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Waar de wereld op z’n kop stond in 2020 door de wereldwijde  
coronapandemie kreeg dit in 2021 al meer de vorm van ‘het  
nieuwe normaal’. Corona en de coronamaatregelen hebben ook 
in 2021 een stempel op het jaar gedrukt en daarmee natuurlijk 
ook op het welzijnswerk in West Betuwe. 

Ondanks dat er veel noodgedwongen is 
stilgelegd, is het welzijnswerk op andere 
terreinen vol doorgegaan. Het is heel 2021 
manoeuvreren geweest tussen de maat- 
regelen en mogelijkheden. Ook in dit verslag 
worden de gevolgen van corona en de  
maatregelen benoemd. In 2021 is de 
aandacht verschoven naar de (langdurige) 
gevolgen van de aanhoudende pandemie.  
Het gaat hierbij dan om de gevolgen rondom 
eenzaamheid, mentale weerbaarheid,  
stoppen van vrijwilligers, beëindigen van 
activiteiten en financiële gevolgen voor 
vrijwilligersorganisaties. Een belangrijke en 
nobele taak voor het welzijnswerk dat in 
2020 officieel is bestempeld als een cruciaal 
beroep.

In 2021 heeft Welzijn West Betuwe heeft voor 
het eerst een volledig jaar een Raad van 
Toezicht i.p.v. een bestuur. De bestuurs- 
structuur is in 2020 aangepast aan de nieuwe 
werkelijkheid van een welzijnsorganisatie 
met 25 medewerkers, 500 vrijwilligers en 
een groot werkgebied met meer dan 50.000 
inwoners. Passend bij deze nieuwe structuur 
zijn er in 2021 enkele onderzoeken en  
evaluaties uitgevoerd die verderop in dit 
verslag worden toegelicht.

Het afgelopen jaar heeft Welzijn West Betuwe 
zich laten zien als serieuze partner in het  
jongerenwerk. Er hebben honderden 
jongeren deelgenomen aan activiteiten in 
het kader van de Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT). De eerste editie van het Cultuur- 
magazine is uitgekomen, het aantal  
geregistreerde mantelzorgers is ruim  
over de 1.400 gekomen en er is ruimschoots 
aandacht besteed aan het Jaar van de  
Vrijwillige Inzet.
 
Het maakt duidelijk dat 2021 niet zomaar  
een tussenjaar is waarin door corona veel 
niet door is gegaan. Het is eerder een jaar 
waarin de slogan ‘Zet in beweging’ nog meer 
tot haar recht komt dan andere jaren.
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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 In het kader van het Jaar 

van de Vrijwillige Inzet  
heeft de vrijwilligersacademie  

een blote voeten wandeling  
georganiseerd.

In de Dorpskamer 
Enspijk is een diner-kookgroep 

gestart. De groep regelt
inmiddels alles zelf en het

vervolg is dat zij samen 
koken en eten bij een 

van de deelnemers thuis. 
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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 2021 zijn er allerlei 
activiteiten samen met inwoners van 
West Betuwe opgepakt om kwets-
baren te ondersteunen tijdens de 
coronamaatregelen en bij de gevolgen 
van die maatregelen. Veel van deze 
activiteiten bieden hulp en onder- 
steuning in de kernen van West  
Betuwe met een minimale betrokken-
heid 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 loca-
tie in dorpshuis De Koeldert in  
Waardenburg. Hier worden twee  
kantoorruimtes gehuurd. Er wordt 
samen met het bestuur van  
De Koeldert gepoogd om meer leven 
in het dorpshuis te krijgen. 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.

Welzijn West Betuwe is een stabiele 
en gezonde organisatie. Er werken 
gemiddeld 25 medewerkers (20 fte) en 
er zijn meer dan 500 vrijwilligers actief. 
De omzet en het aantal activiteiten 
stijgt. Dit komt deels door externe 
financiering buiten de gemeente 

West Betuwe om maar ook doordat de 
opdracht van het welzijnswerk steeds 
ruimer wordt. Hiermee nemen ook de 
inkomsten toe.
 
Welzijn West Betuwe streeft een hoog 
niveau van dienstverlening na en 
houdt zicht op interne processen en 
mogelijke risico’s. Naast de gebruike- 
lijke processen als urenregistratie,  
routing van de facturen en ICT- 
procedures komt dit ook tot uiting 
in het kwaliteitslabel Sociaal Werk, 
tweejaarlijkse tevredenheidsmeting, 
de code van good governance en  
het medewerkers-tevredenheids- 
onderzoek.

Eind 2021 heeft Welzijn West Betuwe 
het welzijnswerk van Mozaïek in  
Geldermalsen overgenomen. Zij  
hadden nog een kleine opdracht  
vanuit de oude gemeente  
Geldermalsen. Hiermee is Welzijn West 
Betuwe vanaf 2022 de enig actieve 
brede welzijnsorganisatie in West  
Betuwe. Mozaïek en Connect2Jeugd 
zijn alleen actief binnen het  
jongerenwerk.

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
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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 2021 vier keer 
bijeengekomen waarvan twee keer digitaal 
i.v.m. de coronamaatregelen. Daarnaast heeft 
er twee keer een overleg met de Personeels- 
vertegenwoordiging plaatsgevonden. Ook 
heeft de zelfevaluatie van de Raad van 
Toezicht onder begeleiding van een externe 
procesbegeleider plaatsgevonden
 
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 in 2021 een 
periode uit 8 personen. Eind 2021 is afscheid 
genomen van een lid na meerdere termijnen 
als bestuurder en een jaar als lid van de Raad 
van Toezicht. 

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 en Rumpt zijn zeven van 
de 26 kernen vertegenwoordigd in de Raad 
van Toezicht. Met Spijk, Buurmalsen en Beesd 
zijn de uiterste hoeken van de gemeente 
gedekt.
 
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 en verder is dit niet meer 
aanwezig.

RAAD VAN TOEZICHT

Om vragen over de  
nieuwe Wet Bestuur en  

Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) te ondervangen is er 

een avond georganiseerd 
waarbij een kandidaat- 

notaris uitleg heeft  
gegeven over  

deze wet. 
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In bijna dertig interviews onder hulpvragers 
en vrijwilligers en in een digitaal Vertelpunt 
onder 200 hulpvragers, vrijwilligers, deel- 
nemers en samenwerkingspartners hebben 
betrokkenen hun ervaringen over en met 
Welzijn West Betuwe gedeeld.
 
Op de centrale vraag in het onderzoek 
“doet Welzijn West Betuwe het goede en doet 
Welzijn West Betuwe het goede goed?” geven 
de onderzoekers op hoofdlijnen tweemaal 
bevestigend antwoord.

Dat Welzijn West Betuwe heel erg veel 
dingen goed doet, en voor veel inwoners van 
West Betuwe een belangrijke onder- 
steunende rol vervult in het welzijn, blijkt  
uit het onderzoek. 
 
