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1. Inleiding 

 
Voor Sigma was 2015 een speciaal jaar: het stond in belangrijke mate in het teken 

van verhuizen en anders samenwerken met en binnen de gemeente. Het plan 

voor samenwerking en verhuizing met UVV en Bibliotheek is in januari 2015 

afgerond en aangeboden aan de gemeente. Bovendien is het uitgevoerd, zodat 

nog voor de jaarwisseling de verhuizing van Sigma naar &/entree een feit was. 

 

Daarnaast speelde de Inkooptafel een belangrijke rol in de veranderende relatie 

met de gemeente, waarmee de financiering van Sigma over zal gaan van 

subsidie in 2015 naar inkoop in 2016. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2015 

uitgebreid aan de orde geweest, wat in ieder geval geleid heeft tot het sluiten 

van een overeenkomst met de gemeente op 29 juni 2015 waarmee de rol van 

Sigma in het kader van Algemeen Toegankelijke Voorzieningen voor de komende 

jaren vastgelegd is. 

 

Ook de komst en opstartfase van de Gebiedsteams heeft voor de nodige 

veranderingen in het sociaal domein gezorgd. Er is vanuit Sigma veel geïnvesteerd 

in samenwerking en afstemming met de leden van deze teams. Aan het eind van 

2015 is daar al het nodige in veranderd: er zijn veel wisselingen geweest in de 

samenstelling van de teams. Met een behoorlijk aantal  van de huidige 

medewerkers is een samenwerking rondom inwoners op gang gebracht en de 

onderlinge afstemming en doorverwijzing verloopt steeds beter. Het heeft wel veel 

inzet gevraagd om zover te komen. 

 

2015 was ook een bijzonder jaar, omdat er vanaf het begin van het jaar gewerkt is 

in een nieuwe bestuurssamenstelling.  

Voor bestuur en medewerkers was het een grote schok dat Nico van 

Wageningen, slechts enkele maanden nadat hij afscheid genomen had als 

bestuurder, in maart 2015 overleed. Eind 2014 droeg hij de voorzittershamer over 

aan Evert Wulfsen. Dit nadat hij ervoor zorg gedragen had dat er twee nieuwe 

bestuursleden vanuit Hoevelaken, Lieske Duim en Martin Beeres, in het bestuur 

hadden plaatsgenomen. Jos Kempers en Marleen Pekelaer behielden hun rol in 

het bestuur. 

De overgang naar de nieuwe situatie voor Sigma , huisvesting en inkoop, is door 

het bestuur op een zorgvuldige, kritische maar constructieve wijze begeleid. 

 

Van alle medewerkers is in 2015 extra inzet gevraagd, om met elkaar het 

uitvoerend werk gaande te houden, zelfs in tijden van ziekte, verhuizing en 

dergelijke. Dit is goed gelukt. Er was zelfs nog de motivatie en inzet om het 

‘project’ Mantelzorgwaardering te ontwikkelen en uit te voeren. Het sterke 

teamgevoel en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het geheel heeft veel 

mooie, deels extra activiteiten tot stand gebracht. 
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De in 2015 ontvangen middelen waren grotendeels bestemd voor de basistaken. 

Vanuit reservemiddelen is een start gemaakt met de ontwikkeling van een 

‘Maatjesproject’. Daarnaast zijn geoormerkte middelen ontvangen voor het 

project Woon Bewust en voor de uitvoering van de Mantelzorgwaardering. 
 

Vanuit de nieuwe subsidieregeling ‘Versterking Voorliggend Veld’ is subsidie 

ontvangen voor het Project ‘Bemiddelpunt’: in overleg met de gemeente zijn de 

middelen hiervoor gereserveerd en wordt het project na de verhuizing in 2016 

opgestart. In samenwerking met MEE Veluwe is subsidie ontvangen voor “Samen 

Doen”,  een aanvullend maatjesproject voor hulpvragen van mensen met een 

beperking. 
 

De nieuwe, projectmatig opgestarte activiteiten zullen naast de basisdiensten  in 

dit verslag verantwoord worden. 

 

 

 

 

2. Beeld van de organisatie 

 
Sigma is een zelfstandig werkende, professionele organisatie met een 

stichtingsbestuur. Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende leden: 

 

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. 

 
Medewerkers 
 

Het aantal beroepskrachten bestond in 2015 uit 5,71 fte, verdeeld over 9 medewerkers. 

Sigma werkt waar mogelijk samen met vrijwilligers. 
 

In 2015 mochten we rekenen op de inzet van  116 vrijwilligers. Dit aantal is ten 

opzichte van 2014 gegroeid met 20 personen voor taken binnen de structurele 

diensten en het maatjesproject. 
 

Vrijwilligers geven telkens aan hoe belangrijk een goede ondersteuning door de 

verantwoordelijke consulenten voor hen is, evenals afstemming van de taken op  

andere verplichtingen die zij aangaan (als mantelzorger, grootouders, in betaald 

werk of anderszins). 
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TAAK 
 

VROUW 
 

MAN 
 

TOTAAL 

Ondersteunende diensten algemeen 2 5 7 

                  Nijkerk 3 1 3 

                  Hoevelaken 4 0 4 

Ouderenadvies 18 1 19 

                  Vrijwillig ouderenadviseurs 2 1 3 

                  Seniorenvoorlichters 15 0 15 

                 Administratie 1 0 1 

Welzijn Ouderen Hoevelaken 37 24 61 

Formulierenhulp 6 3 9 

WoonBewust 3 3 6 

Maatjesproject 5 7 12 

Mantelzorg 2 0 2 

Totaal 73 43 116 
 

 

De vrijwilligers waren verdeeld over een aantal diensten: 

 

Waar mogelijk worden Maatschappelijk Stagiaires ingezet, zoals bijvoorbeeld bij het 

filmcafé te Hoevelaken of bij eenmalige/projectmatige activiteiten. Ook worden, 

via het Servicepunt, waar mogelijke zogenaamde geleide vrijwilligers ingezet. 

Tijdens NL Doet is de Lions Club Hoevelaken in ‘De Kopperhof’ actief geweest bij de 

voorjaarsschoonmaak van de zaal. 

 
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 vrijwilligersorganisaties. 

De dienstverlening (welzijn en maatschappelijke ondersteuning) van Sigma is 

onafhankelijk (van zorgaanbieders en verstrekkers van voorzieningen) en voor 

deelnemers in de meeste gevallen kosteloos, om laagdrempelig te zijn. Voor de 

inkoop door de gemeente (vanaf 2016)  vallen alle diensten van Sigma binnen de 

Algemeen Toegankelijke Voorzieningen. 

 

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

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

welzijnsactiviteiten voor alle volwassenen, vrijwillige inzet ten behoeve van 

jongeren). 
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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 

subsidiebeschikking 2015. Aan de hand van deze afspraken wordt in dit 

jaarverslag inhoudelijk verantwoording afgelegd van de werkzaamheden van de 

organisatie in het afgelopen jaar. Naast de reguliere subsidie is er in 2015 subsidie 

toegekend voor enkele aanvullende projecten, te weten Woon Bewust, 

Seniorenbeurs en Mantelzorgwaardering. Vanuit de subsidieregeling ‘Versterking 

Voorliggend Veld’ zijn subsidies toegekend aan de projecten ‘Bemiddelpunt’ en 

‘Samen doen’ (MEE Veluwe is hiervoor de penvoerder). 

 

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 2015 heeft 

Sigma daarom geparticipeerd in alle bijeenkomsten van de Inkooptafel 

Algemeen Toegankelijke Voorzieningen. In dit hoofdstuk wordt de relatie met de 

gemeente kort beschreven.  

 
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 

zomer van 2015 is het college gevallen en met ingang van september 2015 is er 

een nieuw college gevormd. Sigma heeft dezelfde portefeuillehouder kunnen 

behouden, de enige wethouder die in het nieuwe college is teruggekeerd. 

 

In 2015 heeft er geen separaat bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Er is alleen een 

bestuurlijk gesprek geweest met de besturen van UVV en Bibliotheek samen, naar 

aanleiding van het rapport ‘Waarde van Verbinden’. In dat gesprek is dit 

gezamenlijke plan met betrekking tot samenwerking en verhuizing van de drie 

organisaties uitgebreid aan de orde 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: 

 

 Inkooptafel Algemeen Toegankelijke Voorzieningen 

 Focusgroep, met de gezondheidscentra 

 Casuïstiek CJG leerlingenvervoer 
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 Reguliere overleggen als Sociaal Beraad Hoevelaken en Sociaal Beraad 

Nijkerk 

 Regiegroep WZW en de voorbereidende coördinatiegroep 

 Regulier ambtelijk overleg, regelmatige afstemming en tussentijdse 

verantwoording 

 Ambtelijk overleg in het kader van de samenwerkingsopdracht met UVV en 

Bibliotheek 
 

Gevolg van deze inzet is geweest dat uren voor de coördinatie van de eigen 

organisatie erg onder druk zijn komen te staan. Deze druk werd daarnaast in grote 

mate veroorzaakt door  de voorbereiding en uitvoering van alles rond de 

verbouwing en verhuizing. 

 
Gemeenteraadsleden 
 

Ook in 2015 is met enige regelmaat door 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.  

 
Subsidiebeschikking 2015, leidraad voor de verantwoording 
 

In dit  jaarverslag wordt de inzet op de diverse specifieke diensten verantwoord.  

Aan de extra projectmatige activiteiten die in 2015 afgerond zijn, wordt ruim 

aandacht besteed. ‘Bemiddelpunt’ en ‘Samen Doen’ zullen op basis van de 

beschikking na afloop van de afzonderlijke projecten verantwoord worden, op 

basis van de subsidiebeschikking in het kader van de regeling ‘Versterking 

Voorliggend Veld’. 

