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Inleiding 
Ambitieuze plannen lagen er klaar vol met nieuwe ideeën, evenementen en doelen. Het jaar 2020 was 

nog maar net gestart en met een frisse blik werkten we de plannen uit en werden de taken verdeeld. 

En toen, toen kwam er een nieuw virus wat de wereld in zijn greep hield.  

Maar Welzijn Scherpenzeel kan niet zomaar de deuren sluiten. Mensen zijn afhankelijk van ons en 

daarnaast hebben wij als taak om te ondersteunen waar nodig. We hebben er dan ook alles aan gedaan 

om ervoor te zorgen dat het zo “normaal” mogelijk bleef. 

Voor ons is het belangrijk om De Inloop door te laten draaien. We hopen oprecht op een oplossing op 

korte termijn. Uit de enquête die deelnemers hebben ingevuld, blijkt dat de Inloop erg belangrijk is 

voor hen. Nu, maar ook in de toekomst. Het helpt tegen eenzaamheid, is een veilige haven en zorgt 

voor gezelligheid.  

Het was een jaar waarin we ook de mantelzorgers in de gaten hielden. Juist in deze tijd is het voor hen 

belangrijk een luisterend oor te bieden. Helaas geen dag van de Mantelzorg zoals we gewend zijn met 

workshops en gezelligheid, maar dit jaar een persoonlijk gesprek aan de deur en een tas met inhoud 

als cadeau.  

Tot slot kunnen we zeggen dat het geen gemakkelijk jaar was voor Welzijn Scherpenzeel. Gelukkig zien 

we dat met een beetje creativiteit er mooie nieuwe plannen ontstaan en uitgevoerd werden. Allemaal 

plannen die helpen om eenzaamheid te verminderen, organisaties te ondersteunen en mantelzorgers 

een luisterend oor te bieden.  

  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Namens alle betrokken medewerkers, 

Ellen Alders 
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Algemene cijfers Welzijn Scherpenzeel via Welzijn Barneveld 

Aantal beroepskrachten 2 

Aantal beroepskrachten betrokken bij Welzijn Scherpenzeel via Welzijn 
Barneveld 

7 

Aantal invallers nul-uren contracten voor De Inloop 2 

Aantal invallers via collega organisatie voor De Inloop 5 
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Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers 

Voortgang 

Welzijn Scherpenzeel heeft het afgelopen jaar ingezet op het uitbreiden van het steunpunt vrijwillige 
inzet. Er werd contact gezocht met organisaties om te bekijken wat zij nodig hebben. Ook werd de 
vacaturebank vernieuwd en uitgebreid. Het gebruik maken van de online vacaturebank wordt als 
middel gebruikt om vrijwilligers te werven en organisaties een platform te geven in hun zoektocht 
naar vrijwilligers.   
 
Het afgelopen jaar werden er ruim 20 vrijwilligers bemiddeld naar organisaties in de gemeente 
Scherpenzeel. Deze vrijwilligers hebben veelal via de online vacaturebank een vrijwilligersvacature 
gevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook werden er via de klantmanagers van de gemeente Scherpenzeel mensen doorverwezen naar 
Welzijn Scherpenzeel. Met deze groep mensen, zochten wij vaak samen naar een geschikte 
organisatie om vrijwilligerswerk te gaan doen.  
 
Scholingsavonden 
In samenwerking met Welzijn Barneveld zijn er in het najaar vijf scholingsavonden georganiseerd 
voor vrijwilligers. Doordat we niet in groepen bij elkaar mochten komen, hebben deze 
scholingsavonden grotendeels via beeldbellen plaatsgevonden.  
 
Beraadsgroep 
De Beraadsgroep in Scherpenzeel is een platform van informele en formele (zorg) organisaties in 

Scherpenzeel.  In deze bijeenkomsten wordt er overlegd over de mogelijkheden in het sociaal 

domein waar het gaat over verbinden, samenwerken om zo betere Zorg, Wonen en Welzijn te 
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kunnen bieden. Welzijn Scherpenzeel zit deze beraadsgroep voor. Dit op aanvraag van de gemeente 

Scherpenzeel. De leden van de beraadsgroep bestaan uit betaalde medewerkers en vrijwilligers van 

maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties. Om de bijeenkomsten regelmatig te kunnen laten 

plaatsvinden en om het zo weinig mogelijk (werk)belasting te geven voor de leden is er gekozen voor 

deze werkvorm. 

