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Het is waarschijnlijk het ‘understatement van het jaar’, maar 2020 
liep anders dan verwacht. Corona en de coronamaatregelen  
drukten een stempel op het jaar en natuurlijk ook op het 
welzijnswerk in West Betuwe. 

Ondanks dat er veel noodgedwongen is 

stilgelegd, is het welzijnswerk op andere 

terreinen vol doorgegaan. Misschien wel 

meer en intensiever dan in andere jaren. 

Ook in dit verslag worden de gevolgen van 

corona en de maatregelen benoemd. Het 

draait echter niet alleen om de wereldwijde 

pandemie. Het jaar 2020 laat ook zien dat 

welzijnswerk in alle omstandigheden van 

belang is. Het is dan ook niet voor niets dat 

het welzijnswerk door het ministerie van VWS 

op 18 maart 2020 werd bestempeld als een 

cruciaal beroep.

De gemeente West Betuwe is per 1 januari  

2019 ontstaan uit de drie gemeenten; 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Vanaf 

die datum is er ook voor Welzijn West Betuwe 

veel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de 

verandering van drie opdrachtgevers naar 

één, naar één Team Sociaal als samen- 

werkingspartner en naar één kwartaalverslag. 

Hoewel de omgeving en het werkgebied 

hetzelfde bleef, 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.

In de relatie tussen de gemeente en Welzijn 

West Betuwe is ook in 2020 nog veel afge-

stemd. Het gaat hierbij vooral om bestaande 

afspraken te plooien naar de nieuwe  

werkelijkheid. In dit bestuursverslag is dat 

terug te lezen. 

In 2020 is Welzijn West Betuwe van een  

bestuursmodel naar een raad van toezicht-

model gegaan. Hiermee is de bestuurs- 

structuur aangepast aan de nieuwe  

werkelijkheid van een welzijnsorganisatie 

met 25 medewerkers, 500 vrijwilligers en 

een groot werkgebied met meer dan 50.000 

inwoners.

Kortom, naast alle coronaperikelen is er meer 

dan genoeg om een jaarverslag mee te 

vullen.
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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.

Het werkgebied omvat primair de gemeente West Betuwe.

DOELSTELLING VAN 
WELZIJN WEST BETUWE

Met meer dan  
20 activiteiten bood de 

zomertoer ook de afgelopen  
zomer aan jong en oud de  
gelegenheid om er op uit  
te gaan in West Betuwe.

Iedere vrijdagmiddag 
verzorgen vrijwilligers van 
Welzijn West Betuwe het 

uitgiftepunt van de Voedselbank 
in De Pluk. Na een piek van 

cliënten halverwege 2020 i.v.m. 
de coronacrisis is het 
aantal nu stabiel rond  
acht tot tien cliënten.
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Ouderen zijn nog steeds een  

belangrijke doelgroep. Voor hen biedt 

Welzijn West Betuwe de activiteiten 

voor 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 activi-

teiten. Op deze manier breiden de 

activiteiten van Welzijn West Betuwe 

zich continu uit. In 2020 zijn er allerlei 

activiteiten samen met inwoners van 

West Betuwe opgepakt om kwets-

baren te ondersteunen tijdens de 

coronamaatregelen. Veel van deze 

activiteiten bieden hulp en ondersteu-

ning in de kernen van West Betuwe 

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. 

Sinds 2019 wordt een tweede kantoor-

ruimte gehuurd in De Pluk. Dit bevalt 

goed; er is samenwerking met diverse 

gebruikers. De Pluk heeft een centrale 

positie verworven binnen de gemeen-

schap en Welzijn West Betuwe een 

centrale plek binnen De Pluk.  

Daarnaast heeft de stichting een  

locatie in dorpshuis De Koeldert in  

Waardenburg. Hier worden drie 

kantoorruimtes gehuurd. Naast de 

ruimtes in De Pluk en De Koeldert 

huurt Welzijn West Betuwe ook het 

Rode-Kruisgebouw in Geldermalsen 

en een opslagruimte in hetzelfde dorp.

Vanwege de coronamaatregelen is er 

in 2020 veel vanuit huis gewerkt door 

medewerkers. Omdat het welzijnswerk 

voor een groot gedeelte is door- 

gegaan, zijn de werkplekken gebruikt 

om zoveel mogelijk te spreiden 

en afstand te bewaren. Tijdens de 

lockdowns is er met een minimale 

bezetting gewerkt.

Welzijn West Betuwe is 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 subsidie-inkomsten worden 

meer doelen behaald en naast de 

structurele subsidie worden er andere 

geldstromen aangeboord. In 2020 zijn 

dit inkomsten vanuit ZonMW en de 

provincie Gelderland.

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.

WELZIJN WEST BETUWE

Door goede contacten 
in de verschillende kernen zijn 

snel alle hulpinitiatieven  
rondom corona in kaart 
gebracht en publiekelijk  
toegankelijk gemaakt op  

www.westbetuwehelpt.nl.
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Per 20 februari 2020 beschikt Welzijn West 

Betuwe over een Raad van Toezicht en een 

Raad van Bestuur in plaats van een  

Stichtingsbestuur. Hiervoor zijn in februari 

2020 de statuten aangepast. Voor dit model 

is gekozen omdat dit meer recht doet aan 

de verhoudingen tussen bestuur/Raad van 

Toezicht en directeur/ directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht is in 2020 zes keer 

bijeengekomen waarvan drie keer digitaal 

i.v.m. de coronamaatregelen. De eerste twee 

vergaderingen van 2020 vonden nog plaats 

als bestuur en hadden als doel de statuten-

wijziging vast te stellen.

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

hebben Kritieke Prestatie-Indicatoten (KPI’s) 

vastgelegd, zodat de Raad van Toezicht haar 

toezicht functie goed kan uitvoeren. Daar-

naast is er een reglement voor de Raad van 

Toezicht vastgesteld en een reglement voor 

de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven 

personen; dit zijn de oud-bestuursleden van 

Welzijn West Betuwe. De Raad van Bestuur 

bestaat uit één persoon, namelijk de  

directeur-bestuurder.

De leden van de Raad van Toezicht zijn  

allen woonachtig in de gemeente West 

Betuwe. Met Beesd, Buurmalsen, Deil, 

Acquoy, Geldermalsen, Spijk, Heesselt zijn 

zeven van de 26 kernen vertegenwoordigd 

in de Raad van Toezicht. Met Heesselt, Spijk, 

Buurmalsen en Beesd zijn de uiterste hoeken 

van de gemeente gedekt. Om een Raad van 

Toezicht-vergadering te houden moet op 

een avond in totaal al ruim 140 kilometer 

afgelegd worden door de diverse leden. Zo 

heeft af en toe digitaal vergaderen op dit 

gebied ook voordelen. 

De Raad van Toezicht is inhoudelijk ook van 

alle markten thuis. De verdeling man-vrouw 

is evenwichtig, er is veel bestuurlijke ervaring 

aanwezig en sectoren als de zorg, het  

bedrijfsleven en de overheid zijn vertegen-

woordigd in de Raad van Toezicht.

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 2020 is dit niet meer aanwezig.

RAAD VAN TOEZICHT

Digitaal vergaderen  
heeft als voordeel dat 

er 140 km minder  
hoeft worden afgelegd  
door de diverse leden.
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Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld  

door Sociaal Werk Nederland in nauwe 

samenwerking met leden, vanuit gedeelde 

waarden en vanuit de ambitie om optimaal 

te presteren. Het label is gebaseerd op het 

vakmanschap van sociaal werkers, het effect 

van de dienstverlening voor burgers en  

faciliterende, lerende organisaties met  

adequaat bestuur. 

Begin 2019 is Welzijn West Betuwe gestart 

met het traject om te komen tot certificering 

met het kwaliteitslabel. Welzijn West Betuwe 

heeft gekozen voor de toetsing door middel 

van een externe audit. Begin 2020 heeft  

Welzijn West Betuwe dit label mogen  

ontvangen.

