
Versa  
Verantwoordt

2021
Wijdemeren

Versa Welzijn biedt breed sociaal werk in de Gooi en Vechtstreek. 
In dit overzicht vertellen we u hoe we de middelen van ons 
sociaalwerkteam in 2021 hebben ingezet; voor, met en door de 
inwoners van Wijdemeren.

van mens
tot mens
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De drie pijlers van Versa
De opzet van deze verantwoording heeft een iets andere insteek dan vorig jaar. Dit jaar benaderen we onze 

inzet niet vanuit de verschillende werksoorten, maar vanuit de drie pijlers die voor Versa belangrijk zijn:

De keuze om onze inzet te beschrijven op basis van de drie pijlers is gebaseerd op het idee dat het leven van 

mensen zich niet laat indelen naar werksoort. Het is een samenhang van allerhande factoren en zodoende is 

onze inzet ook niet vanuit één werksoort te benaderen. De pijlers zijn voor ons een betere, bredere benadering 

om onze inzet in te delen. Uiteraard heeft ook deze manier van indelen z’n beperkingen: in de praktijk lopen 

dingen vaak door elkaar.

Corona had ook in 2021 een grote invloed op ons 

leven en welzijn. De wisselende maatregelen 

en beperkingen brachten onzekerheid en een 

gebrek aan perspectief met zich mee. Dit had een 

flinke impact op het welzijn van mensen. Ons 

team Versa Wijdemeren heeft zich dan ook ten 

volle ingezet voor de mentale weerbaarheid van 

inwoners. Uiteraard werd niet alles bepaald door 

corona: daar waar nodig en mogelijk heeft Versa 

zich ook op andere, ‘gewone’ manieren ingezet. U 

vindt hier meer informatie over onze inzet in 2021. 

De impact van onzekerheid Kwaliteitslabel

In 2021 heeft Versa Welzijn voor de 2e keer een 

hercertificering ontvangen van het kwaliteitslabel 

van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. 

Als eerste organisatie in Nederland ontving Versa 

in 2017 dit kwaliteitslabel.

1. COLLECTIVEREN: 
activiteiten om 

inwoners te verbinden en 

ondersteunen

2. INDIVIDUELE 
ONDERSTEUNING: 

activiteiten om individuele 

bewoners te helpen 

3. FINANCIËN & 
ADMINISTRATIE:

ondersteuning bij financiële  

en administratieve vragen 

€€?

. . .
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Verdeling baten 2021
SUBSIDIE 

97%

OVERIGE BATEN

3%

3

97

Verdeling lasten 2021

Directe personeelskosten 65%

Vrijwilligers 1%

Accommodaties 5%

Activiteiten 4%

Overhead 19%

Middelen 6%

Totaal lasten 100%

Directe personeels- en 

vrijwilligerskosten

AccommodatiesVrijwilligers

Activiteiten

Overhead

Middelen

Verdeling personele inzet 2021 
per werksoort 

Pijler 1 - Collectiveren 25%

Pijler 2 - Individuele ondersteuning 55%

Pijler 3 - Financiële/administratieve vragen 20%

Totaal lasten 100%

PIJLER 3

PIJLER 2

PIJLER 1
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1. Collectiveren

Onder ‘collectiveren’ valt alles wat we doen om inwoners rondom 

bepaalde thema’s/problematiek te verbinden en te ondersteunen. 

Collectiverende projecten dragen bij aan een samenleving waarin 

iedereen mee kan doen (inclusie). Hierbij focussen we ons niet alleen 

op kwetsbare groepen (met een hulpvraag), maar ook op mensen 

die verbinding tot stand kunnen brengen (aanbod hulp). We werken 

bijvoorbeeld veel met vrijwilligers bij deze projecten. Hierbij is het wel van 

belang dat we duurzaam betrokken zijn bij de projecten in Wijdemeren en 

opereren als vaste partners, niet als passanten.

ANWB AutoMaatje Wijdemeren  
Het AutoMaatje project was in 2021 een enorm succes: samen met 36 

vrijwilligers hebben we 1490 ritten gereden voor 133 deelnemers. Dat is 

een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020! Van alle ritten gingen er 

99 naar een vaccinatielocatie. Het vinden van een vrijwillige chauffeur 

voor elke rit werd ook dit jaar weer verzorgd door matchmakers Heleen en 

Irma. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig 

zijn vrijwilligerswerk kon doen, was er een 

speciaal voor AutoMaatje gereserveerd 

coronabudget waarmee we coronaprotocollen 

en beschermende middelen konden uitdelen. 