De beraadsgroep probeert mee te denken in de maatschappelijke vraagstukken van nu in onze 
gemeenschap. 

Opbrengst 2020 

Kwalitatieve opbrengsten 

Er zijn meer vrijwilligers. 
Er zijn persoonlijke en digitale bemiddelingen geweest.  
Er zijn meer contacten met maatschappelijke organisaties die vrijwilligersvacatures aanbieden.  
Er is een scholingsaanbod voor vrijwilligers om hen te ondersteunen in de werkzaamheden.  
Er is meer bemiddeld via de online vacaturebank. 
Specifieke doelgroepen kunnen worden ingezet in lokaal vrijwilligerswerk. 
Er is samenwerking met de klantmanagers Participatie. 
Informele en formelen netwerken vinden elkaar. Het Steunpunt faciliteert en ondersteunde waar 
gevraagd. 
Steunpunt Scherpenzeel is goed zichtbaar voor organisaties en andere stakeholders in Scherpenzeel. 
Er is samenwerking met lokale vrijwilligersorganisaties. 
Vrijwilligersorganisaties plaatsen vacatures op de online vacaturebank. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie  

2019 
Prestatie 

2020 

Bemiddelingen 27 20 

 Mensen vanuit de Participatiewet 4 3 

 Jongeren voor Maatschappelijke stage 5 n.b. 

Scholingsavonden 13 5 

Pagina ‘Welzijn Scherpenzeel’ in Scherpenzeelse Krant 2 6 

Vacatures op online vacaturebank n.b. 19 

Online nieuwsbrief Welzijn Scherpenzeel 1 3 

Netwerkbijeenkomsten vrijwilligerswerk 1 0 

Bijeenkomsten Beraadsgroep WZW 2 2 

Maatjesproject 

Voortgang 

Eerste helft van het jaar 
In dit jaar waren ging er veel anders dan we gewend zijn in het maatjesproject. Aan het begin van 
het jaar hebben we een aantal bemiddelingen kunnen doen. Tijdens de lockdown kwam dit volledig 
stil te liggen. Er kwamen ook bijna geen aanmeldingen binnen van vrijwilligers. Juist wel van 
deelnemers; mensen waren eenzaam en wilden graag contact. We hebben met hen telefonisch 
contact gehouden of ze gekoppeld aan een belmaatje. Om zo te voorkomen dat mensen 
vereenzaamden. 

Tweede helft van het jaar 
Na de zomer werd dit beter, er kwamen meer aanmeldingen om vrijwilliger te worden. Mensen 
voelden de noodzaak om wat te betekenen voor een ander. Dit werkt nog steeds door. Ook kregen 
we veel nieuwe aanmeldingen van deelnemers, mensen waren eenzaam doordat naasten uit angst 
wegbleven. Sommigen meldden zichzelf aan, velen werden doorverwezen. Het is goed om te zien 
dat verwijzers ons weten te vinden.  
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Locatiegericht vrijwilligers werven 
Het locatiegericht vrijwilligerswerven doormiddel van een flyer blijkt te werken. We zijn hier aan het 
begin van het jaar mee gestart. Het idee is dat het gemakkelijker is om een vrijwilliger in de buurt te 
vinden. Elkaar opzoeken kost dan weinig moeite. Het is nu een aantal keer gelukt om via deze weg 
een vrijwilliger te vinden. Deze manier van werven is uniek in Nederland, daar zijn we dan ook gepast 
trots op.  

 
Opbrengst 2020 

Kwalitatieve opbrengsten 

Maatjescontacten tussen deelnemers en vrijwilligers zijn succesvol. 
Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden die met enthousiasme maatje worden. 
Er wordt afgestemd met andere welzijnsorganisaties waardoor de deelnemer de beste 
ondersteuning krijgt. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2019 
Prestatie 