 

 

 

 

 

4. Nieuwe projectmatige activiteiten in 2015  
 

 

Opstart Maatjesproject 

 
Oriëntatie en eerste opzet 
 

Al in 2014 signaleerden we dat door verschuivingen in de (betaalde) zorg er meer 

en andere vragen naar vrijwillige inzet zouden ontstaan. Daarom is al in het najaar 

van 2014 een voorzichtige start gemaakt met het opstellen van een plan van 

aanpak voor de opzet van een maatjesproject. Op basis van reservemiddelen zijn 

daar in 2015 ook wat uren voor vrijgemaakt en heeft dat een vervolg gekregen. 
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Er zijn gesprekken gevoerd met diverse inwoners en organisaties, vanwege hun 

ideeën en wensen om dergelijke inzet te plegen. Deze inwoners hebben zich naar 

aanleiding van die gesprekken onder meer  ingezet voor de werving van maatjes. 

Zo is bijvoorbeeld een aantal mensen van een kerkelijke gemeente, De Ark, als 

maatje begonnen. 

 
Werving 
 

Op basis van de omschreven kaders voor het ‘Maatjesproject’ is in het eerste 

kwartaal van 2015 gestart met de werving van maatjes. Dit hebben we via onze 

website, de lokale pers en individuele netwerken  gedaan. 
 

Er ontstond  een groep van 14 mensen, waarvan er 9 na intakegesprekken  

daadwerkelijk als maatje aan de slag zijn gegaan. In de loop van het jaar zijn er 

nog 5 aanmeldingen van maatjes binnengekomen, die na de basistraining in 2016 

gematcht zullen worden. 

 
Intakes maatjes 
 

Met alle mensen die maatje wilden worden is een intakegesprek gevoerd. Hierin is  

ingezoomd op kwaliteiten, valkuilen, wensen en verwachtingen. Deze gesprekken 

namen doorgaans een uur tijd in beslag. 

 
Training maatjes 
 

Voordat vrijwilligers als  maatje aan de slag kunnen gaan met een hulpvraag, is hen 

eerst een training aangeboden. Deze training bestond uit twee bijeenkomsten, 

waarin informatie over de opzet van het project en de rol van de vrijwilliger vanuit 

Sigma uitgebreid aan de orde kwamen. Ook thema’s als ‘grenzen aangeven’ en 

‘signaleren’ zijn aan de orde geweest. Eén van de inhoudelijke thema’s werd 

verzorgd door Indigo. 

 
Hulpvragen 
 

Vanaf het moment dat de start van het maatjesproject bekend werd, kwamen 

de hulpvragen binnen. In eerste instantie is de keus gemaakt om deelnemers te 

selecteren die: 
 

 > 18 jaar zijn  

 zelfstandig wonen: begeleiding is geen probleem, zolang het maar geen 

24-uurs begeleiding is. 

 

Ook binnen deze begrenzing kwamen er voldoende deelnemers die door de 

eerste groep van maatjes begeleid konden worden. 



8 
 

 

Intake deelnemers 
 

De intake van de deelnemers werd bij de mensen thuis gedaan. Er zijn 14 intakes 

gedaan en voor 12  deelnemers is daadwerkelijk een maatje gevonden. Er 

kwamen ook diverse hulpvragen die niet binnen het (huidige) maatjesproject 

pasten. Voor uitbreiding van het project naar de specifieke doelgroep ‘mensen 

met een beperking’ is daarom in samenwerking met MEE Veluwe het project 

‘Samen Doen’ aangevraagd. De gemeente heeft hiervoor subsidie toegekend 

vanuit de regeling ‘Versterking Voorliggend Veld’. 

 

Matches, evaluatie en bijeenkomsten 
 

Het maken van een match en het monitoren van het verloop wordt door de 

coördinator van Sigma verzorgd. Hierbij wordt  het doel opgesteld, waar iemand 

aan wil werken, worden afspraken gemaakt en bekeken of er van beide kanten 

een klik is om de match een succes te laten worden. 
 

Voor de contacten met deelnemers en inhoudelijke coaching van de vrijwillige 

maatjes is in 2015 ook gebruik gemaakt van inhuur: een ervaren maatschappelijk 

werker heeft taken voor Sigma uitgevoerd, totdat duidelijk was dat één en ander 

in 2016 voortgezet zou worden en er een medewerker voor deze taak 

aangetrokken kon worden. 
 

Tevens zijn een aantal bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd om 

ervaringen uit te kunnen wisselen, vragen te bespreken en inhoudelijke verdieping 

op een bepaald thema te verzorgen. 

 

Eerste resultaten van het project 
 

Zowel de maatjes als de hulpvragers zijn enthousiast over hoe het gaat. Het 

werken aan een doel is prettig. Tijdens het contact blijkt een hulpvraag wel eens 

wat van doel te veranderen.  

 

Voortgang project 
 

Er is voor gekozen om het project kleinschalig, met duidelijke kaders, te starten. 

Vervolgens kan het op basis van ervaringen (en uitbreiding) verder ontwikkeld 

worden. Begin 2016 zal volop geïnvesteerd worden in de werving van nieuwe 

maatjes. De  hulpvragen nemen toe, onder meer door de uitbreiding voor 

mensen met een beperking. 

 

Geïnvesteerde uren in het maatjesproject 
 

Er zijn zowel uren van medewerkers (onder meer vanuit het Steunpunt 

Vrijwilligerswerk en coördinatie) als uren op basis van inhuur ingezet voor het 

‘Maatjesproject’.  Eind 2015 is een coördinator aangetrokken voor de uitvoering in 

2016.  
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WIJK 

 

AANTAL AFGELEGDE 

HUISBEZOEKEN 

  Centrum 29 

  Paasbos 19 

  Corlaer 7 

  Nijkerkerveen 5 

  Hoevelaken 17 

  Totaal 77 
 

 

Project WoonBewust 

 
Doelstelling en middelen 
 

Op verzoek van de gemeente is het project WoonBewust in 2015 door Sigma 

uitgevoerd. Dit was één van de onderdelen van een regionale campagne, waar 

de gemeente Nijkerk zich in de regio Food Valley aan gecommitteerd heeft. 
 

Het doel van de campagne WoonBewust is mensen (met name senioren) bewust 

te maken van het feit dat zij langer thuis (moeten) blijven wonen én dat zij hierin 

zelf hun verantwoordelijkheid dienen te  nemen. De informatie die middels het 

project aangeboden wordt  is gericht op 

aanpassingen in de woning ter 

compensatie van beperkingen en/of 

verhoging van het comfort. 
 

Middels de campagne worden inwoners 

geïnformeerd over de mogelijkheden die 

er zijn. Voor het projectonderdeel dat 

Sigma coördineert, gericht op informatie-

voorziening op maat, zijn vrijwilligers 

getraind. Deze vrijwilligers leggen huisbezoeken af bij inwoners die ingegaan zijn 

op de uitnodiging daartoe, of die zichzelf hebben aangemeld. 

 

Naast het organiseren en coördineren van de huisbezoeken zijn er onder meer de 

volgende activiteiten uitgevoerd door de projectcoördinator: 
 

 informatievoorziening aan diverse groepen verwijzers: onder meer 

medewerkers gebiedsteams en gezondheidscentra 

 manifestaties: informatie aan bezoekers, bemensen van een informatie-

stand 

 promotie bij diverse gelegenheden, zoals bij verenigingen/bijeenkomsten 

waar de doelgroep komt: bemensing stand bij opening De Pastorie, 

Dorpsdag Hoevelaken, Uutkiekdag Nijkerkerveen. 

 
Vrijwilligers 
 

Er zijn zes vrijwilligers betrokken bij het project Woon Bewust. Vier van hen doen 

ook vrijwilligerswerk voor de VAC (Vrouwen Advies Commissie). Eén vrijwilliger is 

ook betrokken bij het Preventief Huisbezoek aan ouderen (Sigma) en één 

vrijwilliger bij de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). 
 

Sigma ontvangt na afloop van de huisbezoeken een kort evaluatieverslag van de 

vrijwilligers en verwerkt deze in de registratie. Zo nodig worden eventuele vragen 

of signalen van bezochte inwoners doorverwezen. 
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Training en bijeenkomsten 
 

De vrijwilligers hebben een aantal trainingen/bijeenkomsten bijgewoond over 

gespreksvoering, de communicatie met senioren en signalering (van eventuele  

andere problemen). Ook is er gesproken over gescheiden wonen/zorg, 

wooncomplexen en woningtoewijzing, diverse technische zaken met betrekking 

tot aanpassingen in huis en ergotherapeutische mogelijkheden. Deze 

bijeenkomsten worden met enige regelmaat georganiseerd om ervaringen en 

nieuwe informatie uit te wisselen.  
 

Alle vrijwilligers hebben tevens  een informatiemap met allerhande informatie om 

achter te laten bij bewoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over  

personenalarmering, maaltijdverzorging, wooncomplexen, de Wegwijzer en een  

gemeentegids. 

 
Coördinator Woon Bewust 
 

De projectcoördinator van Sigma heeft in 2015 gemiddeld 4 uur per week nodig 

gehad voor het project Woon Bewust. 
 

Deze uren zijn onder meer gebruikt voor organisatie, voorbereiding  en bijwonen 

van werkgroep bijeenkomsten,  bijeenkomsten met de vrijwilligers, regio-

bijeenkomsten, manifestaties en diverse presentaties, coördinatie van huisbezoeken, 

screenen en verwijzen van signalen.  
 

De huisbezoeken zijn met de vrijwilligers geëvalueerd en geregistreerd mede ten 

behoeve van een tussentijdse evaluatie van het project.  
 

Inmiddels heeft de gemeente op basis van de evaluatie besloten het project voor 

2016 voort te zetten. Nadere afspraken daarvoor zullen nog worden gemaakt. De 

uit de evaluatie voortgevloeide aandachtspunten en aanbevelingen zullen in 

overleg met de werkgroep verwerkt worden in de activiteiten voor 2016. 

 

 

Mantelzorgwaardering 
 

 

In overleg met de gemeente zijn de plannen ontwikkeld voor de 

Mantelzorgwaardering 2015, waar de gemeente verantwoordelijk voor geworden 

is. Sigma heeft aangeboden de uitvoering van deze taak vanuit het steunpunt  
 

 

Mantelzorg te realiseren, met extra ureninzet waar de gemeente middelen voor 

beschikbaar heeft gesteld. 
 