Samen met wethouder Rosalie van Rijn en 

het dorpenteam van gemeente Wijdemeren 

is het begin december bijvoorbeeld gelukt 

om binnen twee dagen alle vrijwilligers 

te voorzien van zelftesten voor extra 

bescherming van de meestal kwetsbare 

deelnemers.  

Het is de verwachting dat AutoMaatje volgend jaar verder blijft groeien. 

Er is een stijgende vraag naar vaste wekelijkse ritten voor bijvoorbeeld 

boodschappen doen en vervoer naar activiteiten. Dat vereist wel dat we 

voldoende vrijwillige chauffeurs hebben. Daarom blijven we regelmatig 

werven en de publiciteit opzoeken. In 2021 promootten we AutoMaatje 

op de seniorenmarkt Loosdrecht en bij Emtinkhof; voor 2022 zullen we 

soortgelijke promoties doen. 

Aantal enkele ritten per jaar

668

20-20
1490

20-21

Tijdens zijn 

afscheidstournee 

reed de vertrekkend 

ANWB directeur 

mevrouw van Rijhn 

uit Kortenhoef naar 

de vaccinatielocatie. 

Ook vierden we dit 

jaar de 1.000ste rit!

“Ik heb veel waardering 

voor de manier waarop 

de rit naar mijn eerste 

coronavaccinatie is 

verzorgd, dat was echt 

heel fijn”. 

-deelnemer 2

20-19

409

“Veel dank aan 

vrijwilliger Paul voor 

de fijne begeleiding die 

ik van hem kreeg bij 

mijn afspraken in het 

ziekenhuis”.

-deelnemer 1
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Samenwerking partners
We hebben veel energie gestoken in het verbinden 

en versterken van de samenwerking met 

verschillende partners in de Gooi en Vechtstreek. 

We hebben onder andere:

•  het initiatief genomen om de ‘Kom Erbij’ groep 

in Loosdrecht te ondersteunen bij het opstarten 

van de groep;  

•  kennis gemaakt met sportcoach Rosanne 

Hartman en POH-GGZ Overmeer;

•  een kick-off met verschillende leefstijlcoaches 

bijgewoond;

•  in 2021 vier bijeenkomsten gehad voor de 

herstart van de ‘Kom erbij’ werkgroep;

•  deelgenomen aan de seniorenmarkt in 

Loosdrecht;

•  activiteiten geïnitieerd in samenwerking met 

Veenstaete en Emtinkhof tijdens de Week tegen 

Eenzaamheid 

•  meegewerkt aan ‘Integraal Beleidsplan 

Vergrijzing’ in samenwerking met KBO, HAP 

Siebeling en Suijker en anderen.

•  actief mensen benaderd om onze zichtbaarheid 

en bereikbaarheid te vergroten.

Vrijwillige Thuishulp Intensief  
Vrijwilligers die actief zijn voor de Vrijwillige 

Thuishulp Intensief (VTHI) zijn maatje van 

mensen met een beperking als gevolg van 

bijvoorbeeld ouderdom, een chronische ziekte of 

een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zo 

hebben we meerdere deelnemers met dementie 

die afhankelijk zijn van mantelzorg. Dankzij de 

wekelijkse bezoekjes van de VTHI-vrijwilliger 

hebben hun mantelzorgers ook even vrijaf. 

De coördinator heeft goed contact met 

de mantelzorgers, en waar nodig met de 

casemanagers en praktijkondersteuners 

van de huisarts. De match tussen 

deelnemer en vrijwilliger is 

doorgaans langdurig. 

Vaak blijft de vrijwilliger 

vriendschappelijk betrokken 

bij de deelnemer, zelfs nadat 

deze wordt opgenomen in een 

verzorgingshuis. 

Wist u dat: 

...  Een VTHI-maatje van iemand met dementie 

deelneemt aan de training rondom Dementie 

van de King Arthur Groep?

