1. Bestuursverslag
1.1 Algemeen
Jaarverantwoording/directieverslag van de directie
Hierbij brengen wij u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit over de
activiteiten van onze besloten vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de enkelvoudige
jaarrekening, afgesloten op 31 december 2020.
Kapitaal en aandeelhouderschap
Palet Welzijn B.V. is een onderdeel van de netwerkorganisatie Fundis te Gouda. Fundis Holding B.V.
heeft als aandeelhouder 100% van de aandelen. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 18.000.
De aandeelhouders worden bijeengeroepen op verzoek van het bestuur of de aandeelhouder. In
2020 hebben 4 aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden.
Bestuur en toezicht
Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door Fundis Holding B.V., rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer J.G.J.M. van den Oever (bestuurder), en mevrouw H. Althof
(directeur-bestuurder ). De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurder(s).
De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de besloten vennootschap.
Samenstelling bestuur in 2020
Fundis Holding BV
Mevrouw H. Althof
Er is geen Raad van Commissarissen bij Palet Welzijn B.V. De Raad van Commissarissen van Stichting
Fundis houdt centraal toezicht op Palet Welzijn B.V.
Gedragscode
Palet Welzijn B.V. legt verantwoording af over de besteding van haar budget en de wijze waarop de
vennootschap bestuurd wordt. De Governancecode Zorg en de Wet Toezicht Zorginstellingen
vormen daarbij het uitgangspunt. De statuten van Palet Welzijn B.V. en de reglementen van de Raad
van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Stichting Fundis voldoen aan de uitgangspunten van
de Governancecode Zorg.
Financiële situatie

