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‘t Warme hart

DAGBESTEDING VOOR OUDEREN

voorwoord
Hiervoor u ligt het verslag over het jaar 2020!

Wat een jaar! Voor de deelnemers, medewerkers en vrijwilligers van ’t Warme hart.
Voor iedereen in Nederland en de rest van de wereld. Alles werd op z’n kop gezet.
We begonnen het jaar met 3 hele mooie nieuwe projecten: De kinderen van de
Rehobothschool komen vanaf januari tot en met juni 2x per week naar ’t Warme
hart voor activiteiten met de ouderen. Met fysiotherapie De Jong en Vitaal is
afgesproken dat we van hun oefenruimte gebruik kunnen maken om met de
ouderen die ’t Warme hart bezoeken te gaan bewegen op de o.a. hometrainers,
de loopbanden e.d. Verder gaan we in Zorgcentrum Pedaja 1x per maand in het
restaurant te eten met de deelnemers van ’t Warme hart. We keken uit naar een
jaar vol van activiteiten. Het startte zo mooi tot 16 maart kwam. Het Coronavirus
bracht verandering.

Maar ondanks dat alles waren deelnemers blij dat ze konden komen. Er is tijdens
de periode maart en december 2020 niemand ziek geworden van Corona van de
deelnemers! Activiteiten waren anders, maar maakten dat de dagen toch zinvol
konden worden doorgebracht. We merkten dat we een sterk team zijn dat ook
met tegenslagen kan omgaan en zijn er trots op dat we als dagbesteding zijn open
gebleven.
Vol hoop kijken we uit naar wat 2021 gaat brengen!
Alice Bakker en Anneke van Peer

Ineens was het niet meer logisch dat de ouderen ’t Warme hart konden komen
bezoeken! Veel dagbestedingen in Nederland gingen dicht voor maanden. Wie
had dat ooit gedacht. We namen op maandag 16 maart in overleg met de Sociale
Dienst Drechtsteden en een Goac verpleegkundige de beslissing om voor een
aantal deelnemers open te blijven. Dit waren de mensen waarvan we dachten dat
de ontregeling door dagbesteding te missen te groot zou zijn. Al snel kwamen er
meer deelnemers bij en na drie maanden waren we weer compleet.
De invulling van de dagbesteding werd anders. De ruimte werd anders ingedeeld
en later ook voor een gedeelte verbouwd, om afstand te kunnen houden tussen
de deelnemers en medewerkers. Vrijwilligers kwamen niet meer om risico op
besmetting te voorkomen. Sommige activiteiten konden niet meer of alleen in
een aangepaste vorm. De externe contacten als gebruik maken van de ruimte
van de fysiotherapie of bij Pedaja uit eten gingen niet meer door. De kinderen
van de Rehobothschool konden niet meer komen. In oktober kwam daarbij dat
er mondkapjes gedragen gingen worden op de momenten dat de deelnemers
en medewerkers gingen lopen door de ruimte. Wat lastig bij deelnemers met
geheugenproblemen.
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’t Warme hart is een kleinschalige dagbesteding voor ouderen die behoefte hebben
aan begeleiding en zorg opmaat op geestelijk, lichamelijk en/of sociaal gebied.
Elke dag komen 12 oudere deelnemers bij elkaar in een gastvrije, ontspannen en
huiselijke sfeer. Er zijn 2 medewerkers en een vrijwilliger om begeleiding en zorg op
maat te kunnen bieden.
’t Warme hart is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00-18.00 uur.
Deelname aan de dagbesteding wordt vergoed uit de WMO, via een PGB, op
particuliere basis of via onderaannemerschap.
In het Gezondheidscentrum huren we 2 ruimten in het souterrain. In de grote
ruimte (ongeveer 85m2) is een zithoek met relaxstoelen en een bankje en er is een
actieve hoek met 2 grote tafels met stoelen erom heen. Verder is er een keuken, een
klein kantoor en een voorraadkast.
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In de kleine ruimte (ongeveer 21m2) staat een eethoek, een bank en een dressoir en
is er een grote kast met veel opbergruimte.
De kleine ruimte wordt multifunctioneel gebruikt. Hier kan met een klein groepje
deelnemers worden gegeten, kunnen deelnemers even rustig zitten met een boek
of knutselwerk of eventueel bezoek ontvangen. Verder wordt er regelmatig
gebruik van gemaakt voor familiegesprekken of gesprekken met
zorgproffesionals. Het is een mooie toevoeging op de grote
dagbestedingsruimte.
De missie van ’t Warme hart is om een professionele
kleinschalige dagbesteding te zijn voor zelfstandig
wonende ouderen in Hardinxveld-Giessendam en
omgeving, die behoefte hebben aan begeleiding
en zorg op maat door geestelijke en/of lichamelijke
beperkingen.
De visie van ’t Warme hart is dat ouderen met
een beperking een gastvrije een laagdrempelige
ontmoetingsplaats in hun directe omgeving nodig
hebben.
’t Warme hart wil die plaats zijn: een sfeervolle, huiselijke
plek waar je mag zijn wie je bent. Een plek waar je je
gekend en gehoord voelt. Dit betekent dat medewerkers van
’t Warme hart zich voor de volle 100% inzetten om er voor de
deelnemers te zijn.
’t Warme hart zal deelnemers stimuleren om actief en in beweging
te blijven door voor een positieve, prikkelende sfeer te zorgen, waarin
wordt gekeken naar de vragen, wensen en mogelijkheden van de
deelnemers.
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“

