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KLAAR VOOR ELKAAR
Welzijn Rivierstroom heeft in 2018 op heel veel verschillende
manieren een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van
bewoners in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Rhenen.
Van individuele ondersteuning tot buurtopbouwwerk. Ik heb
daar als directeur met veel plezier leiding aan gegeven.
‘KLAAR VOOR ELKAAR’ is de slogan, waarmee wij ons werk
samenvatten.
Het betekent, dat wij als organisatie zelf met advies of hulp klaar
staan voor personen en organisaties, die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Maar het betekent vooral dat wij activiteiten
willen ondersteunen, waarmee inwoners zich verantwoordelijk
voelen voor elkaar en klaar voor elkaar willen staan. Als mantelzorger, als maatje, als vrijwilliger in een organisatie of als actieve
bewoner in eigen wijk of buurt.
Met dit Jaarbericht 2018 wil ik u graag laten zien wie onze professionals zijn. Met een aantal voorbeelden van projecten en activiteiten, waar zij in 2018 bij betrokken waren. Bij elkaar een collage
van wat wij als Welzijn Rivierstroom onder meer bieden. Waar we
goed in zijn en waar we kansen zien om nog beter te worden.
Naast de professionals werken er onder de vlag van Welzijn
Rivierstroom ook nog zo’n 155 vrijwilligers. Met de 20.000 uur,
die zij samen in 2018 besteedden aan onder meer burenhulp en
mantelzorgondersteuning, vormen zij het cement van de samenleving in ons werkgebied.
Vragen of opmerkingen bij dit jaarbericht? Ik hoor ze graag!
Jeannette Arends,
directeur Welzijn Rivierstroom
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STEUN, BEGRIP EN RUST
VOOR MANTELZORGERS

Ankie Bongers
Sociaal werker Buren,
mantelzorg- en
cliëntondersteuner

Ankie Bongers werkt als mantelzorg- en cliëntondersteuner in
Buren. ‘Vanuit het Mantelzorgsteunpunt zijn in 2018 – mede op
verzoek van mantelzorgers – de trainingen ‘Voluit leven’,
‘Minder Piekeren’, ‘Zorgen voor een naaste met dementie’ en
‘EHBO bij psychische problemen’ voor mantelzorgers georganiseerd.
De trainingen voorzien in een grote behoefte.
Ook door andere vormen van mantelzorgondersteuning – waaronder huisbezoeken en telefoongesprekken – voelen mantelzorgers zich gehoord en gewaardeerd. Mantelzorgers ervaren
daardoor steun en begrip en vaak ook de rust, die zij nodig hebben
om zorg te kunnen blijven geven. Door de belrondes van mantelzorgvrijwilligers en evaluatieformulieren, die na activiteiten en
bijeenkomsten door mantelzorgers worden ingevuld, hebben wij
een goed beeld van de vragen en behoeften van mantelzorgers.
Maar ook van het resultaat van mantelzorgondersteuning: “Ik heb
door de training inzicht gekregen in mijn moeders ziektebeeld en
begrijp nu dat haar gedrag te maken heeft met haar ziektebeeld.
Dit inzicht had ik anders nooit gekregen! Ik kan mijn moeder nu op
een manier benaderen die voor ons beiden positief uitpakt.”’
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SAMENWERKING
VERSTERKEN EN SOCIALE
SAMENHANG BEVORDEREN
‘Ochten kent veel vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersgroepen:
het Huis van Ochten, het Dorpshuis, de vrijwilligersgroep rondom
de ijsbaan Hoeﬂaan en nieuwkomers uit Polen, Syrië, Eritrea en
Tadzjikistan. Om de samenwerking tussen deze groepen te stimuleren en om een goed en op elkaar afgestemd jaarprogramma
te maken, hebben we met alle vrijwilligers van deze clubs op
14 november 2018 een ‘Samen Eten’-bijeenkomst georganiseerd
voor de inwoners van Ochten. Zo’n 40 inwoners hadden zelf een
gerechtje meegenomen hadden. Van een rijstgerecht uit Tadzjikistan tot pannenkoeken met Betuwse appeltjes. Er is eerst gezellig
samen gegeten. Vervolgens is er gebrainstormd over activiteiten waar bewoners van Ochten behoefte aan hebben en
waarin samenwerking mogelijk is. Doel hiervan was om de
samenwerking te versterken en de sociale samenhang te
bevorderen. Zodat iedereen kan meedoen.’
In 2019 worden de activiteiten concreet uitgewerkt. Maar
intussen is het de initiatiefnemers van de ijsbaan weer gelukt
om een ijsbaantje te realiseren in de speeltuin Hoeﬂaan en is
er een ‘Wereldkeuken Ochten’ in ontwikkeling.
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Annelieke
Steenbergen
Sociaal werker Neder-Betuwe,
Ochten