Hulpvragers hebben over het algemeen 
positieve ervaringen met de ondersteuning 
van Welzijn West Betuwe waarbij met name 
de relatie met de medewerker van Welzijn 
West Betuwe bepalend is voor hun oordeel. 
Welzijn West Betuwe-medewerkers worden  
proactief genoemd, flexibel en goed 
bereikbaar. Ook het hebben van een vast 
contactpersoon wordt door hulpvragers zeer 
gewaardeerd. De dienstverlening van Welzijn 
West Betuwe heeft volgens diverse respon-
denten positieve invloed op hun (mentale en 
lichamelijke) gezondheid gehad. Het zorgt 

o.a. voor opluchting, (lichamelijke) rust en het 
verminderen van stress. Een aandachtspunt 
hierbij zou kunnen zijn of de alom geprezen 
proactiviteit van Welzijn West Betuwe- 
medewerkers soms te veel toe gaat naar het 
‘uit handen nemen’ van werk dat – op termijn 
– bij voorkeur door hulpvragers zelf kan of 
moet worden uitgevoerd.
 
Over het algemeen voelen de vrijwilligers 
van Welzijn West Betuwe zich gewaardeerd 
door de organisatie, maar er is verschil of en 
in de wijze waarop men gewaardeerd wil 
worden.
 

In opdracht van Welzijn West Betuwe heeft DSP-groep in de  
periode tussen juni 2021 en februari 2022 de eerste kwaliteits- 
meting uitgevoerd naar het functioneren van, en de  
tevredenheid over Welzijn West Betuwe. 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Er werken gemiddeld 
25 medewerkers Welzijn  
West Betuwe en er zijn 

meer dan 500 
vrijwilligers actief. 

Medewerkers van  
Welzijn West Betuwe zijn  
samen met wethouders en  

burgemeester naar de  
weekmarkten gegaan in Asperen, 

Varik, Beesd, Geldermalsen 
en Haaften om in gesprek 
te gaan met vrijwilligers.
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Waardering in de vorm van persoonlijke 
aandacht wordt door alle vrijwilligers gewaar-
deerd, hoewel ook een aantal vrijwilligers zegt 
geen waardering nodig te hebben. De meer 
formele waardering die door Welzijn West 
Betuwe aan alle vrijwilligers tegelijk wordt 
gegeven (een verjaardagskaart, attentie met de 
dag voor Vrijwilligers, grote feestavond) wordt 
door een deel van de vrijwilligers gewaardeerd 
en door enkele vrijwilligers – met name waar 
het de gestuurde kaartjes betreft - als on- 
persoonlijk gekwalificeerd. Wel vinden bijna 
alle vrijwilligers het zinnig en goed als er 
intervisieachtige activiteiten worden 
georganiseerd, dat wil zeggen bijeenkomsten 
voor en door vrijwilligers in kleinere groepen, 
waar ofwel met de eigen vrijwilligers ofwel met 
vrijwilligers van ander vrijwilligerswerk, kennis 
kan worden uitgewisseld en ervaringen en tips 
kunnen worden gedeeld. Deze kleinschalige 
bijeenkomsten worden reeds door Welzijn 
West Betuwe georganiseerd, maar kunnen 
verder uitgerold. 

Een deel van de vrijwilligers voelt zich minder 
betrokken bij Welzijn West Betuwe als organi-
satie, maar wel bij het eigen vrijwilligerswerk 
en lijkt dat ook niet erg te vinden. Een aantal 
vrijwilligers geeft aan dat zij zich wel betrokken 
voelt bij de organisatie, omdat zij bijvoorbeeld 
goed contact hebben met medewerkers  
of worden betrokken bij het nemen van  
beslissingen. 
 
Tenslotte is er nog een tip vanuit vrijwilligers 
om actiever te werven voor nieuwe aanwas 
bij de 60+ doelgroep. Veel vrijwilligers bij de 
activiteiten voor ouderen zijn op leeftijd en  
verlaten het vrijwilligerswerk op hoge leeftijd. 
Samenwerkingspartners en deelnemers aan 
Welzijn West Betuwe-activiteiten zijn alleen in 
het Vertelpunt aan het woord geweest over 
hun ervaringen met Welzijn West Betuwe. 
Die zijn net als bij hulpvragers en vrijwilligers, 
overwegend (zeer) positief.
 

Samenwerkingspartners hebben de meeste 
ervaringen gedeeld (75) en deden dat ook heel 
uitgebreid. Dit zegt iets over het belang dat 
zij hechten aan de samenwerking met Welzijn 
West Betuwe. Zij tonen zich over het algemeen 
(zeer) positief over Welzijn West Betuwe en 
kwalificeren Welzijn West Betuwe als proactief, 
met kennis van zaken, veel inzet, enthousiasme 
en professioneel. 

Op vrijwel alle thema’s zijn door samenwer-
kingspartners uitgebreide ervaringen gedeeld 
waarbij ook vele aanknopingspunten voor 
doorontwikkeling of verbetering zijn genoemd, 
of opgeroepen wordt om vooral zo door te 
gaan. In het rapport zijn deze aanknopings-
punten uitgebreid beschreven. 

Sociaal werkers hebben  
ondersteuning geboden  
bij o.a. het opzetten van  

een taalgroep, het voortzetten  
van een ouderensoos en  

het samenvoegen van  
een hobbygroep.

Aanbevelingen van de onderzoekers van DSP-groep:

Wees trots:
• Deel (de conclusies uit) dit rapport met alle medewerkers en de buitenwereld. 
 De boodschap is helder; Welzijn West Betuwe doet de goede dingen en doet die dingen 
 goed. Met name de proactiviteit, bereikbaarheid, flexibiliteit en vaste (professionele) inzet 
 scoort hoog bij de klanten van Welzijn West Betuwe. 

Open de discussie over proactief of uit handen nemen?:
• Maak voor medewerkers een aandachtspunt van zelfredzaamheid: waar zit de scheidslijn 
 tussen proactiviteit en ‘uit handen nemen’? 

Maak feedback vast onderdeel van elke Welzijn West Betuwe-ondersteuning:
• Maak feedback geven een vast onderdeel van elk Welzijn West Betuwe-ondersteunings-
 traject.  Tijdens en/of na afloop live evalueren. Vermijd schriftelijke en/of digitale evaluaties 
 bij de oudere - en migranten doelgroepen.

Geef persoonlijke aandacht:
• Verspreid het inzicht onder Welzijn West Betuwe-medewerkers dat voor vrijwilligers het 
 persoonlijk contact/de persoonlijke aandacht met Welzijn West Betuwe-medewerkers het 
 meest waardevol is als het gaat om waardering.
• Organiseer meer kleinschalige intervisie bijeenkomsten voor vrijwilligers.
 Versterk de al in gang gezette kleinschalige bijeenkomsten voor vrijwilligers, binnen of 
 buiten hun werkgebied. Dit mes snijdt aan meerdere kanten: het brengt vrijwilligers op 
 een hoger peil door intervisie (uitwisseling ervaringen en tips), het wordt door vrijwilligers 
 gevoeld als waardering van Welzijn West Betuwe en het raakt aan een van de doelen van 
 (gepensioneerde) vrijwilligers namelijk het opdoen van sociale contacten. 

Ouderen van 75 jaar ontvangen een kaart
voor een huisbezoek van de Vrijwillige
Ouderen Adviseur. 

www.welzijnwe
stbetuwe.nl

info@welzijnwestbetuwe.nl

Rijksstraatweg 64-005

4191 SG Geldermalsen

T  0345 573688

Tot ziens!
Mogen wij  

bij u  
langskomen?
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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 gebieds- 
makelaar actief. Voor Welzijn West Betuwe 
vormt de sociaal werker een centrale rol in 
het gebied. In 2021 is de inzet van de sociaal 
werkers in de gebieden uitgebreid. 

