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1. Inleiding 

 
Alle veranderingen in het sociaal domein die in 2014 voorbereid en deels al van 

start zijn gegaan raken het werk van Sigma voor de lokale samenleving. Ook voor 

onze organisatie is het in 2014 zoeken geweest naar hoe het verder moet en hoe 

we daar vanuit de aanwezige deskundigheid het meest optimaal aan kunnen 

bijdragen. 
 

Alle contacten van Sigma in het lokale veld, met inwoners, organisaties en 

gemeente, leveren signalen op over kansen en knelpunten. Vanuit de 

schakelfunctie, die vanuit Sigma zowel op individueel als op organisatieniveau 

vervuld wordt, zijn daar zoveel mogelijk concrete acties aan verbonden. De 

verantwoording hierover wordt aan de hand van de subsidiebeschikking 2014 

gedaan in de vorm van dit inhoudelijke verslag alsmede de jaarrekening en het 

accountantsverslag. 
 

Door de gemeente is in 2014 een groot beroep gedaan op de inzet vanuit de 

organisatie: meedenken en participeren in diverse beleidsvormingstrajecten. Dat 

heeft erg veel van de coördinatie-uren gevraagd. Helaas met heel wisselende 

uitkomsten. Ondanks de deskundige inbreng vanuit diverse organisaties is niet alle 

inbreng gehonoreerd en was er weinig draagvlak.  
 

Binnen Sigma is een grote kennis van de sociale kaart aanwezig, zowel van de 

(gezondheids)zorg, de informele zorg en van welzijnsactiviteiten. Voor veel 

inwoners, maar ook voor collega-organisaties zijn medewerkers van Sigma een 

goede vraagbaak gebleken. 
 

Het uitgangspunt bij de informatie- en adviesfunctie van alle producten van Sigma 

is om deze op onafhankelijke wijze aan te bieden. We hebben geen belangen bij 

welke organisatie of regeling dan ook. De inwoner verdient maatwerk en moet 

uiteindelijk altijd zelf keuzes maken op basis van de verkregen informatie. Deze 

werkwijze past bij het mantra van de ‘eigen regie’ zoals dat hoort bij de Wmo. 
 

In 2014 is mede vanwege alle transities een start gemaakt met het versterken van 

de informele zorg. Er zijn onder meer voorbereidende werkzaamheden getroffen 

voor een subsidieaanvraag ‘Bemiddelpunt’, er is een opstart gemaakt met een 

‘maatjesproject’ en er is gewerkt aan de interactievere nieuwe website. Ook de 

deskundigheidsbevordering van vrijwilligers speelt hier een belangrijke rol in. Als 

vrijwilligers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, kunnen ze beter 

inspelen op de veranderende vraag van inwoners die een steuntje in de rug 

nodig hebben. Met deze activiteiten wordt in 2015 verder gegaan en zo worden 

alle activiteiten voortdurend op basis van signalen en evaluatie doorontwikkeld 

om vraaggericht te kunnen blijven werken. 
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2. Beeld van de organisatie 

 
Doelstelling 
 

Sigma biedt informatie, advies en ondersteuning aan inwoners van de gemeente 

Nijkerk, zodat zij zo goed mogelijk zelfstandig kunnen beslissen over - en invulling 

kunnen geven aan - hun eigen leven, ook als daarbij zorg van anderen nodig is. 
 

 

Doelgroep 
 

Sigma biedt diensten en activiteiten voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk. 

De nadruk ligt daarbij nog op senioren, mantelzorgers, volwassenen in een 

kwetsbare situatie, vrijwilligers, maatschappelijk stagiaires en vrijwilligers-

organisaties. 
 

Vanwege de verschuivingen in het sociaal domein lijkt het wenselijk om bepaalde 

activiteiten op te gaan zetten voor een bredere doelgroep (denk bijvoorbeeld 

aan welzijnsactiviteiten voor alle volwassenen). 
 

 

De organisatie 
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Het bestuur 

 

Het bestuur van de stichting Sigma bestaat per 31 december 2014 uit 5 personen: 
 

Dhr. E. Wulfsen, Nijkerk     voorzitter 

Mevr. L. Duim, Hoevelaken     secretaris 

Dhr. J.C.M. Kempers, Nijkerk    penningmeester 

Mevr. M.H. Pekelaer, Nijkerk    algemeen bestuurslid 

Dhr. M.P.J. Beeres, Hoevelaken    algemeen bestuurslid 
 

Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden en opvolging, waarbij gestreefd 

wordt naar maximaal één wisseling per jaar. Eind 2014 is afscheid genomen van 

de heer Nico van Wageningen als voorzitter. Tevens zijn in de loop van het jaar 2 

nieuwe bestuursleden aangetreden en heeft een rolwisseling plaatsgevonden. 

 
Personele bezetting 

 

De personele bezetting zag er per 31 december 2014 als volgt uit: 
 

 

Op basis van 36-urige werkweek 31-12-2014 31-12-2013 
 

coördinator  0,78 fte  0,78 fte 

consulent welzijn/mantelzorg 0,75 fte  0,58 fte 

administratief medewerker  0,62 fte  0,62 fte 

consulenten vrijwilligerswerk 0,94 fte  0,78 fte 

consulent formulierenhulp 0,56 fte  0,56 fte 

consulent ouderenadvisering 0,56 fte  0,56 fte 

consulent formulierenhulp/ouderenadvies 0,67 fte  0,67 fte 

Totaal: 4,88 fte  4,55 fte 

 
 
 

Extra inzet van personeel wordt op basis van de huidige economische situatie én 

onduidelijkheid over de veranderingen die de gemeente door zal voeren alleen 

op basis van tijdelijkheid ingevuld. 

 

Helaas is, mede daardoor, een nieuw aangestelde consulent mantelzorg na 

enkele maanden al weer vertrokken, aangezien ze elders een baan met meer 

zekerheid kon vinden. 

 
Vrijwilligers en stagiaires 

 

Gedurende het jaar 2014 hebben we kunnen rekenen op de inzet van ongeveer 

95 vrijwilligers voor de uitvoering van eigen taken. Vrijwilligers geven telkens aan 

hoe belangrijk een goede ondersteuning door de verantwoordelijke consulenten  
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voor hen is, evenals afstemming van de taken op andere verplichtingen die zij 

aangaan (als mantelzorger, grootouders, of anderszins). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om ondersteuning te bieden aan het zich ontwikkelende Servicepunt Nijkerk, dat 

tracht om mensen met een beperking in te zetten als vrijwilliger, zijn ook een aantal 

cliënten van InteraktContour actief geweest als vrijwilliger bij Sigma. Eén van hen 

komt maandelijks een paar uur papier versnipperen. Twee anderen komen 

incidenteel op aanvraag ondersteunen bij bijvoorbeeld een mailing. 

 

Sigma signaleert een toenemende vraag naar persoonlijke ondersteuning. Zowel 

van individuele personen als van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren, 

mensen met armoedeproblemen of klein netwerk/eenzaamheid. Daarom  is er in 

2014 een aanvang gemaakt met de plannen voor een ‘maatjesproject’. In 2015 zal 

dit project daadwerkelijk van start gaan en we hopen dat de coördinatie ervan 

vanaf 2016 door de gemeente Nijkerk geborgd gaat worden. Na opstart van dit 

project wordt gezocht naar de toepassing van dergelijke vormen van ondersteuning 

voor specifieke doelgroepen. 

 

Waar mogelijk proberen we ook een opleidingsplaats te bieden aan een stagiaire, 

zoals gedurende het jaar 2014 aan een stagiaire Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening. 

 

Daarnaast worden er ieder jaar ook een aantal Maatschappelijk Stagiaires op 

diverse klussen ingezet. Dit voornamelijk binnen het SWOH of bij organisatietaken. 

 

 

 

 

3. Relatie met de gemeente Nijkerk / subsidiebeschikking 2014 

 

 

Sigma voert taken uit op basis van het gevoerde Wmo-beleid van de gemeente 

Nijkerk. De afspraken over uit te voeren activiteiten zijn opgenomen in de  
 

LEEFTIJD VROUW MAN TOTAAL 

< 45 jaar 4 1 5 

45-65 jaar 24 3 28 

> 65 jaar 40 21 59 

Totaal 68 25 93 

 

VRIJWILLIGER BIJ: VROUW MAN    TOTAAL 
 

Steunpunt Welzijn  

Ouderen Hoevelaken 
39 21    59 

Ouderenadvies 19 1     20 

Formulierenhulp 9 3    13 

Algemeen 1 0     1 

Totaal 68 25   93 
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subsidiebeschikking 2014. Aan de hand van deze afspraken wordt in dit jaarverslag 

inhoudelijk verantwoording afgelegd van de werkzaamheden van de organisatie 

in het afgelopen jaar. 

 

Medio 2014 is aangezegd dat de subsidierelatie met de gemeente vanaf 1 januari 

2016 stopgezet zal worden, aangezien de gemeente gekozen heeft voor bestuurlijk 

aanbesteden waar een inkooprelatie bij verkozen wordt. 

 

In dit hoofdstuk wordt de relatie met de gemeente kort beschreven en worden 

een aantal taken op basis van de beschikking uitgelicht. In de volgende hoofdstukken 

wordt de verantwoording dan per dienst nader uitgewerkt. 

 

 

Relatie met de gemeente 

 

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in 2014 geleid tot de vorming van een 

nieuw college en daarmee een voor Sigma nieuwe portefeuillehouder. In de 

startfase van haar werkzaamheden heeft de nieuwe wethouder een werkbezoek 

aan Sigma gebracht. 
 

Verder in het jaar is er eenmaal een  bestuurlijk overleg geweest. 
 

