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A. Jaarrekening 2018
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1. Balans per 31 december 2018

31 december 2018
€

€

1 januari 2018
€

€

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
(Subsidie)debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
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23.553

119.235

2.422

15.487

25.975

134.722

574.847

382.456

600.822

517.178
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31 december 2018
€

€

1 januari 2018
€

€

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

197.626

13.027

-

139.414

197.626

152.441

146.732

134.232

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Kortlopende schulden
Crediteuren

27.189

42.700

Belastingen en premies SV

59.142

58.473

170.133

129.332

Overige schulden en overl. passiva
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256.464

230.505

600.822

517.178
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2. Winst en verliesrekening over 2018
2018 werkelijk
€

€

2018 begroot
€

€

2017 werkelijk
€

€

OPBRENGSTEN
Subsidies v/h Gemeente Geldermalsen

627.616

613.504

Subsidies v/h Gemeente Neerijnen

248.361

289.406

Subsidies v/h Gemeente Lingewaal

299.320

268.003

1.387.887

1.175.297

1.170.913

Opbrengst activiteiten

229.214

251.500

242.750

Overige opbrengsten

49.218

45.000

30.836

Subsidies thans Gemeente West Betuwe

1.666.319

1.471.797

1.444.499

KOSTEN
Personeelskosten

1.137.535

1.063.500

952.047

Huisvestingskosten

47.464

58.897

60.036

Autokosten

31.013

24.500

33.833

Kantoorkosten

58.697

43.500

58.073

Algemene kosten

35.497

15.700

35.563

Kosten activiteiten

310.121

265.400

285.198

Bedrijfsresultaat

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Saldo der financiële baten en lasten

Netto resultaat

1.620.327

1.471.497

1.424.750

45.992

300

19.749
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-

-

-814

-300

-748

-807

-300

-748

45.185

-

19.001

184.599

-

19.001

-139.414

-

-

45.185

-

19.001

Voorstel resultaatbestemming
Toevoeging aan de algemene reserve
Onttrekking aan de bestemmingsreserves
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3. Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
ALGEMEEN
Doelstelling
De stichting heeft tot doel:
•

het ontwikkelen en uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid, dat zich richt op het ondersteunen
van primair de inwoners van de gemeente West Betuwe in alle leeftijdsgroepen, waarbij het bevorderen
van zelfredzaamheid en eigen kracht centraal staat;

•

het bevorderen van participatie van individuen en groepen aan de samenleving;

•

het creëren en in stand houden van een relevant aanbod aan welzijnsdiensten en activiteiten, gericht
op vragen vanuit de samenleving van individuen en groepen;

•

haar doelstellingen uit te voeren in de breedste zin van het woord en met alle haar ten dienste staande
middelen.

Het werkgebied omvat primair de gemeente West Betuwe.

Oprichting en statuten
De stichting is opgericht op 2 januari 2018 en is ontstaan door een juridische fusie van de Stichting
WelzijnGeldermalsen en Stichting Welzijn Neerijnen. De financiële gegevens van de fuserende stichtingen
worden per 1 januari 2018 verantwoord door de Stichting Welzijn W est Betuwe. De ter vergelijking
opgenomen cijfers 2017 betreffen de geconsolideerde cijfers van de verdwenen stichtingen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting is (per 31 december 2018) als volgt samengesteld:
Dhr. W. van de Giessen, voorzitter
Dhr. M. Klinkert Cijntje, penningmeester
Mw. G.G. van Zadelhoff, secretaris
Mw. C.T.E.M. Haubrich - Gooskens, lid
Dhr. C. Pijls, lid
Mw. J.H.B. Vreekamp - van der Veen, lid

Vestigingsadres
De stichting is gevestigd in MFC “de Pluk” aan de Rijksstraatweg 64-005 te 4191 SG Geldermalsen.
Stichting W elzijn W est Betuwe is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70556725.
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GRONDSLAGEN
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Indien activa en passiva luiden in vreemde valuta heeft omrekening plaatsgevonden tegen de officiële
koersen per balansdatum. De daarbij optredende koersverschillen worden in het resultaat verwerkt.
De waarderingen vinden plaats in euro en op basis van historische kostprijs. De jaarrekening is opgemaakt
onder toepassing van RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Voorzieningen worden gevormd voor afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is in te schatten.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
ontvangen subsidies en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Onder opbrengsten worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in het
verslagjaar geleverde diensten alsmede ontvangen subsidies.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS
Vlottende activa

Vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Overige vorderingen en overlopende activa
De specificatie luidt:

Vooruitbetaalde kosten
Nog te berekenen subsidies
Overige

31-12

01-01

2018

2018

€

€

105

-

-

10.000

2.317

5.487

2.422

15.487

31-12

01-01

2018

2018

€

€

1.536

1.263

16.696

24.771

556.615

356.422

574.847

382.456

Liquide middelen
Als volgt te specificeren:

Kas
Rabobank rek.crt.
Rabobank bedrijfstelerekening

Van de liquide middelen staat een bedrag van € 8.575 niet ter vrije beschikking van de stichting.
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Eigen vermogen

Algemene reserve
Het verloop is als volgt:
2018

€
Stand per 1 januari

13.027

Bij, uit de voorgestelde resultaatbestemming

184.599

Stand per 31 december

197.626

Bestemmingsreserves
Stand per 1 januari

139.414

Af, uit de voorgestelde resultaatbestemming

139.414

Stand per 31 december

-

Het bestuur heeft in 2018 besloten de bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorzieningen
Het verloop is als volgt:

Stand per 1 januari 2018
Af, bestedingen 2018
Bij, dotatie 2018

Stand per 31 december 2018
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Automa-

Inven-

Auto’s

Jubilea

Totaal

tisering

taris

€

€

€

€

€

30.864

27.068

74.050

2.250

134.232

-

-

-

-

-

3.000

3.500

6.000

-

12.500

33.864

30.568

80.050

2.250

146.732
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Kortlopende schulden

Belastingen en premies SV
Als volgt te specificeren:
31-12

01-01

2018

2018

€

€

57.535

56.032

1.607

2.441

59.142

58.473

Reservering vakantiedagenverplichting

29.411

17.617

Reservering Loopbaanbudget

25.574

12.368

Nog te besteden subsidies

88.886

22.500

Nog te betalen aan initiatieven u.h.v. aanjagen transformatie Lingewaal

8.575

-

Nog te betalen accountantskosten

7.865

5.000

Nog te betalen kosten salarisadministratie

2.500

2.500

Overige

7.322

69.347

170.133

129.332

Loonheffing december
Pensioenpremies

Overige schulden en overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
In 2015 is een huurverplichting aangegaan voor de huur van kantoorruimte in Geldermalsen voor een
periode van 5 jaar. De overeenkomst loopt van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2020. De jaarhuur inclusief
bijkomende servicekosten bedraagt circa € 35.000.
Daarnaast wordt kantoorruimte gehuurd in Waardenburg voor een bedrag van € 6.234 per jaar.
De Stichting heeft een 9-persoons vervoermiddel in bruikleen tot 1 december 2019. De bijdrage aan de
eigenaar bedraagt € 450 per maand.
Ultimo 2017 zijn 2 kopieermachines gehuurd voor een periode van 5 jaar. De jaarhuur bedraagt € 1.162.
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TOELICHTING OP AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE
EXPLOITATIEREKENING
Opbrengsten
2018

2018

2017

werkelijk

begroot

werkelijk

€

€

€

118.539

118.539

116.901

Subsidie v/h gemeente Geldermalsen Vrijwilligerssteunpunt

43.782

43.782

43.176

Subsidie v/h gemeente Geldermalsen Meldpunt Informele Zorg

87.094

87.094

73.326

Subsidie v/h gemeente Geldermalsen Ouderenconsulent

61.766

61.766

60.913

7.301

7.301

7.200

220.000

220.000

220.000

21.395

-

91.988

559.877

538.482

613.504

107.899

107.899

107.899

Subsidie v/h gemeente Neerijnen steunpunt mantelzorg / vrijw.