Eigen vermogen per 31-12
Resultaat na belastingen
Liquide middelen

31-12-2020
€ 319.547
€ 98.218
€ 667.943

31-12-2019
€ 221.329
€ 49.637
€ 494.929

Solvabiliteit

35,7%

32,3%

Bedrijfsvoering
Palet Welzijn B.V. hanteert een beleidscyclus voor de bijstelling van de jaarplannen, de begroting en
het strategieplan. De planning- en controlcyclus is conform de cyclus van Fundis Holding afgestemd
met de aandeelhouder. De belangrijkste kansen en risico’s en de daaruit voortkomende acties voor
de organisatie zijn verwoord in het jaarplan. Per maand worden financiële cijfers, omzet- en
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resultaatsgegevens, marktgroei en de ontwikkeling van personeelskosten gerapporteerd aan de
bestuurder en aan de aandeelhouder.
De programmamanagers zijn belast met de verantwoordelijkheid en integrale sturing van de eigen
programmalijn / portefeuille (inhoud, personeel en financiën (op kostenplaatsniveau) ). Hierdoor zijn
verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd. Dit maakt een betere sturing mogelijk op het
niveau van de kostenplaatsen en is de kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering afgenomen. De inkomsten
worden maandelijks op de bank gecheckt met behulp van de inkomsten monitor.
Palet Welzijn B.V. heeft haar AO/IC en risicomatrixen herzien en gekanteld van product en diensten
naar een subsidie en opbrengsten gerelateerde AO/IC-matrix. Voor de toetsing en de beheersing van
de risico's wordt periodiek gekeken of de beheersmaatregelen worden toegepast en of deze nog
voldoende zijn voor het voorkomen of mitigeren van het risico.
Risico's
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin we te maken kregen met een
wereldwijde pandemie als gevolg van COVID-19. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag gehad op de
activiteiten en diensten van Palet Welzijn. Zo zijn in verschillende periodes gedurende het jaar
activiteiten stil komen te liggen, moesten de wijkrestaurants sluiten, werd de ouderenbus stil gelegd
etc. Dat heeft veel van de creativiteit en flexibiliteit van medewerkers gevraagd, maar leidden ook tot
mooie initiatieven waarbij binnen de geldende maatregelen extra aandacht kon worden besteed aan
ouderenwelzijn en ondersteuning van mantelzorgers. Met name in de gemeente Zoetermeer heeft
het ook tot een fors omzetverlies geleid vanwege de sluiting van de inlooppunten en de
wijkrestaurants. Hiervoor is ter compensatie een succesvol beroep gedaan op het corona noodfonds
van de gemeente Zoetermeer.
Ook vormde COVID-19 een risico voor de personele bezetting gezien de kans op besmetting en
daarmee uitval. Dit is voor Palet Welzijn in de 1e golf zeer beperkt gebleven. In de 2e golf nam het
aantal besmettingen en daarmee het verzuim toe, maar heeft dit niet tot risico’s in de continuïteit
van de activiteiten en diensten geleid.
Daarnaast was voor Palet Welzijn de aanbesteding ‘gebiedsgerichte sturing in het sociaal domein’ in
Zoetermeer een spannende ontwikkeling. Een aanzienlijk deel van de activiteiten en diensten van
Palet Welzijn in Zoetermeer zal met ingang van 1 mei 2021 niet meer via een subsidie worden
gefinancierd maar onderdeel worden van een nieuw samenwerkingsverband dat zich richt op
wijkgericht werken en organiseren van zorg welzijn rondom de inwoners binnen het sociaal domein.
Ondanks het uitstel met 4 maanden was het de uitdaging om met negen partijen de winnende
offerte in te dienen bij de gemeente. Toen dit samenwerkingsverband de enige partij bleek te zijn die
werd toegelaten tot het offerteproces, ontstond er al enig comfort. Na een lange en intensieve
aanloop kwam op 11 januari jl. dan eindelijk het verlossende woord. Op basis van de beoordeling van
de inschrijvingen heeft het projectteam van de gemeente vastgesteld dat de opdracht voor de
Gebiedsgerichte Sturing in het Sociaal Domein aan de Alliantie wordt gegund. Dit betekent ook dat
de komende maanden veel werk zal moeten worden verzet om per 1 mei 2021 in de nieuwe
constellatie aan de slag te kunnen gaan.
Medio 2020 werd Palet Welzijn opgeschrikt door het onverwachte bericht dat de subsidie aan de
maaltijdvoorziening per 1 januari 2022 wordt beëindigd. Deze dienst wordt al meer dan 30 jaar door
Palet Welzijn en rechtsvoorgangers aangeboden. In 2021 zullen we ons richten op een verantwoorde
afbouw en beëindiging van deze activiteit. Dit zal echter de nodige gevolgen hebben voor
medewerkers, cliënten en de organisatie.
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De situatie m.b.t. de twee wijkrestaurants in Zoetermeer is de afgelopen jaren een punt van
bijzondere aandacht geweest. Aan het begin van het verslagjaar werd duidelijk dat er geen
inschrijvingen waren op de door de gemeente gepubliceerde subsidietender. De gemeente heeft zich
vervolgens weer tot Palet Welzijn gewend met het verzoek om de wijkrestaurants te blijven
exploiteren. Hiervoor is t/m 2022 nog subsidie beschikbaar. In dat licht heeft de gemeente
voorwaarden gesteld t.a.v. vernieuwing en samenwerking met andere partijen. Momenteel wordt
gewerkt aan een vernieuwde businesscase en modernisering van het concept. Daarvoor is ook een
samenwerking gestart op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een
beperking en zijn inspanningen geleverd om andere seniorendoelgroepen binnen te halen, waardoor
aanvullende inkomstenstromen gegenereerd kunnen worden. De implementatie hiervan ondervindt
de nodige vertraging als gevolg van beperkende maatregelen die vanuit de overheid worden gesteld
om de coronacrisis het hoofd te bieden.
Naast bovengenoemd traject heeft de gemeente het initiatiefgenomen voor een vervolgopdracht
met als titel ‘Eten & Ontmoeten’. Hiermee beoogt de gemeente de vele, verschillende eetinitiatieven
in Zoetermeer aan elkaar te verbinden en zo iedere (kwetsbare) burger in de eigen wijk indien nodig
van een gezonde maaltijd te voorzien, waarbij ‘samen eten’ zoveel mogelijk gestimuleerd wordt.
Palet Welzijn neemt met de wijkrestaurants een centrale plaats in deze opdracht en neemt ook
zitting in het projectteam.
De tekorten in het sociaal domein op gemeentelijk niveau (met name t.a.v. de jeugdzorg) hebben ook
zijn weerslag op Palet Welzijn. In 2020 hield het niveau van loonstijging (als gevolg van de CAO) geen
gelijke tred met de indexatie van de subsidies. Voor de drie gemeentes waar Palet Welzijn werkzaam
is, zijn budgettekorten al langere tijd aan de orde. Palet Welzijn zal voortdurend opbrengsten en
kosten in een gezonde balans dienen te houden en zonodig aanpassingen in het aanbod doen dan
wel andere financieringsbronnen aan boren.
Investeringen
In 2020 zijn er enkele investeringen geweest. Het gaat dan om de volgende onderdelen:
- Smartphones: vervanging van oude toestellen met onvoldoende functionaliteit (boekhoudkundig
gezien betreft dit overigens geen investering, aangezien de kosten niet geactiveerd worden).
- ICT-devices: voor de 5 cliëntondersteuners in Zoetermeer is geïnvesteerd in zgn. Chromebooks
waardoor zij op meerdere plekken hun werk kunnen doen. Daarnaast is voor de
vrijwilligersondersteuning in Zoetermeer een laptop aangeschaft
- Door de coronacrisis en de hiermee gemoeide beperkende maatregelen kwam ook Palet Welzijn
in aanraking met ZOOM, webinars en andere digitale ontmoetingen. Toen bleek dat het ICTnetwerk qua bandbreedte hier niet op berekend was, is eind 2020 is besloten om gebruik te gaan
maken van Microsoft 365 Teams en de huidige mailomgeving van Palet Welzijn hier naartoe te
migreren.
- Vervanging kantoormeubilair
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Fundis hanteert als beleid dat alle topfunctionarissen moeten voldoen aan de WNT. Dit geldt ook
voor functionarissen in dienst van bedrijven die niet WNT-plichtig zijn.
In de Governancecode Zorg is opgenomen dat de Raad van Toezicht, in het geval van Fundis de Raad
van Commissarissen, een beleid opstelt voor de vergoeding van onkosten van het bestuur. Dit beleid
wordt openbaar gemaakt en de Raad van Commissarissen ziet toe op naleving hiervan. Jaarlijks
wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven door de statutair
directeur gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse
reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.
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Vaste onkostenvergoedingen
Andere onkostenvergoedingen
Binnenlandse reiskosten
buitenlandse reiskosten
Opleidingskosten
Representatiekosten
overige kosten
Totaal