...  Drie VTHI-vrijwilligers meededen met de 

workshop ‘Eén tegen eenzaamheid’?

...  Een VTHI-vrijwilliger regelmatig een extra portie 

kookt voor ‘haar’ mevrouw?

Preventief Huisbezoek: signalering en 
individueel advies voor inwoners vanaf  
80 jaar.  
In 2021 werden 197 inwoners uit Wijdemeren 80 

jaar. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er 

echter geen preventieve huisbezoeken afgelegd 

door onze vrijwilligers. Vanwege persoonlijke 

omstandigheden zagen zij hier vanaf.

Om de 80-jarigen toch zoveel mogelijk te 

informeren hebben we een uitgebreide 

seniorengids gemaakt. Alle 80-jarigen hebben 

deze gids ontvangen. We ontvingen 15 reacties op 

de gids, variërend van behoefte aan gezelschap 

wegens eenzaamheid tot leuke bedankjes voor de 

verstrekte informatie. 

Vrijwillige Thuishulp Intensief  
in cijfers: 

LOPENDE MATCHES 

in 2021, waarvan 7 nieuwe 

MATCHES GESTOPT 

in 2021

VTHI-VRIJWILLIGERS 

in 2021, waarvan 1 nieuwe 

13

6

14
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Regionale contactgroepen mantelzorg

Regionale contactgroepen mantelzorger van:

-  iemand met dementie:  

7 deelnemers

-  een kind met verstandelijke beperking:  

2 deelnemers

Dag van de 
Mantelzorg

In de nationale week van de Mantelzorg  

hebben we op 9 november -geheel coronaproof- 

150 mantelzorgers een midweek-filmvoucher 

aangeboden. In samenwerking met Gemeente 

Wijdemeren en VUE Cinema’s konden 

mantelzorgers de vouchers onder het genot van 

een kopje koffie en iets lekkers komen ophalen; 

Jumbo van de Bunt sponsorde zakjes popcorn.

Er is bekendheid gegeven aan deze Dag van de 

Mantelzorg via PR in lokale kranten, Facebook 

en via mantelzorgers uit ons eigen netwerk. 

Opvallend en positief was dat er zich dit jaar meer 

jongvolwassen mantelzorgers hebben gemeld. Een 

teken dat we met de filmvouchers een nieuwe, 

jongere doelgroep hebben bereikt.

Alzheimer Café Hilversum/Wijdemeren 
Normaal gesproken wisselen sociaal werkers 

van Wijdemeren en Hilversum elkaar af voor de 

maandelijkse bijeenkomsten van Alzheimer Café. 

Helaas konden de meeste bijeenkomsten dit jaar 

echter niet doorgaan door alle coronamaatregelen. 

In september was de succesvolle heropening met 

theatervoorstelling in de Emmauskerk waarna 

er nog 2 bijeenkomsten zijn geweest voordat in 

december de deuren weer dicht moesten.

Wat in 2021 vanwege de krappe subsidie 
niet is gelukt, maar wat voor 2022 hoog 
op de agenda blijft staat: 

•  We willen door middel van preventief werken 

in de wijken krachten aanboren waarmee we 

de gezondheid van de gemeenschap kunnen 

vergroten. 

•  We willen meer werk maken van het actief 

contact leggen met (kwetsbare) mensen in 

de wijken die daar niet per se zelf om vragen, 

oftewel het zogenoemde ‘Outreachend werken’.  

Dit blijft wenselijk zoals bijvoorbeeld blijkt uit 

het onderzoekrapport ‘Integraal beleidsplan 

vergrijzing’, dat is uitgevoerd door de gemeente 

Wijdemeren. Welke in speerpunt 2, onderaan pag. 

21 als opgave stelt dat het bestaande overleg 

in het voorveld (Versa, stichting MEE, sociaal 

wijkteam) beter kan worden benut en uitgebreid 

om ten dienste te staan van activering en 

signalering. (…)  Actieve bewoners en initiatieven 

die de (lokale) leefbaarheid vergroten kunnen 

daardoor beter worden gefaciliteerd. 

