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INLEIDING
De gemeente West Betuwe is een feit. Per 1 januari 2019 is de
gemeente West Betuwe ontstaan uit de drie gemeenten;
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Een fusietraject van
twee jaar is daarmee afgerond.
Het spreekt voor zich dat er per die datum
ook voor Welzijn West Betuwe veel verandert.
Denk bijvoorbeeld aan de verandering van
drie opdrachtgevers naar één, naar één
Team Sociaal als samenwerkingspartner
en naar één kwartaalverslag. Hoewel de
omgeving en het werkgebied hetzelfde blijft
is Welzijn West Betuwe aangepast aan de
nieuwe werkelijkheid. Dit komt vooral tot
uiting in de focus op het kerngericht werken
en de gebiedsindeling van vijf gebieden die
de gemeente toepast.

De Betuwe Bruist!
Ruim 120 bezoekers onderschrijven
dit op een actieve bijeenkomst
georganiseerd door het
Cultuurplatform, de KNHM,
gemeente West Betuwe en
Welzijn West Betuwe.

Voor Welzijn West Betuwe betekent dit
dat in ieder gebied een sociaal werker het
eerste aanspreekpunt is voor inwoners en
organisaties. Op de inhoudelijke thema’s zijn
consulenten actief met meer specialistische
kennis. In de eerste paragraaf wordt dit nader
uitgelegd.
Onderwijl is er intern ook één en ander in
gang gezet om het werk voor alle inwoners
van de kernen en de meest kwetsbare in het
bijzonder zo goed mogelijk te kunnen
volbrengen. Er is overgegaan naar één
cliëntregistratiesysteem (CRM) namelijk
Perfectview.

Er is afscheid genomen van de locatie in
Asperen en een nieuwe betrokken in De Pluk.
Het traject voor certificering van Sociaal Werk
Nederland is gestart, de nieuwe website is
een feit en vanaf 2020 is er een Raad van
Toezicht in plaats van een stichtingsbestuur.
Het zijn dit soort veranderingen die het
welzijnswerk boeiend en scherp houden.
Het biedt een welzijnsonderneming als
Welzijn West Betuwe ook de kans om te
laten zien hoe innovatief en flexibel zij kan
zijn in een veranderende omgeving.
En onderwijl nog steeds een optimale
invulling van het welzijnswerk biedt en
streeft naar verbetering.
Kortom, er is genoeg om een jaarverslag
mee te vullen.
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DOELSTELLING VAN
WELZIJN WEST BETUWE
De stichting heeft tot doel:
•

het ontwikkelen en uitvoeren van een samenhangend
welzijnsbeleid, dat zich primair richt op het ondersteunen van
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
in 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 met alle haar ten dienste staande middelen.
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Het werkgebied omvat primair de gemeente West Betuwe.

Er zijn 18 statushouders
in 2019 in West Betuwe
komen wonen. Er moet
een inhaalslag gemaakt
worden om bij hen de
brede intake gesprekken
af te nemen.

Meer dan
150 vrijwilligers hebben
een topavond beleefd tijdens
het vrijwilligersfeest!

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 biedt Welzijn
West Betuwe 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 2019 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.

Sinds 2015 is Welzijn West Betuwe
gevestigd in het multifunctionele
centrum De Pluk in Geldermalsen.
Daarnaast heeft de stichting een
locatie in dorpshuis De Koeldert in
Waardenburg. Hier worden drie kantoorruimtes gehuurd. Vanaf februari
2019 is er afscheid genomen van de
locatie in Asperen. De gemeente
heeft deze ruimte zelf weer in gebruik
genomen. Om het gebrek aan kantoorruimte op te lossen wordt er sinds
2019 een tweede kantoorruimte
gehuurd in De Pluk. Dit bevalt goed,
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 ruimtes in De Pluk en De Koeldert
huurt Welzijn West Betuwe ook het
Rode Kruis gebouw in Geldermalsen
en een opslagruimte.
Op 2 januari 2018 is Stichting Welzijn
West Betuwe ingeschreven als de
nieuwe rechtspersoon bij de Kamer
van Koophandel. In de jaarcijfers en
het bestuursverslag 2018 is de samenvoeging nog goed te zien. In het
verslag van 2019 is dit nog nauwelijks
aanwezig.