50.362

50.362

50.362

Subsidie v/h gemeente Neerijnen Combinatiefuncties

90.000

90.000

94.000

Subsidie v/h gemeente Neerijnen diverse projecten

35.410

-

37.145

283.671

248.361

289.406

Subsidie v/h gemeente Lingewaal

292.682

299.320

268.003

Subsidies gemeente GNL diverse projecten

251.657

89.134

-

1.387.887

1.175.297

1.170.913

Subsidies thans Gemeente West Betuwe
De specificatie luidt:

Subsidie v/h gemeente Geldermalsen Ouderenwerk

Subsidie v/h gemeente Geldermalsen Brede Scholen
Subsidie v/h gemeente Geldermalsen Combinatiefuncties
Subsidie v/h gemeente Geldermalsen diverse projecten

Subsidie v/h gemeente Neerijnen basis activiteiten

Totaal subsidie thans gemeente West Betuwe

Jaarverslag 2018 Stichting Welzijn West Betuwe

10

2018

2018

2017

werkelijk

begroot

werkelijk

€

€

€

21.280

13.500

12.613

Opbrengst maaltijdservice

137.392

157.000

156.049

Eigen bijdragen activiteiten

70.542

81.000

74.088

229.214

251.500

242.750

-

-

650

49.218

45.000

30.186

49.218

45.000

30.836

Opbrengsten activiteiten
Opbrengst Vervoer

Overige opbrengsten
Opbrengst dienstencentrum
Overige bijdragen
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Kosten
2018

2018

2017

werkelijk

begroot

werkelijk

€

€

€

Salarissen

891.028

805.000

749.782

Sociale lasten

139.618

130.000

119.585

Pensioenlasten

75.297

70.000

63.398

Ziekengeldverzekering

21.076

20.000

27.167

554

3.000

1.206

26.122

35.500

21.200

-16.160

-

-30.291

1.137.535

1.063.500

952.047

44.701

55.897

55.986

2.763

3.000

4.050

47.464

58.897

60.036

Dotatie voorziening auto’s

6.000

6.000

6.000

Brandstof

6.104

3.400

3.655

Verzekering

2.680

3.000

1.852

Houderschapsbelasting

3.026

3.400

3.377

Huur bus

7.524

6.000

5.945

Onderhoud

5.050

2.000

1.817

-

-

11.122

629

700

65

31.013

24.500

33.833

Personeelskosten

Opleidingskosten
Overige personeelskosten
Ontvangen ziekengeld

De stichting had over 2018 gemiddeld 19,9 fte in dienst (v.j. 17,1 fte).

Huisvestingskosten
Huur (incl GW E)
Overige huisvestingskosten

Autokosten

Kilometervergoedingen
Overige autokosten
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2018

2018

2017

werkelijk

begroot

werkelijk

€

€

€

15.907

2.500

6.533

Contributies en abonnementen

5.190

5.000

10.507

Dotatie voorziening inventaris

3.500

3.500

2.500

Dotatie voorziening automatisering

3.000

3.000

3.000

Kantoorartikelen

1.336

3.400

4.400

16.434

15.000

15.842

Telefoonkosten

7.702

8.100

6.554

Porti

3.811

3.000

2.615

Overige

1.817

-

6.122

58.697

43.500

58.073

Accountantskosten

9.009

5.500

10.930

Kosten salarisadministratie

4.182

-

2.360

Bestuurskosten

1.208

850

1.396

Representatiekosten

-

350

374

PR & Communicatie

13.817

-

-

Reclame en advertenties

3.145

2.000

11.541

Verzekeringen

1.603

1.500

3.723

Advieskosten

2.549

2.500

3.221

-16

3.000

2.018

35.497

15.700

35.563

125.528

128.000

125.147

2.393

30.000

22.799

11.380

13.400

13.010

4.356

12.500

2.544

166.464

81.500

121.698

310.121

265.400

285.198

Kantoorkosten
Drukwerk

Onderhoud inventaris en computers

Algemene kosten

Overige algemene kosten

Kosten activiteiten
Kosten maaltijden maaltijdservice
Vergoedingen freelancers
Huur ruimten t.b.v. activiteiten
Onkosten vrijwilligers
Overige kosten activiteiten

Jaarverslag 2018 Stichting Welzijn West Betuwe

13

WNT verantwoording
2018

2017

€

€

1/1-31/12

1/1-31/12

1,0

1,0

ja

ja

77.022

76.926

7.993

7.756

85.015

84.682

189.000

181.000

C.A.M. van Westerlaak, directeur
Aanvang en einde functievervulling
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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4. OVERIGE TOELICHTING

Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2018 door het bestuur en het besluit van het College
van Burgemeester en Wethouders van thans de gemeente West Betuwe is een bedrag van € 184.599 ten
gunste van de algemene reserve gebracht en een bedrag van € 139.414 onttrokken aan de
bestemmingsreserves.

Geldermalsen, 27 mei 2019

W. van de Giessen, voorzitter

M. Klinkert Cijntje, penningmeester

C.A.M. van Westerlaak, directeur
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B. Overige gegevens
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Welzijn West Betuwe
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Welzijn West Betuwe te
Geldermalsen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Welzijn West
Betuwe per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de
bepalingen bij en krachtens de WNT.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de winst- en verliesrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Welzijn West Betuwe zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
•

•

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven en met de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het

enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en
fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Daarnaast hebben wij onze werkzaamheden ingericht in conformiteit met het
controleprotocol inzake de WNT. Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Culemborg, 27 mei 2019
Stouten en Wijnen B.V.