17

medewerke
rs
verdeeld ove
r
11 voltijdsban
en

STATUSHOUDER GESTEUND
RICHTING EIGEN BEDRIJF

Claire Vaessen
Sociaal werker Buren,
vrijwilligersondersteuner

Burense vrijwilligersorganisaties kwamen met uiteenlopende vragen
naar het Vrijwilligerssteunpunt. Dat varieerde van hulp bij het in
kaart brengen en formuleren van vacatures tot sparren over wanneer je wel of niet vrijwilligers kunt inzetten en waar je dan op moet
letten.
De jury voor de vrijwilligersprijzen is voorzien van een lijst met suggesties. Eén organisatie was bezorgd over de mogelijkheid om in de
toekomst van haar huidige locatie tegen de huidige huurprijs gebruik
te kunnen blijven maken. Eén vereniging is voorzien van de juiste
contacten om de barvrijwilligers te instrueren. Er waren ook vragen
over de AVG, NLdoet, subsidiemogelijkheden en contacten in het
netwerk van Welzijn Rivierstroom.
‘Heel bijzonder vond ik de match naar aanleiding van een verzoek
van Vluchtelingenwerk. De vraag was of er een vrijwilliger beschikbaar was die een statushouder die een eigen bedrijf wilde opzetten,
zou kunnen ondersteunen. Het Vrijwilligerssteunpunt heeft de
betreffende persoon in contact gebracht met Ribizz, een regionale
organisatie die ondernemers/vrijwilligers koppelt aan startende
ondernemers. De statushouder heeft alle informatie gekregen over
benodigde diploma’s, is in contact gebracht met het beroepsgoederenvervoer en concreet op weg geholpen.’
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FINANCIEEL SPREEKUUR?
HOE EERDER, HOE BETER!
Alle inwoners van Neder-Betuwe kunnen met al hun vragen rondom
hun thuisadministratie terecht bij het ﬁnancieel spreekuur. Dit vindt
eenmaal per twee weken plaats in het gemeentehuis in Opheusden.
De in 2018 gestelde vragen waren zeer uiteenlopend. Van het opzeggen van een abonnement of het aanvragen van een uitkering tot het
op orde brengen van de administratie.
Het ﬁnancieel spreekuur wordt bemand door een vrijwilliger van
Welzijn Rivierstroom. Voor veel mensen is het de eerste stap naar
hulp. Het is laagdrempelig, omdat je zonder afspraak binnen kan
lopen.
Wanneer de vraag tijdens het spreekuur niet opgelost kan worden,
dan zorgen we vanuit Welzijn Rivierstroom ervoor dat dit buiten het
ﬁnancieel spreekuur wordt gedaan. Een inwoner hoeft maar één
keer zijn verhaal te doen.
‘De ervaring leert dat vaak mensen pas hulp zoeken als het ernstig
is of er spoed achter zit. Onder het motto ‘hoe eerder hoe beter’,
adviseren we inwoners om bij het ﬁnancieel spreekuur langs te gaan.
De vrijwilligers helpen u graag.’
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Esther Seijkens
Sociaal werker Neder-Betuwe,
Kesteren