Er is een Plan van aanpak ontwikkeld en met de gemeente zijn de kaders 

vastgesteld (hoogte en vorm van de waardering, aanmeldingswijze, check op  
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waarheidsgetrouwe gegevens en dergelijke) Tevens zijn er afspraken gemaakt 

over onder meer PR en communicatie en  rolverdeling. 

 

Afgesproken is dat een deel van de uren door Sigma ingezet zouden worden 

vanuit de basisdienst, in plaats van de organisatie van een speciale activiteit in 

het kader van de Dag van de Mantelzorg. 

 

Deze Dag van de Mantelzorg heeft een plaats in het werkproces gekregen door 

de eerste officiële uitreiking van bonnen te organiseren, in aanwezigheid van 

wethouder, gemeenteraadsleden en een aantal ambtenaren. Deze bijeenkomst 

is door de gemeente georganiseerd. 

 
Resultaten 

 

Er zijn 367 aanvragen gedaan voor een waardering, die bijna allemaal 

gehonoreerd zijn.  Er was één geval van fraude, waarbij uitreiking geweigerd is. Er 

waren ook een aantal aanvragen die thuishoorden in een andere gemeente. 

Deze mantelzorgers zijn daar naar verwezen. 

 

Met ruim 150 mantelzorgers is een informatief gesprek gevoerd, gekoppeld aan 

de ontvangst van de waardering. Dit om hen enerzijds goed te informeren over 

de achtergrond van deze waardering en de mogelijkheden van het steunpunt 

Mantelzorg of andere vormen van dienstverlening binnen de gemeente.  

 

Anderzijds ook om te signaleren of er mantelzorgers waren die behoefte hadden 

aan een vorm van ondersteuning: deze signalering heeft 20 vervolgtrajecten in 

gang gezet. 

 

Een aantal bonnen is bij mensen thuis bezorgd, wanneer ze niet in staat waren om 

de deur uit te gaan (vanwege eigen beperkingen of het niet alleen kunnen laten 

van de zorgvrager). 

 

Alle overige bonnen zijn door mantelzorgers opgehaald tijdens een meer 

collectief georganiseerd moment. Tijdens deze momenten is mensen ook nog een 

drankje aangeboden en hebben diverse korte gesprekken plaatsgevonden. Alle 

mantelzorgers hebben ook schriftelijke informatie meegekregen. 

 

Tijdens de collectieve momenten is ondersteuning geboden door een tweetal 

vrijwilligers. 

 

Er zijn op basis van deze actie  ruim 130 nieuwe aanmeldingen voor de 

nieuwsbrief van Sigma geregistreerd. Deze kunnen (bijna) allemaal digitaal 

verstuurd gaan worden. Dit is een mooie manier om mensen op de hoogte te 

brengen van relevante actualiteiten en activiteiten. 
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Bioscoopbonnenactie  voor jonge mantelzorgers 
 

Naast de Mantelzorgwaardering voor volwassenen is de bioscoopbonnenactie 

voor jonge mantelzorgers weer herhaald. 
 

Tijdens deze actie zijn er ongeveer 50 bonnen (bioscoop- of VVV-bon) aan  jonge 

mantelzorgers uitgedeeld.  
 

In 2015 kwam voor het eerst de vraag naar andere bonnen. Dit vanwege 

geloofsovertuiging. Op basis van dat signaal konden jongeren ook kiezen voor  

een VVV bon.   

 
Tijdsbesteding vrijwillige inzet 

 

Er is 65 uur vrijwillige inzet geweest, bestaande uit de administratie en het 

verzorgen van de collectieve momenten om bonnen af te halen.  
 

Voor de administratie is een werkproces ontwikkeld, afgestemd op de Mantelzorg- 

waardering en de met de gemeente gemaakte afspraken, bestaande uit: 
 

 registreren bij aanmelding (excel) 

 controleren of het om mantelzorgers ging die nog geen bon hadden 

gehad, 

 afspraken inplannen voor gesprekken 

 mensen informeren over afhaalmomenten 

 verwerken formulieren (excel) na uitreiking 

 check op daadwerkelijk afhalen en nabellen van mensen over afspraken 
  

De afhaalmomenten bestonden uit het uitreiken van de bonnen en informatie 

over Sigma. Er zijn 14 afhaalmomenten geweest op zowel ochtenden, middagen 

als avonden.  

 

Er is 285 uur betaalde inzet geweest. Deze uren bestonden uit: 
 

 Schrijven uitvoeringsplan op basis van afspraken met gemeente 

 Projectcoördinatie 

 Begeleiding van vrijwilligers 

 Gesprekken met mantelzorgers 

 Aanwezigheid bij collectieve afhaalmomenten 

 Contact met gemeente 

 Evaluatie 
 

Van de extra uren  zijn er  200 uit de extra middelen (€13.000,=) betaald. 
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ONDERSTEUNING NODIG OP HET GEBIED VAN, OF 

BEHOEFTE AAN 

AANTAL  

MANTELZORGERS 

 Netwerk 6 

Grenzen stellen 4 

Wegwijzer (informatie) 6 

Informatie over regelingen/diensten Sigma 6 

Informatie werkende mantelzorger 3 

Respijtzorg (informatie en behoefte aan) 19 

Dagopvang (voor toekomst) 3 

Maatjesproject (informatie en maatje gezocht) 3 

Dementiewijzer 1 

Erkenning/verhaal even kwijt 9 

Gebiedsteam (informatie/doorverwijzen) 1 

Vrijwilliger gezocht 8 

Training/cursus m.b.t. zorgtaken 2 

Totaal 71 
 

 

Doelgroep 
 

De mantelzorgers met wie gesproken is,  vormden een heel diverse groep. Deze 

bestond uit mensen die het oude compliment al ontvingen (gekoppeld aan 

Awbz-indicatie) als uit mantelzorgers die nu voor het eerst in aanmerking kwamen. 

Ook de leeftijdsgroep en de relatie tot de zorgvrager was heel verschillend: er 

kwamen zowel oudere 

mantelzorgers, als net 

18 jarigen. De jongste 

mantelzorger die in 

aanmerking kwam 

voor een bon was 18 

jaar en de oudste 

mantelzorger was 90 

jaar oud.  

 

Er kwamen zowel 

mensen die voor 

ouders als die voor 

kinderen zorgden, en 

ook mantelzorgers met 

veel zorg voor vrienden 

of kennissen uit hun 

persoonlijk netwerk.   

 
Proces 
 

Vrijwilligers: Inzet van vrijwilligers is in dit hele traject van  groot belang geweest. 

Gebruik van vrijwillige inzet is ook voor een volgende keer weer van belang. 

Hierdoor was het mogelijk om de hoeveelheid aanvragen te kunnen verwerken 

en ervoor te zorgen dat tijdens de afhaalmomenten altijd iemand was die de 

mantelzorgers te woord kon staan. 
 

Samenspel Sigma - gemeente: Het was goed om de voorbereiding met de 

gemeente samen op te pakken, aangezien het de eerste keer was dat de 

waardering via de gemeente uitgereikt zou worden . Samen vormgeven aan de 

opzet heeft ertoe geleid dat de kaders voor de uitvoering duidelijk werden en 

heeft daardoor tot een goede eerste ervaring geleid. 
 

Eerste uitreiking van de waardering in ‘de Postkamer’: De gemeente heeft deze 

bijeenkomst georganiseerd,  waardoor het haalbaar was om dit naast de hele 

projectuitvoering te realiseren. Het werd erg gewaardeerd door de aanwezige 

mantelzorgers. Doordat er in de pers aandacht aan werd besteed betekende het 

ook goede PR voor verdere aanmeldingen voor de waardering. 
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MENING MBT  

MANTELZORGWAARDERING 
AANTAL  

MANTELZORGERS 

Alternatief (i.v.m. overdracht SVB)  

wordt op prijs gesteld 
3 

Waardering leuk/prima zoals die nu is 72 

Geld van waardering besteden aan  

anderen (kwetsbare 

groepen/zorgvragers 

2 

Wel leuk, maar jammer dat  

het bedrag minder is 
3 

Dagje uit voor mantelzorgers 1 

Teleurstellend, zien liever compensatie  

voor onkosten 
3 

Moet overgehaald worden om zichzelf 

op te geven 
3 

Totaal 87 
 

 

PR en Communicatie 
 

Dit verliep wat moeizaam in het begin, het was niet helemaal duidelijk wie wat 

ging doen. We hebben niet zozeer een adviseur nodig, maar iemand die de 

uitvoering doet van de communicatie.  
 

Een aanbeveling op basis 

van de evaluatie is om een 

volgende keer eerder (in 

september) te  beginnen met 

het hele traject, inclusief de 

communicatie. 

De verwachting is dat 

daardoor bijvoorbeeld kerken 

en verenigingen meer tijd 

hebben om hun achterban 

te informeren. Aanmeldingen 

voor 2016 kunnen dan tot 

eind november gedaan 

worden,  bijvoorbeeld met 

uitloop tot eind december.  

 

Achteraf een  interview houden met een mantelzorger is een idee om mensen te 

informeren over het afgelopen traject en ze vast weer te wijzen op het komende 

traject.  

 

Vooruitblik: 

 

De bioscoopbonnenactie: Deze opnemen in het project als geheel en dit 

tegelijkertijd uitzetten lijkt een goed idee.  

 

Proces/ samenspel: Wel in het begin meer duidelijkheid qua communicatie. Dit 

kan goed afgesproken worden als de gemeente een opzet en planning daarvoor 

maakt.   

 

Controle op aanmeldingen? Er is op basis van de ervaringen in 2015  weinig 

aanleiding voor om hier strenger op te zijn. Voorstel is dan ook om dat de 

volgende keer niet anders te doen.  