Enkele conclusies uit het eindverslag:

“Goede verbinders en groot netwerk; ook korte 

lijnen met opdrachtgevers (ambtenaren en 

wethouders).” 

“Professionals krijgen, en nemen de ruimte 

voor eigen initiatief; zij benutten kansen en zijn 

ondernemend en vernieuwend bezig.” 

“Actieve inzet van veel vrijwilligers en stagiaires 

met een substantiële bijdrage in het primaire 

proces.”

 

“Stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven 

en werken met succes aan participatie van 

statushouders en mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt.”

Vanzelfsprekend zijn er ook enkele verbeter-

punten. De verbeterpunten die naar voren 

zijn gekomen hebben betrekking op het 

structureel bespreken en beschrijven van het 

functioneren van medewerkers, registratie en 

afhandeling van incidenten en aandacht voor 

effectmeting. Voor de verbeterpunten is een 

plan van aanpak opgesteld en deze is direct 

in werking gezet.

Sociaal Werk Nederland heeft een kwaliteitslabel ontwikkeld  
voor het welzijnswerk in Nederland. Het kwaliteitslabel biedt de 
branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de 
kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen bij de sociaal-
werkorganisaties waarmee ze samenwerken. 

KWALITEITSLABEL

Er werken gemiddeld 
25 medewerkers Welzijn  
West Betuwe en er zijn 

meer dan 500 
vrijwilligers actief. 

Er zijn 1000  
Hortensia’s bezorgd bij  

mantelzorgers in de gemeente  
West Betuwe. 40 vrijwilligers  

hebben zich voor deze  
actie ingezet. 
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KOP

Buurmalsen
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Herwijnen Hellouw
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Waardenburg
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2 kernen, ca 15.000 inwoners

6 kernen, ca 10.100 inwoners

5 kernen, ca 9.400 inwoners

7 kernen, ca 7.800 inwoners
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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.

Om het kerngericht werken vorm te geven is 

de gemeente West Betuwe ingedeeld in vijf 

gebieden. In deze gebieden is een gebied-

smakelaar actief. Voor Welzijn West Betuwe 

vormt de sociaal werker een centrale rol in 

het gebied. Per gebied is er minimaal 

één sociaal werker actief voor zeker 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. Bin-

nen Welzijn West Betuwe zijn deze gebieden 

aangeduid als Noord, Noord-West, Zuid-West, 

Zuid-Oost en Midden.

De sociaal werker biedt maatwerk. Afhan-

kelijk van de kern, de inwoners, de vraag 

en de omgeving maakt de sociaal werker 

de inschatting op welke manier er onder-

steund moet worden. Hierbij is er veelvuldig 

contact met de gebiedsmakelaar. Per gebied, 

medewerker en gebiedsmakelaar verschilt 

de frequentie van contact. Sommigen kiezen 

ervoor dit te structureren in overleg iedere 

zes weken en verder voornamelijk per app 

of telefoon. Anderen trekken juist vaker 

gezamenlijk op.

De sociaal werker schat in of er extra inzet 

vanuit welzijn moet komen vanuit gebieden 

die meer expertise vragen zoals mantelzor-

gondersteuning of ouderenadvies. Hetzelfde 

geldt voor de inschatting of er bepaalde 

vormen van dienstverlening ingezet moeten 

worden. De sociaal werker is actief in het 

gebied en is daar de ogen en oren.

De gemeente West Betuwe zet in op kerngericht werken. De  
gemeente bestaat uit 26 kernen (24 dorpen en twee steden),  
ieder met een eigen karakter, verschillende omvang en omge-
ving. De inwoners, ondernemers en organisaties in die kernen 
weten vaak het beste wat er speelt en hoe daar mee omgegaan 
moet worden.  

KERNGERICHT WERKEN

Er zijn 6 hulppunten 
actief in de gemeente 

West Betuwe.  
Die hulppunten hebben  
112 inwoners geholpen.

Omdat het belangrijk 
 is om te blijven bewegen 
en elkaar te ontmoeten zijn 
ouderen gekoppeld aan een 

wandelmaatje.
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Concreet komt het kerngericht werken van 

de sociaal werker op de volgende manieren 

tot uiting:

• De sociaal werker gaat eropaf. 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 neemt 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 

 maakt daarnaast gebruik van informatie 

 over de gebieden zoals gebiedsanalyses.

• De sociaal werker werkt samen met 

 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 onder-

 steuning 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  

gemeentebreed 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 Onder-

steuning en Sport en Bewegen. Daarnaast 

vervult de Cultuurmakelaar een vergelijkbare 

rol op het gebied van kunst en cultuur.

Voorbeelden van burgerinitiatieven en  

verenigingen waar frequent contact mee is 

en die actief ondersteund worden zijn:

Omzien naar elkaar Deil, Heukelum actief, 

Speeltuin Waardenburg, De Koeldert,  

Dorpstafel Ophemert, Biljartvereniging  

Haaften, Appgroep Vuren, Speeltuin- 

vereniging Tuil, BoB Vuren, Ondernemers- 

vereniging Herwijnen, Jeugd en  

Volwassenenwerk Spijk en nog veel meer.

De gemeente West Betuwe heeft het initiatief 

genomen om vitaliteitscans af te nemen bij 

de dorpshuizen. Afhankelijk van de  

uitkomsten van de scan is er een rol weg- 

gelegd voor de sociaal werker van Welzijn 

West Betuwe. Dorpshuis De Koeldert heeft 

als een van de eerste de scan afgenomen. 

De Koeldert wordt momenteel intensief 

ondersteund in de overgang naar een nieuw 

Op uitnodiging van  
mannenkoor Fruit Unlimited, 
genoten 40 deelnemers van  

de dagverzorging van SZR in  
Ophemert van een  

stamppottenbuffet met liedjes 
uit de oude doos.

Zowel de Op-en- 
Neerijnenbus als de  

SWOTObus hebben i.v.m. 
met de coronamaatregelen 

drie maanden  
niet gereden.
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bestuur. Naast de scans biedt de gemeente 

de mogelijkheid voor het aanvragen van 

leefbaarheidsbudget per kern. Hier spelen  

de sociaal werkers een initiërende en onder-

steunende rol. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

een hondenuitlaatveld, jeu-de-boulesbaan 

en speeltoestellen.

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 in 2020 Hulppunten in  

Geldermalsen (ook ’s avonds), Waardenburg, 

Beesd, Asperen, Vuren en Ophemert. Tijdens 

de lockdowns zijn de Hulppunten gesloten. 

Zodra de mogelijkheid er weer was, zijn deze 

weer actief geworden. Het betreft hier  

kwetsbare groepen en één-op-ééngesprek-

ken; hiervoor zijn de maatregelen minder 

streng.

 

De Hulppunten in Geldermalsen worden 

goed bezocht. In de andere kernen is dit veel 

minder en vaak door dezelfde personen. Het 

Hulppunt in Ophemert stopt om die reden 

in 2021.

In de week tegen  
Eenzaamheid zijn er door de  
manager van de Hema en  

de Consulent Ouderen zijn er  
tompoezen uitgedeeld op locaties  
voor ouderen in West Betuwe.
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Nagenoeg alle reguliere ontmoetings- 

activiteiten stopten eind maart. De vraag 

om hulp en ondersteuning veranderde 

direct en verlangde een andere invulling. 

Die invulling richtte zich op voorzien in 

de dagelijkse levensbehoeften bij kwets-

baren, bestrijden van eenzaamheid en 

ondersteunen van de zorg. Een ingrijpen-

de periode, waarbij medewerkers en  

vrijwilligers niet genoeg waardering 

kunnen krijgen voor hun inzet in deze 

periode. Het is niet voor niets dat het 

welzijnswerk erkend is als cruciaal beroep 

en medewerkers beloond zijn met de 

zorgbonus. Ook aan vrijwilligers is op alle 

manieren blijk gegeven van waardering.

Het voert te ver om de gehele impact van 

en inzet rondom de coronamaatregelen 

te beschrijven. Er zijn echter wel enkele 

grote lijnen te beschrijven.