 

Ambtelijke organisatie 

 

Er is in het afgelopen jaar veelvuldig contact geweest met de ambtelijke 

organisatie. Er is veel inzet en tijd gevraagd (met name van de coördinator van 

Sigma) voor de diverse trajecten in het kader van de transities in het sociaal 

domein. Dat zijn onder meer: 
 

 Dagbesteding, een aantal workshops uitmondend in deelname aan de 

stuurgroep ‘servicepunt’ (vrijwillige inzet stimuleren voor mensen met een 

beperking) 

 Gebiedsteams 

 Focusgroep, met de gezondheidscentra 

 Inkooptraject, algemene voorlichting en start inkooptafel 

 ZOEKEN, methodiek t.b.v. de gezamenlijke loketontwikkeling  

 Cursus ‘Eigen kracht’ 

 Cursus ‘meldcode Huiselijk geweld’ 

 Casuïstiek CJG leerlingenvervoer 

 Reguliere overleggen als Sociaal Beraad Hoevelaken en Sociaal Beraad Nijkerk 

 Regiegroep WZW 

 Regulier ambtelijk overleg, regelmatige afstemming en tussentijdse verantwoording 
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Gevolg van deze inzet is geweest dat uren voor de coördinatie van de eigen 

organisatie erg onder druk zijn komen te staan. Als bovendien niet alle trajecten 

tot een bevredigend resultaat hebben geleid, dan is er sprake van een onbalans. 

Dit punt zal met de gemeente nog eens besproken worden om voor de toekomst 

deze balans in evenwicht te krijgen.  

 

 

Gemeenteraadsleden 

 

Met enige regelmaat hebben gemeenteraadsleden van verschillende partijen 

contact opgenomen om nader geïnformeerd te worden over onderdelen van 

het werk van Sigma, of over de effecten van de in gang gezette vernieuwing. Zo 

zijn er gesprekken geweest met leden van het CDA en de VVD. Verder hebben in 

2014 werkbezoeken plaatsgevonden van de fractieleden  van CU/SGP. 

 

Raadsleden van de CDA-fractie zijn, met ‘hun’ wethouder, actief geweest als 

vrijwilliger tijdens de Dag van de Mantelzorg. 

 

 

Subsidiebeschikking 2014, leidraad voor de verantwoording 

 

We hebben de beschikking 2014 gebruikt als leidraad voor dit jaarverslag en 

zullen de specifieke diensten allemaal aan bod laten komen. In de beschikking 

2014 staan echter een aantal punten genoemd die voor alle diensten gelden, 

zoals het bieden van informatie, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Deze meer overkoepelende zaken beschrijven we in dit hoofdstuk. 

 

 

Bereikbaarheid Sigma 

 

Het bieden van informatie en advies gebeurt op allerlei manieren. Ook tijdens 

diverse activiteiten. Maar om voor inwoners laagdrempelig te zijn, is bereikbaar-

heid van de organisatie een belangrijk middel. 

 

Om die laagdrempeligheid te vergroten en goed bereikbaar te zijn, is het kantoor 

van Sigma dagelijks geopend. Via inloop en telefoon zijn medewerkers in ieder 

geval dagelijks van 9:00-13:00 uur bereikbaar. Op de dinsdag en donderdag is het 

kantoor ook in de middag open. Op de andere dagen is dat wisselend, 

afhankelijk van afspraken van de medewerkers. 

 

Zowel in Nijkerk als Hoevelaken worden inloopspreekuren gehouden voor alle 

diensten.  
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BEZOEKEN SIGMA WEBSITE VACATUREBANK 

 2014 2013 2014 2013 

Januari 4697 5480 2987 3242 

Februari 5086 5332 3093 3155 

Maart 4377 6293 2311 3723 

April 3904 4522 2381 2676 

Mei 3766 3877 2057 2294 

Juni 5186 3367 2610 1992 

Juli 3454 2955 2424 1748 

Augustus 3157 2695 1784 1700 

September 5529 4192 3140 2480 

Oktober 5627 6242 3468 3693 

November 5225 4368 2838 2584 

December 4107 3452 2373 2042 

Totaal 54115 52954 31466 31332 

 

 

 

De nieuwe website die in 2015 in gebruik genomen wordt, biedt ook veel 

mogelijkheden om rechtstreeks vragen te stellen aan/in contact te komen met 

één van de medewerkers. 

 

 

Digitale dienstverlening 

 

De websitebezoeken zagen er in 2014 als volgt uit:  

 

Aangezien de website van 

Sigma inmiddels erg verouderd 

was, is in 2014 gewerkt aan de 

bouw van een nieuwe, meer 

interactieve website, met een 

frisse uitstraling. Belangrijk onder-

deel ervan wordt gevormd door 

de vacaturebank vrijwilligers, 

die in de gehele opzet een 

behoorlijke reconstructie heeft 

gekregen. Er wordt daarin ook 

ruimte geboden voor vragen 

van individuele inwoners en 

aanbod van inwoners om 

weleens iets voor een ander te 

willen doen, los van binding aan 

een organisatie. Aangezien dit 

laatste onderdeel aan beide kanten goed geborgd moet zijn, wordt in 2015 tijd 

besteed aan de ontwikkeling daarvan, alvorens het breed bekend te maken. 

 

De nieuwe website is begin 2015 daadwerkelijk in gebruik genomen. 

 

 

Huisvesting 

 

Begin juli 2014 werd in een gesprek aangekondigd dat de gemeente een 

opdracht wilde geven aan drie partijen voor gezamenlijke huisvesting en meer 

samenwerking: UVV, bibliotheek en Sigma. Half oktober kwam de definitieve 

opdracht. Ondertussen heeft de gemeente de huur van het kantoorpand van 

Sigma per 1 september 2015 al opgezegd. 

 

Vertegenwoordigers van de drie genoemde organisaties zijn in nauwe samen-

werking een plan gaan uitwerken, dat uiteindelijk op 15 januari 2015 ingediend is 

bij de gemeente. Het traject zal in 2015 vervolgd worden. 
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Informatie over: 

 

 

Eenmalige, informatieve vragen 

 

Er komen veel eenmalige vragen binnen bij Sigma, via diverse kanalen. Dat wil 

zeggen: mensen die op zoek zijn naar bepaalde informatie, worden geholpen 

door ze die informatie te bieden. Op basis daarvan kunnen ze dan zelf weer 

verder en is er geen ondersteuningstraject nodig.  
 

Deze vragen worden niet allemaal geregistreerd (omdat ze bij allerlei gelegen-

heden gesteld worden), omdat we de verhouding tussen de taakuitvoering en de 

tijd die registratie ervan zou kosten, niet uit balans willen brengen. In 2014 zijn naar 

schatting minimaal 500 van dergelijke vragen beantwoord. Op basis van de wel 

geregistreerde vragen is de volgende verdeling in aandachtsgebieden aan te 

geven: 
 

In verhouding met 2013 zijn 

er veel vragen gesteld die 

te maken hadden met de 

veranderende wet- en regel- 

geving. Maar ook werd 

divers informatiemateriaal, 

met name over vervoer, 

activiteiten, zorgvormen en 

woon-zorgcomplexen aan-

gevraagd. We beschikken  

ten dienste van dergelijke 

vragen over erg veel 

informatiemateriaal van allerlei organisaties, voorzieningen en regelingen.  
 

Sigma heeft bovendien in de loop van de tijd voor bepaalde thema’s  

overzichtsdocumenten ontwikkeld (die met enige regelmaat worden 

geactualiseerd). 
 

Tevens is in 2014 de vraag naar mogelijkheden om vrijwilligers voor allerlei taken in 

te zetten fors toegenomen. Als er iets te bemiddelen viel is dat opgepakt, maar er 

is nog niet voor alle nieuwe vragen een passend antwoord te vinden. Dergelijke 

signalen hebben ertoe geleid dat Sigma initiatief neemt voor het opstarten van 

een maatjesproject en een ‘Bemiddelpunt Informele Zorg’. Dit laatste moet een 

betere verbinding tussen vraag en aanbod op gaan leveren, zowel kwantitatief 

als kwalitatief. 

 

 

Bemiddelpunt Informele Zorg 
 

De aanvraag om een Bemiddelpunt te starten is in de subsidieaanvraag voor 

2014 niet gehonoreerd. In 2014 is in overleg met een aantal grote vrijwilligers- 
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organisaties gesproken over de wijze waarop de krachten in de Informele Zorg 

beter gebundeld zouden kunnen worden. Men ziet vanuit het veld van vrijwillige 

inzet, maar ook vanuit de hoek van verwijzers, veel heil in de opstart van een 

centraal Bemiddelpunt, waar vraag en aanbod naar vrijwillige inzet effectief 

gematcht kunnen worden. Door dit centraal te organiseren is ook coördinatie en 

monitoring van trends, signalen en dergelijke mogelijk. In het kader van een 

nieuwe subsidieregeling is begin 2015 met ondersteuning van in ieder geval vijf 

grote vrijwilligersorganisaties en de Gezondheidscentra een subsidieaanvraag 

ingediend bij de gemeente. 

 

 

Deelname aan de pilot Gebiedsteams 

 

Sigma heeft in 2014 veel uren geïnvesteerd in samenwerking met (medewerkers 

van) de gemeente Nijkerk waar het gaat om de verbetering van de één-

loketfunctie ten behoeve van inwoners. 

 

Deze ontwikkeling is plotseling stopgezet en heeft plaats moeten maken voor de 

pilot Gebiedsteams. Er is in dat kader uitvraag gedaan naar diverse organisaties, 

waaronder Sigma, om medewerkers af te vaardigen naar een Gebiedsteam. In 

overleg met de coördinator van de eerste twee teams is besproken dat dat niet 

paste binnen de werkwijze van Sigma, die hybride is in de samenwerking met 

vrijwilligers, én bij de omvang van de organisatie. Er is afgesproken dat er vanuit 

Sigma in ieder team een schakelfunctie vormgegeven kon worden om een 

optimale schakel te vormen naar de (relatief goedkope) diensten van Sigma, 

alsmede naar het hele veld van Informele zorg en welzijnsactiviteiten. 