2020 (in euro’s)
0
0
1013
0
0
2148
491
3652

1.2 Bedrijfsactiviteiten: visie en meerjarenstrategie
De dienstverlening van Palet Welzijn is erop gericht de groep kwetsbare ouderen en mantelzorgers te
bereiken en te ondersteunen met passende dienstverlening, zodat zij naar vermogen kunnen blijven
participeren in de maatschappij en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Tevens is de
dienstverlening van Palet Welzijn erop gericht zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen en
mantelzorgers te vergroten, met als doel hen weer onafhankelijk te laten worden van ondersteuning
indien dat mogelijk is.
Palet Welzijn volgt de koers van het strategieplan 2018-2021. De ambities en diensten zijn zo
uitgewerkt dat Palet Welzijn de transformatie van centraal naar lokaal beleid op inhoud goed kan
vormgeven. Palet Welzijn heeft scherp naar haar sterke en zwakke kanten gekeken en veranderingen
in de samenleving goed geanalyseerd. Naar aanleiding van de geschetste ontwikkelingen heeft Palet
Welzijn haar portfolio in een zestal programmalijnen ondergebracht en hier de organisatie op
ingericht. In 2021 zal de strategie worden herijkt en een nieuw strategieplan worden opgesteld.
Palet Welzijn werkt nauw samen met vitale ouderen, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Door de participatie van deze bijzondere mensen, maken zij deel uit van de
maatschappij en doen zij er toe. Palet Welzijn heeft veel samenwerkingsverbanden met andere
maatschappelijke organisaties en gemeenten.