De eerste lijn is de inzet van directe hulp 

en ondersteuning en nieuwe initiatieven. 

Kwetsbare inwoners van West Betuwe 

kwamen in de knel door corona en de 

coronamaatregelen. Dit vroeg om een 

directe en pragmatische aanpak.  

Medewerkers hebben hulp geboden 

indien nodig, vrijwilligers hebben zich op-

geworpen om mensen te ondersteunen  

als zij ziek waren of in quarantaine  

kwamen. De meeste gevallen van onder-

steuning bij ziekte of quarantaine betreft 

het bezorgen van de maaltijden. Soms 

maakte de hulpvrager al gebruik van  

Tafeltje-dekje en werd dit uitgebreid, 

maar soms is dit juist ingezet vanwege 

de quarantaine. Op dat moment werden 

er extra voorzorgsmaatregelen getroffen 

voor de vrijwilliger die de maaltijd brengt 

(gebruik handschoenen, bij de deur 

zetten etc.). Het betreft hier de warme 

maaltijden die zeven dagen per week 

bezorgd worden. Andere voorbeeld zijn 

juist gericht op het overnemen van taken 

van mensen die voor iemand anders  

zorgen. Het betreft hierbij bijvoorbeeld 

het overnemen van mantelzorgtaken, 

omdat een dochter in quarantaine moest 

en het overnemen van vervoer omdat de 

chauffeur in quarantaine moest. Verder 

gaat het om het halen van boodschap-

pen of organiseren van vervoer. De mel-

dingen komen via vrijwilligers, huisartsen 

of andere instellingen binnen.

Voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn 

het Honk op Wielen in samenwerking 

met de Jongerenadviesraad West Betuwe 

en de Digitale Mantel voor eenzame 

ouderen.

 

De tweede lijn is het faciliteren van hulp-

bieders. Direct na de komst van de eerste 

maatregelen dienden allerlei burger- 

initiatieven, kerken, verenigingen  

en particulieren zich spontaan aan 

om hulp te bieden. Soms voor heel de 

gemeente en vaak voor de kern. Vanuit 

Welzijn West Betuwe zijn de initiatieven 

zoveel mogelijk ondersteund. Dit is bij de 

communicatie, als doorverwijsfunctie of 

bij de regelgeving. Alle initiatieven zijn 

gebundeld op www.westbetuwehelpt.nl 

en later ook www.westbetuwebeweegt.nl.  

Het faciliteren betreft ook het bieden van 

beschermingsmateriaal aan vrijwilligers, 

uitleg over regelgeving en het bieden van 

ICT-ondersteuning om digitaal te kunnen 

helpen.

 

De extra waardering voor mantelzorgers 

past hier ook in. Zij hebben een bijzonder 

zwaar jaar achter de rug.

 

Ontlasten van zorg en onderwijs is een 

derde lijn die is te onderscheiden. Via 

huisartsen is zoveel mogelijk hulp aan-

geboden om de praktijken te ontlasten. 

Sommige huisartsen hebben hier gebruik 

van gemaakt, anderen niet. Hetzelfde 

geldt voor de buitenschoolse opvang  

op scholen. Het basisonderwijs is lang 

doorgegaan en voor kwetsbare kinderen 

is opvang geboden. De Buurtsport-

coaches en Cultuurcoaches zijn hier 

De eerste periode van 2020 kenmerkte zich als één met veel onduidelijkheid en onzekerheid. 
Door de wereldwijde pandemie stond het leven even op zijn kop en af en toe stil. De eerste 
lockdown vereiste veel flexibiliteit en creativiteit van de medewerkers en vrijwilligers van 
Welzijn West Betuwe. 

2020

http://www.westbetuwehelpt.nl
http://www.westbetuwebeweegt.nl
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bijgesprongen. De Coach Statushouders 

heeft zich ingezet om anderstalige ouders te 

ondersteunen bij het digitaal lessen volgen 

van hun kinderen. 

De vierde lijn betreft het ondersteunen van 

verenigingen en organisaties die zwaar  

getroffen zijn door de coronamaatrege-

len. Het gaat hier om sportverenigingen, 

dorpshuizen, cultuuraanbieders en andere 

lokale organisaties. De ondersteuning loopt 

in 2021 door en zal hard nodig zijn. De orga-

nisaties hebben financieel schade opgelopen 

en merken een teruggang in de aantallen 

leden, deelnemers en vrijwilligers.

In 2021 werkt Welzijn West Betuwe met een 

begroting die in balans is. Waar corona in 

2020 een stempel heeft gedrukt op de  

financiën van Welzijn West Betuwe, zal dit 

in 2021 ook nog het geval zijn. Er zijn extra 

kosten gemaakt voor aanpassingen in de 

bussen, beschermingsmiddelen en er zijn 

deelnemersbijdragen weggevallen.  In de 

begroting voor 2021 is hier zo goed mogelijk 

rekening mee gehouden. Het jaar 2020 heeft 

ons echter geleerd dat welzijnswerk ten tijde 

van een pandemie heel onvoorspelbaar kan 

zijn. Welzijn West Betuwe heeft gelukkig 

enkele voorzieningen en een beperkt  

vermogen om iets aan tegenslag op te 

vangen.

 

Inmiddels zijn de subsidieregelingen binnen 

West Betuwe geharmoniseerd. Op het eerste 

oog heeft dit voor Welzijn West Betuwe geen 

consequenties. Hoe dit op lange termijn is, 

blijft moeilijk te voorzien. De verwachting is 

dat de veranderingen niet groot zijn.

 

Een 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 mee 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 welzijns- 

werk. 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 2021 zijn gelijk aan 

de kosten, namelijk € 1.680.000, -. Hiermee is 

de begroting € 80.000, - hoger dan die van 

2020. Dit komt voornamelijk door stijging 

van loonkosten en wordt opgevangen door 

geïndexeerde subsidie en de verwerving 

van projectgelden. Het bevestigt het beeld 

van een stabiele organisatie. De financiële 

zekerheid bestaat uit de structurele subsidie 

vanuit West Betuwe en de inmiddels redelijk 

stabiele inkomsten uit externe project- 

financiering.

De buurtsportcoaches  
hebben aandacht te geven aan de  

Virtuele wandelvierdaagse, georganiseerd 
vanuit de Hogeschool Arnhem en  

Nijmegen. Verschillende groepen zijn gaan 
lopen en hebben dit digitaal vastgelegd, 

na vier dagen ontvingen zij een  
medaille voor hun prestaties.  
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In de gemeente Lingewaal heeft een 

jeugdconsulent voor 8 uur per week wel 

altijd tot de opdracht behoort. Inmiddels zijn 

jongeren voor Welzijn West Betuwe in de 

hele gemeente West Betuwe een belangrijke 

doelgroep geworden. Dit is zichtbaar aan de 

nieuwe rol van de buurtsport- en cultuur- 

coaches. Zij richten zich ook jeugd en 

jongeren. Daarnaast voert Welzijn West  

Betuwe inmiddels voor het derde jaar een 

project rondom de Maatschappelijke  

Diensttijd voor jongeren in de gemeente 

West Betuwe uit. Dit is geheel gefinancierd 

vanuit ZonMW en wordt samen met  

Spectrum uitgevoerd. Als laatste maar zeker 

niet de minst belangrijke is daar de bege-

leiding van de Jongerenadviesraad West 

Betuwe aan toegevoegd in 2020. Sinds begin 

2020 wordt een groep van 15 enthousiaste 

jongeren begeleid en ondersteund. De  

jongeren geven gevraagd en ongevraagd 

advies aan de gemeente.

Het mooie van bovenstaande werkzaam- 

heden is dat het bij alle drie de voorbeelden 

gaat om een positieve benaderingen van 

jongeren. Het gaat niet uit van een  

probleemsituatie met overlast maar is juist 

een voorbeeld van positief jeugdbeleid.

Voor de enkeling die er nog aan twijfelde, 

Welzijn West Betuwe is er met recht voor 

iedere inwoner van West Betuwe.

