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SAMENWERKEN
Ook dit jaar stond nog in het teken van corona en werden onze 
collega’s en vrijwilligers opnieuw uitgedaagd om creatief om te 
gaan bij het organiseren van activiteiten. We zijn blij te merken 
dat vrijwilligers en meerdere organisaties met ons samenwerken, 
want juist in moeilijke tijden willen we onze inwoners extra 
ondersteunen.

Aandacht voor ons werk
In dit jaarbericht, een overzicht van onze thema’s uit het 
afgelopen jaar, een overzicht van opmerkelijke activiteiten en een 
aantal kerngegevens. Voor onze thema’s vragen wij aandacht in 
de pers en op social media. Dit doen wij om de diversiteit van ons 
werk onder de aandacht te brengen bij jou als inwoner, zodat je 
weet waarvoor je bij ons terecht kunt. En door samen te werken 
hebben we veel dingen voor elkaar gekregen. 

Mantelzorgmakelaar
In het bijzonder hebben wij dit jaar het kwaliteitslabel Sociaal 
Werk behaald en worden we om de twee jaar getoetst om 
geregistreerd te blijven in het Kwaliteitsregister van Sociaal 
Werk. Daarnaast hebben we dit jaar de mantelzorgmakelaar 
geïntroduceerd. Een expert op het gebied van mantelzorg voor 
werkgevers met werknemers die mantelzorger zijn.

Meedoen & Ontmoeten
Gelukkig zijn de maatregelen weer versoepeld en kunnen wij 
elkaar in 2022 weer ontmoeten. Starten met bijeenkomsten voor 
mantelzorgers, vrijwilligers en andere inwoners. Welzijn gaat 
immers over meedoen, ontmoeten en onderling contact zodat we 
samen mooie dingen tot stand kunnen brengen in een stad, dorp, 
wijk of straat. 

Onze medewerkers staan ook in 2022 weer voor u klaar.

Dit jaar draag ik het stokje over aan Sandra van Rijkom.
Vragen of opmerkingen bij dit jaarbericht? We horen ze graag!

Jeannette Arends

vvv

Colofon
Juni 2022

Dit is een uitgave van 
Welzijn Rivierstroom 
Voorstraat 8 
4033 AD Lienden 
(0344) 60 23 37 
info@welzijnrivierstroom.nl 

Tekst: Medewerkers Welzijn 
Rivierstroom
Beeld: Archief Welzijn 
Rivierstroom 
Vormgeving: Studio Bassa

Dit jaar is het certifi caat Kwaliteitslabel Sociaal Werk aan ons 
toegekend. Hiermee zijn we de komende twee jaar opgenomen 
in het Kwaliteitsregister van Sociaal Werk. Wat betekent 
dit voor jou? Dat je kunt rekenen op de kwaliteit van onze 
sociaal werkers. Wat voor werk voeren onze sociaal werkers 
uit? Samen met onze sociaal werkers, werken we aan een 
samenlevingsopbouw, bieden we versterking aan bestaande 
buurtnetwerken en ondersteunen we bestaande en nieuwe 
initiatieven van inwoners. 

19 
medewerkers verdeeld 

over 12 voltijdsbanen

(WR)
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ONTMOETEN in coronatijd
‘Wie goed doet, goed ontmoet. Daar geloven wij als 
Welzijn Rivierstroom in. Want je inzetten voor een 
ander levert mooie contacten op.’ 

Daarom hebben we in samenwerking met andere organisaties 
gekeken hoe we ontmoetingen konden blijven faciliteren. Gezellig 
afspreken op een terras werd vervangen met door het bewande-
len van de mooiste wandelroutes zoals de klompen paden. Spelle-
tjesavonden werden online georganiseerd en de gezelligheids- of 
handwerkclubs werden koffi edates op 1,5 meter afstand.

Wandelen 
Dit voorjaar hebben MEE Geldersepoort en Welzijn Rivierstroom 
in samenwerking met Healthclub Juliën een korte wandeling 
voor inwoners in Lienden gemaakt. Deze wandeling was 
speciaal voor inwoners die niet zo vaak buiten komen, niet zo 
goed ter been zijn, wat langzamer lopen, met of zonder rollator. 
Gezondheid en bewegen is een belangrijk thema binnen Welzijn 
Rivierstroom en daarom worden het hele jaar in diverse dorpen, 
meerdere wandelingen georganiseerd. 