Per gebied is er minimaal één sociaal werker 
actief (meestal twee) en voor zeker 28 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. 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.

Inwoners, sociaal werkers en gebieds- 
makelaars in de kernen steken veel energie 
in het opstellen van een kernagenda. Hieruit 
blijkt goed dat er soms grote verschillen zijn 
tussen de kernen. Er zijn kernen waar de 
gebiedsmakelaar, sociaal werker en inwoners 
optrekken vanaf eerste inwonersavond in  

De gemeente West Betuwe zet in op kerngericht werken. De  
gemeente bestaat uit 26 kernen (24 dorpen en twee stadjes),  
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.  

KERNGERICHT WERKEN

Er zijn 6 hulppunten 
actief in de gemeente 

West Betuwe.  
Die hulppunten hebben  
112 inwoners geholpen.

Eind 2021 is de  
Aubade Parade voor de tweede 

keer georganiseerd. Drie  
muzikanten brengen aan  

mantelzorgers, kwetsbaren en 
vrijwilligers die zich extra  
hebben ingezet een muzikale 

aubade aan huis.
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andere kernen is dat minder of niet. Uitda-
ging hierbij is om sociale minder tastbare 
onderdelen ook op kernagenda te krijgen.

De sociaal werker schat in of er extra inzet 
vanuit welzijn moet komen vanuit gebieden 
die meer expertise vragen zoals mantelzorg- 
ondersteuning 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.

Concreet komt het kerngericht werken van 
de sociaal werker op de volgende manieren 
tot uiting:
• De sociaal werker gaat erop 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 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 

ondersteuning en doelgroepen het welzijns-
werk 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. Vanaf 
eind 2021 werken ook de buurtsport- en 
cultuurcoaches kerngericht.

De eettafel in Ophemert heeft een heel 
nieuw team van vrijwilligers. Zij koken tegen-
woordig zelf en hebben door hun enthou-
siasme ook weer nieuwe bezoekers naar de 
eettafel getrokken. Ook in Ophemert is de 
website Ophemert.nl nieuw leven in  

De buurtsportcoaches  
van Welzijn West Betuwe 
organiseerden een fototocht  

waarbij inwoners per fiets langs de 
26 kernen gingen om minimaal  

11 plaatjes te schieten. 

Er is een subsidieregeling 
Cultuureducatie met  
Kwaliteit beschikbaar  

voor scholen. Deze regeling 
loopt van 2021 tot en  

met 2024. 
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geblazen. Uit een overleg met verenigingen 
en inwoners kwam communicatie binnen 
het dorp als aandachtspunt naar boven. 
Samen met de gebiedsmakelaar is een 
bijeenkomst georganiseerd met alle mensen 
die in Ophemert iets met communicatie 
doen. Welzijn was procesbegeleider.
Tijdens NL Doet zijn diverse initiatieven en 
activiteiten bezocht in verschillende kernen. 
Het is een dag waarop goed te zien hoe 
actief inwoners van West Betuwe zijn.
In de Burcht van Haeften is samen met het 
ROC een taalgroepje gestart met mensen die 
de Nederlandse taal niet machtig zijn en dit 
willen veranderen.

De gemeente West Betuwe heeft het initiatief 
genomen om vitaliteitscans af te nemen  
bij de dorpshuizen. Afhankelijk van de uit-
komsten van de scan is er een rol weggelegd 
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 
bestuur.
 
Naast de scans biedt de gemeente de  
mogelijkheid voor het aanvragen van leef-
baarheidsbudget per kern. Hier spelen de 
sociaal werkers een initiërende en onder-
steunende rol. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
bijeenkomsten activiteiten, verduurzaming 
locaties enz..

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 onder-
steuning 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 2021 Hulppunten in Geldermalsen 
(ook ’s avonds), Waardenburg, Beesd, Asperen 
en Vuren. Tijdens de lockdown zijn de Hulp-
punten opengebleven. Zij vielen onder de 
uitzonderingsregel voor kwetsbare personen.
De Hulppunten in Geldermalsen worden 
goed bezocht. In de andere kernen is dit  
aantal aanzienlijk minder veel en zijn  
bezoekers vaak dezelfde personen. Het 
Hulppunt in Ophemert is om deze reden in 
2021 gestopt.
 
Sinds september 2021 worden de  
Hulppunten ‘overlopen’ door statushouders. 
VluchtelingenWerk heeft vanaf begin 2022 
geen opdracht meer in West Betuwe. Vanaf 
september 2021 is merkbaar dat ze zich 
terugtrekken en cliënten doorsturen naar de 
Hulppunten. De Hulppunten zijn hier niet op 
ingericht en niet geschikt voor. Een probleem 
wat in 2022 hopelijk opgelost kan worden.

Volwassenen zijn tijdens  
de Nationale Sportweek  

uitgedaagd voor een #wandelchallenge. 
Bedoeling is om in deze week  
zoveel mogelijk te wandelen.

Veel sportverenigingen  
kampen met een tekort  

aan bestuursleden. 
Opvallend genoeg worden 
er voornamelijk voorzitters 

gezocht.
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Dit vereiste veel flexibiliteit en creativiteit 
van de medewerkers en vrijwilligers van 
Welzijn West Betuwe. Nagenoeg alle 
reguliere ontmoetingsactiviteiten gingen 
niet door. Pas vanaf maart op het moment 
dat de scholen weer opengingen kwam 
de samenleving weer in beweging.

De vraag om hulp en ondersteuning ging 
dit keer niet om de dagelijkse levens- 
behoeften bij kwetsbaren en ook minder 
om bestrijden van eenzaamheid en 
ondersteunen van de zorg. De vraag was 
veel meer om uitleg van de maatregelen, 
duidelijkheid verschaffen en na april  
en mei helpen met opstarten van  
activiteiten.
 
Rond de zomer werden de maatregelen 
versoepeld en konden er meer activitei-
ten doorgaan. Het coronatoegangsbewijs 
is onderdeel van deze versoepeling 
geworden. Vrijwilligers en organisatoren 
zijn ondersteund bij de toepassing van 
het bewijs. Ook om te voorkomen dat dit 
niet rechtmatig wordt toegepast.

Een ingrijpende periode, waarbij mede- 
werkers en vrijwilligers niet genoeg waar-
dering kunnen krijgen voor hun inzet in 
deze periode. De grootste inspanning ligt 
in het verduidelijken van maatregelen en 

motiveren van 
vrijwilligers en 
deelnemers. Na 
de lockdown in 
december 2021 
en mede dankzij 
de vaccinaties is 
er gelukkig weer 
meer mogelijk.  

In loop van 2022 
beginnen activi-
teiten weer volop 
te draaien.

Ontlasten van 
zorg en onderwijs 
blijft een belangrijk onderdeel van het 
welzijnswerk tijdens en na de coronapan-
demie. Via huisartsen is zoveel mogelijk 
hulp aangeboden 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 Buurt-
sportcoaches en Cultuurcoaches zijn hier 
bijgesprongen. De Coach Statushouders 
heeft zich ingezet om anderstalige ouders 
te ondersteunen bij het digitaal lessen 
volgen van hun kinderen.

Ander aandachtspunt is en blijft het 
ondersteunen van verenigingen en 
organisaties die zwaar getroffen zijn door 
de coronamaatregelen. Het gaat hier om 
sportverenigingen, dorpshuizen, cultuur-
aanbieders en andere lokale organisaties. 
De ondersteuning loopt in 2022 door 
en zal hard nodig zijn. De organisaties 
hebben financieel schade opgelopen en 
merken een teruggang in de aantallen 
leden, deelnemers en vrijwilligers.