Het jeugd- en jongerenwerk krijgt steeds meer een positie  
binnen Welzijn West Betuwe. Oorspronkelijk behoorde dit de 
afgelopen jaren nauwelijks tot de opdracht vanuit de gemeente 
West Betuwe voor Welzijn West Betuwe. 

JEUGD EN JONGEREN

De pas gestarte  
Jongerenadviesraad is met het 

Honk, een oude camper, door de 
jongeren opgeknapt en omgebouwd 
tot een rijdend honk, een toer 

langs alle kernen begonnen.
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Het werk van Welzijn West Betuwe beslaat meerdere werkgebieden. 

Deze zijn grofweg verdeeld in Ouderenwerk en -advies, Mantel-

zorgondersteuning, Vrijwilligerswerk en de Combinatiefuncties. 

Vanaf 2019 is er per werkgebied een Consulent. Het betreffen:

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

In 2020 heeft Welzijn West Betuwe het project rondom de proeftuinen 

voor de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren afgerond. Dit heeft 

plaatsgevonden met de naam Jong en Meer. Het project is geheel 

gefinancierd door ZonMW. Er hebben tientallen jongeren zich ingezet 

voor anderen. Bijna aansluitend is er gestart met Jong en Meer 2.0, 

wederom gefinancierd door ZonMW. Hierbij is niet meer sprake van 

proeftuinen, maar wordt door middel van de Young Leaders training 

ingezet op talentontwikkeling en het ontplooien van activiteiten door 

jongeren in West Betuwe. Op deze manier voert Welzijn West Betuwe 

ook een significant deel van het jeugd- en jongerenwerk in West 

Betuwe uit.

Per werkgebied van de Consulenten is hieronder kort aangegeven 

wat er in 2020 is bereikt, zoveel mogelijk geïllustreerd en onderbouwd 

met voorbeelden en cijfers. De invloed van de coronamaatregelen 

wordt ook beschreven.

CONSULENTEN 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. 
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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 eventueel noodzakelijke woning- 

aanpassingen. Welzijn West Betuwe inves-

teert op alle drie de factoren om ouderen 

zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn. 

Daarnaast is de fysieke gesteldheid van be-

lang voor ouderen om zelfstandig te kunnen 

blijven wonen. 

Welzijn West Betuwe investeert in het sociale 

netwerk van de ouderen en de woon- 

omgeving. Ze doet dit door de inzet van  

ouderenwerk, (vrijwillig) ouderenadvies en 

door middel van specifieke activiteiten.

In januari 2020 zijn de vrijwillige ouderen- 

adviseurs gestart met het sturen van  

verjaardagskaarten naar bewoners die 75 jaar 

geworden zijn. De adressen worden aange-

boden door de gemeente. De eerste reacties 

zijn erg positief. Inwoners ervaren het als 

prettig van de ‘gemeente en van Welzijn’ een 

kaart te mogen ontvangen.  

In verband met de coronamaatregelen heeft 

een groot aantal van de preventieve huis- 

bezoeken niet kunnen plaatsvinden. Echter 

alle inwoners van de gemeente West Betuwe 

die in het jaar 75 jaar zijn geworden hebben 

wél een verjaardagskaart ontvangen. Mensen 

die naar aanleiding van de uitnodiging voor 

het preventieve huisbezoek vragen hebben, 

nemen regelmatig per telefoon of mail con-

tact op met de Consulent Ouderen.

Tijdens de preventieve huisbezoeken worden 

de thema’s Vocht en Voeding, Sport en 

Bewegen met de mensen besproken. De 

consulenten en sociaal werkers zijn goed op 

de hoogte van de (lokale) activiteiten waar 

ouderen (wel) aan kunnen deelnemen. De 

Consulent Sport en Bewegen en Consulent 

Ouderen hebben een plan van aanpak ge-

schreven ter bevordering van (lichamelijke) 

conditie van 70+ers. De activiteiten worden 

met samenwerkingspartners besproken en 

uitgewerkt. 

Doelstelling van het Ouderenwerk is het verbeteren van de  
zelfredzaamheid van ouderen in hun directe omgeving, gericht 
op het langer zelfstandig thuis wonen. 

OUDEREN

Ouderen van 75 jaar ontvangen een kaart

voor een huisbezoek van de Vrijwillige

Ouderen Adviseur. 

www.welzijnwestbetuwe.nlinfo@welzijnwestbetuwe.nl

Rijksstraatweg 64-005

4191 SG Geldermalsen

T  0345 573688

Tot ziens!
Mogen wij  

bij u  
langskomen?

Er is een plan van 
aanpak geschreven ter 

bevordering van (lichamelijke) 
conditie van 70+ers.
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Welzijn West Betuwe stimuleert daarnaast 

het ontwikkelen en aanbieden van activi-

teiten door bewoners, in het bijzonder voor 

ouderen. Er zijn diverse activiteiten die ge-

heel georganiseerd worden door vrijwilligers. 

Soms gebeurt dit nog uit naam van Welzijn 

West Betuwe. Indien nodig is er ondersteu-

ning door een professional van Welzijn West 

Betuwe.

(Hulp)vragen worden telefonisch afgehan-

deld of de Consulent Ouderen brengt een 

bezoek aan de mensen thuis. Ook worden 

cliënten vaker door de huisarts gewezen 

op de diensten van Welzijn West Betuwe. 

De thema’s die door de ouderen worden 

besproken, zijn met name in het begin van 

het jaar praktisch van aard. Echter later in het 

jaar liggen de accenten meer op gevoelens 

van eenzaamheid en het gebrek aan sociale 

contacten en zinvolle daginvulling.

In april 2020 is Welzijn West Betuwe gestart 

met de ‘Digitale Mantel’. Aan eenzame  

ouderen in de gemeente is een iPad ter 

beschikking gesteld. De ouderen kunnen dan 

ook in coronatijd contacten onderhouden 

met kinderen, kleinkinderen en hun mantel-

zorgers. Sociaal isolement en vereenzaming 

kunnen hiermee tegengegaan worden. 

Tijdens de werving van ouderen voor dit 

project komt meer dan eens het gebrek aan 

sociale en/of betekenisvolle contacten aan 

bod in de gesprekken. De sociaal werker 

en de consulenten zetten naast de Digitale 

Mantel ook andere interventies in om aan 

deze behoefte te voldoen. Het project blijkt 

succesvol en ouderen geven aan het gebruik 

van de iPad en de contacten die kunnen 

blijven bestaan als waardevol te ervaren. 

Mensen geven aan het gevoel te hebben er 

nog bij te horen. Het succesvol ontwikkelen 

van digitale vaardigheden én de inzet van 

een vaste vrijwilliger/medewerker levert hier 

een grote bijdrage aan.

Met ‘Even aandacht voor elkaar’ is met in- en 

externe partijen een activiteit rondom kerst-

mis georganiseerd. Het betrof dit jaar een 

alternatief voor het kerstdiner voor eenzame 

ouderen, namelijk een ‘Kerstbox’ voor  

ouderen in West Betuwe. In alle kernen van 

de gemeente West Betuwe zijn deze kerst-

boxen aan ouderen uitgedeeld. De kerst-

boxen zijn door vrijwilligers van Welzijn West 

Betuwe bij de ouderen thuisbezorgd. Op 

deze wijze is er extra aandacht voor mensen 

die in de dagen rondom kerst alleen zijn of 

op een andere manier aandacht verdienen. 

Welzijn West Betuwe wordt regelmatig door 

ouderen of hun naasten benaderd met 

vragen over zorg, wonen (in de toekomst) en 

(vrije) zinvolle tijdsbesteding. Deze thema’s 

komen ook terug in de huisbezoeken. De 

thema’s die in deze periode aan de orde 

geweest zijn, hebben veelal betrekking op 

corona. Mensen ervaren verlies; verlies van 

naasten ten gevolge van overlijden, verlies 

van contact met naasten en familieleden, 

maar ook verlies van deelname aan het  

maatschappelijke verkeer. Na de periode van  

corona geven ouderen aan last te hebben 

van een verminderde conditie. Ze zijn 

langere tijd niet meer buiten en fysiek actief 

geweest.