Ondanks alle veranderingen binnen de
gemeente en de gemeentelijk fusie is
Welzijn West Betuwe een stabiele en
gezonde organisatie. Er werken gemiddeld 25 medewerkers (19 fte) en er zijn
meer dan 500 vrijwilligers actief. Het
aantal activiteiten stijgt, met dezelfde
subsidieinkomsten worden meer
doelen behaald en naast de structurele
subsidie worden er andere geldstromen aangeboord. Het jaarverslag
geeft een mooie inkijk in de toekomst
waarin Welzijn West Betuwe het
welzijnswerk in en met de nieuwe
gemeente West Betuwe uitvoert.

De Spar houdt
in Deil een oogje
in het zeil bij
kwetsbare inwoners.
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KERNGERICHT WERKEN
De gemeente West Betuwe zet in op kerngericht werken. De
gemeente bestaat uit 26 kernen, ieder met een eigen karakter,
verschillende omvang en omgeving. De inwoners, ondernemers
en organisaties in die kernen weten vaak het beste wat er speelt
en hoe daar mee omgegaan moet worden.
De gemeente wil door middel van gebiedsgericht werken beter inspelen op de
behoeften en wensen van inwoners van de
kernen. De manier van werken van Welzijn
West Betuwe sluit hier naadloos op aan. Het
sociaal werk is ingericht op het activeren,
stimuleren en ondersteunen van inwoners in
de kernen. Met daarbij extra aandacht voor
de kwetsbare inwoners.
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Er zijn 6 hulppunten
actief in de gemeente
West Betuwe.
Die hulppunten hebben
112 inwoners geholpen.

Om het kerngericht werken vorm te geven is
de gemeente West Betuwe ingedeeld in vijf
gebieden. In deze gebieden is een gebiedsmakelaar actief. Voor Welzijn West Betuwe
vormt de sociaal werker een centrale rol in
het gebied. Per gebied is er een sociaal
werker actief voor minimaal 18 uur per week,

die op alle terreinen het eerste aanspreekpunt is. Deze sociaal werker wordt door
andere sociaal werkers en inhoudelijk
specialisten ondersteund in het gebied.
Binnen Welzijn West Betuwe zijn deze
gebieden aangeduid als Noord, Noord-West,
Zuid-West, Zuid-Oost en Midden.
De sociaal werker biedt maatwerk. Afhankelijk van de kern, de inwoners, de vraag en
de omgeving maakt de sociaal werker de
inschatting op welke manier er ondersteund
moet worden. Hierbij is er veelvuldig contact
met de gebiedsmakelaar. De sociaal werker
schat in of er extra inzet vanuit welzijn moet
komen vanuit gebieden die meer expertise
vragen zoals mantelzorgondersteuning of
ouderenadvies. Hetzelfde geldt voor de
inschatting of er bepaalde vormen van
dienstverlening ingezet moet worden. De
sociaal werker is actief in het gebied en is
daar de ogen en oren. Door de inzet van
lokale nieuwsbladen en andere communicatie uitingen zijn de sociaal werkers
gepresenteerd en hebben zij zich
geprofileerd.

In samenwerking met
gemeente West Betuwe zijn
80 inwoners ondersteund
bij het overstappen naar de
nieuwe ziektekostenverzekering
van de gemeente.

Om te werken aan een
Vitaal Centrum Geldermalsen
heeft de gelijknamige stichting een
congres georganiseerd met
hulp van de sociaal werker
in Geldermalsen.