drs. B.A. Spithoven-Smits RA
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Inleiding
Als stilstand achteruitgang is dan gaat het welzijnswerk snel vooruit. Bij Welzijn West Betuwe
staat niets stil en al helemaal niet in 2018. Het is het eerste volle jaar onder de naam Welzijn
West Betuwe als een organisatie. Een jaar dat in het teken heeft gestaan van de fusie van de
gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Mede door deze fusie een bijzonder druk,
ietwat onrustig maar ook bijzonder boeiend jaar.
Druk, omdat iedere gemeente in het laatste bestaansjaar nog bepaalde zaken wilde
volbrengen of nog een extra impuls wilde geven. Druk ook omdat er op alle manieren
meegedacht moest worden over de invulling van de nieuwe gemeente. Ietwat onrustig omdat
er veel in kaart gebracht moest worden over de verschillende afspraken van de gemeenten.
Onrustig ook omdat er samengewerkt moest worden met mensen die tijdelijk bij de gemeente
werkten of onduidelijkheid hadden over wat voor functie zij zouden hebben in 2019.
Het was echter vooral een zeer boeiend jaar waarin er ontzettend veel werk is verzet, veel is
gezegd, gesproken en nagedacht en waarin Welzijn West Betuwe zich als oude organisatie
met een nieuwe naam duidelijk heeft laten gelden.
Het komende jaar luidt wederom een nieuwe fase in door de geboorte van de gemeente West
Betuwe. Als het stof is neergedaald is het tijd om verder te bouwen aan de leefbaarheid van
de 26 kernen van West Betuwe.
Doelstelling van Welzijn West Betuwe
De stichting heeft tot doel:
• het ontwikkelen en uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid, dat zich richt op
het ondersteunen van primair de inwoners van de gemeente West Betuwe in alle
leeftijdsgroepen, waarbij het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen kracht
centraal staat;
• het bevorderen van participatie van individuen en groepen aan de samenleving;
• het creëren en in stand houden van een relevant aanbod aan welzijnsdiensten en
activiteiten, gericht op vragen vanuit de samenleving van individuen en groepen;
• haar doelstellingen uit te voeren in de breedste zin van het woord en met alle haar ten
dienste staande middelen.
Het werkgebied omvat primair de gemeente West Betuwe.
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Welzijn West Betuwe
Welzijn West Betuwe is er voor iedereen en in het bijzonder de kwetsbare inwoners van West
Betuwe. Welzijn West Betuwe kenmerkt zich door de jaren heen als een actief brede
welzijnsorganisatie met een grote schare vrijwilligers. De oorsprong van de
welzijnsorganisatie ligt in de SWO (Stichting Welzijn Ouderen). De activiteiten van de SWO
richtten zich voornamelijk op een overwegend oudere doelgroep. Inmiddels beslaat de
doelgroep van Welzijn West Betuwe alle inwoners van West Betuwe.
Ouderen zijn nog steeds een belangrijke doelgroep. Voor hen bieden de activiteiten
ontmoeting en beweging. Het zorgt ervoor dat ze actief blijven en niet vereenzamen. Deze
activiteiten bestaan nagenoeg geheel zelfstandig zonder dat een betaalde professional van
Welzijn West Betuwe er omkijken naar heeft.
Tegelijkertijd richt Welzijn West Betuwe zich op nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken
en preventieve activiteiten. Op deze manier breiden de activiteiten van Welzijn West Betuwe
zich continu uit. Ook in 2018 zijn er weer activiteiten bij gekomen die vervolgens (nagenoeg)
geheel zelfstandig hun werkzaamheden voortzetten met een minimale betrokkenheid van
medewerkers van Welzijn West Betuwe. Het zijn voorbeelden hoe het welzijnswerk facilitair
is aan diverse vormen van burgerinitiatieven.
In 2015 is Welzijn West Betuwe verhuisd naar het nieuwe multifunctionele centrum De Pluk
in Geldermalsen. Het besluit hiertoe is reeds in 2013 genomen. Zowel inhoudelijk als financieel
blijkt de verhuizing een goede keuze. Er is samenwerking met diverse gebruikers, De Pluk heeft
een centrale positie verworven binnen de gemeenschap en Welzijn West Betuwe een centrale
plek binnen De Pluk. Naast De Pluk huurt Welzijn West Betuwe ook het Rode Kruis gebouw,
een opslagruimte, een kantoorruimte in Asperen ten behoeve van het werk in de gemeente
Lingewaal en in De Koeldert te Waardenburg ten behoeve van het welzijnswerk in de
gemeente Neerijnen.
In 2018 is te kennen gegeven dat Welzijn West Betuwe het pand in Asperen moet verlaten. In
2019 is dit gerealiseerd en wordt er extra ruimte gehuurd in De Pluk.
Sinds 2012 voert Welzijn West Betuwe ook het welzijnswerk in de gemeente Lingewaal uit. In
2018 heeft de gemeente Lingewaal besloten gebruik te maken van de optie om de opdracht
te verlengen tot medio 2019. Eind 2013 zijn de eerste stappen gezet in verregaande
samenwerking tussen WelzijnNeerijnen en WelzijnGeldermalsen. Dit heeft begin 2014 geleid
tot een bestuurlijke fusie. De beide organisaties zijn de afgelopen jaren naar elkaar
toegegroeid en vanaf oktober 2017 werkzaam onder de naam Welzijn West Betuwe. Op 2
januari 2018 is Stichting Welzijn West Betuwe ingeschreven als de nieuwe rechtspersoon.
In de jaarcijfers en het bestuursverslag is de samenvoeging ook te zien. Er is één verslag in
plaats van twee, enkele posten hebben een andere naam, de bestemmingsreserves zijn
samengevoegd onder de balanspost algemene reserve en ook inhoudelijk zijn de resultaten
per gemeente samengevoegd tot één verslag.
Het aantal activiteiten stijgt, de ‘nieuwe’ organisatie is financieel gezond en met dezelfde
subsidie-inkomsten worden meer doelen behaald. Het geeft een mooie inkijk in de toekomst
waarin Welzijn West Betuwe het welzijnswerk in de nieuwe gemeente West Betuwe uitvoert.
Zoals reeds in de inleiding aangegeven gebeurt er heel veel binnen het welzijnswerk en de
gemeente(n) waar Welzijn West Betuwe voor werkt. Het vraagt om een solide, gezonde
welzijnsorganisatie die flexibel kan inspelen op nieuwe vragen met innovatieve producten.
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Het brengt Welzijn West Betuwe ertoe om als organisatie groot genoeg te zijn om wisselingen
op te vangen. Dit komt ook tot uiting in investering in opleiding en flexibele inzetbaarheid van
medewerkers. In 2018 is er extra geïnvesteerd in opbouw van naamsbekendheid, vernieuwing
van de communicatievormen zoals website en nieuwsbrief en ICT infrastructuur. Er is diverse
hardware vervangen zodat medewerkers op iedere werkplek, in dorpshuizen en bij cliënten
thuis hun werk kunnen doen.
De gemeente West Betuwe geeft prioriteit aan gebiedsgericht werken. Welzijn West Betuwe
heeft hier reeds in 2018 al op ingespeeld door een nieuwe organisatiestructuur en vorm van
interne samenwerking in te richten. Welzijn West Betuwe geeft door middel van
gebiedsgerichte sociaal werkers invulling hieraan. Verdere stappen die gezet worden zijn de
overgang op één CRM in plaats van de huidige twee, extra investeringen in opleidingen en
(technische)innovatie.
In 2019 werkt Welzijn West Betuwe met een begroting die in balans is. Er zitten echter ook
onzekerheden in. De nieuwe gemeente West Betuwe heeft nog niet officieel beschikt en er
bestaat onduidelijkheid over de voortgang van de minder structureel gefinancierde
activiteiten. Een onduidelijkheid die niet te lang mag duren. Er moet nog steeds eenduidigheid
komen in de opdracht die de gemeente verstrekt. Onderdeel hiervan is een nieuwe rol voor
de combinatiefunctionarissen.
De verwachte baten in 2019 zijn gelijk aan de kosten, namelijk € 1.497.000,-. Hiermee is de
begroting vergelijkbaar met de begroting van 2018. Het hogere resultaat van 2018 zal in 2019
niet gehaald worden. De reeds genoemde onzekerheid kan niet te lang duren. Er is gelukkig
een extern gefinancierd project dat voor 2019 stabiliteit biedt. De verwachting is dat de
formatie in 2019 iets af neemt.
Werkgebieden
Het werk van Welzijn West Betuwe beslaat meerdere werkgebieden. Deze zijn grofweg
verdeeld in Ouderenwerk en -advies, Mantelzorgondersteuning, Vrijwilligerswerk en de
Combinatiefuncties. De werkgebieden hebben overlap en beslaan meerdere beleidsterreinen
van de, in 2018 nog drie, gemeenten. Naast de overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen
de drie gemeenten. Verschillen in prestatieafspraken en verschillen in de manier waarop
verantwoord moet worden. De resultaten op deze prestatie-indicatoren zijn zoveel mogelijk
in de tekst beantwoord en
weergegeven.
Aangevuld
met
citaten, voorbeelden en tabellen. De
verwachting is dat op deze manier
het beste een beeld wordt gegeven
van het veelzijdige werk van Welzijn
West Betuwe en een zo goed
mogelijke indicatie van het resultaat
over het werkgebied van de nieuwe
gemeente West Betuwe. Er is in de
verslaglegging niet of nauwelijks
onderscheid gemaakt tussen de
oude drie gemeenten.
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Kernteam en Sociaal Team
De rol van Welzijn West Betuwe is om de eigen kracht en zelfredzaamheid van de samenleving
te activeren. Hierdoor wordt er minder een beroep gedaan op (duur) betaalde zorg en
ondersteuning. Door betrokkenheid in het Kernteam/ Sociaal Team vervult Welzijn West
Betuwe deze rol binnen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Vanuit het Kernteam en
Sociaal Team komen vragen en verzoeken bij het team van Welzijn West Betuwe om door
middel van inzet van het netwerk en vrijwilligers ondersteuning te bieden. Deze
ondersteuning is zeer divers en breed zoals in voorgaande paragrafen al duidelijk is geworden.
Door deelname aan het Kernteam draagt Welzijn West Betuwe bij aan de integrale toegang
voor inwoners tot zorg, diensten, ondersteuning, voorzieningen en vrijwillige hulp. Daarnaast
heeft Welzijn West Betuwe met het vrijwilligerssteunpunt en coördinatie vrijwillige zorg het
toegangspunt voor iedere vorm van ondersteuning die bijdraagt aan het behouden of
bevorderen van de participatie.
Medewerkers van Welzijn West Betuwe hebben voor 2018 voor 48 uur (1,33 fte) per week
deelgenomen in het Kernteam en Sociaal Team. Van deze 48 uur wordt 22 uur uit het
programma gefinancierd. De medewerker van Welzijn West Betuwe behandelt geen casussen
maar richt zich primair op preventie, afstemming en samenwerking. Desondanks wordt er wel
ondersteunding verleend aan de casusregisseur, veelal met de inzet van vrijwilligers. Bij 30
cliënten is de casusregisseur direct ondersteund door de medewerker van Welzijn West
Betuwe.
Met de inzet van de medewerker in het Sociaal Team/ Kernteam is het project ‘kwetsbare
ouderen’ opgestart. In samenwerking met twee huisartsen en het Kernteam worden de
Vrijwillig Ouderenadviseurs (VOA’s) van Welzijn West Betuwe ingezet om ook namens de
huisartsenpraktijken ouderen te bezoeken.
Er zijn valpreventiebijeenkomsten georganiseerd in Haaften. Er is bijgedragen aan de
organisatie van de Week van de opvoeding in samenwerking met diverse partijen, er zijn
thema-avonden over autisme georganiseerd en er is een theater ter preventie van Suicide
georganiseerd.
Ouderenwerk
Er zijn meerdere omgevingsfactoren van invloed op het langer zelfstandig blijven wonen van
ouderen. Deze zijn het sociale netwerk van ouderen, voorzieningen in de buurt en er zijn soms
woningaanpassingen noodzakelijk. Welzijn West Betuwe investeert op alle drie de factoren
om ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn. Daarnaast is de fysieke gesteldheid van
belang voor ouderen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Welzijn West Betuwe investeert in het sociale netwerk van de ouderen en de woonomgeving.
Ze doet dit door de inzet van ouderenwerk, ouderenadvies, door middel van specifieke
activiteiten in het kader van Opplussen/ Lekker Thuis Wonen, Verhalen tegen Eenzaamheid,
Welzijn op Recept en Actief op Recept.
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Tabel 1: Overzicht ouderenwerk en dienstverlening aan ouderen