 

Hoogte van de waardering: Het bedrag is laag gebleken voor degenen die het 

oude mantelzorgcompliment ontvingen. Mensen die het in eerdere jaren nooit 

ontvingen en nu wel in aanmerking komen, vinden het een mooi bedrag. Voorstel 

voor de volgende keer is om door te rekenen of er mogelijkheden zijn om het 

bedrag aan te passen. Dit is iets dat onder gemeentelijke besluitvorming valt. 
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Dag van de mantelzorg: Deze dag en eventuele activiteiten in dat kader kunnen 

ook gebruikt worden om de waardering verder onder de aandacht te brengen. 

Mocht er een bedrag van de waardering overblijven,  dan zou het mooi zijn om 

daarmee een extra activiteit voor mantelzorgers mee te creëren, bijvoorbeeld in 

het voorjaar. 

 

 

 

 

5. Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 

 

Een deel van het jaar is het Steunpunt door ziekte minder goed bemenst geweest. 

De meeste taken zijn echter overgenomen door extra inzet van collega’s. Ook is 

er door extra inhuur  ruimte gecreëerd om alle activiteiten uit te kunnen voeren.  

Nieuwe ontwikkelingen zijn  hierdoor wel wat trager op gang gekomen, maar het 

heeft in totaliteit bezien niet stil gelegen. 
 

Het aantal aanvragen voor een intakegesprek is licht gestegen in het afgelopen 

jaar, naar bijna 90 reguliere aanvragen. In alle gevallen is bemiddeling naar een 

vacature tot stand gekomen. Van 30 bemiddelingen is   door de betreffende 

organisatie bevestigd dat de match tot stand is gekomen. Veel organisaties 

verzuimen dit echter te melden. Dit is een aandachtspunt voor de komende 

periode. 
 

We vragen potentiële vrijwilligers altijd het te melden als een match niet tot stand 

komt, zodat er een nieuwe bemiddeling gedaan kan worden die meer resultaat 

heeft. Deze meldingen zijn er niet gekomen. Vrijwilligers hebben dus hun plek 

gevonden.  
 

Aan het eind van het jaar zijn er, net voor de kerstdagen, extra intakegesprekken 

gehouden met ongeveer 30 statushouders die eind 2015 in Nijkerk aankwamen. 

Na overleg met gemeente en vluchtelingenwerk is hier een plan voor gemaakt. 

De taal is voor veel van deze mensen nog   een grote belemmering bij het 

uitvoeren van taken, wat het vinden van passend vrijwilligerswerk bemoeilijkt. 

Toch zijn er al enkele  matches, waarvan sommige in groepsverband, voorbereid. 

In 2016 zal de daadwerkelijke matching hopelijk gerealiseerd kunnen worden. 

 

Enkele trends/ontwikkelingen: 
 

 UWV werkte voorheen de mensen die werkeloos geworden waren erg tegen 

wat betreft het doen van vrijwilligerswerk, omdat het het solliciteren in de weg 

zou staan. Dit is een signaal dat ook landelijk aandacht heeft gekregen. 

Gelukkig gaat dat in 2015  een stuk beter door nieuwe regelgeving voor 

vrijwilligerswerk met behoud van uitkering. 
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MAAND 
 

THEMA 
 

DEELNEMERS 
 

BEOORDELING 

januari Laaggeletterdheid            20 goed 

maart Persbericht maken (2 avonden) (max.) 17 zeer goed 

april Interculturele verschillen            15 goed 

juni Vrijwilligersverzekering            22 zeer goed 

oktober Effectief omgaan met conflicten            15 zeer goed 

november Sportcafé Verschoven naar 2016 
 

 

 Het aantal aanvragen van mensen met een beperking om zich vrijwillig in te 

zetten neemt toe. Indien extra begeleiding nodig is,  zijn cliënten  

doorverwezen naar het Servicepunt, dat extra begeleiding kan bieden. Aan 

het eind van 2015 bleek dat het een activiteit is die inhoudelijk goed binnen 

de taken van Sigma zou passen en heeft de Stuurgroep van het Servicepunt 

de gemeente geadviseerd om het vervolg bij sigma onder te brengen. Dit zal 

naar verwachting in 2016 gerealiseerd worden. 

 

 

Themabijeenkomsten, vrijwilligerswerk breed 

 

Vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn in het kader van deskundigheids-

bevordering diverse themabijeenkomsten en workshops georganiseerd. 

 

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle vrijwilligers die in de gemeente Nijkerk 

actief zijn. Enerzijds om hun kennis en vaardigheden te vergroten, anderzijds 

bedoeld als bedankje voor hun inzet. 

 

Er zijn bijeenkomsten gehouden over de volgende thema’s, vaak met inhoudelijke 

inbreng van een deskundige. Deze bijeenkomsten worden in de evaluaties vaak 

goed beoordeeld. Bovendien zijn de meeste bijeenkomsten goed bezocht 

geweest: 

Vanuit andere diensten van Sigma zijn ook diverse themabijeenkomsten 

georganiseerd, die opengesteld waren voor deelname door vrijwilligers. 

 

 

Themabijeenkomsten, zorg en welzijn 

 

Naast de hierboven genoemde bijeenkomsten zijn er, in samenwerking met 

vrijwilligerscoördinatoren van zorgaanbieders (Platform deskundigheids-

bevordering), enkele grote bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers in zorg 

en welzijn. 
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MAAND 
 

THEMA 
 

DEELNEMERS 
 

BEOORDELING 

februari Wat doet ziekte met je humeur? 85 matig 

mei Zorg en wonen? 

 

38 goed 

september De kwaliteit van luisteren en de 

waarde van vrijwilligers 

65 goed 

 

 

Daarbij zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: 

Voor de bijeenkomst in september is aangesloten bij de ‘week van de 

eenzaamheid’. Gastspreker was Prof. Dr. Anne Goossensen. 

 
Bijzonderheden themabijeenkomsten 
 

Het aantal aanmeldingen voor de thema avonden nam in de loop van het jaar 

af. Uit de evaluaties en terugkoppelingen blijkt dat vrijwilligers  zoveel activiteiten 

hebben dat ze keuzes moeten gaan maken. Het is daarom de bedoeling om het 

vanaf het najaar van 2016 anders aan te pakken: wellicht door twee keer per jaar 

(voor- en najaar) een avond te organiseren, waarin een carrousel aan workshops 

aangeboden wordt, waaruit de vrijwilligers een keuze kunnen maken.  Plannen 

hiervoor worden nader uitgewerkt. 
 

In 2015 is het steunpunt de samenwerking aangegaan met Sportief en Gezond 

Nijkerk. De thema avond die in  samenwerking aangeboden zou worden aan 

vrijwilligers in de sport,  het “Sportcafé”, is verschoven naar 2016 vanwege een 

tegenvallend aantal aanmeldingen. 
 

Ook in 2015 hebben we weer een goede samenwerking met het Platform 

deskundigheidsbevordering gehad waarin Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef, De 

Pol en Amaris Arkemheen vertegenwoordigd waren. 

 
Netwerkbijeenkomsten 
 

De consulenten vrijwilligerswerk hebben deelgenomen aan diverse 

netwerkbijeenkomsten en in samenwerking een bijdrage geleverd aan een 

aantal lokale evenementen als de Beursvloer Hoevelaken, de MaS markt en Het 

Glazen Huijs. 
 

Er is onder meer ook deelgenomen aan de Landelijke Conferentie voor 

Vrijwilligerscentrales om actuele ontwikkelingen op de voet te volgen. 

 
Maatschappelijke stage 
 

In samenwerking met de MaS scholenwerkgroep, die in 2015  zes keer overleg  

gehad heeft, zijn alle lokale activiteiten rondom de Maatschappelijke Stages  
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afgestemd en verder ontwikkeld. 

 

In oktober 2015 is weer een succesvolle MaSmarkt georganiseerd waaraan 20  

stagebiedende organisaties  hebben deelgenomen. De markt is bezocht door 

ongeveer 475 leerlingen die in het schooljaar 2015 – 2016 vrijwilligerswerk moesten 

gaan doen via een Maatschappelijke Stage. 

 

De website en vacaturebank voor MaS bood ongeveer 85 verschillende klussen 

aan. De meeste vacatures lopen in tijd door en bieden daardoor plaats aan 

meerdere leerlingen in een leerjaar. 

 

Het aantal leerlingen dat  via MaSplein een stageplaats gevonden heeft,  is bijna 

300. De overige leerlingen hebben een plaats gevonden via hun eigen netwerk 

(bijvoorbeeld kerk of sportvereniging). 

 

Projectdagen Corlaer College 

 

In 2015 hebben 121 leerlingen meegedaan aan de MaS projectdagen. Er waren 

23 projecten, onder andere in verzorgingshuizen, bibliotheek, basisscholen, 

kerken, natuur- en kringlooporganisaties. Daarnaast ging er een PR-groep van  

leerlingen op pad om tijdens de projecten interviews af te nemen, foto’s te 

maken en te filmen. Er zijn steeds meer projecten nodig,  omdat het aantal 

leerlingen sterk aan het toenemen is. Met het Corlaer college zal dit thema 

besproken worden, met name qua moment van inzet. Tot nu toe kon het altijd 

kort voor de zomervakantie uitgevoerd worden, maar voor sommige 

vrijwilligersorganisaties zou planning  eerder in het schooljaar meer mogelijkheden 

bieden. Een dergelijke aanpassing, die consequenties heeft voor het 

schoolprogramma,  kan op termijn toch nodig blijken om alle leerlingen een 

zinvolle klus aan te kunnen bieden.  

 

 

 

 

6. Ouderenadvies 

 

 

Ouderenadvies op aanvraag 
 

Binnen ouderenadvies zijn een groot aantal individuele cliëntvragen beantwoord. 

Dit aantal is, ondanks de komst van de Gebiedsteams niet kleiner geworden (zie 

schema pagina 27). 
 