Piramide van Maslow

FINANCIËN op orde
‘Voorkom fi nanciële problemen. Onze medewerkers 
en vrijwilligers thuisadministratie helpen graag om de 
fi nanciën binnen je huishouden op orde te krijgen en 
houden.’ 

Huishoudens kunnen toeslagen ontvangen als een kindgebonden 
budget en huurtoeslag. Tot een gezamenlijk inkomen van 70.000 
euro is het mogelijk om voor bepaalde toeslagen in aanmerking te 
komen. Inwoners kunnen voor ondersteuning bij het aanvragen 
hiervan bij ons terecht. In iedere gemeente is er een punt waar je 
met fi nanciële vragen terecht kunt. 

Administratieve ondersteuning
Mensen die moeite hebben met hun administratie kunnen voor 
ondersteuning bij ons terecht. Denk hierbij aan het aanvragen 
van bijstand, toeslagen, minimaregelingen, eenvoudige 
belastingaangiftes, DigiD, kwijtschelding lokale belastingen, e.d. 
Ook hebben wij vrijwilligers die voor de thuisadministratie bij de 
mensen langskomen.  

Wist je dat …
• Vrijwilligerswerk een 

simpele manier is om 
andere mensen te 
ontmoeten?  Kijk op 
onze website voor onze 
vrijwilligersvacatures?

• Ontmoeten en contact de 
derde grote behoefte is 
van mensen? Op nummer 
één en twee staan genoeg 
te eten hebben en een 
veilige plek om te wonen.

• Vrienden in de buurt 
waardevol zijn? Je 
geluksgevoel stijgt met 25 
procent als je een vriend 
hebt die minder dan 1,6 
kilometer bij je vandaan 
woont. Hetzelfde geldt 
wanneer je vlakbij een 
broer of zus woont of 
samenwoont met een 
partner.

Wist je dat …
• ouders ondersteuning 

kunnen krijgen voor 
sportlessen, muzieklessen, 
schoolreisjes en 
gezinsuitjes voor hun 
kinderen? Zij kunnen 
hiervoor terecht op www.
samenvoorallekinderen.nl.

• ouders die hun kinderen 
meer willen leren over 
omgaan met geld, tips 
vinden op de website: 
www.weekvanhetgeld.nl/
thuisonderwijs/.

zelf-
ontplooing

behoefte aan 
waardering en erkenning

behoefte aan sociaal contact
behoefte aan veiligheid en zekerheid

lichamelijke behoeften

Jaaromzet

999.000
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POSITIEVE GEZONDHEID 
stimuleren wij

‘Positieve gezondheid begint bij jezelf; voldoende 
beweging, sociale contacten en een gezonde leefstijl 
horen daarbij!’

Meerdere factoren bepalen je welzijn. Denk hierbij aan ‘meedoen 
in de maatschappij’, ‘de zingeving van je werk’, je ‘mentaal 
welbevinden’, ‘kwaliteit van leven’ en ‘lichaamsfuncties’. Bekijk 
hieronder het web met deze factoren waarmee je berekent in 
hoeverre deze onderdelen bij jou in balans zijn. 

Activiteiten
Om de positieve gezond-
heid van onze inwoners te 
faciliteren introduceerden 
wij de duofi ets in Buren en 
de Buitenspeeldag in de 
Buurtgarage in Rhenen. 
Ook konden statushouders 
fi etslessen volgen, hebben 
we opnieuw het Buren-
se bewaarblik geopend, 
waardoor 250 zelfstandig 
wonende ouderen bezocht 
werden.

BEWONERSPARTICIPATIE
moedigen wij aan

‘wij werken mee aan sterke, levendige lokale 
gemeenschappen waarin iedereen mee kan doen. 
Waar  inwoners klaarstaan voor elkaar en waar 
mensen prettig samenleven.’