Palet Welzijn biedt een kleurrijk palet van activiteiten, diensten en ondersteuning aan om samen
met (kwetsbare) mensen vanuit hun eigen kracht en op hun eigen wijze deel te nemen aan de
samenleving. Palet Welzijn ondersteunt kwetsbare mensen om zo lang mogelijk zelfredzaam te
zijn. Mensen staan daarbij nooit alleen, maar altijd in een netwerk van buren, familie, vrienden,
vrijwilligers en soms ook professionals. Palet Welzijn stimuleert deze Kleurrijkheid in Kracht en
is daarom zichtbaar in de wijk aanwezig om vooral kwetsbare ouderen en mantelzorgers te
ondersteunen.
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Voor ieder programma is er een positionpaper geschreven op basis van het canvasmodel. De
programmalijnen staan niet los van elkaar. Er is van nature een verbinding tussen de diverse
onderdelen in het portfolio van Palet Welzijn.

1.3 Terugblik 2020
Palet Welzijn B.V. sluit 2020 af met een positief resultaat van € 98.219. Ten opzichte van de
begroting waarin een resultaat van € 21.000 werd becijferd, is dit een verschil van + € 77.219. Hierbij
zijn de volgende opmerkingen van belang. Ten eerste zijn de definitieve subsidiebeschikkingen van
de gemeenten pas na het indienen van de begroting ontvangen zijn. Er is daarom een 2e begroting
opgesteld, op basis waarvan de directeur en managers sturen op kostenplaatsniveau.
De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande beperkende maatregelen hadden grote impact op
onze doelgroepen -ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers- en op de uitvoering van onze activiteiten.
Het begrip ‘zelfredzaamheid’ kwam in 2020 in een geheel ander daglicht te staan. Meer dan ooit
waren mensen op zichzelf aangewezen. De gevolgen hiervan voor onze doelgroepen waren fors. Veel
van de ondersteuning, die zij normaliter ontvangen, was niet meer mogelijk. De ouderen moesten
bijvoorbeeld een deel van het jaar de welzijnsactiviteiten, de huisbezoeken en de recreatieve
dagbesteding missen. Het risico in een sociaal isolement te komen werd groter en daarnaast
kampten ouderen met praktische problemen zoals hoe aan boodschappen en medicijnen te komen.
Voor de mantelzorger kwam ondersteuning stil te liggen in de vorm van respijtzorg,
lotgenotencontact of een fysieke afspraak met de mantelzorgcoördinator voor individuele
ondersteuning. Ook het zelf bieden van de gebruikelijk ondersteuning aan naasten was voor
mantelzorgers lastig of soms zelfs onmogelijk in verband met de beperkende maatregelen. Denk
bijvoorbeeld aan de mantelzorger die een naaste in een verpleeghuis verzorgt en daar ineens niet
meer naar binnen mocht. Bij velen werd de druk groter en namen de zorgen toe.
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Onderstaand wordt per gemeente kort weergegeven welke activiteiten er in 2020 zijn ondernomen
en welke resultaten zijn behaald. Voor meer informatie wordt verwezen naar de inhoudelijke
verantwoording per gemeente.