Er zijn veel vragen behandeld rondom alle veranderingen in de Hulp bij het 

Huishouden. Dit heeft bij ouderen veel onduidelijkheid en onrust veroorzaakt. Ook  
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WIJK 
 

AANGESCHREVEN 

  75-77 JR             85+ 

 

AFMELDERS 

  75-77 JR             85+ 

 

BEZOCHT 

  75-77 JR             85+ 

Centrum 111 40 13 5 98 35 

Paasbos 0 0 0 0 0 0 

Corlaer 36 4 5 0 31 4 

Hoevelaken 96 0 8 0 88 0 

Nijkerkerveen 24 0 3 0 21 0 

Totaal 267 44 29 5 238 39 
 

 

in de reacties van Mantelzorgers merken we dat de bezuinigingen op deze vorm 

van Hulp veel taakverzwaring, maar vooral ook psychische druk veroorzaakt.  
 

Waar mogelijk zijn vragen opgepakt door één van de drie vrijwillig ouderen-

adviseurs. Met deze VOA’s is frequent werkoverleg geweest om hen ook op de 

hoogte te houden van alle ontwikkelingen in regelgeving t.a.v. zorg en welzijn.  
 

Aangezien de complexiteit in de vraagstelling van ouderen ook toenam zijn 

meervoudige vragen toch meestal door de beroepskrachten opgepakt. Daarbij 

speelde in diverse situaties ook onduidelijkheid over waar vragen opgepakt 

zouden moeten worden een rol. In alle veranderingen was vaak niet helder wie 

verantwoordelijk was voor bepaalde indicatiestelling en dergelijke. 

 
Preventief Huisbezoek Ouderen 
 

In 2015 zijn de huisbezoeken aan alle inwoners die tot 2013 75 of ouder waren 

geworden afgerond. 
 

De opzet van de Preventief Huisbezoeken is met alle seniorenvoorlichters, met 

stakeholders uit het netwerk en met de gemeente uitgebreid geëvalueerd. Er zijn 

op basis daarvan een aantal aanpassingen gedaan in vorm, doelgroep en 

benadering van de huisbezoeken. De waarde ervan blijft hoog.  

 

Vanaf 2016 wordt het in aangepaste vorm voortgezet onder de noemer 

Informatief Huisbezoek. De huidige seniorenvoorlichters zetten hun inzet voort. In 

2016 zullen een aantal nieuwe vrijwilligers geworven gaan worden, om daarmee 

de continuïteit in de dienstverlening te waarborgen. 

 
 

Deskundigheidsbevordering seniorenvoorlichters 
 

Aan het begin van 2015 is in de deskundigheidsbevordering voor senioren-

voorlichters uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe regelgeving en 

toegang (beschikkingen en indicatiestelling). 
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Overige bijeenkomsten 
 

Vanuit ouderenadvies zijn diverse collectieve informatiebijeenkomsten 

georganiseerd, om zoveel mogelijk inwoners en organisaties te informeren over de 

nieuwe regelgeving en veranderingen op het gebied van zorg en welzijn: 

 Vrijwilligers 

 huurders vereniging woning stichting De Volharding 

 Alzheimer Café 

 vrijwilligers van de  UVV 
 

Tevens is er meegewerkt aan het symposium ‘kwetsbare ouderen’ 

voor werkers in zorg en welzijn en de bijeenkomst met Prof. Dr. Anne Goossensen 

in het kader van het thema Eenzaamheid (september 2015). 

 
De Wegwijzer en Dementiewijzer 
 

In overleg met de gemeente is besloten de Wegwijzer in meerdere oplagen te 

laten drukken, zodat in de loop van de tijd telkens een geactualiseerde versie 

gedrukt wordt. De ontvangen subsidie is ondergebracht in een 

bestemmingsfonds, zodat deze gereserveerd blijft voor herdrukken. Subsidie voor 

de Dementiewijzer is aangevraagd door het regiobestuur van Alzheimer 

Nederland. De kosten worden met hen verrekend. 
 

De consulent ouderen was voorzitter van de werkgroep ‘Wegwijzer en  

Dementiewijzer’ en heeft als projectleider zorggedragen voor de (papieren) 

uitgave van beide informatiegidsen. Er is gekozen voor een digitale vorm waarin 

gegevens frequent geactualiseerd worden, zodat herdrukken van beide gidsen  

telkens de nieuwste gegevens bevatten. De digitale versie is via de Sigmawebsite 

in te zien. 

 
Afstemming en samenwerking met Gebiedsteams 
 

Vanuit Sigma hechten we aan een goede samenwerking en afstemming met de 

medewerkers van de Gebiedsteams, ten behoeve van een goede 

dienstverlening aan inwoners van de gemeente. In dat kader is er een zes 

wekelijks overleg geïnitieerd door Sigma. Ieder Gebiedsteam wordt daar (in 

principe) in vertegenwoordigd. De consulent ouderen is voorzitter, een andere 

(allround) consulent neemt vanuit Sigma deel aan dit overleg.   
 

Aan het begin van 2015 is er door Sigma een ‘infocarrousel’ georganiseerd voor 

alle medewerkers van de Gebiedsteams om kennis te kunnen maken met alle 

medewerkers én de diensten van Sigma. 
 

In de loop van het jaar zijn er diverse overleggen op kleinere schaal 

georganiseerd voor informatievoorziening aan  nieuwe medewerkers van de  
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Gebiedsteams. Door de vele wisselingen binnen die teams blijft die vorm van 

informatievoorziening een aandachtspunt. 

 
Stage 
 

Van januari tot juni 2015 is begeleiding geboden aan een stagiaire 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Deze stagiaire heeft naast taken voor 

ouderenadvies ook een aantal andere activiteiten uitgevoerd, op het gebied van 

het Maatjesproject en het Protocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  

 
Projectleiding Seniorenbeurs 2016 
 

Na het overweldigende succes van de Seniorenbeurs in 2013 heeft de gemeente 

een subsidie toegekend om in 2016 een tweede beurs te kunnen organiseren. De 

werkgroep is in mei 2015 onder leiding van de consulent ouderen begonnen met 

de voorbereidingen. Naast de projectleider is een projectmedewerker 

aangenomen om diverse uitvoerende taken te kunnen vervullen. De beurs wordt 

gehouden in maart 2016. De werkgroep zal daarna een evaluatie doen, met 

aanbevelingen aan de gemeente voor een eventueel vervolg. De subsidie voor 

de beurs is ook geoormerkt in een bestemmingsfonds, aangezien het grootste 

deel van de kosten in 2016 betaald zullen worden. De eindverantwoording zal in 

het kader van de evaluatie meegenomen worden. 

 
Lokaal Netwerk Dementie 
 

In 2014 heeft Sigma het initiatief genomen voor een Lokaal Netwerk Dementie. 

Vanaf 2015 is de consulent ouderen de vertegenwoordiger namens Sigma in dit 

netwerk. Zij vervult de rol van secretaris.  

 
Overige netwerkdeelname 
 

De consulent ouderen vertegenwoordigt Sigma in een aantal andere lokale 

netwerkoverleggen, te weten: 
 

 Werkgroep Ouderen gezondheidscentra Nijkerk (deelname vanuit  welzijn) 

 zorg- en welzijnsoverleg Nijkerkerveen (secretariaat) 

 initiatief Groep Paasbos – overleg website www.Paasbos.info 

 overleg Sigma en PCOB (tweemaal per jaar, samen met coördinator 

Sigma) 

 coördinatiegroep scheiden wonen en zorg (tijdelijk) 

 overleg Huis van het Dorp Hoevelaken 

 overleg bijeenkomst voor de kerken en presentatie over diensten van 

Sigma 

 

http://www.paasbos.info/
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Werkgroep themabijeenkomsten 
 

Om diverse activiteiten op het gebied van informatievoorziening en 

deskundigheidsbevordering goed af te stemmen, is er binnen Sigma een kleine, 

interne werkgroep Themabijeenkomsten actief. Daarin zijn 3 medewerkers, vanuit 

Vrijwilligerswerk, Ouderenadvies  en Mantelzorg, actief. Ieder van hen heeft 

afstemming met organisaties in het netwerk (denk aan Gezondheidscentra, 

Platform deskundigheidsbevordering)om alle energie op dit vlak zo goed mogelijk 

te bundelen, zoveel mogelijk overlap van bijeenkomsten te voorkomen en 

daarmee een kwalitatief beter pakket aan collectieve informatieactiviteiten aan 

te kunnen bieden aan diverse doelgroepen. 

 
Regionale en landelijke bijeenkomsten 
 

Er is ten behoeve van alle werkzaamheden ook deelgenomen aan: 
 

 Bijeenkomst SBOG (samen met vrijwillig ouderenadviseurs, tweemaal) 

 Regionaal Overleg Ouderenadviseurs (ROO, tweemaal) 

 Landelijk Eenzaamheidscongres 2015  (Week tegen Eenzaamheid) 

 

 

 

 

7. Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken 
 

 

Activiteiten 

 

Alle activiteiten, behalve uiteraard het wandelen, jeu de boules en fietsen, vinden 

plaats in ‘De Kopperhof’, de activiteitenzaal aan de Sportweg in Hoevelaken. Alle 

activiteiten worden jaarlijks in een informatiegids opgenomen die aan alle 60-

pussers in Hoevelaken bezorgd wordt, voorafgaand aan de start van het seizoen. 

De bezorging wordt geheel door vrijwilligers gedaan, op basis van een 

adressenlijst van de gemeente. 

 

Op basis van de vraag én van maatschappelijke ontwikkelingen worden 

activiteiten waar nodig en mogelijk aangepast, of worden nieuwe activiteiten 

geïnitieerd. De primaire doelgroep bestaat uit senioren, maar langzamerhand 

verschuift dit enigszins en wordt ook gedacht over welzijnsactiviteiten voor 

volwassenen met een beperking. Het streven is om een heel divers aanbod van 

activiteiten te organiseren, dat afgestemd is op de behoefte van inwoners. 

Activiteiten moeten een bijdragen leveren aan het behoud van of vergroten van 

de zelfredzaamheid van deelnemers, het verbeteren van of behouden van een 

gezonde leefstijl  en het voorkomen of bestrijden van eenzaamheid. 
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Opknappen zaal 
 

De zaal heeft in het voorjaar van 2015 een frisse uitstraling gekregen. Na 

waterschade in 2014 is er een nieuwe (PVC)vloer gelegd. Deze is heel geschikt 

voor de bewegingsactiviteiten. Ook zijn er nieuwe meubels aangeschaft en is 

gezorgd voor voldoende opbergruimte. 
 