Concreet komt het kerngericht werken van
de sociaal werker op de volgende manieren
tot uiting:
• De sociaal werker gaat er op af. Overal in
de kernen waar het te doen is, is de
sociaal werker aanwezig. Dit is binnen
verenigingen, dorpshuizen, bij
activiteiten, binnen buurten en bij
mensen thuis.
• De sociaal werker neem deel aan
preventieve netwerken om vroegtijdig
signalen, kansen en knelpunten uit te
wisselen en verbindingen te leggen.
Ieder gebied heeft vanuit Welzijn West
Betuwe een vast contactpersoon.
• De sociaal werker speelt flexibel in met
zijn inzet op de behoeften die er leven in
de gebieden (vraaggericht). Informatie
haalt hij/zij zelf op onder inwoners en hij
maakt daarnaast gebruik van informatie
over de gebieden zoals gebiedsanalyses.
• De sociaal werker werkt samen met het
Team Sociaal waar nodig.
• De sociaal werker werkt samen en
ondersteunt lokale verenigingen,
stichtingen en inwonersinitiatieven.
• De sociaal werker zorgt voor bekendheid
onder intermediairs en inwoners zodat
zij weten voor welke vormen van ondersteuning en doelgroepen het welzijnswerk ingezet kan worden.
De sociaal werker in de gebieden neemt de
gebiedsgerichte taken en ondersteuning op
zich. Hij heeft contact met mantelzorgers,
ondersteunt burgerinitiatieven, begeleidt
cliënten en pakt alle welzijnstaken in het
betreffende gebied op. Zodra er inzet met
meer expertise nodig is of iets beter gemeente breed georganiseerd kan worden pakt een
andere medewerker vanuit een centrale rol

het op. Dit zijn de consulenten. Er zijn
consulenten Ouderen, Mantelzorg,
Vrijwilligers en Participatie, Hulp en
Ondersteuning en Sport en Bewegen.
In 2018 is Welzijn West Betuwe gestart met
het oprichten van Hulppunten in de kernen.
Een Hulppunt is een plek voor inwoners die
korte praktische hulp nodig hebben. De
Hulppunten vinden plaats op een vast moment in de maand. Inwoners kunnen daar op
afspraak ondersteuning krijgen. Er is ook een
mogelijkheid tot inloop. In eerste instantie
worden de hulppunten ingericht rond het
invullen van formulieren. Het geeft een concrete invulling aan het kerngericht werken. Er
zijn hulppunten in Geldermalsen, Waardenburg, Beesd, Asperen, Vuren en Ophemert.
Sinds begin 2019 zijn deze hulppunten actief.
De Hulppunten vormen een wezenlijk onderdeel van het gebiedsgericht werken.
Op de Hulppunten is ook de mogelijkheid
om vanaf oktober 2019 het Mantelzorgcompliment op te halen.

Tachtig bezoekers hebben
gediscussieerd en mee
gedacht hoe het centrum
van Geldermalsen meer
levendig en leefbaar kan
worden.
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De Cultuurcoaches Els en
Gabri hebben maar liefst
34 keer het toneelstuk ‘ Tim
op de Tegels’ uitgevoerd.

2019
De eerste periode van 2019 kenmerkte de relatie met de gemeente West Betuwe zich als een
met veel onduidelijkheid en onzekerheid. Dit had meerdere oorzaken, zo hebben nagenoeg
alle beleidsambtenaren een ander dossier gekregen, was er de eerste maanden van 2019
nog geen college, is er gedurende een halfjaar onduidelijkheid geweest over budgetten,
moest Team Sociaal opnieuw ingericht worden en kwamen er vijf nieuwe functies bij, nl. de
gebiedsmakelaars.
Welzijn West Betuwe heeft hier de eerste
negen maanden van 2019 hinder van
ondervonden. Misschien niet zozeer in
de uitvoering van het werk maar wel in
de prioriteitstelling van werkzaamheden.
Een voorbeeld hiervan is de inspanning
rondom de minima-regelingen. Deze
regelingen waren begin 2019 nog niet
geharmoniseerd en dit leverde veel
onduidelijkheid en onrust op bij cliënten.
Dit zijn veelal cliënten met meerdere problemen waaronder financiële. Het vroeg
om extra inzet van de consulent Hulp
en Ondersteuning, Buurtsportcoaches
(Jeugdfonds) en de sociaal werkers. Vanaf
begin 2020 is er eenheid in de regelingen.
Een ander voorbeeld is de samenwerking
met de gebiedsmakelaars. Deze functies
zijn nieuw en zowel de gebiedsmakelaar
als de sociaal werken hebben tijd en
energie moeten investeren om werkzaamheden op elkaar af te stemmen,
elkanders rol te begrijpen en gezamenlijk
vorm te geven aan kerngerichtwerken.
Andere onduidelijkheid lag in 2019 op
financieel gebied. Het heeft tot begin
juni geduurd voordat er duidelijkheid
was over de structurele subsidie en de
indexering. Ondanks deze onzekere