(Gemiddeld) aantal
deelnemers
Maaltijden
Swoto- en Op-en-Neerijnenbus
Belastingaangiftes
Zomertoer
Preventieve huisbezoeken
Financiële administratie
Open eettafels (maandelijks)
Bewegen voor ouderen (wekelijks)
Overige activiteiten (wekelijks)

Absoluut aantal
141
39.144
51
5.847
61
409
178
44
230
241
179

Welzijn West Betuwe stimuleert het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten door
bewoners, in het bijzonder voor ouderen. Er zijn diverse activiteiten die geheel georganiseerd
worden door vrijwilligers. Soms gebeurt dit nog uit naam van Welzijn West Betuwe. Indien
nodig is er ondersteuning door een professional van Welzijn West Betuwe. Deze
ondersteuning heeft als doel om de activiteit (wederom) te verzelfstandigen. Ook activiteiten
en initiatieven van andere doelgroepen naast ouderen of diverse doelgroepen worden
ondersteund indien nodig.
Voor ouderen worden diverse bewegingsactiviteiten aangeboden. Zodra deze activiteiten
voldoende draaien, worden deze zoveel mogelijk zonder betrokkenheid van Welzijn West
Betuwe voortgezet. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met docenten,
(sport)verenigingen en locaties in alle 26 kernen van de gemeente. Zo zijn de yoga-groepen
voor ouderen allemaal vol en is er een wachtlijst. Dit terwijl het MBvO zeker in de kleine
kernen een teruggang laat zien.
Naast alle bewegingsactiviteiten speelt Welzijn West Betuwe een rol bij diverse activiteiten
die bewoners bij elkaar brengen en activeren.
Dit zijn maandelijkse eettafels, klaverjassen
en andere spelbijeenkomsten, ouderensoos,
crea- en kleurclub. De activiteiten dragen bij
aan het sociale netwerk van ouderen. De
bewegingsactiviteiten versterken daarbij ook
nog de fysieke gesteldheid van ouderen.
Welzijn West Betuwe zorgt voor verbinding
en uitwisseling tussen diverse lokale
activiteiten onderling. Ze draagt bij aan de
afstemming en de bekendheid van de
activiteiten.
Welzijn West Betuwe heeft een breed aanbod en diverse mogelijkheden ter ondersteuning
van kwetsbaren. Dit kunnen ouderen zijn, mensen met een beperking maar ook bijvoorbeeld
mantelzorgers. Deze ondersteuning draagt bij aan het langer zelfstandig thuis wonen.
7

Welzijn West Betuwe heeft voor deze ondersteuning een poule van vrijwilligers die
zorgondersteuning kunnen bieden, vrijwillige hulp. Vrijwillige hulp kan bestaan uit de hulp bij
boodschappen, overnemen zorgtaken om mantelzorgers te ontlasten, gesprekken tegen
eenzaamheid, diverse klussen in en om het huis en hulp bij de administratie.
Vrijwillige hulp draagt er direct aan bij dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen
en geen of minder een beroep doen op betaalde zorg.
Door de inzet van Welzijn West Betuwe worden ouderen die niet meer mobiel zijn, mensen
met een beperking of chronische ziekte in staat gesteld hun mobiliteit te vergroten. Hierbij
ligt de nadruk op de inzet van de 0e lijn, informele netwerken en inzet van vrijwilligers.
Dit wordt bereikt door de inzet van twee bussen die geheel gerund worden door vrijwilligers.
Aanvullend hierop wordt de flexpool van chauffeurs ingezet.
Kleine aanpassingen aan het huis kunnen het voor bewoners al snel makkelijker maken.
Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Door bij een relatief jonge
doelgroep van 55-plussers deze boodschap al te verkondigen, wordt hier al vroeg op
ingespeeld. Hoewel voor deze inwoners de noodzaak nog niet direct zichtbaar is, kunnen zij
bijvoorbeeld bij een grote verbouwing al wel rekening houden met hun leefsituatie over 5 of
10 jaar. Welzijn West Betuwe zet hier op in door middel van voorlichting en informatie,
investeren in bewustwording, advisering en ondersteuning bij de uitvoering.
In 2018 is de Leefbeurs wederom
georganiseerd voor Geldermalsen en
omgeving.
Hierbij
hebben
40
standhouders zich gepresenteerd en zijn
er meer dan 400 bezoekers geweest. In
Asperen is samen met SWOL de
seniorenbeurs
georganiseerd,
een
vergelijkbare beurs voor de kernen in de
gemeente Lingewaal. Beide beurzen zijn
een groot succes en trokken veel
standhouders en bezoekers.