De opening van de nieuw ingerichte zaal heeft op feestelijke wijze 

plaatsgevonden, in aanwezigheid van de wethouder. 

 

Vrijwilligers 
 

Het aantal vrijwilligers blijft  stabiel op ongeveer 65 (eind 2015 waren dit er 61). 

Aangezien er veel vrijwilligers op leeftijd zijn, die al jarenlang actief zijn voor het 

SWOH  komt het voor dat een enkeling uitvalt door ziekte of overlijden. Het lukt tot 

nu toe goed om nieuwe vrijwilligers te vinden, die ook een jongere leeftijd 

hebben. 
 

Voor de activiteiten gericht op de nieuwe media, zoals het filmcafé en 

internetcafé,  zetten zich relatief jongere vrijwilligers (tussen 60 en 70 jaar)  in.   
 

Gezien alle (landelijke) maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor hulpvragers  

een groter beroep moeten doen op hun eigen netwerk, verwachten we een 

verschuiving in de deelnemers aan de activiteiten, die mogelijk al wat meer zorg 

behoeven. Als dat gebeurt zal aandacht besteed worden aan  de nodige 

ondersteuning en/of scholing van de betrokken vrijwilligers.  
 

Er komen de laatste tijd aanvragen binnen voor vrijwilligerswerk door mensen met 

een beperking ( vaak GGZ problematiek). 
 

Mogelijkheden voor inzet worden per situatie bekeken. Deze (geleide) vrijwilligers 

hebben vaak extra begeleiding op de werkplek nodig en de andere vrijwilligers 

moeten gemotiveerd en in staat zijn om dit te bieden.  

 

Bijeenkomsten 
 

Het jaar is gestart met de bekende en altijd drukbezochte  nieuwjaarsbijeenkomst 

voor alle vrijwilligers. Deze bijeenkomst werd in 2015 gekoppeld aan de 

presentatie van het rapport Preventief Huisbezoek aan wethouder Marly Klein. 

 

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
 

In het voorjaar was er een thema bijeenkomst voor de vrijwilligers, verzorgd door 

de buurtsportcoaches. Om ook de vrijwilligers zolang mogelijk fit en gezond 

houden kreeg men de workshop “Gezonde Leefstijl”aangeboden met daaraan 

verbonden een wedstrijd Master-Chef : “Wie maakt het gezondste broodje?”.  
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ACTIVITEIT 
 

WERKELIJKE BEZOEKEN 
 

     2015              2014 

Gymnastiek 612 443 

Werelddans 259 262 

Country-line dans 404 435 

Zumba 456 376 

Schilderen 320 320 

Kaarten maken 367 409 

Soos 684 762 

Klaverjassen 1615 1718 

Bridge 2713 2795 

Bingo 128 144 

Biljart 432 445 

Koersbal 81 189 

Filmcafé 441 356 

Internet-café 591 396 

Studiekring 72 64 

Kookclub op zondag 205 196 

Verrassingsmaaltijden 343 346 

Diversen 0 371 

Totaal 9723 9987 
 

 

Vrijwilligers waarderen 
 

Voor hun inzet voor het SWOH worden de vrijwilligers jaarlijks bedankt. De 

vrijwilligers werden in oktober verwend met een warm en koud buffet. De 

deelnemers ontvingen een warm welkom door een optreden van ‘De 

Pauwergirls’.  
 

Op 7 december is de landelijke vrijwilligersdag. De vrijwilligers van het SWOH  zijn 

ter gelegenheid daarvan uitgenodigd voor een drankje en een hapje. Tevens  

kreeg men informatie en instructies over de allergenenwetgeving. 

 

MaS 
 

Waar mogelijk worden ook maatschappelijk stagiaires ingezet. De combinatie van 

de twee verschillende leeftijdsgroepen levert leuke contacten op en een 

belangrijke ervaring voor de puber-vrijwilligers. In het filmcafé zijn in het afgelopen 

jaar drie MaS-sers actie geweest. 

 

Deelnemers 
 

Het aantal deelnemers aan de 

activiteiten blijft redelijk stabiel. Er is een 

stijging waar te nemen bij de diverse 

beweegactiviteiten.  
 

Met name de cursussen Anders 

Bewegen en Valpreventie blijken een 

succes te zijn. 
 

Het filmcafé is iedere keer uitverkocht 

en extra (last-minute) bezoekers worden 

indien mogelijk altijd toegelaten. De 

‘nazit’ vormt inmiddels een belangrijke 

ontmoetingsactiviteit voor veel filmcafé-

bezoekers.  
 

We verwachten dat ontmoetings-

activiteiten steeds belangrijker worden 

en in de plannen voor het seizoen 2016-

2017 wordt al nagedacht over nieuwe 

activiteiten in dat kader. Begin 2016 zal 

er een pilot opgestart worden voor de 

bewoners vanuit de Stoutenborgh, 

gericht op samen eten. Er wordt gekookt 

door enkele vrijwilligers, waaronder één 

vrijwilliger via het Servicepunt. 
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Beheer en regelgeving 

 

Tijdens de vrijwilligersavond werd er op gepaste wijze afscheid genomen van de 

vrijwillig beheerder, die deze taak ruim 10 jaar vervuld heeft. 
 

In het voorjaar van 2015 is vooruitlopend op dat afscheid een werkgroep vrijwillig 

beheerders opgezet bestaande uit een drietal heren. Een van de redenen om 

een werkgroep te maken is dat de functie hierdoor minder kwetsbaar is, 

waardoor de continuïteit beter gewaarborgd kan worden. Bovendien voelt de 

verantwoordelijkheid minder zwaar als je deze kunt verdelen. 
 

Alle drie de heren hebben de Verklaring Sociale Hygiëne behaald. De overige 

gastvrouwen- en heren zijn in het bezit van het certificaat  ‘verantwoord alcohol 

schenken’. 
 

Binnen het SWOH worden we geconfronteerd met steeds meer regelgeving op 

het gebied van drank- en voedselvoorziening. Dat vraagt de nodige extra inzet 

van vrijwilligers en daarmee van de coördinator om dit alle goed te waarborgen 

en monitoren. 

 
Glazen Huijs Nijkerk 

 

Een grote verrassing was, dat het SWOH een van de goede doelen was van het 

Glazen Huys 2015  in Nijkerk  Een cheque voor mooi bedrag van ruim € 4575,00 

mocht in december in ontvangst genomen worden, wat ten goede komt aan het 

SWOH. Er wordt een plan voor de besteding van deze gelden gemaakt, dat in 

2016 uitgevoerd wordt. 

 

 

 

 

8. Steunpunt Mantelzorg 
 

 

In 2015 raakte het Steunpunt deels onderbezet door het onverwacht snelle vertrek 

van een nieuw aangestelde consulent. Met extra inzet van de andere 

consulenten en tijdelijke inhuur zijn de taken vanuit dit steunpunt uitgevoerd.  
 

Nadat de inkoopafspraken voor 2016 duidelijk waren, is in 2015 gestart met de 

werving van een nieuwe consulent mantelzorg, die op 1 januari 2016 van start kon 

gaan. In 2016 wordt de werkwijze van het steunpunt op basis van signalen en 

ervaringen nader onder de loep genomen en waar mogelijk zal aandacht 

besteed worden aan consultatie van beroepskrachten en vrijwilligers die in hun 

praktijk veel te maken hebben met mantelzorgers. Zo wordt een deel van de  
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taken wat anders vormgegeven en ontwikkelt het steunpunt zich naar  een lokaal 

kenniscentrum. Daarnaast zal de individuele en collectieve ondersteuning van 

mantelzorger voortgezet en ontwikkeld worden. 

 
Herijking gemeentelijk Mantelzorgbeleid 
 

In verband met alle veranderingen in het sociaal domein en de toenemende 

vraag naar de inzet van mantelzorgers heeft de gemeente Nijkerk de provinciale 

organisatie Spectrum Elan opdracht gegeven het gemeentelijk mantelzorgbeleid 

te herijken. 
 

Vanuit Sigma is actief deelgenomen aan de begeleidingswerkgroep die voor dit 

traject in het leven geroepen is. Daarin waren naast de gemeente,  

Sigma/steunpunt mantelzorg, gebiedsteams, vrijwilligersorganisaties (informele 

zorg) en Wmo-adviesraad vertegenwoordigd. 
 

De werkgroep is diverse malen bijeengekomen, heeft voornamelijk zorg gedragen 

voor de lokale inbedding, meegedacht over invulling van het proces en zijn 

mantelzorgers actief benaderd voor deelname aan panelgesprekken. Vanuit 

Sigma is ook deelgenomen aan enkele panel- en stakeholdersgesprekken. Eind 

2015/begin 2016 zijn de werkzaamheden van de werkgroep afgerond. Het 

rapport van spectrum zal in 2016 door de gemeente vertaald worden naar een 

collegeadvies. Mogelijk komen hier nog extra taken voor het steunpunt uit voort: 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van een mantelzorgwijzer. 

 
Dag van de Mantelzorg 
 

Er is in 2015 voor gekozen om geen grote, collectieve activiteit te organiseren in 

het kader van de Dag van de Mantelzorg, maar de hiervoor bestemde uren in te 

zetten van de uitvoering van de Mantelzorgwaardering.  Wel heeft de eerste 

uitreiking van deze waardering aan enkele mantelzorgers een feestelijk tintje 

gekregen door op de Dag van de Mantelzorg een bijeenkomst in ‘de Postkamer‘ 

te organiseren, waarbij ook lokale politici en ambtenaren goed 

vertegenwoordigd waren. 

 
Mantelzorgwaardering 
 

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de mantelzorgwaardering, het 

eerdere ‘mantelzorgcompliment’ (dat verbonden was aan een AWBZ-indicatie).  