Contactgroep Mantelzorg Wijdemeren
We zijn in 2021 gestart met het opzetten van 

een contactgroep Mantelzorg, maar helaas 

hebben zich hier onvoldoende deelnemers voor 

aangemeld. Dit komt omdat de doelgroep andere 

prioriteiten stelt -hun mantelzorg gaat altijd 

voor- wat het lastig maakt om een contactgroep te 

vormen. Daarom gaan we in 2022 onderzoeken of 

we kunnen samenwerken met de Mantelzorgsalon 

Hilversum om ook mantelzorgers uit Wijdemeren 

een plek te bieden. 

MANTELZORGSALON
HILVERSUM?



7

Korte contacten 
Voorheen was het niet mogelijk om korte contacten goed te registreren. Sinds 2021 hebben we die mogelijkheid 

wel en zagen we gedurende het jaar een stijging van het aantal korte contacten.  Dit waren er ruim 200. Dit 

komt o.a. door onze wekelijkse advertentie in het Weekblad Wijdemeren, waardoor we beter zichtbaar zijn voor 

inwoners van Wijdemeren. Inmiddels bellen ze ons vaker met korte vragen zoals ‘Hoe kom ik in aanmerking voor 

urgentie voor een woning?’ We hebben inwoners ondersteund bij o.a. aanvragen van een coronatoegangsbewijs 

en het maken van vaccinatie afspraken. Ook deelden we gratis mondkapjes en zelftesten uit.

Algemeen maatschappelijk werk 
In 2021 wisten veel inwoners van Wijdemeren de weg te vinden naar Versa Welzijn. Via begeleidingsgesprekken 

hebben we in 109 casussusen langdurig hulp geboden bij o.a. echtscheidingen, psychosociale problemen en het 

begeleiden van mensen om op eigen kracht verder te kunnen.

Veel hulpvragen gingen over problemen met het vinden van woonruimte (ruim 15%) en geestelijke gezondheid 

(ruim 17%). Veruit de meeste hulpvragen gingen echter over financiële problemen (bijna 30%). De financiële 

situatie van veel inwoners lijkt uitzichtlozer dan voorgaande jaren, waardoor ook andere sociale problemen zijn 

ontstaan. 

2. Individuele Ondersteuning

Onder ‘Individuele Ondersteuning’ wordt beschreven welke activiteiten 

we hebben ingezet om individuele bewoners één op één antwoord te 

geven op korte of langer durende hulpvragen.

Algemeen maatschappelijk werk gaat veelal uit van Mijn Positieve Gezondheid. Dit is een laagdrempelig 

gespreksinstrument waarbij niet alleen wordt uitgegaan van een probleem, maar juist ook van wat er 

allemaal goed gaat. Mensen die de hulp inroepen van Algemeen Maatschappelijk Werk kunnen allerhande 

vragen hebben. Veel hulpvragen gaan in eerste instantie echter over financiën, ook omdat deze vaak 

als eerste aan het licht komen. Bij doorvragen blijkt echter vaak dat er ook problemen zijn in andere 

levensgebieden, zoals huisvesting, huiselijke relaties en geestelijke gezondheid. En uiteraard beïnvloeden 

de verschillende problemen elkaar sterk.

• Sociale contacten

• Serieus genomen worden

• Samen leuke dingen doen

• Steun van anderen

• Erbij horen

• Zinvolle dingen doen

• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf

• Je grenzen kennen

• Kennis van gezondheid

• Omgaan met tijd

• Omgaan met geld

• Kunnen werken

• Hulp kunnen vragen

• Genieten

• Gelukkig zijn

• Lekker in je vel zitten

• Balans

• Je veilig voelen

• Hoe je woont

• Rondkomen met je geld

• Onthouden

• Concentreren

• Communiceren

• Vrolijk zijn

• Jezelf accepteren

• Omgaan met verandering

• Gevoel van controle

• Zinvol leven

• Levenslust

• Idealen willen bereiken

• Vertrouwen hebben

• Accepteren

• Dankbaarheid

• Blijven leren

• Je gezond voelen

• Fitheid

• Klachten en pijn

• Slapen

• Eten

• Conditie

• Bewegen

www.iPositivehealth.com – versie 1.0 – oktober 2016 ©IPH 
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Een voorbeeld uit de praktijk van het 
maatschappelijk werk: Moniek
Moniek is een gescheiden moeder van twee kinderen. 