Er zijn veel studies gedaan naar het verband tussen sociale 
participatie en hoe mensen hun gezondheid en welbevinden 
ervaren. Het deelnemen aan sociale activiteiten hangt samen met 
een goede ervaren gezondheid en welbevinden. Te vaak wordt 
er nog gedacht voor ouderen, en worden beslissingen genomen 
zonder hen daarin te betrekken.

Voor een mooie en gezellige buurt
Als inwoner van een dorp of stad weet jij het beste wat jouw 
woonplaats nog mooier of gezelliger kan maken. Wij moedigen 
buurtbewoners aan om met plannen en initiatieven hun buurt of 
dorp mooier en prettiger te maken.

Wist je dat …
• bewegen en sociale 

contacten je psychische 
welbevinden bevordert?

• zorgverzekeraars bepaalde 
programma’s voor een 
gezonde levensstijl 
vergoedt? 

• gezond eten bijdraagt aan 
positieve energie?

Wil je als vrijwilliger of 
maatje anderen helpen om 
zich lekkerder in hun vel te 
voelen? Neem dan contact 
op met Welzijn Rivierstroom, 
tel 0344 – 60 23 37 of info@
welzijnrivierstroom.nl 

Wist je dat …
• De gemeenten Buren, 

Rhenen en Neder Betuwe 
jaarlijks een budget 
beschikbaar stellen voor 
bewonersinitiatieven om 
de leefomgeving mooier 
en gezelliger te maken?

• In onze gemeentes 
stenen beschilderd zijn 
en willekeurig buiten zijn 
neergelegd om (oudere)
bewoners op te vrolijken?

• Je nog meer leuke tips 
over bewonersinitiatieven 
vindt op: www.buurtwijs.nl

10 
preventieve huisbezoeken 

in Rhenen en 45 
telefoontjes met 85-92 

jarigen
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Tegen EENZAAMHEID willen 
wij wat doen

‘Eenzaamheid is niet direct op te lossen. Zodra je gaat 
praten ben je op weg naar een oplossing!’

Ruim 600.000 Nederlanders leven in een sociaal isolement. 
Sociaal isolement kan tijdelijk zijn, maar is voor veel mensen 
een structureel probleem. Ingrijpende levensgebeurtenissen en 
ontoereikende sociale vaardigheden kunnen leiden tot negatieve 
ervaringen in sociale contacten. Om deze negatieve spiraal te 
keren is het noodzakelijk dat diegene opnieuw contacten aangaat 
met anderen. In deze contacten worden sociale vaardigheden 
weer gebruikt toegepast  en kunnen ze worden versterkt bij 
positieve ervaringen.

Contacten leggen
Wij organiseren mogelijkheden om het contact met andere 
mensen op te pakken. Naast het faciliteren van ontmoetingen, 
organiseren we ook maatjesprojecten waarbij je gekoppeld wordt 
aan een ‘maatje’, een vrijwilliger, met wie je samen iets leuks doet 
of mee kunt praten.

Aandacht voor elkaar 
In de coronatijd hebben we extra gekeken naar het bereiken 
van kwetsbare inwoners. We zijn bijvoorbeeld een pilot gestart 
waarin ouderen konden leren beeldbellen met een tablet. 
Veel inwoners konden dit al dus de pilot is niet voortgezet.

Wist je dat…
• Er een online cursus 

bestaat waarin je meer 
leert over eenzaamheid, 
de gevolgen ervan en 
wat je voor iemand 
kunt betekenen? Kijk 
hiervoor op: https://www.
humanitas.nl/elearning/
eenzaamheid/story.html

• er op www.eenzaam.nl/
activiteiten-voor-jou een 
overzicht staat van allerlei 
activiteiten, ook voor 
ouderen. ? Van ontmoeting 
tot cursus, maatje tot 
speciale uitjes.

• als je een luisterend 
oor nodig hebt, je kunt 
bellen of chatten met 
verschillende speciale 
‘hulplijnen’.  ? https://www.
welzijnrivierstroom.nl/
meteen-met-iemand-
praten/

KLAAR 
 VOOR 

ELKAAR

NABUURSCHAP is belangrijk
‘Beter een goede buur dan een verre vriend. Goed 
contact met je buren zorgt ervoor dat je prettig woont 
in je eigen leefomgeving. Nabuurschap is daarom 
de rode draad in ons werk, zodat nabuurschap blijft 
fl oreren.’