voor

78

deelnemers
‘meer bewegen
voor ouderen’ in
Buren georganiseerd

HET JAAR
VAN DE
CHILLCLUB

‘Jongeren tussen 14 en 24 jaar met een lichte beperking hebben
vaak nauwelijks vrienden. Ouders zien dat er weinig te doen is voor
hun kind. Zij zitten thuis of ﬁetsen in hun eentje rondjes op straat.
Een moeder heeft voor jongeren met een lichte beperking met onze
ondersteuning een eigen Chillclub opgezet. Eind 2018 waren er bijna
20 deelnemers.
De Chillclub heeft eraan bijgedragen dat deze jongeren nu weten en
voelen dat ze bij een vriendenclub horen en daar zelfvertrouwen
en eigenwaarde uithalen. Ouders worden ontlast omdat hun
kinderen beter in hun vel zitten.
De kracht ligt bij deze moeder en een aantal vrijwilligers.
Onze bijdrage is geweest om dit initiatief te ondersteunen en te zorgen dat het zelfstandig kan draaien,
net als andere vrijwilligersorganisaties.
Respect voor de moeder, al die vrijwilligers en al die
jongeren. Goed dat wij als Welzijn Rivierstroom dit soort
projecten kunnen ondersteunen.’
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Folkert Kooistra
Sociaal werker Neder-Betuwe,
Dodewaard
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IN HET ZONNETJE
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Sociaal werker Neder-Betuwe,
Opheusden

‘In de week van 5 tot en met 10 november
is er voor het eerst in de hele gemeente
Neder-Betuwe een Week van de Mantelzorg
georganiseerd, een evenement voor jonge
en oudere mantelzorgers. Dit als waardering
voor alles wat zij als mantelzorger doen voor
een ander.

Op diverse plekken in Neder-Betuwe zijn
er activiteiten georganiseerd waar mantelzorgers aan mee konden doen. Er was
een high tea voor jonge mantelzorgers op
middelbare scholen, een lezing van een
slaapcoach, diverse ontspanningsworkshops en een heerlijke lunch
met het college van burgemeester en wethouders. De mantelzorgers
konden zelf een keuze maken uit het aanbod.
Het enthousiasme van mantelzorgers voor de activiteiten was groot.
Wij hebben daarom als organisatoren besloten om in 2019 opnieuw
een week van de mantelzorg op te zetten, met meer partijen en met
een nog breder aanbod aan activiteiten.’
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WILLIE IS FANTASTISCH
VOOR DE BUURT!
Jolanda Huizinga en Marjolein Siebelink werken als buurtopbouwwerker in Rhenen. Zij hebben in 2018 met veel bewondering
buurtbewoonster Willie gevolgd:
‘Willie organiseert allerlei activiteiten in het straathuisje voor
bewoners van de Dr. Wallerstraat. Dit doet zij vrijwillig naast haar
drukke baan. Op woensdagmiddag en vrijdagavond organiseert Willie
knutselactiviteiten voor kinderen. Om de week wordt er op zaterdag samen ﬁlm gekeken en ook hebben buurtbewoners een tijdje
kunnen genieten van een warme maaltijd. Willie zet zich in voor
Burendag en weet de buurt de mobiliseren om mee te helpen
bij activiteiten. De tuin van het straathuisje is prachtig opgeknapt. Willie heeft een hart van goud en zet zich in voor de
minima in de buurt. Bijvoorbeeld met een inzamelpunt
waar kleding, voedsel en speelgoed kan worden gedoneerd voor bewoners, die dit nodig hebben.
Zij is een fantastisch voorbeeld voor de buurt.’
Buurtopbouwwerk Rhenen ondersteunt Willie en
andere bewoners van de Dr. Wallerstraat bij het
vergroten van de leefbaarheid.
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Jolanda Huizinga
Sociaal werker Rhenen,
opbouwwerker