De eerste periode van 2021 kenmerkte zich als één met veel onzekerheid. De lockdown van 
december 2020 was nog actief en eind januari is de avondklok van kracht geworden.  
Hoewel de nood anders was dan bij de eerste lockdown stond in het eerste kwartaal van 
2021 nagenoeg alles stil. 

2021
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Er zijn wel extra kosten gemaakt voor aanpas-
singen in de bussen, beschermingsmiddelen 
en er zijn deelnemersbijdragen weggevallen.  
In de begroting voor 2021 is hier al zo goed 
mogelijk rekening mee gehouden en dit is 
terug te zien in de uiteindelijke jaarcijfers. 
Welzijn West Betuwe heeft gelukkig enkele 
voorzieningen en een beperkt vermogen 
zekerheid te bieden in moeilijk voorspelbare 
tijden.

In de voorzieningen is een wijziging opge-
treden. De voorziening voor Automatisering 
en Inventaris is vrijgevallen en opgenomen 
als Incidentele baten in de jaarrekening. De 
reden hiervoor is dat deze voorzieningen 
niet meer van deze tijd zijn nu Welzijn West 
Betuwe huurt en gebruik maakt van ICT- 
diensten in de cloud.

In plaats van voorzieningen is er een bestem-
mingsreserve gecreëerd voor automatise-
ringskosten en inventaris/ huisvesting.

De vrijval van de voorzieningen zorgt een  
positief resultaat dat een vertekend beeld 
geeft. Er wordt € 27.672, - aan het eigen 
vermogen toegevoegd. Het vrij besteedbare 
vermogen is hiermee € 225.981, -. Met dit 
vermogen kunnen tegenvallende projecten 
en wisselingen in subsidies worden  
opgevangen.  

Er is een bestemmingsreserve van € 36.000, -,  
deze is bestemd voor een tweejaarlijkse  
kwaliteitsmeting, automatisering en inven-
taris/ huisvesting. Daarmee wordt het verlies 
uit 2020 gecompenseerd en is het resultaat 
in lijn met voorgaande jaren. De omzet van 
Welzijn West Betuwe is mede dankzij de inci-
dentele baten gegroeid naar € 1.749.056, -.
 
Welzijn West Betuwe is een stabiele gezonde 
organisatie. Vanzelfsprekend is de relatie met 
de grootste opdrachtgever, de gemeente 
West Betuwe, hier heel bepalend voor. 
Hier zal op korte termijn geen verandering 
inkomen.
 
De verwachte baten in 2022 zijn gelijk aan 
de kosten, namelijk € 1.704.000, -. Hiermee is 
de begroting € 25.000, - hoger dan die van 

In 2022 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 is dit in 2021 dankzij extra 
inkomsten niet het geval. 

STAND VAN ZAKEN

In samenwerking met ProCare 
Fysiotherapie, OBB Ingenieurs  
en Welzijn West Betuwe zijn  

4 routes met diverse  
beweegoefeningen uitgestippeld, 

 die voor alle inwoners  
toegankelijk zijn. 

Tijdens NL Doet zijn
in twee dagen ruim 

30 activiteiten in 
West Betuwe bezocht 
en bakjes chocolade 

uitgedeeld.
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2021. 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 en groeiende organisatie. De 
financiële zekerheid bestaat uit de structurele 
subsidie vanuit West Betuwe en de inmid-
dels redelijk stabiele inkomsten uit externe 
projectfinanciering.
 
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. 

De gemeente West Betuwe heeft hiervoor 
extra financiering beschikbaar gesteld. Dit is 
bij uitstek het werk van Welzijn West Betuwe. 
Voorbeeld hiervan is het project Steunouder 
dat Welzijn West Betuwe in september in 
opdracht van de gemeente is gestart.

In de maanden juli en augustus 
heeft de Zomertoer met twaalf

activiteiten plaatsgevonden. 
Inwoners van West Betuwe die niet op 

vakantie kunnen of de zomer als 
een stille tijd ervaren, hebben hiermee 

de mogelijkheid om mee te doen 
aan creatieve, muzikale en sportieve 

activiteiten. 170 mensen, jong en oud, 
hebben hieraan meegedaan. 
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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 buurt-
sport- en cultuurcoaches. Zij richten zich ook 
op jeugd en jongeren. Daarnaast voert  
Welzijn West Betuwe inmiddels voor het  
derde jaar een project rondom de Maat-
schappelijke Diensttijd voor jongeren in 
de gemeente West Betuwe uit, genaamd 
Jong&Meer. Dit is geheel gefinancierd vanuit 
ZonMW en wordt samen met SpectrumElan 
uitgevoerd. De methodiek Young Leaders 
vormt de basis van dit project. Daarbij wordt 
de Jongerenadviesraad West Betuwe  
begeleid door een medewerker van Welzijn 
West Betuwe. In april en mei 2021 is  
ParticiPeer uitgevoerd. Hiermee wordt een 
korte en intensieve stimulans gegeven om 
jongeren (opnieuw) actief te krijgen.

Het mooie van bovenstaande werkzaam- 
heden is dat het bij alle voorbeelden gaat  
om een positieve benadering 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

In samenwerking 
met diverse organisaties zijn 

de Wintergames opgezet 
voor jongeren van 13 tot 18 jaar.

Dat bleek een schot 
in de roos! 

Integreren doe je samen

Betuws jeugdkamp

Archery tag

ParticiPeer heeft  
meer dan honderd  

jongeren geactiveerd.  
Doel is om de mentale  

gezondheid bij jongeren 
te verbeteren door  

activiteiten mogelijk  
te maken. 
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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  
belang 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 verband met de coronamaatregelen 
heeft een groot aantal van de preventieve 
huisbezoeken niet kunnen plaatsvinden. 
Zodra de mogelijkheden er weer waren zijn 
de bezoeken opgestart. Alle inwoners van de 
gemeente West Betuwe die in het jaar 75 jaar 
zijn geworden hebben wél een verjaardags-
kaart ontvangen. Mensen die naar aanleiding 
van de uitnodiging voor het preventieve 
huisbezoek vragen hebben, nemen regelma-
tig per telefoon of mail contact op met de 
Consulent Ouderen.

De samenwerking met de huisartsen om 75+ 
inwoners te bezoeken loopt heel goed. Het 
levert veel respons op en werkt preventief. 
Problemen rondom eenzaamheid, bewegen 
en gezondheid komen vroeg aan het licht. 
Hoewel het methodisch anders is past het  
label van een plattelandsversie van ‘welzijn 
op recept’ goed bij deze activiteiten. Het 
ontlast de huisartsen en werkt preventief.

Tijdens de preventieve huisbezoeken worden 
de thema’s Vocht en Voeding, Sport en  
Bewegen met de mensen besproken. Daar-
naast natuurlijk onderwerpen als: financiën, 
activiteiten, gezondheid en wonen. 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 
geschreven ter bevordering van (lichame-
lijke) conditie van 70+ers. Voorbeelden van 
activiteiten die hier uit voortgekomen zijn 
betreffen:

• Diabetes challenge
• Online beweegmomenten
• Wandelmaatjes
• Beweegroutes Spijk

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

OUDEREN

Op 21 september, Wereld  
Alzheimer Dag, is er in samen- 

werking met het Alzheimer  
Trefpunt West Betuwe en  

JCI Lek en Linge een kookworkshop 
voor mensen met dementie en  

hun mantelzorgers  
georganiseerd.
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De kerstboxen zijn door 
vrijwilligers van 

Welzijn West Betuwe 
aan oudeen uitgedeeld. 