periode is er altijd vertrouwen geweest
in de juiste uitkomst. De afspraken met
de nieuwe gemeente gaan dan ook naar
volle tevredenheid en worden nog steeds
aangescherpt en verduidelijkt.
In 2020 werkt Welzijn West Betuwe met
een begroting die in balans is. Hoewel
ook in 2020 de beschikking even op zich
heeft laten wachten is op het moment
van schrijven deze al wel een feit. Voor
2020 en 2021 biedt dit een goede en
stabiele basis. Welke keuzes er na 2021
gemaakt worden is niet bekend. Momenteel wordt er gewerkt aan harmoniseren
van de subsidieregelingen. Of en in welke
mate dit gevolgen heeft voor Welzijn
West Betuwe is momenteel nog niet te
voorspellen.
Een andere uitdaging ligt binnen de
gemeente op het vlak van de financiering
van het sociaal domein. Eind 2019 werd
duidelijk dat de gemeente een fors structureel tekort heeft op het sociaal domein.
Welzijn West Betuwe probeert op alle
mogelijke manieren mee te werken en te
denken om een oplossing te vinden voor
dit tekort. Juist de focus op preventie en
vroeg-signalering kan een manier zijn om

dit tekort te verminderen. Dit is bij uitstek
het werk van Welzijn West Betuwe. De
kans bestaat dat dit van invloed is op de
concrete invulling van het welzijnswerk.
De eerste stappen zijn hiertoe gezet door
de kerngerichte werkwijze en de omvorming van combinatiefuncties richting
cultuur- en buurtsportcoaches. Deze
laatste verandering is in 2019 in gang
gezet en per 1 januari 2020 ingevoerd.
De verwachte baten in 2020 zijn gelijk
aan de kosten, namelijk € 1.600.000,-.
Hiermee is de begroting ruim hoger
dan de begroting van 2019. Het geeft
een beeld van de geleidelijke groei van
de organisatie in tegenstelling tot de
verwachting begin 2019, de zekerheid
wat betreft de structurele subsidie en de
redelijk stabiele inkomsten uit externe
projectfinanciering. Het grootste deel van
de stijging wordt verklaard doordat het
uitreiken van de mantelzorgcomplimenten via Welzijn West Betuwe loopt en dat
deze in de begroting zijn opgenomen.
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CONSULENTEN
Het werk van Welzijn West Betuwe beslaat meerdere werkgebieden.
Deze zijn grofweg verdeeld in Ouderenwerk en -advies, Mantelzorgondersteuning, Vrijwilligerswerk en de Combinatiefuncties.
Vanaf 2019 is er per werkgebied een Consulent. Het betreffen:

•
•
•
•
•
•
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Consulent Ouderen
Consulent Mantelzorg
Consulent Vrijwilligers en Participatie
Consulent Hulp en Ondersteuning
Consulent Sport en Bewegen
Cultuurmakelaar

In 2019 heeft Welzijn West Betuwe uitvoering gegeven aan enkele
proeftuinen voor de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren. Dit
heeft plaatsgevonden met de naam Jong en Meer. Het project is
geheel gefinancierd door ZonMW. Er hebben tientallen jongeren zich
ingezet voor anderen. Op deze manier voert Welzijn West Betuwe
ook een significant deel van het jeugd- en jongerenwerk in West
Betuwe uit.