Ouderenadvies en cliëntenondersteuning
Door middel van preventieve huisbezoeken door vrijwilligers wordt bijgedragen aan de sociale
en fysieke veiligheid van ouderen. Het gaat hierbij om het tegengaan van eenzaamheid,
vroegtijdig erkennen van gezondheidsproblemen, veiligheid in en rondom het huis en
bevorderen van contacten in de buurt. Individuele hulpvragen worden hierbij opgepakt en
zoveel mogelijkheid ook door middel van een collectief aanbod verwerkt. De individuele
vragen vormen de basis voor een collectief aanbod. De inzet van vrijwilligers zorgt voor een
laagdrempelige benadering. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeenten en het
Kernteam/ Sociaal Team. De lijnen zijn hierdoor kort en dit biedt de mogelijkheid om door te
verwijzen.
2018 heeft in het teken gestaan van het afstemmen en synchroniseren van het Vrijwillig
Ouderen Advies. De methodiek is verder ontwikkeld, de vrijwilligers zijn getraind en er loopt
een pilot met twee huisartsen. De Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) van Welzijn West
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Betuwe treden dan ook namens de huisartsenpraktijken op. De pilot loopt nog en heeft een
moeizame start gehad vanwege diverse privacy issues. De eerste bevindingen in 2018 laten
zien dat het leidt tot meer en gerichtere bezoeken aan ouderen. Het aantal afspraken dat door
gaat is echter wel onderhevig aan schommelingen.
De vrijwilligers vormen samen een poule van VOA’s die inzetbaar zijn in de gemeente West
Betuwe. In 2018 zijn er 274 ouderen bezocht door de VOA’s.
Waar in het verleden de nadruk lag op ondersteuning van ouderen met hun (financiële)
administratie, gaat dit nu steeds verder naar andere doelgroepen en andere werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn heel gevarieerd: van ordenen van de administratie
tot aanvragen van gemeentelijke regelingen en kwijtscheldingen van BSR. Sinds 2017 zijn er
aanzienlijk meer verzoeken voor ondersteuning gekomen van anderstaligen en statushouders,
naast de gestage groei in cliënten van de afgelopen jaren.
Dit geeft een extra druk op de thuisadministratie. Dusdanig dat er een cliëntenstop is voor de
thuisadministratie.
Om de groei van het aantal cliënten op te vangen wordt er nog nadrukkelijk preventief
gewerkt. Hiervoor zijn Hulppunten opgestart. Op deze Hulppunten kunnen cliënten zich
melden voor kleine vormen van ondersteuning. Voornamelijk hulp bij formulieren en brieven.
Dit is op afspraak maar biedt ook een inloop mogelijkheid. De hulppunten zijn deels met extra
financiering van Stichting Lezen en schrijven opgestart. Doel is dan ook om laaggeletterdheid
vroeg te signaleren. Op deze manier zijn er in de laatste maanden van 2018 vijf cliënten
waarbij sprake is van laaggeletterdheid in beeld gekomen en verder ondersteund.
Iedere vrijdagmiddag verzorgen vrijwilligers van Welzijn West Betuwe het uitgiftepunt van de
Voedselbank in De Pluk. Na een piek van cliënten in 2017 is het aantal nu stabiel rond acht tot
tien cliënten.
In het laatste kwartaal van 2018 ontstaan er rond de kerstdagen altijd diverse spontane acties.
Zo zijn van verschillende organisaties kerstpakketten, brood en kaas ontvangen. Deze
extraatjes zijn uitgedeeld aan cliënten van Welzijn West Betuwe waarvan bekend is dat zij een
minimum inkomen hebben en net buiten de richtlijnen van de Voedselbank vallen.
In december heeft Welzijn West Betuwe in samenwerking met Ouderen Gelderland en het
Nationaal Ouderenfonds een kerstdiner voor (kwetsbare en eenzame) ouderen georganiseerd
bij de 3 Zussen in Meteren. Met het diner zijn ruim zestig mensen bereikt. Het was een gezellig
samenzijn dat positief is ontvangen.
Namens de Diaconie Geldermalsen een tiental kerstpakketten uitgedeeld. Namens een lokale
bakker veertig speculaaspoppen uitgedeeld.
Daarnaast zijn zestig kinderen bereikt met een extra tegoedbon voor sportkleding vanuit
zorgverzekering Menzis, Sporthuis de Jager, gemeente Neerijnen en Welzijn West Betuwe.
Welzijn West Betuwe heeft Actief op Recept geïntroduceerd in de gemeenten Geldermalsen
Neerijnen en Lingewaal. Doel is ouderen met een beperking langer actief te houden. Er
hebben 630 ouderen deelgenomen aan activiteiten waarvan circa 235 behorend tot
de doelgroep, ouderen met een beperking. Er zijn tien vrijwillige beweegadviseurs opgeleid.
Ruim 2.000 geïnteresseerden zijn geïnformeerd over het project en het belang van bewegen
op latere leeftijd. Er zijn twintig collectieve bijeenkomsten georganiseerd.
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54 ouderen met een dusdanige beperking in bewegen zijn doorverwezen naar
zorgprofessionals. zestien ouderen hebben deelgenomen aan een individueel traject en zijn
bezocht door een beweegadviseur.
Actief op Recept is als project in 2018 succesvol afgerond en is inmiddels een regulier aanbod
van dienstverlening van Welzijn West Betuwe.
Het project is mede gefinancierd door Fonds Nuts OHRA en Fonds Sluyterman van Loo.
Er zijn in 2018 met 144 ouderen cliëntgesprekken gevoerd door de ouderenadviseur. Meestal
gaat dit gepaard met een huisbezoek en één of meerdere vervolgafspraken. Een groot deel
van de cliënten zijn door Welzijn West Betuwe zelf geholpen of in enkele gevallen
doorverwezen naar andere instanties. Als er sprake is van meervoudige problematiek die
thuishoort bij het Kernteam/ Sociaal Team dan wordt de cliënt in overleg door verwezen. Dit
is bij twaalf cliënten het geval geweest.
In 2018 zijn er twaalf woonadviezen gegeven, dit is minder dan de verwachting, ondanks de
aandacht op de Leefbeurs, weggeefacties en een vernieuwde website. De woonadviezen
leiden met bepaalde regelmatig tot een doorverwijzing naar een medewerker van Welzijn
West Betuwe omdat er meer speelt dan alleen het wonen.
Welzijn West Betuwe heeft een prijsvraag gewonnen, hierdoor konden veertig kwetsbare
ouderen met de Museumplusbus naar de Hermitage in Amsterdam.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk en daarmee ook de ondersteuning van vrijwilligers is de afgelopen jaren
veranderd. De bemiddeling tussen inwoners en vrijwilligerswerk is minder één op één. Welzijn
West Betuwe faciliteert het proces zonder vaak zelf een partij in de bemiddeling te zijn. Dit
komt
tot
uiting
in
de
vacaturebank op de website en
de inzet van sociale media bij
bemiddeling. De vacaturebank is
in 2018 geheel vernieuwd en
afgestemd op West Betuwe. Per
kern is zichtbaar hoeveel en
welke vrijwilligersvacatures er
beschikbaar zijn. Organisaties
kunnen hun vacatures delen via
de site. Er staan gemiddeld 150
vacatures online van meer dan
veertig organisaties.
Er zijn inwoners die meer aandacht en begeleiding behoeven dan de doorsnee vrijwilliger. Dit
zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zij kunnen door middel van
vrijwilligerswerk weer geactiveerd worden. Ze krijgen een positieve dagbesteding, bouwen
een netwerk op en het vrijwilligerswerk draagt bij aan hun eigenwaarde. Het initiatief ligt in
veel gevallen bij de gemeente, Avres, Werkzaak of een GGZ-instelling om iemand te verwijzen
naar het steunpunt. Dit kan zijn vanwege een gewenste tegenprestatie of als re-integratie. Er
is met 49 mensen een intake gesprek gehouden. Deze mensen zijn zo goed mogelijk
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bemiddeld naar een vrijwilligersplek. Bij ongeveer twee op de drie cliënten lukt dit. Het is niet
altijd mogelijk om hiervoor vrijwilligerswerk te vinden omdat deze mensen nog te veel
ondersteuning nodig hebben en niet iedere organisatie dit kan of wil leveren. Bij een deel van
de gesprekken is een medewerker van MEE, Pro Persona of Iriszorg aanwezig omdat dit om
cliënten van hen gaat. Er wordt geen extra begeleiding geboden na de bemiddeling. In de oude
gemeente Lingewaal wordt deze extra begeleiding wel geboden.
In Lingewaal zijn er vanuit de activiteiten rondom Samen aan de Slag negentien cliënten met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Bij veertien van deze
cliënten is dat gelukt. De frequentie en intensiteit per vrijwilligersbaan verschilt.
Welzijn West Betuwe ondersteunt naast burgerinitiatieven ook vrijwilligersorganisaties.
Hiermee wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van het behoud van het
voorzieningsniveau. Denk hierbij aan het ondersteunen van dorpshuizen, verenigingen en
vrijwilligersorganisaties. De voorbeelden zijn talrijk met Heukelum Actief, de kleurclub,
Scootmobielclub, Boodschappenbus Opijnen, SpreekSmakelijk, Taalcafé, de Kwiek
Beweegroute en BOP’s. Door middel van de extra impuls ParticiDoen zijn er alleen in
Lingewaal al elf nieuwe initiatieven gestart en begeleid. Er zijn in alle kernen ParticiPizza
bijeenkomsten georganiseerd die tot de elf initiatieven hebben geleid. Er is een bedrag van
€25.000,- uitgekeerd aan de initiatieven.
Tabel 2: Bezoekers ParticiPizza bijeenkomsten
K