‘Ik heb het  
gevoel dat ik er 
weer bij hoor! ’

Welzijn West Betuwe stimuleert daarnaast 
het ontwikkelen en aanbieden van activi-
teiten 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.

(Hulp)vragen worden telefonisch afgehan-
deld of de Consulent Ouderen brengt een 
bezoek aan de mensen thuis. Gemiddeld 
genomen zijn er 160 hulpvragen actief die 
zowel door de Consulent Ouderen en de 
sociaal werkers opgepakt worden.

Op 1 november heeft het Odensehuis West 
Betuwe in Geldermalsen haar deuren  
geopend. Mensen met (beginnende) 
geheugenklachten en hun mantelzorgers zijn 
iedere maandagochtend welkom in het  
Rode Kruisgebouw in Geldermalsen. Het 
Odensehuis voorziet in een behoefte van 
vroegtijdige ondersteuning en informatie-
voorziening die in West Betuwe nog niet 
beschikbaar is. De eerste deelnemers en  
professionals zijn enthousiast over het voor 
West Betuwe nieuwe concept van het  
Odensehuis. Helaas hebben de coronamaat-
regelen na de voortvarende start roet in het 
eten gegooid en moest Het Odensehuis 
weer tijdelijk dicht.

In april 2020 is Welzijn West Betuwe gestart 
met de ‘Digitale Mantel’. Aan eenzame oude-
ren in de gemeente is een iPad ter beschik-
king gesteld. De ouderen kunnen dan ook in 
coronatijd contacten onderhouden met kin-
deren, kleinkinderen en hun mantelzorgers. 
Sociaal isolement en vereenzaming kunnen 

hiermee tegengegaan worden. Het project 
blijkt succesvol en is in 2021 voortgezet. 
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. 
Verschillende ouderen nemen de iPad voor 
een klein bedrag over. Met de inkomsten 
worden nieuwe iPads aangeschaft.

Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, is er 
in samenwerking met het Alzheimer Trefpunt 
West Betuwe en JCI Lek en Linge een kook-
workshop voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers georganiseerd. Op deze 
manier is er verbinding gemaakt tussen de 
mensen met dementie, lokale ondernemers, 
mantelzorgers en buurthuis. Ook het praten 
over en omgaan met dementie is hiermee 
onder de aandacht gebracht.

Met de Lions zijn er rondom kerst kerstpak-
ketten uitgedeeld aan eenzame ouderen. 
Deze activiteit heeft dit jaar zonder het  
Ouderenfonds plaatsgevonden.

De thema’s die afgelopen 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 familie-
leden, maar ook verlies van deelname aan 
het maatschappelijke verkeer. Na de periode 
van corona geven ouderen aan last te heb-
ben van een verminderde conditie. Ze zijn 
langere tijd niet meer buiten en fysiek actief 
geweest. Ook de woonsituatie is vaak aan de 
orde. Het gaat dan om levensloopbestendig 
wonen, verhuizen, aanpassingen in huis en 
het langer zelfstandig wonen.
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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. 

Er is extra inzet gevraagd van Welzijn West 
Betuwe bij het ondersteunen van mantel- 
zorgers en bij praktische zaken zoals  
respijtzorg of verlichting van hun taak. De 
ondersteuning 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. 

In ieder gebied zijn bezoekvrijwilligers actief. 
Bezoekvrijwilligers kunnen o.a. ingezet  
worden om mantelzorgers te ontlasten.

Van 1 t/m 7 juni heeft de Week van de Jonge 
Mantelzorger plaatsgevonden. Een week lang 
is er extra aandacht, bewustwording en (h)
erkenning voor jonge mantelzorgers. Met de 
actie ‘Verras een jonge mantelzorger!’ konden 
familie, vrienden, docenten en bekenden een 
jonge mantelzorger in hun eigen omgeving 
laten verrassen met een kleine attentie. Er 
zijn 49 Tony’s Chocolonely repen persoonlijk 
thuisbezorgd bij de jonge mantelzorgers.

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

NOORD

160
138

192 109

284

NOORD-WEST

ZUID-WEST

ZUID-OOST

MIDDEN

Aantal Mantelzorgcomplimenten per gebied

Totaal 984
Buiten de gemeente: 101
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Op maandag 8 november was de aftrap van 
de Week van de Mantelzorg in restaurant de 
Oude Betuwe in Tricht. Zes mantelzorgers 
uit de gemeente schoven samen met 
burgemeester Servaas Stoop en wethouder 
Ton van Maanen aan tafel om hun ervaringen 
te delen. Een sociaal werker en Consulent 
Mantelzorg van Welzijn West Betuwe waren 
hierbij ook aanwezig. In de Week van de 
Mantelzorg zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd in West Betuwe verdeeld over 
diverse kernen zoals van een high tea tot 
wandeling en workshop. Op deze manier 
is er voor iedere mantelzorger een leuke en 
passende activiteit. Ruim 200 mantelzorgers 
hebben de activiteiten bezocht. De activitei-
ten scoren gemiddeld een cijfer van een 8,3.

Bij verschillende zorgcentra en een school is 
aandacht besteed aan de Week van de 
Mantelzorg en zijn er activiteiten 

georganiseerd voor en/of attenties 
uitgedeeld aan mantelzorgers.
 
Er zijn 984 mantelzorgcomplimenten uit- 
gereikt. Een stijging ten opzichte van vorig 
jaar, toen er 945 complimenten zijn uitge-
deeld. In de Week van de Mantelzorg zijn 
de complimenten thuisbezorgd. Na deze 
week konden mantelzorgers het compliment 
ophalen bij een hulppunt.

In oktober is de methodiek Steunouder in de 
gemeente West Betuwe gelanceerd. Ouders, 
die behoefte hebben aan steun en daarbij 
niet op hun eigen netwerk kunnen terug- 
vallen, kunnen hulp inroepen van een 
steunouder die een of twee dagdelen per 
week een kind opvangt. Inmiddels hebben 
de eerste koppelingen van vraaggezinnen en 
steunouders plaatsgevonden.

Eind 2021 zijn er 1326 mantelzorgers  
geregistreerd bij Welzijn West Betuwe; een 
stijging van 3,75 % t.o.v. 2020. Nog steeds  
een aanzienlijke stijging maar de stijging is 
minder groot dan de voorgaande jaren.

In 2021 zijn er in totaal 984 mantelzorgcom-
plimenten uitgereikt. Dit is een stijging van 
4% t.o.v. 2020. Gemiddeld beoordelen de 
mantelzorgers het mantelzorgcompliment 
met een 9,1.

Stijging geregistreerde 
mantelzorgers

2018

934

2019

1090

2020 2021

1278
1326

In de Week van de 
Mantelzorg zijn er verschillende 

activiteiten georganiseerd in 
West Betuwe verdeeld over 

diverse kernen. Van een 
high tea tot wandeling 

en workshop. 
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Vanaf september 2021 kon het mantelzorgcompli-
ment weer aangevraagd worden. Dit heeft gezorgd 
voor een stijging van het aantal geregistreerde 
mantelzorgers. Het is ook het moment dat mantel-
zorgers zich afmelden omdat hun mantelzorgtaak is 
geëindigd.