De kerstboxen zijn door 
vrijwilligers van 

Welzijn West Betuwe 
aan oudeen uitgedeeld. 
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De grootste groep mantelzorgers bestaat 

echter uit mensen die dagelijks in een 

thuissituatie leven met degene waar zorg 

aan verleend wordt, veelal ouderen. Deze 

groep staat altijd al in een bepaalde mate 

onder druk. Door corona is dit radicaal meer 

geworden. 

De Consulent Mantelzorg en de sociaal 

werkers staan de diverse groepen mantel-

zorgers met raad en daad bij door middel 

van informatie en praktische tips over de 

(on)mogelijkheden die bijv. de gemeente, 

zorgaanbieders of Welzijn West Betuwe 

kunnen bieden aan oplossingen. Zij hebben 

direct ingespeeld op de nieuwe situatie 

i.v.m. de coronamaatregelen. Zo is er met 

alle mantelzorgers contact gezocht. Aan het 

begin van de coronaperiode, eind maart, is er 

naar mantelzorgers met een e-mailadres een 

mail gestuurd. Het doel hiervan was driele-

dig: laten weten waar zij informatie kunnen 

vinden over mantelzorg en het coronavirus, 

laten weten wat welzijn kan betekenen en 

daarnaast laten weten dat er in deze tijd aan 

hen gedacht wordt (aandacht/herkenning).

Mantelzorgers die geen e-mailadres hebben 

zijn persoonlijk gebeld. De Consulent Mantel-

zorg heeft samen met de sociaal werkers, het 

secretariaat en een vrijwilliger de mantelzor-

gers zonder e-mailadres gebeld. Doel van 

dit telefoontje was om te vragen hoe het 

met hen gaat. Op deze manier worden ook 

hulpvragen gesignaleerd die door de sociaal 

werkers en/of Consulent Mantelzorg en Con-

sulent Ouderen opgepakt kunnen worden. Er 

zijn 286 mantelzorgers gebeld.

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. 

MANTELZORGONDERSTEUNING
‘Ik heb het  

gevoel dat ik er 
weer bijhoor! ’

NOORD 9
9

7 8

23

NOORDWEST

ZUIDWEST

ZUIDOOST

MIDDEN

Actieve bezoekvrijwilligers per gebied
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Op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli zijn er 

1000 planten bezorgd bij geregistreerde  

mantelzorgers in de gemeente West 

Betuwe. Veertig vrijwilligers hebben zich 

voor deze actie ingezet. Ook medewerkers 

van de gemeente hebben geholpen met 

het rondbrengen van de planten. N.a.v. 

deze plantenactie zijn er veel leuke reacties 

binnengekomen. Er komt nog een vervolg 

op deze plantenactie. Ook de mantelzorgers, 

die voor iemand binnen de gemeente West 

Betuwe zorgen, maar zelf buiten de gemeen-

te wonen, hebben een hortensia ontvangen. 

De hortensia’s zijn geleverd door Van den 

Berg in Est.

Er is extra inzet gevraagd van Welzijn West 

Betuwe bij het ondersteunen van mantelzor-

gers en bij praktische zaken zoals respijtzorg 

of verlichting van hun taak. De ondersteu-

ning van mantelzorg door Welzijn West  

Betuwe is tweeledig. Deze bestaat enerzijds 

uit de inzet van vrijwilligers en anderzijds uit 

de inzet van trainingen en informatie aan 

mantelzorgers. Er is een poule van vrijwil-

ligers die mantelzorgers ondersteunen. In 

ieder gebied zijn bezoekvrijwilligers actief. 

Bezoekvrijwilligers kunnen o.a. ingezet  

worden om mantelzorgers te ontlasten. In 

2020 is er een bijeenkomst ‘Zet je cliënt in 

zijn/haar kracht georganiseerd’ voor  

bezoekvrijwilligers.

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 (waarvan een online) en een 

groep voor mantelzorgers van mensen met 

NAH.

Eind 2020 zijn er 1278 mantelzorgers geregis-

treerd bij Welzijn West Betuwe; een stijging 

van 17,2% t.o.v. 2019. In 2020 zijn er in totaal 

946 mantelzorgcomplimenten uitgereikt.  

Dit is een stijging van 14,7% t.o.v. 2019. Ge-

middeld beoordelen de mantelzorgers  

het mantelzorgcompliment met een 9,1.

Begin 2020 waren er 1090 mantelzorgers 

geregistreerd bij Welzijn West Betuwe. Tijdens 

de plantenactie in juni werd duidelijk dat 

de situatie soms veranderd was en mensen 

geen mantelzorger meer waren. Deze wijzi-

gingen zijn doorgevoerd, met als gevolg een 

lichte daling van het aantal geregistreerde 

mantelzorgers. Vanaf september 2020 kon 

het mantelzorgcompliment weer aange-

vraagd worden. Dit heeft gezorgd voor een 

Stijging geregistreerde 
mantelzorgers

2018

934

2019

1090

2020

1278
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stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers. 

Eind 2020 zijn er 188 mantelzorgers meer in beeld 

t.o.v. begin 2020. Dit vormt de stijging van 17,2%.

Vanwege corona 

zag de Week van 

de Mantelzorg 

er dit jaar anders 

uit. Tijdens de 

Week van de 

Mantelzorg, 

van maandag 

9 november 

t/m zaterdag 14 

november, zijn de mantelzorgcomplimenten bij de 

mantelzorgers thuisbezorgd door medewerkers van 

Welzijn West Betuwe en de gebiedsmakelaars van 

de gemeente West Betuwe. In deze week zijn alle 

mantelzorgcomplimenten bezorgd die tot dan toe 

waren aangevraagd. De mantelzorgers ontvingen 

tijdens deze week niet alleen het mantelzorgcom-

pliment, maar ook een bedrukt katoenen tasje met 

daarin wat lekkers van lokale ondernemers. Voor 

mantelzorgers die buiten de gemeente wonen is 

het mantelzorgcompliment aangetekend per post 

verstuurd.

Als onderdeel van de Week van de Mantelzorg is  

op 16 december het mantelzorg magazine  

‘Onzichtbare Helden’ huis aan huis bezorgd in de 

gemeente West Betuwe. In het tijdschrift staan o.a. 

interviews met mantelzorgers uit de gemeente, 

informatie over mantelzorgwoningen, een overzicht 

met handige tools en een leuke winactie.

Dit magazine geeft informatie over mantelzorg, 

mantelzorgondersteuning en zorgt voor aandacht 

en bewustzijn bij inwoners rondom het thema 

mantelzorg.

Ondanks of soms zelfs dankzij de coronamaat- 

regelen zijn er diverse vernieuwende vormen van 

ondersteuning aan mantelzorgers geïnitieerd. Deze 

zijn bijvoorbeeld Samen en op Pad, wandelingen 

met kunst en cultuur voor oud-mantelzorgers; De 

Digitale Mantel waarin ouderen contact kunnen 

houden met hun mantelzorger via een iPad en 

bestaande initiatieven zoals de gespreksgroep  

NAH en het Alzheimertrefpunt.

De coronamaatregelen hebben vragen over 

mantelzorgwoningen per direct actueel gemaakt. 

Er is op dit gebied veel behoefte aan informatie en 

gemeentelijk beleid.

NOORD

148
125

180 112

275

NOORDWEST

ZUIDWEST

ZUIDOOST

MIDDEN

Aantal Mantelzorgcomplimenten per gebied
Totaal 946
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Het ondersteunen van vrijwilligersorganisa-

ties is veelal maatwerk zoals bij burger- 

initiatieven, ondersteuning dorpshuizen, 

speeltuinen etc. Door de opkomst van allerlei 

burgerinitiatieven die hulp aanboden tijdens 

de lockdown is daar de focus opgelegd.  

Deze initiatieven zijn gebundeld op de site 

www.westbetuwehelpt.nl en op  

verschillende manieren ondersteund.