Verrassend qua
activiteiten,
naar mogelijkheden van
de deelnemers.

medewerkers

Alice en Anneke werkten in 2020 elk 4 dagen in de week, waarvan 3 gezamenlijk.
Arja werkte op de maandagen, Annemieke op de dinsdagochtenden en Els op
de vrijdagen. Als Annemieke werkt is er die ochtend ruimte voor Alice en Anneke
om administratief of organisatorisch werk te doen. Op de maandag en vrijdagen
zijn Alice en Anneke om en om vrij. Het team zorgt ervoor dat de continuïteit
gewaarborgd blijft tijdens opname van vrije dagen en bij ziekte.
Alle drie de medewerkers zijn ook nog elders aan het werkt in de zorg.
Helaas was één van de medewerkers vanaf eind oktober langdurig ziek. Met haar is
in overleg met de Arbodienst Inc. Gezond werken een integratieplan opgesteld met
als doel weer 100 % te gaan werken in 2021.

Alice

Anneke

Arja

Els

Alice en Anneke volgden in 2020 e-learning modules bij Zusterkat op het gebied
van Zorg & Welzijn, soft skills en veiligheid. De medewerkers volgden deze
modules via hun andere werkgever. Door het volgen van de modules blijven de
medewerkers van ’t Warme hart bevoegd en bekwaam om het werk te doen.
Door COVID-19 zijn in het begin van het jaar de gezamenlijke overlegmomenten
vervallen en zijn bijzonderheden individueel besproken. Doordat 3 medewerkers
ook elders in de zorg werkten waarbij er soms Corona of verdenking op Corona
was, leidde dit soms ertoe dat de medewerkers (uit voorzorg) niet bij ’t Warme hart
konden werken om eventuele besmettingen in de dagbesteding te voorkomen.
Op 18 augustus was er de mogelijkheid met het hele team een etentje op afstand
met overleg te houden bij de Heren van Slydrecht. Het was zeer bijzonder om toen
als hele team bij elkaar te zijn.
Verder waren er diverse attenties met de Dag van de Verpleging, Pasen en Kerst.
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“

Meiden met
een warm hart

Annemieke
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deelnemers

Elke dag komen er 12 ouderen naar ’t Warme hart. De leeftijden variëren tussen de
41 en 93 jaar.
Een enkeling komt een halve dag, sommige deelnemers 5 dagen, maar de meeste
deelnemers komen 2 of 3 hele dagen in de week.
De groepen deelnemers per dag zijn zeer divers qua mogelijkheden en wensen.
Het is daarom belangrijk dat de medewerkers hier op in springen en zorg en
begeleiding op maat kunnen aanbieden.
Er is altijd een mogelijkheid om als aspirant deelnemer een kopje koffie te komen
drinken of een halve/hele dag naar ’t Warme hart te komen om de sfeer te proeven
en te kijken of de interesse in ’t Warme hart wordt omgezet naar het daadwerkelijk
deelnemen aan de dagbesteding.
Diverse mensen maakten hier gebruik van.

