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Hierbij ons halfjaarverslag van 2022. We houden u met dit verslag graag
op de hoogte van de voortgang en vertellen u over onze welzijnswerkzaamheden en doelen c.q. onze uitdagingen. Zo krijgt u een inkijk in de werkzaamheden en activiteiten van de organisatie en verwachten wij u een helder
beeld te schetsen van onze werkzaamheden. Een team van bestuurders,
medewerkers én vrijwilligers staat dagelijks voor u klaar.
Wij willen iedereen die zich enthousiast heeft ingezet voor- en bij onze
organisatie bedanken. We kunnen en willen niet zonder deze bevlogen groep
mensen en op deze manier kunnen we met elkaar het belangrijke welzijnswerk blijven doen.
Veel leesplezier!

Esther Leenhouts
Directeur WelZijn Krimpenerwaard
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1.1 Statuten

GEGEVENS

ARTIKEL 2

Stichting WelZijn Krimpenerwaard
Telefoon 085-0662370
info@welzijnkrimpenerwaard.com
www.welzijnkrimpenerwaard.com

De stichting heeft tot doel
A Het in stand houden en bevorderen van het
welzijn van de inwoners in de gemeente
Krimpenerwaard.
B Het signaleren van risico’s voor het welzijn
van de inwoners van de Krimpenerwaard.
C De kwetsbare inwoners in staat te stellen zo
lang mogelijk zelfstandig te functioneren in de
eigen woon- en leefsfeer. Kwetsbare inwoners
zijn alle inwoners die enige vorm van ondersteuning nodig hebben voor het in stand
houden of bevorderen van hun samenredzaamheid of zelfredzaamheid.

BESTUURSLEDEN (op 30 juni 2022)
Edmond Walma, voorzitter
Wim Vonk, secretaris
Fred Frietman, penningmeester
Anja van Alphen
Els de Vries
Gerrit Slob
Jacques Reniers
Erna Pfaff
Lia Wentinck

DIRECTIE EN PERSONEEL
Esther Leenhouts, Directeur
De stichting heeft 20 medewerkers (14,3 fte).
Er zijn in de eerste helft van 2022 519 vrijwilligers
actief (geweest) voor WelZijn Krimpenerwaard.
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Esther Leenhouts

Anja Grootveld

Agata Bojko

Annette Geelink

Directeur

Projectmanager

Welzijnsadviseur

Welzijnsadviseur
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MEDEWERKERS WELZIJN KRIMPENERWAARD

Jolanda van Dam

Corrie Hoogendoorn

Jolanda Gerbrandts

Welzijnsadviseur

Welzijnsadviseur

Welzijnsadviseur

Sandra Timmer

Ytie Medema

Yvonne Maas

Inge Bonhof

Welzijnsadviseur

Welzijnsadviseur

Welzijnscoördinator

Marjolein de Waard

Marjolein van Leeuwen

Nadia Zaidi

Anja de Redelijkheid

Welzijnscoördinator

Welzijnscoördinator

Welzijnscoördinator

Financieel administratief
medewerker

Martine Brand

Marie-Anne Brekelmans

Sandra van Houdt

Sophia Dijkstra

Financieel administratief
medewerker

Office medewerker

Office medewerker

Office medewerker

Welzijnsadviseur

Roos Eijkelenboom
Welzijnsadviseur
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1.2 Koersnotitie

•

•
•

• De bijdrage van vrijwilligers is al groot en
moet zo mogelijk nog groter worden.

• Om de zorg betaalbaar te houden wordt

meer een beroep gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van de inwoners.
Preventie en vroegsignalering krijgen meer
nadruk.
De transformatie van het sociaal domein
binnen de gemeente Krimpenerwaard rust
niet alleen op onze schouders. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
gemeente en de partners in het Preventieteam.
Als het kan zoeken wij naar collectieve
mogelijkheden daar waar nu individueel
ondersteund wordt.
De toegang van welzijn
De diensten van welzijn
De organisatiestructuur

•
•

•

•
•
•

Ieder onderdeel wordt beschreven vanuit de
huidige situatie, de stappen die genomen moeten
worden naar de gewenste situatie en het tijdspad
wat daarmee is gemoeid.
Afzonderlijk wordt een financiële paragraaf
gemaakt en een algemeen actieplan om alle
deelstappen met elkaar in inhoud en tijd te
verbinden. De koersnotitie kunt u hier inzien.
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De gemeente Krimpenerwaard wil een gemeente
zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Waar iedereen zelfstandig kan leven en mee kan doen naar
vermogen. Om dit te kunnen bereiken, heeft de
gemeente de hulp nodig van inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en instanties. Welzijnswerk blijft daarin onverminderd
belangrijk en dus ook de rol van WelZijn Krimpenerwaard. In 2021 is een koersnotitie opgesteld
voor WelZijn Krimpenerwaard. Met de visie in de
koersnotitie leggen we een goede basis voor het
welzijnswerk van de toekomst. Het welzijnswerk
kan een klein duwtje zijn, maar het is vaak van
grote betekenis op de lange termijn. De koers die
daarin is bepaald, wordt op dit moment uitgewerkt in het uitvoeringsplan en vormt het uitgangspunt voor de inzet van onze organisatie.
De opbouw van het uitvoeringsplan
De zeven belangrijkste aandachtspunten als
uitgangspunt, te weten:
Het beleid levert een bijdrage aan de
zelf- en samenredzaamheid van de inwoners.
Niet voor iedereen is een hoog niveau van
zelfredzaamheid haalbaar. Het bieden of
organiseren van een passende ondersteuning blijft daarom, naast het opbouwwerk,
een belangrijk onderdeel van ons werk.
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Partners van het Preventieteam hebben hard
gewerkt aan het opleveren van het werkplan
2023. WelZijn heeft hierin als grootste partij een
belangrijke rol in genomen. Er zijn diverse
deelprojecten verder uitgevoerd en/of gestart.
WelZijn neemt deel in alle projecten en heeft in
enkele projecten de projectleidersrol.
De deelprojecten zijn:
Welzijn op Recept: Het project Welzijn op
Recept is het afgelopen halfjaar volop in
ontwikkeling geweest. Het projectleiderschap
ligt bij Kwadraad en daarnaast nemen ook de
gemeente, WelZijn Krimpenerwaard en twee
praktijkmanagers van huisartsenpraktijken
deel. WelZijn zal de eerste triage doen na
afgeven van Welzijn op Recept door huisarts.
Het projectplan is ingediend bij de gemeente
om hopelijk in het najaar te starten met
trainingen.
Geldpunt: Het project geldpunt is ontstaan
vanuit signalen binnen het casuïstiekoverleg
dat er vanuit inwoners veel vragen waren over
financiën. Een geldpunt/loket, startend in drie
kernen, zou daar een oplossingsrichting voor
kunnen zijn. Het projectleiderschap ligt bij
WelZijn Krimpenerwaard en daarnaast nemen
Kwadraad, de gemeente en Gro-up deel. Met
de te verwachten sterke vermindering van de
koopkracht in de komende tijd zal het beroep
op toeslagen en de ondersteuning bij de
aanvraag daarvan steeds belangrijker worden.

