizen. Zij is op zoek gegaan naar 
de gids die zij bij het huisbezoek had ontvangen.  
Het bleek te gaan om de Senioren Voorlichtingsgids, 
die zij goed had bewaard en waar de telefoon-
nummers van Versa Welzijn in stonden. 

Het luisterend oor van de sociaal werker deed 
mevrouw al veel goed. Na enkele gesprekken hervond 
mevrouw haar kracht en energie om haar sociale 
contacten weer aan te trekken en haar vertrouwde 
activiteiten thuis weer op te pakken.”

Het sociaal wijkteam is een samenwerking tussen 
wijkverpleging en sociaal werkers van Versa. 

Anneke van der Veer, sociaal werker: “Een huur-
achterstand kan diverse oorzaken hebben. Omdat 
het Sociaal Wijkteam achter de voordeur komt, 
kunnen de medewerkers uitzoeken wat er precies 
speelt. De sociaal werker en wijk verpleegkundige 
van het Sociaal Wijkteam komen erachter dat de 

administratie van een jaar in een lade is blijven liggen 
omdat er sprake blijkt van dementie. De zoon die de 
administratie zou overnemen, bleek daartoe niet in 
staat en heeft zijn eigen belangen beter behartigd 
dan die van zijn ouders. Het Sociaal Wijkteam 
heeft met hulp van een deskundige vrijwilliger de 
administratie op orde gebracht, betalingsregelingen 
getroffen en bewindvoering ingezet. Op deze wijze is 
een uithuiszetting voorkomen.” 

???
...

Het Sociaal wijkteam in 2020 

Vragen Sociaal Wijkteam in percentages

Psycho-sociale vragen 25%
Wonen 20%
Dagbesteding 18%
Hulp aan huis 16%
Overige vragen 21%

Totaal 100%
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Wandelen kan (bijna) altijd! 
Veel afspraken en activiteiten vonden in 2020 
min of meer noodgedwongen buiten plaats. 
Daarnaast was er ook de Wandel Challenge (i.s.m. 
FitStars) waarmee inwoners uitgedaagd werden 
om regelmatig te wandelen. Gezamenlijk hebben 
deelnemers 4.000 kilometer afgelegd! 

Quotes van enthousiaste deelnemers:

“In verband met mijn medische 
situatie durf ik niet goed 
alleen in het bos te wandelen. 
Doordat ik nu samen met andere 
deelnemers en begeleiders mooie 
natuurwandelingen kan maken,  
ben ik veel regelmatiger aan het 
wandelen. “ 

“Vorig jaar voor het eerst 
meegedaan en toen vanaf bijna 
niets opgebouwd naar bijna 
wekelijks vijf kilometer. Dit jaar heb 
ik dat ondanks wat lichamelijke 
terugvaldagen makkelijker vol 
kunnen houden. Het stimuleerde me 
erg dat we ondanks de beperkende 
maatregelen nog afspraken konden 
maken om samen te lopen.” 

 Boodschappen/ Bibliotheekboekendienst 274 
 ANWB AutoMaatje 726 
 BelBus 2288 
 BoodschappenPlusBus 83

De ritten van de Belbus worden als ritten per persoon 
gerekend. Dat betekent dat als drie personen naar het 
GeheugenHuis worden gebracht, dit als drie ritten 
wordt gerekend. Als gevolg van de RIVM-regels heeft de 
Belbus 2 maanden niet gereden en vervoert nu  
max. 3 personen in de Belbus.

Coördinator vervoers-
diensten Henk Lansink:  
“De Boodschappen PlusBus 
deed dit jaar de naam eer 
aan. In plaats van voornamelijk inwoners werden nu 
de boodschappen van, met name, senioren vervoerd. 
Men kon een lijstje doorbellen en dan bracht de 
chauffeur de boodschappen aan huis. Een uitkomst 
voor mensen die zelf de winkel niet in durfden of 
wilden. Ook chauffeurs van ANWB AutoMaatje 
werkten aan de boodschappenservice mee. 
Omdat de BoodschappenPlusBus geen uitstapjes 
mocht maken, hebben de vrijwilligers in de 
zomerperiode picknicks op het terrein van scouting 
Vasanta en aan de Zomerkade georganiseerd. Steeds 
konden maximaal 3 deelnemers in de bus worden 
vervoerd en een gezellig moment beleven. De 
vrijwilligers verzorgden zelf de catering. 
Door het jaar heen hield een groep vrijwilligers 
ook telefonisch contact met de senioren die bij de 
BoodschappenPlusBus bekend zijn.” 