Ze werkt als ZZP-er, maar heeft door corona weinig 

werkopdrachten gekregen. Hierdoor zijn er schulden 

ontstaan, wat haar veel stress geeft. Ook de omgang 

met haar ex-partner verloopt moeizaam, waardoor de 

spanning in het gezin verder oploopt. Het lukt Moniek 

niet om zelfstandig haar financiële problemen aan 

te pakken. Ze heeft hiervoor hulp gezocht via het 

spreekuur van ‘Administratie voor Elkaar’ van Versa. 

Tijdens individuele gespreken leert Moniek omgaan 

met stress en spanning; voor de kinderen wordt er 

ondersteuning van het jeugdsportfonds aangevraagd. 

Na zes gesprekken is er weer meer ontspanning in het 

gezin en heeft Moniek weer een positievere kijk op de 

toekomst. 

Door de onderlinge samenwerking tussen de 

verschillende diensten van Versa Welzijn en de 

samenwerking met netwerkpartners kan er meer 

aansluitend en aanvullend op een hulpvraag worden 

gereageerd. In dit geval kwam de hulpvraag van 

de betrokkene zelf, maar dit kan ook op advies van 

familie en vrienden, de huisarts, SWT of de rechtbank.  

‘Ik heb heel veel gehad 

aan het luisteren. 

Ik voelde me veilig. 

Daardoor kon ik vertellen 

en kon ik herstellen. De 

spanning kon afvloeien, 

omdat ik kon zijn wie ik 

ben.’ 

-cliënt 1

‘Your help is very 

important to me; 

without it I would  

be lost.’

- cliënt 2

Procentuele verdeling hulpvragen 
AMW Wijdemeren 
Activiteiten dagelijks leven (DL) 2,4%

Dagbesteding en werk (D&W) 6,1%

Financiën (F) 27,6%

Geestelijke gezondheid (GGZ) 17,8%

Huiselijke relaties (HR) 14,2%

Huisvesting (HV) 15,9%

Jeugd opvang (JO) 0,2%

Jeugd scholing (JS) 0,2%

Jeugd sociaal-emotionele ondersteuning (JSE) 1,2%

Lichamelijke gezondheid (LG) 5,6%

Maatschappelijke participatie (MP) 4,9%

Sociaal netwerk (SN) 3,4%

Verslaving (V) 0,5%

Totaal 100%

F

GGZ
HR

HV

V
JSE

LG

MP

SN
D&W

JO JS
DL



9

Voorbeeld hulpvragen ouderen:

•  Kom ik in aanmerking voor huishoudelijke hulp? 

•  Mijn WMO-aanvraag van een traplift is 

afgewezen, hoe moet het nu verder? 

•  Hoe kan ik een personenalarm krijgen?

•  Hoe vraag ik een scootmobiel aan bij de 

gemeente?

•  Ik wil het voor later vast goed regelen, wat kan  

ik nu al doen?

•  Ik heb thuiszorg nodig, hoe regel ik dat?

•  Kom ik in aanmerking voor een maatje?

•  Ik zou graag iets ondernemen, maar waar  

begin ik?

Individuele ondersteuning ouderen en Mantelzorg
Het individueel ondersteunen van ouderen gaat vooral over praktische 

dingen, maar er wordt ook hulp geboden bij zingeving en levensvragen. 

Per geval bekijken we wat de wensen en mogelijkheden zijn en 

onderzoeken we of bijvoorbeeld een vrijwilliger of organisatie als 

Stichting 4 Het Leven, Centrum voor Levensvragen of De Zonnebloem kan 

helpen. Ook kijken we of er lokale activiteiten zijn waaraan iemand kan 

meedoen, zoals een koffieochtend of duo-fietsen.

In 2021 ontvingen 22 ouderen korte of langere individuele ondersteuning 

en ontvingen 23 mantelzorgers ondersteuning.