W E L Z I J N K R I M P E N E RWA A R D

• Doorontwikkeling welzijnspunten: Het project

•

•

•

doorontwikkeling welzijnspunten wordt
beschreven en WelZijn Krimpenerwaard heeft
het projectleiderschap. Er zijn momenteel
meerdere sporen die inwoners moeten helpen
om beter hun weg te vinden met hun hulpvraag. Deze zijn, meer dan voorheen, gericht
op het versterken van het gewone leven
(normaliseren), preventie, vroeg signalering en
het bieden van een passende ondersteuning
bijvoorbeeld bij mantelzorg. Eén van die
sporen is de doorontwikkeling van de welzijnspunten, gericht op de participatie van de
partners van het Preventieteam. In al onze
woonkernen een welzijnspunt met daaromheen voorzieningen voor ontmoeting, burgerinitiatief, vrijwilligersfacilitering etc.
Casuïstiekoverleg: In alle drie de subregio’s
vindt casuïstiekoverleg plaats. WelZijn neemt
deel aan alle overleggen. Daarnaast heeft een
casuïstieknetwerkbijeenkomst plaatsgevonden
met de medewerkers uit alle drie de overleg-regio’s alsmede een groot deel van de
stuurgroepleden. Doel was kennismaking met
elkaar en het uitwisselen van signalen, ervaringen, maar ook succesfactoren en belemmeringen. WelZijn en Gro-up hebben deze bijeenkomst vormgegeven.
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1.3 Preventieteam

Terugblik
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De spreekuren zijn in de loop van het eerste
halfjaar weer, zoals voor corona, zonder afspraak
toegankelijk. Een persoonlijke afspraak maken
blijft mogelijk.
Signalen vanuit de WelZijnspunten:

• Een toename van het aantal hulpvragen ten
•

opzichte van vorig jaar.
In toenemende mate zien we een verschuiving
in leeftijd en de aard van de vragen. Opvallend
is het aantal vragen van mensen tussen de 24
en 65 jaar. Zij komen met name met vragen
over minimaregelingen, niet alleen de standaard regelingen, maar ook doen zij een
beroep op verschillende fondsen. Naast de
vragen op financieel vlak gaan veel vragen ook
over meerdere leefgebieden vooral ook op het
psychosociale vlak.

• Met Vluchtelingenwerk is de afspraak gemaakt

om na twee jaar, na de begeleiding, een warme
overdracht naar WelZijn Krimpenerwaard te
doen in de eigen woonkern van de statushouder, zodat zij op een laagdrempelige wijze
gebruik kunnen maken van informatie en
advies van de welzijnsadviseur. Deze cliënten
vragen veel tijd op het WelZijnspunt vanwege
het niet machtig zijn van de Nederlandse taal
en het inzicht krijgen in hun dossier en de
wet- en regelgeving.

• Toename van de hulpvragen m.b.t. eenzaam-

heid. Dit komt vaak naar voren bij gesprekken
die worden gevoerd met inwoners. Hierdoor
zien we ook een toename van het aantal
vragen voor maatjes vanwege eenzaamheid,
ook bij jongeren.

• Een aantal partners uit ons netwerk is moeilij-

ker bereikbaar, zoals Jeugdfonds Sport &
Cultuur, Wmo en SoZa, dit maakt het werk
arbeidsintensief.
Vragen zoals hulp bij administratie, het aanvragen van toeslagen en UWV- en bijstandsuitkeringen, zorgen voor tijdsdruk bij onze welzijnsadviseurs.
Tijd om een inwoner meer zelfredzaam te maken
in zijn eigen geld- en regelzaken ontbreekt. Er
lopen onderzoeken naar verschillende mogelijkheden om inzet door vrijwilligers hierop uit te
breiden.

•

• Vragen van overbelaste mantelzorgers die
•

worden doorgezet naar de mantelzorgadviseurs.
Door de lange wachtlijsten bij organisaties in
ons netwerk, worden er sneller hulpvragen
doorgeschoven naar WelZijn. Wanneer er via
de Wmo of via de thuiszorg niet direct begeleiding of huishoudelijke hulp beschikbaar is, kan
dit tijdelijk worden opgelost met een vrijwilliger of door hulp van een WelZijnsadviseur.

• Steeds meer complexe casussen waarbij Wmo
een indicatie heeft afgegeven, worden gezamenlijk opgepakt, door zoveel mogelijk inzet
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In alle woonkernen is een WelZijnspunt waar wekelijks één of meerdere (inloop)
spreekuren voor inwoners worden gehouden. Ze zijn gesitueerd in bijvoorbeeld een
buurthuis, een huisartsenpraktijk, een bibliotheek of wooncomplex.
Hulpvragen worden via diverse kanalen aan ons gesteld, zowel fysiek als online of
telefonisch. In verschillende kernen is een start gemaakt met het aanbieden van
activiteiten met andere partijen tijdens het inloopspreekuur, zoals een koffie-inloop in
samenwerking met een lokale commissie.

W E L Z I J N K R I M P E N E RWA A R D

2.1 WelZijnspunten voor informatie & advies

W E L Z I J N K R I M P E N E RWA A R D

•
•

van vrijwilligers en verschillende partijen in
het voorveld, zoals MEE-plus en Gro-up.
Aanvragen kinderopvangtoeslag bleken erg
arbeidsintensief. Dit komt ook doordat soms
lessen en schooltijden regelmatig gewijzigd
werden.
Veel vragen i.v.m. de tariefswijziging huishoudelijke hulp uit de Wmo. De tariefswijziging
van 2022 betrof de eigen bijdrage voor structurele huishoudelijke hulp uit de Wmo, deze is nu
gekoppeld aan het inkomen.

De WelZijnsadviseurs vinden steeds meer balans
in het ontmoeten van netwerkpartners op de
werkvloer of digitaal. Onze WelZijnsadviseurs
hebben gemerkt dat het online contact hebben
met netwerkpartners ook voordelen heeft. Ze
kunnen sneller meer mensen bereiken en overleggen over hulpvragen. Zo worden in het wekelijks
casuïstiekoverleg vanuit het Preventieteam,
complexe hulpvragen besproken en kijken we
met de deelnemende partijen naar een zo goed
mogelijke doorverwijzing of verdeling van taken.
We kijken gezamenlijk wat in het voorveld
opgepakt kan worden. Dit kan zijn door inzet
van de WelZijnsadviseur, of een vrijwilliger.