Asperen
Vuren
Heukelum
Herwijnen
Spijk
Ideeënwerkplaats

Aantal bezoekers
35
50
46
42
70
20

In 2018 zijn er diverse cursussen aangeboden aan vrijwilligersorganisaties. De bijeenkomsten
worden over het algemeen goed bezocht en bijzonder hoog gewaardeerd. Het
deelnemersaantal varieert van 7 tot 25 personen met een enkel uitschieter tot 49 personen.
In 2018 zijn de volgende cursussen gegeven:
Tabel 3: Workshopladder 2018

Deelnemers
IVA *
MeToo
Feedback geven
Promotievideo maken
AVG **
Monteren met je smartphone

25
11
8
7
49
14

Waardering
8,4
8,6
8,8
8,6
7,5
7,9

* = Instructie Verantwoord Alcohol gebruik
** = Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op een ludieke manier zijn vrijwilligers op de Dag van de Vrijwilliger, 7 december, in het
zonnetje gezet. Er zijn taartjes uitgedeeld aan vrijwilligers binnen zorginstellingen,
dorpshuizen, sportverenigingen, scholen etc.
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Mantelzorgondersteuning
Veel mantelzorgers komen in de knel als de zorg voor een zieke langduriger wordt. Werkende
mantelzorgers krijgen problemen op hun werk, jonge (schoolgaande) mantelzorgers kunnen
school niet goed volgen door hun thuistaken. De grootste groep mantelzorgers bestaat echter
uit mensen die dagelijks in een thuissituatie leven met diegene waar zorg aan verleend wordt.
Ook deze groep staat in toenemende mate onder druk. Mede door de vele veranderingen in
de zorg is het zorgen voor een ander vaker teveel voor de mantelzorger.
Het Steunpunt Mantelzorg staat de diverse groepen mantelzorgers met raad en daad bij met
informatie en praktische tips over de (on)mogelijkheden die bijv. de gemeente,
zorgaanbieders of Welzijn West Betuwe kunnen bieden aan oplossingen.
Een medewerker van Welzijn West Betuwe vervult de rol als aandachtsfunctionaris
Oudermishandeling in Rieverenland. Hiervoor is in het 2018 in het DOP Deil een bijeenkomst
georganiseerd samen met de GGD Gelderland Zuid. Hierbij waren ketenpartners uitgenodigd.
Aanwezig waren de Rabobank West Betuwe, Wijkagent en Notaris van der Veer. Ruim zestig
deelnemers hebben de presentaties gezien en gehoord.
In maart 2018 is de training voor mantelzorgers “Zorgen voor een ander begint bij jezelf”
welke gegeven wordt door Indigo Gelderland gestart met twaalf deelnemers. De afronding
van deze training is in april geweest. Gezien de grote belangstelling is in september een
nieuwe editie van deze training gestart met zeven deelnemers.
Door de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal wordt extra inzet gevraagd van
Welzijn West Betuwe bij het ondersteunen van mantelzorgers en bij praktische zaken zoals
respijtzorg, of verlichting van hun taak. De ondersteuning van mantelzorg door Welzijn West
Betuwe is tweeledig. Deze is enerzijds door de inzet van vrijwilligers en anderzijds door de
inzet van trainingen en informatie aan mantelzorgers. Er is een poule van vrijwilligers die
mantelzorgers ondersteunen. Eigen kracht wordt versterkt door toenemend inzicht in de
eigen situatie of problemen die in nabije of verre toekomst aan de orde kunnen zijn. Het
(tijdig) verstrekken van relevante informatie door de professionals van Welzijn West Betuwe
is hierbij van groot belang.
Tabel 3: Inzet vrijwillige hulp *

Bezoekwerk en begeleiding
Klussendienst
Doorverwijzing
Pc ondersteuning
Vervoer
Administratie
Dagbesteding
Overig