Marjolein Siebelink
Sociaal werker Rhenen,
opbouwwerker

HET VERANDERT ECHT
IETS IN HUN LEVENS

Karin de Krieger
Sociaal werker Rhenen,
welzijnsconsulent

‘Bij huisbezoeken kwam ik vaak terecht bij ouderen die eenzaam
waren en zich graag ergens bij wilden aansluiten. Maar zij vonden het
moeilijk om zelf initiatief te nemen. Daarnaast was er ook niet echt
een goede plek in Rhenen. Samen met Rita, een fantastische vrouw
die iets voor deze groep ouderen wilde betekenen, heb ik dit initiatief
opgestart. Het is een groot succes, er is nu zelfs een wachtlijst.’
Elke maandagochtend komt een vaste groep dames van 80+ op de
kofﬁe bij vrijwilliger Rita Bos, in de serre van het Gastland. Ze drinken
kofﬁe, delen herinneringen en verhalen, doen een spelletje of lezen
de krant. De ochtend wordt afgesloten met een lunch.
‘De vrouwen hebben leuk onderling contact op deze ochtenden.
Dat is ook precies de bedoeling. Ze zijn even uit hun dagelijkse
omgeving waar sociale contacten niet meer vanzelfsprekend zijn.’
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2018
start uitvoering
buurtbemiddeling
in Rhenen

OP HET GOEDE SPOOR...
Karin Post is de receptionist van het centraal bureau van Welzijn
Rivierstroom in Lienden. Als eerste aanspreekpunt is zij verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen naar de juiste collega’s.
‘Ik heb te maken met allerlei mensen en organisaties die bij ons
aankloppen voor advies of hulp. Ik vind het heel plezierig om
mensen te woord te staan en ze via de telefoon of via onze receptie
te begeleiden naar de juiste persoon of afdeling binnen Welzijn
Rivierstroom. Mensen waarderen het erg dat ze niet onnodig
hoeven te zoeken naar de juiste persoon of dienst. Soms kan
ik mensen ook zelf van dienst zijn. Ook in 2018 heb ik veel
mensen op het goede spoor kunnen zetten.’

EN ZORGEN DAT HET
VERANTWOORD IS
Elly Baauw is de ﬁnancieel administrateur van Welzijn
Rivierstroom. Zij bewaakt alle inkomende en uitgaande
geldstromen. De ﬁnanciële administratie heeft in 2018
als een goed geoliede machine gefunctioneerd. Daarnaast verricht Elly allerlei voorkomende administratieve
werkzaamheden op het centraal bureau van Welzijn
Rivierstroom.
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Karin Post
Receptionist
Welzijn Rivierstroom

Elly Baauw
Administrateur
Welzijn Rivierstroom
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WAARDEREN
DOOR TE INVESTEREN

Kitty van den Hoek

Kitty van den Hoek en Marjolein Siebelink ondersteunen mantelzorg
in Rhenen. Zij kijken enthousiast terug op de Week van de Mantelzorg, die zij van 5 tot 10 november 2018 organiseerden in Rhenen,
Elst en Achterberg.

Marjolein Siebelink

Belangrijk uitgangspunt voor de organisatie en invulling van de Week
van de Mantelzorg in Rhenen was ‘waarderen door te investeren’:
door passende ondersteuning aan te bieden wordt mantelzorg
serieus genomen en gewaardeerd. Mantelzorgers, zorgontvangers
en professionals konden in Rhenen kiezen uit een breed aanbod
rondom ontmoeting met gelijkgestemden, uitbreiden van het
hulpnetwerk, informatie, coaching/training en materiële
hulp. Er waren 15 activiteiten, die bij elkaar 126 deelnemers
trokken. In totaal werden 88 individuele deelnemers
bereikt.
Kitty en Marjolein hebben in de Week van de Mantelzorg
zowel serieuze als ontspannende activiteiten geprogrammeerd, waarvoor zij vooral aanbieders en ondernemers
uit de eigen gemeente hebben gevonden.
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Sociaal werker Rhenen,
mantelzorg- en
vrijwilligersondersteuner