Voor de werving van vrijwilligers faciliteert 

Welzijn West Betuwe het proces vaak zonder 

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. Per kern is zichtbaar hoeveel 

en welke vrijwilligersvacatures er beschik-

baar zijn. Organisaties kunnen hun vacatures 

delen via de site. Er staan gemiddeld 150 

vacatures online van meer dan veertig  

organisaties. Eind 2020 is er duidelijk een  

toename van vacatures en reacties op  

vacatures. De trainingen voor vrijwilligers- 

organisaties hebben zoveel mogelijk digitaal 

plaatsgevonden.

Zowel de Scootmobielclub als het Taalcafé 

bestaan in 2020 vijf jaar. Het zijn twee  

bijzondere burgerinitiatieven. Ze hebben  

beide zo goed mogelijk hun jubileum ge-

vierd. Het Taalcafé is actief ondersteund bij  

dit 5-jarig jubileum.  

Ook bij de coronabeperkingen is onder-

steund bij het maken van een online- 

programma om het Taalcafé zoveel mogelijk 

door te laten gaan. De Scootmobielclub 

heeft een vijftal ritten gereden in 2020.  

Ook bij de Scootmobielclub is het 5-jarig 

jubileum gevierd. De Coöp-supermarkt in 

Geldermalsen heeft een EHBO-doos  

geschonken aan de club. Diverse sponsoren 

hebben artikelen zoals regenpakken of lunch 

gesponsord. Er reden per tocht gemiddeld  

20 mensen mee.

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.

Op 7 december is ieder jaar de Dag van de 

Vrijwilliger. Ook in West Betuwe wordt daar 

aandacht aan besteed. Dit jaar is er gekozen  

om verenigingen en organisaties te  

faciliteren om hun vrijwilligers te bedanken 

vanwege hun inzet tijdens de coronacrisis. 

Zij hebben Tony’s Chocolonely repen kunnen 

uitdelen aan hun vrijwilligers als blijk van 

waardering. Er zijn 1393 uitgedeeld.

De ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties is veranderd het 
afgelopen jaren. Dit is bij uitstek iets dat lokaal wordt opgepakt  
en ingevuld en is daarmee een belangrijke taak van de sociaal 
werkers in de gebieden. 

VRIJWILLIGERS EN PARTICIPATIEDe scootmobielclub
jubileerde in  

september 2020
en vierde dit met een 

mooie culturele tocht in 
eigen gemeente.

http://www.westbetuwehelpt.nl
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Het laat een verschuiving in het welzijnswerk 

zien, waarin meer nadruk komt op cliënt- 

ondersteuning. Om de groei van het aantal 

cliënten op te vangen, wordt er nog nadruk-

kelijker preventief gewerkt. Hiervoor zijn 

Hulppunten opgestart. Op deze Hulppunten 

kunnen cliënten zich melden voor kleine vor-

men van ondersteuning; voornamelijk hulp 

bij formulieren en brieven. Dit is op afspraak, 

maar biedt ook een inloopmogelijkheid. De 

Hulppunten zijn deels met extra financiering 

van Stichting Lezen en Schrijven opgestart. 

Doel is dan ook om laaggeletterdheid vroeg 

te signaleren. Door de coronamaatregelen 

zijn de Hulppunten in 2020 niet altijd open 

geweest. De dorpshuizen in Asperen en 

Vuren zijn i.v.m. corona gesloten gebleven. 

Om die reden is het Hulppunt Vuren van 

het dorpshuis naar de huisartsenpraktijk 

verhuisd.

De meeste hulpvragen zijn er op het gebied 

van gemeentelijke minimaregelingen, 

aanvraag van uitkering en/of aanvulling op 

het inkomen en Toeslagen van de Belasting-

dienst.

Er zijn 20 vrijwilligers actief bij de Thuisad-

ministratie. In het vierde kwartaal van 2020 

wordt er bij 22 cliënten actief meegeke-

ken door een vrijwilliger, 8 krijgen actieve 

begeleiding door een vrijwilliger samen met 

de Consulent Hulp en Ondersteuning en 18 

cliënten worden ondersteund bij hun 

De werkzaamheden van de vrijwilligers van de thuisadministratie 
zijn heel gevarieerd: van ordenen van de administratie tot aan- 
vragen van gemeentelijke regelingen en kwijtscheldingen van 
BSR. Al een aantal jaren zijn er aanzienlijk meer verzoeken van 
anderstaligen en statushouders voor hulp. Dit naast de gestage 
groei in cliënten van de afgelopen jaren. 

HULP EN ONDERSTEUNING

Er zijn in totaal  
20 vrijwilligers actief bij  
de Thuisadministratie.

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Geldermalsen  14  3  9  19

Asperen  9  2  2  4

Beesd  13  2  2  5

Vuren  4  gesloten  gesloten  4

Waardenburg  3  1  3  6

Ophemert  3  0  2  0

Totaal  38  8  18  38

Aantal bezoekers met een hulpvraag bij Hulppunten
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financiële administratie door een vrijwilliger 

in samenwerking met Team Sociaal, huisarts, 

RIBW etc. De laatstgenoemde organisaties 

richten zich dan voornamelijk op de andere 

hulpvragen.

Iedere vrijdagmiddag verzorgen vrijwilligers 

van Welzijn West Betuwe het uitgiftepunt van 

de Voedselbank in De Pluk. Na een piek van 

cliënten halverwege 2020 i.v.m. de corona- 

crisis is het aantal nu stabiel rond acht tot 

tien cliënten.

In samenwerking met onder andere  

VluchtelingenWerk en Integreren doe je 

Samen! zet Welzijn West Betuwe zich in voor 

de integratie en participatie van status-

houders. In afwachting van de nieuwe Wet 

Inburgering ligt deze begeleiding van de in 

2021 nieuw gevestigde statushouders per 

1-1-2021 stil.

De Consulent Hulp en Ondersteuning is 

onderdeel van de stuurgroep Digi-Taalhuis. 

2020 stond in het teken van het schrijven van 

een nieuw uitvoeringsplan. Er is één activiteit 

geïnitieerd op het gebied van laaggeletterd-

heid. Dit is een cursus van twaalf weken, die 

is gegeven door twee vrijwilligers van de 

Thuisadministratie.  Tien vrouwen met een 

migratieachtergrond (NT2) hebben deel- 

genomen. Het blijft moeilijk om inwoners 

met taalniveau NT1’ers te bereiken.  

Vrijwilligers van de Thuisadministratie blijven 

alert en bijgeschoold om het te herkennen 

en bespreekbaar te maken.

In 2020 is de Inclusiegroep samen met 

beleidsambtenaren vier keer bij elkaar 

geweest. Uiteindelijk is ervoor gekozen om 

een eigen platform te starten op Facebook: 

Platform Toegankelijk West Betuwe. Dit heeft 

eind 2020 zijn beslag gekregen. Een mooi 

hoogtepunt na maanden van voorbereiden 

en bespreken is de vaststelling door de  

gemeenteraad van de lokale Inclusieagenda. 

In september 2020 is er een bijeenkomst  

geweest met de wethouder en de beleids-

ambtenaar over het thema inclusief sporten. 

Een groep van acht deelnemers van jong  

tot oud heeft onder het genot van een  

gezamenlijke lunch gesproken over de  

mogelijkheden en beperkingen van het 

inclusief sporten.

Kwartaal 1 

Kwartaal 2 

Kwartaal 3
 
Kwartaal 4

Aantal hulpvragen voor het Hulppunt incl. 
telefonische afhandeling + huisbezoeken

61

69

54

103

Kwartaal 1 

Kwartaal 2 

Kwartaal 3
 
Kwartaal 4

Aantal cliënten bij 
Thuisadministratie 2020

19

36

30

48



24

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.  

De Buurtsportcoaches dragen bij aan een  

gezonde leefstijl en laten leerlingen, op de 32 van 

de 33 verschillende basisscholen, onder school-

tijd kennismaken met verschillende (voor hen 

nieuwe) sporten. Naschools zetten zij dit door in 

verdieping op hetzelfde gebied. Lokale sport- 

verenigingen 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.