Gezien de toen geldende maatregelen rondom 
corona zijn de mantelzorgcomplimenten deels 
thuisbezorgd. De persoonlijke bezorging van de 
mantelzorgcomplimenten werd erg gewaardeerd. 
Mantelzorgers die hebben deelgenomen aan een 
activiteit hebben daar hun mantelzorgcompliment 
in ontvangst genomen. De mantelzorgcomplimen-
ten voor mantelzorgers die buiten de gemeente 
wonen zijn aangetekend opgestuurd.

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.

In november is er in Est een bijeenkomst georga-
niseerd voor bezoekvrijwilligers. De bijeenkomst 
stond in het teken van intervisie en het delen van 
ervaringen. Er is gezamenlijk gegeten om een sfeer 
te creëren waarin de bezoekvrijwilligers veel met 
elkaar in contact zijn.

De coronamaatregelen hebben vragen over 
mantelzorgwoningen per direct actueel gemaakt. 
Er is op dit gebied veel behoefte aan informatie en 
gemeentelijk beleid. Hiervoor is een goed bezochte 
(25 deelnemers) online-bijeenkomst georganiseerd. 
Een medewerker van MantelzorgNL heeft de bijeen-
komst inhoudelijk invulling gegeven.

NOORD

223
185

253 147

373

NOORD-WEST

ZUID-WEST

ZUID-OOST

MIDDEN

Aantal Mantelzorgcomplimenten per gebied

Totaal 1326
Buiten de gemeente: 145

Zes mantelzorgers uit  
de gemeente schoven op  
8 november samen met  

burgemeester Servaas Stoop 
en wethouder Ton van 

Maanen aan tafel om hun 
ervaringen te delen.

 Met de actie ‘Verras 
een jonge mantelzorger!’ konden 
familie, vrienden, docenten en 

bekenden een jonge mantelzorger 
in hun eigen omgeving laten 
verrassen met een kleine

 attentie. 
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Het ondersteunen van vrijwilligers- 
organisaties is veelal maatwerk zoals bij  
burgerinitiatieven, ondersteuning dorps- 
huizen, speeltuinen etc. Door de opkomst 
van allerlei burgerinitiatieven die hulp aan-
boden tijdens de lockdown is daar de focus 
opgelegd. Deze initiatieven zijn gebundeld 
op de site www.westbetuwehelpt.nl en op 
verschillende manieren ondersteund.  
Inmiddels wordt dit domein gebruikt voor de 
hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne.

In het kader van de Week van de Mantelzorg 
en het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet zijn  
er op maandag 8 november door de  
consulent Vrijwilligers en Participatie en door 
de consulent Mantelzorg Bikkels rond- 
gebracht voor o.a. de vrijwilligers bij de  
dagbestedingen in de gemeente die  
wekelijks hun steentje bijdragen en mede 
daardoor de mantelzorg wat kunnen
ontlasten.

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 100 

vacatures online van meer dan veertig orga-
nisaties. De vacatures worden gedeeld via 
sociale media en soms geplaatst in de lokale 
krant. Het aantal reacties op vacatures wisselt. 
Directe reacties aan de organisaties zijn niet 
zichtbaar voor Welzijn West Betuwe. 

De trainingen voor vrijwilligersorganisaties 
vinden vanaf 2021 plaats onder de naam 
Vrijwilligersacademie. Vanuit de Vrijwilli-
gersacademie heeft de workshop Werven 
van vrijwilligers plaatsgevonden. Dit is een 
verrassende workshop over het ‘out off the 
box’ denken wanneer een organisatie een 
vrijwilligersvacature opstelt. Deze is bezocht 
door 11 personen. Er is veel met elkaar mee-
gedacht en gedeeld, wat mooie resultaten 
op leverde.

De ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties is veranderd de 
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 PARTICIPATIE
Vrijwilligers zijn verrast  

met een presentje bestaande 
uit een buisje chocoladebikkels  

met daaraan een  
bedankkaartje.

Het opengaan van  
activiteiten en gelegen- 
heden zorgt voor een  
toename in een vraag  
naar vrijwilligers voor  
vervoer, bezoekjes en  

boodschappen.
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De informatieve avond over WBTR is goed 
bezocht. Er waren meer dan 40 bestuurders 
uit de hele gemeente aanwezig in de  
theaterzaal van De Pluk voor de lezing van 
Petra de Rijk van Trium Notarissen. De 
Consulent Vrijwilligers en Participatie en een 
sociaal werker waren aanwezig om specifieke 
vragen te beantwoorden. Aansprakelijkheid 
en regeldruk hebben een negatieve invloed  
op de bereidheid van inwoners om  
vrijwilligerswerk te doen.  

Er is een fotowedstrijd georganiseerd om 
het Nationaal Jaar Vrijwilliger Inzet kracht 
bij te zetten. Dit heeft 47 foto’s van verschil-
lende organisaties opgeleverd. Een jury 
van drie personen heeft de tien beste foto’s 
uitgezocht en daaruit een 1e, 2e en 3e prijs 
gekozen. De prijsuitreiking stond gepland  
op de Nationale dag van de Vrijwilliger op  
7 december maar is vanwege corona  
uitgesteld.

Vrijwilligers in het 
zonnetje gezet middels een
Struintocht langs de Waal. 

Onder andere  
project  ‘Ontmoet goed

in je buurt’  zou niet
mogelijk zijn zonder 

vrijwilligers.



24

Dit naast de gestage groei in cliënten van de 
afgelopen jaren. Het laat een verschuiving in 
het welzijnswerk zien, waarin meer nadruk 
komt op cliëntondersteuning. 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.
 
Doel is ook om laaggeletterdheid vroeg te 
signaleren. Ondanks de coronamaatregelen 
zijn de Hulppunten in 2021 altijd open ge-
weest. Indien wenselijk werden hulpvragers 
telefonisch of digitaal geholpen. 

Het Hulppunt Vuren is van het dorpshuis naar 
de huisartsenpraktijk in Vuren 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  
Belastingdienst.

Er zijn 20 vrijwilligers actief bij de Thuis- 
administratie. Er zijn zo’n 70 hulpvragers 
geholpen in 2021 door de Consulent Hulp  
en Ondersteuning. Dit betreffen afgeronde 
hulpvragen. De eenvoudigere hulpvragen 
worden bij de hulppunten opgepakt en 
vallen niet onder deze 70 hulpvragers. Het 
grootste gedeelte van deze hulpvragers 
worden voor een periode tussen de 6 en de 9 
maanden geholpen. Bij een kleiner gedeelte 
is ondersteuning korter dan 6 maanden 
nodig en bij een gedeelte langer dan 9 
maanden.

Hoewel de aantallen klein zijn vallen er een 
paar zaken op:
• meer complexe scheidingen op zowel 
 psychosociaal als financieel vlak.
• toename vragen oudkomers en 
 statushouders en daarmee ook een 
 toename van aanvragen voor bewind-
 voering.

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. Al een aantal jaren zijn er aanzienlijk meer verzoeken  
van anderstaligen en statushouders voor hulp. 

HULP EN ONDERSTEUNING

In het vierde kwartaal 
van 2021 zijn er gemiddeld 

13 pakketten per week 
verstrekt door het uitgiftepunt 

van de Voedselbank.