BOODSCHAPPENBoodschappenPlusBus deed naam eer aan  
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Dagbesteding, belangrijk voor 
deelnemer en mantelzorger 
Coördinator Versa Geheugenhuis Rianne 
Sturkenboom, “In het Versa GeheugenHuis 
kwam al enige jaren meneer X bij ons deelnemen 
aan de activiteiten. Eerst één keer per week en dit 
is langzaamaan uitgebreid naar drie keer. Mede 
op verzoek van zijn echtgenote die de zorg zwaar 
vond worden en zelf wat meer lucht nodig had om 
dit vol te houden. Ook in de coronatijd hebben wij 
meneer goed op kunnen vangen, mede omdat wij 
goed contact hebben met andere zorgverleners 
binnen het zorgnetwerk van dit echtpaar. De 
verzorgers kwamen naar het Versa GeheugenHuis 
op afgesproken tijdstippen om meneer te helpen 
en verpleegkundige handelingen uit te voeren. 
Dankzij het maatwerk heeft mevrouw haar 
grote wens in vervulling zien gaan, namelijk zo 
lang mogelijk en met hulp haar man thuis laten 
wonen en zo mogelijk thuis houden. Tot twee 
weken voor zijn overlijden is de heer in het Versa 
GeheugenHuis geweest. Mevrouw is ons erg 
dankbaar. Dat maakt ons werk zo mooi en zinvol!”.

Kinderwerk versterkt 
zelfvertrouwen 
Kinderwerker Ellen Vogel: “Ik ben enorm trots 
op de kinderen die wekelijks bij wijkcentrum 
het Holleblok komen, voor activiteiten.In de 
kerstperiode hebben zij bijvoorbeeld kerstkaarten 
gemaakt voor eenzame ouderen. We hebben 
met hen over het thema eenzaamheid gesproken, 
en de kinderen waren erg gemotiveerd om iets 
voor een ander te doen. De kaarten zijn daarna 
verspreid onder eenzame senioren in Huizen! 
De kinderen vonden het erg fijn om dit te 
doen. Tijdens de kidsclub hebben de oudere 
kinderen een keer een activiteit georganiseerd 
voor de jongere kinderen. Dit klinkt misschien 
klein, maar voor de kinderen zelf was dit een 
enorme boost voor hun zelfvertrouwen. Van 
het bedenken van de activiteit, het inkopen 
van de spullen, het presenteren en het 
uitvoeren: ze hebben hun talenten en hun 
creativiteit ontwikkeld. De kinderen waren enorm 
trots op wat ze bereikt hebben, en dat mogen 
ze ook zijn. De jongere kinderen vonden het een 
geslaagde activiteit, en het was super gezellig! 
Binnenkort gaan we dit nog een keer doen.” 

GEHEUGEN
HUIS

Jongerenwerker Nathalie Nouamane: “Tijdens 
de coronaperiode liepen veel jongeren 
schoolachterstand op doordat de scholen en 
bibliotheken dicht waren en er alleen maar online 
les werd gegeven. Veel jongeren konden thuis 
niet rustig hun online les volgen en huiswerk 
maken doordat het te druk en te klein is thuis. 
Voor deze jongeren hebben wij Jongerencentrum 
Connect meerdere keren per week opengesteld 
zodat zij ongestoord aan school konden werken. 
Een jongere die regelmatig in Connect zijn 
schoolwerk kwam doen, gaf aan: ‘Doordat ik in 
het jongerencentrum rustig aan mijn school kon 
werken ben ik dit jaar overgegaan, anders was dit 
mij waarschijnlijk niet gelukt.’”