 

Door de betreffende coördinator is naar onze ervaring geen tot zeer weinig  

ruimte geboden om aan deze schakelfunctie vorm te geven. De samenwerking 

met leden van de Gebiedsteams is daardoor in 2014 helaas slechts mondjesmaat 

op gang gekomen. 

 

 

Samenwerking 

 

Sigma werkt vanuit alle diensten samen met heel veel andere organisaties in de 

(in)formele zorg, gezondheidszorg, welzijn, vrijwilligerswerk. Sigma wordt door 

anderen als spin in het web van lokale organisaties genoemd. 

 

In 2014 is de samenwerking met Gezondheidscentra (eerstelijnszorg) op diverse 

onderdelen verder ontwikkeld vanuit de gedachte dat welzijn en gezondheid 

elkaar over en weer sterk beïnvloeden en dat goede samenwerking en 

afstemming daaraan ondersteunend is.  
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HULPVRAGEN  

OUDERENADVIES OP AANVRAAG 
2014 2013 

Aanvraag Wmo-voorziening 7 5 

Aanvraag bijstandsuitkering 2 2 

Aanvraag vervoer 2 4 

Aanvraag kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen/Tricijn 
2 1 

Aanvraag sociaal-culturele regeling 2 0 

Aanvraag CIZ-indicatie 2 1 

Aanvraag 

koopkrachttegemoetkoming 
2 0 

Aanvraag toeslagen  1 

Aanvraag overig 5 4 

Sociaal-juridische vraag 1 1 

Traject casemanager dementie 2 8 

Personenalarmering 0 0 

Intake maaltijdvoorziening 0 1 

Voorzieningencheck 1 0 

Zorgdiagnostiek 3 12 

Ordenen thuisadministratie 2 2 

Versterken sociaal netwerk 9 7 

Vraag m.b.t. rekeningen 3 3 

Vraag m.b.t. eigen bijdrage CAK 1 1 

Informatie 32 38 

Advies 6 3 

Bemiddeling 14 7 

Doorverwijzing 1 1 

Ondersteuning 21 14 

Nabelactie 2 0 

Overig 9 4 

Totaal 131 122 

 

CLIËNTENGEGEVENS 

OUDERENADVIES OP AANVRAAG 
2014 

  Aantal contacten 247 

  Aantal hulpvragen 131 

  Aantal cliënten 95 
 

 

 

4. Ouderenadvies 
 

 

De dienst Ouderenadvies is gesplitst in Ouderenadvies op aanvraag en Preventief 

Huisbezoek. Daarnaast is in 2014 ook steeds meer uitvoering gegeven aan een 

aantal collectieve diensten voor senioren  (en hun mantelzorgers). 

 

 

Ouderenadvies op aanvraag 

 

In samenwerking met de PCOB zijn er, naast 

de beroepskracht voor ouderenadvies, 3 

getrainde en ervaren Vrijwillig Ouderen-

adviseurs actief. Zij worden getraind 

en gecoacht door de beroepskracht 

van Sigma en worden ook in de 

gelegenheid gesteld de studie-

dagen van de SBOG (Samenwer-

kende bonden van Ouderen in de 

provincie Gelderland) en andere 

relevante bijeenkomsten te bezoeken.  

 

Er worden zoveel mogelijk vragen 

doorgezet naar deze VOA’s, zodat 

de beroepskracht zich op de 

dienstverlening  kan richten in de 

meer complexe hulpvragen. 

 

De beroepskracht maakt hierbij in 

de meeste gevallen gebruik van de 

methodiek ZOEKEN, zodat zoveel 

mogelijk afgestemd kon worden 

met de medewerkers van (het loket 

MO van) de gemeente. 
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PREVENTIEF HUISBEZOEK OUDEREN 2014 

Ouderen aangeschreven 398 

Ouderen bezocht 319 

Geen belangstelling 34 

Verhuisd of overleden 45 

 

 

 

Preventief huisbezoek Ouderen 

 

Eind 2013 is de grote groep senioren van 75 tot en met 85 jaar benaderd voor een 

Preventief Huisbezoek. Bijna 70% van deze ouderen hebben gebruik gemaakt van 

een Preventief Huisbezoek. De resultaten vanuit deze bezoeken zijn  geregistreerd 

en samengevat in een afrondend rapport, waarin wijkgericht de uitkomsten zijn 

weergegeven. 
 

Dit rapport is begin januari 2015 aangeboden aan wethouder Marly Klein en 

beschikbaar gesteld aan partijen in het lokale veld van zorg en welzijn die voor en 

met deze doelgroep werken. 
 

Tijdens de presentatie werd door twee van de vrijwillig seniorenvoorlichters een 

toelichting gegeven van hun beleving van deze werkzaamheden. Beiden waren 

hierover zeer enthousiast en maakten de wethouder duidelijk over een ‘goudmijn’ 

aan vrijwillige inzet te beschikken. 
 

Vanaf de start van de Preventief Huisbezoeken in 2010 is een groot deel van de 

oorspronkelijke groep vrijwilligers nog steeds actief. Pas in 2015 zal een klein 

groepje nieuwe vrijwilligers getraind worden om de continuïteit van de vrijwillige 

inzet te kunnen waarborgen. In totaal zijn bijna 20 vrijwilligers actief als 

seniorenvoorlichter of administratief ondersteuner. 

 

 

Nieuwe doelgroepen 

 

Vanaf 2014 is voortgegaan met Preventief huisbezoek aan de ‘nieuwe ’ 75 en 76 

jarigen en de groep boven de 85 jaar. In 2014 zijn alle betrokkenen in de wijken  

Paasbos, Centrum  en  Hoevelaken 

hiervoor benaderd. Daarna volgen de 

andere wijken/kernen. 
 

Tevens zijn ouderen bezocht in de 

migrantengroep. De jongere ouderen uit 

deze groep hadden regelmatig vragen 

rondom zorg, begeleiding, Wmo en 

dementie. In een aanzienlijk aantal gevallen hebben de Preventief Huisbezoeken 

hier aanleiding gegeven voor een vervolg dienstverlening door de beroepskracht. 

 
Seniorenbeurs 

 

In de loop van 2014 hebben  we al vernomen dat de aangevraagde subsidie 

voor de Seniorenbeurs 2016 gehonoreerd zal worden. Dit is een mooie vorm om  
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DOORVERWIJZERS OUDERENADVIES: 

  Andere Sigma-dienst 9 

  Gemeente/loket MO 6 

  Via preventief huisbezoek 30 

  Familie/bekenden 3 

  Huisarts 3 

  Zorgorganisatie/beoefenaar 6 

  Welzijnsorganisatie 4 

  Website 2 

  Anders 5 

  Onbekend 27 
 

 

 

veel informatie over welzijn, activiteiten, leefstijl, regelingen en zorg aan te bieden 

aan een grote groep inwoners (senioren en mantelzorgers). 

 

 

Inzet beroepskrachten Ouderenadvies 

 

In de loop van de tijd zijn op basis van de vraagontwikkeling en toegenomen 

werkzaamheden de uren voor Ouderenadvies uitgebreid.  

 

Naast de beroepsuren is in 2014 gedurende het gehele jaar een stagiaire van de 

deeltijdopleiding HBO maatschappelijk werk en dienstverlening voor gemiddeld 

18 uur per week actief geweest.  

 

 

Informatie, Advies en onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

In alle contacten met senioren spelen 

informatie en advies een belangrijke rol. De 

taak van Sigma is om informatie onafhan-

kelijk van zorgaanbieders en regelingen 

aan te bieden, zodat mensen in staat 

gesteld worden op basis daarvan zelf 

keuzes te maken. Advisering ontstaat er dan 

veelal uit een gesprek over de match tussen 

de vraag van de cliënt en de (on)mogelijk-

heden vanuit het aanbod. Mensen kunnen 

advies krijgen over de manier waarop ze tot 

een keuze kunnen komen. De keuze ligt 

uiteindelijk altijd bij de cliënt. 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor Sigma een erg belangrijk uitgangspunt 

van de ondersteuning aan mensen die een hulpvraag hebben. Daarom wordt 

objectieve informatie verstrekt met bijbehorende consequenties, zodat cliënten 

de juiste keuze kunnen maken. Daarbij speelt in deze ondersteuning ook een 

belangrijke rol dat de cliënt met zijn vraag daadwerkelijk centraal staat. Naar de 

toekomst toe achten we het van groot belang aan deze rol invulling te blijven 

geven. Juist in tijden van grote veranderingen is dit voor mensen met een 

hulpvraag van cruciaal belang om tot de juiste keuzes te komen aangaande de 

invulling van hun leven en de daarbij meest passende ondersteuning of zorg. 

 

Deze insteek geldt voor alle diensten van Sigma en voor het omgaan met alle 

vragen van inwoners. Per dienst zal de inhoud van de informatie aangepast zijn 

aan de vraag.  
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Signalering en  preventie 

 

Vanuit de individuele vragen van senioren zijn een aantal trends en signalen 

opgepakt en omgezet naar meer collectieve activiteiten in het kader van 

Preventie. Bij deze activiteiten wordt altijd samenwerking gezocht met andere 

betrokken organisaties/beroepskrachten. De consulent Ouderenadvies van Sigma 

is in een aantal projectmatige activiteiten ook als projectleider opgetreden. 

 

Dit betreft voor 2014 onder meer: 
 

 Deelname aan het ‘Coördinatieoverleg zorg en welzijn ouderen Nijkerkerveen’ 

Hier vindt overleg plaats tussen huisarts, praktijkondersteuner huisarts, 

fysiotherapeut,  wijkverpleegkundigen en Sigma (ouderenadvies). De consulent 

ouderenadvies heeft verder advies en assistentie verleend bij de opzet van een 

wandelgroep in samenwerking met de betrokken fysiotherapiepraktijk, gericht 

op leefstijlbevordering en ontmoeting. 
 