Gemeente Zoetermeer
Palet Welzijn biedt in Zoetermeer diverse diensten om ouderen zoveel mogelijk in staat te stellen zelf
vorm te geven aan hun leven en deel te (blijven) nemen aan de lokale samenleving. Deze diensten
dragen bij aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen van Zoetermeer ‘langer zelfstandig thuis
wonen’, ‘bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden’ en ‘meedoen naar vermogen, ongeacht
aard van de beperking’.
Als gevolg van de coronacrisis kwam een aantal diensten gedurende delen van 2020 stil te liggen,
zoals de Ouderenbus, Huisbezoek 75+ en Welzijn op Recept. Enerzijds draaiden deze diensten tijdelijk
niet door de verscherpte maatregelen gedurende periodes dat het aantal besmettingen opliep.
Anderzijds zagen we bij meerdere diensten dat mensen angstig waren voor besmetting en er
daardoor minder gebruik werd gemaakt van de dienst. Dit maakt dat we niet hebben kunnen
voldoen aan alle prestatieafspraken. Andere diensten daarentegen hadden het in deze periode extra
druk, zoals de Maaltijdenservice en de dienst Administratieve Ondersteuning. Ook dit is zichtbaar in
de cijfers.
Ondanks het feit dat we veel van onze activiteiten niet zoals we gewend zijn, hebben kunnen
uitvoeren gedurende de periodes van lockdown, hebben we onze cliënten zoveel als mogelijk
ondersteund. Dit heeft tot nieuwe verbindingen, inzichten en initiatieven geleid. De activiteiten
tussen maart en juni stonden grotendeels in het teken van het onderhouden van contacten met onze
cliënten en het opzetten van acties om de ouderen een hart onder de riem te steken of op
alternatieve manieren te ondersteunen. In de tweede helft van het jaar daalden de
besmettingscijfers en kon er aanvankelijk weer wat meer. Er zijn weer activiteiten opgestart en we
hebben op basis van de steeds wijzigende maatregelen continu bijgestuurd.
Ook was er in 2020 een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er twee projecten gestart die
onderlinge sociale contacten, sociale controle en maatschappelijke participatie bevorderen, namelijk
‘Belgezel’ en ‘ Bakkie op de Bakfiets’. Daarnaast hebben we afgelopen half jaar, meegaand in de
ontwikkeling van gebiedsgerichte sturing, de beweging gemaakt richting wijkgericht werken voor
onze diensten Administratieve Ondersteuning en Huisbezoek 75+. Ook hebben we voorbereidingen
getroffen voor de aanschaf van een nieuwe Ouderenbus en zijn we gestart met de ontwikkeling van
een nieuw concept voor de wijkrestaurants.
Resultaten prestatieafspraken 2020 Zoetermeer
Activiteit
Telefooncirkel
Ouderenbus
Maaltijdenservice

Meting
aantal deelnemers
aantal cirkels
aantal passagiersritten
score KTO
aantal maaltijden
score KTO

Afspraak
100
17
18.000
NPS > 1
40.000
NPS > 1

Realisatie
105
17
7.501
NPS = +96
40.908
NPS = +72
6

Signalerend huisbezoek
Administratieve
ondersteuning

aantal huisbezoeken
aantal cliënten
aantal huisbezoeken

Activiteiten voor
ouderen in de wijk
Welzijn op recept

score KTO

NPS > 1

71
85
1.186 (697
huisbezoeken, 455
telefonisch contact en
34 overig contact)
NPS = +75

aantal cliënten
score KTO
aantal verstrekte
maaltijden

75
NPS > 1
n.v.t.

31
NPS = +67
21.261

Wijkrestaurants

850
70
800

ZoSamen
Tevens werken we in Zoetermeer, voor de onderdelen cliëntondersteuning en
mantelzorgondersteuning, vanuit het samenwerkingsverband ZoSamen. Dit samenwerkingsverband
bestond in 2020 uit MEE en Palet Welzijn.
Mantelzorgondersteuning:
Ondanks alle onzekerheden in het afgelopen jaar, hebben we onze diensten op het gebied van
mantelzorgondersteuning zodanig uit kunnen voeren dat we voldoen aan de gemaakte
prestatieafspraken. Al met al zijn we erin geslaagd om de mantelzorgers in dit onzekere en
turbulente jaar te steunen en daarnaast een signalerende functie te vervullen; redden mantelzorgers
het nog, wordt de druk niet te groot, kunnen ze het emotioneel aan. Dat de behoefte aan
mantelzorgondersteuning groeit, blijkt uit het elk jaar stijgende aantal geregistreerde mantelzorgers.
Waren dit er in 2016 nog een kleine 1800, inmiddels hebben we in 2020 2600 mantelzorgers
geregistreerd staan.
Cliëntondersteuning:
In vergelijking met voorgaande jaren hebben we over 2020 minder unieke cliënten ondersteund (408
in 2020 t.o.v. 480 in 2019). Dit had meerdere coronagerelateerde oorzaken. Ten eerste stelden
cliënten, net als bij zorgverleners, hun vraag uit. Ze wilden de drukbezette zorg- en welzijnssector
niet tot last zijn. Ten tweede vermeden cliënten om dezelfde reden een bezoek aan huisarts of
praktijkondersteuner. Dit resulteerde in minder doorverwijzingen vanuit de eerste lijn. Tot slot
werden sommige vragen gewoonweg niet gesteld. Cliënten wilden in deze periode geen vreemden
over de vloer dus vroegen bijvoorbeeld niet naar huishoudelijke hulp en de vraag naar
dagbestedingsactiviteiten was veel lager aangezien veel activiteiten stillagen. Vanaf september nam
het aantal nieuwe aanmeldingen van cliënten weer toe. Tijdens de eerste coronagolf bleven mensen
thuis met de hoop om snel terug te gaan naar ‘normaal’. We merkten tijdens de tweede golf dat deze
hoop bij velen was verdwenen en dat de coronacrisis te lang ging duren om nog te ‘wachten’ tot het
voorbij zou zijn.
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Resultaten prestatieafspraken 2020 ZoSamen
Activiteit
Geregistreerde
mantelzorgers
Individuele
ondersteuning
Collectieve
ondersteuning
Onafhankelijke
cliëntondersteuning