Hulpvragen met betrekking tot 
Mantelzorg/ouderenondersteuning
Dagbesteding (DB) 9,4%

Financiën (F) 9,4%

Geestelijke gezondheid 0%

Huiselijke relaties  0%

Hulp aan huis (HAH) 23,4%

Lichamelijke gezondheid (LG) 9,4%

Multihulpvraag 0%

Preventief huisbezoek (PH) 3,1%

Psychosociaal (PS) 20,3%

Vervoer (V) 6,3%

Wonen (W) 18,7%

Totaal 100%

DB

F

HAH

LGPH

PS

V

W
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Een voorbeeld uit de praktijk: 
mantelzorger Mia 
Mia is mantelzorger voor haar vriend met 

dementie. Het gaat goed, maar het wordt 

wel zwaarder: haar vriend heeft steeds meer 

fysieke zorg nodig. Mia heeft ondersteuning 

van de thuiszorg en er is een casemanager. Mia: 

‘Soms is het fijn om niet alle beslissingen zelf te 

moeten nemen en even met iemand te kunnen 

overleggen’. We bespreken eventuele extra hulp 

van de thuiszorg. Mia’s vriend zou graag telkens 

door dezelfde thuiszorghulp geholpen willen 

worden, maar dit is (nog) niet altijd te organiseren. 

We spreken af dat Mia het vast aankaart met 

de thuiszorg, zodat de zorg door de vaste hulp 

uitgebreid kan worden zodra het mogelijk is. We 

bespreken ook eventuele extra ondersteuning 

van Mia op basis van niet benutte uren uit de Wet 

Langdurige Zorg en raden aan deze optie met de 

huisarts te overleggen. Meer ondersteuning van 

Mia kan voorkomen dat haar eigen gezondheid 

in het gedrang komt en ze het mantelzorgen niet 

volhoudt. Tijdens ons gesprek blijkt dat Mia graag 

meer onder de mensen zou komen. Ik nodig haar 

daarom uit voor de Dag van de Mantelzorg en 

de toekomstige Mantelzorgsalon. Om de maand 

hebben we even contact hoe het gaat. 

Wat in 2021 vanwege de krappe subsidie 
niet is gelukt, maar wat voor 2022 hoog 
op de agenda blijft staat: 

1.  Het project ‘Steunouder’ had geen prioriteit 

voor de gemeente Wijdemeren en daardoor 

hadden we geen budgettaire ruimte om 

ondersteuning te bieden aan gezinnen. Dit is 

zorgelijk, omdat daarmee de mogelijkheden 

tot netwerkversterking in de wijk een dimensie 

armer is. We willen daarom onderzoeken of we 

in 2022 toch ‘Steunouder’ van de grond kunnen 

krijgen.

2.  Wij konden door tijdgebrek in 2021 inwoners 

niet proactief benaderen en dat is nadelig voor 

de verbinding in de buurt. Dit willen we in 2022 

graag anders.  

3.  Wij krijgen regelmatig de vraag om in meer 

dorpen zichtbaar te zijn. Dit biedt een kans voor 

meer samenlevingsopbouw dat van belang 

is voor alle doelgroepen binnen een wijk. 

Verbinden is immers versterken. De aanvraag 

voor samenlevingsopbouw is in 2021 en komend 

jaar niet gehonoreerd door de gemeente; dit 

zien we in 2023 graag anders. 

4.  Twee partijen in Kortenhoef hebben laten weten 

behoefte te hebben aan een administratief 

spreekuur. Natuurlijk kan dat, maar het moet 

wel professioneel worden aangepakt. Daar was 

in 2021 helaas geen ruimte voor. Voor 2022 gaan 

we kijken of we de aanvraag voor uitbereiding 

van het administratief spreekuur toch kunnen 

invullen. 

“Dank je wel voor je 

ondersteuning en het 

versturen van de nodige 

e-mails. Erg blij mee. Ik 

ben aan het leren ietsje 

meer los te laten en dat 

bevalt goed”.

-mantelzorger
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Afgelopen jaar stond ons spreekuur vooral 

in het teken van de gevolgen van corona. 

We zagen steeds meer mensen -waaronder 

zelfstandig ondernemers- met (kleine) 

betalingsachterstanden als gevolg van een tekort 

aan inkomen. De aanvragen voor uitkeringen en de 

voedselbank waren dan ook aanzienlijk hoger dan 

in 2020. We verwachten dat in 2022 de (financiële) 

gevolgen van corona nog meer zichtbaar zullen 

worden. 