 Lid initiatiefgroep Paasbos en veranderingen sociaal domein 

Met een aantal partijen is verkend hoe het vraagstuk van behoefte-analyse 

voor deze wijk opgepakt kan worden. De werkgroep heeft in 2014 als eerste 

concrete activiteit een netwerkbijeenkomst in Paasbos georganiseerd. In 2015 

zal op basis van evaluatie bekeken worden of en zo ja, welke, vervolgstappen 

er genomen kunnen worden. 
 

 Projectleider herziening papieren versie De Wegwijzer 

De uiteindelijke vormgeving en druk van een papieren Wegwijzer is 

vooruitgeschoven in overleg met de gemeente, aangezien er vanwege de 

transities op enkele onderdelen nog geen duidelijke informatie te bieden was. 

Waarschijnlijk zal in 2015 met een printversie gewerkt gaan worden tot er meer 

duidelijkheid is, die de kosten voor vormgeving en druk rechtvaardigen en 

doelmatig maken. 
 

 De consulenten van Sigma hebben allen deelgenomen aan de ‘één-loket- 

bijeenkomsten’ van de gemeente.  

Daarin zijn onder meer de methodes “ZOEKEN” en “Inzetten eigen kracht” 

uitgebreid aan de orde geweest en zijn mensen getraind. De inzet was om 

deze werkmethoden te gaan gebruiken om via die weg ook gemakkelijker 

afstemming tussen werkzaamheden en overdracht van cliënten te kunnen 

laten plaatsvinden. Dit was een ontwikkeling die bij betrokkenen tot 

enthousiasme leidde en verbetering in de samenwerking ten behoeve van 

inwoners tot gevolg had. Helaas is deze ontwikkeling stopgezet, aangezien het 

college besloten heeft tot de pilot voor invoering van Gebiedsteams. 
 

 Werkgroep Dag Positief gezond Nijkerk 

e consulent ouderen heeft namens Sigma deelgenomen aan deze werkgroep 

en een constructieve bijdrage geleverd aan de invulling van het programma. 
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Tevens is vanuit Sigma het Lokaal Netwerk Dementie opgestart om de lokale 

keten/netwerksamenwerking op dit terrein te kunnen verbeteren. In dit netwerk 

zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd. Er wordt gewerkt aan een actieve 

aanpak en afstemming. 

 

 

Maand van de Aandacht en eenzaamheidsproblematiek 

 

Dit is uiteindelijk een groot welzijnsproject geworden in het kader van de landelijke 

‘Week tegen eenzaamheid’ en heeft tot samenwerking tussen 25 organisaties 

geleid. De inzet was in eerste instantie om een aantal activiteiten van verschillende 

organisaties in die week te koppelen. Het enthousiasme er aan mee te werken 

bleek erg groot en betrof een zodanig aantal organisaties en activiteiten dat het 

uitgegroeid is tot een Maand vol activiteiten.  

 

De afsluitende theatervoorstelling: “Mag ik deze dans van u?”, is door ongeveer 

100 personen bezocht. Gaande het jaar heeft ook de gebruikelijke wijze van 

matching van vrijwilligers aan een passende activiteit plaatsgevonden. Het 

project is door de werkgroep geëvalueerd en de intentie is dit voort te zetten in 

de komende jaren (afhankelijk van de middelen die ervoor vrij gemaakt worden 

eventueel in een afgeslankte vorm). 

 

Naast dit project zijn ook de activiteiten voor Paasbos en Nijkerkerveen gericht op 

voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en bevorderen van een gezonde 

leefstijl. 

 

Problemen rondom eenzaamheid zijn heel divers en en vragen ook om zeer 

gevarieerde maatwerkoplossingen. Via deze activiteiten wordt gewerkt aan 

bewustwording, signalering en mogelijke oplossingen onder meer door versterken 

van sociale netwerken (d.m.v. groepsactiviteiten en individuele ondersteuning). 

 

 

Bijscholing 

 

De consulent ouderenadvies heeft diverse bijscholingen gevolgd en de 

opgedane kennis overgedragen aan collega’s. Thema’s voor bijscholing waren: 
 

 Thuistechnologie en dementie 

 Welzijn op recept 

 Coalitie Erbij: eenzaamheid 

 Cursus persberichten schrijven 
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Netwerkbijeenkomsten 

 

De consulent ouderenadvies van Sigma heeft deelgenomen aan de volgende 

netwerkoverleggen: 
 

 Lokaal Netwerk Dementie 

 Regionaal netwerk ouderenadviseurs 

 Overleg ouderenbonden 

 Overleg casemanagers dementie 

 Overleg Praktijkondersteuners huisartsen/gezondheidscentra 

 Overleg medewerkers gebiedsteam 

 

 

Collectieve themabijeenkomsten 

 

Vanuit Sigma zijn in samenwerking met enkele andere organisaties in 2014 de 

volgende bijeenkomsten georganiseerd: 
 

 Rijden met een  e-bike, in samenwerking met  UVV en PCOB 

 Leefstijldag voor vrouwen in samenwerking met de Gezondheidscentra Nijkerk 

 Bijeenkomst over eenzaamheid en de bestrijding ervan in het kader van de 

Maand van de Aandacht 

 Presentatie in het Alzheimer Café, met als thema:  ‘Zo lang mogelijk thuis blijven’ 

 

 

 

 

 

5. Formulierenhulp - veel meer dan ‘hulp bij invullen’ 

 

 

Formulierenhulp is een belangrijke vorm van dienstverlening geworden binnen de 

gemeente Nijkerk. Jaarlijks worden er rond de 200 inwoners daadwerkelijk 

geholpen met het invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen, ordenen 

van administratie, informatie over het sociale stelsel en de wijzigingen daarin etc.  

 

De naam ‘Formulierenhulp’ voor deze vorm van dienstverlening is een 

ingeburgerd begrip geworden. Maar gezien de veelheid en diversiteit van vragen 

die vanuit deze dienst beantwoord worden, dekt de naam de lading niet meer. 

Totdat er een goed alternatief voor gevonden is, houden we er aan vast, maar 

het is van belang dat voor inwoners en verwijzers duidelijk is dat er veel meer 

gedaan wordt dan hulp bieden bij het invullen van een formulier. 
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CLIËNTENGEGEVENS 

FORMULIERENHULP 
 

2014 2013 

  Aantal contacten 703 673 

  Aantal cliënten 193 186 

  Nieuwe clienten 108 109 

  Bekend bij Sigma 85 77 
 

 

 

Inzet beroepskrachten en vrijwilligers 

 

Ook in 2014 is naast de inzet van de consulenten Formulierenhulp veel inzet 

gepleegd door vrijwilligers. In de loop van het jaar zijn een aantal nieuwe 

vrijwilligers ingewerkt. Dat moet altijd zorgvuldig gebeuren en we nemen er de 

nodige tijd voor. Vrijwilligers geven aan dat ze het werk lang volhouden en er 

plezier in blijven houden, doordat ze een goede back-up krijgen van de 

consulenten. Het gaat om zeer specialistisch werk, waarbij actuele kennis van 

regelgeving en procedures van cruciaal belang is. Gedurende 2014 mochten we 

rekenen op de inzet van ongeveer 10 vrijwilligers. 

 

Naast de starterstraining (individueel of groepsgewijs) en de ‘coaching on the job’ 

(deels door andere ervaren vrijwilligers) worden er gedurende het jaar enkele 

terugkombijeenkomsten georganiseerd. Aan het begin van het nieuwe 

kalenderjaar staan alle wijzigingen in regelgeving prominent op de agenda. Bij de 

overige bijeenkomsten komen deze waar nodig aan de orde, maar worden 

desgewenst ook andere relevante thema’s besproken. 

 

In 2014 is een bijeenkomst gewijd aan ‘interculturele verschillen’ en één aan 

omgaan met moeilijk gedrag van cliënten. In totaal zijn er 4 terugkom-

bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de kerstbijeenkomst waarin de vrijwilligers 

bedankt worden voor hun inzet gedurende het jaar wordt het eerste deel ook 

besteed aan een nuttig thema. Zo is in 2014 de kerstbijeenkomst georganiseerd in 

De Pol en zijn de vrijwilligers geïnformeerd over de zorg binnen het woonzorg-

centrum en hebben ze een rondleiding gekregen door de nieuwbouw. 

 

 

Cliënten en hulpvragen 

 

Van de ongeveer 200 cliënten die in 

2014 geholpen zijn bij één of 

meerdere hulpvragen, was bijna de 

helft nieuw. Er is een groep van een 

kleine 100 cliënten die eens in de 

zoveel tijd terugkomen met een 

nieuwe hulpvraag. Dit betreft mensen 

die door leeftijd, laaggeletterdheid of andere beperkingen moeite blijven houden 

met administratieve zaken of het begrijpen van regelingen en hier hulp bij nodig 

hebben. 

 

Zoals al vermeld, zijn de vragen waar mensen mee komen zeer divers en betreffen 

ze lang niet altijd het invullen van een formulier. 



18 
 

HULPVRAGEN 

FORMULIERENHULP 
 

2014 2013 

 Aanvraag bijstandsuitkering 14 28 

  Aanvraag diverse uitkeringen 19 29 

  Aanvraag toeslagen 34 32 

  Aanvraag kwijtscheldingen 31 24 

  Aanvraag Wmo-voorziening 2 7 

  Aanvraag schuldhulpverlening 7 1 

  Aanvraag minimaregelingen 24 27 

  Aanvraag DIGID 16 11 

  Aanvraag diversen 15 51 

  Vragen CIZ/CAK 5 6 

  Financiële vragen 84 89 

  Sociaal-juridische vragen 42 30 

  Ordenen thuisadministratie 24 16 

  Voorzieningencheck 42 23 

  Advies/bemiddeling/bezwaar 4 4 

  Informatie/ondersteuning 13 8 

  Overige vragen 64 19 

  Nabelactie 33 40 

  Totaal  473 445 
 

 

 

 

Er zijn veel cliënten die met meerdere 

hulpvragen komen en waarbij een 

goede vraagverheldering plaats 

moet vinden om tot goede actie 

over te kunnen gaan. Vooral bij 

mensen bij wie het inkomen opge-

bouwd is uit diverse componenten is 

het van groot belang dit goed in 

kaart te hebben, omdat het 

consequenties kan hebben voor het 

wel/niet in aanmerking kunnen 

komen voor regelingen. 