2020 

Totaal aantal deelnemers maatjesproject 13 19 

Instroom in het kalenderjaar 8 7 

Uitstroom in het kalenderjaar 3 6 

Totaal aantal vrijwilligers Maatjesproject 12 14 

Instroom in het kalenderjaar 7 8 

Uitstroom in het kalenderjaar 3 4 

Bemiddelingen Maatjesproject 5 6 

Steunpunt Mantelzorg 
Voortgang 

Algemeen 
Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Scherpenzeel is er voor die mensen die ondersteuning willen. 
Dit kan door middel van een gesprek, een luisterend oor of praktische ondersteuning zoals hulp bij 
het doen van aanvragen welke de last van de mantelzorger verlichten. Het Steunpunt wil als 
wegwijzer fungeren en mantelzorgers vooral ook de weg wijzen in zorgland. Er wordt meegedacht 
in oplossingen. Het is hierbij belangrijk te kijken hoe men ook op langere termijn het vol kan houden. 
Het motto “langer thuis” wordt niet alleen door de mensen zelf maar ook van de overheid breed 
uitgedragen. 
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Lotgenotencontacten 
De gespreksgroep mantelzorg en Netwerkgroep OBK (Ouders van bijzondere kinderen) zijn 

afgelopen jaar een aantal keren bij elkaar geweest. Beide groepen worden goed bezocht. Helaas 

hebben we in november weer moeten besluiten de bijeenkomsten stop te zetten. Er wordt echter 

wel contact gehouden met deelnemers van de groepen. De datums voor 2021 zijn gepland en we 

hopen dat we in 2021 toch snel weer bij elkaar kunnen komen. 

Dag van de mantelzorg 
10 november was het de jaarlijkse dag van de mantelzorg. Helaas hebben we niet als vorige jaren 

een high tea kunnen organiseren met vervolgens de mogelijkheid tot het doen van workshops. Dit 

jaar hebben we samen met de Rotary, vrijwilligers en medewerkers van Welzijn Barneveld bij alle 

mantelzorgers een tasje gebracht. Mantelzorgers die niet thuis waren konden het later alsnog 

ophalen bij het Steunpunt Mantelzorg.  Het eerste tasje is door wethouder H. van Dijk uitgereikt. 

Via het ministerie VWS en o.a. Mantelzorg.nl was er dit jaar een actie “deel je zorg ”. Het was 

mogelijk per steunpunt maximaal 500 tasjes bestellen. Omdat we ook werkzaam zijn in de gemeente 

Barneveld hebben we er 1000 binnen gekregen. Daarbij werd het spel ‘bordjevol’ geleverd, alsmede 

een informatieboekje over mantelzorg van Mantelzorg.nl, een kaart van minister Hugo de Jonge en 

informatie van www.huppla.nl.  Daarnaast hebben wij onze eigen informatie van Steunpunt 

mantelzorg hierin gedaan alsmede het boek ‘Dagboek van de mantelzorger’. Het is een boek vol 

informatie en handige pagina’s waarop je gegevens kunt invullen en ook weer kunt wissen. Omdat 

er geen high-tea was zijn er ook nog kleine thee pakketjes gemaakt met een glas, thee en een reep 

chocolade met bedankt erop. 

Dienstenbon 
Eind december is door de raad akkoord gegeven op de uitvoering van de dienstenbon. Dit zal in 2021 

verder worden uitgerold en in de markt worden gezet.  

Jonge Mantelzorg 
In november wilden we, Jeugd-Punt en het Steunpunt mantelzorg, een activiteit organiseren voor 

jonge mantelzorgers. Helaas kon dat door te weinig aanmeldingen niet doorgaan. Wel is er leuk app 

contact geweest met een aantal jongeren.  

Er is ook contact geweest met het Steunpunt Mantelzorg in Barneveld om te kijken of we met hen 

ook hierin kunnen samenwerken. 

http://www.huppla.nl/
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Huishoudelijke Hulp regeling 
In 2020 heeft zich 1 mantelzorger aangemeld voor het gebruikmaken van de huishoudelijke  van de 

huishoudelijke hulp regeling voor mantelzorgers. Uiteindelijk hebben 7 mantelzorgers in 2020 

gebruik van gemaakt van deze regeling. Aan het eind van het jaar is er met iedereen contact geweest 

om te vragen of ze ook in 2021 nog gebruik wilden maken van deze regeling. De meesten wilden dat 

graag.  

Respijtzorg 

Eind september heeft een mantelzorger en diens partner gebruik gemaakt van logeerzorg. De 

zorgvrager is opgenomen geweest in een verpleeghuis in de regio. De mantelzorger is zwaar 

overbelast, ook omdat zij kinderen heeft met een zorgvraag. Tijdens deze opname zou de gemeente 

langskomen voor een tafelgesprek om te kijken wat nodig is om ervoor te zorgen dat deze 

mantelzorger het langdurig vol kan houden. Helaas duurde het tot de dag voordat haar partner naar 

huis zou komen dat dit heeft plaats gevonden. De rust die de mantelzorger zou moeten hebben 

gehad, werd stress omdat zaken niet opgepakt werden. Hierdoor was de mantelzorger alsnog niet 

uitgerust.  