In 2020 zijn er 13 nieuwe deelnemers gestart. Er zijn 6 deelnemers gestopt met de
dagbesteding die zijn opgenomen in een verpleeghuis, of na een ziekenhuisopname
en een tijdelijke opname in het verpleeghuis uiteindelijk doorgestroomd naar een
vaste plaats in een verpleeghuis. 2 deelnemers zijn overleden. 1 deelnemer is
gestopt omdat de dagbesteding weer bij Yulius werd afgenomen.
Van de 13 deelnemers die zijn gestart in 2020 kwamen op 31 december nog 8
deelnemers naar de dagbesteding.
5 deelnemers kregen in 2020 een WLZ indicatie nadat ze eerst via een WMO
indicatie naar ’t Warme hart kwamen.
Vanaf 16 maart sloten in heel Nederland heel veel dagbestedingen. In overleg met
de Sociale Dienst Drechtsteden en een Goac verpleegkundigen besloten wij vanaf
dat moment open te blijven voor degenen die volgens ons de meeste behoefte
hadden aan dagbesteding. Bij hen zou stoppen met de dagbesteding betekenen
dat de kans op een crisisopname in een verpleeghuis heel groot zou zijn, omdat
de structuur zou worden doorbroken en mantelzorgers een te zware last zouden
krijgen.
Vanaf 16 maart waren we gehalveerd met 6 deelnemers per dag. Wekelijks was
er telefonisch contact met de deelnemers die niet naar ’t Warme hart kwamen.
Het aantal deelnemers liep vanaf 6 april al snel weer op. Op 6 juli waren alle 28
deelnemers weer gestart en hadden we weer een volledige bezetting van 12
oudere deelnemers elke dag.
We zijn er trots op dat we de periode van de 1e Lock-down zijn open gebleven. Het
kost heel veel inspanning om de deelnemers voldoende afstand te laten houden
en zich aan de hygiëne regels te laten houden. Sinds eind oktober kwam daar
het dragen van mondkapjes bij op het moment dat er in de dagbestedingsruimte
gelopen wordt; wat heel lastig is voor de deelnemers
De meeste deelnemers komen uit Hardinxveld. Maar ook waren er deelnemers
uit Sliedrecht, Papendrecht en Gorinchem. De afgelopen tijd komen er ook meer
vragen vanuit Giessenburg en Gorinchem.
Op 31 december 2020 was er een korte wachtlijst.
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vrijwilligers

Het jaar begonnen als het jaar ervoor met elke dag de inzet van een vrijwilliger per
dagdeel. Verder waren er een vrijwilliger die met deelnemers ging wandelen, een
vrijwilliger voor de website, een vrijwilliger die met haar hond langs komt.

Eind augustus overleed vrijwilligster Aagje van Wingerden. Zij was een speciale
vrijwilliger voor ons met een heel warm hart en altijd heel betrokken bij deelnemers
en medewerkers van ’t Warme hart. Ze bracht altijd veel gezelligheid en had met
iedereen altijd wel een praatje. Ze is overleden na een korte periode van ziekzijn.
Haar overlijden was een schok.

In februari was er een uitje met de vrijwilligers naar de bioscoop
Hollywoud. Van een lieve familie hadden we als afscheid omdat de
deelneemster in het verpleeghuis ging wonen bioskoopbonnen
gekregen om met medewerkers en vrijwilligers naar de
bioscoop te kunnen gaan. Het was een zeer geslaagde avond.
Vanaf maart kwam COVID-19 in het land. We besloten
vanaf de week voor de lock-down vanuit voorzorg dat
vrijwilligers voor een periode niet naar ’t Warme hart
zouden komen. We waren nietsvermoedend dat het
voor het hele jaar zou gelden. Dit was moeilijk voor de
vrijwilligers, zeker de onzekerheid hoe lang het zou gaan
duren.
We hebben als ’t Warme hart geprobeerd contact te houden
door regelmatig een kaartje te sturen of door een presentje met
Pasen en Kerst. Ook vanuit de vrijwilligers kwamen vele kaartjes
en presentjes zodat we wisten dat ook zij aan ons dachten.
Op 2 juli hebben we een avond afgesproken, zodat de vrijwilligers
konden ervaren hoe het is om in de ruimte van ’t Warme hart afstand
te houden. We hielden hen op de hoogte van het reilen en zeilen in ’t
Warme hart. Het was goed elkaar te zien en te spreken. Helaas konden
we op dat moment nog geen verwachting uitspreken over wanneer de
vrijwilligers weer konden beginnen.
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“