88
89
13
10
27
20
8
23
278

* Hulpvragen 2018, betreft niet alleen mantelzorgers

Er staan gemiddeld ruim vijftig verzoeken open vanwege een tekort aan vrijwilligers en/ of
complexe vraag.
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Mantelzorgers krijgen directe ondersteuning in de vorm van trainingen en workshops. Alle
vormen van ondersteuning komen voort uit vragen van mantelzorgers en/ of bevindingen van
vrijwilligers en de consulent. Naast de inhoudelijk ondersteuning wordt er ondersteund door
mantelzorgers bij elkaar te brengen, de zogenaamde zelfhulpgroepen. In plaats van de
organisatie van Mantelzorgsalons is er meer ingezet op zelfhulpgroepen, oftewel
gespreksgroepen.
Sinds 2016 is er gespreksgroep onder de naam ‘Mantelzorgers onder elkaar’ actief. Er zijn
twee rouwgroepen actief, waaraan oud-mantelzorgers deelnemen, er is een gespreksgroep
voor mantelzorgers van mensen met NAH, er is een groep gestart voor ouders van kinderen
met autisme en voor jongeren met autisme.
Van 5 t/m 10 november 2018 is in de
gemeenten Neerijnen, Lingewaal en
Geldermalsen de Week van de
Mantelzorg
georganiseerd.
De
doelstelling van de Week van de
Mantelzorg is drieledig. Allereerst is het
doel om mantelzorg en mantelzorgers zo
breed mogelijk onder de aandacht te
brengen bij zoveel mogelijk partijen en
mantelzorgers
in
de
gemeenten
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.
Daarbij staat de Week van de Mantelzorg
ook in het teken van waardering voor de
mantelzorgers. De Week van de
Mantelzorg is apart geëvalueerd.
In 2018 is het Alzheimercafé omgevormd tot het Alzheimertrefpunt. De werkvorm met
maandelijkse bijeenkomsten was duidelijk aan vervanging toe. Het was daarbij te veel op de
gemeente Geldermalsen gefocust. Het Alzheimertrefpunt organiseert minder bijeenkomsten
maar wel grootschaliger. Ze doet dit samen met zorginstellingen, bereikt een groter publiek
en is meer lokaal gericht.
Het project De Kracht van Beleving is in 2018 afgerond met een afsluitend congres dat 65
bezoekers trok. Deze bezoekers zijn professionals en vrijwilligers die de methodiek willen
inzetten binnen hun organisatie.
De Kracht van Beleving is een training voor mensen met beginnende dementie en hun
mantelzorgers om door middel van kunst een gezamenlijk onderwerp te hebben dat zij
kunnen inzetten voor activiteiten zonder dat daarbij het korte termijn geheugen van de
dementerende noodzakelijk is.
Doelstelling is om zoveel mogelijk mantelzorgers in kaart te brengen. Dit is een continu proces.
Om mantelzorgers in de gemeente West Betuwe in kaart te brengen, wordt er geïnvesteerd
in samenwerkingsverbanden. Denk bijvoorbeeld aan het geriatrisch netwerk, ketenzorg
dementie, regionaal overleg mantelzorg, overleg met huisartsen en het Kernteam. Bij deze
samenwerkingsverbanden wordt aandacht gevraagd voor mantelzorgers en de diversiteit in
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mantelzorgers. In 2019 verzorgt Welzijn West Betuwe het mantelzorgcompliment zoals zij dat
vanaf 2016 al in de gemeente Neerijnen deed.
Eind 2018 zijn er 934 mantelzorgers geregistreerd bij Welzijn West Betuwe.

Combinatiefunctionarissen
De combinatiefunctionarissen werken met kinderen, jeugd en kwetsbare (ouderen). Net als
andere professionals zijn zij de ogen en oren van de gemeenschap bij het vroeg signaleren van
(opvoedings- en opgroei)problemen. Doordat Welzijn West Betuwe ook vertegenwoordigd is
in het Kernteam/Sociaal team, kunnen deze signalen snel gedeeld en opgepakt worden.
Jeugdfonds
Omdat het belangrijk is dat alle kinderen kunnen sporten, hebben de gemeenten
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal er voor gekozen om de kinderen uit gezinnen met een
kleine beurs een steuntje in de rug te geven door een bijdrage uit het Jeugdfonds. Hieronder
vallen sport en bewegen, zwemmen, kunst en cultuur. Welzijn West Betuwe is het lokale
aanspreekpunt voor dit fonds. Zij signaleren, beantwoorden vragen vanuit ouders, verwijzers
en lokale aanbieders en verwijzen door naar intermediairs die de aanvragen kunnen
verzorgen. Er zijn 178 aanvragen gehonoreerd, voor sport (inclusief zwemlessen) een
totaalbedrag van € 55.023,-.
Er zijn zestien aanvragen gehonoreerd, voor kunst en cultuur een totaalbedrag van € 6.619,-.
Sport en bewegen
De combinatiefunctionarissen sport en bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl en laten
leerlingen, op de 33 van de 34 verschillende basisscholen, onder schooltijd kennismaken met
verschillende (voor hen nieuwe) sporten. Naschools zetten zij dit door in verdieping op
hetzelfde gebied. Lokale sportverenigingen worden hierbij - indien mogelijk - in het hele
proces betrokken. Het uiteindelijke doel is om meer kinderen lid te laten worden van lokale
verenigingen om daar actief te sporten.
In Geldermalsen en Lingewaal is, in
verschillende periodes, op alle scholen
uitvoering gegeven aan gymlessen. In
Neerijnen hebben de scholen op
aanvraag incidenteel ondersteuning
gekregen bij de gymlessen. Alle scholen
hebben ondersteuning aangeboden
gekregen bij het organiseren en
uitvoeren van de koningsspelen.
Daarnaast zijn er gemeenten breed,
voor alle basisscholen, activiteiten
georganiseerd
in de Nationale
sportweek, rondom het KLM Open golf
en schoolvoetbal.
Er zijn gemeenten breed 68 naschoolse verdiepingscursussen en/of workshops georganiseerd
op het gebied van sport en bewegen.
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De combinatiefunctionarissen sport en bewegen zijn geschoold in de B-fit methode en zetten
dit ook in op de basisscholen. Het programma is erop gericht om jongeren op gezond gewicht
te krijgen en te houden. Hierbij worden kinderen, ouders en het onderwijs betrokken. Er is op
zes scholen uitvoering gegeven aan het project Dat SMAAKT. Dat SMAAKT is een project
bestaande uit zowel onder schoolse als naschoolse lessen rondom het thema gezonde
voeding. In twee kernen is een kookclub opgezet naar aanleiding van de cursussen.
In de Neerijnen is op het gebied van sport en bewegen ook actief ingezet op welzijn en
senioren. De follow-up van de fit en vitaaltesten uit 2017 heeft plaatsgevonden. Er zijn 72
senioren geïnformeerd en/of toe geleid naar lokaal beweegaanbod of een
beweegzorgprofessional. In het Senioortje zijn het hele jaar beweegoefeningen voor senioren
opgenomen. Er is een Kwiek- en Beweegroute opgezet, Tennis fitgroep voor 55+, walking
football, wandel 4-daagse voor kwetsbare senioren en de twee dagopvanglocaties voor
senioren zijn begeleid in hun beweegaanbod.
De buurtsportcoach heeft in Lingewaal ingezet op sportstimulering, preventie door de inzet
van sport als middel binnen het sociale domein en het verbinden en ondersteunen van
sportverenigingen en lokale beweeginitiatieven. Hierbij lag de focus op de meest kwetsbare
doelgroepen in de gemeente. Er is ingespeeld op allerlei individuele beweeg/zorg vragen in
samenwerking met het Sociaal Team. Daarnaast is er ingezet op valpreventie, samen met Fit,
Veilig en Vitaal Lingewaal een beweegroute gerealiseerd in Spijk, een start gemaakt met de
organisatie van zwemlessen voor statushouders, een beweeggroep in Vuren en Asperen
opgestart, zijn er activiteiten in de nationale sportweek gerealiseerd en is het beweegaanbod
voor senioren in de gemeente inzichtelijk gemaakt.
Kunst en cultuur
De combinatiefunctionarissen kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de
ontwikkelingskansen van kinderen, onder schooltijd én na schooltijd. Zij laten kinderen
kennismaken met de verschillende disciplines van kunst en cultuur en stimuleren hierdoor ook
de
sociaal-emotionele
ontwikkeling en de weerbaarheid
van het kind. Met het project
Cultuurleskisten
geven
de
combinatiefunctionarissen nog een
extra impuls aan het onder
schoolse kunst- en cultuuraanbod
in Geldermalsen. Lokale kunst- en
cultuuraanbieders worden hierbij
gekoppeld aan een themaleskist en
geven uitvoering aan de kunst- en
cultuurlessen op alle basisscholen
in de gemeente. In 2018 zijn zestien
cultuurleskisten afgenomen in
Geldermalsen. In het totaal zijn hier 22 groepen mee bediend op elf scholen. De scholen
beoordelen de cultuurkisten gemiddeld met een 8.3.
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Om integraal te kunnen werken, zaken structureel neer te kunnen zetten en aan te kunnen
sluiten bij de vraag van het onderwijs, praten de combinatiefunctionarissen zo mogelijk mee
in boven schoolse kunst- en cultuur overleggen.