Meting

Afspraak
MANTELZORG
Aantal geregistreerde
1800
mantelzorgers
Aantal ondersteunde
150
mantelzorgers
Aantal ondersteunde
150
mantelzorgers
CLIENTONDERSTEUNING
Aantal unieke cliënten
1200
(i.c.m. MEE)
Aantal behandelde
5000
hulpvragen (i.c.m. MEE)

Realisatie
2600
151
159
409*
2302*

*Dit betreft alleen de realisatie door Palet Welzijn. De prestatieafspraak betreft de realisatie door Palet Welzijn en Mee
samen.

Gemeente Waddinxveen
In de gemeente Waddinxveen zijn we actief op de onderdelen ouderenwerk en
mantelzorgondersteuning. De activiteiten en diensten van Palet Welzijn voorzien in een behoefte en
dragen eraan bij dat mensen in Waddinxveen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de
samenleving en prettig zelfstandig thuis kunnen wonen. Tevens maakt Palet Welzijn deel uit van
preventieteam Wadwijzer.
Vanaf het begin van de coronacrisis zijn de diensten in Waddinxveen zodanig aangepast dat Palet
Welzijn ook in deze periode die ondersteuning kon bieden waar behoefte aan was. Naast het bieden
van de reguliere ondersteuning aan cliënten, zijn alle cliënten actief benaderd om te monitoren hoe
het met hen gaat. Ook hebben we op diverse manieren de inwoners van Waddinxveen geïnformeerd
over hoe en waar zij, indien nodig, de juiste ondersteuning kunnen vinden. Hierin bewijst de
bundeling van onze krachten in team Wadwijzer zijn kracht. Met elkaar zorgen we ervoor dat de
inwoners snel de juiste ondersteuning ontvangen. Ook de professionals hebben we gedurende het
hele jaar op de hoogte gehouden over mogelijkheden voor ondersteuning van onze doelgroepen.
Ondanks alle onzekerheden in het afgelopen jaar hebben we onze diensten zodanig uit kunnen
voeren dat we grotendeels hebben voldaan aan de verwachte resultaten. Diverse maatschappelijke
ontwikkelingen maken dat steeds meer een beroep wordt gedaan op onze diensten. Eenzaamheid is
een groeiend probleem. We hebben het afgelopen jaar meer dan ooit gezien wat dit met mensen
doet op zowel mentaal als fysiek gebied. Ook de druk op mantelzorgers blijft groeien met alle
gevolgen van dien.
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Resultaten prestatieafspraken 2020 Waddinxveen
Activiteit
Ouderenadviseur
Signalerend huisbezoek
Administratieve
ondersteuning
Dagbesteding

Meting

Afspraak
OUDERENWERK
aantal contacten /
189 contacten /
unieke hulpvragen
68 unieke hulpvragen
aantal huisbezoeken
geen afspraak
aantal cliënten
geen afspraak