De begeleiders waren
deskundig en ze deden van
alles met de deelnemers.
Er werden hele leuke dingen
gemaakt, daar geniet
ik nu nog van.

activiteitenaanbod

We begonnen het jaar 2020 met 3 nieuwe activiteiten.
Samen met juf Gonny Merkus van de Rehobothschool hebben we eind 2019 een
project ontwikkeld dat van januari 2020 tot de zomervakantie zou gaan duren. 2x
per week kwamen 6 kinderen naar ’t Warme hart voor een activiteit samen met
de ouderen van ’t Warme hart. Elke week een nieuw groepje kinderen. Ouders
en juffen kwamen mee om ondersteuning te geven. ’t Warme hart bedacht en
bereidde de activiteiten voor. Afwisselend waren dit activiteiten als knutselen,
beweegspellen, sjoelen, helpen met de voorbereidingen van de warme maaltijd. Het
was een ontzettend leuk project waar helaas ineens een eind aan kwam.
Met Albert de Jong van ‘de Jong en Vitaal fysiotherapie’ hebben we de afspraak
gemaakt om 1x per week gebruik te kunnen maken van de oefenzaal vanaf februari
2020 (De ene week op maandagmiddag, de andere week op donderdagmiddag).
We hebben de eerste keren in februari advies gekregen hoe we met de fietsen,
loopbanden en andere middelen en de deelnemers op een veilige manier konden
sporten. Er waren hele enthousiaste deelnemers en vrijwilliger Simone was er altijd
bij om hulp te bieden tot half maart helaas. In september zijn we weer gestart met
het bieden van deze activiteit, maar moesten helaas al snel weer stoppen door de
maatregelen voor Covid.

In januari zijn we ook gestart met ‘uit eten’ gaan bij Zorgcentrum ‘Pedaja’ van
Waardeburgh. Elke maand was het plan om op een andere dag (zodat alle
deelnemers aan de beurt zouden komen) te gaan eten in het woonzorgcentrum. In
januari en februari is het gelukt, daarna helaas niet meer. Het was erg leuk, omdat
het echt een uitje was, waaraan iedereen kon deelnemen.
Naast deze nieuwe activiteiten die allemaal moesten stoppen, moest door de
Corona de ruimte worden aangepast van 1 tafel met 12 ouderen naar 2 tafels
met elk 6 ouderen en vonden activiteiten soms ook in een andere vorm plaats.
Spellen als b.v. mens-erger-je niet konden niet meer worden gespeeld, omdat
je dan te dicht op elkaar zit. Zingen kon niet meer vanwege het verhoogde
besmettingsgevaar.
We zaten op afstand van elkaar en er moest zo weinig mogelijk gelopen worden
door de ruimte. Hierdoor veranderde er best veel. Waar we eerst deelnemers
prikkelden om mee te helpen met bijvoorbeeld de tafel af te ruimen, moesten we nu
juist hen remmen hierin.
We merkten dat ondanks dat het anders was, het voor de deelnemers niet zoveel
uit bleek te maken. De sfeer en het contact met elkaar is het allerbelangrijkste.
Activiteiten zijn een middel om in gesprek te komen, om elkaar te leren kennen, om
plezier te hebben met elkaar. Activiteiten zijn geen doel op zich. Er was nog genoeg
wel mogelijk gelukkig!
Belangrijk is om een goede afwisseling te bieden tussen activiteit en rust. We
bieden een prikkelende omgeving en stimuleren deelnemers om iets te doen wat bij
hen past en past bij de mogelijkheden.
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samenwerkingsverbanden