H A LFJ A A R V E R S L A G 2022
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402

TOP 5 HULPVRAGEN WELZIJN
(TOTAAL 1397)
Geldzaken & Regelgeving 29%
Jeugd & Gezin 16 %
Huisvesting & Wonen 12%
Welbevinden 9%
Actief zijn & Vrijwilligerswerk 9%
Overig 25%

126
216

132
171

CIJFERS WELZIJNSPUNTEN
Het totale aantal unieke cliënten1 die in het
rapportage tijdvlak januari t/m juni 2022 het
WelZijnspunt raadpleegden met een vraag op
het gebied van welzijn, was 824. Dit aantal is ten
opzichte van de eerste helft van 2021 gestegen
met ruim 17 %. Cliënten stelden 1397 hulpvragen.
Voor deze hulpvragen waren 1140 korte contacten
en 4334 contactmomenten/acties nodig.2
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75+

LEEFTIJDEN CLIËNTEN WELZIJNSPUNT

45-64
25-44
1-15
onbekend

65-74
16-24

14%

5%

16%

18%
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350

9%

27%

11%

1 Een unieke cliënt is één persoon en één persoon kan meerdere casussen hebben. Eén casus kan meerdere hulpvragen hebben.

Iedere casus vraagt gemiddeld bijna 4 contactmomenten. De contactmomenten variëren qua tijdsbesteding. Elke actie (een
telefoontje, een huisbezoek of een gesprek op locatie) vraagt een andere tijdsbesteding evenals de complexiteit van de hulpvraag.
2 Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met voorgaande jaren i.v.m. de fusie tussen de drie welzijnsorganisaties en de coronaperiode.

DOORVERWEZEN NAAR ONS (TOTAAL 896)

6

76% van onze cliënten met een vraag op het gebied
van welzijn, heeft op eigen initiatief met ons contact
opgenomen. 24% van de cliënten werd door partnerorganisaties naar ons doorverwezen. 3

17
28
58

Cliënten zijn geen unieke cliënten. Hier is het aantal keer
geteld dat een cliënt wordt doorverwezen, het betreft hier

682

896 cliënten, tegenover 824 unieke cliënten, dus voor 72
cliënten is er meer dan 1 keer vastgelegd dat zij doorverwezen zijn naar ons (of op eigen initiatief bij ons zijn gekomen).
Het aantal zegt niets over door wie zij zijn doorverwezen naar
ons. .

TOP 5 DOORVERWEZEN NAAR ONS
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16

14

Eigen initiatief (zoals een zoon/dochter) 76%
Gemeente 6 %
Huisarts/POH 3%
Kwadraad 2%
Thuiszorg 2%
GGZ 1%

DOORVERWEZEN DOOR ONS (TOTAAL 943)
72% van onze cliënten is door ons niet doorverwezen,
de overige 28% is wel doorverwezen naar bijvoorbeeld de gemeente, naar een andere organisatie etc. .4

6
7
10
26

Cliënten zijn geen unieke cliënten. Hier is het aantal keer
geteld dat een cliënt wordt doorverwezen door ons, het

70

betreft hier 943 cliënten, tegenover 824 unieke cliënten, dus

678

voor 119 cliënten is er meer dan 1 keer vastgelegd dat zij
doorverwezen zijn door ons (of dat het korte contact zonder
doorverwijzing is afgesloten). Het aantal zegt niets over naar
wie zij zijn doorverwezen door ons.

TOP 5 DOORVERWEZEN DOOR ONS
Niet doorverwezen 72%
Gemeente 7 %
Kwadraad 3%
Organisatie op gebied van Wonen 3%
Organisatie op gebied van Geldzaken 1%
GGZ 1%
3 De cijfers veranderen door verbetering in het registratieproces en door veranderende inzichten in de inrichting
4 De cijfers veranderen door verbetering in het registratieproces en door veranderende inzichten in de inrichting.
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2.2 Diensten en activiteiten
Activiteiten worden vanuit WelZijn zowel structureel als incidenteel aangeboden.
De vaste structurele activiteiten kunnen in de kernen verschillend in aanbod zijn,
maar alle activiteiten hebben een laagdrempelig en toegankelijk karakter.

Het opstarten van activiteiten na de coronaperiode verliep wisselend. Er waren deelnemers die
stonden te popelen om weer deel te nemen aan
activiteiten, maar ook deelnemers die nog erg
terughoudend waren. Als eerste gingen in diverse
kernen de koffieochtenden en spelletjesmiddagen
weer van start met een beperkt aantal deelnemers en eerst nog op anderhalve meter afstand.
Na enige tijd (door o.a. de boostervaccinatie)
steeg het deelnemersaantal weer voorzichtig.
Mensen gaven aan de activiteiten en bijeenkomsten zeer te hebben gemist. Geprobeerd
werd om zo snel mogelijk

meer activiteiten op te starten nadat de coronamaatregelen opgeheven waren. Vervolgens
konden er na langere tijd ook weer evenementen
georganiseerd worden waarbij grote groepen
mensen bij elkaar konden zijn, zoals bijvoorbeeld:
Wereldvluchtelingendag, themamaaltijden,
koffieproject ‘Aan de Bak’, Gezond & Fit, debatavond gemeenteraadsverkiezingen, bezoek
Rijksmuseum, Paasbrunch, Streekwinkelbijeenkomsten en zondagmiddagconcerten.
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Ook de vrijwilligersdiensten van WelZijn Krimpenerwaard zijn na de coronaperiode weer van start
gegaan. Langzaamaan namen de vragen voor
vervoer, klussendienst of andere ondersteuning
weer toe. Opvallend is (en blijft) de toenemende
vraag naar maatjes. Mensen hebben een enorme
eenzaamheid ervaren en willen graag een maatje
voor aandacht en gesprekken. Alle diensten
draaien inmiddels weer zoals voor de coronaperiode. Wij hebben de volgende diensten: vervoersondersteuning, klusjesdienst, administratieve
ondersteuning, hulp bij belastingaangifte, digitale
ondersteuning, respijtzorg, netwerkcoaching,
informatief huisbezoek, levensboeken, contactcirkel en verschillende soorten maatjes.

Tijdens de open eettafel
heeft zich een meneer aangemeld
op advies van de huisarts.
Meneer wandelt erg veel, valt af en eet niet goed.
De huisarts heeft hem een ‘recept welzijn’ gegeven
en samen met meneer gaan we op zoek
naar een passend stukje welzijn.