 

Ook bij mensen die in  (het voor-

traject van) de schulddienstverlening 

terechtkomen, is de vraag vaak 

zodanig complex dat inzet van een 

deskundige beroepskracht nodig is. 

 

Er zijn in 2014 veel vragen binnen-

gekomen over rekeningen en mogelijke 

betaalregelingen. Als er echter geen 

overzicht is van inkomsten en 

uitgaven en onduidelijk is of er sprake 

is van meerdere betalingsregelingen, 

dan is het niet verstandig om daar zomaar op in te gaan. De vraag moet dan 

breder bekeken worden en anders wordt aangegeven dat er geen regeling 

getroffen kan worden. In sommige gevallen gaan mensen dan eerst aan de slag 

met  ‘administratie op orde’ om overzicht te verwerven. 

 

Waar het om meer complexe vragen gaat, is in de meeste gevallen meer dan 

één contact met de cliënt nodig. Door de toegenomen complexiteit en 

onduidelijkheid over regelingen in tijden van transitie zijn de vragen op dit gebied 

toegenomen. 

 

Er komen ook geregeld inwoners met vragen op sociaal juridisch gebied. Waar de 

vraag te beantwoorden is door informatie te bieden, wordt deze opgepakt. Als er 

echter hulp nodig is op dit gebied, verwijzen we mensen door naar het Juridisch 

Loket in Amersfoort. Nu bekend geworden is dat dit loket in 2015 haar 

werkzaamheden drastisch zal beperken, vormen dergelijke vragen en het al/niet 

beschikbare hulpaanbod een belangrijk aandachtspunt. 
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Er komen ook vragen naar producten die niet binnen de dienst Formulierenhulp 

opgepakt kunnen worden. In deze situaties verwijzen we mensen zo goed 

mogelijk door of geven we informatie waar ze mogelijk zelf mee verder kunnen. 

Hierbij denken we aan: aangifte inkomstenbelasting, juridische conflicten, 

uitzoeken van goedkoopste, passende verzekering, telefoonabonnement en 

dergelijke. 

 

 

Digitalisering 
 

Een deel van de cliënten heeft hulp nodig omdat ze zelf niet vaardig zijn met de 

computer. Dit wordt voor meer mensen een probleem naarmate er meer zaken 

digitaal geregeld moeten worden (zoals in 2014 het inschrijven voor een sociale 

huurwoning gedigitaliseerd is). Vanaf 2015 zal er daarom in samenwerking met de 

bibliotheek veel aandacht zijn voor dit thema: wij kunnen cliënten die leerbaar zijn 

verwijzen naar een cursus bij de bibliotheek (bjvoorbeel ‘klik en tik’), terwijl zij 

cursisten die problemen blijven houden naar de dienst Formulierenhulp kunnen 

verwijzen. 

 

 

Voorzieningencheck en nabelacties 
 

In veel gevallen wordt ook door vrijwilligers een voorzieningencheck gedaan. 

Deze blijken echter door de vrijwilligers niet consequent geregistreerd te zijn. Als er 

geen voorziening mogelijk is, wordt vaak niet aangetekend dat de check gedaan 

is. Dit is een aandachtspunt in de overleggen met vrijwilligers. 

 

 

Budgetteren 
 

We bespeuren dat er meer vragen komen rondom het thema ‘budgetteren’ en 

daarom willen we de mogelijkheden voor preventief aanbod onderzoeken in 

2015. Hierbij valt onder meer te denken aan workshops of cursussen, maar ook 

aan individuele budgetcoaching. Ook een vrijwilligersproject waarbij mensen met 

een laag inkomen hulp kunnen krijgen bij hun belastingaangifte hoort tot de 

onderzoeksitems voor 2015 

 

 

Verwijzers 

 

De mensen die voor het eerst als cliënt bij de Formulierenhulp van Sigma komen, 

zijn verwezen door anderen. Veel mensen worden verwezen door bekenden, 

maar ook andere hulpverleners (maatschappelijk werk, gezondheidscentra) zijn 

belangrijk  als verwijzers. Eind 2014 is geïnvesteerd om de dienst Formulierenhulp  
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DOORVERWIJZERS FORMULIERENHULP: 2014 2013 

  Gemeente/loket MO 32 30 

  Maatschappelijk werk/zorginstanties 17 30 

  Familie/bekenden 34 27 

  Anders 25 16 
 

 

 

bekend te maken bij de Gebieds-

teams, zodat zij ook inwoners 

passend kunnen verwijzen naar 

deze Algemeen Toegankelijke 

Voorziening. De informatievoor-

ziening aan hen wordt in 2015 

voortgezet. Het zou niet effectief 

zijn als deze relatief goedkope én zeer deskundige inzet niet benut wordt. 

 

 

Administratie op orde  

 

De vraag naar deze kortdurende vorm van hulp is in 2014 toegenomen. 

Vrijwilligers helpen mensen in de thuissituatie om hun administratie op orde te 

brengen. Tevens geven ze informatie en tips over de wijze waarop men dit 

mogelijk in het vervolg zelf kan bijhouden.  

 

Voor een aantal mensen is een dergelijke kortdurende hulp zeer van belang en 

doeltreffend. Er zijn ook situaties waarin gesignaleerd wordt dat het meer tijd en 

energie zal vragen voordat mensen dit zelf op kunnen pakken, óf dat langdurige 

ondersteuning nodig zal zijn. In die gevallen worden cliënten doorverwezen naar 

Humanitas, de vrijwilligers-organisatie die langer durende hulp bij 

thuisadministratie kan bieden. In 2014 zijn ongeveer 25 trajecten uitgevoerd. In 

2015 wordt bekeken of er nog specifieke aanvullende training voor vrijwilligers 

nodig is.  

 

 

Platform 

 

Sigma heeft het initiatief genomen om een lokaal platform te starten waar 

vertegenwoordigers van de verschillende diensten op financieel en administratief 

gebied in vertegenwoordigd zijn. Doelstelling is om lokaal goede afstemmings- en 

samenwerkingsafspraken te maken ten behoeve van het totale dienstenaanbod 

aan inwoners met vragen of problemen op deze gebieden.  

 

Plangroep, Maatschappelijk werk/Gebiedsteams, Humanitas, Schuldhulpmaatje 

en Sigma zijn in deze groep vertegenwoordigd. Zo nodig wordt de gemeente 

voor een specifiek thema uitgenodigd. Op termijn wordt ook bekeken of er 

vragen zijn waarvoor nog nieuw (vrijwilligers)aanbod ontwikkeld kan worden. Het 

platformoverleg heeft in 2014 twee keer plaatsgevonden. 
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RESULTATEN 

MANTELZORGONDERSTEUNING 
2014 2013 

  Aantal cliënten 229 214 

  Aantal individuële contacten 59 52 

  Aantal hulpvragen 37 35 
 

 

 

6. Steunpunt Mantelzorg 

 

 

Individuele ondersteuning 

 

De mantelzorgconsulenten van 

Sigma bieden zowel individuele 

ondersteuning aan mantelzorgers 

als collectieve ondersteuning in de 

vorm van nieuwsbrieven en 

speciale activiteiten. 

 

De individuele ondersteuning betreft echt maatwerk. Er is een groot verschil  

tussen mantelzorgers die de eigen regie goed in handen hebben en op basis van 

goede informatie en af en toe lichte, vaak praktische ondersteuning uitstekend 

invulling aan hun rol weten te geven. Deze mantelzorgers betrekken vaak het 

eigen netwerk al snel bij de zorg en realiseren zich dat ze af en toe ook tijd voor 

zichzelf moeten nemen om de zorgtaak op de langere termijn vol te kunnen 

houden.  

 

Daarnaast komen er mantelzorgers die vaak al overbelast zijn door hun 

langdurige en vaak intensieve 

inzet. Deze mantelzorgers hebben 

in eerste instantie vaak meer 

behoefte aan  emotionele 

ondersteuning. Pas als de 

daarbij passende ondersteuning 

is geboden, ontstaat er ruimte 

om de situatie eens opnieuw 

onder de loep te nemen en te 

bezien hoe zij hun taak op de 

langere termijn, zo mogelijk met ondersteuning vanuit het eigen netwerk of inzet 

van een vrijwilliger, beter en op een manier die niet ten koste gaat van de eigen 

gezondheid kunnen volhouden. 

 

In de informatievoorziening en ondersteuning wordt op diverse manieren 

aandacht besteed aan het belang van het ‘delen van de zorg’ met anderen. 

Aangezien door alle veranderende regelgeving de druk op mantelzorgers in 

algemene zin steeds groter wordt, bezinnen we ons binnen Sigma op welke wijze 

we de aandacht en zorg voor de rol en positie van de mantelzorger ook beter 

kunnen laten integreren in de zorg die mensen van een professionele organisatie 

krijgen. Dit zal in 2015 meer zijn beslag krijgen door een aantal van de 

ondersteuningsuren daarvoor in te zetten en te functioneren als een kennis- 
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centrum waar ook anderen (hulpverleners of vrijwilligers) consultatie of training 

van kunnen krijgen. 