De sociaal werkers van Welzijn Rivierstroom kennen de dorpen 
en de bewoners. Zij zijn op de hoogte van eventuele knelpunten 
en vangen signalen op.

Een kleinigheidje kan veel betekenen
Iets doen voor uw dorp of buurt? Onze sociaal werker biedt 
ondersteuning! Een sociaal werker ondersteunt bewoners bij hun 
plannen en initiatieven om hun buurt of dorp mooier en prettiger 
te maken. Dit heeft alles te maken met hoe mensen met elkaar 
omgaan, de kwaliteit 
van de leefomgeving, 
een veilig gevoel en de 
aanwezigheid van goede 
voorzieningen.

Hans van Zetten 
initiatiefnemer lief en leed 
’t Heufke in Ochten

Wist je dat …  
• Wij onafhankelijk, 

onpartijdig en nauw 
samenwerken met 
gemeente, welzijns- 
en zorginstellingen, 
woningbouw, politie, 
maatschappelijk 
werk, scholen, 
vrijwilligersorganisaties en 
kerken in het dorp?

• Wij beschikken over 
buurtbemiddelaars 
in Rhenen? Dat zijn 
vrijwilligers die jou helpen 
om tot een oplossing te 
komen met je buren. 

12 
voltijdsbanen waarvan 

10 voor uitvoerend werk 

en 2 voor directie en 

ondersteuning

is belangrijk Wist je dat …  

22 
aanvragen 

buurtbemiddelingen in 
Rhenen
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MANTELZORG maken wij 
leuker en makkelijker 

‘Mantelzorger zijn daar kies je niet voor, dat word je. 
Het is vanzelfsprekend om voor een naaste te zorgen. 
Wij zorgen graag voor onze mantelzorgers, zodat je de 
zorg beter volhoudt en niet overbelast raakt.’

Één op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder doen aan 
mantelzorg. Dit zijn circa vijf miljoen mantelzorgers. Onze 
belvrijwilligers bellen met onze mantelzorgers om een luisterend 
oor te kunnen zijn. In samenwerking met huizen van de buurt, 
andere stichtingen en opleiders organiseren wij bijeenkomsten 
om ervaringen uit te wisselen en geven we trainingen. Ook 
hebben we de week van de mantelzorg waarin we dit jaar een 
high tea organiseerden. 830.000 Mensen in Nederland geven 
meer dan drie maanden, acht uur per week hulp aan mensen 
die dat nodig hebben. Misschien nog wat voorbeelden noemen 
van de hulp waar mantelzorgers mee te maken hebben zodat 
iedereen goed begrijpt wat dit allemaal inhoudt.

Hoe maken we mantelzorg leuker en makkelijker?
Wij vinden het belangrijk dat jij de zorg over je naasten volhoudt. 
Bij ons kun je daarom je verhaal kwijt en wij helpen je graag 
verder. Ondersteuning nodig bij het regelen van zaken? Vraag het 
aan een van onze mantelzorgconsulenten? Of het nu gaat om  
extra zorgbehoefte, WMO, WLZ, de zorgverzekeringswet of een 

Wist je dat … 
• Mantelzorgers vaak niet 

van zichzelf weten dat ze 
mantelzorger zijn?

• Ruim negen procent zich 
zwaar belast voelt en 
ongeveer vijf op de zes 
mantelzorgers geniet van 
de leuke momenten van 
het zorgen?

•  Eén op de vier 
werknemers betaald 
werk combineert met 
mantelzorg?
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583 
Inwoners van Buren, 

Neder Betuwe en Rhenen 
zijn aan burenhulp of 

informele zorg gekoppeld

mantelzorgwoning? Onze mantelzorgconsulent is van alles op de 
hoogte of zoekt het graag voor je uit. 