H A LFJ A A R V E R S L A G 2022

Alle activiteiten hebben als doel: ontmoeten en
verbinden. Als welzijnsorganisatie vinden we het
belangrijk dat mensen anderen kunnen ontmoeten. Zo bieden we bijvoorbeeld voor en/of na de
activiteit, gelegenheid en ruimte om de deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan. Maar
ook tijdens activiteiten die gericht zijn op samen
eten of koffiedrinken zoals: koffie-inloop, open
eettafels, structureel dagelijkse aanschuifmaaltijden, etc. We proberen in iedere kern laagdrempelige koffie-bijeenkomsten te organiseren waar
mensen binnen kunnen lopen voor een praatje
en/of ontmoeting. Daarnaast organiseren we
diverse vaste informatieve, educatieve, preventieve en creatieve activiteiten Voor veel van deze
activiteiten zijn (vrijwillige) docenten aanwezig.
Incidentele activiteiten worden georganiseerd en
aangeboden op basis van behoefte en daarbij
inspelend op actuele onderwerpen.

Ook veel vrijwilligers durfden nog niet aan de slag
te gaan of moesten door ziekte of achteruitgang
stoppen. Dan blijkt hoe kwetsbaar veel activiteiten en/of diensten zijn als een vrijwilliger stopt of
besluit (nog) niet aan de taak te willen beginnen.
Gedurende de periode van januari t/m juni 2022,
zijn er 519 vrijwilligers actief (geweest) voor
WelZijn Krimpenerwaard. 41 vrijwilligers hebben
zich in dit rapportagetijdvak uitgeschreven als
vrijwilliger (het merendeel vanwege ziekte of
andere lichamelijke beperkingen) en 24 nieuwe
vrijwilligers zijn van start gegaan. Het blijft een
aandachtspunt om lokaal het vrijwilligersbestand
op sterkte te houden.
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Begin van dit jaar hebben we een brede vrijwilligerspromotieactie opgezet o.a. via flyers en
posters in alle kernen, persberichten met story-

“

telling en een uitzending bij RTV Krimpenerwaard
met als doel het vrijwilligerswerk onder de
aandacht te brengen. Deze promotieactie heeft
slechts twee nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Uit ervaring blijkt dat nieuwe vrijwilligers vooral
komen via bestaande vrijwilligers (mond-totmond) of via een open inloop bij een bestaande
activiteit.
Na de coronaperiode zijn ook de vrijwilligersevaluaties van diverse groepen weer opgepakt.
Enerzijds om te bekijken hoe de dienst weer
opgepakt kan worden maar anderzijds ook om
de vrijwilligers weer de verbinding met de welzijnsorganisatie te geven. Daarnaast hebben we in
maart een training ‘Omgaan met Dementie’
aangeboden en in juli een gezellige tropische
vrijwilligerszomerborrel.

Nadat ik gestopt was met werken kwam ik tijdens de coronaperiode thuis te zitten.
Dit kwam toen niet verkeerd uit omdat mijn schoonmoeder veel zorg nodig had.
Maar na die periode van zorg wilde ik wel wat meer gaan doen.
Ik hoorde van de workshop ‘vrijwilliger handmassage’ en zo werd ik geprikkeld om
daar eens kennis te maken met WelZijn Krimpenerwaard. Vervolgens had ik een
leuk intakegesprek bij de welzijnscoördinator en ben sinds kort maatje geworden
van een mevrouw om samen te gaan wandelen omdat ze anders niet buiten komt.
Het voelt voor mij als leuk en zinvol vrijwilligerswerk en ben er erg blij mee!

”
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Aan het begin van het jaar hadden we nog te maken met de coronamaatregelen
waardoor activiteiten en diensten (bijna) geheel stil kwamen te liggen. Na deze
periode bleek dat het lastig is om activiteiten en diensten, gedragen door onze
vrijwilligers, voort te zetten op de manier zoals we gewend waren: onzekerheid
over wat opgestart mocht worden en op welke manier, angst om anderen te
ontmoeten of samen te komen, etc. .
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2.3 Vrijwilligersinzet
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2.4 Stages
In de eerste zes maanden van het jaar zijn 13
stagiaires actief geweest binnen WelZijn Krimpenerwaard. Er zijn zes maatschappelijke stagiaires
komen helpen bij diverse activiteiten, vijf
MBO-studenten werden begeleid voor hun
werkstages alsook drie HBO-studenten, waarvan
één student onlangs zijn opleiding succesvol heeft
afgerond met een afstudeerscriptie over de kracht
van mantelzorgondersteuning.

Een jonge, alleenstaande vrouw zocht contact met WelZijn Krimpenerwaard
omdat ze zich eenzaam voelde. Haar zoon was zelfstandig gaan wonen en veel
contacten, steun en activiteiten waren door de coronamaatregelen weggevallen
waardoor mevrouw veel eenzaamheid ervaarde. Begin dit jaar is mevrouw
begonnen als vrijwillige gastvrouw. Door dit vrijwilligerswerk heeft mevrouw
een dagbesteding maar ook mooie gesprekken met de gasten en nieuwe
vriendschappen opgedaan met andere vrijwilligers. Ze heeft een volle agenda
en mevrouw is opgebloeid.
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Als welzijnsorganisatie vinden we het belangrijk
om de vrijwilligers aan onze organisatie te binden
middels trainingen en bijeenkomsten maar vooral
de persoonlijke aandacht en waardering in de
vorm van bijvoorbeeld een kaartje of gesprek.
Ten slotte is het goed om te melden dat we
merken dat het verzoek om een maatje meer en
meer toeneemt. Door de hele coronaperiode is de
eenzaamheid onder mensen toegenomen; het
netwerk van mensen is kleiner geworden, mensen
zijn lichamelijk achteruitgegaan of hun vaste
bezoekjes en activiteiten zijn weggevallen. In de
afgelopen maanden is er meer tijd en aandacht
besteed aan uitvoering en doorontwikkeling van
de dienst maatjes en zal in de toekomst onze
aandacht blijven houden.
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Mantelzorg is een kernfunctie in het informele hulpcircuit. Het levert zeer veel op en
we willen als organisatie mantelzorgers maximaal en ten volle ondersteunen.
Wij werken aan de ontwikkeling van één Steunpunt Mantelzorg voor de hele Krimpenerwaard waar iedereen terecht kan. Deze ontwikkeling wordt stapsgewijs verder
opgebouwd en uitgebreid. Zoals altijd, met het door de gemeente omarmde concept
van ‘positieve gezondheid’ als leidraad.
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2.5 Mantelzorg
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Om de expertise van het Steunpunt Mantelzorg te
versterken is gestart met de bijscholing van
medewerkers in het thema passende mantelzorgondersteuning. Deze wordt in het najaar gecontinueerd en afgerond. Door aansluiting bij Mantelzorg NL kunnen wij steunen op landelijke
kennis en expertise.