Binnen Jong & Meer staan
jongeren uit West Betuwe
aan het roer. De keuze is aan hen!
Jongeren bepalen de doelstellingen en
de thema’s van het project.

OUDEREN
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.
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.
Pas halverwege 2019 zijn de Vrijwillige
Ouderen Adviseurs weer actief geworden.
Voor die tijd konden er geen adressen van
75+ inwoners aangeleverd worden door
de gemeente. Vanaf eind 2019 loopt het
ouderenbezoek weer. Hierin wordt bewegen,
woonsituatie, gezondheid en mantelzorg
meegenomen in het gesprek. Er wordt
samengewerkt met meerdere huisartsen-

praktijken. Het aantal ouderen dat in West
Betuwe bezocht gaan worden betreft een
dusdanig aantal dat nadere analyse steeds
interessanter is. Per gemeente zijn die
aantallen te klein. Dit biedt een basis voor
data-gedreven sociaal werk. In 2019 zijn er
99 ouderen bezocht door Vrijwillige Ouderen
Adviseurs. Er zijn 213 ouderen aangeschreven. Dit betekent dat 114 ouderen het
bezoek actief hebben afgezegd (= 54%).

Er is nieuwe (flitsende) kaart ontwikkeld
om ouderen van 75 jaar te benaderen
voor een huisbezoek van de Vrijwillige
Ouderen Adviseur.
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ONTWIKKELING HULPVRAGEN OP HULPPUNTEN
2019
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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, veelal ouderen. 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.
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De Consulent Mantelzorg en de sociaal
werkers staan 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.
Er is 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.
In plaats van inzetten van de organisatie van
Mantelzorgsalons zoals de afgelopen jaren is
er meer ingezet op zelfhulpgroepen, oftewel
gespreksgroepen en nieuwe methodieken.
Het project Samen en op Pad is daar een
mooi voorbeeld van. Daarnaast zijn er twee
rouwgroepen, een groep voor jongeren
met autisme en mensen met NAH en hun
mantelzorgers.
Van 4 t/m 9 november 2019 is in de gemeente West Betuwe de Week van de Mantelzorg
georganiseerd. Alleen al op de Dag van de
Mantelzorg zijn 334 bezoekers afgekomen.
De Week van de Mantelzorg staat ook in het
teken van waardering voor de mantelzorgers.
Welzijn West Betuwe heeft namens de gemeente aan 825 mantelzorgers het mantelzorgcompliment uitgedeeld. Eind 2019 staan
er 1.116 mantelzorgers geregistreerd.

Er zijn 1.116 mantelzorgers
bij Welzijn West Betuwe
bekend in 2019.

VRIJWILLIGERS EN PARTICIPATIE
Misschien is de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties nog
het meest veranderd het afgelopen jaar. Dit is bij uitstek iets dat
lokaal wordt opgepakt en ingevuld en is daarmee een belangrijke
taak van de sociaal werkers in de gebieden. Het ondersteunen
van vrijwilligersorganisatie is veelal maatwerk zoals bij burgerinitiatieven, ondersteuning dorpshuizen, speeltuinen etc.
Voor de werving van vrijwilligers faciliteert
Welzijn West Betuwe 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.

Hilde Terlingen is een
burgerinitiatief gestart om
een Kwiek Beweegroute
in Haaften te realiseren.
De Kwiek Beweegroute is
geopend in april 2019.

De directe activering van inwoners met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt is per
1 januari 2019 op verzoek van de gemeente
stopgezet en is niet langer een taak van
Welzijn West Betuwe. Hoewel er geen directe
doelstelling meer aan gekoppeld is worden
cliënten die zich melden vanzelfsprekend
nog wel bemiddeld en begeleid.

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 de oude gemeente Lingewaal
al elf nieuwe initiatieven gestart en begeleid.
Deze activiteiten liepen in 2019 door.
Op een ludieke manier zijn vrijwilligers op
de Dag van de Vrijwilliger, 7 december, in
het zonnetje gezet. Er is koffie uitgedeeld
aan vrijwilligers in diverse kernen, zij kregen
een medaille met Vrijwilliger van het Jaar en
konden op de foto met de kampioensschaal.