Het activiteitenprogramma 2020 van de coaches 

(zowel buurtsport als cultuur) is opgebouwd 

in de vorm van een piramide met drie niveaus 

van inzet. Niveau 1 beslaat het Kennismaken, 

Ontmoeten, Activeren en het Doen. Hierbij is een 

groot bereik in aantal deelnemers. Het vraagt een 

meer projectgerichte aanpak. Het richt zich op 

specifieke doelgroepen, deze doelgroepen zijn 

van jong tot oud.

Niveau 2, het vraaggerichte Aanpakken is inten-

siever en vraagt meer ambitie. Het beoogt meer 

diepgang, een blijvend resultaat, meer gezond-

heidswinst en daarmee meer betrokkenheid en 

inzet van andere organisaties. Het is intensiever 

in de uitvoering en vraagt meer expertise van 

de Buurtsport- en/of Cultuurcoach. Het volgt 

logischerwijze op het Kennismaken. Mogelijk is er 

externe financiering nodig voor de uitvoering.

Niveau 3 Verankering is het hoogste ambitie- 

niveau. Het richt zich op de versterking en 

empowering van de professionals. Dit kunnen 

zowel vrijwilligers als betaalde professionals zijn. 

Het gaat hier om (soms langdurige) intensieve 

trajecten gericht op het bijbrengen van expertise 

en vaardigheden zodat zij hun (vrijwilligers)werk 

nog beter kunnen uitvoeren of toepassen op 

andere doelgroepen. 

In het begin van 2020 is bij 32 scholen de vraag 

gesteld met betrekking tot de volgende thema’s: 

Workshops onder schooltijd, Verdieping binnen 

de basisthema’s, Pauzeplan, ‘Bijzondere sporten’, 

Judoproject, Buitenschools aanbod, Train de 

leraar, Masterclasses en andere vragen.

Vanaf 2020 zijn er Buurtsportcoaches actief in West Betuwe.  
Voorheen was dit natuurlijk ook het geval, maar toen in een iets 
andere functie en met een andere functienaam, nl.  
Combinatiefunctionaris Sport en Bewegen. 

SPORT EN BEWEGEN

FitGaaf  is een  
programma van 4 weken  

over gezond eten, drinken en  
bewegen voor de groepen 1 en 2  

en de kinder- en  
peuteropvang.  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

 

Deelnemersaantallen     1.022     1.642     4.063     2.293

Aantal deelnemende basisschoolleerlingen aan binnen- en buitenschoolse sport- en beweeglessen
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Sport en bewegen hebben zwaar te lijden 

gehad onder de coronamaatregelen. Diverse 

activiteiten zoals de Avond4daagse Haaften, 

Samenloop voor hoop, Bevrijdingsloop,  

Diabetes-challenge zijn ondanks voor- 

bereidende werkzaamheden niet doorge-

gaan.

Diverse activiteiten zijn deels doorgegaan. Dit 

zijn bijvoorbeeld de zwemlessen voor vrou-

welijke statushouders, vakantieactiviteiten in 

de zomervakantie zoals Op stap met een hap, 

the Dutch, zelfverdediging, spelletjesparadijs 

met gym Waardenburg, bootcamp en rugby, 

Jongeren aan de Slag (i.s.m. Integreren doe je 

Samen, Stichting Help Elkaar en IJzervreter), 

de Nationale Sportweek 2020 met een  

‘inclusie lunch’, ouder wandelbingo, knikker-

kampioenschap/buitenspeeldag, jump- 

challenge. Maar ook een tennisevenement 

bij Tennisvereniging Haaften is doorgegaan, 

omdat tennis vaak nog wel toegestaan was.

In samenspraak met seniorenbeweeg- 

groepen is gekeken naar alternatieven 

voor hun beweegactiviteiten zoals: online 

lesgeven, alternatieve locaties en alternatieve 

beweegvormen. Daarnaast zijn er andere 

alternatieve vormen van bewegen bedacht 

en uitgerold door de Buurtsportcoaches 

in West Betuwe. Een vorm hiervan was het 

online-coronaprogramma; hierbij werden 

elke dag nieuwe beweegvormen of kunst & 

cultuurvormen voor thuis aangeboden. Deze 

vormen werden zowel voor jeugd als volwas-

senen aangeboden. Verder is er een virtuele 

fietsvierdaagse en virtuele wandelvierdaagse 

georganiseerd.

In samenwerking met Sam&, Stichting Leer-

geld, Jeugdfonds sport & cultuur Gelderland 

en de gemeente West Betuwe is het platform 

Sam& ontwikkeld. Op dit platform komen alle 

minimaregelingen voor ouders samen.

Er zijn 119 aanvragen gedaan bij het Jeugd-

fonds. De Buurtsportcoaches en Cultuur- 

coaches vervullen de rol van Lokaal  

Aanspreekpunt Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

Hiermee zijn zij een verbinding tussen inter-

mediairs, het jeugdfonds, gemeente West 

Betuwe en minimagezinnen.

 

Daarnaast is er een statiegeldactie opgezet 

en jeugdfondslied West Betuwe ontwikkeld 

i.s.m. Boon’s markt, Jeugdfonds sport&cultuur 

Gelderland en Roelof Krijgsman. Tevens zijn er 

extra tegoedbonnen uitgedeeld in samen-

werking met Lionsclub Rivierenland.

Binnen Sport en bewegen zijn er enkele 

trends te zien in 2020. Verenigingen en clubs 

zoeken (gekwalificeerde) trainers. Om dit te 

ondersteunen is er een speciale sport- 

vacaturebank opgericht. Bij scholen speelt 

een vergelijkbare behoefte aan gymleraren 

met lesbevoegdheid. 

Uit de gesprekken met scholen komt naar 

voren dat er problemen spelen op het 

schoolplein. Vooral omdat diverse groepen 

hier dan gelijktijdig van gebruikmaken en er 

een andere vorm van toezicht is. Dit heeft niet 

altijd prioriteit bij scholen, maar biedt voor de 

coaches een uitdaging om iets mee te doen.

Alle groepen van 
21 scholen zijn onder 

schooltijd aan het 
knikkeren geweest.
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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.

De Cultuurmakelaar heeft zich in 2020 ingezet voor de oprichting van 

het Collectief West Betuwe voor kunst- en cultuurliefhebbers. Zowel 

professionele als amateurkunstenaars en verenigingen kunnen zich 

aansluiten met als doel om kunst en cultuur te verbinden met de  

inwoners van de 26 kernen. Daarbij heeft het Collectief een  

netwerk- en inspiratiefunctie en biedt het Collectief mogelijkheden 

om gezamenlijk subsidies aan te vragen.

Om wat vrolijkheid te brengen in tijden van corona hebben de 

Cultuurcoaches diverse activiteiten ontplooid. Zo hebben de Cultuur-

coaches op de dagverzorging van Geldermalsen en Ophemert en op 

de soos in Geldermalsen kunst- en cultuuractiviteiten georganiseerd, 

waaronder het trainen van het geheugen, inspelen op elkaar, actief 

deelnemen aan het vertellen van verhalen door middel van theater. 

Henri Knubben is met zijn straatorgel diverse kernen langs geweest 

om (kwetsbare) inwoners een hart onder de riem te steken. Eind 2020 

is de Aubade Parade georganiseerd. Drie muzikanten brachten aan 

kwetsbaren en vrijwilligers die zich extra hebben ingezet een muzikale 

aubade aan huis.

Sinds eind 2018 is er een Cultuurmakelaar 
werkzaam bij Welzijn West Betuwe. De Cultuur-
makelaar 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. 

KUNST EN CULTUUR Het draaiorgel van  
Henri Knubben heeft tijdens de 
coronamaatregelen gespeeld bij  
verschillende woonzorgcentra.  

Een vrolijke noot in deze  
moeilijke tijd.
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Via het project Kunst op Maat en de Open 

Monumenten Klassendag worden jaarlijks 

15-20 aanbieders ondersteund. De jaarlijkse 

Open Monumenten Klassendag (OMK) is 

vanwege corona in het water gevallen. Er 

is zoveel mogelijk een digitaal alternatief 

geboden. 