Voorlichting, lotgenotencontact en gespreksgroepen zijn belangrijke ondersteuningsbronnen voor
mantelzorgers. Herkenning, erkenning, ziekte-inzicht en (zelf)reflectie maken dat er beter geanticipeerd kan worden op de mantelzorgsituatie en
wat nodig is om een goede balans te behouden.
Activiteiten die hieraan bijdragen zijn o.a. :
Gespreksgroep voor mantelzorgers van dementerenden
Mantelzorgontmoeting fysiek en digitaal.
Start mantelzorgcafé.
Wandelingen met mantelzorgers.
Workshop Klein Geluk (incl. verspreiding van
het boekje ‘Klein Geluk voor de mantelzorger’).
Nazorg voor mantelzorgers na overlijden
zorgontvanger bijvoorbeeld door een troostgeschenkje of gesprek.
Webinars en workshops.

•
•
•
•
•
•
•

Samen de zin en betekenis van de
mantelzorg te ontdekken heeft een
belangrijke toegevoegde waarde,
zoals een deelneemster verwoordde:
“ De ervaring dat je niet de enige bent,
helpt. Het relativeert ook je eigen
zorgen en problemen.”

Quote van mantelzorger Tanya via e-mail n.a.v.
de uitnodiging webinar Positieve Gezondheid:
“ Wat een mooi initiatief! Ik ben er niet bij maar
wil bij dezen graag mijn respect en complimenten
uitspreken voor jullie waardevolle werk.
Bedankt en veel succes toegewenst! ”
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ACTIVITEITEN

Tijdens de coronapandemie zijn we gestart met
webinars en digitale gesprekken en zijn tot de
conclusie gekomen dat deze waardevol zijn en
een vast onderdeel van ons aanbod zijn geworden. We hebben dit aanbod de aflopen maanden
gecontinueerd.

“ Ik vind het jammer dat het nu afgelopen is. Voor mij als
mantelzorger was het een verlichting om een middag
de zorg over te kunnen laten aan een lieve Saar met
wie ze samen boodschappen kon doen.

”

”

INFORMATIEVERSTREKKING

PROJECT RESPIJTZORG

Het is belangrijk dat mantelzorgers actuele en
belangrijke informatie ontvangen zoals bijvoorbeeld over de mantelzorgwaardering, huishoudelijke hulptoelage en tijdelijke respijtzorg. Eén
keer per jaar komt er een gepersonaliseerde
uitgave van het blad ‘MantelKRACHT’ uit met,
naast de landelijke informatie, ook specifieke
wetenswaardigheden uit de Krimpenerwaard.
Behalve het jaarlijkse magazine verspreiden we
ook twee keer per jaar een eigen nieuwsbrief
voor mantelzorgers. Daarnaast informeren wij
inwoners over mantelzorg via Het Kontakt,
gemeentelijke nieuwsbrieven en sociale media.
Via deze kanalen willen wij bewustwording
creëren onder de inwoners over het feit dat
iedereen plotseling in een situatie van mantelzorg terecht kan komen en dat WelZijn er dan is
voor ondersteuning en advies.

Vervangende mantelzorg wordt respijtzorg
genoemd. Respijtzorg is er in de vorm van vrijwilligers maar ook op professionele basis. Tijdens de
coronapandemie nam de zorgzwaarte toe en
waren vrijwillige maatjes minder inzetbaar. Met
een extra subsidie van de gemeente hebben we
de samenwerking met professionele respijtorganisaties geïntensiveerd en zijn van start gegaan
met een respijtproject. Respijt aan huis wil
zeggen dat er een professional komt die de taken
van de mantelzorger tijdelijk overneemt, zodat de
mantelzorger een paar uurtjes vrijaf krijgt. Uit dit
project kan WelZijn Krimpenerwaard een beperkt
aantal mantelzorgers drie maanden lang maximaal 3 uur per week respijtzorg aanbieden van
een Saar of ZorgMies.
Het project is een pilot om te verkennen in
hoeverre professionele respijt verlichting biedt
aan mantelzorgers. De voorlopige resultaten
tonen het belang van deze vorm van respijt en we
zetten ons in om in overleg met de gemeente tot
een structurele respijtregeling te komen. Dit
project wordt na afloop afzonderlijk geëvalueerd
en verantwoord.

MANTELZORGWAARDERING
Gedurende het rapportagetijdvak hebben er 289
mantelzorgers de mantelzorgwaardering 2022
aangevraagd. De mantelzorgwaardering is een
gemeentelijke regeling als waardering voor de
inzet van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen
een aanvraag doen voor Krimpenerwaardcadeaubonnen ter waarde van € 100,-. Voorwaarde is wel
dat degene voor wie de mantelzorger zorgt een
inwoner van de gemeente Krimpenerwaard is en
de mantelzorg in ieder geval voor een periode
van drie maanden is en ten minste acht uur per
week bedraagt.
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nieuwsbrief. De links en online tips tijdens de coronatijd
waren ook leuk. Het is te zien dat jullie de nieuwsbrief
met aandacht samenstellen, complimenten!
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“ Hartelijk dank voor de wederom lezenswaardige
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BLIK OP DE TOEKOMST

Binnen mantelzorg onderscheiden we diverse
groepen, zoals jong, werkend, GGZ, dementie, etc.
Om hen zo goed en specifiek mogelijk te ondersteunen werken we samen met partners op
verschillende terreinen. We zoeken en onderhouden contact, delen kennis en werken zo nodig
samen. Partners met wie we intensief samenwerken zijn: gemeente Krimpenerwaard, Kernkracht,
TANDEM, Transmuraal Netwerk, Dementienetwerk
Midden-Holland, Alzheimer Midden-Holland.
Als WelZijn vormen we een podium voor onze
partners (GGZ-Kernkracht, Tandem, Parkinson) en
zijn een verbindende schakel tussen organisaties
en beoogde doelgroepen.

De vergrijzing en complexer wordende samenleving heeft invloed op het aantal mensen dat
onvoldoende regie ervaart bij het regelen van
sociale steun en zorg. Behalve grenzen aan eigen
mogelijkheden zijn er ook grenzen aan de inzet
van het eigen netwerk voor mantelzorg. Want het
aantal mantelzorgontvangers stijgt naar verwachting tot 2040 met bijna 70%, terwijl het aantal
mantelzorggevers met nog geen 7% toeneemt.
Ook komen inwoners die mantelzorg nodig
zouden hebben meer en meer in beeld omdat ze
geen eigen netwerk hebben die mantelzorg zou
kunnen verlenen, waardoor de formele zorg
eerder belast wordt.
Het verder ontwikkelen van een professioneel
Steunpunt Mantelzorg binnen de gemeente
Krimpenerwaard is een goede basis om aan de
stijgende vraag naar mantelzorgondersteuning
tegemoet te komen.