Collectieve
ondersteuning

aantal deelnemers
geen afspraak
MANTELZORG
aantal ondersteunde
42
mantelzorgers
aantal ondersteunde
Geen afspraak
mantelzorgers

Registraties
mantelzorgers
Toegekende
waardering

aantal geregistreerde
mantelzorgers
aantal verstrekte
waarderingen

375

Respijtaanvragen

aantal respijtaanvragen

18

Individuele mantelzorg

400

Realisatie
682 contacten /
106 unieke hulpvragen
74 (telefonisch)
29 cliënten
Gemiddeld 17 per dag
63
I.v.m. corona hebben
veel collectieve
bijeenkomsten geen
doorgang gehad
458
458
(417 mantelzorgers en
41 jonge mantelzorgers)
20

Gemeente Gouda
In de gemeente Gouda wordt de (collectieve) mantelzorgondersteuning vormgegeven door Palet
Welzijn vanuit het expertisecentrum Mantelzorgcentraal in samenwerking met het Sociaal Team. Het
Sociaal Team levert de individuele ondersteuning en het expertisecentrum Mantelzorgcentraal levert
de collectieve mantelzorgondersteuning. Onderdelen die we vanuit Mantelzorgcentraal leveren zijn:
het ondersteunen van het Sociaal Team en het faciliteren van collectieve ondersteuning, digitale
mantelzorgondersteuning, respijt, de dag van de mantelzorg en deskundigheidsbevordering aan
professionals. Als expertisecentrum hebben wij een centrale rol in bewustwording en de
informatievoorziening naar mantelzorgers over belangrijke ontwikkelingen, nieuws, feiten en acties
op het gebied van mantelzorg. Tevens verzorgen we de registraties en versturen we de
mantelwaardering (in de vorm van de Rotterdampas) naar mantelzorgers.
Veel ondersteuning voor mantelzorgers viel weg in 2020. Vanuit Mantelzorgcentraal hebben we onze
diensten zodanig aangepast dat we toch de nodige ondersteuning konden bieden. Op het gebied van
de collectieve mantelzorgondersteuning betrof dit met name informatievoorziening met betrekking
tot initiatieven in de regio, communicatie om mantelzorgers een hart onder de riem te steken, het
organiseren van collectieve bijeenkomsten binnen de op dat moment geldende maatregelen voor
zowel de volwassen als de jonge mantelzorgers en het informeren van professionals. Op het gebied
van respijtzorg hebben we per situatie met zowel de mantelzorger als de vrijwilliger bekeken wat
mogelijk was. Er zijn ook gedurende de coronacrisis nieuwe vrijwilligers geworven en meerdere
matches zijn tot stand gekomen om de mantelzorgers juist in deze lastige tijd te ondersteunen.
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Er waren het afgelopen jaar ook nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we ingezet op een intensievere
samenwerking met praktijkondersteuners van huisartsen en casemanagers uit het transmuraal
netwerk. Ook hebben we meer bekendheid gegeven aan de dienst ‘Vrijwilliger Thuis’. De
ontwikkeling en lancering van de Respijtwijzer waarmee voor de mantelzorger het respijtaanbod
voor zijn of haar specifieke situatie inzichtelijk en vindbaar is, was in 2020 eveneens een belangrijk
resultaat.
Resultaten prestatieafspraken 2020 Gouda
Activiteit
Geregistreerde mantelzorgers

Meting
aantal registraties

Verstrekte Rotterdampassen
Dag van de mantelzorg

aantal verstrekte Rotterdampassen
aantal deelnemers

Magazine ‘De Mantelzorger Centraal’
Hits website

aantal verstuurde magazines
aantal hits algemene deel website
Mantelzorgcentraal
aantal themabijeenkomsten
aantal respijtaanvragen
aantal respijtvrijwilligers
aantal bijeenkomsten
aantal hits okt - dec
NPS-score

Themabijeenkomsten
Respijtaanvragen
Respijtvrijwilligers
Bijeenkomsten professionals
Respijtwijzer
KTO mantelzorgers