In samenwerking met de gemeente Nijkerk werd een globaal uitvoeringsplan 

ontwikkeld, zoals eerder in dit rapport uitvoerig beschreven is. Sigma kreeg de 

opdracht en middelen om de uitvoering hiervan gestalte te geven. Alle 

mantelzorgers hebben informatiemateriaal meegekregen en een groot deel van 

hen heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg.  
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Op basis van de evaluatie is aan Sigma gevraagd om voor 2016 een begroting in 

te dienen om deze activiteiten opnieuw uit te kunnen voeren. 

 
Persoonlijk netwerk, een belangrijk aandachtspunt en mogelijke hulpbron  
 

Het bieden van een luisterend oor blijft belangrijk. Doordat mensen bijvoorbeeld  

afhaken van de kerk, of doordat vanwege de zorg voor hun hulpvrager het eigen 

sociaal netwerk kleiner wordt, gaat men op zoek naar een alternatief en een heel 

aantal mantelzorgers vindt dit bij het Steunpunt Mantelzorg. Meestal komt men 

met een eenvoudige vraag, maar achter deze vraag zit een bron van onmacht, 

onbegrepen worden en zelf aan het randje van eigen kunnen zijn. 
 

De herijking en gesprekken in het kader van de mantelzorgwaardering maken 

duidelijk dat er telkens opnieuw aandacht besteed moet worden aan het tijdig in 

contact komen met mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen. Dit zal in 2016 

opnieuw extra aandacht krijgen. 
 

Ondersteuning bieden bij ‘hoe om te gaan met (uitbreiding van) mijn persoonlijk 

netwerk’ is een ontwikkeling waar in de dienstverlening aan mantelzorgers 

vervolgens veel aandacht besteed wordt. Voor veel mantelzorgers blijkt dat de 

eerste stap in het vragen van hulp aan anderen een heel lastige kan zijn, een 

proces dat soms veel tijd kost en waarin mensen zichzelf op een bepaalde manier 

moeten overwinnen. 
 

Gezien de kanteling van de Wmo is het echter ook voor de mantelzorger steeds 

belangrijker om een netwerk om zich heen te verzamelen van mensen waar 

eventueel  een beroep op gedaan kan worden. Vaak is men zich niet voldoende 

bewust van de kracht van het netwerk.  In 2016 zal de mogelijkheid onderzocht 

worden naar meer vrijwillige inzet ter ondersteuning van mantelzorgers voor wie 

het eigen netwerk klein is. 

 
Respijtzorg 
 

Allerlei mogelijke vormen van respijtzorg worden met mantelzorgers besproken om 

hen te ontlasten en een moment van rust te bieden. 
 

Dit kan zijn door een dagdeel vrij te zijn van de zorg of door eens op vakantie te 

gaan. Door alle veranderingen in de regelgeving is vervangende zorg lastiger te 

realiseren, omdat niet altijd onmiddellijk duidelijk is uit welke bron de financiering 

moet komen. Bovendien moet ook hier meer beroep gedaan worden op het 

voorliggend veld alvorens beschikkingen voor andere zorgvormen gegeven 

worden. 
 

Voor veel mantelzorgers is de term ‘respijtzorg’ erg onbekend. In 2016 ontstaat 

hopelijk de ruimte om vanuit de gemeente middelen vrij te maken een 

Mantelzorgwijzer te ontwikkelen. 
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Trends in de regeldruk 
 

De veranderingen in Hulp bij het Huishouden leveren voor veel mantelzorgers 

extra druk op. Vrijwilligersorganisaties  vangen dit hiaat niet op, omdat zij er niet 

zijn voor huishoudelijk werk.  
 

Een ander belangrijk punt is de onzekerheid omtrent en alle veranderingen ten 

aanzien van het Persoonsgebonden budget. Er zijn in 2015 veel cliënten geweest 

met vragen om hier helderheid in te verschaffen en/of hun belang te behartigen 

bij het aanvragen/goed regelen van het Pgb. Voor veel mensen is de vergoeding 

lager geworden, wat ook in diverse situaties de nodige problemen met zich 

meebracht. 

 
Koffie- contactbijeenkomsten 
 

Op de eerste woensdagmiddag van de maand wordt  er een creatieve activiteit 

georganiseerd. Tijdens het bezig zijn kunnen in een ontspannen sfeer persoonlijke 

gesprekken op gang komen. De doelstelling is met name enige ontspanning 

bieden door ontmoeting met andere mantelzorgers en uitwisselen van ervaringen. 
 

Deze bijeenkomsten blijven stabiel bezocht. Er is een kerngroepje van vaste 

deelnemers, waar af en toe nieuwe mensen bij aanschuiven. 
 

In 2016 wordt met inzet van de nieuwe mantelzorgconsulent onderzocht in 

hoeverre er behoefte bestaat aan andere groepsactiviteiten voor mantelzorgers. 

Ook zal in samenwerking met Jeugd- en jongerenwerk een plan gemaakt worden 

voor passende activiteiten voor jonge mantelzorgers. 

 
Nieuwsbrief 
 

In 2015 is drie keer de nieuwsbrief van het Steunpunt Mantelzorg samengesteld en 

verzonden aan mantelzorgers en netwerkorganisaties. 
 

Er wordt over gedacht om de nieuwsvoorziening op een andere, modernere 

manier te gaan verzorgen. Tot de plannen daarvoor duidelijk zijn zal er gebruik 

gemaakt worden van de nieuwsbrief-vorm. 

 

 

 

 

9. Formulierenhulp 
 

 

Individuele cliëntvragen 

 

Het aantal cliënten voor formulierenhulp  is in 2015 op hetzelfde peil gebleven als in 
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CLIËNTENGEGEVENS 

FORMULIERENHULP 
 

2014 2015 

  Aantal contacten 703 657 

  Aantal cliënten 193 197 

  Nieuwe clienten 108 107 

  Bekend bij Sigma 85 90 
 

 

HULPVRAGEN 

FORMULIERENHULP 
 

2015 2014 

 Aanvraag bijstandsuitkering        19 14 

  Aanvraag diverse uitkeringen 22 19 

  Aanvraag toeslagen 34 34 

  Aanvraag kwijtscheldingen 33 31 

  Aanvraag Wmo-voorziening 5 2 

  Aanvraag schuldhulpverlening 2 7 

  Aanvraag minimaregelingen 27 24 

  Aanvraag DIGID 16 16 

  Aanvraag diversen 18 15 

  Vragen CIZ/CAK 3 5 

  Financiële vragen 70 84 

  Sociaal-juridische vragen 33 42 

  Ordenen thuisadministratie 20 24 

  Voorzieningencheck 28 42 

  Advies/bemiddeling/bezwaar 1 4 

  Informatie/ondersteuning 4 13 

  Overige vragen 83 64 

  Nabelactie 52 33 

  Totaal  470 473 
 

 

2014. Er is een tweedeling in de groep tussen cliënten die komen om goed 

geïnformeerd te worden over het sociale stelsel en de vragen die op hen van 

toepassing zijn, maar dan op basis 

van goede informatie er zelf mee 

aan het werk (kunnen) gaan. En er is 

een groep cliënten die voor de 

daadwerkelijke praktische hulp 

komt. In de laatste groep zijn veel 

mensen die bij nieuwe vragen 

terugkeren, omdat ze niet de competentie hebben (taal, digitale vaardigheden, 

overzien van de situatie) om het zelf op te leren pakken. 
 

Voor vrijwilligers en consulent betekent dit dat ze goed moeten kunnen schakelen 

om op de juiste wijze af te stemmen op de cliënt. 

 
Vragen en doorverwijzing 
 

Het aantal vragen is zogezegd stabiel 

gebleven. Er is wel een deel van de 

vragen zeer complex, doordat 

mensen met diverse inkomens-

componenten te maken hebben en 

verschillende regelingen.  

 

Veel bestaande cliënten komen  bij 

nieuwe vragen weer terug. Verwijzing 

gaat voor een deel door mond-tot-

mond reclame van bestaande 

cliënten. 

 

Er komen daarnaast veel door-

verwijzingen vanuit de gebiedsteams 

en de gemeente. Een aantal 

medewerkers weten Sigma goed te 

vinden op het gebied van 

formulierenhulp, regelgeving en 

schuldenproblematiek. 

 

Er is wel verschil tussen de diverse 

medewerkers/teams wat betreft 

(tijdige) doorverwijzing: de mogelijk-

heden van deze dienst laten we 

daarom ook tijdens het zeswekelijks 

overleg met de vertegenwoordigers uit de vier teams telkens aan de orde komen. 
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Vragen over rekeningen en betalingsregelingen 
 

Over het algemeen kun je wel zeggen dat veel vragen over rekeningen gaan. We 

moesten vaker aangegeven dat we geen betalingsregeling voor mensen konden 

treffen. Dit speelde in situaties waarin men geen overzicht kon geven  van 

inkomsten en uitgaven én er onduidelijk bestond  of er nog meer lopende 

betalingsregelingen  waren. 
 

Ook in situaties waarin het onzeker is of mensen de afgesproken regeling kunnen 

betalen, is het niet verstandig om een regeling te treffen.  
 

Cliënten in dergelijke situaties werd de mogelijkheid geboden om eerst een 

overzicht te gaan maken; ze kunnen dan door naar de dienst kortdurende 

thuisadministratie. In gevallen waar duidelijk was dat er veel schulden waren werd 

doorverwijzing naar schulddienstverlening besproken.  
 

Het blijkt voor sommige cliënten een moeilijke stap om ook daadwerkelijk te 

zetten. Vaak hoor je dan terug “het is moeilijk, maar ik red het net”.  
 

Een goed overzicht van inkomsten en uitgaven is dan helpend en motiverend. 

Men kan dan ook op papier zien dat het niet gaat. Er wordt door bevestigd dat er 

maandelijks een tekort of dat er geen geld meer over is om van te leven. Dit 

voorbereidende proces wordt vanuit Sigma aangeboden en begeleid. 

 
Complexiteit van vragen 
 

In het algemeen kan je zeggen dat veel vragen complex zijn met veel bijkomend 

uitzoekwerk om het totale overzicht te krijgen en naar een oplossing te kunnen 

gaan werken.  
 