Het hulppunt van  
Asperen is verhuisd naar 

dorpshuis ‘de Krakeling’ in 
Heukelum. Het Hulppunt 

Ophemert wordt  
opgeheven, er zijn te 

weinig vragen. 
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• toename vragen op het gebied digitale 
 overheid.
• meer jongeren (onder 25 jaar) melden 
 zich met vragen. Zij kunnen veel zelf 
 maar hebben hulp nodig bij het krijgen 
 van overzicht.
• minder problematische schulden.

Een verklaring voor afname van problema-
tische schulden kan zijn dat er vanwege 
lockdowns minder geld uit gegeven is of dat 
bepaalde steunmaatregelen effect hebben 
gehad.

Door de krapte op de woningmarkt blijven 
kinderen langer thuis wonen of komen ze 
weer thuis wonen. Dit heeft invloed op  
uitkeringen, toeslagen etc. van ouders. Dit 
geeft op meerdere leefgebieden spanning.

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 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 is deze begeleiding van in 2021 
nieuw gevestigde statushouders per 1-1-
2021 stilgelegd. Welzijn West Betuwe heeft 
actief geparticipeerd en meegedacht met 
de invulling van de nieuwe Wet Inburgering. 
Helaas heeft dit niet helemaal de gewenste 
invulling opgeleverd.

De Consulent Hulp en Ondersteuning is 
onderdeel van de stuurgroep Digi-Taalhuis  
en participeert in de werkgroep om te 
komen tot een Sociale Kaart in West Betuwe. 
Ten behoeve van de uitrol van de Sociale 
Kaart is deze taak overgedragen aan een 
sociaal werker.
 
In 2021 is er gestart met een traject om de 
samenwerking tussen de welzijnsorganisa-
tie(s) en Team Sociaal te versterken. In  
verband met coronamaatregelen en  
wisselingen van deelnemers is dit vertraagd.

In 2021 is gestart met de eerste Ouder & Kind 
cafés. Dit wordt in 2022 voortgezet.

In oktober is de 
methodiek Steunouder  

gelanceerd. Ouders, die behoefte 
hebben aan steun kunnen hulp 

inroepen van een 
steunouder.

In Beesd wordt door  
de sociaal werker, de  

consulent Hulp en  
Ondersteuning en een 

Cultuurcoach een project 
taal-toneel opgezet.
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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 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 2021 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 schooljaar 2020/ 2021 en 2021/ 
2022 is bij 32 scholen de vraag gesteld met 
betrekking tot de volgende thema’s: Workshops 
onder schooltijd, Verdieping binnen de basis- 
thema’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
Tijdens de  

Nationale Sportweek  
hebben ruim 1.500  

basisschoolleerlingen meegedaan  
aan de Stoeprand- 
kampioenschappen.

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
 
Deelnemersaantallen      1.241       6.591        2.576      1.157

Aantal deelnemende basisschoolleerlingen aan binnen- en buitenschoolse sport- en beweeglessen
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Sport- en beweegactiviteiten hebben zwaar 
te lijden gehad onder de coronamaatregelen. 
Diverse activiteiten zijn ondanks voorberei-
dende werkzaamheden niet doorgegaan. 
Desondanks zijn de deelnemersaantallen 
hoog en in het tweede kwartaal bijzonder 
hoog. Dit komt door enkele online- 
activiteiten waaraan veel scholen tegelijker-
tijd deelnemen. Een voorbeeld hiervan is de 
online Koningsspelen. Het aantal deelnemers 
is hoog, online kan echter niet op tegen echt 
buiten bewegen.

Diverse activiteiten zijn deels doorgegaan 
of met tussenpauzes voortgezet. Dit zijn 
bijvoorbeeld de zwemlessen voor vrouwelij-
ke statushouders, vakantieactiviteiten in de 
zomervakantie zoals Op stap met een hap, 
ouder wandelbingo, stoeprandtoernooi enz.

In samenspraak met seniorenbeweeggroe-
pen is gekeken naar alternatieven voor hun 
beweegactiviteiten zoals: online lesgeven, 
alternatieve locaties en alternatieve beweeg-
vormen. Zodra lessen weer doorgang moch-
ten vinden is er veel aandacht besteed aan de 
omstandigheden waarin dit mocht. Er is veel 
discussie geweest over het inzetten van de 
Qr-code als bewijs van vaccinatie. Een enkele 
keer werd dit zelfs conflictueus. 
Er zijn 138 (oudere) hulpvragers direct 
ondersteund in bewegen en deelname aan 
beweegactiviteiten.

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 188 (69 meiden en 119 jongens) 

De buurtsportcoaches  
hebben vanuit het thema  

Uniek Sporten een beweegmoment 
voor de bewoners van verschillende 

woon- en dagbestedingslocaties
gefaciliteerd. 
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aanvragen gedaan en goedgekeurd bij 
het Jeugdfonds. De Buurtsportcoaches en 
Cultuurcoaches vervullen de rol van Lokaal 
Aanspreekpunt Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Hiermee zijn zij een verbinding tussen 
intermediairs, het jeugdfonds, gemeente 
West Betuwe en minimagezinnen. Dit aantal 
is meer dan in 2020, waarschijnlijk doordat 
de activiteiten weer opstartten in 2021. Het 
betreft een totaalbedrag van bijna € 65.000, -.

Vanaf de zomer kwamen er diverse signalen 
vanuit cliënten dat het geld voor de zwem-
lessen in veel gevallen niet toereikend is door 
toedoen van de coronastop. Cliënten waren 
begonnen met zwemmen, maar werden 
door een lange stop tijdens de zwemlessen 
teruggeworpen in hun ontwikkeling. In  
samenwerking met de gemeente West  
Betuwe is de regeling daarom tijdelijk 
opgerekt om te kunnen voorzien in deze 
behoeften.

Binnen Sport en bewegen is er door corona 
een belangrijke trend te zien. Verenigingen 
hebben veel moeite moeten doen om leden 
en vrijwilligers te behouden en weer te  
activeren. Deze inspanningen lopen tot 
in 2022 door. Een impuls zoals het project 
ParticiPeer heeft hier zeker bij geholpen. Een 
ander voorbeeld van een mooie impuls is het 
koppelen van een lokale vereniging met een 
landelijke sportbond. Bij de ene vereniging 
betekende dit een ‘nieuwe’ sport; namelijk 
skeeleren bij de ijsvereniging. Bij de andere 
vereniging betekende dit het aanboren  
van een nieuwe doelgroep; namelijk 6 tot 
10-jarigen kennis laten maken met motor-
cross. 

Er zijn 49 verenigingen ondersteund in 2021 
door een of meerdere buurtsportcoaches.

In september 2021 is het nieuwe sportbeleid 
in West Betuwe vastgesteld. Daarnaast heeft 
er in deze periode ook een afstemming plaats 
gevonden met betrekking tot het Lokaal 
Sportakkoord, Lokaal Preventieakkoord, 
gezondheidsbeleid, JOGG en kadernota 
Sociaal Domein. Aangezien de buurtsport-
coaches een belangrijke rol spelen in de 
uitvoering van deze beleidsstukken, is er een 
nieuwe opdracht voor de buurtsportcoaches 
geformuleerd. Deze opdracht zal bestaan uit 
een meerjarenplan dat zich in eerste instantie 
richt op de periode 2022 - 2025.
 