Meneer heeft uiteindelijk nog 2 weken langer kunnen logeren in het verpleeghuis, waardoor 

uiteindelijk er iets van rust is gekomen. Echter de opvolging van de vragen die er lagen naar 

aanleiding van het gesprek duurde voor de mantelzorger wederom enorm lang. Ook werd ze 

ondanks herhaalde verzoeken niet van de voortgang op de hoogte gehouden.  

Verschillende partijen, waaronder het Steunpunt Mantelzorg, hebben contact proberen te zoeken 

en getracht e.e.a. vlot te trekken. Echter ook zij kregen traag reactie. Aan het einde van het jaar was 

nog steeds niet alles geregeld.  

Ook het verpleeghuis heeft geen reactie gehad over hoe ze de betaling in moeten dienen. Er zou 

een contract opgemaakt moeten worden en dat is in 2020 niet rondgekomen.  

Dat het soms tijd kost om zaken te regelen is soms een feit, echter het verdiend wel aandacht om 

hierover te blijven communiceren met de betrokkenen. 

Opbrengst 2020 

Kwalitatieve opbrengsten 

Het Steunpunt Scherpenzeel, met daarmee het steunpunt mantelzorg, groeit. 
Het steunpunt mantelzorg speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij. 
Mantelzorgers vinden hulp, ondersteuning en een luisterend oor bij of via het Steunpunt 
Mantelzorg 
Organisaties en andere stakeholders krijgen informatie via of van het Steunpunt Mantelzorg. 
Mantelzorgers worden begeleid bij het vinden van respijtzorg. 

Kwantitatieve opbrengsten Prestatie 2019 Prestatie 2020 

Aantal geregistreerde mantelzorgers  160 164 

Waarvan aantal jonge mantelzorgers  - 18 

Aanmeldingen 25 34 

Aantal gesprekken (huisbezoek + kantoor) 22 14 

Gespreksgroep Mantelzorgers (gemiddeld aantal 
deelnemers)  

7 7 

Netwerkgroep OBK (gemiddeld aantal deelnemers) 6 6 

Nieuwsbrief Mantelzorg (aantal) 3 0 

Nieuwe aanvragen HH-regeling 2 1 

Aantal lopende HH-regelingen 10 7 

 



 

 
Welzijn Scherpenzeel  jaarrapportage 2020  10 
 

 

De Inloop is een algemene voorziening. Het is een samenwerkingsverband van Kwintes, Abrona, en 

Welzijn Barneveld. 

De Inloop 
Voortgang 

De Inloop bestaat in maart 2021 al weer 3 jaar. De Inloop is een vast begrip aan het worden in 

Scherpenzeel.  

Ondanks de coronacrisis en de maatregelen, is het aantal geregistreerde bezoekers gegroeid, 

steeds meer inwoners van Scherpenzeel weten de weg naar De Inloop te vinden. 

De Inloop is voor veel bezoekers een thuis, een veilige haven en soms de enige sociale plek waar 

men op terug kan vallen. Covid-19 geeft veel onrust en juist voor deze bezoekers is het erg 

belangrijk dat ze ergens naar toe kunnen gaan om te kunnen praten en contact maken met andere 

mensen. 

 We hebben aan de bezoekers gevraagd hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren en wat De 

Inloop voor hen heeft betekend.  

Wat deed het met je toen De Inloop moest sluiten van maart tot half mei? 
 Mijn contacten vielen weg en ik werd depressief. 
 Verschrikkelijk, ik voelde me verlaten en eenzaam, De Inloop is mijn redding om te 

overleven. 
 Niet leuk. 
 Grote leegte die er in mijn weekprogramma viel. 
 De gezelligheid viel weg. 

 
Wat heb je in deze maanden het meest gemist? 

 De gezelligheid. 
 De bezigheid. 
 Het normale fysieke contact. 
 Het met elkaar zijn. 
 De koffie, praatje met andere, spelletje. 
 Alles wat er gebeurt in De Inloop. 

 
Had je opdat moment een netwerk waar je terecht kon? 