 

 

Collectieve activiteiten 

 

Bij de collectieve activiteiten is het ‘lotgenotencontact’ ook van groot belang 

voor de deelnemers. Mantelzorgers kunnen elkaar een enorm belangrijke 

ondersteuning bieden door het uitwisselen van ervaringen en tips.  
 

Vanuit Sigma is in 2014 tijd besteed aan de volgende collectieve activiteiten: 

 

 

Dag van de Mantelzorg  
 

Het landelijke thema van de Dag van de Mantelzorg 2014 was “Allemaal 

Verhalen”. De activiteiten in het kader van deze dag werden gehouden op 

zaterdag 8 november 2014 op de locatie van  Interakt Contour te Nijkerk. 

 

Mantelzorgers konden deelnemen aan verschillende workshops om op die manier 

bezig te zijn met hun eigen verhaal: Tekenen, met vilt werken of creatief schrijven.  

 

Men werd tussendoor verwend met een heerlijke lunch, mede verzorgd door 

vrijwilligers vanuit de CDA-fractie. Tijdens de lunch was er een verhalenverteller, 

wie op ludieke wijze de mantelzorger een plaats gaf in een sprookjesachtig 

verhaal  met als slot een boodschap die van belang is voor de mantelzorger : 

probeer de zorg te delen, al is het maar een beetje. Het verhaal was herkenbaar 

voor veel aanwezigen en ontroerde de luisteraars daarom ook.  

 

 

Bioscoopbonnen voor jonge mantelzorgers   
 

In het kader van de Dag van de Mantelzorg werden mensen opgeroepen om 

jonge mantelzorgers aan te melden voor een bioscoopbon. Het sociale netwerk 

rondom  jonge mantelzorgers is zich vaak niet bewust van de zorgen en zorgtaken 

waar  deze jongeren  mee geconfronteerd worden. Er zijn in 2014 ongeveer 50 

bioscoopbonnen uitgereikt. De betreffende jongeren waardeerden dit zeer. 

 

 

Onderzoek behoeftes en ondersteuning voor jonge mantelzorgers 
 

In samenwerking met de gemeente is gesproken over de manier waarop het 

dienstenaanbod aan jonge mantelzorgers, afgestemd op bewustwording in het 

netwerk en analyse van mogelijke hulpvragen, verbeterd zou kunnen worden. 

Deze vraag is na een opstart verder in het gedrang gekomen door de tijd die  
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geïnvesteerd moest worden in de transities. Sigma is er voorstander van om dit 

traject hernieuwd op te starten. 

 

Tevens zou een dergelijk onderzoek gedaan moeten worden naar de behoeftes 

van de grote groep werkende mantelzorgers. Gezien de capaciteit wordt dit 

thema in 2015 nader uitgewerkt. 

 

 

Belang van een eigen netwerk 
 

Het bieden van een luisterend oor is voor mantelzorgers heel belangrijk. Doordat 

mensen bijvoorbeeld afhaken van de kerk en doordat de zorgtaken het 

onderhouden van het eigen sociaal netwerk kunnen belemmeren, waardoor dit 

kleiner wordt, gaat men soms veel te laat op zoek naar een alternatief en vindt dit 

bij het steunpunt mantelzorg. Een overbelaste mantelzorger komt vaak met een 

ogenschijnlijk eenvoudige vraag, waarachter een bron van onmacht (onbegrepen 

worden en zelf aan het randje van eigen kunnen zijn) schuil kan gaan. 
 

Ondersteuning bieden door veel aandacht te hebben voor het omgaan met het 

persoonlijke netwerk is en blijft voorlopig een belangrijke ontwikkeling. Vanuit 

Sigma worden diverse thema-bijeenkomsten en cursussen aangeboden om 

mensen in een vroeg stadium bewust te maken van het belang en de kracht van 

een eigen netwerk. Daarbij hebben sommige mensen hulp nodig om de stap te 

zetten echt gebruik te gaan maken van dit netwerk. Dit vraagt in veel gevallen 

om het wegnemen van allerlei barrières in denken en doen. 
 

In 2014 is, vanwege gesignaleerde vragen, gestart met het opzetten van een 

maatjesproject. Dit kan t.z.t. ingezet worden ten behoeve van netwerk-

ondersteuning van mantelzorgers zelf, maar ook dienen als een vorm van 

respijtzorg. 

 

 

Respijtzorg 
 

Ook informatie over de diversiteit in zorgvormen (van vrijwillige inzet tot 

specialistische zorg)  en de daarmee gepaard gaande regelgeving is in 2014 

belangrijk onderdeel van de dienstverlening geweest. Allerlei vormen van 

respijtzorg worden met mantelzorgers besproken om hun taak te ontlasten en een 

moment van rust te hebben. De veranderende regelgeving en invoering van 

nieuwe organisatievormen is voor veel mantelzorgers een enorme bron van onrust 

en zorg gebleken. 

 

 

Koffie- en Contactbijeenkomsten 
 

Eén van de collectieve activiteiten van Sigma is de maandelijkse Koffie- en  
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Contactbijeenkomst. Voor de creatieve activiteit tijdens deze bijeenkomsten is er 

een vaste vrijwilliger actief. De consulent is op de achtergrond voor allerlei vragen 

beschikbaar. Deze bijeenkomsten blijven stabiel bezocht, door ongeveer 10 

mantelzorgers. Er zijn ook enkele mantelzorgers wiens partner in het afgelopen 

jaar is overleden en die de bijeenkomsten blijven bezoeken om daarmee met 

verwerken van de hele periode vol zorg bezig te kunnen zijn, in gesprek met 

mensen die hun verhaal kennen. Dit wordt als zeer waardevol ervaren en heeft 

voor de betrokkenen een belangrijke functie. 

 

 

Collectieve informatie 

 

Vier keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg. Deze 

gaat naar ruim 200 mantelzorgers en naar diverse netwerkorganisaties. De 

nieuwsbrief biedt ruimte aan informatie over diverse nieuwe ontwikkelingen en 

activiteiten die voor mantelzorgers van belang kunnen zijn, dit wordt vaak middels 

een thema vormgegeven. 
 

Naast de nieuwsbrieven worden er ook themabijeenkomsten georganiseerd die 

mantelzorgers kunnen bezoeken. In ieder geval staan de vier grote bijeenkomsten 

in het kader van deskundigheidsbevordering ook open voor mantelzorgers. Dit 

geldt ook voor de andere themabijeenkomsten die Sigma organiseert. 
 

Enkele malen per jaar wordt er ook een bijeenkomst georganiseerd die specifiek 

voor mantelzorgers bestemd is. Zo is in 2014 bijvoorbeeld Cora Postema, schrijfster 

en mantelzorger, wezen spreken over haar ervaringen. 

 

Informatie over mantelzorg is van belang voor mensen zelf, maar ook voor hun 

persoonlijke netwerk en beroepskrachten. In 2015 wordt aandacht besteed aan 

de ontwikkeling van het Steunpunt Mantelzorg als kenniscentrum, waaruit 

daaraan gewerkt kan worden. Informeren en trainen van het (professionele) 

netwerk zien we onder meer als hulpmiddel om overbelastingbij mantelzorgers te 

voorkomen. 

 

 

7. Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 

 

Regulier vrijwilligerswerk in ontwikkeling 

 

De reguliere activiteiten van het Steunpunt Vrijwilligerswerk ten behoeve van de 

inzet van individuele vrijwilligers hebben gaande het hele jaar plaatsgevonden: 

werving, intake, selectie en bemiddeling van individuele vrijwilligers heeft geleid tot 

de bemiddeling van 76 personen aan een organisatie. 
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  RESULTATEN STEUNPUNT 

  VRIJWILLIGERSWERK 
2014    2013 

  Aantal inschrijvingen steunpunt 76 92 

  Aantal intakegesprekken 71 85 

  Aantal bemiddelingstrajecten 65 87 

 

 

 

In al deze contacten speelt ook 

informatie en advies altijd een rol, 

zowel aan individuele vrijwilligers als 

aan organisaties. Tevens hebben alle 

organisaties nieuwsbrieven ontvangen 

over actualiteiten aangaande het 

vrijwilligerswerk.  

 

Vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn daarnaast in 2014 diverse activiteiten 

ontplooid om de aanwas van actieve vrijwilligers in de gemeente Nijkerk te doen 

toenemen, daardoor beter toegerust te raken op de ingeschatte komende 

vragen op het terrein van welzijn en zorg én om de kennis en vaardigheden van 

vrijwilligers te vergroten. 

 

Er is voorwerk gedaan om de digitale vacaturebank als prominent aanwezig, 

interactief onderdeel van de nieuwe website van Sigma te ontwikkelen. Het 

ontwikkelwerk is in samenwerking met de websitebouwer Draad en de stichting 

Welzijn Barneveld opgepakt. Naast 

de reguliere vrijwilligersklussen bij 

organisaties is er ook ruimte 

ingebouwd voor meer individueel 

vraag en aanbod. 

 

De werkprocessen voor het omgaan 

met deze taken zullen in 2015 verder 

ontwikkeld worden, om zowel voor 

de hulpvragers als voor de potentiële 

vrijwilligers zorgvuldig om te gaan met mogelijkheden en beperkingen. 

 

Door deze technische mogelijkheid in te bouwen, wordt vraag en aanbod naar 

vrijwillige inzet via de website behoorlijk uitgebreid. Daardoor kunnen ook vragen 

van mensen in hun eigen woonsituatie gekoppeld worden aan inzet van 

potentiële vrijwilligers die al dan niet verbonden zijn aan een organisaties of 

vereniging. 

 

We hopen hiermee de totale inzet te kunnen vergroten, aangezien deze 

werkwijze meer tegemoet komt aan de wensen van vrijwilligers die zich niet voor 

langere tijd aan een organisatie willen verbinden, maar wel iets voor een ander 

willen betekenen. 