Tóch overgegaan dankzij Connect 
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Lucht voor inwoners in 
kwetsbare positie 
Beheerder Holleblok en Draaikom Barbara Lith: “In 
de coronatijd moesten we helaas ook de deuren 
sluiten van de wijkcentra en dat ging mij, als 
beheerder, aan het hart. En nog steeds doet het 
pijn om niet de deuren open te kunnen zetten voor 
alle doelgroepen die we normaal binnen hebben. 
Wat mij blij maakte, was het nieuws bij één van de 
persconferenties dat we de deuren toch mochten 
openen voor de kwetsbare en noodzakelijke 
groepen. De persconferentie was nog niet over, 
of op mijn mobiel kwam een appje binnen of wij 
konden helpen in het openstellen van de ruimte 
voor de NA (anonieme verslaafden alcohol en 
drugs) meetings. Voor de deelnemers aan de NA 
bijeenkomst, is het enorm belangrijk dat dit in het 
echt kan plaatst vinden in plaats van online. Hoe 
fijn is het dan dat we deze kwetsbare groep weer 
konden helpen om bij elkaar te komen! En zelfs op 
tweede kerstdag konden ze elkaar live ontmoeten 
(uiteraard op 1,5 meter afstand). Daar werd ik 
nog extra voor bedankt! Het is maar een klein 
voorbeeld van wat je voor mensen kunt betekenen. 
Voor deze mensen betekent het ontzettend veel 
als we gelijk contact kunnen hebben en afspraken 
kunnen maken. Heel fijn om er voor hen te kunnen 
zijn!”

Peuters in zicht
Leidinggevende Peuterarrangementen Bernadet 
van der Heijden: “De eerste lockdown was vreemd, 
de pedagogisch medewerkers waren veel op de 
peuterspeelzaal, maar zonder peuters. Deze tijd 
werd onder andere gebruikt om op te ruimen en 
schoon te maken. Tegelijkertijd ging men aan de 
slag met het ‘huiswerk’ voor de peuters. Dit kon 
gehaald worden op de locatie en als dat niet lukte, 
werd het rondgebracht. Zo hielden we een oogje 
op alle peuters. Daarnaast belden de medewerkers 
wekelijks met de ouders om te vragen hoe het met 
iedereen ging. Ook leerden zij filmpjes maken met 
hun mobiel en ontdekten ze alle mogelijkheden 
van Whatsapp. Ouders kregen regelmatig 
bericht en menig peuter heeft in deze dagen 
het videobellen ontdekt, want ook zij mochten 
zwaaien en praten met de juf. 

Jarige peuters werden toegezongen en mochten 
een cadeautje komen toveren op de zaal. Een 
enkele peuter heeft gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om toch te komen, omdat het niet 
anders kon. Op 11 mei gingen de zalen met allerlei 
extra maatregelen weer open. Helaas kwam 
in november noodgedwongen een einde aan 
50 jaar peuterwerk onder de vlag van welzijn. 
Versa heeft het peuterwerk overgedragen aan de 
kinderopvang of gesloten.” 1,5 m
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Versa Welzijn werkt in Huizen, Hilversum, Wijdemeren, Gooise Meren, Weesp en de BEL-gemeenten.  
Je vindt ons in de verschillende ontmoetingslocaties en op straat. We zijn altijd in de buurt. 

Meer lezen over wat Versa Welzijn doet? Kijk op www.versawelzijn.nl  
Reacties, vragen of verbeteringen ontvangen we graag op communicatie@versawelzijn.nl

VERSA WELZIJN
Larenseweg 30
Postbus 1463
1200 BL Hilversum
035 623 11 00

© april 2021

Wist u dat? 

…  Versa Welzijn een door 
het SWN gekwalificeerde 
welzijnsorganisatie is? 
We ontvingen als eerste 
welzijnsorganisatie in NL 
in 2017 het kwaliteitslabel 
en gaan voor de 2e 
hercertificering in 2021. 

…  we een succesvolle bloemenactie 
hadden, opgezet met Buurten met 
buren? Gesponsorde bloemen met een 
leuk kaartje “hoe gaat het?” werden aan 
inwoners meegegeven om zelf weer 
iemand er mee te kunnen verrassen.  

…  de huiswerkbegeleiding 
een geliefde activiteit 
is tijdens en ook ná 
de lockdowns? Zowel 
online als in het echt.

…  het kinderwerk werkt met  
3 stagiaires en 3 vrijwilligers?

…  er 17 tablets zijn overgedragen 
aan inwoners van Huizen 
zodat ze deel kunnen nemen 
aan programma’s en blijven 
communiceren beeldbellen/ 
facetimen?

...  Wegwijs Holleblok, het 
wekelijkse spreekuur voor met 
name administratieve vragen, 
het hele jaar is doorgegaan 
en zo mensen heeft geholpen 
bij problemen met toeslagen, 
invullen van formulieren etc.?

https://www.versawelzijn.nl
mailto:communicatie%40versawelzijn.nl?subject=