Naast financiële hulpvragen kregen we vragen 

over o.a. het aanvragen van voorzieningen, 

het inschrijven en reageren op woningen, het 

opstellen van bezwaren, belastingvragen en 

vragen over budgetteren en het stabiliseren 

van inkomen. Opvallend was het aantal vragen 

over de verlenging van verblijfsvergunningen, 

veelal van mensen die al uit het traject zijn bij 

vluchtelingenwerk en ons inmiddels goed kennen. 

We merkten in 2021 dat de hulpvragen zwaarder 

en groter werden. Daardoor kostte het spreekuur 

meer tijd en was er meer ondersteuning nodig 

door SJD en AMW: dezelfde mensen moesten 

vaker en langer geholpen worden. Je ziet het terug 

in het aantal mensen dat we hebben kunnen 

helpen: dit zijn er vijf minder dan vorig jaar, terwijl 

we in 2021 het spreekuur hebben uitgebreid 

qua afspraakmogelijkheden en beschikbare 

vrijwilligers. 

Hoewel de hulpverlening aan mensen efficiënter 

is geworden door de gelijktijdige ondersteuning 

van vrijwilligers en professionals, behouden we 

volgend jaar een door corona ontstane veranderde 

werkwijze. Zo blijven we voor het spreekuur alleen 

op afspraak werken. Voor de ondersteuning voor 

en na het spreekuur zullen de coördinator en 

SJD-er vaker (kort) contact hebben met klanten 

via WhatsApp en e-mail. Hierdoor zijn veel vragen 

vaak al beantwoord, waardoor het spreekuur zelf 

effectiever ingezet kan worden. In 2021 zie je dit al 

terug in de enorme toename van korte contacten.

3. Financiën & Administratie

Onder deze pijler vallen alle diensten die we aanbieden om inwoners te 

helpen met hun financiële en administratieve vragen. 

Administratie voor Elkaar spreekuur en Sociaal Juridische Dienstverlening 

€€? . . .

In 2021 zijn er 172 mensen geholpen op het AvE 

spreekuur (door 6 roulerende vrijwilligers), soms 

met één vraag en regelmatig met een aantal 

vragen tegelijk. 

“Zo bijzonder dat deze 

vriendelijke mensen mij 

vrijwillig helpen zonder 

dat ze mij kennen.”

-cliënt 1

“Eindelijk had ik het 

gevoel geholpen te 

worden. Ik ben bij 

verschillende instanties 

geweest,  maar moest 

het daar steeds zelf doen 

en dat maakte het voor 

mij te moeilijk.”

-cliënt 3

“Ik heb door jullie weer 

overzicht en ben klaar 

voor een nieuw begin.”

-cliënt 2

AvE SJD Totaal

Loosdrecht 78 23 101

Kortenhoef 34 10 44

’s-Graveland 16 10 26

Nederhorst den Berg 30 3 33

Ankeveen 14 3 17
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Thuisadministratie 
Thuisadministratie is een aanvulling op het spreekuur van ‘Administratie voor Elkaar’. Vrijwilligers helpen 

mensen thuis met financiële en administratieve vragen en problemen. Doorgaans gaat het om problematiek 

die omvangrijk en complex is, waarvoor hulp thuis voor een langere periode beter geschikt is dan een spreekuur. 

In 2021 waren er 18 inwoners in contact met Thuisadministratie. Een deel hiervan was nieuw; een deel was al bij 

ons bekend. Voor een aantal mensen bleek andere hulp passender en die hebben we ze aangeboden.

Ondanks corona konden er dit jaar gelukkig toch mensen thuis geholpen worden, hoewel door de 

geldende maatregelen het aantal huisbezoeken beperkt moest worden. Hierdoor hebben we een aantal 

Thuisadministratie klanten toch -coronaproof- geholpen op het Spreekuur; waar dit niet mogelijk was zijn de 

hulpvragen neergelegd bij Algemeen Maatschappelijk Werk.

Buurtbemiddeling draait door 
Het jaar 2021 heeft voor Versa Buurtbemiddeling opnieuw in het teken gestaan van de coronapandemie. Terwijl 

in de gemeente Wijdemeren de toename van het aantal meldingen in het jaar 2020 achterbleef bij andere 

gemeenten in de regio was er in 2021 een duidelijke stijging van het aantal zaken waar te nemen. In 2021 zijn er 

23 bemiddelingen gedaan (tegen 15 in 2019 en 14 in 2020).