In november is de Muzikale Boost opgezet 

om muzikanten in de gemeente te onder-

steunen tijdens de coronacrisis. Hierdoor 

worden muzikanten en professionals een 

steuntje in de rug geboden. Met de boost 

worden er t/m juli 2021 op de basisscholen 

mooie en ook vernieuwende projecten 

gerealiseerd.

Er zijn 32 Basisscholen in de gemeente die 

gebruik hebben gemaakt van de inzet van 

een Cultuurcoach. Op al deze scholen zijn 

door de Cultuurcoaches naar aanleiding 

van de cultuureducatiegesprekken verdere 

afspraken gemaakt en afgestemd op de wens 

van de school om kunst- en cultuuronderwijs 

constructief in te bedden in hun onderwijs. 

Kortgezegd, om kunst en cultuur wekelijks 

op het lesrooster te krijgen en te houden. 

Dit door middel van voorbeeldlessen,  

coaching, hulp bij groep-achtmusical,  

kerstmusical, adviesgesprekken en onder-

steuning bieden bij het aanvragen van 

subsidies voor cultuureducatie.

 

Met onder andere D’n Bogerd in  

Geldermalsen, de Lokhorstschool in Deil, 

De Springplank in Rumpt, de Sint Antonius-

school en De Lingelaar in Beesd en de OBS 

Est hebben de afgelopen tijd geïnvesteerd 

in het constructief opzetten van kunst- en 

cultuurbeleid.

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.

Muzikanten Bart van de  
Goorbergh, Andrea van Beek  
en Bert van den Brink hebben 
ruim 60 mini-concertjes  
gegeven, op de stoep, terwijl  

vanuit de deuropening  
of door het raam de  

toehoorder keek. 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2  Kwartaal 3 Kwartaal 4

    

Aantal activiteiten (op school)  29 (23)  35 (7)  21 (17)  108 (72)

Deelnemer aantallen  780  336  257  1.020

Individuele ondersteuning  9  2  2  1

Gefaciliteerde verbindingen 

(op school)  46 (12)  74 (36)  125 (64)  89 (56)

Activiteiten en aantallen deelnemers kunst- en cultuur
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Daarbij beoogt de inzet van Welzijn West 

Betuwe een bepaald effect te bereiken. De 

groep klanten is echter zeer divers en daar-

mee de dienstverlening en effecten ook.  

De klanttevredenheidsmeting richt zich dan 

ook op diverse doelgroepen en activiteiten. 

In 2016 is voor de eerste keer een klant- 

tevredenheidonderzoek/ kwaliteitsmeting 

uitgevoerd. De komende jaren wordt dit  

regelmatig herhaald. De kwaliteitsmeting 

2021 staat inmiddels in de steigers.

Om het werkbaar te houden en het niet te 

arbeidsintensief te maken, worden er keuzes 

gemaakt voor bepaalde onderwerpen of 

werkvelden. Voor 2020 stond de evaluatie 

van de Hulppunten op de planning. I.v.m.  

de coronamaatregelen hebben deze Hulp-

punten onregelmatig plaatsgevonden. Een 

evaluatie is daarom niet van de grond geko-

men en zou een niet-realistisch beeld geven.

In 2020 is wel weer de verspreiding van de 

mantelzorgcomplimenten geëvalueerd. 

Omdat dit nog steeds een intensief traject 

is, heeft de evaluatie wederom op grote 

schaal plaatsgevonden. Hiervoor is een apart 

verslag beschikbaar. Hieronder een korte 

weergave van de uitkomsten.

35,8% geeft aan bekend te zijn met het  

mantelzorgcompliment door vrienden / 

familie. 30,4% geeft aan een brief over het 

mantelzorgcompliment te hebben 

ontvangen en 18,5% heeft over het mantel-

zorgcompliment gelezen in de krant. 15,2% 

van de mantelzorgers heeft gekozen voor de 

antwoordoptie ‘Overig’.

De gemiddelde score op de vraag ‘Hoe 

tevreden bent u over het algemeen over het 

mantelzorgcompliment?’ is een 9,1. Dit is een 

half punt hoger dan in 2019. Mogelijk door-

dat het aanvraagproces nog soepeler  

is verlopen en dat alle complimenten  

thuisbezorgd zijn.

Naast de vraag over de algemene tevreden-

heid zijn er ook specifiekere vragen gesteld 

wat betreft de tevredenheid over: de vorm 

van het mantelzorgcompliment, de informa-

tie over de aanvraag van het mantelzorgcom-

pliment, de bevestigingsbrief en de bezor-

ging van het mantelzorgcompliment. 

Het doel is dat klanten, cliënten, deelnemers en vrijwilligers 
tevreden zijn over de ondersteuning van Welzijn West Betuwe. 

TEVREDENHEID

De gemiddelde score  
op de vraag ‘Hoe  

tevreden bent u over  
het algemeen over het  

mantelzorgcompliment?’  
is een 9,1. 
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De antwoordopties liepen uiteen van  

1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal 

mee eens). De resultaten zijn in boven- 

staande tabel terug te vinden.

Uit de vragenlijst kwamen ook een verbeter- 

punt naar voren. Alle aanvragen die voor  

de Week van de Mantelzorg zijn binnen- 

gekomen, zijn thuisbezorgd in de Week van 

de Mantelzorg. Alle aanvragen die daarna 

zijn binnengekomen zijn begin 2021 bij de 

mensen thuisbezorgd. Tussendoor kregen  

we veel telefoontjes met de vraag wanneer  

het mantelzorgcompliment bezorgd zou 

worden. Om dit de komende jaren te 

voorkomen, zou hier bij de aanvraag al meer 

duidelijkheid over gegeven kunnen worden.

Zoals in het begin van dit bestuursverslag al 

aangegeven heeft Welzijn West Betuwe het 

Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland ont-

vangen. Om dit label te mogen ontvangen is 

er een externe audit uitgevoerd. Hierbij wer-

den medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden 

en samenwerkingspartner geïnterviewd. 

Daarbij zijn alle interne procedures tegen het 

licht gehouden. Een hele klus met uiteindelijk 

een prachtig beloning. Het kwaliteitslabel 

wordt iedere twee jaar opnieuw getoetst.

Tevredenheid over… Gemiddelde score

De vorm van het mantelzorgcompliment 4,2

De ontvangen informatie over de aanvraag van het mantelzorgcompliment 4,1

De bevestigingsbrief die ik heb ontvangen 4,2

De bezorging van het mantelzorgcompliment 4,4

Tevredenheid mantelzorgcompliment

“Vandaag zat het 
mantelzorgcompliment 

in de brievenbus. 
Bedankt voor de waardering 

vanuit de gemeente!”
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KOP
JAARREKENING 2020 WELZIJN WEST BETUWE
Winst en verliesrekening over 2020

 2020 werkelijk  2020 begroot  2019 werkelijk

OPBRENGSTEN

Subsidies Gemeente West Betuwe (GNL)

Overige subsidies

Opbrengst activiteiten

Overige (project)opbrengsten

Overige opbrengsten

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging aan de algemene reserve

Dotatie aan bestemmingsreserves

Onttrekking aan de algemene reserve

1.136.168

200.952

195.285

88.751

1.621.156

1.136.000

129.000

235.000

100.000

1.600.000 1.633.822

1.113.891

139.821

196.851

99.949

83.310

E E E

KOSTEN

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Autokosten

Kantoorkosten

Algemene kosten

Kosten activiteiten

1.136.528

64.671

33.282

51.033

26.143

325.661

1.637.318

1.080.000 

60.000

26.300

37.200

27.000

369.500

1.600.000

1.070.857

59.804

25.828

57.957

33.626

352.258

1.600.330

BEDRIJFSRESULTAAT

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

SALDO DER FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

NETTO RESULTAAT

49

-864

-16.162

-815

-16.977

-

15.000

-31.977

-16.977

0

-

-

-

-

-

-

-

-

33.492

26

-858

-832

32.660

32.660

-

-

32.660
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