14

HULP EN ONDERSTEUNING
De werkzaamheden van de vrijwilligers van de thuisadministratie
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.
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Dit geeft een extra druk op de thuisadministratie. Dusdanig dat er periodiek een
cliëntenstop is voor de thuisadministratie.
Om de groei van het aantal cliënten op te
vangen wordt er nog nadrukkelijker 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. In de eerste zes maanden zijn
er op deze manier 11 cliënten met laaggeletterdheid gevonden en geholpen.

In afwachting van een besluit van de
gemeente West Betuwe heeft deze begeleiding tot na de zomer van 2019 stilgelegen.
Vanaf september is er eindelijk toch gestart
met de begeleiding. Er diende direct een
inhaalslag gemaakt te worden die momenteel nog steeds loopt.

Iedere vrijdagmiddag verzorgen vrijwilligers
van Welzijn West Betuwe het uitgiftepunt van
de Voedselbank in De Pluk. Na een piek van
cliënten in 2017 ivm de financiële crisis is het
aantal nu stabiel rond acht tot tien cliënten.

In december heeft Welzijn West Betuwe in
samenwerking met Ouderen Gelderland
en het Nationaal Ouderenfonds voor de
tweede keer 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.

In samenwerking met onder andere
VluchtelingenWerk en Integreren doe je
Samen! zet Welzijn West Betuwe zich in voor
de integratie en participatie van statushouders.

In het laatste kwartaal van 2019 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 minimuminkomen hebben en
net buiten de richtlijnen van de Voedselbank
vallen.

“Straks kan ik
met mijn kinderen
zwemmen hier.”

SOORT EN AANTAL HULPVRAGEN 2019 KOP
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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. Alle scholen hebben
ondersteuning aangeboden gekregen bij het
organiseren en uitvoeren van de koningsspelen.
Daarnaast zijn voor alle basisscholen, activiteiten
georganiseerd in de Nationale sportweek, rondom het KLM Open golf en schoolvoetbal.
Het jaar 2019 staat voor de combinatiefunctionarissen in het teken van de lang verwachte
overgang naar Buurtsportcoach en Cultuurcoach.
Per 1 januari 2020 is dat gerealiseerd. Hiermee
sluiten de werkzaamheden beter aan bij de
huidige wensen en doelen in de gemeente West
Betuwe en het sociaal domein. Met beperkte
fte was in 2019 er al een Buurtsportcoach actief,
deze formatie is aanzienlijk meer per 2020.

33 verschillende
basisscholen maken onder
schooltijd kennis met
verschillende sporten.

De Buurtsportcoach zet in 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 ligt 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,
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Om de Nationale Sportweek extra onder de
aandacht te brengen is in West Betuwe een
Fhuttle Challenge gestart.
samen met Fit, Veilig en Vitaal en er is een
beweegroute gerealiseerd in Haaften. Er is een
start gemaakt met de organisatie van zwemlessen voor statushouders, met een beweeggroep
in Vuren en Asperen, zijn er activiteiten in de
nationale sportweek gerealiseerd en is het
beweegaanbod voor senioren in de gemeente
inzichtelijk gemaakt.
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.

KUNST EN CULTUUR
Sinds eind 2018 is er een Cultuurmakelaar
werkzaam bij Welzijn West Betuwe. De Cultuurmakelaar richtte zich in eerste instantie op het
ondersteunen van het Cultuurplatform in West
Betuwe. Gaandeweg zijn de taken uitgebreid
naar het initiëren van culturele activiteiten en
coördineren van het cultuuraanbod.
De werkzaamheden van de Cultuurmakelaar sluiten naadloos aan bij
die van de Cultuurcoaches. De combinatiefunctionarissen Kunst en
Cultuur zijn per 2020 actief als Cultuurcoach. Zij richten zich daarmee
op een bredere doelgroep dan alleen kinderen.
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Er zijn 33 Basisscholen in de gemeenten die gebruik hebben gemaakt
van de inzet van een combinatiefunctionaris kunst en cultuur.
Daarnaast hebben alle scholen het aanbod gehad om gebruik te
maken van een bezoek aan een lokaal monument rondom de open
monumenten klassen week eventueel aangevuld met extra lessen.
Hier hebben twintig scholen gebruik van gemaakt en zij hebben in
totaal dertien monumenten bezocht.
Op één basisschool 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.