 Nee. 
 Niet veel. 
 Ik heb geen netwerk. 
 Nee, want mijn vriendin was net overleden, alles viel toen weg. 
 Gelukkig kan ik naar vrienden bellen. 
 Gelukkig heb ik een paar vrienden waar ik terecht kan. 
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Hoe was het voor je dat je weer naar De Inloop kon gaan in mei? 

 Fijn om de mensen weer te spreken in De Inloop. 
 Alles, er weer uit kunnen gaan en bezig zijn en het voorkomt dat ik in de eenzaamheid 

geraak. 
 Ik was heel blij, door weer te komen werd ik weer positief. 
 Ik dacht: eindelijk, kan ik weer een praatje maken, mijn loopje doen en gezellig een 

spelletje doen. 
 Leuk om iedereen weer te zien. 

 
Hoe vind je het dat je nu wel naar De Inloop kan komen, maar dat je je wel van tevoren moet 
aanmelden? 

 Begrijpelijk. 
 Geen probleem, het is even lastig maar het ka nou eenmaal niet even anders. 
 Heel goed. 
 Dan weet je zeker dat je er terecht kan. 
 Lastig om van tevoren te bedenken of ik wil gaan, het went wel. 
 Dat is een goed plan, we moeten wel serieus met corona omgaan, voor jezelf maar ook 

voor de ander. 
 
Wat zou het met je doen als De Inloop weer moet sluiten vanwege strengere 
coronamaatregelen? 

 Niet leuk. 
 Het zou voor mij een doodsteek zijn, afgesloten zijn van alles, alleen nog boodschappen 

doen en verder alleen thuis zitten, geen sociale contacten, eenzaamheid. De inloop is voor 
mij Alles. 

 Ik zou dat moeilijk vinden omdat ik dan weer snel negatief over mezelf ga denken. ik moet 
juist positief blijven dat is beter en dan zou ik niemand zien. 

 Ik hoop niet dat het zover komt. 
 Dan wordt het weer lastig om met mensen te praten. 
 Jammer. 
 Vervelend. 

 
Voortbestaan 

De Inloop heeft een duidelijke functie in het leven van bezoekers en vrijwilligers. Met name in 

onzekere tijden is het bieden van dag-structuur, het realiseren van een vaste ontmoetingsplek en 

het bieden van een luisterend oor van grote preventieve waarde. Zowel fysiek als mentaal.  

In de bijlage (bijlage 1 DE INLOOP) hebben we als organisaties geprobeerd de cijfers en kosten in 

beeld te brengen. 

We maken ons op dit moment grote zorgen om het voorbestaan van De Inloop. Misschien niet 

eens zozeer vanwege het nut, het belang van De Inloop, maar vooral vanwege de locatie. De 

Inloop is gevestigd in een pand wat in de tweede helft van 2021 zal worden gesloopt voor 

nieuwbouw van appartementen en een supermarkt. De Inloop zal dan moeten verhuizen. Op dit 

moment is er nog geen zicht op een andere plek. We hopen op een locatie op ‘pantoffelafstand’ 

voor de bezoekers. Een huiskamer-locatie waar men zich prettig kan voelen, elkaar kan 

ontmoeten en waar een plekje is om een gesprek met een medewerker te voeren. We blijven 

hopen op een oplossing! 
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Opbrengst 2020 

Kwalitatieve opbrengsten 

Inwoners ontmoeten elkaar en zijn van betekenis voor elkaar. 
 Er is integratie en sociale participatie van (kwetsbare) burgers in eigen buurt/dorp. 
 Inwoners zijn langer/meer zelfredzaam en blijven langer zelfstandig(er). 
 Inwoners zijn wegwijs in het kunnen stellen van kleine hulpvragen op divers gebied zoals de 
 sociale kaart, vrijetijdsbesteding, omgaan met financiën, internetgebruik. 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2019 
Prestatie 

2020 

Totaalaantal bezoekers januari – december 
  De Inloop is gesloten geweest van 16 maart tot 14 mei 2020 
  Vanaf 14 mei zijn er maar een beperkt aantal bezoekers mogelijk i.v.m. 
  1½ meter afstand 