Eén van de buurtsportcoaches neemt zitting 
in de regiegroep Lokaal Sportakkoord. Daarin 
worden onder andere Sportakkoord aanvra-
gen beoordeeld, gehonoreerd of afgewezen. 
Naast het proces rondom de Sportakkoord 
aanvragen wordt er aan de hand van trends 
en signalen bepaald hoe het overige budget 
wordt ingezet. Binnen deze samenwerking 
komt de nieuwe rol van de buurtsport- 
coaches goed tot haar recht.

Tijdens de coronaperiode  
zijn ouderen gekoppeld aan 

een wandelmaatje 
(beweegcoach/vrijwilliger)  

met wie zij wekelijks 
kunnen gaan wandelen.

Er zijn 138 (oudere)  
hulpvragers direct  

ondersteund in het  
bewegen en deelname  
aan beweegactiviteiten.
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Gaandeweg zijn de taken uitgebreid naar het initiëren van culturele 
activiteiten en coördineren van het cultuuraanbod. De werkzaam- 
heden 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 kadernota cultuur en kunst is in 2020 vastgesteld, hieruit voort 
komt de ambitieuze uitvoeringsagenda 2020-2021. Deze kadernota  
is afgestemd met het Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland en het 
Convenant Cultuureducatie. Aangezien de cultuurcoaches een 
belangrijke rol spelen in de uitvoering van deze beleidsstukken, is er 
een nieuwe opdracht voor de cultuurcoaches geformuleerd. Deze 
opdracht bestaat uit een meerjarenplan dat zich in eerste instantie 
richt op de periode 2022 - 2025.

De Cultuurmakelaar heeft zich 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.

Eind 2021 is de Aubade Parade voor de tweede keer georganiseerd. 
Drie muzikanten brengen aan mantelzorgers, kwetsbaren en vrijwilli-
gers die zich extra hebben ingezet een muzikale aubade aan huis.

Via het project Kunst op Maat en de Open Monumenten Klassendag 
(OMK) worden jaarlijks 15-20 aanbieders ondersteund. 

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. 

KUNST EN CULTUUR

Het jaarlijkse 
cultuurmagazine biedt 
cultuuraanbieders uit de
 gemeente een podium 

om zichzelf te 
presenteren.
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De Open Monumenten Klassendag is vanwe-
ge corona in 2020 in het water gevallen.  
Gelukkig is de OMK in 2021 wel doorgegaan. 
Er was hierbij nog wel wat terughoudend-
heid van enkele scholen.
 
In november 2020 is de Muzikale Boost 
opgezet om muzikanten in de gemeente te 
ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hier-
door worden muzikanten en professionals 
een steuntje in de rug geboden. Met  
de boost zijn er t/m juli 2021 op de basis- 
scholen mooie en ook vernieuwende  
projecten gerealiseerd.

De cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe 
hebben een overzicht van kunst- en cultuur-
aanbieders in de regio gemaakt in de vorm 
van het Cultuurmagazine. Er is veel aanbod 
voor de scholen en dit jaarlijkse magazine 
biedt cultuuraanbieders uit de gemeente 
een podium om zichzelf te presenteren. Voor 
ruim 1.450 leerlingen van verschillende basis-
scholen zijn onder andere lessen Multi Media, 
Muzieklessen en Talent- middagen georgani-
seerd, uitgevoerd door lokale cultuuraanbie-
ders en de cultuurcoaches.

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 ondersteuning bieden 
bij het aanvragen van subsidies voor  
cultuureducatie.

Onder andere D’n Bogerd in Geldermalsen, 
de Lokhorstschool in Deil, De Springplank  
in Rumpt, de Sint Antoniusschool 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.

De nieuwe periode van de subsidieregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) loopt 
van 2021-2024. Welzijn West Betuwe is voor 
alle basisscholen in West Betuwe het lokale 
cultuurpunt. De cultuurcoaches begeleiden 
het inhoudelijke proces op de scholen en 
wanneer wenselijk dragen zij zorg voor de 

Door kinderen in  
aanraking te laten komen  

met monumenten, wordt de  
basis gelegd voor een latere  

waardering voor monumenten, 
erfgoed en geschiedenis.

 Kwartaal 1 Kwartaal 2  Kwartaal 3 Kwartaal 4
    
Deelnemer aantallen  -  3.303  569  1.906

Aantallen deelnemers kunst- en cultuur



31

(zakelijke) projectleiding om de scholen te 
ontlasten. CultuurOost draagt zorg voor 
route cultuureducatie. Zowel CultuurOost als 
Welzijn West Betuwe stimuleren de scholen 
actief om gebruik te maken van de subsidie 
en met resultaat! Op dit moment gaan er 23 
van de 34 schoollocaties deelnemen.
Meerdere scholen zijn bezig met het herin-
richten van het kunst- en cultuuronderwijs. 
Veel scholen zijn thematisch gaan werken 
(denk aan methodes als IPC of Blinq) en 
willen dat de kunst- en cultuurlessen op 
deze thema’s aansluiten.  Met de subsidie 
van CMK3 kan het cultuuronderwijs naar 
wens heringericht worden op de school en 
het vernieuwde kunst- en cultuuronderwijs-
programma steviger ingebed worden op de 
school.

Door de lockdown (corona) zijn er tegen het 
eind van 2021 Kunstmenu lessen verplaatst, 
doordat sommige scholen het beleid hebben 
geen externen toe te laten in de school en de 
eerdere sluiting van scholen. Deze kunst-
menu lessen zijn verplaatst naar een andere 
datum.

Er zijn 32 basisscholen 
in de gemeente die 

gebruik gemaakt hebben 
van de inzet van een 

Cultuurcoach.

Bij de Bop in Spijk is door 
een cultuurcoach een workshop  
linoleum gutsen gegeven aan  

30 deelnemers. Samen hebben  
ze een mooi kunstwerk gemaakt  

dat een plekje in het  
dorpshuis krijgt. 
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KOP
JAARREKENING 2021 WELZIJN WEST BETUWE
Winst en verliesrekening over 2021

 2021 werkelijk  20201 begroot  2020 werkelijk

OPBRENGSTEN
Subsidies Gemeente West Betuwe
Overige subsidies
Opbrengst activiteiten
Overige (project)opbrengsten
Incidentele baten vrijval voorzieningen

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Toevoeging aan de algemene reserve

Dotatie aan bestemmingsreserves

Onttrekking aan de algemene reserve

1.154.347
241.051
160.514
139.278

53.866

1.749.056

1.158.891
191.999
222.000
106.810

1.679.700 1.621.156

1.136.168
200.952
195.285

88.751

E E E

KOSTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Kosten activiteiten

1.160.906
62.824
67.008
40.229
34.440

328.091

1.693.498

1.163.500
61.000
27.200
42.000
24.500

361.500

1.679.700

1.136.528
64.671
33.282
51.033
26.143

325.661

1.637.318

BEDRIJFSRESULTAAT

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

SALDO DER FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

NETTO RESULTAAT

-791

-1.095

55.558

-1.886

53.672

27.672

26.000

-

53.672

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-16.162

49

-864

-815

-16.977

-

15.000

-31.977

-16.977



www.welzijnwestbetuwe.nl
info@welzijnwestbetuwe.nl

Rijkstraatweg 64-005
4191 SG  Geldermalsen

T  0345 573688