In 2019 hebben
65 leraren deelgenomen
aan de Masterclasses
Cultuureducatie.

TEVREDENHEID MANTELZORGCOMPLIMENT
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.
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.
In 2019 zijn er 825 mantelzorgcomplimenten uitgedeeld aan mantelzorgers in West Betuwe. Omdat dit
de eerste keer op zo’n grote schaal
plaatvond is er voor gekozen om
dit uitgebreid te evalueren en te
gebruiken voor de klanttevredenheid.
Hiervoor is een apart verslag beschikbaar. Hieronder een korte weergave
van de uitkomsten.
In 2019 zijn er in totaal 825 mantelzorgcomplimenten, in de vorm van
cadeaubonnen ter waarde van
€ 100,- uitgereikt aan mantelzorgers
van zorgontvangers die in de
gemeente West Betuwe wonen.
De eerste mogelijkheid om het
mantelzorgcompliment op te halen
was op de Dag van de Mantelzorg

op 9 november 2019 in De Pluk in
Geldermalsen.
Na 9 november konden de mantelzorgers het mantelzorgcompliment
ook nog op verschillende data en
locaties ophalen. Begin februari zijn
de mantelzorgcomplimenten die nog
niet waren opgehaald bij de mantelzorgers langsgebracht.
Om het mantelzorgcompliment te
evalueren is midden februari naar alle
mantelzorgers met een e-mailadres
een vragenlijst verstuurd. In totaal
hebben 295 mantelzorgers deze vragenlijst ingevuld. Hieruit kwam naar
voren dat mantelzorgers over het
geheel genomen erg tevreden zijn
over het mantelzorgcompliment. De
gemiddelde score was namelijk een
8,68. Ook de mantelzorger die n.a.v.
het mantelzorgcompliment contact
hebben gehad, telefonisch of per
mail, waren erg positief. Hierop werd
gemiddeld een 8,61 gescoord.
241 mantelzorgers hebben de aanvullende vragen, die gericht waren
op de behoeften van de mantelzorgers, ingevuld. Hieruit komt naar
voren dat behoefte aan ontspanning
op nummer 1 staat, gevolgd door
praktische hulp en ondersteuning en
op de derde plek informatie, advies
en begeleiding.

Uit de vragenlijst kwamen ook een
aantal verbeterpunten naar voren wat
betreft de manier van communiceren
in de brieven, het ophalen van het
mantelzorgcompliment, de ophaalmomenten en het aanvragen van het
mantelzorgcompliment.
Deze verbeterpunten zijn meegenomen in het voorstel voor het
Mantelzorgcompliment 2020. Eén van
de voorstellen is om de manier van
aanvragen voor geregistreerde
mantelzorgers bij Welzijn West
Betuwe makkelijker te maken.

Het mantelzorgcadeau van 2019
bestond uit een heerlijk doosje
thee.
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JAARREKENING 2019 WELZIJN WEST BETUWE
KOP

Winst en verliesrekening over 2019

Intro
2019 werkelijk
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-
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Rentelasten en soortgelijke kosten

-858

-

-748

SALDO DER FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

-832

-

-748

32.660

-

45.185

OPBRENGSTEN
Subsidies Gemeente West Betuwe (GNL)
Overige subsidies
Opbrengst activiteiten
Overige (project)opbrengsten
Overige opbrengsten

KOSTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Kosten activiteiten

BEDRIJFSRESULTAAT
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

NETTO RESULTAAT
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Rijkstraatweg 64-005
4191 SG Geldermalsen
T 0345 573688

info@welzijnwestbetuwe.nl
www.welzijnwestbetuwe.nl