Sociaal werker Rhenen,
mantelzorg- en
vrijwilligersondersteuner
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ONDERSTEUNING BIJ
THUISADMINISTRATIE
VOORZIET IN BEHOEFTE
Magda Bakker organiseert in Buren burenhulp en maatjes voor wie
daar behoefte aan heeft. ‘Ondersteuning bij de thuisadministratie is
heel betekenisvol geweest voor onze bewoners, als ik terugkijk naar
2018. Vorig jaar zijn wij door 79 bewoners benaderd met een verzoek
voor hulp bij de thuisadministratie. Een aanzienlijke groep mensen
-waaronder veel ouderen- heeft doorlopende ondersteuning nodig
bij het op orde houden van de ﬁnanciële administratie.
Veel andere vragen gaan over belastingen en toeslagen, zoals zorgen huurtoeslag. Daarnaast vragen veel mensen hulp bij het aanvragen van een bijstandsuitkering of andere ﬁnanciële regelingen.
Soms wordt ook ondersteuning gegeven bij de aanloop naar een
traject schuldhulpverlening. Bij huurachterstand wordt vaak
geleerd, hoe beter kan worden gebudgetteerd. Een bijzondere
groep hulpvragers zijn laaggeletterden, die vaak hulp bij (moeilijke) formulieren nodig hebben.
Wij zorgen er ook voor dat de vrijwilligers, die dit werk uitvoeren,
goed worden getraind. Bijvoorbeeld met een basistraining van het
Nibud en met speciﬁeke trainingen over schuldhulpverlening.’
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Magda Bakker
Sociaal werker Buren,
burenhulpcoördinator

7

en
buurtinitiatiev
ondersteund
in Rhenen

17

KLAAR
VOOR
ELKAAR
OP ZOEK NAAR TALENT
VOOR DE OPLOSSING
‘In 2018 constateerde ik in een aantal gesprekken dat de leefbaarheid
in de Maurikse Gaarden in Maurik onder druk stond en leidde tot
kwetsbare situaties. De gesprekken zijn willekeurig met een aantal
bewoners gevoerd volgens de zogenaamde ABCD-methode. Die
hanteert als uitgangspunt dat je niet alleen kijkt naar what’s wrong
(wat deugt hier niet) maar juist op zoek gaat naar what’s strong
(waar zit talent voor de oplossing).
Dat was een tijdrovend proces van interviews, tussen de bedrijven
van andere opbouwwerkactiviteiten door. Ondanks de negatieve,
bezorgde beelden die bewoners in de gesprekken bevestigden, was
er ook een begin van nieuw bewonersinitiatief. Zo deed een deel van
de bewoners op voorstel van het opbouwwerk mee aan Burendag.
Het werd een voorzichtig optimistisch nieuw begin op weg naar een
betere sfeer en omgangsvormen in de Maurikse Gaarden. Door de
bewoners zelf georganiseerd.’
In 2019 wordt met alle betrokkenen verder bekeken hoe dit positieve
begin kan worden voortgezet.
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Marien van Schijndel
Sociaal werker Buren,
opbouwwerker
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NAAST BEWEGEN OOK
GEZELLIG BIJ ELKAAR ZIJN
‘Meer Bewegen voor Ouderen’ behoort al jaren tot de meest gewaardeerde activiteiten van Welzijn Rivierstroom in Buren. Ook in 2018.
Marry Pikker is de spin in het web van de verschillende groepen: zij
bezoekt groepen en zorgt dat er docenten en locaties zijn.
‘Iedereen weet dat het voor ouderen van belang is om te blijven
bewegen. Maar naast het plezier van samen bewegen, is het voor
veel ouderen ook belangrijk om het gezellig te hebben met elkaar.’
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Tijdens de lessen van MBVO worden er ook
oefeningen gedaan om vallen te voorkomen.

Marry Pikker
Sociaal werker Buren,
vrijwilligersondersteuner

2018
jaaromzet
€ 898.624
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