• In 2020 kwamen er 3 stagiairs voor een ‘snuffelstage’ naar ’t Warme hart
- Joel Koemans van The Foundation in Hardinxveld-Giessendam van 10
januari t/m 20 maart
- Jannieke Alblas van Wellantcollege Ottoland van 3 t/m 7 februari
- Donna van Dijk van O.R.S. Lek en Linge te Culemborg van 13 t/m 14 februari
• Met Gonny Merkus van de Rehobothschool hadden we contact i.v.m. het project
wat we gestart zijn in januari 2020. We hopen dat we in de toekomst nieuwe
plannen kunnen maken om de kinderen van de school weer samen met de
ouderen activiteiten te laten doen.
• Als huurder van ruimte in het Gezondheidscentrum zijn we lid van de
huurdersvereniging van het Gezondheidscentrum. Deelnemers kunnen
hierdoor gebruik maken van de faciliteiten van het gebouw. Bijvoorbeeld
tijdens de dagbesteding bezoek aan de huisarts, de fysiotherapie, de pedicure
of schoonheidsspecialist. Ook wordt regelmatig de apotheek bezocht. Ook
voor ons als medewerkers zijn de lijnen kort bij vragen aan praktijkhouders.
Praktijkhouders weten de deelnemers ook in ’t Warme hart te bezoeken.
Op 1 juli hadden we overleg met alle huurders.
• ’t Warme hart heeft een contract met de Sociale Dienst Drechtsteden. WMO
consulenten indiceren deelnemers om te kunnen deelnemen aan dagbesteding.
Op 5 maart kwamen een groep consulenten op werkbezoek in ’t Warme hart.
Op 9 juni hadden we een zoomgesprek met Marjo van Dongen
(Contractbeheerder) over de voortgang tijdens de Coronaperiode.
• De meeste deelnemers van ’t Warme hart hebben een casemanager Dementie.
’t Warme hart heeft regelmatig contact met de casemanagers.
• Rivas Thuiszorg en sinds dit jaar ook De Lange Wei Thuiszorg hebben hun
kantoor in het Gezondheidscentrum. Hierdoor zijn de lijnen kort om overleg te
hebben over deelnemers.
• Bij Arbodienst Inc & arbeid (Gorinchem) nemen we arbeidsdiensten af. I.v.m.
ziekte van een medewerker was er contact over het integreren.
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• Fablo Administratie en belasting is gewijzigd in JPDA Zij verzorgen de
boekhouding voor ’t Warme hart, de personeelsadministratie en voor
het aanleveren van de WMO verantwoording bij de WMO Drechtsteden.
Accountant dhr. V.M. Janssen van Kleuraccountants heeft de verantwoording
voor de WMO akkoord verklaard.
• In 2020 gingen een aantal deelnemers over van een WMO indicatie naar
een WLZ indicatie. Annette Rietveld van Clientondersteuning plus en
Annemie Triepels van Tijd voor mantelzorgers hielpen de meeste deelnemers/
mantelzorgers hierbij. ’t Warme hart leverde aan hen de benodigde formulieren
voor de overgang van de WMO naar WLZ
• Met woonzorgcentrum Pedaja hebben we afspraken gemaakt om 1x per maand
met de deelnemers van ’t Warme hart te eten in Pedaja. Dichtbij ’t Warme hart
uit eten.
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fnanciën
i

’t Warme hart ontving in 2020 via de WMO, PGB (uit WLZ) en via
onderaannemerschap met Syndion en Yulius de benodigde financiën om de
dagbesteding te kunnen financieren.