1405 963 

Totaal aantal individuele bezoekers     

  Waarvan geregistreerd bij De Inloop   30 38 

  Waarvan wonend in een woonvorm 5 8 

  Waarvan Ambulante Begeleiding (bekend bij De Inloop) -- 8 

  Waarvan Statushouders -- 4 

Aantal vaste vrijwilligers 8 10 

Volgers van Facebookpagina De Inloop 72 88 

Hulpvragen januari - december   

Totaal aantal hulpvragen 19 20 
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Buurtbemiddeling 
Voortgang 
Het jaar 2020 is voor Buurtbemiddeling een bijzonder jaar geweest. Door de beperkingen door 

corona zijn de werkzaamheden fors beïnvloed. Mede daardoor is een flink aantal casussen (19) nog 

niet afgerond. Contacten van coördinator en bemiddelaars moesten vaak digitaal plaatsvinden. Ook 

de landelijke en regionale contacten moesten veelal online plaatsvinden. Desondanks is het gelukt 

om in veel burenkwesties een bemiddelende rol te kunnen spelen. Ook dit jaar bleek het aantal 

complexe zaken weer toe te nemen. Casussen waarbij personen met een “rugzakje” betrokken 

waren kwamen niet zelden voor. Verder werden ons met name door de gemeente een aantal 

redelijke complexe kwesties doorgespeeld. Niet makkelijk, maar voor coördinator en bemiddelaars 

wel een mooie uitdaging. Doordat Buurtbemiddeling ook zaken behandeld waarvoor voorheen nog 

een contra-indicatie gold, neemt de kans op een niet succesvolle bemiddeling toe. Vandaar het wat 

lagere slagingspercentage over 2020. 

Opbrengst 2020 

Kwalitatieve opbrengsten 

Kwantitatieve opbrengsten 
Prestatie 

2019  
Prestatie 

2020 

Totaal aantal aanmeldingen 75 80 

Totaal aantal aanmeldingen in behandeling genomen 70 80 

Totaal aantal bemiddelingen 18 17 

Geslaagde bemiddelingen 17 14 

Slagingspercentage van de bemiddelingen  94% 82% 

Opgelost na intake/advies/coördinator 14 13 

Opgelost na kennismakingsgesprek bemiddelaars 8 8 

Opgelost op een andere manier 7 8 

Niet in behandeling genomen 5 0 

Nog niet afgerond 12 19 

Niet opgelost 11 18 

Slagingspercentage totaal 81% 71,5% 

Verdeling aanmeldingen over de twee gemeentes   

Gemeente Barneveld 64 69 

Gemeente Scherpenzeel 11 11 
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Bijlage 1: De Inloop 
  type bezoeker aantal  wat voorkomt de inloop   

1 inwoners met ambulante ondersteuning 11  €                        12.480,00  uitgaande van min 4 cliënten 

2 inwoners vanuit een woonvorm met zorg 11  €                          3.168,00  uitgaande van min 4 cliënten 

3 zelfstandig wonend onbekend of er begeleiding 

is 23   schatting preventief 

  (waaronder ook statushouders)       

  totaal  45     

     

ad 2 Door de komst van de inloop zijn er minimaal 4 cliënten 2 uur 2x per week naar de inloop gaan is 16 uur. Tijdens hun afwezigheid wordt 

geen directe tijd gevraagd wat ongeveer uit komt op 10 minuten per cliënt 10 minuten x 4 cliënten, 2x per week is 80 minuten. afgerond 

60 euro per uur x 47 weken 

ad 1 Ambulant: Hiervoor zouden we eenzelfde inschatting kunnen maken. Burgers met een zorgvraag krijgen meestal 1 uur begeleiding (dit 

wordt bepaald aan de hand van de doelen die gesteld worden en welke andere invullingen per week verder mogelijk zijn. In enkele 

casussen betekend de mogelijkheid van bezoek aan de inloop geen 2de uur begeleiding van onze persoonlijk begeleider nodig hebben. 

Neem ook hier 4 ambulante cliënten x € 65 euro = € 260 per week x 48 (minus vakantie) = € , op jaar basis( je kan dit eventueel halveren, 

dus 30 minuten extra inzet van de professional). 

  

De inwoners van Scherpenzeel zonder (voor ons bekende) hulpvraag: dit valt onder 1 tegen éénzaamheid en dat is niet in geld uit te 

drukken, hiervan kunnen we alleen aangeven hoeveel burgers binnen lopen. 

  

Bovenstaande blijft altijd een inschatting maar het geeft wel een reëel beeld wat een vorm van een inloop op kan leveren, naast de 

verbinding die in enkele gevallen ook ontstaat om buiten de inloop tijden elkaar op te zoeken voor b.v. samen boodschappen doen. 

 