KNELPUNTEN

• Stijgende behoefte aan mantelzorgondersteu•
•
•
•
•
•

ning.
Meer diversiteit in de doelgroep mantelzorgers.
Wachtlijsten bij onze partners (Wmo, zorgorganisaties).
Het niet registreren van GGZ-cliënten voor
regelingen omdat de cliënt niet erkent dat hij
(mantel)zorg nodig heeft.
Te weinig vrijwillige maatjes.
Ouders die ouder worden en zorgen voor een
thuiswonend volwassen kind met een hulpvraag. Waar kan hij of zij gaan wonen? Geen
diagnose, geen zorg/begeleiding?
Te weinig passende logeeropvang.

AANTALLEN MANTELZORGERS
Gedurende het rapportagetijdvak waren er bij
WelZijn Krimpenerwaard totaal 858 mantelzorgers actief. In dit rapportagevlak zijn 70 mantelzorgers uitgeschreven. Dit kan diverse oorzaken
hebben, zoals het overlijden van de vrager
mantelzorg. Gedurende het rapportagetijdvlak
zijn er 50 nieuwe mantelzorgers ingeschreven.
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SAMENWERKING MET PARTNERS

43
19
27
159
38

CIJFERS WELZIJNSPUNTEN
MET BETREKKING TOT MANTELZORG
Het totale aantal unieke cliënten5 die in 2022 het
WelZijnspunt raadpleegden met een vraag op het
gebied van mantelzorg, was 235. Dit aantal is ten
opzichte van de eerste helft van 2021 gestegen
met ruim 54%. Cliënten stelden 320 hulpvragen.
Voor deze hulpvragen waren 265 korte contacten
en 881 contactmomenten/acties nodig.6

43

LEEFTIJDEN MANTELZORGERS

75+

45-64
65-74
onbekend

16-24
1%

25-44
3%

25%

20%

38%

13%

5 Een unieke cliënt is één persoon en één persoon kan meerdere casussen hebben. Eén casus kan meerdere hulpvragen hebben. Iedere
casus vraagt gemiddeld bijna 4 contactmomenten. De contactmomenten variëren qua tijdsbesteding. Elke actie (een telefoontje, een
huisbezoek of een gesprek op locatie) vraagt een andere tijdsbesteding evenals de complexiteit van de hulpvraag.
6 Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met voorgaande jaren i.v.m. de fusie tussen de drie welzijnsorganisaties en de coronaperiode.
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Welbevinden 50%
Gezondheid & Zorg 13 %
Huisvesting & Wonen 12%
Ouder worden (thuis) 8%
Vervoer 6%
Overig 11%
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TOP 5 HULPVRAGEN MANTELZORG (TOTAAL 320)

10
14
15
189

75% van de cliënten met een vraag op het gebied van
mantelzorg komt op eigen initiatief. De overige 25% is
doorverwezen naar ons.
Cliënten zijn geen unieke cliënten. Hier is het aantal
keer geteld dat een cliënt wordt doorverwezen naar
ons, het betreft hier 251 cliënten, tegenover 235 unieke
cliënten, dus 16 cliënten is meer dan 1 keer vastgelegd
dat zij doorverwezen zijn naar ons (of op eigen initiatief bij ons zijn gekomen). Het aantal zegt niets over
door wie zij zijn doorverwezen naar ons.
.

TOP 5 DOORVERWEZEN NAAR ONS
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Eigen initiatief/informeel (zoals zoon of dochter) 75%
Huisarts 6 %
Gemeente 5%
Thuiszorg 4%
Tandem 2%
Geriatrie 1%

DOORVERWEZEN DOOR ONS

2
3
4
14
19

165

65% van de cliënten met een vraag op het gebied van
mantelzorg is niet doorverwezen door ons, de overige
35% is wel doorverwezen naar bijvoorbeeld de
gemeente, of een andere organisatie etc.8
Cliënten zijn geen unieke cliënten. Hier is het aantal
keer geteld dat er een cliënt wordt doorverwezen door
ons, het betreft hier 255 cliënten, tegenover 235 unieke
cliënten, dus voor 20 cliënten is meer dan 1 keer
vastgelegd dat zij doorverwezen zijn door ons, (of dat
het korte contact zonder doorverwijzing is afgesloten).

TOP 5 DOORVERWEZEN DOOR ONS
Niet doorverwezen (+informeel) 64%
Respijtzorg 7 %
Gemeente 5%
Kwadraad 2%
Thuiszorg 1%
Casemanger dementie 1%

7 Cijfers veranderen door verbetering in het registratieproces en door veranderende inzichten in de inrichting.
8 Cijfers veranderen door verbetering in het registratieproces en door veranderende inzichten in de inrichting.
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DOORVERWEZEN NAAR ONS

Na een succesvolle wintergroet in de eerste
lockdown (2021) hebben we ook begin dit jaar
weer een warme welzijnsgroet uitgedeeld. Via
een oproep in de krant konden mensen iemand
aanmelden voor wie een warme welzijnsgroet
een mooi gebaar kon betekenen. De warme
welzijnsgroet bestond uit een klein cadeautasje
met wat lekkernijen en een kaart met een mooie
of passende groet. Er werden in totaal 139
welzijnsgroeten uitgedeeld in de Krimpenerwaard.

HERSTART ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
Nadat er vanuit de brancheorganisatie groen licht
was gegeven om bepaalde bijeenkomsten weer
op te mogen starten, hebben we actie ondernomen. We zijn begonnen met de koffiebijeenkomsten en de ontmoetingsgroepen, alles met
inachtneming van gepaste afstand en hygiënemaatregelen. Langzamerhand verdwenen steeds
meer maatregelen en konden steeds meer
activiteiten en diensten plaatsvinden. Zowel
inwoners als vrijwilligers gaven aan veel eenzaamheid te hebben ervaren. Het opbouwen en
bijwonen van activiteiten nam geleidelijk toe en
in het voorjaar kon bijna alles weer als vanouds
plaatsvinden. Inmiddels draaien alle activiteiten
en diensten weer volledig en hopen we dit voort
te kunnen zetten.