 

In 2014 hebben ook gesprekken plaatsgevonden met inwoners die via vrijwillige 

inzet van mensen uit hun eigen netwerk op zoek waren naar een goede 

inbedding daarvoor. Deze nieuwe initiatieven kunnen ook in de toekomst de inzet 

van inwoners voor elkaar vergroten. De wensen zijn over het algemeen gericht op  
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projectmatige (kortdurende) inzet van mensen en vragen daarom wel om een 

goede afstemming en communicatie. Dit kost naar verhouding wel meer 

coördinatie. Ook om dergelijke initiatieven een goede plaats te geven zal de 

nieuwe vacaturebank een belangrijk hulpmiddel vormen. 

 

 

Vrijwilliger van het jaar  
 

Vanuit de gemeente is ook in 2014 weer een activiteit ontplooid om de ‘vrijwilliger 

van het jaar’ te kiezen. Er zijn in diverse categorieën prijzen uitgereikt. Sigma heeft 

een belangrijke ondersteunende rol vervuld in de uitvoering van deze activiteit. 

Daarnaast heeft Sigma ook een bemiddelende rol vervuld naar de scholen om 

de inzet van jonge vrijwilligers vanuit de Maatschappelijke Stage en stimulerende  

begeleidende organisaties goed voor het voetlicht te brengen en de 

voordrachten hiervoor te organiseren. 

 

 

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers 
 

Er zijn twee producten ontwikkeld in het kader van deskundigheidsbevordering 

voor vrijwilligers: 
 

1. Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in zorg, welzijn en kerkelijk werk 

in samenwerking met vrijwilligerscoördinatoren van non-profitorganisaties is 

een platform gevormd, waarin thema’s uitgewerkt zijn, die aansloten op de 

behoefte van deze grote groep vrijwilligers. 
 

Er zijn een viertal avonden georganiseerd, ieder met een opkomst van rond 

de 100 vrijwilligers en een avond voor een wat selecter gezelschap (ong. 30 

vrijwilligers). 
 

De thema’s richtten zich op omgaan met dementie (2 zeer drukbezochte 

avonden), visusproblemen, leefstijl en beweging, isolement en eenzaamheid. 

De zorginstellingen hebben bij toerbeurt hun zaal ter beschikking gesteld voor 

de activiteiten. Eén avond is in het Corlaer college gehouden. 
 

2. Een tiental workshops in samenwerking met de bibliotheek 

Deze workshopavonden richtten zich op alle vrijwilligers binnen de gemeente 

Nijkerk en hadden zeer uiteenlopende thema’s: social media, beursvloer, 

fondsenwerving e.d. Ook deze avonden werden allemaal goed bezocht, 

gemiddeld 40 à 50 bezoekers.  
 

Alle avonden zijn middels een korte enquête geëvalueerd, waarbij bezoekers ook 

de gelegenheid kregen om wensen ten aanzien van te bespreken thema’s in te 

dienen. Van die laatste mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt. Bezoekers 

van al deze avonden zijn zeer positief over de inhoud en presentatie ervan en 

stellen het zeer op prijs hier aan mee te kunnen doen. We zullen in 2015  deze 

activiteit volgens dit stramien vervolgen. 
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Maatschappelijke Stage (MaS) 

 

Op 13 maart 2014 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de scholen 

voor voortgezet Onderwijs in de gemeente Nijkerk en Sigma. 

 

Gezien de door alle lokale partijen positief ervaren effecten van de MaS is 

besloten om tegen de landelijke politieke stroom in, die afschaffing van de MaS 

als bezuinigingsmaatregel bepleitte, over te gaan tot ondertekening van deze 

overeenkomst en de MaS voort te zetten. 

 

Ook de lokale non-profit organisaties en vrijwilligersorganisaties zijn over het 

geheel genomen enthousiast over de MaS. Het levert hen veel extra vrijwillige 

inzet op waardoor vaak extra activiteiten mogelijk gemaakt worden. Ze hebben 

in de loop van de afgelopen jaren (vanaf eind 2009) ervaren hoe ze leerlingen op 

een goede manier in kunnen zetten bij activiteiten en welke specifieke 

begeleiding dat eventueel vraagt (gezien de leeftijd van deze vrijwilligers). 

 

Met regelmaat blijven leerlingen als vrijwilliger ‘hangen’ bij de organisatie waar ze 

hun MaS hebben vervuld. Ook horen we af en toe dat leerlingen later, tijdens een 

beroepsopleiding die betreffende organisatie weer opzoeken voor een 

beroepsgerichte stage. De kennismaking tijdens de MaS heeft in die zin hun 

netwerk vergroot én in een enkel geval zelfs een beroepskeuze mede bepaald. 

 

De scholen hebben het op tijd en voldoende afronden van de MaS zelfs 

opgenomen in de voorwaarden om over te kunnen gaan naar het volgende 

leerjaar. Dit maakt duidelijk hoeveel waarde er aan deze leerervaringen toegekend 

wordt. 

 
Vanuit de scholen horen we: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stagecoördinator van het Corlaer College, afdeling vmbo 

In 2014 lopen gemiddeld 300 leerlingen van het Corlaer College, afdeling vmbo 

30 uur maatschappelijke stage. Samen zorgen zij dus voor 9000 uur 

vrijwilligerswerk. Bij het invullen van het stageboekje reageren de leerlingen 

unaniem positief op de maatschappelijke stage. Naast de verplichte 30 uur 

heeft een aanzienlijk aantal leerlingen hun vrijwilligerswerk voortgezet omdat 

zij het leuk vinden om te doen. Of het nu gaat om training geven, helpen in de 

kerk, het jongerencentrum Chill Out of het begeleiden van activiteiten van een 

verzorgingshuis; de leerlingen kijken positief terug op deze ervaring. 

‘’ 
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In oktober 2014 is voor de tweede maal een MaS-markt gehouden. Deze is 

bezocht door bijna alle leerlingen die in het lopende schooljaar een MaS moesten 

gaan doen. Ongeveer 20 organisaties hebben zich daar gepresenteerd en 

leerlingen konden vragen stellen over de diverse stageklussen. 
 

Vanaf de dag na de stagemarkt werden alle vacatures opengesteld via de 

website www.MaSplein.nl en konden leerlingen zich gaan inschrijven. 
 

De stagemarkt is, ook door de deelnemende organisaties, als zeer succesvol 

bestempeld. Daarom staat dit evenement ook voor 2015 weer op de 

(gezamenlijke) agenda. 
 

Beleidsontwikkeling, maar ook voorbereiding en evaluatie van dergelijke 

gezamenlijke activiteiten, vormen onderdeel van de ‘scholenwerkgroep MaS’. Op  

De stagecoördinator van het Corlaer College, afdeling havo/vwo 

Ik vind  het ontzettend belangrijk om de maatschappelijke stage te behouden. 

Door de maatschappelijke stage doen leerlingen onvergetelijke ervaring op en 

dragen zij een steentje bij aan de samenleving. Ik ben maatschappelijke stage 

coördinator van het Corlaer College en ik zie tijdens de maatschappelijke stage 

mooie momenten! Leerlingen komen in aanraking met organisaties & mensen 

waar zij anders nooit op af waren gestapt. Tegenwoordig is het niet meer zo 

normaal dat je ‘’iets voor niets doet’’. Dan is het toch prachtig om te horen van 

leerlingen dat de dankbaarheid en waardering die zij krijgen onbetaalbaar is! 

‘’ 
De stagecoördinatoren van het Groenhorst College 

De leerlingen van klas 2 lopen maatschappelijke stage. Tijdens de 

maatschappelijke stage gaan de leerlingen gedurende minimaal  30 uur 

vrijwilligerswerk doen (bij een non-profit organisatie. Inmiddels zijn alle stages 

aangevraagd via www.masplein.nl! Na goedkeuring krijgen de leerlingen een 

stagecontract dat ze vier keer laten ondertekenen: leerling, ouders, stageplek 

en school. Na inlevering van het contract kan de stage beginnen. De meeste 

leerlingen (schooljaar 2014-2015) hebben de eerste uren op hun stageplek al 

gemaakt, soms zelfs alle uren. Ze helpen bijvoorbeeld op een zorgboerderij, met 

geven van een training of schenken koffie bij een bejaardenhuis. Sommige 

leerlingen zijn zo enthousiast dat ze na afloop van hun stage vrijwilligerswerk op 

hun stageplek blijven doen. Wij zijn trots op onze vrijwilligers! 

‘’ 
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  ACTIVITEIT WERKELIJKE BEZOEKEN 
          2014                2013 

  Gymnastiek 443 432 

  Werelddans 262 217 

  Country-line dans 435 415 

  Zumba 376 522 

  Totaal Meer Bewegen voor Ouderen 1516 1586 

  Schilderen 320 312 

  Kaarten maken 409 371 

  Totaal creativiteitsactiviteiten 729 683 

  Soos 762 600 

  Klaverjassen 1718 1749 

  Bridge 2795 2852 

  Bingo 144 166 

  Biljart 445 426 

  Koersbal 149 204 

  Filmcafé 356 308 

  Internet-café 396 287 

  Studiekring 64 32 

  Totaal recreatie en ontmoeting 6829 6624 

  Kookclub op zondag 196 167 

  Verrassingsmaaltijden 346 400 

  Totaal maaltijden 542 567 

  Diversen 371 96 

  TOTAAL ACTIVITEITEN 9987 9555 
 

 

 

 

verzoek van de scholen vervult Sigma de rol van aanjager en voorzitter, alsmede 

de schakel naar de vrijwilligers- en non-profitorganisaties. Deze gezamenlijkheid in 

de aanpak heeft er mede voor gezorgd dat er lokaal een zeer sterke 

infrastructuur is opgebouwd.  
 

Vanuit het motto: ‘jong geleerd is oud gedaan’ bepleiten alle betrokken organisaties 

het voortzetten van de MaS. Het appèl op de gemeente om de schakelfunctie van 

de makelaar MaS bij Sigma te blijven financieren vanaf 2016 moge duidelijk zijn. 