Particulier / onderaannemerschap: 1%

PGB: 34%
WMO: 65%

De financiële productie verantwoording voor de
WMO Sociale Dienst Drechtsteden werd door dr. V.M.
Janssen (Accountant/Administratieconsulent) van Kleur
Accountants B.V goed gekeurd.
Naast bovenstaande financiën kreeg ’t Warme hart 4x een
gift. De AH Hardinxveld spaarde een periode embalagebonnen
voor ’t Warme hart. We kregen verder nog een gift van de
Hervormde Gemeente van Hardinxveld en wederom een prachtige
bijdrage van kringloopwinkel “De Circel”.
Verder werden we verblijd met een particuliere gift.
Al deze giften waren bestemd als bijdrage voor de BAMM Zorg Touch
(interactieve tv).
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ontwikkelingen
in 2020

• Op 10 januari startte het project met de kinderen van de Rehobothschool
Groepjes van 6 kinderen kwamen 2x per week met 2 moeders/juffen naar ’t
Warme hart voor activiteiten samen met ouderen. Dit was een groot succes
voor de kinderen als voor de ouderen.
• 27 januari werd er door GM Betimmeringen een grote kast op maat geplaatst in
de dagbestedingsruimte. Dit zorgde voor voldoende opbergplaats.

“

Ik ben uitermate tevreden
en blij met wat jullie gedaan
hebben voor mijn man.
Een dikke pluim!
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• 1x per maand uit eten bij Pedaja in het restaurant. Het plan was om maandelijks
elke keer op een andere dag te gaan eten, zodat alle deelnemers aan bod gingen
komen.
• Alice en Anneke maakten ook in 2020 deel uit van het team Alzheimer café
Hardinxveld Na een aantal avonden begin van het jaar in de zorgcentra werden
dit online avonden.
• Sporten bij De Jong en vitaal fysiotherapie De Jong en vitaal opgestart in
februari, moest helaas in maart stoppen. In september opnieuw een start
gemaakt tot we in oktober wederom moesten stoppen.
• 24 juni hadden we met de deelnemers een High Tea verzorgd door ‘Thee en
leut’.
• Op 2 juli was er een overleg met de vrijwilligers
• We hebben gepubliceerd in de Gemeentegids van Hardinxveld-Giessendam.
Helaas gingen markt in juni in de Peulenstraat en Seniorenbeurs in oktober niet
door. Door deze activiteiten kunnen we ons zichtbaar laten zien in Hardinxveld.
• Op 10 september heeft Anneke deel genomen aan de BHV cursus die in het
Gezondheidscentrum werd georganiseerd samen met de andere huurders.
• Op 7 oktober was er een online sessie i.v.m. de gevolgen van de Coronacrisis
met de SDD en een aantal andere zorgaanbieders.
• Op 23 november werd de keuken coronaproof gemaakt door de plaatsing van
een extra keukenblok door GM Betimmeringen als afscheiding voor de veiligheid
van de deelnemers.
• Er zijn in 2020 8 exit formulieren ontvangen met gemiddeld cijfer een 9,4 voor
tevredenheid over ’t Warme hart!
• We hebben in het najaar onderzocht wat i.p.v. de Zusterkat modules voor
bijscholing geschikt zou zijn voor ’t Warme hart. Hieruit zijn contacten ontstaan
met Noordhoff Health
• Eind van 2020 kregen we contact met Frank Geenen van BAMM zorg touch,
omdat we een interactieve t.v. willen aanschaffen.
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plannen voor
2021

• In 2021 heeft onze website een grote prioriteit. Het is zeker in deze tijd een
visitekaartje voor onze dagbesteding. Baixo Illustraties zal onze website gaan
aanpassen.
• We hopen in 2021 de projecten met de kinderen van de Rehobothschool, het
sporten bij de Jong en Vitaal en het eten in Pedaja weer te gaan opstarten.
• I.s.m. Noordhoff Healt gaat ’t Warme hart een eigen programma samen stellen
voor gerichte e-learning modules.
• De BAMM Zorg-touch gaat in januari geleverd worden met o.a. een op maat
gemaakt programma.
• We willen in 2021 sponsoren werven en acties houden om het nog resterende
bedrag te kunnen bekostigen.
• We kijken er naar uit om de vrijwilligers weer te kunnen gaan inzetten.
• Eind 2021 willen we weer een uitje organiseren voor deelnemers.
• In 2021 hopen we leerbedrijf te worden voor MBO studenten niveau 2, 3 en 4.

Alle citaten komen uit exit formulieren 2020
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