Mantelzorger en een betaalde baan?
Nieuw dit jaar is onze mantelzorgmakelaar. Iedere mantelzorger 
die naast een betaalde baan ook mantelzorgtaken uitvoert kan 
vaak wel wat extra energie gebruiken. Wij zijn ervan overtuigd 
dat werkgevers hier een belangrijke bijdrage in kunnen leveren. 
Wat hebben deze mantelzorgers nodig om met de juiste energie 
aan het werk te blijven? Iedere werkgever kan met ons contact 
opnemen, want wij staan organisaties bij in thema’s als vitaliteit, 
loopbaanperspectief en duurzame inzetbaarheid. 

Een ziekte doet het leven veranderen.
Staat het leven op z’n kop bij jou en de ander?
Ben je nu de mantelzorger van…En draag je de lasten en de zorgen,met je mee tot de volgende morgen.

Een helder moment, genieten nu het kan.
Zin in even niks moeten… zucht!Houd je de zorg vol?

Wat geeft lucht?Wat geeft lucht?
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Een ziekte doet het leven 

Staat het leven op z’n kop bij jou 

Ben je nu de mantelzorger van…En draag je de lasten en de zorgen,met je mee tot de volgende morgen.
Een helder moment, genieten nu het kan.
Zin in even niks moeten… zucht!Houd je de zorg vol?

Wat geeft lucht?Wat geeft lucht?Wat geeft lucht?Esther Morren

mantelzorgconsulent

06 334 210 37

esthermorren@welzijnrivierstroom.nl

KLAAR  VOOR ELKAAR

In de gemeente Neder-Betuwe

OM DE ZORG VOL TE HOUDEN, 

IS GOED VOOR JEZELF 

ZORGEN BELANGRIJK.

Vanuit Welzijn Rivierstroom 

denken we graag met je mee.

Via www.welzijnrivierstroom.nl 

kan je je aanmelden als mantel-

zorger.

Daarna nemen we contact met je 

op om te bespreken wat wij voor 

jou kunnen betekenen. 
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Wist je dat …
• Van het ziekteverzuim 

bij werkgevers acht 
procent gerelateerd is aan 
mantelzorg?

• Het aantal werkende 
mantelzorgers toeneemt?

• Via je werkgever een 
mantelzorgmakelaar kunt 
inzetten?

976 
mantelzorgers informatie 

en ondersteuning 
verleend
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VRIJWILLIGERSWERK 
dat bij je past

‘Wij helpen je graag het vrijwilligerswerk te vinden 
dat bij je past. Wij ondersteunen organisaties om 
vrijwilligers te werven en te behouden.’

Vrijwilligers zijn goud waard en dat merken wij bij Welzijn Rivier-
stroom. We hebben te maken met allerlei maatschappelijke pro-
blemen en daarbij hebben we de hulp van vrijwilligers hard nodig. 
Er zijn veel Nederlanders die verder weg komen te staan van de 
samenleving omdat ze bijvoorbeeld minder mobiel zijn, niet meer 
werken waardoor hun zingeving verandert, het fi nancieel niet 
bijbenen of omdat ze ziek zijn. Dan zijn buurtinitiatieven of 
mensen die naar je omkijken van levensbelang. 

Vrijwilligerssteunpunt
Wij ondersteunen organisaties die meer willen weten over 
bijvoorbeeld fi nanciën, vrijwilligers, beleid of doelgroepen. Ook 
brengen we ze in contact met andere organisaties en zijn hierover 
informatiebijeenkomsten en trainingen.

Dag van de vrijwilliger
Ter gelegenheid van de dag van de vrijwilliger organiseerden 
wij momenten om onze vrijwilligers persoonlijk te bedanken. 
Op 1,5 meter afstand ontvingen alle vrijwilligers een persoonlijk 
bedankje als blijk van waardering. 

Wist je dat …
• Vrijwilligers van grote 

waarde zijn voor de 
leefbaarheid van 
inwoners?

• In onze gemeenten 
ruim 800 organisaties 
door vrijwilligers gerund 
worden?

• Wij een 
vrijwilligersvacaturebank 
hebben om het 
vrijwilligerswerk te vinden 
dat bij je past? 

• Onze sociaal werkers 
helpen je er graag bij. 
Kijk ook eens op www.
welzijnrivierstroom.nl.

VRIJWILLIGERSWERK Wist je dat …

197  
vrijwilligers

70 
preventieve huisbezoeken 

in Buren door 8 
vrijwilligers