 

 

 

 

8. Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken 

 

 

Het Steunpunt Welzijn Ouderen 

Hoevelaken biedt gedurende 

de week op bijna ieder dagdeel 

één of meerdere activiteiten 

aan voor senioren (55 plussers). 

 
De coördinatie op deze dienst 

wordt door Sigma uitgevoerd. 

Deelnemers betalen wel een 

bijdrage voor de activiteit 

waaraan zij deelnemen.  

 
De activiteiten worden zoveel 

mogelijk begeleid door gast-

vrouwen en gastheren, vrijwilli-

gers die zorg dragen voor de 

zaal, een welkome ontvangst 

en de catering. Deze vrijwilligers 

hebben bovendien een belang-

rijke contactfunctie naar de 

deelnemers en kunnen daar-

door soms vroegtijdig signaleren 

wanneer iemand problemen of 

zorgen heeft. Dit verwijzen ze 

dan, zo mogelijk in overleg met 

betrokkene, naar één van de 

consulenten van Sigma. 
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Inzet vrijwilligers 

 

Binnen het SWO zijn in 2014 gemiddeld zo’n 60 vrijwilligers actief geweest. De 

gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is relatief hoog. Het gaat om vitale 

ouderen, die graag iets voor andere leeftijdsgenoten doen. Bijna alle vrijwilligers 

zijn boven de 65. 

 

Voor de nieuwere activiteiten zoals het filmcafé en internetcafé zetten zich ook 

jongere vrijwilligers (tussen 60 en 70 jaar)  in. Zij zijn erg enthousiast voor deze 

activiteiten.  De bezoekers van het filmcafé behoren tot  de groep ‘jongere 

ouderen’. 

 

De vrijwilligers blijven over het algemeen lang en beschikken daarom over een 

schat aan  ervaring. Ze zetten zich in voor een diversiteit van benodigde  taken. 

Het wordt wel lastiger om jongere vrijwilligers te motiveren om vrijwilligerswerk te 

gaan doen binnen het SWO.  Men heeft een baan, een gezin, doet aan sport, is 

al vrijwilliger of is actief in het oppassen op kleinkinderen of belast met 

mantelzorgtaken. Er zijn in 2014 wel een aantal nieuwe, wat jongere mensen 

vrijwilliger geworden, met name bij de nieuwste activiteiten. Ook voor de 

beheersfunctie is in 2014 voorwerk gedaan om daar een projectgroepje voor 

samen te stellen met relatief jonge vrijwilligers. Dit laatste zal in 2015 z’n beslag 

krijgen. 

 

Gezien de trend dat je als je hulp nodig hebt een groter beroep moet doen op 

het eigen netwerk, zal er wellicht een verschuiving plaatsvinden naar een zwaardere 

hulpvraag bij de deelnemers aan de activiteiten. Wanneer dat gesignaleerd 

wordt, zullen we de vrijwilligers de nodige achtergrondinformatie en/of 

ondersteuning bieden. Ook bij aanvulling of wijzigingen in het activiteitenaanbod 

zal met de veranderende behoefte onder ouderen rekening gehouden worden. 

Veel vrijwilligers en bezoekers van SWOH zijn ook mantelzorger. Er worden en 

passant daardoor ook veel mantelzorgvragen opgepakt door de consulent 

welzijn. 

 

 

Activiteiten vóór de vrijwilligers 

 

Aan het begin van het nieuwe jaar is gestart met de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze 

werd door ongeveer 100 vrijwilligers, docenten, medewerkers van Sigma, alsmede 

een aantal bezoekers van activiteiten bezocht. 

 

Vrijwilligers zetten zich het hele jaar door in voor het SWOH en worden daarom 

jaarlijks bedankt met een feestelijke avond. Ze krijgen dan een feestelijk 

programma en een buffet aangeboden, zodat er ook alle gelegenheid is voor 

ontmoeting en uitwisseling. 
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In het kader van de landelijke Vrijwilligersdag in december zijn de vrijwilligers 

uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst onder het genot van een drankje en 

een hapje. Ook deze bijeenkomst werd druk bezocht.  

 

 

Bezoekers van de activiteiten 

 

Aangezien ouderen 

langer thuis blijven 

wonen signaleren we 

dat de gemiddelde 

leeftijd van de deel-

nemers/bezoekers steeds 

hoger wordt. We 

proberen met vernieu-

wende activiteiten in 

te spelen, ook op de 

vraag en behoefte van 

de jongere ouderen. 

Bijvoorbeeld het film-

café en het internet-

café trekken naar 

verhouding ook meer 

jongere bezoekers.   

 
Wat betreft de be-

zetting van recreatie-

zaal “De Kopperhof” 

zal uitbreiding van 

activiteiten  in deze 

ruimte lastig blijven. De 

bezetting van de zaal 

is hoog en biedt 

momenteel niet veel 

ruimte voor structureel 

nieuw aanbod. Wel 

kan een nieuwe activiteit een oude vervangen. 

 

 

Uitbreiden periode voor bestaand aanbod 

 

Aangezien veel ouderen in de zomerperiode meer alleen zijn (bijvoorbeeld door 

vakanties van kinderen en vrienden) proberen we het zomerprogramma zoveel  
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mogelijk uit te breiden, zodat er in ieder geval regelmatige ontmoetings-

activiteiten zijn. De mogelijkheid hiertoe is afhankelijk van de aanwezigheid en 

inzet van vrijwilligers. Uitbreiding van het aanbod in deze periode wordt zoveel 

mogelijk gestimuleerd. 

 

 

Nieuw aanbod – een proef 

 

In het najaar 2013 hebben er voorbereidingen plaatsgevonden om in januari 2014 

te starten met een klaverjasgroep of ander kaartspel op vrijdagavond  (1 keer per 

14 dagen) voor mensen met een lichamelijke beperking (bijvoorbeeld reuma, 

lichte verlammingsverschijnselen).  
 

Ook heeft er naar aanleiding van de beursvloer in Hoevelaken een match plaats- 

gevonden tussen de bibliotheek Nijkerk-Hoevelaken en restaurant “De Foep” met 

als resultaat, dat men voorafgaand aan het filmcafé gebruik kan maken van een 

filmmenu. Dit is ook gestart in januari 2014. 
 

Helaas blijkt de behoefte aan beide activiteiten niet voldoende om de 

activiteiten te continueren. Besloten is om met het aangepaste klaverjassen te 

stoppen m.i.v. 1 januari 2015 en de samenwerking met “De Foep” aan het eind 

van het filmseizoen 2014-2015 te beëindigen. Er wordt bekeken of er een andere 

proef van start kan gaan, gebaseerd op wensen en signalen vanuit de 

Hoevelakense gemeenschap. 

 

 

Recreatiezaal “De Kopperhof” 

 

De huur van de recreatiezaal is door de gemeente Hoevelaken afgekocht tot 

2024. De komende tien jaar kan deze dus nog gebruikt worden door Sigma, tegen 

betaling van servicekosten aan de corporatie. De zaal wordt, in zijn geheel of in 

twee gedeeltes, intensief gebruikt.  
 

Er is een vast biljarttafel, materialen voor het internetcafé en filmcafé. Ook  wordt 

er in de keuken een kookactiviteit mogelijk gemaakt.  
 

Sigma is verantwoordelijk voor het interieur van de zaal en reserveert middelen 

om dit zo nodig  te kunnen vervangen. In 2014 is het onderzoek naar een nieuwe 

vloer verder opgepakt. De oude vloer was versleten en niet meer geschikt  voor 

met name de beweegactiviteiten. Vanwege een enorme waterschade in de 

zomer van 2014 is dit proces versneld. Ook het interieur van de zaal was aan 

vervanging toe. 
 

Begin 2015 wordt de zaal helemaal opgeknapt met een nieuw plafond, gefinan-

cierd door De Alliantie, en met een nieuwe vloer, kastenwand en nieuw meubilair. 
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9. Financieel overzicht 2014 

 

De Stichting Sigma heeft ANBI-status. De jaarcijfers moeten openbaar zijn en 

worden ieder jaar gepubliceerd op de website www.anbiportaal.nl/293. Voor de 

geïnteresseerden is daar vanaf uiterlijk 1 juli 2015 het jaaroverzicht over 2014 in te 

zien. Het jaarverslag wordt ook gepubliceerd via de website van Sigma. In onder-

staand overzicht geven wij een verkorte weergave van de jaarrekening 2014.  

 

Balans per 31 december 2014 
x € 1,00 

 

 31-12-2014 31-12-2013 

ACTIVA   

Vaste activa 5.254 7.057 

Voorraden 1.104 790 

Vorderingen 8.636 9.855 

Liquide middelen 221.126 199.820 

Totaal activa 236.120 217.522 

PASSIVA   

Algemene reserve 43.400 37.999 

Bestemmingsreserves 112.606 93.778 

Bestemmingsfondsen 33.413 35.570 

Kortlopende schulden 46.700 50.175 

Totaal passiva 236.120 217.522 

 
Exploitatierekening 2013 

x € 1,00 
 

 UITKOMST BEGROTING 

BATEN   

Subsidie gem. Nijkerk 472.668 479.600 

Opbrengsten activiteiten 60.746 54.900 

Overige opbrengsten 16.834 1.800 

Rente 2.880 2.000 

Totaal baten 553.128 538.300 

LASTEN   

Kosten activiteiten 43.951 96.200 

Huisvestingskosten 63.721 80.800 

Personeelskosten 341.641 374.500 

Organisatiekosten 81.922 89.300 

Onvoorzien - 1.000 

Totaal lasten 531.055 641.800 

Saldo baten minus lasten 22.073 - 103.500 

Mutaties bestemmingsreserves - 16.672 79.600 

RESULTAAT 5.401 - 23.900 

 