Gedurende de coronapandemie zijn fysieke ontmoetingen
minder mogelijk geweest maar hebben we op diverse
manieren contact onderhouden.
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Gedurende de coronapandemie zijn fysieke ontmoetingen minder mogelijk geweest
maar hebben we op diverse manieren contact onderhouden: via digitale tips, webinars, Telebakkie, frequente telefonische contacten en waar nodig met de inzet van
belmaatjes. We hebben zowel inwoners als vrijwilligers geleerd om te beeldbellen.
Een waardevolle vaardigheid die in de toekomst nogmaals opgepakt kan worden.
Gedurende de coronaperiode hebben we ons nauwkeurig gehouden aan de geldende
regels van het RIVM alsook aan de handreiking coronabeleid vanuit onze brancheorganisatie. Ieders gezondheid staat voorop!
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2.6 Coronapandemie, wat deden we anders of extra

(niet-geïndiceerde dagbesteding)

In de Krimpenerwaard kun je gebruik maken van geïndiceerde dagbesteding
(maatwerk, beschikking noodzakelijk) van gespecialiseerde organisaties en van
niet-geïndiceerde en informele dagbesteding (voorliggend, zonder beschikking)
o.a. aangeboden door WelZijn Krimpenerwaard.
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2.7 Ontmoetingsgroepen Krimpenerwaard

Doelen van de ontmoetingsgroepen/dagbesteding zijn:
Bestrijden van eenzaamheid, het stimuleren
anderen te ontmoeten, in contact te blijven
en deel uit te maken van een groep.
Ontlasten van de mantelzorger.
Met elkaar werken aan zelf- en samenredzaamheid. Deelname aan de ontmoetingsgroep/ dagbesteding stimuleert langer en
prettiger zelfstandig thuis wonen.

•
•
•

Vanaf januari 2022 is het aantal betrokken
vrijwilligers die de ontmoetingsgroepen begeleiden, constant gebleven. Na de achterliggende
coronaperiode waren de aantallen deelnemers
afgenomen. In de eerste maanden van 2022 bleef
nieuwe aanwas van deelnemers vrijwel uit. De
aanmeldingen van nieuwe deelnemers vanuit
thuiszorgorganisaties en casemanagement
dementie TANDEM hadden of geen interesse aan
collectieve deelname of hadden een overstijgende hulpvraag. Deze signalen zijn ook bij partners
in het geïndiceerde veld herkenbaar. Vanuit
WelZijn is er intensievere samenwerking gezocht
met andere aanbieders van dagbesteding in het
voorliggend veld. De verschillende ontmoetingsgroepen die vanuit WelZijn worden georganiseerd
ervaren niet allemaal een terugloop van deelnemers. In de tweede helft van 2022 zal worden
onderzocht hoe de ontmoetingsgroepen in de
toekomst vormgegeven moeten worden.
In april 2022 heeft er een eerste gezamenlijke
training vanuit WelZijn Krimpenerwaard plaatsgevonden voor vrijwilligers van de ontmoetingsgroepen en mantelzorgers. In samenwerking met
een geriatrisch verpleegkundige is de training
‘Omgaan met dementie’ aangeboden. Ruim 25
vrijwilligers en mantelzorgers vanuit de hele
Krimpenerwaard hebben hieraan deelgenomen.

H A LFJ A A R V E R S L A G 2022
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2.8 Netwerk

2.9 Lokale Commissies

WelZijn Krimpenerwaard is als een spin in het
web, wij onderhouden en creëren een netwerk
en zorgen voor verbinding in alle 11 kernen
van de Krimpenerwaard.
We vinden het belangrijk dat wij ons netwerk
sterk houden, blijven kennen en actief met ons
netwerk blijven samenwerken. Enerzijds om
gezamenlijk activiteiten en projecten aan te
bieden aan alle inwoners van de Krimpenerwaard; anderzijds om zo op de hoogte te blijven
van alle formele en informele voorzieningen voor
alle doelgroepen.
Helaas heeft dit voorjaar nog geen Breed Welzijnsoverleg (BWO) in de kernen plaatsgevonden;
een belangrijk overleg waar professionals en
vrijwilligersgroepen elkaar weten te vinden voor
o.a. het opstarten van nieuwe activiteiten, het
uitwisselen van ervaringen en elkaar versterken
op welk gebied dan ook. De intentie is om dit
overleg in het najaar weer op te starten.
Het afgelopen halfjaar hebben we - na de coronaperiode - actief contact gezocht met verschillende organisaties om snel (nieuwe) activiteiten van
start te laten gaan, zoals: Team Sportservice, KIC,
middelbare scholen, bibliotheken, NetWERK
Krimpenerwaard. Gemerkt wordt dat we elkaar
na de coronaperiode weer snel wisten te vinden
om nieuwe plannen te maken.

Vanouds bestaan in Bergambacht, Berkenwoude,
Stolwijk en Ammerstol Lokale Commissies.
Zij vallen onder WelZijn Krimpenerwaard, maar
hebben als commissie veel zelfstandigheid.
Middels een huishoudelijk reglement is de
rolverdeling beschreven. Deze commissies
ontvangen financiële ondersteuning van WelZijn
Krimpenerwaard. De vele diensten en activiteiten
die zij in hun woonkern organiseren voor met
name ouderen, vormen een deel van de diensten
en activiteiten die WelZijn Krimpenerwaard
organiseert. Dit voorjaar is weer een start gemaakt met het opstarten van veel activiteiten die
vanwege de coronapandemie waren stil gelegd.
Het heeft best wat tijd en inspanning gekost om
weer voldoende deelnemers te krijgen, maar dit is
bij de meeste activiteiten wel gelukt. In het
voorjaar is met iedere Lokale Commissie een
overleg geweest. Alle Lokale Commissies geven
aan dat het voor hen moeilijk is om nieuwe
bestuursleden te vinden en dat de bezoekersaantallen langzaam teruglopen vanwege de leeftijd
van sommige deelnemers. Daar waar behoefte is
worden de commissies ondersteund door onze
organisaties.
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2.10 Informatief
huisbezoek
Het Informatief Huisbezoek is vanwege de
coronapandemie dit jaar later van start gegaan
dan gewenst. In februari hebben we alle vrijwilligers van het Informatief Huisbezoek weer
gesproken en de aandachtspunten van het vorige
jaar doorgenomen en verwerkt. Zo zijn enkele
vragen aangepast en is er aandacht besteed aan
een eenduidige wijze van registreren zodat dit
uiteindelijk de rapportage kan verbeteren.
Inmiddels hebben de vrijwilligers al diverse
huisbezoeken afgelegd. Naar voren komt dat veel
mensen de coronaperiode als zeer zwaar hebben
ervaren en zich erg eenzaam hebben gevoeld.
Ook omdat er mensen om hen heen zijn weggevallen, lichamelijke achteruitgang is opgetreden
en vaste bezoekjes of activiteiten lang hebben
stilgelegen en (nog) niet zijn opgestart.
Dit jaar worden alle 80-jarigen van de gemeente
Krimpenerwaard die toestemming hebben
gegeven, bezocht. Het betreft hier 291 adressen
die verdeeld zijn over 29 vrijwilligers. Aan het
einde van het jaar worden alle resultaten samengevoegd tot één rapportage. Onlangs heeft de
gemeente een flyer samengesteld met alle
regelingen voor senioren. Deze flyer zal bij de
komende huisbezoeken uitgedeeld worden.
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Dit jaar worden alle
80-jarigen van de gemeente
Krimpenerwaard die
toestemming hebben
gegeven, bezocht.