33 Basisscholen in de gemeenten hebben op aanvraag gebruik gemaakt van de inzet van een
combinatiefunctionaris kunst en cultuur. In Geldermalsen konden de scholen een keuze
maken vanuit het cultuurmenu, voor een kunst en cultuur aanbod in clusters van drie weken.
Er zijn 18 clusters uitgevoerd vanuit het cultuurmenu.
De scholen in Lingewaal hebben allemaal gedurende drie weken een breed aanbod gekregen
op één discipline. In schooljaar 2017-2018 was de discipline muziek. En in schooljaar 20182019 was de discipline dans. De scholen in Neerijnen zijn ondersteund in de vorm van diverse
projecten en in de aanvraag van culturele projectsubsidies.
Daarnaast hebben alle scholen het aanbod gehad om gebruik te maken van een bezoek aan
een lokaal monument rondom de open monumenten klassen dag eventueel aangevuld met
extra lessen. Hier hebben twintig scholen gebruik van gemaakt en zij hebben in totaal dertien
monumenten bezocht.
Ontwikkeling en uitvoering naschoolse cursussen kunst en cultuur voor de basisscholen. Er
zijn gemeente breed 73 naschoolse verdiepingscursussen en/of workshops georganiseerd.
Op één school loopt een driejarig Muziekimpuls traject met begeleiding vanuit de
combinatiefuncties. Twee scholen worden, vanuit de CMK-financiering, begeleid in het
opzetten van een leerlijn muziek en een leerlijn theater.
De jeugdconsulent heeft in Lingewaal een vriendengroep opgezet voor jongeren van 18 tot 30
met een beperking of in een sociaal isolement, vijf jongeren namen deel aan vijf
bijeenkomsten. Het project Laat je horen!, dat in 2017 is gestart, waarbij jongeren
leeftijdsgenoten interviewde over de leefbaarheid in de kernen van Lingewaal, liep door in het
voorjaar van 2018. Hierbij waren tien jongeren betrokken die 98 leeftijdsgenoten hebben
geïnterviewd.
Statushouders
In samenwerking met onder andere VluchtelingenWerk en Integreren doe je Samen! zet
Welzijn West Betuwe zich in voor de integratie en participatie van statushouders. Het gaat
hierbij om in totaal 42 statushouders die woonachtig zijn in de gemeente West Betuwe.
In 2017 is er een begin gemaakt met bemiddeling naar taalstages voor statushouders. In 2018
is dit voortgezet, geëvalueerd en gerapporteerd aan de gemeenteraad in Lingewaal en
Geldermalsen.
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Boek op Bezoek
Voorkomen en bestrijden van taalachterstanden bij kinderen is een belangrijk speerpunt. Om
mee te kunnen doen en te participeren en integreren in de maatschappij, is een goede
beheersing van de taal van groot belang. Boek op Bezoek introduceert en bevordert het
voorleesritueel bij taalarme gezinnen met een kind
of meerdere kinderen met een taalachterstand
tussen de drie en acht jaar. Het is een middel om het
belang van voorlezen bij ouders, die zelf niet in staat
zijn dit op te pakken, op het netvlies te krijgen. Maar
bovenal om ouders het plezier in lezen met kinderen
te laten ervaren.
Gedurende een periode van ongeveer twintig
weken leest een vrijwilliger wekelijks voor in het
gezin, met als doel dat het voorlezen in het gezin
een vast ritueel wordt. Er is bij tien gezinnen
voorgelezen.
Algemeen
Het doel is dat klanten tevreden zijn over de ondersteuning van Welzijn West Betuwe. Daarbij
beoogt de inzet van Welzijn West Betuwe een bepaald effect te bereiken. De groep klanten is
echter zeer divers en daarmee de dienstverlening en effecten ook. De
klanttevredenheidsmeting richt zich dan ook op diverse doelgroepen en activiteiten. Per
activiteit is de tevredenheid zoveel mogelijk in kaart gebracht. Op sommige plekken is dit in
het verslag toegevoegd, bij verschillende activiteiten is een apart evaluatieverslag gemaakt.
Naast tevredenheid wordt de outcome zoveel mogelijk gemeten.
In 2016 is voor de eerste keer een klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd. De komende jaren
wordt dit regelmatig herhaald. Om het werkbaar te houden en het niet te arbeidsintensief te
maken worden er keuzes gemaakt voor bepaalde onderwerpen of werkvelden.
Momenteel loopt er een klanttevredenheidsonderzoek onder de vrijwilligers en deelnemers
van de SWOTO-bus en de Op-en-Neerijnenbus. De eerste resultaten zijn hieronder
gepresenteerd.
De bussen maken op jaarbasis meer dan 5.800 ritten. Er zijn gemiddeld 51 cliënten die er
iedere week gebruik van maken. Voor het onderzoek zijn 22 gebruikers geënquêteerd. De bus
wordt bijna geheel gerund door vrijwilligers. De meeste ritten gaan naar en van de
Dagverzorging van de SZR in Ophemert en Geldermalsen. Daarnaast wordt er gereden voor
twee zorgboerderijen, diverse activiteiten en op zaterdag wordt de bus gebruikt als
boodschappenbus in Opijnen.
De gebruikers van de bus zijn gemiddeld 81 jaar, de oudste is gebruiker is een mevrouw van
96 jaar. Van de gebruikers is bijna 70% vrouw omdat vrouwen in deze bevolkingsgroep
oververtegenwoordigd zijn.
De gebruikers hebben een hoge waardering voor het vervoer dat Welzijn West Betuwe biedt.
Ze geven hier een 8,33 voor. De tevredenheid met de chauffeurs wordt gewaardeerd met zelfs
een 9,1. De chauffeurs zijn zelf ook tevreden met het contact met de gebruikers, zij waarderen
dit met een 8,5.
Naast de oplossing van een vervoersprobleem bieden de bussen ook veel interactie en
aanspraak. De boodschappenbus in Opijnen speelt hier actief op in door ook koffie te
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gebruiken bij de Coop in Waardenburg. Een gebruiker weet het zelf ook treffend te
verwoorden: “Ik vind het leuk in de bus. Je ziet nog eens wat en hoor nog nieuwtjes van de
andere passagiers.”
Als de bus er niet zou zijn is het niet zo dat de gebruikers helemaal geen vervoer meer hebben.
Bijna een op de drie zou dan terugvallen op de (regio)taxi, even zoveel zouden dan niet gaan
en thuis blijven of het niet weten. Een op de vijf geeft aan dat ze dan terug moeten vallen op
een mantelzorger/ familie.
Een mevrouw van 78 weet het goed te verwoorden: “Ik ben heel tevreden op de manier zo het
gebeurd.”
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