Vaak zijn er in dergelijke situaties meerdere afspraken nodig voor dat één en 

ander geregeld is. Dit is vaak aan de orde bij vragen over PGB, toeslagen in 

verband met echtscheiding, huishoudelijke hulp. 

 
Digitale dienstverlening 
 

Ook dit jaar zien we dat steeds meer dienstverlening en het doen van aanvragen 

digitaal gaat. Een deel van de mensen heeft daar hulp bij nodig. Een goed lokaal 

voorbeeld is het inschrijven voor en  reageren op een vrijgekomen woning. Er 

wordt dan vaak geprobeerd om iemand in het netwerk te vinden die daar 

ondersteuning bij kan bieden. 
 

De voorzieningencheck is dit jaar wat vaker uitgevoerd en geregistreerd. Situaties 

waarin geen mogelijkheden voor mensen zijn, worden door de  vrijwilligers vaak 

niet genoteerd. Dit is een aandachtspunt voor de komende tijd. 
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Ook zijn er meer sociaal – juridische vragen gesteld, wat eigenlijk een vorm van 

sociaal raadslieden werk is. Dit zijn vragen over uitkeringen, PGB, 

arbeidscontracten, conflicten met uitkeringsinstanties en dergelijke.  
 

Door de diversiteit aan vragen blijkt dat de term Formulierenhulp de lading van de 

dienstverlening niet meer dekt.  Het is inmiddels wel een gevestigd begrip in 

Nijkerk. We denken over een goed passend alternatief. (Financieel spreekuur zou 

een term kunnen zijn). 

 
Vrijwilligers 
 

Op dit moment zijn er negen vrijwilligers inzetbaar die allemaal aangegeven 

hebben actief te willen blijven voor Formulierenhulp. Allemaal hebben ze 

inmiddels een aantal jaren ervaring, wat een groot voordeel is in dit werk. Eén 

vrijwilliger is in 2015 gestopt omdat de aard van de werkzaamheden als te 

belastend ervaren werd. 
 

Om de spreekuren te kunnen uitbreiden, zijn wij op zoek naar vier tot vijf nieuwe 

vrijwilligers. De werving, selectie en training  zal in 2016 actief opgepakt gaan 

worden.  

 
Belastingen  
 

Er komen nog altijd veel vragen binnen over hulp bij aangifte inkomstenbelasting. 

Er wordt onderzocht of wij dit voor mensen met een inkomen beneden een 

bepaalde grens vanaf  2017 kunnen gaan aanbieden (liefst in een samenwerking 

met andere partijen). 

 
Kortdurende thuisadministratie 
 

Het aantal trajecten voor kortdurende thuisadministratie lag rond de 20. De 

hiervoor  beschikbare vrijwilligers hebben continue cliënten gehad. 
 

Aangezien deze dienst goed loopt wordt in 2016 gekeken  of er  behoefte is aan 

specifieke training /verdieping voor deze dienst en mogelijk uitbreiding van het 

aantal vrijwilligers.  

 
Netwerkoverleggen 
 

Elk jaar zijn er aantal overleggen met vrijwilligers, die een combinatie vormen van 

het uitwisselen van ervaringen, veranderingen in regelgeving  bespreken en een 

inhoudelijk, verdiepend thema. In 2015 waren de thema’s: ‘veranderingen 

zorgstelsel 2015’ en ‘het werk van een deurwaarder’. Ook hebben vrijwilligers van  

Formulierenhulp deelgenomen aan bijeenkomsten die georganiseerd zijn vanuit 

het Steunpunt Vrijwilligerswerk.  
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Platform Financiën en regelgeving 
 

Tweemaal per jaar organiseert Sigma het Platform bestaand uit 

vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk, Gebiedsteams, Schuldhulpmaatje, 

Humanitas en Plangroep. Onder leiding van de consulent wordt onderlinge 

afstemming en samenwerking op basis van actuele ontwikkelingen  besproken 

om tot een zo sluitend mogelijke ketensamenwerking te komen voor inwoners die 

ondersteuning  op het gebied van regelgeving en financiën nodig hebben. 

 

 

 

 

10. Overige thema’s 
 

 

Individuele dienstverlening: onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning 

 

Middels het registratiesysteem worden alle individuele contacten geregistreerd. 

We hebben geconstateerd dat het aantal vragen in de diverse diensten niet 

verminderd is.  

 

Wat we wel constateren, is dat het aantal contactmomenten in bijna alle 

diensten toegenomen is. Dat heeft te maken met de toenemende complexiteit 

van een aantal hulpvragen. Een complexiteit die voor een deel versterkt is door 

onduidelijkheid in de regelgeving en daarmee in het vinden van bepaalde 

oplossingen. 

 

De toenemende vraag binnen ouderenadvies heeft vaak te maken gehad met 

vragen rondom de Hulp bij het Huishouden en, in mindere mate, met vragen 

rondom het Pgb. 

 

Dat het aantal contactmomenten binnen formulierenhulp niet is toegenomen, is 

deels te verklaren door het feit dat vragen die zich als complex aandienden snel 

door een beroepskracht opgepakt zijn. Het heeft ook te maken met het feit dat 

de in 2014 gestarte groep vrijwilligers meer ingewerkt is geraakt en meer zaken in 

één keer kon afhandelen. 

 

Binnen mantelzorg is het aantal vragen op een laag pitje gebleven, omdat een 

nieuw aangesteld consulent snel weer vertrokken is en er vanwege 

onduidelijkheid over het inkooptraject lang gewacht is met het aannemen van 

een nieuwe medewerker. Daarentegen hebben er in het project 

‘Mantelzorgwaardering’ wel veel contacten met mantelzorgers plaatsgevonden. 

Deze cijfers zijn in onderstaande registratie niet meegenomen. 
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DIENST 
 

       AANTAL CLIËNTEN 
 

   2015          2014          2013 

 

   AANTAL HULPVRAGEN 
 

   2015          2014          2013 

 

   CONTACTMOMENTEN 
 

   2015          2014          2013 

Formulierenhulp 197 193 186 470 473 445 657 703 673 

Ouderenadvies 116 94 99 154 131 122 348 247 238 

Mantelzorg 29 33 30 33 37 35 43 26 52 

Vrijwilligerswerk 114 76 92 222 144 225 235 153 229 

Maatjesproject 25 - - 72 - - 75 - - 
 

 

Een zorgpunt naar het komende jaar is het feit dat we de basisdiensten met 85 % 

van het budget moeten uitvoeren. Als de vraag zich blijft ontwikkelen zoals in 

2015,  is de basisbezetting echter hard nodig om aan deze vragen te blijven 

voldoen. 
 

Over deze ontwikkeling is contact met de gemeente van groot belang, om aan 

te blijven sluiten bij de vraag en behoefte van inwoners en dit op een 

laagdrempelige wijze te blijven doen. 

 

 

 

Website 
 

Begin  2015 is Sigma met de doorontwikkeling van de nieuwe website aan de slag 

gegaan. Het bezoekersaantal van de website is op hetzelfde peil gebleven, de 

huidige website biedt echter veel meer mogelijkheden voor interactieve en 

moderne benadering van bezoekers en is toekomstbestendig met betrekking tot 

het  invoeren van verdere ontwikkelingen. 
 

De redactie voor de website bestond uit drie medewerkers, die inhoud en 

werkproces bewaakten.  Door diverse teamleden  zijn teksten aangeleverd voor 

de website,  door de redactie geredigeerd en geplaatst. De redactie testte in de 

loop van het jaar de website regelmatig, meldde en verbeterde fouten, plaatste 

nieuwe onderdelen etc. Wekelijks worden nieuwe nieuwsberichten en activiteiten 

van Sigma geplaatst en wordt de agenda up-to-date gehouden. Dit alles om er 

een zo levendig mogelijke, actuele informatiebron van te maken. 

 
Social media 
 

In november 2015 is de redactie tevens gestart met een facebookpagina van 

Sigma. De berichten die geplaatst worden gaan altijd vergezeld van een 

aansprekende foto/plaatje, waarbij  uiteraard met privacy van inwoners rekening 

gehouden wordt. In de opstartfase heeft dit proces extra aandacht gekregen. Via 

facebook worden weer andere mensen bereikt dan via de website. Dit middel 

wordt ook steeds meer ingezet voor het werven van vrijwilligers. 
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10. Financieel jaaroverzicht 2015 

 
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 2016 het jaaroverzicht over 2015 in te 

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

onderstaand overzicht geven wij een verkorte weergave van de jaarrekening 

2015.  
 

Balans per 31 december 2015 
x € 1,00 

 

 31-12-2015 31-12-2014 

ACTIVA   

Vaste activa 3.916 5.254 

Voorraden 1.023 1.104 

Vorderingen 79.837 8.636 

Liquide middelen 251.472 221.126 

Totaal activa 336.248 236.120 

PASSIVA   

Algemene reserve 52.629 43.400 

Bestemmingsreserves 65.531 112.606 

Bestemmingsfondsen 153.495 33.413 

Kortlopende schulden 64.593 46.700 

Totaal passiva 336.248 236.120 
 

Exploitatierekening 2015 
x € 1,00 

 

 UITKOMST BEGROTING 

BATEN   

Subsidie gem. Nijkerk 627.203 503.900 

Opbrengsten activiteiten 62.906 61.000 

Overige opbrengsten 1.825 1.800 

Rente 1.886 2.000 

Totaal baten 693.820 568.700 

LASTEN   

Kosten activiteiten 57.278 95.600 

Huisvestingskosten 58.896 60.400 

Personeelskosten 377.085 364.800 

Organisatiekosten 118.325 74.000 

Onvoorzien - 1.000 

Totaal lasten 611.584 595.800 

Saldo baten minus lasten 82.236 - 27.100 

Mutaties bestemmingsreserves - 73.007 49.200 

RESULTAAT 9.229  22.100 

 

De begroting voor 2016 is intern vastgesteld door het bestuur en wordt niet 

opgenomen in dit verslag, aangezien deze door de gewijzigde situatie met 

inkooptafel niet definitief is. 
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Jaarverslag 2015 

Stichting Sigma 