Fusie &
harmonisatie
H A LFJ A A R V E R S L A G 2022
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WelZijn Krimpenerwaard is per 1-1-2021 ontstaan
uit een fusie van drie zelfstandig werkende
stichtingen.
Verschillende visies, werkwijzen en stijlen komen
nu samen. Dit betekent dat gedurende de jaren
2021 en 2022 inspanningen zijn geleverd en nog
steeds worden geleverd om deze verschillen te
verminderen. Deze werkzaamheden worden in dit
halfjaarverslag niet in elk hoofdstuk beschreven.
Ze vragen wel veel tijd en middelen van ons en
hieronder benoemen we een paar onderwerpen.

PERSONEEL
De personele capaciteit omvat op dit moment
14,3 fte. De directie bestaat vanaf 1 januari uit
1 fte. De organisatie is vanaf 1 mei versterkt met
een projectmanager.
We werken op dit moment vanuit drie kantoorlocaties en op verschillende andere locaties in de
kernen, denk aan de WelZijnspunten, ontmoetingsgroepen en buurtkamers.
Er wordt veel tijd en energie geïnvesteerd in de
vertaling en uitvoering van de koersnotitie naar
het uitvoeringsplan. Een onderdeel hiervan is de
ontwikkeling van het functieboek dat past bij de
toekomst van onze organisatie. De samenvoeging
van deskundigheid versterkt de organisatie in de
breedte. Aandachtspunt is wel dat de kennis en
vaardigheden van het personeel moeten worden
aangepast aan de eisen die de nieuwe situatie met
zich meebrengt. Dit moet gelijke tred houden met
de ontwikkelingen en veranderingen in het werk.
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BESTUUR
Het bestuur investeert veel tijd in de organisatie
en de totstandkoming van een goed werkend
Preventienetwerk. Stap voor stap wordt toegewerkt naar een bestuur op afstand. Het bestuur is
dit voorjaar uitgebreid met twee bestuursleden.
Het bestuur bestaat op dit moment uit negen
personen.

PR EN COMMUNICATIE
De werkgroep PR en Communicatie hanteert de
nieuwe huisstijl in alle uitingen zoals nieuwsbrieven, flyers, posters en sociale media. Er is gestart
met een wekelijkse interne nieuwsbrief ‘Wij
WelZijn’ om alle medewerkers te voorzien van
Informatie die voor hen van belang is. De WelZijnsgids wordt gerealiseerd in een oplage van
7500 stuks en worden verspreid onder inwoners
van 70 jaar en ouder en via publieke ruimtes
binnen de Krimpenerwaard (bibliotheken, groepspraktijken, buurthuizen, sportverenigingen,
culturele organisaties, collega-welzijnsorganisaties etc). De WelZijnsgids is hier online in te zien
op onze website.
Acties, projecten en bijeenkomsten worden via
sociale mediakanalen en de regiokranten (middels persberichten of publicaties) onder de
aandacht gebracht. Maandelijks verschijnt in Het
Kontakt een rubriek ‘Nieuws van WelZijn Krimpenerwaard’. Wij ondersteunen ook de Lokale
Commissies, die zelfstandig activiteiten organise-
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ren ‘onder de paraplu’ van WelZijn Krimpenerwaard, met publicaties zoals flyers en posters
waarmee zij hun activiteiten onder de aandacht
kunnen brengen.
De nieuwe website is begin 2022 gelanceerd.
Hier kunt u een kijkje nemen op onze website.

ADSYSCO (REGISTRATIESYSTEEM)
Dit project blijft veel aandacht vragen, vooral de
eenduidigheid van registeren. Dit wordt een
steeds belangrijker punt omdat we in toenemende mate kwantitatief willen verantwoorden welke
werkzaamheden we hebben uitgevoerd. In het
najaar komt er een training voor alle WelZijnsadviseurs waardoor we de eenduidigheid van
registreren nog meer waarborgen. Ook blijven wij,
in samenwerking met Adsysco, het registratiesysteem ontwikkelen, zodat de registratie als
helpend wordt ervaren in plaats van werkdruk
verhogend.

FINANCIËN
De begroting voor 2023 heeft veel voeten in de
aarde gehad voor hij ingediend kon worden
omdat deze een vertaling is van het werkplan. Dit
jaar is er voor het eerst een gezamenlijk werkplan gemaakt en ingediend met de partners van
het Preventieteam. Daarnaast is ook de jaarrekening van 2021 ingediend bij de gemeente.
De financiële basis voor WelZijn Krimpenerwaard
is naar verwachting voor 2022 voldoende verankerd. Voor de toekomst kunnen we hierover nog
niets zeggen. We gaan juist een periode vol
onzekerheid tegemoet door de gewenste beleidsmatige veranderingen. Deze hebben gevolgen
voor de organisatie zoals huisvesting, personele
bezetting, communicatie etc.

LIDMAATSCHAP SOCIAAL WERK NEDERLAND
WelZijn Krimpenerwaard is lid van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. De meerwaarde hiervan is dat wij als relatief kleine organisatie
worden geïnformeerd over, en ondersteund bij
landelijke ontwikkelingen. In de coronaperiode
hebben zij met de handreiking coronabeleid de
richtlijnen uitgezet en konden wij die lokaal
vertalen, delen met onze partners en tot uitvoering brengen.
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4 Vooruitblik tweede helft 2022
Het is een dynamische en boeiende tijd voor WelZijn Krimpenerwaard. Intern zijn
we bezig om de organisatie te stroomlijnen na de recente fusie. Een traject dat tijd
en inzet vraagt ook in 2022. Gelijktijdig zijn we volop betrokken bij de door de
gemeente geïnitieerde transformatie van het sociaal domein.
Voor de inwoners en vrijwilligers zijn de activiteiten en diensten weer opgestart
die tijdens coronapandemie zijn komen stil te liggen of op een andere manier zijn
opgepakt. We nemen onze kennis en ervaring mee mochten er weer coronamaatregelen getroffen moeten worden.

In de tweede helft van 2022 vragen de volgende onderwerpen extra aandacht:
Vrijwilligersbeleid en -visie verder ontwikkelen.
Steunpunt Mantelzorg verder ontwikkelen.
In overleg treden met gemeente over vervolg project Respijtzorg.
Project Welzijn op Recept (Preventieteam).
Project Casuïstiekoverleg (Preventieteam).
Project Doorontwikkeling WelZijnspunten (Preventieteam).
Project Geldpunt (Preventieteam).
Uitwerking koersnotitie in het uitvoeringsplan, inclusief functieboek.
Onderzoek ontmoetingsgroepen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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