Realisatie*
1056
1056
I.v.m. corona is een
livestream uitgezonden.
4
62.595
2
27
24
1
2.064
+27

*Er zijn geen kwantitatieve prestatieafspraken met de gemeente Gouda gemaakt.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
In Bodegraven-Reeuwijk richten we ons op de bovenlokale mantelzorgondersteuning. Vanuit het
expertisecentrum Mantelzorgcentraal leveren we ondersteuning aan SAM Welzijn, de lokale partij.
We zorgen voor informatievoorziening aan mantelzorgers via het mantelzorgblad en voor
informatievoorziening aan mantelzorgers en professionals via de website en de facebook pagina van
Mantelzorgcentraal.
De inhoudelijke en financiële verantwoording is, onder regie van SAM Welzijn, opgenomen in de
verantwoording van SAM Welzijn.

Wèl thuis in Welzijn
WelThuis streeft voor haar bewoners naar een vraaggerichte vorm van welzijn, waarbij het streven is
dat zorg en welzijn één geheel zijn. Uitgangspunten zijn de behoeften van de bewoners. Hieruit
voortvloeiend is er een nauwe samenwerking tussen Palet Welzijn en WelThuis. In 2018 is, mede in
het licht van de strategische heroriëntatie van WelThuis, overlegd over een herijking van het aanbod
van Palet Welzijn in de woonzorglocaties van WelThuis en in bredere zin de optimalisering van het
dagelijks welzijn/ welbevinden van de bewoners van WelThuis.

10

Op basis hiervan hebben we ons in 2019 in de woonzorglocaties van WelThuis met name gericht op
samenwerking, positionering en onboarding. In 2020 heeft WelThuis, in samenwerking met Palet
Welzijn, het visiedocument ‘Visie op Welzijn’ opgesteld. Dit document is gericht op een beter
georganiseerd welzijn voor ouderen in de woonzorglocaties van WelThuis. We zullen deze visie
gezamenlijk implementeren. Daarnaast heeft Palet Welzijn per locatie een locatieplan opgesteld en
zijn we gestart met de implementatie van dit plan. Het hoofddoel hiervan is het optimaliseren van de
samenwerking tussen Palet Welzijn en WelThuis waarbij het welzijn van de bewoner centraal staat.
Eén van de subdoelen is het onderzoeken van de behoeften van ouderen op het gebied van welzijn
per woning of afdeling zodat we een locatiegericht aanbod kunnen ontwikkelen passend bij de
diverse doelgroepen. Tot slot is het afgelopen jaar voor heel Palet Welzijn gewerkt aan de
actualisatie van het vrijwilligersbeleid. De inzet van vrijwilligers in de WelThuis huizen wordt door
Palet Welzijn gecoördineerd. Het nieuwe beleid zal ook van toepassing zijn op de vrijwilligers in de
WelThuis huizen en zal in de loop van 2021 na advisering door de CCR uitgerold worden.
Naast de bovengenoemde nieuwe ontwikkelingen hebben we in 2020, rekening houdend met de
beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis, een passend aanbod gecreëerd voor de
bewoners op het gebied van welzijn. Hierbij hebben we onze activiteiten continu aangepast op de
situatie en de mogelijkheden op dat moment.

1.4 Vooruitblik 2021
De volgende onderwerpen zullen in 2021 verder uitgewerkt worden cq. opgestart worden:








Voorbereiding op en start van het werken in de Alliantie Zoetermeer per 1 mei.
Transitie wijkrestaurants.
Zorgvuldige beëindiging maaltijdvoorziening.
Vervolg herijking welzijnsaanbod en samenwerking met WelThuis.
Aanbieden van (een selectie van) producten Job & Care aan externe werkgevers gericht op
werkende mantelzorgers.
Begeleiden van Fundis bedrijven bij het verkrijgen van een mantelzorgvriendelijk keurmerk.
Strategisch beleidsplan 2022-2026

Vastgesteld op 4 mei 2021 te Gouda
Bestuurder Fundis Holding BV

Bestuurder Palet Welzijn B.V.

J.G.J.M. van den Oever

H. Althof
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