Door terug te grijpen op de aangepaste werkwijze in 2020 en door opnieuw een beroep te doen op de 

flexibiliteit van onze bemiddelaars is het het afgelopen jaar gelukt om in elke periode, lockdown of niet, 

bemiddeling te blijven aanbieden bij buurtconflicten. Intakes met buren zijn waar nodig telefonisch gedaan. 

De bemiddelingsgesprekken konden blijven plaatsvinden in een corona-veilige ruimte in een wijkcentrum of op 

alternatieve locaties.

Buurtbemiddeling zet door Versa Welzijn gedegen opgeleide vrijwilligers in om de communicatie te herstellen 

en tot duurzame, gezamenlijke afspraken te komen. In 2021 is het regionale bemiddelaarsbestand opnieuw 

uitgebreid tot een aantal van 80 bemiddelaars. Dit was nodig om niet alleen tijdens corona de bemiddelingen 

gaande te houden maar ook vanwege een steeds toenemende stijging in het aantal complexe zaken. Zo 

heeft Buurtbemiddeling steeds vaker te maken met GGZ-problematiek en met conflicten die voortkomen 

uit verschillende culturele achtergronden en taalproblemen. Bovendien is de landelijke zichtbaarheid van 

Buurtbemiddeling in het afgelopen jaar groter geworden door publiciteit rond corona en de viering van het 

25-jarig bestaan van Buurtbemiddeling.

Het uitdagende jaar 2021 hebben wij, mede dankzij onze trouwe groep deskundige bemiddelaars succesvol 

kunnen volbrengen. In 52% van de gevallen is de bemiddeling in Wijdemeren positief beëindigd, in 30% van 

de bemiddelingen bleef het resultaat neutraal (waarvan 9% nog in behandeling). Wij zien daardoor ook het 

komende jaar positief tegemoet.
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Financiële verantwoording 2021 - gemeente Wijdemeren

 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2020

Subsidies 407.032  412.625 

Inkomsten derden 10.352  10.050   Betreft bijdragen van 

woningcorporaties voor 

buurtbemiddeling

Activiteiteninkomsten overig 1.857  281 

Totaal baten 419.241  422.956 

Personeelskosten 325.486  369.262

Huisvestingskosten 17.845  16.397  

Vrijwilligerskosten 5.106  5.346 

Activiteitenkosten 13.035  11.821 

Doorbelasting 30.769  30.993 

Bijdrage overhead 8.700  6.200* 

Totaal lasten 400.941  440.019 

Resultaat 18.300 - 17.063 

Specificatie subsidies: Beschikking Verzoek vaststelling

Reguliere subsidies  396.323,00 Z.57088 396.323,00

Ingroeipad voor andere gemeenten - 5.111,00

Artikel 1   8.457,00 Z.56435  8.457,00

Buurtbemiddeling  4.306,50 Apart gefactureerd  4.306,50

Maatwerktrajecten  3.056,50  Gefactureerd aan Regio   n.v.t.

  Gooi en Vechtstreek  

Totaal subsidies  407.032,00   409.086,50 

Doorbelasting betreft de baten voor Artikel 1, groepsmaatschappelijk werk en Buurtbemiddeling, die overgeheveld is naar 

centrale projecten omdat deze onderdelen gezamenlijk voor alle gemeenten worden uitgevoerd en dus de kosten hiervan ook 

onder centrale projecten worden verantwoord.

* Betreft alleen overhead over huisvesting en vrijwilligerskosten, rest in personeelskosten.



Versa Welzijn werkt in Hilversum, Wijdemeren, Gooise Meren, Huizen, Weesp en de BEL-gemeenten.  

Je vindt ons in de verschillende ontmoetingslocaties en op straat. We zijn altijd in de buurt. 

Meer weten over wat Versa Welzijn doet? Kijk op versawelzijn.nl en lees onze Veelzeggende verhalen. 

Reacties, vragen of verbeteringen ontvangen we graag op communicatie@versawelzijn.nl

VERSA WELZIJN

Larenseweg 30

Postbus 1463

1200 BL Hilversum

035 623 11 00
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